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Büyük Katerina 
Telıı;rat adresi : Jstanbul, İKUAl'\1. 

Telefon : Jstanbul, 1797 

__ G_azi Hazretleri dün Yalovaya gittiler. 
ODALAR 
Nazari düşünecek olursak Ticaret 

odalarının büyük bir nimet olduğuna 
hükmetmemiz lazım gelir. Tüccarın 
bizzat teşkil ettikleri bu odalar ol
dukça re.midir, dalma hükumetle 
münasebettardır. Tüccarın istedikle
lerini, dilediklerini hükumetten is
tihsal için ne güzel, ne emin vaaıtal 
Bu heyetleri tüccar ve esnaf teşkil 
ve intihap ediyor. Her dükkincının 
oraya meramını anlatmağa salihiyeti 
var. Fakat ameliyatta böyle mi? Bu 
gün bu odalar ilga edilse eksiklik
lerini kimıe hissetmeyecek, ve, belki 
verdikleri aidattan tüccar kurtu
lacak. 

Odaların büyük bir keramet 
göstermedikleri tüccarımızın - ta
birimi affedin - pişkin olmadıkla

rına delildir. Başka yerlerde ise 
odalar devletin iktioadi siyaletinde 
en birinci amildir. Tüccarın fikri 
odada tebellür ve temerküz eder. 

Oda fikirler gibi istatistikleri de 
toplar. Hükumet her i'inde bundan 
mülhem olur, 

Yalınız şunu bilelim ki, millet 
münka&ıran tüccardan ibaret de
ğildir. Belki tüccar ve esnaf taba
kası ile diğer tabakaların menfaat
ları tearuz eder, 1,te , hükilmet bu 
gibi hallerde hakemdir; çünkü hü
kumet yalnız tüccarın hükumeti de
ğildir. Tüccar, ekseriyetle, bu gün
kü kiinna bakar, hükumetin men
faatı ise belki bu günün cüz'i karını, 
yarının külli menfaatine tercih etme-
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metin birinci derece yardımcısıdır. 

İşte, bizde, odalar teşkilatı bu vazi
feyi göremiyor. Tüccarın içinde mü
nevverler gayet az. Bir de oda işi 
kendilerince ancak tali bir vazife 
addediliyor. İmdi oda o tabakayı 
temsil edememektedir. Temsil kuv
veti az. Almanyada, İngilterede, v. 
s., işler nasıl cereyan ediyor? Güm
rük tarifeleri ve ticaret mukavele
lerine, ticarete, sarraflığa, sigorta
cılığa, ziraate, san'atlara teallük 
eden bütün kanunlarda, nizamna
nıelerde, kararlarda odalar seferber
dir, İhzari işler hükümet ve odalar 
~~"ı;'.nda ıı-örülür. Halbuki bizde 
bu uınetle odaların münasebetleri 
b uldderece sıkı değildir. Hele İstan
~ u •n. maada yerlerin odaları ancak 
ısmen ve şeklen mevcuttur. Ne hü
kumetten tenevvür edebilirler ne 
de hükumeti tenvir ederler. ' 

Ba,ka yerlerde hükumet t .• 
1. l , eşrıı 

mec ıs er, odalar erki.nt b' k ... , ıt uma-
şın ufki ve şakuli iplikleri aibi b. 

• • d" ~ ır 
birine gırgın ır. 

Odaların bir sürü kalemleri var. 
Bunlar ticari bir fikirle teşkil edil
mişlerdir. Bu bürolara arpalık de. 
yemezsem de maatteessüf büyük 
bir mevki de veremem. Hangi ce
zri bir tetkikte bulundular ? Maha
ullanmız için hangi mahreçleri aç
tılar ? Hangi hususta mali ve res
mi müesseıeler üzerinde amil ol
dular ? !otenilen bir az çapraşık 
malumatı verebiliyorlar mı? Hariçle 
ne dereceye kadar münaıebettedir· 
ler? 

Tüccar, eonaf, hariçte ve dahil
de malumahızhk içinde kalıyor. 
Tüccanmmn ahvali tenkit edilme
mittir. Tüccara hiç bir iıtikamet 
göıterilmiyor. İş, ıüç merasimden 
ibarettir. 

Sultan Hamit zamanında, Kanu
ni eıasi ~e iyan meclisi resmen 
mülga değildi . Vardı. Fakat nerede? 
Devlet ıalnameainin başında! .. Teı
pihte hata olmaz, derler. Lakin 
bizde de ticaret oda11nın mevkii 
ona yakındır. Kocaman bir un fab. 
rika11, çarkıar mutta11I dönüyor, 
amele ıı-eceli gündüzlü çalışıyor, 
Fakat elde edilen netice bir kilo 
un 1 

Bankalar krediyi bildikleri gibi 
tevzi ve taksim ediyorlar. Tüccar 
diledikleri kadLr mal getiriyorlar. 
E.naf iıtedikleri flatlara eıya Ht• 
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Paris sefirinıiz Fethi _bey Dün Y alovaya 
2ittiler.~~ --

Reisiciloıhur Haz .. etleri 

dün öğle üzeri refaketlel'inde 

bıtzı meb' uslar bulunduğu hal

de "Ertıığrul,, yatiyle Yalova

ya hareket buyurmuşlıu·dır. 

Gazi hozrellerinin Yalova· 
da üç gün kadaı· ikamet bu
yura.,akları tahmin edilmek
tedir. 

Bir kııç gündenberi şeh
rimizde bulunan İktisat vekili 
Şııb.ir B. de bugün sabahleyin 
Seyrisefain idııresiniu tahsis 
eylediği " Neveser,, vapuı-iyle 
Yahaya gidecektir. Şakir B. 
Yalovada imaı· işleri ile meş· 
gul olacaktır . 

maktadırlar. Muhtelif iktisadi amil 
v~ ':'nsurlar arasında irtibat yok. 
Bütün bu avamil hükumetin de it
lerini güçleştirmektedir. 

Tüccarımız okumuyor. Esnafı .. 
'!11 ~ pe~ behresiz. Tecrübe eksik
l~ğ!nı hıç .olmazsa bir az biiği te
lafı etmelı idi. O da nokoan. Ga
ze~elerimiz de iktisadiyatı ihnıal 
edıyorlar. Bulgar, Yunan mat 
bua~ını . açın~z. Günün iktisadi 
hadıselerı ' ıstatistikler sütunla 
tutuyo~. f-!alkın gözü bu sureti r 
h~yat ı,Ierıne alışmaktadır T' e 
bızdc hala ilim olamadı s"ı· ıc:ır_et 
p k . · ı ırsınız· 

e eskı devirlerde tababet t . 
kerlik le, idarecilik te ilim 'j ~~
sadece hünerdi. Meslek k egil, 
.. . b' d 1 yo tu. Şu 
uç ış ız e, ehülhamt ilim 
lek oldu. Bakkaldan doktor vb mke!-
d ··ı· . k ' e çı-en mu azım, omisyoncud k 

k . t'h an ay-ma am ın ı ap edilmiyor. Fak 
tüccarlık böyle değil. Bir az b at 

ki
. 1• b. ece. 

re ı, sermaye ı ır zat pek ali t .. 
'h Uc. 

car, ithalatçı, ı racatci olabiiiyo 
h ' ti r. Onların ey e mecmuası ise olsa 

olaa 
0

bu kada.r olur. Dükkancılığı 
bile ıbmal edıyoruz. Mağazalarımız 
Beyoğlundaki türk olmıy~n _dükkan
lara nisbetle ne kadar sonuk. 

Dükkancılık ticaretin ilk kade
mesidir. Bir iki Selanikliden başka • 1 .. velev mahdut mıkyasta o sun grand 
maguin,, işletememiz var mı? 

Pariıte "Bon marche,, "Louvre,. 
"Prlntempı,,; Londrada "Army and 
Navy,, ; Berlln' de "Wertheiın,., hele 
hele Chicago' da " Marsbald Field ,. 
gibi cihan kadar büyük mağazal~n 
idare etmek için esaslı ilim, iktidar 
lizım; ıebat lazım. 

lime itibar etmeyen tüccarımız, 
eonafımız durgun bir haldedir; onla
rın teşkil ettikleri odalar da oldukçıı 
ıaııaktıır. Celal NURi 

dün harPkea etti~ 
ır müddetteaberi nıezunen feh .. 

rimizde bulunmakta olan Pariı bii
yük elçimiz Fethi B. samimi bir 
teıyi arasında, dün "Lotüs,,vapuruyla 
şehrimizden ayrılmıştır. 

Fethi Bey rıhtımda B. M. M. r<>isi 
Kazım , kol ordu kumandanı <lükrü 
Na ili paşalarla vali vekili ve b~r çok 
meb'uslar ve dostları tarafından teşy 
edilmiştir. 

Fethi bey doğruca Marsilyaya 
ve oradan P a r iEe gidecektir. 

Fethi bey aynı zamanda kendi
sini teşyie gelen gazetecilere F ran
sızlarla münasebatımızın son de
rece dostane olduğunu, ticari, ıiyasi 
ve iktisadi münasebatın tabii ce• 
reyanını · takip ettiğini ve münase• 
balımızın mütekabil samimiyet da· 
hilinde ihkişaf etmekte bulund.,ğu· 
nu söylemiştir. 

lotanbul, 12 [/ 

Pariı büyük elçisi Fethi ve Lon• 
dra büyük elçisi Ferit beyefendiler 
memuriyetlerine avdetleri ve Reiai
cümhur hazretlerinin Yalıvaya bu 
gün için mukarrer olan azimetleri 

ınünasebetiyle dün akşam Dolnı 
bahçe sarayında Reiıiciimhur Haz
retleri tarafından kabul buyurulmuı
lar, arzı tazim at ve veda etmişlerdir 

Mekteplilerin Kampları nihayei huld11. 
Tatbikat gören talebe avdet ettiler. -

ISTANBUL LiSE TALEBESi KAMPTA 
Den senesinin başlangıcı takarrup ettiği cihetle mekteplilerin ıimdiye 

kadar yer yer kurduklan kamplar nil!ayet bulmuştur. Kamplara çıkan 
talebe avdet etmiştir. Yukardaki reıim latanbul liıe talebesinin kamıı
takl tecrübe ve tatbikatını ıröatermektedir. 

Vlb!llfil<aılfilHoDaıra ~e~a~ 

Heyeti vek.ile ~ün s~bah 
esasları tetkık ettı. 

Ankara 12 (telefonla} ı 
Yunan muhtaraaına verilecek 

cevabın esasları, bu sabah saat on
da Başvekil İımet pata hazretleri
nin riyasetinde toplanan heyeti ve· 

kile• içtimaında konuşuldu. İctimada 
esaslar hakkı11da umumi mahiyette 
mü.zakeraf cereyan etmiştir. 

Cevabımız bir iki gün zarfında 
ihzar edilerek pazartesi günü kur iye 
ile Atina maslahatgüzarımız& gön
derilecektir. 

Diğer taraftan muhtelit müba
dele komisyonunda alınacak kat'i 
vaziyet hakkında baş murahhaaımı· 
za mufaasal talimat verilmiştir. 

Muhtelit mübadele komiıyonuna 
verdiğimiz iki nota Yunanlılara 

verilecek cevabımızın mahiyeti hak
kında bir fikir verebilir. 

Cevabımızda evveli şimdiye ka• 
dar bir itilafa vasıl olmak için yap· 
tığımız fedakarlıklar keenlemyekün 
addedilmekte, diğer taraftan Yu
nanlıların vaz'ıyet ettikleri Tllrk 
emlakininin iadesi talep olunmak

tadır. 
Yunanlılar muahedat ahkamına 

riayet etmezlerae, biz de ista•· 
buldaki Yunan emlakine vaz'iyed 

edeceğiz. 

Yunan mubtarasına verilecek 
cevap henüz ihzar edilmemiı ol
duğu cihetle, hey'crd vekileniu 
ikinci bir içtima aktetmeıi muhte• 
meldir. 

Lira kazanan numara 

19901 
'10000 
Lira kazanan numara 

35133 
3500 lira kazananlar 

31524 12028 
2250 lira kazananlar 

27779 
50485 
53533 
45004 
lOOOlira 
27093 

8060 
49299 

710 
405 

34449 
54328 

32706 
56162 
16470 

kazananlar 

13742 
44186 

2128 
48452 
45790 

828 

[Mabadı iç sayfamızda] 

-==-==_;,.,.-=-= 
Oktruva işinde 
bir sui istimal 
Oktruva işlerinde bir ıui iıtimal 

vuku• ıreldiAi haber alınmış ...., mil
fettişler derhal tahkikata başlamıf· 
!ardır. Bu meo'eleden dolayı ema
net veznedarı ile Nurettin Şefkati 
bey tevkif edilmişlerdir. Tahkikat 
inkişaf ettikce neticeyi yazac•tız. 
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ÜYÜ ATERİNA 
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1'Ruslar güzel kollukl rı olduğu halde gömlPği 
olmıyan kimselere ben:dyorlardı!,,-lmparator kütüp
hane i ile Aleksa11dr me; danı <ırtısındaki heykel 

ka§at resmi. • Kim derdi ki... Son sö~. 
Yazan: enri ROBERT 

Onun devrinde Rusya sarayı, 
müstesna bir t evnakle parladı 

Vakıa bu revnakın biraz aun'i 
olduk1Jnda şüphe yoktur. Rusya sa
rcyında henüz. pek yeni bir mede
niyet başlamıştı. Servet, zevkı selime 
hakim oluyordu. 

San'ııt eserleri, nadir mefruşat 

hertürlü esbabı istirahatten mahrum 
hşap saraylar içine yığılmışb .. Che

valier de Corberon (Şövalie dö kor
beron)un hoş bir tabirle ifade ettiği 
gibi, Ruslar "güzel kollukları olduğu 
halde gömlekleri olmayan,, insanlara 
ben:ıiyorlnrdı.,, Gene onun tabiri ile 
" Ruslann seciyesi hüküm altına 

almmıı, fakat yumtatılmamıştır. ,, 
F kat uil bir Fr nsızın zevkini 

rencide edecek olan bütün bu fal
solar yeni Ruıyanın şanü şevketi 
içinde kayboluyordu. 

Katerin va i razl fcthehniı, 
bOkmfinü civar milletler üzerine 
te mil eylemişti... Lehistanda, İsve
çte, Türkiyede kazanılan zaferlere 
aft habr lar Sen Petreıburgta bü
tfin kili11e duvarlarını tezyin ediyor
du •• 

Deli Petronun başladığı işi ta
manıhyan onun eseri, onun dehası, 
4ahsi cehdü gayreti olmuştu. 

Bütün bu iz.metlerinden dolayı, 

minnettar Rusyanın tebcili namı 

ıçın, efis bir abide rckzetmiş ol
ması pek tabii idi. 

1873 senesi birinci kan ununun 
6 ncı günü bütün millet birleşip bü
yük Katerinin muazzam bir heyke
linin kiijat resmi icr dti. 

i parator kütüphanesi ile Alex 
andrc (aleks ndr) tiyatrosu arasında 
genit bir mcyd nda, yüzü Nevski 
cadde inden yana dönük, impa -
ratoriçanın ay kta bir heykeli 
görülüyordu. Arkasında uzun teşri
f at mantoıu, başında taç, bir elin
de hükümdarlık asası, diA"erinde 
tefne dalından çelenk vardı. Duru-
u ubtcşe , vekur ve azametli 

idi; habrasını selamlamak Jçin 
Ruıyanın dört bir yanından kooup 
gelen keıif halk kütleıine hakim 
bir vaz'iyetle duruyordu. 

Ayakl nnın ucunda devri aalta
nahnın me bur ıimaları remsi kı
yafetlerle ~tr fına toplanmıştı. 

Bütün imparator aile1ı1i, bütün 
saray rklinı, bütün rühban, bütün 

Yağmurlar 

memurini hük4met, kırk iki alay, 
otuz iki suvari bölüğünden mürek
kep bütün bir ordu heykelin önün· 
den geçer k il nci Katerlni selam
ı dılar. 

Bu esnada imparatoriça terefine 
üç yüz altmış pare top atıldı. 

Romanof ülfi(esi Deli Petro ile 
il nci Knterinin tahtına sağlam bir 
surette yerleşmiş gibi duruyordu. 

Bu milli şenlik günü, biri ortaya 
çıkıp ta, şom ağızlı bir kd.hin gibi, 
Japon hnrbi hc:ıimetini, Çar Nicolaa 
( Nikola) ya ilesinin sukut ve kat
lini, bolşevizm felaketlerini haber 
vermiş olsaydı, böyle bir adama 
muhakkak deli nazariyle bakılırdı ... 

Ahlakçılar, cezasız kalmış bir 
cina} etten doğan ve kana bulanmış 
gibi duran bu şanü şeref karş ın
da isyan edebilirler ••• 

M amafih r ıs milleti, şevket ve 
ikb linin banisi olan kadının namı
nı ilada haklı idi. 

• • • 
Bundan da şu neticeyi çıkar:.biliriz 

ki bir hükumet hakkında icraatının 
emereaine nazaran hüküm veriliyor 

ve bu icraatın ahJ Aki kıymetinden 

ziyadf! verdiği mes'ut neticelere 
göre tab'asının şükran ve minnetine 
liyakat kesbcdiyor. 

Binaen aleyh, Chevalier de Corbe
ron ( .şövalie dö korberon ) 11 nci 
Katerinden ve imparatoricanın devri 
saltanatına it vek yiden bahseder
ken, müteyakl izane ve irşatkarane 

bir felsefe ile şu hükmü vermekte 
haklı idi: 

" Dünyada fezahat ve fazilet an
cak nisbi bir kıymeti haiz birer 
keyfiyetten başka bir fey değildir • ., 

• 011 

[Muhterem okl:yucularımızın lez
zet ve merakla tnkip ettikleri "Bü
yük Katerina,,.tefrikamız.ın muharriri 
M. Henri Robert Fransanın en meş
hur avukatlanndandı. Bir vakitler 
Paris Barosu reisi oldu. Bilahara ta
rihe merak ederek vukatlığı ter
ketti. Frnn ız Akademisi azalıAına 
intihap edildi. 

Pek yakında "Tarihte Büyük Da- • 
v~lar,, serisinden diğer bir parçayı 
"ikdam,, sütunlarında tefrika suretile 
neşre başlıyacağımızı okuyuculan
mıza müjdeleriz. 

Ani arada 
üçük l\lenderes taştı ı Turk ocağı nıerkez 
altı işi boğuldu. binası inşaatı 

Sürekli yağmurlar sebeblle Kü
çük Menderes çayının feyez nmdan 
altı ki i boğulmuş, yüz elli k.:ıd:ır 
lıayv n telef olmuttur. Mezruatta 
mühim hasar t vardır. Beydağı yo
lu üz.erinde san'atlar mektebi tara
fınğan yapılan köprüyü, üç kısmil 
ayırmak suretile sular götürmüştür. 
Bu p rç lar elde edilmiş ve muha
faza altına dınmıştır. 

Antalya mıntakaın da Antalya, 
Finike, Managat, şubelerini ihtiva 
edecektir. Mücadele heyetleri ma
hallerine vasıl olmuş ve icap eden 
&ıhl\i levazım da gönderilmiştir. Bu 
uretle yeni mıntakalarla beraber 
Ga~bi ye vasati Anadolunun on ke-
if ııtmalı yerleri nıücadele altına 
alı11:rnış oulyor.Bundan başka frec
gi mücad lesi dahi tevsi edilmiştir. 
f ats kazaaı Ordu mücadele teşki
Jiıbna rnptedilmiştir. Düzce kazasın
da ayrı tertibat yapı lwıştır. 

-- - --
.flava razı la11ıbaları 
Havagazi şebekesinin bulundur 

mıntakalarda umnmi tenvirat için 
konulan ziya neşretmiyorlar. 

Emanet şirkeUere yaptığı teb
li~ tta umumi liitnbaların dnha 
kuv etli 511rette ışık neşretmesini 
aksi takdirde şirketlerden zarar ve 
ziy n isteyeceğini bildirmiştir. 

- --
iııkıliip nıüzesi 

lnkılfıp müzesi komisyonu dün 
içtima ederek tetkiknta devam et~ 
mi tir. Heyet şimdilik kitap ve re. 
11iml re fnzla ehemmiyet vermek
tedır. 

Ankarada inşa ettirilmekte olan 
Türk Ocaklan Umumi Merkezi bi

nasının inşaatına f Etaliyetle devam 

edilmektedir. 

Yeni binanın dahili tefrişatında 

yeni binaya konmnk üzre bir çok 

kıymetli levahahır mubayaa edil
miştir. Bina dahilinde ufak tefek 

bazı boyalar, sahne kar§ısındaki 

Ocakların mevcut bazı noksanlıkla

nnda ikmal edilmesi yakınlaşmış

tır. Türk tarzındaki misafir salonu

nun tavanının müzehhep nakışları

nın İ lenrncsine devam ediliyor. 

Binanın kalörifer antre merdi
venler ile, elektirik ve tecdidi hava 
vantilatörleri tanıamile ikmal olun

muş tur. Binanın 29 teşrinievele ka

dar bütün tesisatının ikmali mu
karrerdir. 

lk11ıal inıtilıanları 
Lise ve orta mekteplerde 15 ey

lülden itibaren me1uniyet ve ikmal 

imtihanlarına başlanacaktır. Lise ve 
ortnmekteplerde tedrisatın ne vakit 

başhyac ğı malum değildir.Mamafih 
12 teşrini cvelde açılmaları muhte
meldir. 

Yeni nıektepler 
Geçenlerde Vilayet 22 mektep 

binasının inşasını ihale etmişti. 

Bunlardan 6 ısının inşaatına başlan
mıştır. Diğerler; de yakında başla
yac. kfır. 

Katranlı yollar 
ldarei hu1ı1uaiye ve vilayet tara"' 

fından İafa edilecek tehir harici ve 

dahili yollar, az bir zaman içinde 
katranlı fOs~ye tahvil ed'lecektir. 
Katr nlı toseler toz tutmamak ve 
daha mukavim bulunmak ıtibaril 
tercih ediliyor. 

