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· Türkiye eümhuriyeti Maarif ve
lttietiııin bütGn çabalamalan yeni Tü
rk dünya11na yeni insan yetiştirmek 
gayeainl srUtmektedlr.Geçealerde Ma· 
arif vekilinin beyaa.namelerinden biz 
bunu anladık ve bunu anlamak iıteriz. 

AdDDye veknnn dUlfil geDdfta 

Mahmut Esat heyin yeni kanunlar bak· 
kında gazetemize söylediklerine 

alakadarların dikkatini celhedeı:iz 
Yeni TGrk dünyası, burfinkö 

Türkiye c:ttmhuriyeti, eıki Türkler, 
eski Oımanb imparatorluğu balkı 
lle me1k011dur. Gerçi rejim detlt
mi,tir, ıerçi h\ikiimet ve idare ıi&
temi battan baıa yenileşmlıtir, ve 
bu idarenin batında bulunanlar e1ki 
devlet ticallne benzemekten çok 
uzaktır, fakat, bu ıeflerin emirlerini 
infaz ile mükellef kocaman bir 
kütle vardır ki kafa, ruh ve ka
rakter itibarile hep dünü, dünkü 
hayatı temıil ederler. 

Bunun bafka tilrlü olmasına da 
imkan yoktur. Zaten biz, hiç bir 
zaman, herıeyin maaallarda olduğu 
gibi bir peri a1iıının temaaile te· 
peden hmata değişmi' oldupna 
inananlardan değiliz. lnk1labın he
nilz kağıt üzerinde bulunduğunu 
tahmin ediyoruz; marifet onu kağıt
tan hayata geçirmektir. 

işte bu Herkill işi tamamile ma
arif vekaletinin omuzlarına yükle
niyor. Mazi ile hiç bir alakası ol
mayan ruhları ve zekilan teriitaze 
onun eline emanet ediyoruz. 

Lazımgelir ki bunlann yüzünde 
ve gözlerinde bize karanlık ve ço
rak Aıiyayı hahrlatacak tek bir iz, 
tek bir gölge bulunmasın. 

Bunun başlıca çarelerinden biri, MAHMUT ESAT BEY DUN KENDiSiNi iSTiKBAL EDENLER ARASINDA 
ıadim ve mensuh Oımanlı edebiya-

:=~:.~~~~. ı;;~:·:~1':ı:~:d;:1e~~~ ltalyanlarla aramızda ihtiliflı 14 ada meselesinde, türk 
~;f!: ':::;-ta~!~';.~:~~~~ ~.~n · tezini. "La Haye •. d~ MahmutEsat hey müdafaa edecek. 
Janncfan ahıeden bu edebiyat her-
hangi bir faziletli milletin mektep Adliye yekili Mahmut Esat bey 
ıınıflarma sokulmıyacak derecede dün konvansiyonelle Ankaradan 
pornografiktir. şehrimize gelmiştir. Mahmut Esat 

Ortada asıl Türk edebiyatı , hey, Gebzede müddei umumi Ke-
millet~n kendi bağrından fışkırmış nan, mahkemei asliye reiai Feyzi 
O denn Z ....:ı • b Daim, a"'ır ceza reiıi Huan Lütfü ' eng.n, munıs ve errak 15 

lıalk edebiyatımı.z dururken bil' bey1erle diğer bir k111m adliye 
takım ıarhoş paditahları, kaba, erkan ve memurini tarafından iı-
ahmak ve barbar vezirleri eğlen· tikbal olunmuştur. Mahmut EHt 
dirmek için uydurulmut 0 kasideleri, bey Haydar paşaya vasıl olunca di
o gc:zelleri, 0 ıarkılan bizim kli- ğer bir çok do•tlan tarafından is-
'k d b' tikbal edilmiş, badehu oradan mo • 

11 e e ıyatımız zannetmek ve ıe-
n 1 d b · b daya gitmiştir. e er en erı unlan o ıuretle Türk 
Çocuklanna ötretmek irfan 1aha· Adliye vekili Bey şehrimizde 
•ında dütdütümüz hataların en bü- 15 gün kalacak ve bu müddetin 
YÜğil idi. hitamında istirahat için lzmirdeki 