Ancak, katranlı toselerde kul
lanılacak katranın haliı olması, iç~ 
inde katranı. §O&eler bozulmak te
hlikesine maruz kalıyorlar. 

Şehir hududu dahil ve haricinde 
şehirle en ziyade alakadar bulunan 
ve mün kal h fazla olan cadde ve 
sokaklar, diğerlerine tercihen kat
ranlıya tahvil edilecektir. Bu sene 
içinde yapılacak olan katranlı yol
lar, muntazam bir program dnlıi
linde inşa edilmek üzere, vilayet 
ve emanet fen hey'etleri tarafın
dan müştereken tespit edilecektir. -
M lh~ mecıı 

8000 lira ilı tillis 
Haydarpaşa rüsumat id resinden 

çalınan makbuzları imin ve sahte 
imzalar vaz'ı uretlyle devlet demir 
yolları idaresinden 8000 lira kadar 
ihtilb etmekle maznun bulunan 
ğümrük takip memuru muavini 
Haııan, fer'an zimethal Esat, milra
kabede ihmali görülen Haftz Rifat 
B. ve rüfekasının muhakemesi dün 
ağır cezada cereyan etti. 

Maznun vekilleri bu davanın te'
cile tabi olduğunu söylediler. 

Müddei umumi Bürhanettin B. 
devlet memurlarının vazifelerini sui 
istimal davalarının te'cil olunama
yac ğını söyledi. 

Heyeti hakime keyfiyeti uzun 
müddet müzakereden sonra mu:
nunlardnn Hasan, E.scıt ve Sabri 
efendiler hakkında devamı muha
kemeye, diğerlerinin de ademi rnes· 
uliyetlerine karar verdi. 

Bazı evrakın celbi için muhake
me başka güne bırakıldı. 

ıllüfettişlerin içtimaı 
İdanbul ilk tedrisat mfifettişleri 

dün maarif müdürü Haydar Beyin 
nezdinde toplanmışlardır. 

M k'lteıPDeırcdle 

Arapça -ue A ceınceden 
dönenler 

Mekteplerde nrapça ve acem
ceden ikmale kalmış talebenin sın
ıflarını terfi ettirilmesi ve bu ders
lerle beraber diğer bir iki dersten 
sınıf terfi edemeyenler v rsa arap
ça ve acemcenin kale alınmıyarak 
ikmal imtihanına tabi tutulmaları 

alikadarana tebliğ edilmittir. 

~f emurin kanunu 
Memurin kanununun ı;ekizinci 

maddesinin üçüncü fıkraaıne "şir

ketlerde,, kelimesinden sonra a•atı
daki fıkra ilive edilmiştir: "Ticaret 
ve sanayi müesseselerinde,,. 

Ayni kanunun 32inci madde.!ine 
" sekizinci- maddede yazılı fiilleri 
irtikap etmek,, ibaresi ilave edil. 
mi§tir. 

Evkaf 111 ütelıa~sısı 
Evkaf idaresinin celbettiği mü

tehas11s tarafından evkafımıza ait 
yapılan tetkikat ikmal edilmek üz
re bir iki güne kadar mumaileyh 
raporunu hazırlamış olacağı müs
tahberdir. 

Ilayvan sergileri 
Memleketin dokuz vilayetinde 

açılacağını geçenlerde yazdığımız. 

hayvanatı ehliye sergilerinin aç,la
cağı yerler İkbıat Vekilliğince ta
ayyün etmiştir. 

Bu sergi mahalleri Ankara - f ı
tanbul - Bursa - Konya - iz.mir - A
dana - Diy:ırbekir - Erzurum - Sivas 
- Lüleburgazdır. 

Bunlardan Sıvas uzun yaylasın
da kü .. dı mukarrer sergi temmuz
d açılmıştı. Diğerleri de eylüldan 
teDrinievvel nihayetine kadar açıla. 
cnktır. Bu sergilerin her biri için 
Y ant ve Islihı Hayvanat Encümeni 
beşer bin lira mükafat tahsis et
miştir. 

AnkarAdaki snglnln bakiyei 
ihz ratı bitmış, raviyonlann in aatı 
hit m bulıı u t r. 

ırette 

Deriler 

Galata sarayında bir sergi açıl· 
dı ve kapandı. 2001000 kişi kadar 
bu meşheri gezdiler. \

nln)nıın $allrBa1r(ğ]a 
Çaknıak ta§ı buhra1ırı ! 

Rusyaya snkedilecek derileri Piyasada çakmak tafı buhranı 
Ormanı gez.en kaptansa, direk· 

ilk ağaçlar, kömürcü ise kömürlük 
odunlar. mim na kerest~llkfer. avcı 
ise kuşlar, ıairae güzel manzaralar 
görürmiif. 

miz içiu müddet bitmiştir. Ticaret vardır. Buna ıebop çakmak inhisar 
odasının yaptıA-ı liste mucibince kanunu mucibince hariçten lıiç bir 
·malların kısmı küllisi ıevkedllmlt- tacirin çakmak ta91 getiremeınesidi r 
tir. Sevkcdilmeyen mıktar pek az- Hariçten çakmak taıı getirtmek 
dır. Bununla beraber ticaret odası hakkı yalnız kibrit inhisar idereaine 
mal sevkdmek isteyenlere menşe verilnıiştir. Fakat şimdiye kadar 

Sergiyi gr.:zen çocuklar çlkolita 
ve bonbonlan hanım efendiler ipekli 
kumaılarla zarif iskarpinleri, ni9an• 
lıl r yemek büfelerini seyrettiler. şeh detnamelii vermektedir. Bu ze- inhisar idaresi çakmak taıı getirt

vat müddet münkazı olduğu halde 
Ruslarla uyuşarak mallarını evke
debileceklerini söylemektedirler. 

Japo11y{l ile ticaret 
Tcıkyo sefaretimizden şehrimiz 

ticaret odasına gelen bir mektup 
ta Japonya ile miiessesatı ticariye
sinin Türkiye ile münesebata gi
riımek hakkında büyük bir arzu 
gösterileceğı bildirilmiştir. Bu mü
nasebetle Japonya ile iş görecek 
müessesatın sefarete bildirihn si 
odadan rica edilmiştir. Odacn bir 
li te ihzar edilerek ıefarete iÖnde
rilccektlr. 

]l(lTll sui istirnali 
Düyunu umnmiyedeki para sui 

istimali tahkikatı henüz bitmemittlr 
Tahkikata devam edilmekte olup 
bir çok kimseler istiçvap oludmuf
tur. Malüm olduğu üzere eon para 
dejiştirilmeainde bu açik 600,000 
lira olurak tespit edilmiıti. Halbuki 
yanan, yırtılan ve değiştlrllmlyerek 

kalan paralar da bu mıktara ilave 
edilmek IAz.ımdır. Bu takdirde açık, 
asgari bir tahmin ile bir kaç milyo
na balij' olmak lazımdır· 

Yeni IJahiliye ta)~i1ıleri 
Akşehir kaymakamlığına Amas

ya mektupçusu izzettin, Hakkari 
mektupçuluğuna Zat ışleri müdür
liığü tetkiki muamelat memuru Sa
dettin , Mersin mcktupçuluğuna 

Çankırı mektupçu vekili Refahiye 
kaymakamı ıabıkı Tevfik Kayseri 
mektupçuluğuna Afyon mukayyit 
memuru Tahir, Riz.e mektupçulu
ğuna Ertlncan mektupçusu Tacet
tin, Gümüşhane vilayeti mektup
çulu~na Rize mektupçusu Behçet, 
Erzincan mektupçulu~na Gümn,. 
hane mektupçusu Talat, Mardin 
mektupçuh.ı una Denizli mektupçu
su Etref, Denizli mektupçulutuba 
Balıkesir mektupçusu Sait Adil, 
Balıkesir mektupçuluğuna Mani a 
rrekt~pçusu Hilmi, Manisa mektup
çuluğuna Kara mektupçusu Cevdet 
Beylar tayin edilmittirler. 

Gelen buğdaylar 
Son ıünlerde şehrimize her haf

ta 50-60 vagon butday gelm«"ktedir. 
lstanbula sevkedilmek üzere Kon
yada 1000 vagon buğday olduğu 

rivayot edilmektedir. 

BelediyPler 
Belediye dairelerinden haniile

rinin bir sene içinde fazla faaliyet 
ve gayret göstermiş olduklan şeh
remaneti tarafından tetkik edile
cektiri 

Mali sene başı olan hazirandan 
beri şehrimizdeki belediyelerden en 
fazla gayret gösteren daire Beyazıt 
dairesi olmuştur. 

Şehremaneti, belediyelerin faali
yetini sene nihayetine kader tetkik 
edecek, sene sonunda en fazla gay
ret görıteren ve halk ile elakadar
lann en az şikayetlerini celb denler 
takdir ve taltif edilecektir. 

Hileli gazozlar 
Şehremaneti sıhhiye müdürlüğü 

bir kaç ay evvel gazozlar hakkında 
tetkikat yapmış, bazı gazozlar; çok 
fena surette ve 9eker yerine saka .. 
rin kullanarak yapıldığtuı görmüş
tür. 

Bunun üzerine gazozlar hakkın
da bazı tedbirler ittihaz edilmiştir. 

Son günlerde bu tedbirlere rağ
men bazı srazozlar çok fena yapılı
yor. Emankt gazozları yeniden şid
detli bir surette kontrol edecek ve 
hileli gazozları musadere eyleyece c
tir. 

Eına11etin borcıt 
Şehremaneti ile Türkiye milli 

bankası arasında yapılan mukavele 
muhtelit hakem mahkemesi tara
fından henüz tescil edilmediği için 
em:met, itilifnaroedcki taksitleri, 
istikraz hamilJeri tarafından alın
mak üzre bankaya. teslim ediyor. 

Muhtelit hakem mahkemesi bu 
·ln .,,. c •. 

mcmi9tir. Ben ne çocukum, ne hanım efe• 
K iiÇiik kutu kil1ritler ndiyim, ne de nişanlı bir gencim. 

Kibrit inhisar idaresi tarafından Ben acaba ne gördüm? Ben bütün 
piyasaya küçül: kutu l:ibritler çı- bu meşherde ahalimizJn san'ata bü• 
karılmıştır. Bu kutuların içinde yük bir istidadını 1rördüm. Memleke• 
kibrit az olduğu iddia edilerek (50) timizde "industrie,, nin bir temeli ol-
paraya satılmayıp (8) kuruşa sabi- duğunu anladım. Mesela kunduracı· 
dığından şikayet ediliyordu. Bu hu- j hkta, deri san' tinde, saraçhkta hü
ausu kibrit inhisar idaresinden sor- ner tabibi imişiz. Başka memleketler• 
duk ve ou izahatı aldık : den geri kalmamısız. Bir hamle ile 

"Küçük kibrit kutu) ıının 'çinde bu günün küçük san'atı yannın bG. 
40 kibrit vardır. Fiatı 100 paraya yük san' tı haline gelebilir. 
olan büyük kututarın içinde ise 50 Kokuculukta da öyle. Şekercilik· 
kibrit vardır. Bu hesaba göre her te de öyle. Makine yedek aksamı 
iki kutudaki beher kibritin tanesi dökmeciliğinde de öyle. 
2 p r y gelmektedir. Küçük kutu- Avrupadan geldiğini zannettiği-
lar yalnız. signa yakmak için lüks miz bir hayli eşya meğer bura mah 
kibritle:rdir. Kibritlerden daha fada imi .• Ac2ba bu sergiyi tertip ede-
1 tifade etmek isteyenler büyük ku- nler bu teşebbüsten ne netic çı-
tulan tercih etmektedirler. kardılar? 

Çah~11ıaklara da1nga 
Çakmak inhisarı mucibince d -

mgalanması icap eden çakmaklar 
inhisar idaresince damgalattınlma
ya ba lanmıştır. Bu çakmaklar ya
klnda piyunya çıkarılacaktır. --M @~tef ®ırırn ~ 

Bıldırcın avı 
Bu sene Çekmece ve kilyosta 

nva çıkanlar m mnun değildirler. 
Bilhassa Çekmecede her sene bol 
bıldırcın avlanan yerlerde bu sene 
pek az av vardır. Bu yüzden bıldır
cın lokantalann en pahalı yemeği 

olmuştur. Bir bıldırcın 60 kuru§& 
atılıynr. 

Binek hayvanlar 
Ordu ve jandarmaya mensup 

zabitlerle efradın ve ıair binek hak
kı olan mensubini askeriyenin ken
di mallan olan bineklerinin ve or
duva alın ah iv it nakliıre va-
ıtalannın bedeli, bunlar öldüğü ve 

harap olduğu taktirde ödenmeıine 
dair kanun sureti vilayete tebliğ 

edilmiştir. 

Pratik dişçiler 
isimleri eczacı ve dişçi mekte

bine kaydedilmiş bulunan pratik 
dişçilerin imtihanlarına teşrinevvelin 
12 sinde başlanacaktır. 

Hicazla posta muamelesi 
Şimdiye kadar Hicazla kıymetli 

posta muamelesi yapılmıyordu. Tet
rinievvelden itibaren Necit ve Hi
cazı posta idnremiz arasında man
d post ve telgraf havaleleri yapıln
bilecektir. 

Es11~fıtı 'yoklaıuaları 
Bilumum esnafın sıhhi yoklama

lan her ene mart ayında yapılıyor
du. Bundnn sonra sıhhi yoklamalar 
her sene hazirandan itibaren yapı· 
lacaktır. 

Tıp kongresi 
Tıp kongresi 17 eylül 929 salı 

günü Sıhhiye Vekili Refik Beyin 
riyasetinde ve B. M, Mecliı;i salo
nunda toplanacakbr. Üç gün devam 
edecek olan bu kongrede başlıca 
kanser, frengi, ve kızıl hastalıklan 
görüşülecektir. Aynca serbest mev
zular içinde bir zaman tahsis edil
miştir. Bundan başka C. H. F. 1ı1a
lonunda bir sergi açılacak ve ser-
gide amilleri tarafındnn yerli ve 
ecnebi müstahzarat ve tıbbi levaı:ım 
teşhir edilecektir. 

ingiliz: 1015 
Dün borsada İngiliz. lirası 1010,5 

te açılıp 1015 e kadar yükselmiştir. 
Kambiyo borsası komserliğinden 

bu yükseli in sebebini sorduk. 
Tcreffüe sebep ihracat mevsimi 

olduğu halde kambiyo merkez.le
rinden bilhassa İzınirden kambiyo 
gelmemesi ve şehrimizde fazlP. kam-
biyo satılmasıdır. Bu suretle dün 
isterlin 5 puvan birden yükuelmiıtir. 
Düyunu muvahbide tahvili 196,25 
te açılıp 197 ele knpanmışbr. 

Borsa haricinde Türk altunu 
880 - 884 kuruştan muamele gör
nı ştür. 

Y et.iınler yurdu 
Yetimlere bir yurt açılması hak

kındakı telkikata devam edilmek
ted . Bir i ı ne k d r noks nlar 

Başvekil 1 met paşa hazretleri
nin iki defa bu sergiyi gezmeleri 
fali hayırıdır. 

Eşya teşiıir edenleri en ziyade 
memnun edecek olan seyirci, ismet 
paşadır. 

İttihat devrinin bir maliye nazı. 
rı lstatıbul telefonları gıbi basit bir 
işi İngilizlere ihale ederken bir z.at: 

- Biz bu telleri kuramaz mıyız? 
demişti : Maliye nazırı: - Biz hiç 
bir şey yapamayız; dedi ve hiddet
lendi. Söze karıştım. 

- Altmış, yetmiş yıl evvel bfitGn 
memleketin telgraf §cbekesini ha. 
kumet kendi yaphrmamış mı idi? 
Eski zamanda bu şebekeyi kuran
lar, bu gün ondan basitini kura
maılar mı? 

Nazır bey benimle lay etti. 
Cevap \•ermedi. 

Buna mukabil, Cümhuriyet hü-
kumeti kendi elite yüzlerce l<llomet
roluk demir yolu yapıyor ve binler-
.. -.. ~Unma ~";) .. -.ı ....... rt.r-..a- :r' •ı 

Jeti yor. 
Başvekil paşa şu Hn'at aergi

ıinden elbette bir netice çıkarmıştır 
San'abmızın beklediği teşvik ve 
tergip hamlesini onun büyük hami
yetinden diler ve bekleriz. Kömür
silz Japonya " Meci " devrinde, ya
rım asırda, yoktan bir san'at icat 
etti. Numunelerini Galatada açbkJa. 
rı salonlarda takdir ettik. Kömürlü 
Türkiye de neden bu feyze nam--
zel olmasın. C.N. 

Adli')· enin .f aalireti 
Adliye Vekilliğinden son alınan 

malümata nazaran 929 senesi dnhtl 
olmak üzere şimdiye kadar Türkiye 
mahkemelerinde ağır ceza, asliye 
ceza, sulh ceza dahil olmak üzere 
321828 iş çıkmıştır. 

Hukukta, asliye hukuk, ticaret 
hukuk, sullı hukuk dahil olduğu 

halde 397117 adet dosya tefcrruatile 
ikmal olunarak karara raptetmittlr. 

Bu yekünun içinde olmak üzere 
( 6555 ) iş ticaret davalnnnn aittir. 
928 senesi dahil olmak üzere tim. 
diye kadar bilumum TOrki1e CQ. 
mhuriyeti Müddei umumilerl 424907 
iş, istintak devairi ( 50607 ) dosya
nın muamelesini ikmal etmiılerdir. 

Bütün Türkiye İcra daireleri 
( Hukuk, ceza, ıulh, ticaret) llim
lan dahil olmak üzere ( 438719 ) 
ilam infaz eylemltlerdlr. 

Kız san' at mektepleri 
Selçuk ve Üsküdar Kız aan'at 

mekteplerinin kadroıu ,,tebliğ edil· 
miıtir. Kadroda bazı tebeddülat 
mevcuttur. Bu iki mektepteki gece 
kurslarının agvedilip edllmecl.itl 
hakkında Vekiletten bir,,, r .,yok· 
tur. Yalnız. bu kurslann lJ\UaJliıo• 
lcrinden bir kısmı nsıl elı!eP 
kadrosuna almmışbr. 

Maarif kadrusunda Osküd'r il· 
sesi de lağvedilmiş, yeri e Oaküdar 
orta mektebi namile bir nıektep 
tesis edilmiştir. Mektep müdürlü: 
ğüne Buraa muallhıı mektebı 
müdürü Enis B. ta}rin edU111iJtir. 

Yalova tenezzü/ı'fl 
Kadınlar birliği gelecek cuın• 

günü için Ynlovaya bir deniz te• 
p u:Uh•• tf'rtip etmiş ve vilAyettea 

"' • 1rtır. -



. ltalya ile.. ı 
Ticaret muahedesi 
imza edilmek ıizre 

Ankara, 12 (Telefonla 1 
ftalyanlarJa ticard muahedesi 

mGıakeratı bitti. Bir iki 2ün zar
fında imza edilecektir. 

P.T.T. umuın .ınüdürti · 
Ankara 12 [telefonla] 

Posta umum müdürü yarın sa
bah berayı tetkik Kastomoniye ha
reket edecektir. Oradan lstanbula 
laareket edecek ve lstanbuldan Trak
J•ya teftişe gidecektir. 

Vasıf B. 
Ankara 12 (Telefonla] 

lzmlr meb'usu Vasıf Bey yann 
beynelmilel parlamentolar konferau
aıDa hareket edecektir. --Adana maarif emini 1 

Avkara, 12 [A.A] 
Adana maarif em ini İsmail Ha

bip beyin Sivaaa tayini haberi doğ
ru delildir. 

Bir köy yapılı yor 
iz.mir, 12 (Husuıi] 

Hilillahmer ~miyeti a-cçen ya
tmular neticesindeki ıellerden yı 
kımıt ol&D Hamitler köyünü yeni-
4en inşa ve tamirine karar vermi~
tir. Lazım relen tahsisat aynlmış
tır. Yakında inşaata başlanacaktır. 

Esrarengiz yolcu 
Dombay, 12 [A.A] 

Tlmea of lndiıa razeteaine naza
ran dün Bhuaaval istasyonuna gel
mit olan Hintli bir yolcu, eşyası 

muayene edildiği sırada birdenbire 
rovelverini çekerek polise ateş et
miıtir. Vahim ıurette mecruh olan 
}!.l~-naı. 1 ul\:u 'ne • huu.9ı eın..ıt 

olunmutlur. Euaları araıanda bil
ihare iki bomba bulunmut olduğ'u 

bildirilmektedir. 

Alman yada suikastlar 
Berlin, 11 [A.A] 

Son zamanlarda Berlinde ve 
"Schleıwig-Holatein,, de vukua ge
len ıuikastlar dolnyısile Alman 
tayyare kumpanyası müstahdemi
n.inden 3 kişi tevkif edilmiştir. 

Bunlardan iklıi pilotlardan " Von 
Wblterfeld" ile Nikels namında 
blıi•l kısmen itirafatta bulunmuş
!;''· hlaınetgihında son derece me-
arıtlttiham olacak vesaik bulun
~uı ur. 

Fili tinde vaziyet 
• Londra, 11 [A.A] 

Filıatln vaziyeti tayanı memnu
niyet ıefhaya lflrd ·kinden ıon vaka
yl mnna11berlyle oraya gönderilen 
inıiliı harp gemilerinden ikisi Mal
taya dönmek emirini almıttır. 

Beynelınilel banka 
Londra, 11 [A.A] 

Röyter ajansının h~b~r aldığı~ı~ 
aöre y oung planı mucıbınce te~ısı 
mukarrer olan beynelmilel tamırat 
bankası azalan İngiltere, Fransa, 

Almaoya, İtalya, Belçika müttehiciei 
Amerika ve Japonya devlet banka
lan tarafından intihap edilecek bey

nelmilel bir heyet tarafından teşkil 
olunacaktır. Bu komisyon ilk içti
maını Eylülün sonuna doğru Brük
aelde aktedece tir. 

Fasta bir kıyam 
Paris1 11 [A. A) 

Harbiye nezareti Faata Bu-Denip 
te franıı:ı nışancılarile kıyam erbabı 

arasında vuku bulan çarpışmada 
Franıız.ların uğıadığı zayiatın bir 

telef ve iki yor hdan \baret oldu
aunu teblij' etnı'ştir. 

Konservat\ ar lıeyeti 
Tr, bzon 12 {Hususi J 

Konservatvar tetkik heyeti bu
JÜtı Ank ra vnpurıJe h~~kt:t etti, 

Mac Donaldın nutku 
• 
Ingiliz başvekili La Heye'deki 

vaziyeti izah ediyor 
malüm 

Londra, 11 [A. A.] 

M. MRcDonald dün akşam Dur
haıı da irat ettij'i nutukta fngiliz 
Amerikan müneıebatından bahse
derken elyevm iki devlet arasında 
tahdidi teslihat fnes'elesine dair 
vuku bulan teatli efkara müzakerat 

namını vermekten ıse bunlara mü
kalemat demek daha muvahk ola
cağını söyledikten sonra bu muha
veratın netice i hnkkında nikbin 

olduğunu, hunlar inl.ıtaa uğrama
dıkça nikbinliğini muhafaza edece
ğiDı ve ancak son derece gayri 
muhtemel olan bir ademi muvaf
fakıyete uğranılması takdirinde bu 

mes'elcnin artık gayn kabili hal 
olduğunu SÖ.)lemek c ·ı.; olacağını 
ilive etıniş ve nutkuna z.irdeki mü
him beyanat ile nihayet vermiştir. 

Bütün cihan iyi bilmelidir ki 
müttehidei Amerika ile bir ittifaka 
girişmek niyetinde :ısla oeğiliı. 
Esasen müçtemiai Amerika hilku
meti a\'rupa devletlerinden her ha-
ngisi ile keı di ini b'rt:akını taah
hüdat altına soı acıık bir munlll'dc 
aktetıniyecek kadar hkİI ve duren
diş bir devlettir. Vasi ington hüku
meti olsa olsa avrupada manevA 

nüfuzunu imal ve sulhu kavi bir 
surette tesis için bazı itilaflara gi
rişebılir. 

Londra, 11 [A.A] 
M. MacDonald dün akşam Dur

hamda irat ettiği nutukta ezcümle 
demiştir ki: Avrupa aulhunü tak
viye için hiı.semiz.e düşen vazifeyi 
La Hey konferansında ifa ettik. Bu 
konferansta takip ettiğimiz hattı 
hareket hakkındaki •on şüpheler
den artık hiçbir eser kalmamıştır. 
Bazı kimselere göre biz orada 
mahz.a 2 milyon 400 bin liralık se
nevi bir varidatı elden kaçırmamak 
için mücadele ettik. Vakıa bu para 
pek te az. görülmiyecek kadar bir 
para dejildir. Fakat avrupa ıulhu
nü ve bunu idameye halıişker 

olan avrupalıların bu husustaki 
hüsnü niyetini birkaç sterlin 
uğrunda feda eylemek ancak duren
dişlikten m~hrum ve dirayetsiz. bir 
hükumr.tin karı olabilirdi. 

Avıupada sulhun hüki!mferma 
olması için Lahcyde metin hir mes
lek tak"p etmemiz lazım i~i. Her 
hangi fı ·l A>a mensup bütün lngili:r.
leı- Snowd' ne 1 arşı derin bir min
ul!l-tar ık duy t.1vorlar. Amele İngilte
re de uıcvkiı ilüidurdu kaldıkda ln
giltereyc gılligıştcn ari bir muamele 
•Öster"lmesinde ıs .. ar ('tmckle berber 

A" rupamn taşımakta olduğu yükün 
fngıller~e ait ıcnun kendi omuzla-

' 

n a yükıcmek e tereddut eyJemiye
cek ir. 

ıeeırO n IFll <?ıl<i!.' aa n IK<dl aı ffi 00 

Almanya, nıodern Türkiye 
Berlin (Cta) 7 Eylul 1029 I 

Son haftalarda yalnız I .... ı Ha)e 
ile meşgul olan Alman matbuatı, 
hundan kurtulunca yine diğer 

ınem t! c t {lldu~u gibi, harbin lıi
tam nı a· l i,ınmı t kerleıi 1le ele 
her tırnltan arılm11' bulunuyordu. 

•nAon~ 1 ..lA dı>-olt.kn.d.u. 1n-"'·---+---..,.•~·~·.-.-...--..,,.,,,,,..,.,. i~ye
başJadı. E erine baii'Jadığı günden sinde bir k ç gün 1 ırlında vukua 
on sene sonra, Gazinin yarattıg ge)Ebilmi~ti. Hnll uki Türkiye bir 
Türkiye d ıha kU\\etli ı~ıklarln zaman Hu yaııın apol)OIJa kar~ı 
tenvir ve tetkik ediliyor. Maruf )ap ı~ g;hi kendı~ini müdafaa ede· 
"St~ttincr Abendı ot ,,gazetesi ça) a- hıli) oı dt . Tıirki~ t yi muha--ara 
ni dikkat bir ıııakalı~ı:;:iııdt•. ırıodı>ın etme 111 de 1t ::;İri gı 1 iılmezdi. )< e-
Türki)enin inki~afoıı şoyle anlatı- mal p.t. a s \l nıu.ıhPdesmin ... a-

yor: rsrh rırıı 1 ir· 11azarı dıkkatc alma-
- On c:cıw ev, el Türkhe 1in dan bGtüu Turklerle meı:;:kun )er-

de tıpkı Alınan) a gibi eli apğı )eri ımllı h ıdudu dalııline alıvor 
bağlı bulunu) ordu. Şimdi i e AJ- ve k ıı 1' hakim ohırak. pek da
manya, cümhuri)t'tİnin onun ·u hi)aırn bir liıı.i.rnüşle bu hudutlııt· 
enesini tes'it ederken; Türkiyede rın <•le'-İne de {!"çmıyordu. Bundan 

de ciimhuriyet kuran yeni htikü net lıa.ka lıu ~l)l'tıin meıkezi olarak, 
hemen hemen on ya ıııa ha •) or. kavgalı I ı anhul } eı ine, }alnız 
Bu on ~ene 1..arfmcla Almanya iki tiırklrı 'e me kün Ankarayı tercih 

rei!';iriimhur de~iştinl;~i h dne, Tür- edişı d Gazinin kunctli göriı~le· 
ki) ed,. Kemal p n ilk gimdcn h ·ri riııııı lıir ııunıımeı:::idir. 
reiS' ve ayni ~.atııanda Tiirkiyen ·u J 92;~ rıw ... inde yeni Türkiye 
takip ettiği km vetli 8i) asetin mı.iJir mütteiiklerle nihai bir sulh akde-
ve rehberi bulıınu)or. l 

drrck, 8e" 1 ınuahı de mi parça a-
1918 ci<' miit.ıreke ilanında Tiiı- dı. B 1 me 'c1cde <'n hü, iik mibki-

kiye umitı;;ız hir halde idi. \ ilavet- k ı ~k-i J l~itı ) in~ J ran:,a çı armı~tı. uı ın 
e i ecnebi a kt:rleri t&rafından 1' kl · ı Leş sene ev\ el mecburen iır r.r 
ışga <'dilıni:.ti. Sen muahedesi 
onu hı men laınaınile koın~uları için çok ~erefli l ozan muahede· 
aı a ında taksim etmek \ e yalnız sinin altıııa, Pnris "trdr imza konul
Anadolmıun yaii'amak kabili\etin- du. Bundan ~onra Kemal pa~anın 
den mahrum kliçük bir kı~mını nP bü}ük bir kuvvet]P. Türkiyede 
Türkiye olaı .ık lıırakınak i"'teyor- r<'fah ku rdu~u hP.rkege malumdur. 
du. işte o ?aman hu tarihi and Gazi kadar 'I iitki)ece malıabhet 
üzerine dilşen 'azife ve fır atı ka :: ve itimat kazanan kimse olmadığı 
rayan ve hu muahede}i kal ul et- için, onun bu zaman ciimhur riya-
memesini Türk halkına haykıran sf'line intihap edileceğine şüphe 
anrak jeneral Kemııtl paşa idı. yoktur. TıirkJeriıı milli) etperver-

Bu cesaret meftun olanlar, Jiklni ile onların milli şuur \C 

çok defa Türkiye) i, Alman hülc:u- mefkurelerini iyi tanımayan Avrupa 
met adamlarına bir ııümune olarak orada yapılanları bir mucize gibi 
cro terdiler. Lakin şüphe yoktu ki, !';r' rediyor. Çiınkü herkes Türki
J'ürkiye coğrafi vazi~·eti hasebilc ) ede ''Ha ta adam,, diye bahset· 
de a keri ııoktai nazardan Alınan- rnege alışmış, ve bu düşünce ile 
vadan daha çok müsait hir mevmle Türklerinde kendilerine bu inkı
ketti. raz uçuru rn una te, ek\: iille bırak· 

Kemal paşa ken<liı::ini Ankara· tıklnrı.ıa iııanmı~tı. Zaten bir m;J. 
da lJti} ük, girılnıeı:ıi güç bir kalonin le ti yutmnk i te) enler, e' veJa onda 
kumandanı gibı hissedebili}ordu. yaşamak hale ve arzusunıı unutur
"(;liukü hudutlar Türklerle nıes- lar. L"kın Kemal paşa Türklerin 
kün, geçilme i giiç dağlar, ve ya yaşamak hak ve ırzu::sunu aleme 
çö!IP.ıle çe' rilmi~Li. Halbuki Al- jlan etti~ı gibi. teşkilatı e~asiye 
man\ a lıC'r ı raftan {?İrilebılen bir kanunu it ona \eni bir şekil, za-

Cenevrede 
-w-

Cemiyet akvamın 
mıizakeratı bitti 

Cenevre, 11 [A.A) 

Cemiyeti akvam büyük meclisi, 

cemiyetin faaliyeti hakkındaki mü

z.akeratına nihayet vermittir. Avus

tralya murahhası, Canberra kabine

sinin sukut etmi' olmasına mebni 

hali hazırda Avuıtralyanın hakem

liğe ait ihtiyari maddeyi kabul edip 

ctm·yeceği hakkında birşey söyli

yemıyeceğini beyan etmiştir. M • 
Mironeseco, Romanyanın yakında 

ihtiyari maddeyi kabule amade ola

cağını ümit etmekte bulunduğunu 

ıöylemittir. Mumaileyh, hukuku dü

velin taknini ve salahiyetlerin sui 

istimali meselesinin umumi muka· 

veıelerle hallüfash zaruretinde ısrar 

eylem ittir. 
Romen murahhassı, cemiyeti ak-

vam mukavelenamesinin 16 mcı 

maddesinin Kellog misakının ihlali

ne c.atuf harekata da kabili tatbik 

oldul":ı• mütaleasını serdetmiştir. 

Koııt Apponiyi nin beyanatına tel-

mih eden ı • ironeseco cemiyeti ak

vam az. smın ilk vazifeleri imza 

edilmiş mukaveh lere riayet olduğu

nu söylemiştir. M. Bouıor., haynkar 

eli müteaddit defalar kendi mem

leketine temas etmiş olan cemiyeti 

akvamın icrnat ve faaliyeti e teşek

kür etmiş 'e ceıniyefn ihtilafları 

muslihane bir tar:da hal ve tesviye 

etmek kudretine olan itimadım ız

har etmiştir. Mumaileyh, cemiyeti 

akvamın tetkik ve takip etnu.si la
:mngelen akalliyetler meselesinin 

halli için manevi tahdidi teslihahn 

~ukbui-.0~141. 

lunmuştur. 

Cenevre, 11 [A.A] 

Cemiyeti altvaruın üç büyük 

encümt:ni dün öglcden ~onra top

hı nrnı~tır. Tahdidi tcsl'hat ve emnü 

ıelamet encümeni cemiyeti akvam 

için Lir telsiz istacyonu tesisi pro

jesini ı Jz.akcre etmiı ve bir az 

münakaşadan sonra cemiyetin tel

grafla olan nıünasebahnda müsta

ltil olması lehinde k:mır vermittir. 

13ütçc encümeni,lspanyol murahası M. 
Botellayı mazbata muharriri tayin 
etıniştir. 

Çin murahhasının, gayri kabili 
tatbik bir hale gelmiş olan mua
hedelerin yeniden tetkikini talep 
eden 19 uncu maddenin tatbikini 
iltizamen teklif ettiği karar sureti 
projesi reddedilmit ve mumaileyhe 
bu lcarannın tAatbiki takdirinde 
meınlı•keti için y.Üm neticeler te
vellüt edeceği ve belki de memle
ketinin cemiyeti akvamı terketmek 
mecburiyetinde bırakacağı ifham 
olunmuştur. 

Yozgatta havalar 
Yozgat l 1 [A.A] 

Yirmi dört saat bilafaııla yağan 
yağnıurlar neticesinde hava soğu • 
muştur. Akdağa da kar yağmıttır, 

Bursanın kurtuluşu 
Bursa 11 [A.A) 

Bursanın kurtuluş günü emsal
ı!z tez.ahuratla tes'it edilmiştir. Şe
hir kam ilen donanmış ve binlerce 
jınlkın ittirakile şüheda abidelerin
de bir ihtifal yapılmıı ve gece fe
ner alaylan tertip olunmuştur. 

--='" 

fer dolu harplerle de yeni bir kuv
vet ve cesaret verdi. Bu suretle 
kazandığl itimat saye13inde, yine 
Türkiy ede reform yapmağa cesa
retle l ürkJeri hugün çok, hem 
pek ç.ok Avrupalılaştırdı. Cografi 
vaziyet iktisadi imkaalar, memle-' . ketiıı tabii servetleri ve bılhasaa 
halkın birli&i gibi dağlam temel
ler üzeriııe k~rulan Türkiyeyi pek 
p rlak bir istikbal beklemekte ol
du~una ~uı he } oktur. 

Yağmurun 
zararlaı·ı .. ---10 Eyliil 929 
Yağmurladan muhtelif kazalar· 

da vuku bulan zarar ve ziyan mik
tarı hakkında ziraat baş müdürlü· 
ğü bir rapor hazırlayarak iktic:nt 

ve maliye vekaletlerine gönder· 
miı:;tir. Bu raporun mühim kı m
lnr;nı muhtaı;:ar bir §eki.lde aşağı)a 
yaııyoı uz: . 

"Karaburunda bir buçuk mıl) on 
okka tahmin edılen üzün ınah u· 

lünün son yağmurdan çekirdek~ 
. I d .. d 90 ı:.i ve razakıleı-
ız er en ) uz e .., ~ 

den de yüzde 60 ı ı l.:ınmıştır. 

Seferıhi rda '"On yağmurlardan 
se.rgılerdeki üzumler ) uzde lO 
zarar gorınCıştlir. 

Urlada )a~ınurdan on bin okka 

üzüm ı lanmı~tır. 

Çeşmede Barbaro nahiy~ı:;:inin 
Ildır kıı) iinc fazlaca, diğt>r mahal· 
lerde rı.iz"i miktarda yağmur )&ğ· 
mıştır. , 

Barbaros ile Jldır üziimleri 
yüzde 50, tiitünlerde umum kal".a
da yüzde on zarar 'ardır. 

Men~ıncn kazasında yağmur
dan üzüm mah~ulti yüzde 10 zaıar 
gormiiştür. 

Bergama havali:--iude sergilerde
ki mi.ıhim miktarda tütünlerle, 
üzümler -.e palamutlar Lii) ük ,;İ)&ll 

b üştiır. 

Bayındırda yağan )SJ!;murlardan 
dolu , e fırtmad·m Lladı, Ç1 11l.ıl' 
ArJ~ba~ı kb) erinde hi.ı) ük z~yan· 
Jar ulnıu tur. Ha-.ar dl'reccı:ıı he· 
nüı tJnY) üıı etmen · tir. 

Uladı ku}ünde yüzde be~tcn900 
dL nüm ak<laı ı, 2500 don üm pamuk 
2000 donüm zc) tin ağacı. ~ıplak 
koyünde bin döufün akdarı, 3000 
donüın pemuk, Çırpık kuyünde 
dort -bin donüm pamuk su altında 
kaJmı~tır. Zarar henüz te~pit ediJ-
meıhiştir. 

Kızılca Abat kövünde 350 dö-

3 

i}3>@tr©I® ) 
~~---

İstanbul --- -
Boğudan, güz.el bir ~a~ı.ara 

çerçeveleyen geniş pencere onund;, 
büyük ve müte~ekkır doıtum derm 
derin i~ini çektı : 

_ \ıtanbulun, günden ıtüne ha-
ra oluşunu belediyeye . yukleyen
le: ne kadar hakı_ız.lık edıyorlar .. Bu 

hr. h wıl hır az daha harac 

'

e ın er , . B b'l 
l ı kadderdır unu ı me 
oması mu · 
lhım! .. 

Hayretle yut.üne .baktı~ımı gor 
ünce fikrini izah ettı : 

- 1 t bul eıkiden devlet mer-
' an ' b_t .. 

k . 'd' Bu-tün zenain sınıf, u u~ 
exı ı ı. ~ _ _ . cal b . 

saray mensubini. butun rı 1 -

güzel şehrin her tarafına dağılr'!•li
lardı. Şu gördügünüx büyuk Y-;111':r 
harap sahilhaneler, hep 0 evrıı 
yadigarlandir. Şimdi, devlet ~erk~
zine Ankara lstanbulun büyuk bıı 
kısmını orası' aldı. Mevcut nüfuı b&J 
geniş sahayı doldur•mıyor. ılfU,bütiir 
~u ımlara bakan karanlık ıPençerele • 
bomboş .• Seneler onları da harap ed 
ede geçtikçe ne olacak. Yarın, Şt 
güzel Bebeğin de kandilliden farksı 
kal:ıc:ıgına şi;plıemi var? .. 

Akşamın alaca karanlığı içlnd 
dinlediğim bu sözlerin hüznile gec 
evime gelince düşündnm :Dostum 
hakkı yoktur ! 

lııtanbul, halkın cletil, belecli~ni 
tenbcl, usulsüz, uyuşuk idareıi11duJ 
harap olmaktadır. 

Medeniyet, istanbulun h~gi . .kö
şesine ayak basmışsa, orada ıma. 
hareketi baş\amışbr. 

İşte geniş ve düzgün yollannd:ı 
tramva~, otomobil, eksik ~lmıyaıı 
her sokağını elektrik fenerler aydın 
latan, her köşesinde telefon buluııan, 
Şi51ide sırt tıırta veren apartımap,
lardan gök yüzü bir mavi mendıt 
kad!'r gq,rülüyor. . • 

işte Usküdar tramvayı ışltt ış
Jemez Çamlıca ve civannda de.r.hal 
in!-iaııt başladı, derhal eıki evler 
tn~ir edildi, derhal yeni binaların 
tenıeJleri atıldı, derhal hoş ev1er 
kiralandı, derhal arsa fiatlan yük-
sddi... • 

Demek belediye vatlf eainı ne
rede yopa;sa hnlk orada kesesinin 
gz.ını açıyor. 

Knndilii senelerdenberi harap 
duruyorsa bu ehalinin fakr ndan, 
nufuflun ~dığındaıı değil, o yeri .. 
talisizliğindendir. 

Zira Kandillide ne tramvay var
dır, ne ~tomobil vardır, ne elektriı. 
vardır. Hatta ne yol vardır. 

işle hakiki maraz! I 
Yusuf Z va 

ÖL.AN 
lJf üsterilerimize 

~ 

nüm pamuk Ye 60 döniim akdarı G d tu" "C • ..: 'io 
Z l ·· -= :1ıizt tenız e ,, a&• 11 su altıııJa kaluıı.,tır. arar ıenuz 

- JU'!-!reıwd~ isteyen tc:aret-
tespi t edilmemi., tir. lıa~elt·r \le diier. miieıae-

Çiftçi gediği ko)ünde 20 ev su := f>ier, aramızdak• wukave- ~ 
altında kalmıştır. Nufu \e hayvan leden dolayı, ilinlarını au-
zayiatı olmanu~tır. _ cak !Hofer • .. amanoıı·ll~ly :-

1 · _ ilnnat acenta ı] \lasıtaaıle =-
Kemal pa:.a hava iı:;:ıne yağan :_ idarehauemize gön ermek --

} ağmurların \ e ı:;:ıcakların daima -- zaruretinde idiler. İk.dam = 
tesiri gerek Omralardaki ve gerek - oaz~tcsi ile mezkür acanta -
sergilerdeki üzümlerin çatlamaı:::ına :.::. ~i"asındaki muka,·dey tari • 
ve çüriiıne• ine sebep olmuştur. -: hinden itab3ren [1Eylul929 ,
Ba~ları ( Odemişi) kurtlarının da _ f Psh t•ttik. hin.ıenaleyh, m~-

~ -:; tcrilt--rimiz ilialar~ kea- ~ 
istıla etti"i görülınü:. tü, havaların ,_ 1 ı k 0 - dilcrine en a.o ay ge ece ~ 
böyle miitemndi yağışlı gitıne i - ~el .... ildc gazPtemi.z.de ne§r· § 
halinde malı~ııliin dr rtte iiçünü I- cttırıne scrlıe'4tısıoe ma- = 
çürüteceğinden korkulmaktadır. 

1 
~~ lik~irler. Bu ~ususta mflt- ~ 

Bornova nahiyesinin Hamitli ı = ter~lcre"' ~z~b~ı tıulhfıulne:aı::: ~ 
. h' d" H 1 .. 1. - tf'rılPcegı ~· ı c e 0 ~ 

kö) üııde zarar mu ım ır. ı a ı· = b' .1.. kıtbul olunabilecek ~ 
J • • k.. . . 20 d ı ı un th ~ ahmer aha inın ı anı ıçın ça ır - , e arzu eden ticare one- = 

gondermiştir. Felfık(·tzrdeler ü.kan _ lerle, bu hususta görtişmek ıc:: 
edilmiştir. Yirmi altı hanede yet- = üzere ilin memurumuz 

nez(lldrim· gönderilecektir. ~ 
ıniş altı ııufus znrara uğrnmı~tır. -

Zarar miktaıı me:sken. e~)a)izati)e Hem İkdamm ve lıern·: 
mahsulat ~e ... aire olarak 30000 =-='-df! nıü~ıeriJerimizin menfa- ...... 

1 
atla.rı.oı k. oruma. ~ için ihliJ·•. r5_ lira tahmin edilmektedir. _ -= euığımız hu alan se.rbeslı- .s:: 

Bornova havalisinde üzümden ~ eindf'n müıterilerimizin :: 
47,000 lira zarar vardır. Altındağ = 1 = :: her iti >ar ile memnun = 
köyünde 57,500, Işıklarda 61•4()(), :. kalncaklıırmd:ın eminiz. -· 
Pınar başında 11,200, ~aldö~ende --- 'E 

3000, Hnmitlide 10, ,()() lırahk 1 K O A M ~ 
zarar vardır. 

- Şoför beni az kaldı eziyordu. 
Üstelik "Aptal 1., diye de batırmaz 
mı? 

- Va) demek sr.ni tanıyordu. 

-
ilan ücret:ıerl -Tek eiitunda ııanıimi 

7-B iud ıtıı.~ fııdn 

5·6 ıncı 
:25 lı;urof ~ 
so .. a 

.. 80 .. ~ 
ı iincü .. lii 
3 üncü "' 120 ji 
2 in«'i .. 200 " S 

§ 
8 

•. _ -ü .. tııeNti .1.lhe i§ = ııuan '•· - . . ıc: 
~ ·ı· 1 rı Jnısu•i t•:-ife~f' ıı;l.ndır. 1l 
- ı :ın " . • ,ı_..ı -F 'J , 1 rnüduri1etiDia. ıu· « __,r. 1 

11
~. '"~1r.~ a. .. )lJuodalı.i ilj1.1hırile ıkııı.ihi :W 
·~~·~ . adillikl«:r u· auo11Jm 9ırke•I•· 

ı •• • 11 rı .. nıimi oıu:ı: kıırııtlur. 
~-t:ll • -· ı nr .. a:r ve atÜf!•e.ah ,.._rtıİJt: 

1 
i'aıııJarı, Tnrlı ıneklepleri Vf: atc\•İ 
uıf.nte~ue iliulıarı Hnli111i yu·ad 
kuruıtur. _ 
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Kulaktan çınlaıın! 

'I 
1. 

Flambard mekteplilerin oturduğu 
Kartie Latenin en şık ve en yakı
şıklı ~nci idi. 

Fakat, aeden bilmem, bir gün 
Flambardı perişan bir kıyafette gör· 
düm. Üsttl başı dökülüyordu. Ayak· 
latında partal, yamalı bir çift papuç 
vardı. Kendisini az kaldı tanıyamı· 
yacaktım. Beni ıörünce: 

- A:ıizim, dedi, başıma gayn 
kabili tamir bir felaket geldiğini 
kıyafetimden de anlıyorsun. Yakın· 
da Pariıten gidiyorum. 

Ben de fazla israr etmedim, 
yalnız elini sıkhm: O da derhal 
uzaklaşıp gözden kayboldu ... 

Acaba ne olmuştu ? 
Bu vak'adan bir kaç sene sonra 

bu sefer benim başıma bir felaket 
geldi. Taşrada bir seyahat esnasın· 
da arabadan inerken düşüp ayağı
mı incittim. 

Beni bir otel odasına naklettiler. 
Doktor gelinceye kadar ayağımı 

ıslak bezlerle sardılar. 
Nihayet hizmetçilerden biri: 
- İşte, doktor geldi! 
Diye batırdı. 
Başımı kaldırdığım zaman se· 

vinçli bir hayret aayhasının ağzım

dan fırlamasına mani olamadım. 
" Doktor ,, dedikleri eski dos

tum Flambardı. 
Biraz şişmanlamış, en şık za

manlarında olduğu ıiği zarif giyin
mi,ti. 

- Flambard 1 
- Vay ıen miıin ? 
- Burada ne yapıyorsun ? 
- Görmiyor musun ?.. Dokto-

rum, yahu! 
- Sen mi doktorsun ? Ne za

man doktor oldun, ayol ? 
- Seninle son görüştüğümüz 

sabahtan beri ... 
Son imtihanımı o gün vermiştim, 

Sonra anlatırım, evvela ayağına 

bakalım .. , Flambard nihayet doktor 
olabilmişti ha. 

Doğrusu ayağımı eline teslim 
ederken çok düşündüm. 

Yalnız kaldıtımıı zaman Flam· 

bard anlatb : 
- Sen beni mahallede tanıdığın 

zaman ben Tıbbiyeye devam edi
yordum ... 

- Hiç söylememiştin ... 
- Sen de hiç sormamıştın ki ... 

fmtahanlarımı, tezimi verdim, şeha
detnamemi aldım. Buraya geldim. 

iyi bir izdivaç yapbm ... 
- Ay çıldıracatım yahu. 
Doktorluğa ne ZP man çalıştın 

da ne zaman doktor oldun? 
- imtihandan biraz evvel ihtiyar 

bir doktorla bir kaç gün kafa patlat
tım. Sonra •• Bir de işin bir kurnaz
lıtını keşfettim .. 

- Kurnazlık mı? 
- Ya.. Hem de gayet basit •• 

• • • 
- Mektepte ilk imtihanlara gi

rditimiı zaman dnima şık, iki dir
hem bir çekirdek giyiniyordum. İlk 
imtihanda karşıma çıkan mümeyyiz 
bir ta

0

rihi tabii muallimi idi. Bana 
bilmemne hakkında bir sual sordu. 

Öyle Allahın cezası bir "bilme
mne " ki ömrüm de işitmemiştim. 
O kann atrııını bir daha tekrarı at-
tım ... 

Nafile 1 Acaba hayvan mı, neba· 
tmı, maden mi? içinden çıkamayın
ca attım: 

- Nebat 1 
Müderris: 
- Yok oğlum ; dedi . yanlış iş

ittin .•• Sana sorduğum ... 
Gene o musibet kelimeyi söy

ledi. Bu sefer: 
- Hayvani 
Dedim, fakat adamcağazın sa

bırsızlandıtını ıörünce derhal sözü
mü geri alıp: 

- Şey Efendim • • • dedim. Bir 
nevi çakıltaşı ... 

Fakat para etmedi. Bu sefer 
Hikmete geçip " Ohın ,, kanununu 
sordu. Tabii ondan da bir şey çık
madı. 

Bu ıuretle biz topu attık. 
Amma işin ıaribi, benimle bera

ber imtahana giren bir delikanlı 
geçti. 

Ben ne kadar iyi geyinmişsem, 
o da süfli ~e perişandı. Bundan 
anladım ki mümcyyiıier - nihayet 
onlar da insan değil mi ? • fokir 
LcıH . zcn ı:lete ::cn·crl: r ? 

• \ 1 ll '} 

~lYı~lYı ~ lfnal&»ceırD~ır 1 ~Dır ~0M<§11fil lf'<§l"V~lrE?<bl"1l 0[fl) !Fiı©)'{ÇD lr~$0 ~ ~~ 
Bakiyei hapsin affı - Katil ı M ö ~ rc::=ı B /fi.\ n iN.. rE5) ~ o fi5) ô\\ n n 

maddesinden dolayı yedi buçuk ~~~~All::::.~R ~ RA~U 

Alplumse Allais 

Bunun üzerine kendime imtahan 
günleri için kemali itina ile üst baş 
düzmemeğe başladım. Son imtahan
dan çıktığım gün ne kıyafette ol
duğumu gördün ... 

Görmeli idin, aziz! Taş yürekli 
bir mümeyyiz, kıyafetimi görünce 
kendilerini tutamayıp nğlamağa 

başladılar .... 

Bu hikayeyi dinledikten sonra: 
- iyi amma, dedim, her sene te

mmuz ayında sırtına eski bir 
redingot giymekle doktorluk öğre
nilir mi, be?! 

Flambard cevap vedi: 
1 - Aziz.im, doktorluk fen işi de-
l ğildir. Vakıa ilk zamanlarda ben de 

1 
teşhis hatası yapmadım değil. Amma 
ne hata .. 

Bir kerkednn sür üs ünü yıldırım
la vurulmuş gibi yere serecek hata ... 
Fakat bilhassa teşhiste yanıldığım 
o vnk'alarda hastalarımı öyle bir 
iyi ettim ki, meslekdaşlarım parmak 
ısırdılar! 

ı::ene hap"e mahkum ve Bartın ha· 

piöancsinde mahpus hulunan Zaf· 

ranholulu Ihrahim karı~ı Sara'nın 
ha talığı affini mucip derecede 
görü]düğünden te~kiJatı esasiye 
kanununun kırk ikinci maddeı;;ine 

tevfikan affı icra 'ekilleri hey

etince kararla"tırılmı~tır. 

+ Katil madde inden dolayı 
sureti kat'iyede altı ::.ene hapse 
mahkum ve Lşak hapisane~inde 

mahpu-. bulunan Halim paı;-a oğlu 
Kemal heyin hastalığı affını mucip 
derecede hıılunduğundan muma
ileyhiıı teşkilatı esasiye kanununun 
kırk ikinci maddesi mucibince affı 
icra vekilleri hey' etinin ta ;;dikine 
iktiran etmiştir. 

+ Vatandaşlıktan iskat - Res
mi izin almaksızın tabiyetini değiş
tirdiği anlaşılan Yako velet Ar
no "nun vatandaşlık hukukuna gö
re vatandaşlığınıızdan !;Ikarılması 
hey"eti vekilece ta-.\ ip olunmu>'tur. 

- -===============ııı.---

Dü n Ü keşidede 
kazanan numaralar 

1 Birinci sayfadan nıaahat] 

450 lira kazananlar 
28154 30997 40396 17524 
20293 42043 6454 29341 
8260 5157 26580 18532 

31733 55380 42116 37862 
49620 17 52 4664 30773 
2714 33629 39698 21355 

l ,•ft••························:··················~ 

ı 11A;~;ti' .. k~~-~~~~l ı 
1 ~~ numaralar ii .. .. 

i~ Sonu OL 11, 02, 51 i! 
~i olan n uın~raf ar 30zar !i .. .. 
i~ lira ,·ani onda bir bi- a~ .. .. .. 200 Jira kazananlar 

38878 37038 56268 2950 
44564 53316 918 12270 
35885 47999 57314 44052 
27407 15183 57041 31821 
23031 21987 28210 16542 
16640 36030 24043 44433 
35730 22840 32816 47475 

i~ Jet 3 çer lira amorti !! 
1

1 H kazanınışlardır. !! 
" " ·······•••••r.••········· ···•··•········•··•••·•····•••·· ································ ························ 

18287 23102 10385 42065 
4364 39539 8111 22859 

45954 52476 52080 8784 
57899 30262 48051 4264 
3924 19593 35767 10965 
8521 7948 4379 24830 

47774 35226 34297 
] 25 lil'a kazananlar 

23524 27041 1655 38971 
59169 7467 2676 7645 
13448 40302 31739 57453 
36849 13677 35720 6209 
41119 6716 17027 26943 
56791 12743 45305 2~551. 
39394 36734 48827 16017 
59909 42408 47572 35508 
5147 38748 41819 45659 
2435 59666 45275 27145 

52668 28300 3029 34321 
54284 44042 14205 30987 
29153 36823 28331 19583 
58616 37553 5593 44267 1 

18449 39409 58166 4382 
4964 22692 9405 59163 

46673 40876 55608 37115 
27746 14559 16485 27099 
47409 48713 4094 11033 
22562 11597 45583 37850 
6922 4555 56752 49695 
5447 43293 19822 43104 
1596 46718 26814 45845 

40195 24533 5971 59872 
41735 8675 25860 56898 
7787 49251 21916 18332 
7208 18275 12000 4707 
4303 40976 34496 53072 

23563 52218 44690 34074 
21352 17302 6094 34230 
9410 30873 30914 27420 

303 15106 58635 19536 
43160 14991 40467 56662 
11454 59763 45477 5792 
24788 33610 47952 

60 Lira kazananlar 
13810 31048 36835 57460 
59594 38961 6720 10673 
39918 24228 3628 14850 
18866 23467 13342 29063 
40335 32028 44969 2981 
23921 8886 35584 53798 
26201 3 .f!f,7 47455 30357 

15658 
13478 
59688 
5718 

3161 
56754 
20892 

910 
12254 
22466 
30558 
32907 
6509 
2779 

33316 
10803 
5972 

23657 
37418 
28776 
40232 
43461 
12402 
6659 
9661 

41319 
57583 
13189 
40966 
35351 
11448 
10272 
12942 
42614 
47914 

Lt() 

24853 
614 

8080 
46420 
52210 
11467 
51722 
56013 
18280 
39473 
44801 
57559 
59053 

3074 
51554 
34404 

54770 
30824 
15313 
40350 
42006 
56678 
33629 
32672 
41952 
30810 
1994 

293 
28964 
11180 
20109 
29177 
9029 

22723 
4825 

58881 
12845 
27061 

7874 
.43708 
27419 
14921 
3407 

29837 
6414 

20666 
10164 
29265 
41545 
52889 
2707 

785 
20325 
51484 
29000 
24466 
12274 
55398 

971 
56828 
12828 
16195 
6512 

14812 
54118 
35992 

647 
10497 
34892 

1761 
34824 
55930 
50329 
24311 
4006 
9593 

36723 
44419 
6394 

39470 
54997 
37862 
12747 
18088 
54402 
59452 

15222 
38755 
27446 

3750 

54995 
49784 
46507 
18913 
38295 
19020 
47504 
3401 
5327 

50606 
10410 
12101 
40895 
2904 

27162 
24 

56329 
56610 
3967 

11667 
30736 
20279 ' 
36424 
56470 
30847 
21710 
15125 
6313 

16802 

lira kazananlar 
20010 3701 o 59089 
52656 53776 2460 
58937 25582 41947 
12674 48169 1772 
19482 13627 29358 
33627 34063 14039 
14748 12885 16759 
53583 11302 9519 
55470 11614 23549 
26281 3206 13798 
8161 20502 54091 
9555 43369 41453 

35833 52185 52307 
2551 24667 55461 

58498 53026 34673 
35659 57557 31424 

Oh, nihayet vapur hareket etti - En nihctyet te 
hurriyete ve vatana kavuştum. 

Görünmeyen bir yolcu 
Londra limanını terkeden şu 

Hollanda vapurunun içinde kapdaın 
yulcu defterine kaydolunmayan, hat· 
ta bilet alma yan ve pasaportunu 
vize ettirmeyen bir yolcu vardı am
ma kimse farkında değil, hatta 
o vapur yolcuların- dan bile adde
dilmeyebilird i. Çünki vapurun yanı
na asılan tahlisiye sandalı yolcu
larından bulunuyordum. 

Vapura girdikten sonra nereye 
baş vurdumsa kapısını kapalı yahut 
önünde bir nöbetçi gördüm. Halbuki 
tahlisiye sandalının ne kapanacak 
kapısı, nede önünde nöbetçisi vardı. 

Tahlisiye sandalının içine uzan
dım, yelken bezinden örtüsünü üstü
me çektim, aralıktan dışarıyı sey
rediyorum. 

Güneş çıktı ve vapur tam yedi
de hareket etti, Su sathından on iki 
metre yukarda beşik gibi sallanan 
yeni karargahım uyku uyumaya 
pek elverişli olmalı ki tehlikeyi at
latır, atlatmaz daldım ve düdük 
sesile gözümü açtığım vakit vapur 
da Hollandaya yani Bilissing lima-
nın methaline yanaşmış bulunuyordu. 

- Hurra! diye bağırarak ihtif a
gihımdan çıkmak istedim fakat bir 
az düşününce bu delice fikirden 
vaz geçtim. insan daima ihtiyatla 
hareket etmeli, kaptan akıi, İngiliz 
muhibbi bir şey çıkar ve başıma iş 
açar. 

Hiç birşey yokmuş gibi yerim
den kalktım ve sandaldan göverte
ye atladım. 

Beni görenlerin hiçbirisi alaka· 
dar olmadı. Herkes gemi taifesin
den zannetti, taifeler ise bu esnada 
geminin nhtıma yanaşma manevra
sile meşg:.-ldüler. 

Yolcular çıkmaya başladılar, 

ben de merdivenin başına, yolcula
rın temamen inmesinden sonra sanki 

10559 
6291 

58180 
10655 
11672 
25846 
59394 
50950 
31802 
53903 
10920 
46990 
53647 
36078 
49153 
23379 
10251 
57530 
15568 
24129 
12450 
7305 

17332 
40802 
35141 
35669 
11892 
56152 
18865 
28535 
52289 
18016 
51616 
15852 
7633 

58787 
54320 
25248 
16601 
31060 
44370 
36995 
18185 
36284 
22364 
3639 

17683 
59552 
28883 
35704 
21830 

1098 9161 
13277 24509 

756 2857 
2730 
7558 

14088 
56393 
9608 

48956 
1651 

13g33 
56285 
48200 
53425 
23335 
41933 
9769 

23761 
41199 
59109 
58434 
16626 
39547 
44787 
55344 
29498 
13700 
29515 
37126 
54713 
52851 
45167 
17112 
53711 
20093 
27582 
27956 
20887 
21913 

874 
3314 

10229 
30776 
10965 
27007 
1204 

26670 
24201 
22714 
2756 

45620 

8197 
57610 
10861 
7674 

41381 
28137 
15426 
52718 
48990 
29722 
16094 
45724 
37601 
8377 

11076 
31173 
58057 
8690 
9552 

28055 
58927 
18870 
9235 

54107 
21734 
51478 
58499 
5408 

16417 
19589 
46743 
17585 
5576 

21585 
38736 
39973 
28024 
45655 
42453 
56029 

38909 
59060 
9649 
7025 
3479 

54889 
55269 

3544 
6662 

26355 
52036 
35351 
34366 
20111 
8084 

42797 
40738 
47615 
44693 
28016 
14635 

863 
58001 
47837 
44037 
39897 
1654 

21647 
6828 

31319 
26331 
15827 
47023 
58425 

3278 
2862 
9715 

20527 
30747 
12657 
27277 
58946 
38369 
30920 
11776 
11431 
12817 
43310 
52313 
10137 

16212 
28710 
18342 
46994 
25665 

25314 

aşağı ta.rafta . nazarı dikkatini cel- l lu münakaşe etmedi, yalnız: 
beden bır şeyı düzeltecekmişim gi- - Demek ki siz hiçbir vesika> 
bi yine eller cepte ve serseri bir 1 malik olmadığınız halde İngilteredt 
bahriyeli vaziyetinde merdivenden çıka bildiniz ha 1 ,O halde mutlak• 
indim. Buna da k' ld d çok sıkıntı çekmış olmalısınız. 

ımse a ırma ı. Old k _ .. A d - u ça musyu. 
şağı a çımalann bağlandığl - Bundan sonrası için güzel 

yere de giderek gözden geçirdim. seyahatler temenni ederim. 
Bunları yaparken kendime gemi Sabırsızlıkla geçen bir seyahat• 

tayfası süsü veriyordum. ten sonra tren Alman h d d nda' 
Sonra ufak iir ka~is, kendimi içeri girdi ve sesimin çık~ğ~ ~adat 

kalabalık arasında ·buldum .. Bu. ma- boğazımı patlatacak derecede hı.at' 
nevrada muvaffakıyetle hıtmış ve raları bağırmakta arbk hiç bit 
bitaraf bir toprağa ayak basarak mahzur yoktu. 
aerbestlemiştim. Tren ilk istasyon Goh'da dor-

Hürriycte ve vatana kavuştum du ve ben treni muayene eden a•• 
Yakalanmak, eski mahpusuma keler tarafından yakalandım, k•' 

iade edilmek korkusu olmadan fe. rakola götürülürken etrafımı al_, 
rih ve fahur serbest insanlar içinde çocuklar : 
gezmekten mütevellit bir sevinçle - Vay canına, askerler bir ~· 
deli olmamak için cebri nefes et- sus yakalamış, diyorlardı. 
mek zaruretinde idim. Karakolda zabit bildik çıktı ~ 

Tesadüfen tanıştığım iki alman benden şüphe ederek karakola ge' 
tiren neferler bana kahvaltı haxıt" 

benim nbit bulunduğuma ve hele 
İngiltereden ka~ıp kurtulduğuma lamağa koştular. 

Burada elime tesadüfen 12 tenı' 
asla inanmadılar. 

muz tarihli (Dayli Mayi) geçti, bil' 
O gün karnımı doyurmak için yük serlevha ile ele geçmemin ya• 

tam üç kişilik yemek yedim. kın olduğunu yazan gazete fngilil 
Ertesi gün üstümdeki amele el- adalarından kaçmağa teşebbüsüd 

bisesile almanyaya giden eksprese beyhude olduğunu da ilave ediyor' 
kuruldum, bunu bana yakıştırmamış d u. 
olan sivil elbiseli bir zut kolu,ndan 
çekerek sordu: 

- Kağıtların nerde? 
- Bunu hangi selahiyetle soru-

yorsunuz? 
- Ben polis hafiyesiyim. 
- Fakat bu lafı herkes söyleye-

bilir. 
- inanmazsanız işte markam. 
Ben başımdan geçenleri gayet 

tatlılıkla anlattım, ve sonra ilave 
ettim: 

- Hemen Almanyaya geçeceğim 
için, hükıimetiniz için nahoş bir hal 
ihdas etmekliğim ihtimali yoktur. 

Adamcağız munsıfmiş, uzun boy-

Beni tanıyan arkadaşımdan a1' 
dığım vesika ile birinci mevkie kıJ' 

ruldum, ilk günler üzerimdeki ameli 
elbisui dolayısile harbiye nezaretin~ 
kapısından ve dairelerinden içeri 10' 
kulmak için hayli müşkülat çektidlı 
nihayet kendimi tanıttıktan ve Çini 
tavdan Berline kadar geçen mac•' 
ralarımı müş'ir raporu ikmal edere~ 
har~iye nezaretine takdim ettiktef 
sonra hükumetin teşekkürüne "' 
birinci rütbeden demir salip niş•• 

nile taltife maz.har oldum. Geııf 
bir zabit için bundan daha büyil~ 
saadet olur mu? 

- Bitti -

9931 
15765 

64216 85809 
19716 3421 

7065 Taşaura<dla 
46200 

54527 
6130 

31176 
225 

23802 
3265 

55026 
8012 
9641 
7591 

49413 
45085 
32245 
27532 
25126 
18408 
26213 
58604 
44947 
29987 
2562 

53979 
43175 
38358 
51654 
56693 

47655 34438 
59671 26961 
13664 28226 
18171 
19935 
54342 

921 
51504 
41143 
11748 
9508 

27745 
35521 

15009 
31906 
39628 
20676 
19554 

839 
36372 

2602 
23216 
52090 

57963 49637 
56355 19251 
24369 39768 
28774 44027 
57970 7138 
52085 40614 
47288 8992 
5520 48820 

15997 
23433 
12138 
12687 
17800 

33759 
8099 

39823 
1494 
37652 

21641 
36594 
45914 
30852 
50587 
35152 
31943 
8292 

38347 
17902 
43377 
48243 
47052 
15190 
3629 

56509 
23733 
59164 

5294 
43193 
15596 
49399 
30123 
3639 

576 
46528 21068 25732 16900 
52589 52219 49656 26982 
34229 36526 29823 54769 
56990 19953 49712 55055 
59147 18495 24868 36520 
14940 59463 1851 
51531 27905 32684 
38742 10455 51611 
15590 13139 39738 

28510 
20724 
433-.t2 
46410 

10 · Bin liralık bü
yük. mükafat 

En son çekilen 10000 
liralık büyük mükatatı • 
atideki nun1aralar ka-
ınışlardır: 
10565 22013 41891 17455 
58580 
10212 

55651 
17795 

45518 45013 

ı;u_ :a.9"ft' .. 1 ~ __ _, .... , ... .., '·""" 

jeneral konsolosu lzmir'deki üz.üıf 
ve incir imalathanelerini gezmif "' 
bunlann içinde üç taneaini teıoit 
bulmadığı için bir raporla l:ımir ti' 
caret odasının naz.arı dikkatini celı 
betmiş hatta bu şarait albnda inı" 
lata devam edenlerin mente şah,.. 
detnamelerini vize etmiyeceğini eli 
ilave etmiş. Bu rapordan sonra W 
caret odasının valinin riyaseti aiti' 
nda içtima etmesi ve müfit d,ııl 
olsa kararlar vermesi bizi ~ok ı' 
tatmin eder. Biz alakadarlann b' 
şayiayı derhal tekzip edecek vns1' 
yette olmalarını temenni ederdi~ 
Amerika ve lngiltere'de şimdi1 
kadar aleyhimizde yapılan neşriyl 

bizi mütenebbih etmeli idi. Dostl 
nede olsa böyle bir ihtara sebell 
yet vermiş olmak bize pek hal 
geldi. 

Bir reımi küşat - Edirnede Y'. ' 
ni yapılan ticaret Borsasının küş/t 
münaaebetile borsa komiserinin iı' 
ettiği nutukta çok şayanı dikkat / 
memnuniyet iki rakam vardır. E~ 
nenin ihracab 3,436,946 ve b it 
mukabil ithalib 1,172,225 lira i'\, 
aradaki fark Edirne'nin lehine 0 

mak üzre tam 2,264,724 liradır. 

Bu farkı bütün memlekete tf~ 
mil ettiğimiz gün iktisadi ha.Jıjıfl't 
yet davasını halletmiş ve kaza"..,. 
olacağız. t-

* iyi bir misal - Kasaba )llr• 
ttnda ufak bir yolculüktan •0

';, .. 

iki ecnebi lzmir'de intişar edOll ., .. 
fiklerimizden birini ziyaret et~~
ler ve uzun uzadıya bu hattırı Jat" 
idaresinden şikayette bulun111"' 

d~ J~ 
Kasaba hattını idare ed;_" şı .. 

ecnebiler ve ilk defa bizim rrı~ 1 
dit• 

mendifer siyasetimize güJerı ~ürlı 
Bu iki ecnebiyi baştan 09atı ser' 
olan hattımızla bir rııuk•Ye f •' 

k . • b' • 1 ]urdu· 
çağırma ayı ır mısa o • fetı' 

kat ne faydaki şikayet edı!~n 
idarede Türk vatanı içirıde ı,:_ 

llilnayei etf alin. ı .. o1ı 
pı'ft111" 

· ti Anl:ı_,, 
Himayei Etf al cemıye td-' 

merkezi ( 3000) liralık _kıyınke 1•• 
-ı b" pıy~ıı o 

eşyalarla mabınu ır d •ç•' 
• . k un yokııı s. • 
1 pacaktır. PıyPn on l> şf:ıtl 
j Jacağ: ve şiınclidcn ilı:ınrııta a 
~ dıgı iılihhaı kıl•nmışt r. 



' • , 

l< ilçilklerirı 
t:l....Irrı 1....I "'7" ~~l 

Bundan epeyce zaman evvel ala- !erini tespit için geçirecek bir im-
kadarları tarafından verilen mahi- tihan arıyorlar. 
mata atfen bir .. Küçükler turnuva- Milli futbol takımımızın mem
sı,. yapılacağını yazmıştık. Küçük- leketi temsil edecek iktidarda ol
lcr arasında tertip edilen bu kabil mad1ğ1nı bahane ederek beynel
tenıasların çok teşvikkar tesirini milel temaslardan kaçıyoruz. 
tecrübelerle bildiğimiz için bu te- Bundan 4-Ssene ev\ el karşıları-
şebbüsten takdirle bahsetmiştik. na bir talim müc.:abaka::;ına gider 

Aradan oldukça uzun bir müd- gibi ehemmi) et vermeden çıktıgı
det geçti. Turnuva için tespit edi- mız ekipJer bile bu gün gı ,zümiizü 
len tarih geldi, geçti. Fakat tacıav- gelmeğe kafi geliyor. 
vur kiiğat üzerinde, bir proje halin- . H_u vaziyetten kmtulnıak için 
de kalmağa mahkum oldu. Esasen mılh takmmııızı ıı:.lah \e t~nsik 
bizde her iyi §eyin, her mükemmel etmemiz lazım geliyor. Halbuki 
tasavvurun sahayı file çıkmas1 eli~izd~ eleman olmadığı için buna 
mütat olduğuna nazaran turnuva da ımkan olını\ or 
te:.ebbüsünün akamete uğraması . ~porda cle~aı: patlıcan fidesi 
pek o kadar hayretimizi mucip ol· gıbı k.endi kendine yetişmez. 
madı. Fakat yetişen gençliğin ma- f stıfade edilecek unsurları dik-

d k kati · · · . . ruz kaldığı ihmal üzerin e teva - e, ıtına ıle ) etıştırmek icap 
kuf etmek içap etti. eder. Halbuki biz bu sahada en 

Bundan dört eene evvel Futbol ufak gayreti bile esirgiyoruz. 
Federasyonu reisi Muvaffak Beyin Spora meyledecek genç, bu 58• 

teşebbüsü ile bir küçükler şampi- h?da hareket ve rekabet göremc
yonası ihdas edilmişti. Muvaffak ymce hemen soğuyor ve kahvelere 
heyin uyandırdığı hu lıareket kısa hilardu salonlarına devama ba._11: 

bir müddet için matlup gayeyi yor. Bunun bütün me~·uliyet:rve 
-hem de fazlasıyla-temin etti ve kabahati münhasıran teşkilatı el
küçük oyuncular içinden seçilen lerinde bulunduranlardadır. 
bir çok kabiliyetler hemen birinci Kiiçükler turnuva~ınm her ı:;ene 
takımlara alınarak inkişafına ser- maruz kaldığı ihmal bu hususta 
hest bir mecra verildi. Bu aün bi- bariz bir mi al teşkil eder. 
rinci takımlarda muvffakıy:t kaza- Turnuvanın icra tarihi gecik
nan bir çok küçük oyuncular var- miştir. Fakat yene yapı la bilir. Bu 
dır ki onların müsteSıOa kabiliyet- hususta alakadarların, hilhas a 
leri Muvaffak beyin tertip ettiği bu tc:;;ebbüsün ilk sahibi oları nıu
şampiyona münasebetile nazarı vaffak be) in nazarı dikkatini cel-
dikkata çarpmıştı. bederi1_ 

Birinci küçükler turnuvasının Fenerlileri11 111üsanıeresi 
bu derece müc:pet bir netice verme- Fenrbahç<'lilerin dün O'ere Tak· 
sinden tt0nra tunh:ı~htnn h•r · b 

0 

, &lm ahç*' inde verdikleri gece 
sene icrası icap ederdi. Fakat Lir eğlenceı;;i çok nımaffakı)etli geçti. 
siirü şebepler, başta alakadarla- Bahçe ı · k'J ı · , şe ırın ı >ar fı emme mcn-
rın ihmali olmak üzere, bu teşeb- sup hanım ve br) efendilerle ol· 
bü-ün tekrarına mani oldu. Hal- t 11111:. u. 
buki yeni ne~lin küçükleri aracımda Diiııkü gree SPIH'niu en mükrm-
Ö)le kabiliyetler vardır ki liyakat- mel eğlece gcc<·si olarak gcçmi~tir. 

--------------~==~=-== 
Ceırlhl Deır 

Eli bıçaklı çocuk 
Galatada 12 yaşında Selim is

minde bir çocuk kendi yaşında 
Mustafa Lminde bir çocukla kav:a e1tmiş veMustafa Selimi bıçakla 
J ara anııştır-

MD~Yhanede bir vak'a 
JVarı '\; 1 d K . . d " 0 un a enıalın meyha-

nesııı e rakı i e 
rettin i . ç n ?1~rangoz Hay· 

mınde hırı sarho~lukla 
bağırıp Çağırmaj:i;a etraf 
ya başlayınC'a polis ikikcf §s::,:ş~:: 
nıuru Rıza ef. kendisini kar k 1 . . a o a 
davet etmı:ıtır. Bu esnada bir de 
r<'c.:mi polıs ge1miş ve Hayrettini 
sokağa ç1k:ırmı)ardır. 

Me) haneci Kemnl de bunları 
takip etmiş ve ~ayreltiııin para 
vermemec:i dolaysıyle arkalarınban 
c:ilfıh atını tır. Çıkan kur~unlardan 
biri bekçı 1ehmede tesadüf ederek 
)Aralamıştır. Vak'a hakkında tahki
kn t yapıl maktadır, 

Kazaoaır 

Bir odacı yaralandı 
Şoför Anastasın idaresindeki 

kamyon Ak arayda polis merkezi 
odacı ı ~e)nPle çarparak yarala
mıytır. Şoför yakalanmıştır. 

KavgaDaır 

Kadına dayak 
~adıkoy.de oturan Adil, Seni1?h 

ismınde bır kadını, dövmüş, bil. 
netice 4 B) lık çocuğunun düşme
sine sehep olmuştur. 

Çeş111e başında 
ı\.k ara)dıı Hubyarda oturan 

Aliiettiıı i minde bir erkekle Ni
met \e Kamuran isimlerinde iki 
k Jın u almak yüzünden kavga 
et nıi~ler \ e birbirleı·ini do~·muş-

1 ·Jır. 

OIKlYIWlYIClYI Dcaır 

Gayip cüzdan 
Adapazarı bankasına ait hesabı 

cari cuzdanımı kaybettim hükmü 
yoktur. 

• 

Ecza taciri 
Pehlivan zade Salt 

iş arıyoruın 
Gümrük muarneliitile devairde 

iş takibine bihakkin vak\!, bir ti
carethane memuru iş arıyor. 

Türkçesi mükemmeldir , if adei 
meram edecek kadar almanca ve 
d~~ti~oğraf bilir; bekar olduğundan 
musaıt feraitlc taşraya gider. 

Adres: 
D. V. 
Gaita - P. S. 501 

Ye11ı· ,ç, - • d-ıııvus cıiz anları 
Yeni harflerle tab' d·ı k 

olan yeni nufus cüzda l e ı ~e te 
h" narının ıhza 

rı ıtam bulmuş oldu.ır..unda b -
1 b. 'k• 6 n un. 
arın ır ı ı güne kadar Mlh 
gönderileceği haber alınmmut akata 

ış ır. 

Patrasta veba 
Patras'ta 4 Eylül 929 t "h' . arı ınde 

bübon şeklınde bir veba vak' 
·· .. ld".ır..·· d k aıı goru u6 un en mez ür liman mu-

varedatına muayenei tıbbiye ko
nulmuştur. 

Oduıı, könıür 
Geçen sone fazla ııkınh çeken 

odun ve kömürcüler bu sene erken
den fazla mikdarda odun ve kömür 
ithar etmişlerdir. Bu sebepten dola
yı bu sene odun ve kömürden il• 

kıntı çekilmiyecektir. 
Umumiyet itibariyle odunun çe

kiıi 380 ile 400 arasında satılmak
tadır. Şehirde kömür stoku da fazla 
oldutu halde kömürün okkası 1 
kuruttan atağı dütmemektedir. 

Bunun ıebebi kömür mıntaka
larının l[ittikçe merkezden uzaklaş
ma11dlr. 

' ' 

11 Eylul 929 kambiyo, nukut borsası fiatları 

Nukut 

1 lngiliz lirası 
1 Anıı-rlka dolar 
20 Yuuan drahmi 
1 Alnlou ra)h mark 
1 A\ usturyo !iillni 
"0 • 
... IA>) Runıoıı)a 
2

0 '"'' a Bulgar 
J l'ı-lf'uıek Cilorin 
20 l"rausız frankı 
!?O lıal>au lireti 
20 Kurun Çek Jslmak 
l Çıruuctle •Ü~h et 
l Zloti l.ehiı tan. 
~O Dinar Yogu lu-,·a 
20 Belçika frunkı 
1 Paata lepan)a 
!!O ıe,•lçre fraokı 
l :Ucridi)ıı 

{.:ek 

Açıldı 

ıoıJ s 
207 
53 
49 
29 
24 
29 
82 

162 
217 
123 

22 
72 

30 
795 

.... 
• :> 

75 

5 

25 

Loııdl'a 1 }sterlin 1010 
Nh>orlı. 

Parls 
l\lilaoo 
H.-rliıı 

Sof1a 
Brüksel 

l türk I ... Do. 

.. 
,. 

" 
" Amıtirdam ., 

.. 

fo'rank 
1 ircı 

1'1ark 
Le'ıı 

Uclgr. 
Florin 
Frank 
Kıının 

\ iyaoa ., Şiliıı 

~fndrit ,. l'ezeu 
\ llr§ll\a ,. Zelo 1 
Atiun •• Drııbwi 

Bükrf'~ 20 1.t')' Ku nı• 
llloıl.ovıı ı Çroncrıı 

Belgrat tiirk lirau Uiıı. 

lstil;razlar 

o, l8 
12 

') 

6(ı 

3 
1 

H> 2'1 

34 93 
:ı 5' 

37 33 
6 52 
9 33 

28 76 
1067 

1 tikrazı D. vadeli 95 62 
J)i~uuu nıu,abbt•.:le 

lkranıİ)f'li dı·nıir )Olu 
J902 Günırı kler 
1903 ~aldimıabJ 

1905 Tcclıi:tad Aakcri) 
...., f l 90:~ 'l'f'rtip 
::= 1901 •• 
~ l•ıoı .905 
~/ \ l'lliH 'l ertiı• 
~ 1908 ,. 

ı•ıo•> 

1909 ~l'lırc•ıııuu •ii 
1139 

!;(i 

Kapa. 

~ Talıviliit 
00 =>f . • el 1 Tcrtıp (A.B.S) 

20':' so '< Ql 

53 75 o c::ı.l 2 ,, (D.E) 
::.ı-o 

49 'SlJI F° c 3 ., (F.J) 
29 25 
24 
29 
8"j l(; 

218 
123 

22 .... ·-ll4l 30 
79.:; 

Galata tahtdarz l). Y. 
htanhııl tram\a} ~. 
Riht Dok. Ant. 
f:!!kÜdaı' Kadıköz Su 
J tanlıul anoo im Su 
F..re[!n l'lladee 

llisse snıedatı 
t:= ( it bankası 
~ Mülga itibar. Mili 
;ıı:"' Oıoıaulı Bk. 
e., Milli İktisat m •. 
~ 1'1C'arı-t 'e uno}i 

ld!ııaf nı... 

:< ~irketi Ha~ı'İ)C 

,, Tcnıcttu 

t2 59 H 
1 

~ 
0,47 1R .~ 

12 27 

Haliç upnılnr Aı 22 172 22 
,An. D. ) • )Olu 

.. " ., 100 
9 it> ~. Mudanya Buna 
2 Ol "'S C:anuuu !::ahil 

;ıı:"' 
66 6~ )::. Tram'll) 

S 45 (;" Türkı}e millt 
19: :;!. luihrt ,. 

.2 48 iJı İtimat ,, 
Hı (ı3 tj;,: 

1 

Şıır!, •igorta 
l 44 1 O ~ llov.kurt 
22 44 ;'.i Anadolıı An. T. 
4:i 34' ~ l Jet. Unıuın. 
77 M r?JJ Bal,a Karaaydın aı lil 11 
7'; 63 • Ar lan Çimen. 
66 90 ;:: füıkırlı.öy •• 
2° -- ~ 1·- " k 00 

•• l\1 _., , ., cı. ur"' omur . 
~ Mermer Taıı Ş. 
.. lfa,·a ırazı, alektrik 

ı.:...r. ., ,, temettu 

e ... 
:J\::C 
~ ., 

C l..üdar· KaılıkÖ) 
buur mczbh• 
iwınbul T. Ano. 
Rll:tinı dok. An. 
İttihat deiirm<'DCİ 

ıq, ~ark merk ecza 
:j' lıt. K•upları 
;ıı:"' Heji (hali taefi~f'.) 
;o;ı 
::, 1 ürk tüt. Aou. 
't ., lluhan 'I ürk ,. 

~ark tleğirnıerı. 

ımm hir 1\fe~rıı. 

11 50 ı· 

5 

-888888B8S. lJu~iin ~88888888~ 
MELEK Sinenıa._ında (2i 

~ ATL~I!!!;,!tRIŞI ~ 

L I<LARA BOV' 

il 

=• ., 
• i' 
a. 
" < • "C 
ı:: ., .. ., 
r c 
ı:ı 
c. 
ı:: 
ıı:" 

i" 
:ı 

~latine: 2,5 -4,5. 6,5 Suvare: 9,5 
88888888888i8i8888888888888 

TaıröfeDeır 
Kadolk©>y köpırü taırDifeDeırl , 

Köprüden 
Kadı köyüne 

ı - l'""I 
6 15 
7 05 
7 40 
8 15 
8 10 
9 20 
9 55 

10 25 
ll 05 
]] 40 
12 15 
)3 05 
13 50 
14 25 
15 15 
15 45 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 
19 05 
19 15 
20 30 
21 
22 05 

Kadıköynden Köprüden Haydarpatadan 
$ Köprüye Haydarpaşaya t Köprüye • ı 
ı 6 15 l - l"'J • 6 20 
• 7 05 6 15 : 7 )3 t 7 40 7 05 : 'j 48 
• 8 JO 7 40 : 8 25 
: 8 15 7 55 • 8 53 t 9 05 i'l 8 15 : 9 1l l'I 
• 9 50 8 52 • 9 35 
• ıo 2:i 9 55 : 9 56 
: 11 05 ll 05 i 10 35 

: 11 4-0 ıı 40 ı· J] 13 
• 12 15 12 15 ]] 48 

•ı 1s n 05 • 12 20 
]3 50 14 25 ı 13 08 

• 14 35 15 15 • 13 58 

l
. 15 16 10 ı 14 40 

16 )6 40 t 15 08 
16 30 17 15 İ 16 OH 
) 7 17 50 • 17 13 

ı 17 15 18 25 (". i 17 40 
ı 17 45 18 ıo ı 18 ıs 
• 18 25 19 05 ı 18 35 t 19 05 19 45 • 19 12 
.. ] 9 45 20 30 : 20 28 

ıı 20 20 22 05 • 21 15 
21 05 • • 21 38 

ı 21 28 ı 23 08 1 ... 1 
23 

("j ~efe~-;;{:um•. Pazar, Çar
::r.nha ~nleri Ha)tlarptı~)a uğra)ll 

.-aktır. 

('"J efeı·i )aJ•an ,·ap•rlar yalaıa 
Pel'f"mbt•, Cuma, Pazar ıüıalerini t.a• 

'kiht•dt•n ıeee Ha> darp11f8>a utnra· 
t'aktır. Ramazanın blriacl ı~inclen 
Ba)rauıın IODUDCU gece8ine kadar bv 
gece lla)derpa~}a oAra}acaktar. 

l"l Sefa r ) aloı:r: Pa:ıarteıi, Çarıam· 
ba günleri ll•)Jarpata)a utra)ll 
caktır. 

('~] Seferi ,aluız Pazar, Pertembe, 
('uına günleri Haydarpata)• njraya• 
.-akıır. Yaloız Ranıazaoıa lıiriacl si• 
müoden Ba>ranıın toouacu ıiai•e 

1 kaılar brr güıı Ha)darpaşa)a utraya 

~ ...................... ··a.kt ... · ............ m.!!11119 

A©la.\Ilaıır tta1rftfesn 
--~-::---~------...,.--~l~O:;:,,,_-:H~az~i~r!a!n~t~a~r!i~h~iı~u~lc~n~i~tı~·b~a~r~P~n:._;;;C~u~m::,:a~d:~a~n:...::n~ıa~d~a;...~g~ü~n~le~r~e;....m_..a_h~s~u=s--a_d_a_la~r ha~tt~ı----------------~~--

Sefer No. ı :l 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 
)9,05 
19,'!0 
ıo,so 

20,05 
20,20 
20,35 

.. 
n. lif a:ian 
llt") lıdiden ,, 
1 ur ~ı:dıın 
l\ııınlnlan 
Mud~tl.ıu 

" .. 
,, 

l\ııtlıkü)iinılcn, 

h.ö1.rİİ)c \arı' 

6· 
610 
6,25 
6.10 

7,10 
1,ao 
7,lj 

8,:!0 

7-
7,10 

8,05 

7,20 
7,45 
8·· 
s.ı<; 

8,30 

9.IS 

8· 

8,55 

9-
9.111 
9,25 
9,.ııı 

10,25 

10-
ıo.ıo 

10,25 
10,40 

11,25 

ll,30 
ll,40 
11.55 
12,10 

12,55 

14.0.5 
l l,lS 
14,30 
14,15 

15,20 
15,40 

JS-
15,JS 
ıs,45 

16-
16,15 
16,30 
16,55 

17,20 

li-
17.10 
17,25 
17.40 
18,05 

18,30 

tS.S.5 
18,45 
19·~ 

19,15 

20-
21,10 
21,30 

ı·ı 

Scfc"r No. 4 
6----3----1~0----~1~2~~l~t~--~16~--l-8-----20----~2~2----2~~4:----2~6~---::'.2S-

2 
19- l9.0.5 20,15 21,45 

Ki;pı·üdcn l.allu~ 

K:ulıkti> üııdt rı ,, 
,fodı:dan 

82S 9,10 J0,15 
10,35 

12·· 
12,2() 

13,35 
lS.SS 

15- 17- Hl- 18,05 

Kınnlıdaıı 

Uurg•z•lun 
llr) lıdiJen 
B. adadan 
Kartalılen 
Pcmlilı.ten 

" 9 .... 
9 2) 

9,35 
9,45 

9,50 
ıo,o.:; 

ıo,20 

10,30 

ı ı,o't 

11.20 
ıı.:ıs 

11,50 
12,1:; 

12.so 
13,05 
l3,20 
13,30 

14,30 ]5,40 n • .ıs 
ıs
ıs,1s 

18,25 

18,4:> 
19-
19,15 
}Ç.30 
19,55 
20.ıo 

,. 14,45 ıs.s:; 

" 8,35 
8,lS 

15- llı,10 
19 

" 
15,ıs lu,25 

" 
" 

ı2.30 

15-40 
ıı;,55 

[') 
(") 

l'J Hu i {arctli referler \ftlnız Paz:nr günlerjne nıahıue olup 50 Eyliila kadar yapılacaktır. 
(••J Hu i~aretliaeler 30 E)ıiila kadar Pıuar giinleri )apıloıa)aCak ,e 30 ı-:)lÔl· taribnJen itilıarcn Pazar ıünlr.ride yapılacakbr. 

i Zonguldak nafia ha§ mühendis- 1 

liği11den: 
Zonguldak-Devrek yolunun 36 720, 38 700, 40 400 ve 39 

360 kilometrelerinde bozuk olan dört adet ahşap köprü yıkılarak yer· 
!erine üç adet (6) bir adet (9) metre açıklığında ve bedeli keşif 
leri ceman 20167 lira 53 kuruştan ibaret olan dört adet betonarme 
köprünün inşaları 30 eyhil 929 Pi\l'Zartesi günü ihale edilmek üzere 
yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf üsülile münakasaya konulmuştur. 

Şartname ve evrakı keşfıyelerini görmek istiyenlerin Zonguldak 
nafia lıaşınühendisliğine ve münakasaya iştirak edecek olanların da 
yüzde 7,5 teminatı muvakkateleri ve vesaiki lizimesile mezkur günde 
vilayeti daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

Galata ithalat gümrüğü müdüriyetinden: 
Cinsi Adet Nevi Kilo 

Kereste vs parçaları 886 · Parça 
3 numaralı anbar bili sahip eıyasından olup ballda cins ve mıkta• 

rı r.azılı 886 parça kerestenin 8-9-929 tarihinden itibaren yirmi gün 
m
1 

uddetle müzayedeye konulmuş olmakla 24-9-929 tarihinde satı· 
acaktır. 

Nevrol Cemal Sinire. 
Caroınt111a 

Emsalsiz bir devadır. 

Merkezi idare Berliu 
T. lef on Beyoğlu 247,248-98S,985 

" i tanbul 2842,2B43 

Pan 
\ 

ı muamelatı 

ı m•aJar icarı 

Her eczanede bulnur. • 
} stanbı.ıl bes-incı irra memurluğundan : 

:rıtahcuz v: fUruhtu ınukarrer Krayisler 

ID&rkalı bir adet açık otomobil Eylülün 

00 yedinci aalı günu sat ondan itibaren 

gala tada Şiıhane Karakolu eh annda ıtinıaı 
garajında bilm07.&) ede uruht edileceğin· 
den talıp olanların ınabal'ı~ıde hazır bu· 

lunac:ık. memuruna murııcaatları ilin oh •. 

nur. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün 

ALHAMRA 
Sina1nasında 

KIZIL SAÇLAR 
Münıessilesi: 

KlAAA BOV 
Munffakıyetle dt'l"&mediyor 

Matine : 2,5 · 4,5 o1 6,5 
Suvare: 9,5 

••••••••••••••••••••••••••• 

B 
eıikta~ Sulh mahkemesinden .= Ate~· 

Al. bcvin kendisine temlık edıl· 
met ı r 

. b' "ıta senet mucibince Be~iktaş 
mıo ır .. h . . 

caddeeinde Cunı urı) et gazıuO· 
trsm,ay .• 

m:ı.teciri Mehmet efendının gazi. 
aunun .... . 
noıunun U.türıdeki odalarda sakm iken 
el} e\ m ikametg&hı meçhul bulunan İbra. 
bim Nurettin be) zimmetinde alacağı üç 

yüz liranın ma fa)iZ tahsili hakkında ika· 
mc eylediği davanın gı)abında gorulen 

cari muhakemede müddei ıbir kıta eenet 
ibraz ve imzasının inkarınd11. tatbik ev
rakı olmadığından İlitiktak teklif eylemiş 

ve muhakeme 929 • 10 • 16 ncı çarşamba 
günü uat 10 na talik kılınını§ oldıı~uo· 
ycvm mezklırda gelip gı)•P masarillerile 

hazır hulnnmaSl ve bir itirazı var iıe iHtl 
gün içinde mahkemeye hr}an etmesi akıi 
takdirde senet ınünderiratının ikrar ve 
kabul etmiş ad cdilcccAi tch ı~ ınakaınını 
k un ulınıık uzrc ılD.n oluıtUJ 

19,45 
20-
20.ıs 20. 

20,10 

21-
21,lS 
21,30 
21,40 

2!,st 
22.SO 

l'l 

Felemenk bahri 

sefi t bankası 

Merkezi 
Amstedr anı 

Galatada karaklSy hani dairei mahsusa 
telefon Be) oğlu 3711 • 5 Merkez 

postanesi ıltİ.!:ilınde Alıl!li..:mci han 
ıelefon lstambul 569 hemevi Banka 
muamel4tı \e emııi,et kasalArı ıcart 

İ atanbul mahkemei asliye birinci ticaret 
daire~ınden ı Barokas ve şürekası tara· 

fından Kırklarclindc marıifaturacı ) asui 
'e im Le\I Efendi aleyhine ikame olunan 

alacak da\asmııı esnayı tetkik ve riı)etio· 
de i~ametg&ht meçhul bulunan miiddei 
aleyhı mumaileyh hak kıuda illnen icra kı· 
~ınan teblı~&ta reğoıen )evmi muay\ende 
ıspatı 'ucut etmediğinden Hukuk usulü 
muhakemeleri kanunuııuıı398 ıoci madde
si mucibince hakkında ittihaz kılınan gt-
)Bp kararının kanunu meıkil"';n. 141 inci 
madde i ınncibince il!uen teblığine L;arar 
\crilmig ,;e emri muhakemenin 17 -Te . 
rinıe\, el • 929 tarihine ınusadif Perşembe 
gunil saat on üç buçukta ıcra kılınacağı
nı mubenin gı}ap ~~rt ~.ou?u mez· 
kurun 142 inci maddesı~ın bırmc~ fıkra61• 
na tevfikan mahkeme dıvımbııı~ıne talik 
kılınmıı olduğundan nıunıaileyhin illuen 
ucşri tarihınin ferdasındıuı muteber o!m11k 
üıerc bir ay ırarfıııda i:bu karar" iti:-aı 
etmed~ takdirdi' kanunu nıezkf\rı.n lOS 
ve 408 incı rııııddelcri nra ıbinccR \'aK.ıılan 

kabul ve ikrar ctmi' arldolurıaca~ı gibi 
bır daha muhnkeme)C kıbul oluıııı.:.,ıır.a. 
iı ıl m ol r " 



Damla damla göl olur 
Ataların bu sözündeki isabeti tasarruf kutularımız kadar kuvvı-tle 

ispat t>den bir şey olm:ız. Farzedelim ki bir ya,ında bir çocu
ğunuz var bu çocuğum zun istikbalini temin içia her gün 

kumbaraya yirmi beş kuruş atmaga karar verdiniz. Hu 
jÜn kumbaraya attığınız bu para bır sene sonunda (90) 

liraya yakın bir yeküna baliğ olur. Çocuğunuz beş 
yaşına geldiği zaman (500) lirası, on yaşına vardığı 

zaman (1200) lirası, on beş yaşında (2000) lirası 
yirmi yaşında (2900) liruı toplanır. Hayata 
atılacak çağda bu her müfkili atlatan bir 
ıerınaye olur. Derhal Bankamızdan bir 
kumbara alınız ve bu günden tezi yok 

her gün 25 kuruş arttırmağa 

başlayın . Bu gün arttırdı~ınız 
( 25 ) kuruş yarın çocu-

ğunuza bir sermaye 
olabilir . 

Cııma 1 KD A 1. Eyhil ı;{, l'JLJ 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazoll1nan emlak 
1 - Beyoğlunda katip Mustafa çelebi mahallesinde küçük par· 

mak kapıda 34 - 42 No. hane. 
2 - Beyoğfonda şahkulu mahalle1inde kulekapısında 24 No. 

dOkkan. 
3 - Mahmut paşada şeref sokağında 26 ve 3 No. servili 

mesçit ve odalar. 
4 - Çarşıda çuhacı hanı alt katında 41 No. oda, 
5 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde imam sokağında 

6 • 8 No. garaj. 
6 - Valde hanı birinci kemerde 9 No. oda. 

Müd ı>ti müzayede: 29 ağustos 929 dan 18 Ey•ul 929 çarıamba 
günü saat on dört buçuğa kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazolun
muştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye 
iştirnk etmt>k üzere !stanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında maliimat almak isteyenler bu müddet 
zarfında müzayede odıosına müracaat ederek ecri misil raporlarını 

-=- --- ... 

.·ı Taıyyaıre 
: 

püyaınıgosıu 

~: 3üncü keşide 11 Teşrini evveldadir. 

BCVOK iKRAMiVE: 
40,000 LiRADIR 

AVRDCA: 

20.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOiiralık ikramiyeler ve 

1 O.Ooo liralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 

numara kazanacaktır. 
görebilirler. : 

1 - • 35,000 : . 

· Vakıf akarlar !~ 18
•
000 

müdürlüğünden: i~ ::::: 

lira isabet eden "19901" nurıaralı bilet lıtanbul, Berırama, 
Sarıkamı~, lzmir, Zara, Samıunda oatılm.9br. 
~ira iıabat eden "16614" numaralı bilet lıtanbul, Burdur, 
lımirde satılmı,tır. 

lira isabet <.den "802,, numaralı bilet lstanbul, Ankara, 
Menin, lzmirde satılmıştır. 

Ş ehremanetinden : Köprü 
Kadıköy Haydarpaşa iske-

sinin arka tarafına müsadif du
ba üzerine inşı1sı talibıne ait 
olmak üzere yarılacak baraka 
iiç sene müddetle kirdya veri· 

mek lizre pazarlıkla ihale 
edileceğinden talip olanların 
16-9-929 Pazartesi günü saat 

on beşe kadar levazım 

dürlüğfine gelmeleri. 
mü· 

B ayazıt dairesinden : (9) 
Lira (44) kuruş çalgı resıni 

borcuau vermek istemeyen 
Babıali caddesinde (151) No. 
Dış tabibi Ahmet Hikmet be
yin hacıedilen 1 adet kebir 

duvar aynasiyle dört ayaklı 
masanın 14-9-929 Cumartesi 
günü saat 14 te mahallinde 

1&tılacağından almak istiyen· 
!erin mezkur gün ve saatte 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

Şişli mezbaha 
şosesi m tin a kasası: 
Şehremanetinden: Bedeli 

ke~fi 131782 lira 65 kuruş 
olan Şişli mezbaha şosesinin 

parke olarak inşası kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. Taliplerin keşif evrakını 
görıııek ve şartname almak 

için her gün levazım müdür
lüğüne gelmeleri teklif mek· 
tuplarını da ihale günü olan 
23 Eyliil 929 Pazartesi günü 
1ast on beşe kadar mezkur 
müdürlüğe gelmeleri. 

Ş ehremııneti Beyoğle Daire
sinden: Daire anbarında 

mevcut camlı kapılar ve ka
salı camlı penct're çerçiveleri 
çubuk demir ve kurşun !ev· 
balar 3-10-929 perşembe gü· 
nü ~aat 1 O da açık müzayede 
ile satılacaktır. isteyenlerin 
o gün Daireye gelmeleri. .......................... 

B ryo~!u beşınci •ulh 1.ııkuk hl kimli. 
~inden· Bır hor~tun doLıyı nuı.htuz 

vr furuhtu nıukarrer A)nalı konsol 18-9· 

Q29 çarşaınha f!iınti "aat 12 den itibaren 

beyo~lunda tc:pe Laş.nda kalıri ... tan eob.ak 

A\ıram atpartımannıds sıtılacağlndan talip 

olanların ~din ve !'&11.h mı-ıkOrda mahalh 

müı:ı}edede }ı:ııır huı ındurulacak memu

runa muracnııtları illin olunur 

1 ttanbul Zar7.a"at iıktlef'inde nufus ki· 
ııııitnH "'"- a::ı;...~rı \e&ikanıı kayp etliın 

~tnısin çık.arucağını<lan e ki..siniu hük.ınü 

) okıur. 
Hamiı : Cuma karyesinde 

141 numaralı hanede 
.\Jullu \lu•tıla ugıu Alı 

8 eyoğlu Sulh I>ür<lüııcil Ha~imli!indrn: 
Müteveffa Doktor Pnpanoplos r·fendiyo 

ait olup hii)!ik adada vah mahaU.-inde 
rıhtttnl: !-okakda 11 -"un1aralı hanesinde 
mevcut e!;yayı ht)liyeei E}·lUlun on bf'· 
ıinri Pa1ar günii "aat ondan itibaren ına
halJinJe furuht P-dileceğinden talip olan
ların )'~' nı \t' -.aaıı ıııt·1kiırd:ı ha11r bu· 
lwınınları liiı.u 1.; ılaıı u:oııur. 

8 quğiu ~ullı lliriııfi llıikuk l\lahkcme· 
!'inden : Leon Piperno ve S. Amon 

efendilerin , .. ~kili \'itali f'ft>ndinin Galata
da 'faı ;ıım h·tnında ıııuk inı r rv Lt"vşitz 
efl'nıli cılr,lıinc ikanı~ e~lcdi~i da\·anın 

cere)an t:c..lt'n ı.ı:ıııhaktırıesiııde nıüd<lf~İ aley
hin hazır bı.ı.lunınrunasıaa mrbni hakkın 
da müttehi7. p;i}ap kararının ikaınctgnhı· 
nın mf'çhuliyetir.e binaen bir mıh müd 
<letle ilJnen t~bliğine karar verilmiş vr 
müddei e!:habı !"Ubutive olarak bir kıla 
senet ihraz il~ imzan;n inkarı halinde ia
tiktaben sabit ulm:11 :'i vrrı\.m t•klif f'\'l~-

miş Ye emrı muhak•me 12 • Te,rinievel 
1929 Pazarıe ı ~unü "ıat 11 de talik kı· 
hnmış olduğurulan nıüd<lri aleyhin )'evnı 

yevm ve ı;aatı nıezkür.lıı mahkemede ha
zır bulunma· lığı t \~Jirde Hukuk uflulü 
mahke-mrlrri kanununun 408 inci ınarhlesi 
muciLinc·e vakıa.~ ı kabul \'f' ikrar etıııi~ ad 

dolunarağı ı.hliğ nııkam:nda kaim olmak 
iiırc ilin oh·nur. 

S ultıuıahnıet 2 inci S. lnıkuk hı11~ 
ğinden: On1cr ktı.pdanın Zemine hanım 

aleyhint ikamr Pylediji;i davanın gıyaben 
cari ınuhakenıesinde 91,5 liranın tahsiline 
10 kinunu sani 929 tarihinde karar ve
rilmiş ve hanımı mumaileyhanın mahalli 
ikameti meçhul olduğundan yirmi ,un 
zarfında ltmyiıi dtıva e<Jilnu·k ve ha~kilip 
ihbarnanıes.i nıab.anıına kaim olmak üzre 
ilin oluuur. 

sicilli .t~carett~n namıan1a nıukayyet olan 
l. ıuıtın lolıklll cad<lesınde kiio 49 

numarah ( Küs;tence Pazan ) firn1asını 

hamil Saracİ)e-, nıu~taLi)e ,.e urgan tica· 
rethaneme ait bilumum muamelatta vazı 
im1aya :-ot>liilıiyt>t \f'rdiğim damad·m Saıaç 
l~mail Efı,:n<li mahdumu flEfik Eftadidt"n 
bug(inılı·rı itibaıeu seJAhıy"t \f' bı~zuni\r· 
ti vakıayı ntz eylrcliğırn ı·ihetle baclt>~a 
nıurnaılc) lıııı \U:t tutı t'r;i in11a<lan ı<Crek 

phıe, \'C gert:k tirarf"thanem narnına 
mPo'ul olmadığırn ulı1kad.!ranca mailim 
olmak Uzrre '-eyfı)·et ilan olunur. 

~fü!tkai ıni B:ıchri~f'ılen Fehmi B. 

l ~tanbul lıPfİnL·i ıt:ra dairel"inden: \lah. 
cuz ,.f" fııruhtu ınukarrer Garclrop, A • 

nado]u hnlıı;ı, ~eCl'aUt', kiliın. 5andalye, ka· 
n•~. maa.. koı nPj pPrdC', kon~ol, ant, 
biır~. ılıki ... nıakİnf"'"'I 'cs..1ire 16. 9. 929 ta
rıhınc ınU.saUit Pazartr.~i günü !l.aat 10 dan 
ıtlLarPn A)aQuf)adn (lskı1hi ınalıalle:tınde 
.::.og..ılı..ı;eoıne 1011.ağında 7 ~umarah hane 
tıııündt• hilınUza,tıle furuht olunıca!!ından 
talıp olaıılurın )f'\mİ ıneıklırda mahallin •. 
de lıszır Luhuıacak ıneınuruııa müraC"aat 
t~·lrnıl'lı•rİ ilin oıunur. 

1 staubul birinci 1 İt:ft~~t ın.alJkrmesınde~: 
Karakin Ataın)"an tftıah a' ukah flu.· 

eeyin Avni Ber tarafından t' kıidurıla lca· 
ılive9e arahın hağındıı ınukın1 tüccardan 
Hacı Bekir ıaılc ~!ehmel Rifaı ı::.r aley· 
hine ikame olunan 929-177 oumaralı ala· 
cak dava mdan dolan vuku bulan illnen 
tebligata ra~en müddeti mua_yyenesi tar
fında l"evapnan1eı0;1ni ita eyleıncyen muma-

ileyh lıakk ında Hukuk usulii mahkemeleri 
kanununun 398 inci madde i mucibince 
ilinen tehliiine karar ,·erilmiş ve 142 nci 
uıadılf" mu,·ibinre k.ararn~me surett mah· 
heıne tiivauhauei'ıne talik kılınmıştır. 'fah· 
ki~et l!ünü olarak te.,in kılınan 3. Te§ri· 
ni•nrl • l 929 Perıemb• aat 14 ıe ispatı 
,ücuı eıl•me~i~i t•kdirde vakıaları kabul 
ve ikra; ctmı adclolnnnr.!k bır daha mu~ 
i. lkt·ııı~'ıt' kalıul • Jılıı l\Ct ğı ıl. n oluııer. 

lira ioabet eden "37851,, numaralı bilet lstanbul, Edirne, 
Korkuteli, lzmir, Tavuta oahlmıştır. Lira: 40 Talipleri tarafından tekH olunan bedeli icar '= 

Bahçe kapıda dördüncü vakıf han zemin katında tütüncü ve ıaraf fi 10,000 lira iaabet eden "53133,, numaralı bilet lıtanbul, Ankara, 
dükkanı. il Tarıuı, lzmir, Mudurnuda oahlmıtbr. 

Müddeti müzayede: 18 eylül 929 Çarşamba günü saat on dört 
buçuğa kadar. 

Balada muharrer emlak kiralık olup hizalarında e;österilen bedeller
le talipleri uhteleriııdedir. Encümeni idarece bir ~ ı' ~ müddetle tem
didi ınüzayo::r.!elerine kanır verilmiştir. Fazlasile talip olanlar son 
günün saat on dürt buçuğuna kadar lstanbul evkaf müdüriyetinde va· 
kıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Va.kıf al(aılar 
müdürlüğünden: 

lVIüzayedeye vazolunan emlak 
1 - Y ~mişte ahi çelebi mahalle•inde soğancılarda cami tahtın a 

11 No. dükkan. 
2 - Babı alide lala hayrettin mahallesinde Fatma sultan sokağın· 

da 18 - 5 No. dükkan. 
3 - Çenberli tafta yağlıkçı han üst katta 9 No. odıı. 
4 - Yeni kap·da katip kasım mahallesinde 59-57 !\o. dükkan. 
5 - Çar~ıda terlikçi1er sokağında 11 No. diikkan. 
6 - Unkapanında yavuz ersinan mahallesinde cami altında 7 No 

dükkan. 
7 - Unkapanında cibali caddeıinde 89 No. arsa. 
8 - Çelebi oğlu alfıettin mahallesinde tahmis sokağında 78 l-lo. 

arsa. 
9 - Çarşıda çuhacı hanı üst katta 31 No. oda. 
10- Şehzade başında emin nurettin mahalle1inde mektep soka· 

ğında dört dnvardan ibaret mektep mahalli. 
11 - Tahta kalede rüstem paşa mahallesinde nalburlar sol.a

ğında 59, 330, 332 No. ınaklup dükkan. 
12 - Kasımpaşada kulaksız ahmet kaptan mahallesinde kadı 

mesçit çe~mesi sokağında 69 No. hane. 
13 - Kasımpaşada türabi baba sokağında 5 No. dükkan. 
14 - Beşiktaşta vapur iskelesinde kayıkhane ve cami arsası, 
Müddeti müzayede: 13 eylül 929 dan 5 teşrini evYel 929 cumar· 

tesi günü saat on dört buçuğa kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazo· 

lunmu~tur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkatı ita ede
rek müzayedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu 
müddtt zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil ra
porlarını görebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Kiralık han 
1 - Bahçe kapıda hoca Alaettin mahallesinde Orozdibak mti

essesei tüccariyesinin karşısında Birinci vakıf han müddeti icarı Eylül 
929 gaye•inde hitam bulacağı cihetle teslimi tarihinden 932 sesesi 
Mayıa gayesine kadar kiraya verileceğinden kapalı zarf usulile 
Ağustosun 29 uncu gününden Eylülün 18 inci Çarşamba günü saat 
on dört buçuğa kadar müzayedeye kenulmuıtur, 

2 - Talipler müzayede ve münaka1& ve ihalat kanunuııun 10 uncu 
nıaddeai mucibince teklifnamelerini bir zarf derununa vaz ve Üzerle
rine isiınlerilc şöhretlerini tahrir ederek mezkur mcmhur zarf 1700 
lira miktarındaki teminatı muvakkate makbuz ilmühaberi ve ya ayni 
miktarı natık bank kefaletnamesinl natık diğer mühürlü bir zarf 
derununa vazedilecek ve maırufun üzerine teklifnamenin bu ma
halli talep ve isticarına ait olduğu işaret olunacaktır, 

3 - Müzayededen aktem teminatı muvakkate suretinde ve 
ikinci madde mucibince ita kılınacak miktar bedeli ihale ...,n gün 
ıarfında :nüadeti icareye ait miktar ihale üzerinden te'minatı kat' 
iyeye iblağ olunacaktır. 

4 - Talipler ıııüza} edenin yevm ve saati icrasından muhıddem 
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Maarif Eminli~inden: 
1 - lstanbuldaki liselerle, Orta mektepled~ eylülün on a.tncı 

gününden itibaren yirmi üçüm:ü günü akşamına kadar tecdidi kayt 
muamelesi yapılacaktır. 

2 - Yirmi bC9inci gününden itibaren mt>kteplere talebe kayt ve 
kabul edilecektir. Müracaat günleri, Cumartesi , Pazartesi , Çarıan ba 
günleri saat (15) den (16) ya kadardır. 

3- Her mektebin kabul edeceği semt zirde tesbit edilmi~tir. Ev. 
liyayı etfalin buna göre semtlerinin ayrıldığı mekteplere müracaatlan 
lazımdır. 

1-Cümhurieyet orta mektebi: Fetih, Çarşamba, Sultan Selim 
Edimekapı, aragümrük, Balat, ener, Ayva ıs•ıı ay, ğrikapı. ' 

2-lstanbul orta mektebi: Topkapı, Aksaray, Yedikule, Cığaloğ
lu, Yenikapı Sultan Ahmet, Ayasofya, Boğaziçinin rumeli sabili. (Bey· 
oğlu ve Beşiktaş müstesna) Üsküdar. 

3-Kadıköy kız oı'ta mektebi: Kadıköy, Haydarpaşa, Feneryolu, 
Kızıl toprak. 

4-Eyüp kız orta mektebi: Eyüp, Topçular, Defterdar. Sütlüte, 
Halıcı oğlu. 

5-Nışantaşı kız ort:ı mektebi: Beyoğlu ve havalisi. 

6-ÇamJıca kız orta mektebi: 

7-Kandilli kız orta mektebi: 

Çamlıca ve bavaliıi. 

Boğaziçi. 

l:i - Erenküy kız lisesi : Göztepeden, Pendiğe kadar. 

<> - Istanbul kız lisesi ; ( Birinci devresi) için, Beyazıt, Saraç
•• "' 1 °'1, Süleymaniye. ( ikinci devresi için) Anadolu Demiryr a 
hutt!nı harici. 

10 Davut Pasa Orta mektebi: Aksaray, Yedikule, Topkap, 
Samatya havalisi. 

11 - Kadıköy erkek orta mektebi : Haydarpafa, Kadıkö}' Ye 
hat boyu. 

12 - Üsküdar orta mektebi : Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, 
Çengelköyü. 

13 - Vefa orta mektebi: Sirkeciden yedikuleye kadar, Rumeli 
hat boyu, Sultan Ahmet, Ayaaofya, Gedikpaşa. 

14 - Gelenbevi orta mektebi: Fatih, Çarşanba, Edirne kapı, 
Şehzade başı, Fener, Balat, Sultan Selim, Unkapanı, KHımpafa. 

15- lstanbul, erkek liseıi: (Birinci devresine) Beyazıt, Süleyma -
niye. (ikinci devresine) Bütün lıtanbul semti.Kadıköy ve Anadolu hattı 

16-Kabataş lisesi: (Birinci devresine) Boğaziçi, Rumel 1ahilile, 
Vaniköyünden yukarı Anadolu sahili. (ikinci devreıine) Üıktidar ve 
Boğaziçi iki sahili. 

iıbu zarfı bir makbuz mukabilinde Encümeni idare riyasetine tevdi 
edeceklerdir. 

5 - Taliplerin vakıf akarlar müdürlüA"üne müracaatla wnu•i 
şartnamenin bir suretiai alacaklardır. Dahili müzayede olanlar taJ'I" 
fından işbu şartname ahkamı mündericesi tamamen kabul ve ori 
imza kılınarak balada birinci maddede muharrer teklifname ile bir· 
likte memhur zarf derunu mezkür şartnamenin de itası lazımdıt· 

Evl~af umum müdürlüğünden: 
Eminö~ü~de cedit vaıde camiinin minare şerefelerinin taın!I' 

4·9-929 tarıhından 5-10-929 tarihine kadar bir ay müddetle kap ı 
zarf usulile mevkii münakasaya vazolunmuctur. Talip olanlar~n ~er 

.. .. • 1 d T , t' f nnıyeııne gun og.! en sonra lstanbul Evkaf müdOriyeti heye ı e 
müraca~tla ~a~tname ve mu~avele~ameyi almaları ve ihalj tka~ 
olan 5 fl'•rınıevvel Cumıırtesı günu ıaat on beşte latanbu 

· -ı .. · t d ·d il · ·· t ı )eri ilan olunur. ıııu urıye ııı e ı are erıc nıenıne muracaa ey eme 



.. 
Aslıeri müna· 
kasa ila arı: 

L Fı~ihkİıd;· 'M.'ii.' ;;kM;~·. ·:;;ı~~i.:.:·--ı 
komisyonundan: . . ........ . . ,,,,,, ,,,,,, ............. . 

~dir 22 eylül '129 tarıhiude oaat 16 dıı 
Iıpar.a 28 ~ • • 
Burdur 24 • • • • 
Ttft-rıni 25 • • • 
l!J>a"t·ı, Eğirdir, Burdur •e Tr.ft-nnıdeki kıt&atın ihtiyacı olan Un. kapalı ıarPa 

Te .•yrı a~ rı ~artııameltıle münaka ... aya konmu:itur. Ihalele~i yokarıda hızalarında göq. 
teıılen tarih \'e 8aatlerde I:ıpartada askeri '4.Btın alma ~o~ıı;~onundı yapılac~kllr. Ş~rt
ııame ıuretJt."ri koınisyonuınuzda me\·cu~ur. Şartname!llııu goı:mek u;eyenle~ın k.omıs . 
yonumuıa ve tekhfnamelerini vernıf"k uıte) enlerin Iıpartadak.ı ınezlur kom11\ ona mü· 
racqtları. 

Askeri ihtiyacı için yu.z jki kalem ecı..ayi tıbbıve k~pah zarna münaka~\-·a konnnış-
. tur.Ihaleıi 24-eylül-929 Nılı günü ~aat .14 te k~~ııyonumuzda yapılıcaktır. Tahp. 

J,rın şartnameıini kvmi yonıımuıdan bedelı mukabıluıde almalan (şartnıme)ı İzı:r.irde 
r:ıa.tahkeıa mevki vo An!<.arada m,.rkez ~un alma .komi~yonunda ~örebilirler) ve tek
lıfnamelerini prtname mucibince ılıale ~un ve ııaaunden C\vel komiıyonumuza ver. 
meleri ilAn olunur. 

1 ıtubul yollama müdürlüğü ihti~acı i~in 3~ ton lavemarin kömürü kapalı zarf 
uıulile munıkaıaya konmu~tur ıhalesı 28, Eylft.l - 929 tarihine müNdif Cumarte!Si 

gUnU. s~at ı~ te Iıtanbulda Fııı.dı~lıd~ komısyonmuT.. !Dur.akaM. Mlou\lnda a dacak
tlr. 1ahplerı!1 p.rtua~r: ıu~etını xı~mı kut;ui m.ukal>ılınde almala , ve tek.lin?a:vler'oi 
tartnamedekı tarzda ıhı.ar ıle komı.syon rıyuetıne verUltlerı. 1 

ı ımir ve civarındaki kıtaatın ihtiyacı olan odun kapalı zarfla ı:a"'--Laoe c 
ıh ı · 2~ ı ı 2 b .. .. - ..,._ Y• ~onmuştur. 

3 eıı . v-ey J -9 9 per§tD e gunu saat l.:>,30 da Jımirde müııahkem k' 
alma komııt)Onunda yapılacaktır. Şartname sureti koınis onum . d . mev 1 ~tın 
rin. fS1tnamcıini gOrmek üzre komi~yonumuıa ve tek.lifnyam l ' 1~ •8 me .. cuttur. Ta1 lıple-d ı.• ._ . e erını v•rınek üzre zmire .. ı mt-zkOr a.omııyonu müracaatları. 

İ mıirdeki kıtnatın ihtiyacı için kapalı zarfla mün k ı. la 
da lzmirde ihalesi yapılacağı ilan kılınan bulguru• "'aıt·a ·o.nu n '"d 16- eyf!Ul. 929 

edı.Jd••· ·ıı ı n sa ın amımaom an sar ı nazar .. ı ı ıı o unur. · 

U rfadaki kıtaatın arpa Suru t k. ıı. · · 
. ..' ~ 8 ı ıtaatın ekmek, Kıh~teki kıtaatın un, Siverekteki 

••lı ~ıtaatın ... l mlOand ve \ılranı·şeıhırdel<ı kıtaatın sade yağ ve odun ihtiuçları 24-cylül-929 
"""' t ıı ssa a \C ı auakı kıtaatın · d • · 
'·ı· ~- ki · k ~az, pırıuç ve o un Suruçtaki kıtaatın odun. n.ı ı::. \e ıvere ı ll&oıtın nrna \ irı h d k k 

10 d U r . ı· • n~ı· ır e ı ıtaatın el\ rnt:'k. 2h·l"'\ llıl-92') pı•r:-ırnl·ı· 
uat a Ye ruıdak.ı kıtaatın ı · · ' 

r· • sanuın "e ı-tl e }a~ ~unıçfdi..i kıht<.ttııı un Kıiı ... teh.ı 
kı~atı.n .~ulgur, \ ıran~~hır<lekı kıt.ali.tın arpu ve c>aiIHlu ıht vac.;Ia"t ~~eylfl.029 cunıa 
teaı gunu aaat 10 da ~rfa,id askeri aatın alma ltomisyonunda iluı,loleri yapılmak üae 
kapalı "'rfla münakaoa•a konın ı T ı· ı · u r d · 
atları. / U9 ur. • ıp erın rıa akı meıkılr komıeyona müraca· 

M trzıfon<laki kıtaat.n hayvanatı ihtiyacı iı.:ın yenidt'n kapalı ı~-ırfla arpa ve Pan~nn 
alınacaktır. lhafr;> ... ı 17-t"yltil-9:29 ~alı ,e:iinü sı:ıat 15 te 'fl'!rzilorıdaki a'(keri Aatın 

alma l..omiı:ıyonunda y11pılacaktır. 'l'alipleı·in ~ler.ıifondaki me .. n.Ur korniıı) • .,l müra · 
raatları, 

Darıca ve Çuhalıanf"ı.if'ki ~ıtaatın hayvanatıihıiyacı olan kuru ot a~ rı a\rı ~artname 
l~rle ve ~apalı ıar~la munal-a~aya konnıu~tur. Uoalı:leıi ltı·l)lu! 0:!9 PllzRrteoi glınıı 

•.at 14 te Izmıtte aakerı ıatın alma kunlisyonunda yapılae;akhr. ""artH&.ın.~ !<ıuretlt:ıri koıtıı . 
}o~u.mu1da me\·cuttur. Şırtnamesini görmek istiyenlerin korr.i~yvnuınuıa '" teklifnııne· 
ltrını. ve~k i!ltiyenlerin l7.milteki ntezküt koruisyono. müraoaatları. 
1 tmırıJtk.1 kıla&htı ihtiyacı Olan r1c1UC .. "İn p1jlClllt!Kl 'f·ap·" n m <.· k 

. b' • a.u H. una"'" aı n. l ntnu • 
tur. ihale ı 15-eylui·~9~9 p~ıı:ar gunıı sa11t 15,:; tc lıınirJe 8 .. keri atın ~lma\komı4 • 

).onunda )_a.pılaca~tıı. 1.alıplerın şarıııa~utt "~retioi ~Oo.tİR)t.ıı~uaıui:cla gurın ı~·ri \e tek· 
lıfnamelerını temınatlarıle beraber İ1mırdekı mezkUr' komısycına ,.rrıııelt ri. 

J :ımirdeki .. k.ılaahn ihtiyacı olan Bulgu: ve arpa ayn ayrı prlnı.rncl~rı~ Yt katp<ı.h 
1.arfla mun~ka aya konmu~tur. lhaleeı lO.oylill-1929 pa•rteıi ~ilııii sa.11 15,30 da 

lı~ırde aıkerı satın alnıa komısyonunda yapılacaktıı Taliplerin Ş&rhrellıt.: l!ureıtini ko
mısyonuınuzda görmeleri ve teklifnamelorini temi.natlerile beralw>r lLmirdeki mezkur 
komisyona ,·ermeleri. 

}00 adet n~kliye arabası kap~lı zarf usu~ile m~.:ıkasaya konmuJtur ilıal!"'ı ~ü:ıü 
23 : eı lal · 929 pazarte<ı saat 15 dır. Talıplerin şartnam•ıini görmek üzre 

Uzre .~omııyona,_ n_umunesını gör.mek ~e de A köprüde nak.liyt-: depns•1na ht.ı gün 
ve muaaka~aya ıştırak tdeceklerın o gun o saattan evvel teklif ve teminat mı~~.tup
lannı makbuz mukabilinde Ankara mer4eı satın alma komiıyonu riya~ehne tevdi ey· 
leıııelerL 

A tıkara merkez ihtiyacı için 400 ton kok: 450 fon tuvenan ve 1500 ıon lavtmarin 
komkö.mürü '15 · Eylul · 929 pazar günü oaat on bufukta A .. karada merker ıat.n alLıa 
koın::::tıunda ~aıarlıkla alınacaktır. Taliplerin zaman meık.Urda Ankarada meakür 

k _na temın:ıtlarile muracaatları. 
A !! trı ihtiy . . 122 k 1 

halcı· 1 aç ı~ın ton rip e maden komüril alenı m!!.nakas.ıya konmtl'•ıtur 1 
6 • eylül . 929 · · ·· ı• d · ' · talir,lcrio pazartesı gunu saat 'ti e komısyoa.umı.ı.:ıda \/apılacaktır .1 tartn ame suret· · k · d ı ' 

nat arı e .k.011ı.ia ını omuyonumnz an a maltrı ve ıarınımodeki tarıda temi· k d k Yooa muracaaatları 
S v c e i kıtaatın hayvanatın ih. · 

lhale•i Sok d k . tıyncı olan arpa kap&lı zarfla munaka,,.ya koamuıtur. 
6 d l e aıt en ı-.atın alına. kom. d 21 lül 9 

l •. )&pı.acaktır. T.alitılerin ~Okedeki l~}'onun a. -ey · .. 29 cuınarte&ı &tinli &aat 
•} zmırdekı kıta.atın ıhtıyacı ola li. me.ıkılr komısvona muracaatları 

· • n uru f 1 k ı· ' lhlllesı 17-eylUl-1929 salı Jliin. ııtu ye apa ı zarfla münakadaya konmu~tur. 
da .Y~ptla~ktır, .'I'aliplerin ?~rtn~u::8!u!~;~~ de. la.mirde askeri eettn alnııa k.omi,yooun-
lerını temınatlarıle berııber Iımirdek · ~ koıuıeyonunıuıda gOrmelerl ve teldi 

1 ı mezk.ur kon · ı namu-y trli manıu itından )İrmi bin kiJ .. ıııyuna vemıelui. 
o vun çorap ip}jQ>" 

kı~aya kgıımu~tur. lhaletıi 17-eylüİ-929 . . ı;ı 1 mY.bayau1 kapalı Mrfla müna· 
,Ankarada m&rkeı satın alma korııisyonund.a ta.rıhılne nıü5adif !alı uünü saa.t 14 30 d 

k " h .. }apı •oaktır T ı· .. ı P ' a muneı:;ini g:ormt- ur.re er gun ınerkt!z satın al k . · a ı_.,.erın. ,a.rt11ame ve •u.-
d , 1 - nıa oınııyooun.a · ı nakauya iftirak e ecel\ erın o gıin ve saatinden 

1 
. muracu.t urı ve nıü • 

k • k evve l•mınat ve tek.l°f 1 1 mak.buı muhatıilinde nıez ur oınuıyon ii)asetint- 1 ·d· 
1 

. ı me itup arıına 
.. k I Za . · f'\: ı ey eınrlerı. 

K apalı zarfla munakaıoına onu an ra<lukı kıtaatı .h . 
1 h 1 "ld n ı h)acı olao •ığır it etlerine verilen fiatlar >a a ~ g~r~ üğiınden •leni ~uretle . ve o"un 

tur Ihalr"'i 2l-eylül-92Q cunı· rteın gunu saat 16 da Zaradaki a k ~.ıuıak.asaya k.onmuş.
,.,,~unda J, apıla<'!htıf Taliplerin 7..araJaki mezkür konıiı,;ıyona 8 

.. erı ıatın alma k.onıiı
" · nıuracaatlan 

K onyadaki k taatın ihti)aCı olan kuru ot kapaJı '.&rfla m.ünakı!ta . 
Jhalr i 2.5-evlül-929 çar';-&mba günü @.Bat 15 te Konyada a•kerı tat ya 

1 
koamuıt~r. 

·' · ,. 1 k • k • k · ın 8 ma k omı .. yonunua ~ap lacaktır. Taliplcrırı "oıntu a ı mez ur omı~vona miiracaııları 

rr~·ü~:;ü. 'k~i;d~' '~~t;~~ .. ~~' .ko~i;;~n~~d;~ .. : 
L':..~-······... .. .. .. ................. .. . ..•. ... t 

K ıtaııt ılıtıyaı. ıı.;ın 1000 çeki furun oJıınu pa1..arlıkl.1 mubayda <'ıldcvktı lh-· 
, .. . , r • 1tlc~ı 

1S-9·9l9 patat guniı ııaat oııhe..ten itibarı·n YRfltlaraktır. ls.IıJ'lerın ':'-ftrt•ıaı . . -ı· , :nr,sııu 
görm"'lerı '.~ §8.rtnaru e yazılı olan jtkildeki temiuatJarile k.cuni.'f}oaunıuırla h•our bu. 
Junmahırı ilin olunur. 

K ıta.ıt i~ti~acı ~çin 1500 ~ilo Beyaz peynir pRtarlık surPtile mub~yı~ edi.lecektir. 
l~aıe~ l 9"929 pa ar p:uuu sallt onhe~ten itibaren yapılacaktır. Julıplcrın şırtnı.

m,.ıunı gormelt:rı ve şa naını.. e }"'aıh olaa sekilJelii tem.natlarile komio;youuına:t(Ja 
haıır Lulunınal '°• iıtiu olunur. ~ 

K ıtaat ihtiyacı ıçin 8:19100 çel<; odun puarlıkla mubayaa edilecektir. Ihale•ı 16 • 
eyini . 929 paıart• ı gıinü , 0 ı "'- T li 1 

• . , d , : a onuo~ten itibaren yapılıcakhr. a p erın ~rtname-
e1n1 kom11vonuınuz • görnı ... ,,.,,.rt Vt! ' · 1 ·ı 

J h l 1 · 'artnırne yazılı olan ıtkilde.a te mınııt arı e ko-
rnı ., 0 1,ııınltl. u aıır ıu unnıaları ilin ı 

o unur. 

< ı ıı « ı 1\ D \ J. ı· ı ıı 1 > -' 

sek Mühen ektebı 
üdürlü ünden· 

Bu sene Yül(sel( Mühendis mel(
ebine lise mezunlarından ( 80 ) 

efendi mecani leyli olaral( alına-
caktır. Kayıt ve kabul müddeti 12 
Teşrinievvel 929 tarihine kadar 
temdit edilmiştir. 

r ~·iek~'tilıi~ ~;k~~~i~ 
0

8~~:~:;;; k~:;ıi:;·(~:1::1~. ;~~ ·: 

· ................... ,,,,,,,, ' '' ......... ,, ........... ı 
Koyu kestane doru Beygir 

Topcu ·akliye ı\-lekteLi malı olup hiı.nıete eh·cri~li olmayan ha\ida e~klli yallh 
<l • Ad~ı hap an Müza}ede ıurttile ve 16-Eylü1·929,;;Pazarttii güaü aut 9 •lan 12 )a 
kadar l'at;b .ı:\t Pazarında memurları huzu.rile Gatılacak.tır. H~r bir rtiıum ve Pul ma
sarifi alana ait olmak üzere taliplerin mahalli me1kirda hazır buJynmaları ilin olunur. 

·:· +!• ·:· Ela a Ayva 
!Ci o Kile 
ıır ıo n200 

azın n.c ' de 15 M halle ait taı .. itnatı ın~llarrer te balld~ mıkdarları ya1ılı 
f"'nı..ı ,.ı= Ay a hı "•rtrıan1rdcı olrak al~ni munak&!'a ııuretilc Mtıu alıacaktır. lbaleN 
.~ ·. Birinri tr .. r·,ı - Y.>9 Per,ı:ınbtı günü aat 14 de ilarbh:e Hektebi yemekhant"leri 
Önu-ıd~ki il &La.Ilı •nıbs,1'~11nda ıcra kılınacaktır. 'faliplF-rin 14rtname~İ için k.omiayor.a 
nıt.rıcaatları '\iC i1 'la.i ıçinde mtinakaıa mahallindf· .aı b111unuhauı ilin olunur. 

Kilo 
2(l({l : K.,ıen Tohumu 
'lOOi> : B.,ç.1k 

• + + 
Fııılat&il.•t '14'i.l~bı tı:li\trci:ıleri için baıada cins ve mıktarl:ııı muharrer 2 kı· 

lem ltı~. auiu.ı"ııa-ııııda ~a!ibi zuhur etmedij'İnden yine ayrı ayrı artnaıut-d~ olarak 
p""1r ı~ı l 7 • E 'Ol · <ı~ •alı g\lnu saat 15 de Harlriye Mektebi yemekhaneleri önün 
<le;lı rıt.ıhallı malıaıı .ırıcıa puaılıkla saha alınacaktır. Şartoamcleri için komiıyona 
ıuuraCJ..:ıtları ve ı.,.ll,·•k. İffinJe pa.ıar hk nıahallinde ha,JI hulu.auUJlıılil ilin olwıur. 

St n 
~o 

• + 
W~JIJ : T<>ıx:u Atı• M•kl•lti ve öl9il ı.l>uru için 
4l0l : •f•k•r• l~e;i içm 
:ıow : Halıcı otlu ı., •i için 
·•-000 • Giılbaae ff•«H81i ivin ---(! l Ji)() 

Bıllı a ıuhallorl!e mıktarlan muharrer 61000 kHo Seman fiatı ı•li gHrfllmüı 
olJuğo•~rn ~ır ~artn•uı•de oldu haldeı'tn tekrar pararhğı 14 · !:yhil · 929 Gumart .. i 
güniı, eaal l) le H~u·bı)e :\f~Ltebi yeuıekhaneleri Ondndei.i atahıHi mahıueunda ıcra 
kıl nıı..lctır ~tname&i için k"'1liıyoma muraoa•tları ve ifıiralı i9İ1lcle paNrlık ııııahal
lia<le ı.u.rır bul1111m.ıla!ı il a. olunur· 

J( uru ot 
Kilo 

81Jl'(J() lhrbiye Mek lehi için 
uvati 

• 
14()1)()() 

LlOOOlı 
4700 
2(f'J{J 

6&000 

ı To\"'" Nakliye • 
Ha ıcı oA:lu liıtıi • 
Gülhanr H•s•anesi için 

.>()(J(I 

ııtooo ı 
4000 
S';ııo 

'OOt)(J 
l~t~JO 

Topc• atıf Mektebi ve ölçü Tahllru 
~ faltf:pe lise~i için 
f ytıu: .\lektobi ivın 
1 bbiye • • 
}lıydar pqa Ha.qtanrıi ıçı.r 
Pİ)&<le afif Mektebi iç'u 
Kuleli liaeoi için 

içta 

Bali 1 \ ınel alll'rile hiıalannda mık.darları ınuharrer 608800 •rm .<.uru otun tali -
lı nı:ı ~ı .. tı s:aıi ""tı hını~ olrna!l!ından A)T~ a\.h 3 ~rtnaınt"dt' ul•Jl.k tt!krar .pazarlı~~ 
l ).f,lul 9 "J s.tı.11 gun 1 5aat l L .. ~ da H.'rbıye !\lt•ktebı vtmek.lı:ınelerı cınünıif!kt nıabalh 
nıah~u1ı1un la i<'ra. kıJıaacaktır. 'faliplerın "artoaınt>!cri içi komİ&}'OlU:l muJ3 aatlar~ "e 
J.tlıra içın de pflı.trlık mthalliı~de hazır huJuuııJrnaıu ilin olunur. 
~ ..................... ,,,, .. ,,,,, ....... $ ., ..................... .......... 

İ Döı-düncli kol ordu satınalnıa koıniS)'<>aundan: t 
.. ,.......... , ............ ,. ,,,,,,,,,,,, '' •••• ,, .............. tıı, ....... 

J kijP.lıirde J l."t\ a kıtaatınıo ihtiy1&.cı ı>l<1ın (.550lJ) kilo ptrioci aleni ı.ırette munalca
. "J)'a k.•Jnulml.lf yevnı.u ihalr.!dt' talıp !i•kaıadısıadan" . 9 - m terthinden ıtlbareo 

bırl •ı 1 ı~rfındA pa1.arlıkla alıuııc.ılğıodan taliplerıo toaıinaıı muvı.lrJıı:ıtalarile komütyona gem 1;rı. 

. 
2 

- Hava l<ıtaatı için (5500) kilo Merciınek (llOOO) kilo kuru fuulya 14 • 9 • 929 
tarılııncten ·b '·I ı . · t k 

. 1 •ren hır "Y 7arft'lda pl'l:ıarlı"' a a ınara#;ınd.n tahplonn tomıoa ı muYa · 

Gübre 
Karaauaç müessesatmdan: 
Pay mahafıinde ve mezbaha ahırları~~ t7raküm etmi§ ve ede~e~ 

olan gübreler mevkii müzayedeye vazedılmı~.tır. 22-9-9~9. Pazar ıfinü 
saat üç buçukta ihalesi icra kılınacaktır, Muzaycdeye ıştırık edecek· 
)erin yevmi mczkiirda saat on bir~ kadar 200 liralık teıni•att mu
vakkate akçesini 111üeaııeıe veznesine teslim ederek aldıkları makbuı 
ile hazır bulunm11lan ve ıırhıımeyi glSrmek iıteyenlerin kitibi lllllU

milike müracaat eylemeleri liıımdır. ________ .. __ _ 
~-.....;-~-~---~ 

Mardin de sekizinci seyyar 

Mıktarı 
152928 

33984 
344520 
335160 
189000 

~500 

ooco 
8500 
8500 
6000 
3500 
8500 
1150 
1150 
8500 
3500 

218000 
1000 

Clui 
Elimek 
Et 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 

Sade yağ 
Pirinç 
Kwu faaulyı 
Mercimek 
Bulğur 
Soğan 
Pıtıı.tis 
Pekmez 
Kuru U!ilm 
Ncıhut 
Tu.ı 

Odllll 
Gu 

Jandarma 
Münakasuı 

alayından~ 

Kapılı ıarl 

Aleni 111Uuıli111 ile 

Mardinde sekiıinci seyyar alayı tarafından eaıın ılınac"k on sekiz hi.em. 
er:ıakıL cins ve mıkt&rı yukarda yazılmıştır. Mıınaka"3 l\lardind ekıııncı 
oeyyar alayı kararglhınd• satın alma komi•yonur.d• 23·9·.029 P•,•.arte~i gUnil 
ıHt dokuzda yapulacaktır. ;.artname mezkı'.ir alaydan verilır. Ta.ıplerıa alev 
k11m11Jd.mlığıoa mUraoeatları. 

Karaağaç 
müessesatından: 

Zabihler ve müıtahtimin için yaptırılacak 200 kadar vaketa çizme 
bez gömlek, meşin pantalon, meşin önlük kapalı zarfla münakasaya 

lconulmuıtur. b .. .. b b d 
ihale 19-9-1929 Perşem e gunu 5allt on ir u'wukta Sütlüce e 

Karaağaç müessesatında yaptlacak~.r. 
Münakasaya iştirak edeceklerın bunların her birine ait fiatları 

muntevi teklif mektuplariyle 400 liralık muvaklı.at teminatlannt ayni 
günde aaat on buçuğa kada~ katibi uuıumili~e vermeleri lazımdrr. 
Talipler münakaaa şartnamesıyle numuneleri müeuese mezbaha 
tefli,i!'itte müracaatla görebilirler. 

r······5~~iz. ~tınai~;· 0

k -~i~·y·~~~~d~~-ı 
.................... ............... ,A .. ~~·~·~·-· ----~::~~~~=~.::=~ ............ l i 450tı l\rlu hırını·ı knt joliıı karuıe bo)ası k' ' . ' ••••••••••••,•••• 

katala~ıle .komisyona g:elmt·ri. 

E •kı,t-hırde kolordu kıtaat·nın ihtiyacı olan (3600-0) kılo meje .töımıürü bir ay uı~ -
tında ~, ı k'- . d' C · len 

r- •r 1 
4l\ alınaeatı ılıin edılmiş ı ı · Talıp çakmadı.ındau una 'lgua . 

Me'kiilatı hayvaniye 
münakasası 

Pendikte Serom d•rüliıtihzarı müdiriyelinden: Müesseaemlıe ~·
nacak olan 120000 kilo arpa 140000 kılo '8:~an .. k•pal~. ıarf uauh~e 
münaasaya konmuştur.Talıplerin şartnanıelcrını gormek uı:~r~ her gun 
münkasava ıştirak içinde yevmi ihale buluna~ 2 Tetrmı~vel 929 
r.Arşa b · ·· .. 1 ·k· e kadar defterdarlık bınumda muesse1atı 

-J.54. O ' ıKınci kut · apalı art usulile ihalei kalİ\f'~İ 5 tt'"'riuı 
• tOO liı .. it )a ı evvel 929 rt.İmartesi ';)~ 14 

.\lilli nıudafJa Vt'kileti deniz fabrikaları 'h · .. 
)a ı hı ~lar.·ı .. m .hsrrer gUn ve ıaaı-e ka ~ 1 tıyac.ı ı~ın halarla nıuharrt·r karine bo-

. ~''" uırfla ıhalo eJilecekt'. ş · · •·ı rmtk ıat \tıtl<'n lıt"r gün Yrrmelc · t 1 , . . u · artnanıe~ını 
!:" • • 

1 t)en t!lrın ye"ıuı 1baleJe . 1'.:tı nn ıa~ad:ı ılı::u 11 &tthn alına, luwil)O"' , ve ıuaııaırer eaaue .. ..una r-ııracaatlarL 

D\J&t na 0 
Dla ve 22-':129 l'1ıı..ır ·•ünü uat { 10) <la ihale i \apıl ak. ilzre .. O) gun 

uu .._d tl 1 en alt'nı ~u t'tl ınunak.ılsaya konuldu~uoJaa ıah l ıo ye\mİ ihal~de 
temınat m YBkkateleril,., ı...omi~)Ona gelme:eri 

"' - !:.} i:.ehırdt- kvlordu kıt:ıatınıo ıhtıyacı için ı apalı zarf uıolilo ( 2'l) gün 
mOddetlt miiııai.•-aıa •onulan \131000) kilo )niafa yevmı ihalede talip çıkmadıf,ından 
ll-~·Y29 (ıB1.ar h~ınu ıaat { 10) da ihu},. 81 yapıl .. ak ilzrt' nıunı:ıkaı• bir hafta ten1dit 
er'ılmış otıhıjtundan talipler 11 v ı:m ıh de kup arflı'°' rı k uı1t1-.on melerı 

r- m a gunu sa11 on ı ıy . · k 
ıiraiyc muhasebecilifıine teminatı muvakkatelerını yattrar~ Hat on 
dortte mezk.ır muessesat mıibayaat koınıayoııuna gdm len. 
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KIYMETİ İ TAHMİN 
ETMEYiN ..• 
BİZZAT 
•• •• 
OL UN! .. 

3ir otomobilin kıymetini yalnız harici 
manzarasına göre tayin etmeyin. Ala
cağınız otomobili her cihetce tecrübe 
ettikten sonra kat'i kararınınızı verin. 
Yeni Doç Siks modeli, en müşkilpe
·ent otomobil meraklısıni her cihetce 
memnun edecek şekilde imal edilmiş- , 
tir. Harici güzelliği, motörünün meb
zul çekme kuvveti, nihayet meşhur 
Doç sağlamlıği ve istirahati,., 

Doc sıkı 111 deli 
Bugün bizzat 

tecrübe · ediniz. 
Türkiye için umum vekili 

KEMAL HALİL, MEHMET Rİ}i" . .\ T ve ŞÜREKASI 
idarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu lıtiklil caddesi No 168 
Telefon Beyoğlu 2124 • Telgraf: Tatko 

~]!! Garaj ve tamir yeri 
~ Ayaapaşa Jandarma karakolu ba~ında Telefon 
i!lli! Beyojj'lu 1755 

T.~ŞRA ACANT ALIKLERI 
ANKARA 
İZMIR 
KAYSERi 
ADANA 

GAZIA YINT AP: 
TRABZON 

Zabıtçı Zade ve şürekası 

Mahmut Celalettin Bey 
Muhaddis Zade Alim Bey 
Muharrem Hilmi Bey 
Güzel Bey zade Hasan Bey 
Hacı Abbas ve mahtumları 

------------------ -

DİY ARIBEKİR 

BURSA 
SAMSUN 
GİRESON 
iSPARTA 
MALATYA 

Galata. i!halat gümrüğü müdüriy~tinden =ı 
Cınsı adet nevı kilo 

Nebati boyalardan lakkam hulası 31 s. 202 
Kahve 7 parça 111 

Kuruçeşme antreposu bila sahip eşyasından olup balada cins ve 
mıkdarı yazılı eşyanın 8-9-929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
müzayedeye konulmakla 24-9-929 tarihinde mahallinde satılacaktır. 

Sipahi Ocağından: 
20 - Eylıil • 929 yarışları için ocakta kayt muamelesi başlamıştır. 
Handikap Pazar, diğerleri Salı günü akşamına kadar kayt oluna 

bılecektir. 
Hayvanlar Salı günü koşu mahallirde n.ııayerP E>clilcC'ektir. 

Pirinçi Zade Sıtkı Nedim 'l'e 
Edip beyler 
Na•uhi Eıat Bey 
Esat efendi Zade Seyyit Bilal B. 
lımail Zade Vahit ve Şüreka11 
İntibah şirketi 
Badılı Zade Tahir Be: 

l stanbul 4 üncü icra~ından: kuzguncukta 
'.l.akkaşıa Avukaı Sami boyin köşkünde 

mukim iktn tahmin komisyonu a1.ayı sa -
bıka~ından \ usuf Ziva b(")·in elyf'\ m ika
ınetgiihı hazırının meçhuliyetine binaen : 
Fatma lıanınıdan borç alilı~ınıı üç yüı 
rlli lir&)• mukabil vefaen ferağ eylediğiniz 
1'1o~lagıiranidf". Hayrettinpa~a sokağında 
cedıt 37, 41 l\o. mı1hterik hane arSD.!!:ının 
nıeıf hissesi borcunuzdan dolayı sahlncak· 
tır. Ta~ihi iliincJan itiharen üç gün zarfın
da 920.499! 'o. ile l•tanbul dördüncü 
icra 01emurlu~una müracaatla resıni mak. 
buı. mukabilin<le def'aten borcu vermeniz 
veya şayanı kabul bir iıira> dermeyan 
eylemediğiniz takdirde bilmi.iıaytde .:-atıla· 
crıj!ı ikin<'i ihbarnaınr makamına kaim 
n\ı rı ' ı , nlnrı 

<!J~1 . , 
Merkez Acentası; Galata Köprü ba· 

~ında Beyoğlu 2362 
Şube Acanıası: Meı'adeı hanı altında 

ıtanbul 2740 

Trabzon birinci postası 
(Cumhuriyet) vapurul6ey · 

lul Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle Inebolu 
Samson Gireson Trabzon Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte 
Pazar iskelesile Rize Süemene 
Trabzon Trebolu Gireson Or
du Ünye Samsun Inebolu Zon· 
guldağa uğrayarak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Antalya postası 
( Anafarta ) Vapuru 15 

Eyliil pazar 10 da Galata 

rıhtımından hareketle lzmir, 
Güllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalyaya gide· 
cek ve dönüşte mezkur iske

lelerle birlikteDalyan Marmari 
Sakız Çanakkale Geliboluya 
uğrayarak gelecektir . .. 11111111.................. 
Muntazam Bartın Poıtası 

Vapuru 
16 Eyliıl 

gününden iti -
b~ ren her hafta 

Ercümendinur 
Pazartesi 
muntazam Bartın Hattına azi -
met ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Eminönü 
Rıhtım han 2 numaraya müracaat . 

Melefon : İst. 2684 

. 
yelkenci vapurları 
Karadeniz lüks ve sür'at postası 

IZMiR sürat postası 
seri .._,,,,a .... T 

vapuru 15 EYLUL 
Pazar günü tam saat 15de 

Galata rıhbmından doğru 
lzmire hareket edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acantasına 
müracaat. Tel. lstanbul ı515 

Ve Gaatada merkez rıhtım ha
nında Celipidi ve Stafilopat ac
antalıjj'ına müracaat. Telefon 
Beyoğlu 854. 

MÜKEMMEL BiR 
KASIK BAGl 

""?" .._.. J. ROUSSEL Kasık 
.-~,· 1 bağı bü!Un bp ale· 

mince azinı taktirlere 
mazhar olmu~tur. Zira 
ancak lıu bağ ile em· 
niyet v-e rahatı la"Dmc 

(~ 
\ elde edilir. Bağın :ku· 

sursz olarak tatbikini Jeınin için 

Yalnız Parlstekl 

.1·1W.t 
Şubesi, Beyoğlunda Tünel mey· 
danında kain mağazasıııda 1atıl· 
maktadır. · 

Mağ'azamızı ziyaret ve yahut 
kutrunuzu bildirmek •uretiyle 
sipariıinizi posta vasıtasile icra 
ediniz. Fiatlar: Adi bağ 4 TL. 
çift bağ 7 TL. Lüks kuvvetli bağ 
8 TL. çift bağ 12 TL. Lnks 
ekstra kuvvetli 10 TL, çift bağ 
lS TL 

Daima yalnız 

KOD AK 
fotoğraf makinalarıyle 
filnı lerini kullanınak 
menfaatiniz icabatın

dandır. 
Alaminüt fotoğraflar için 

Minoteros 

~ . kar~::·ı :~r~u !!:,~:~ı~ 11 

' 

': .._~ ..... r: ......... _ ...... . 
-~- ..... .,.. ,......_,.,,,.. ~ 
~ .__,:-_.,. ...... ---
~ eu ... uc"1-"' 

LEVER 
BROTHERS 
LiMiTED 
PORT SUNLIGHT 
ENGLAND 

MV:35·053 

Mutfaklarınızı 

parlak tutmak içiJJ 
iall hazırda mutfakların yalnız aydınlı~ 

olması kafi değil, son derece temiz ve parlak tı 

olmaları elzemdir. Nemli bir bez üzerine az mik· 
tarda "VIM,, serpiniz ve bakınız na11I ani bit 
ıurette mutfağınızdaki eıyaları parlatır. 

Boyalı ve yahut beyaz kaplamaları, tencere 
ve sahanları alelumum mutfak eşyalarım mükemnı# 
ıurette temizler. "ViM,, i kuru halinde kullanmayınıl' 

••••••••••• Leyli ve Nehari ••••••••••• 

i istil<lil liseıi ı 
• Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. f 
• Talebe kaydına başlamı~tır. Hergün müracaat olunabilir f + Şehzade başında Polis merkezi arkasında f 
•>••>•>••>•~•>•>4;•• Telefon lst. 2534 ·~•>•>•~•·••>•>•>•f --·-

~ 
Nevralji 

Aspirin 
komprimeleri 

sayesinde sür' elle tedavi olunur. 
Yalnız kırmızı handırollu bakikt ,.~• 

ambal4jına dikkat ve bu ma:rk&yı mwııTca 
talep ediniz. 

Çanakkale dokuzuncu 
mektebi müdürlüğünden: 

1 - Canakkale dokuzun<;u. i?nda~ma mekteb~n~n ümera ve ~O 
hitan ve efradının 929 senesı ıçın etın ihale tarıhınden Mayıs 91- • 
gayesine kadar 3-9-29 tarihind~n !tibaren yirmi gün müddetle " 
palı zarf ile münakasaya vazedılmıttir. . • t 

2 - Etin ihalesi 26-9-29 Çarşamba günü saat 16 da vılaree 
dairesinde icra kılınacağından ihaleden evvel mektep idaresıbi 
müracaat eden taliplere derhal şartnameler Kale jandarma ınekte 
müdüriyetinden verilir. 

k . . k 1· 1 . ki . teklifna· 3 - Müna asaya ıştıra edecek ta ıp erın verece erı k la 
meler şartnamedeki şerait dahilinde verilecek fiat yazı ve ra aın 
ve okunabilmesi için açık yazılacaktır. . dılc 

4 · - Bedeli muhammenenin % 7,5 teminatı muvakkatesı s.an ınıı 
makbuzu ve ya hükumetçe maruf banka malfbuzları k_ıymetı dan 
harreresi üzerinden istikrazı dahili tahavvilatile b~r~a fıat~~f" rne 
yüzde 10 noksanile sair milli esham ve tahav"ıl~tın t~ ı ";ak· 
ile birlikte ikinci bir zarfa koyarak komİ!yon riyasetıne bırer 
buz mukabilinde verilecektir. ---·- . . 1 .. _,, rs'-t M hın · 

l\1~s 11 mu<ıı r r 
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