Bereket venin ki Maarif veka- çifliğine gidecektir. 
leti bu hatayı anlamıı ve eaki ede- Bugün, olmadığı takdirde yarın 
biyatın Taıuimat devrinden 6teaini Vekil Bey Yalovaya giderek Gazi 
~akikaten maziye g6mmilıtiir. Llkin hazretlerine arzı tazimat ed"cekler· 
ümit etmeyiz ki, bununla tanzimattan dir 

edv;eı 
1
biri TkGrk edebiyatının mevcu- .., 

ıyet n Ar olunuyor , H • • 
Türk edebiyab tarihinin hu~;.1;1~~; Adliye vekili Mahmut Eaat bey 
Oımanlı lmparatorlutu tarihinden efendinin şehrimize gelmelerinden 
çok daha genittir. Bizim klaıik istifade ederek dün kendilerini Mo
edebiyahmız Orhun kitablerinden dadaki evlerinde ziyaret ettik ve 
batlayıp Dertlinin türküleriae, kot- muhterem vekilimizden ıon aylar 
ma)anna kadar dayanır . zarfında tatbik mevkiine geçen 

Aııl l\Wli terbiyeyi çocuklarımı- yeni kanunların ortaya çıkardığından 
bahıedilen müıkilit hakkında dü. 

za biz bunlarla verebiliriz· şündüklerini hulaıa 
Y k KADRİ etmeleri rica-

8 up sanda bulunduk. Mahmut Esat bey yeni 

Yeni merkez kumandanı şehrimizde 

Jst~nbul ,!11~.rkez ku!D!'nd~nlı§'lna vekaleten M. M. vekileti muarnelitı 
zatıye mudur muavı_nı Miralay Rahmi B. tayin edilmit idi. Rahmi B. 
dün şehrimize gelmıt ve aıkeri erkin ile merkez kumandanhjı rüe.aa. 

tarafından lıtikbal edilmittir 

ADLiYE VEKiLi VE IST ANBUl. MODDEI UMtJMiSI 

kanunlann doğurduğu vaziyeti, bize 
fu kısa, fakat çok canlı beyanat 
içinde telhi• etti. Birçok uznn mü· 
likatlardan çok daha ödii olan bu 
ıözleri, alakadarlar, can kulağile 
dinleseler yeridir : 

- "Usulü cezaiye, icra, iflas, de
niz ticareti kanunları lsviçre ve Al· 
manyadan aynen almmıtbr. 

Beynelmilel hukuk aleminin en 
yeni prensiplerini ifade etmektedir. 

Memleketimizde muvaffakiyetle 
tatbik edileceklerinde şiiphem yok· 
tur. Ce:ı.a muhakemeleri usulü ka
nunumuz vatandaşlann ve memle
ketimizde yafayan bütün insanların 
hukukunu temanıile kifil oldup 
kadar devlet otoritesini de muasır 
h.ukuku amme esaslarına rfüe tar
san etmektedir. Gün geçtikçe yeni 
kanunlanmızın ehemmiyeti tebarüz 
edecektir. Bu kanunların belli batlı 

I rolü bu vatanda e1kl rejimlerden 

ı 
arta kalan bazı kötü itiyatlan 
kökOnden ıökerek yok etmektir. 

Netekim kanunların baıı kim• 
aelere biraz ıert 2'elme1i de ilk 

' merhalede yine bu ltlyatlara tiddet• 

'ı' le vurmalannın bir neticeıidir. 
Y aphğımız itler mu .. ır medeniye• 
tin medeni devletlere tahmil ettiti 
ve içtinabı kabil olmayan vazife· 

lerdir. Bunlar yapılmadıkça mede
niyetin icabına uygun hareket et
miş Hyılmayız. 

Y atamak iıteyen millet medeni
yetin düıturlannı bll& kaydGtart 
kabul etmek mecburiyetindedir.n 

* * * Haber aldıpmıza göre İtalyan· 
larla aramızda ihtiUUlı olan ve 
kara sularımız içinde bulunan 14 
ada hakkında La Baye mahkeme 
ei ıelecek Haziranda kararını ve· 
recek ve bu ihtiliifın divanı illice 
ruyetinde TGrk tezini Mahmut 
Esat beyefendi müdafaa edecek
tir. Mumaileyh elyevm davanın 
dosyasını tetkik etmektedir 

Ne cOr'etR 
Bliyük derede bir bakkal dük· 

kinında ve bu bakkalın evinde ya
pılau taharrlyat neticeainde Rumlar 
için bir iane toplanmakta olduı}u 
meydana çıkmıtbr. 

Cemi ianat kanununa muhalif 
olan bu lf, alakadar Rumlardan ıo
rulıautıa da i>u Rum~ar • t~pl~nan 
paranıD. killıeye verıldltin• ıl>yle· 
mektedir1er. Maamafih muntazam 
ıekilde makbuzlar ye saire baaılmıı 
ohnaaı haıebile meıele ile alakadar 
Rumlann hakkındaki tahkikatıD. ta• 
mikine karar verilmittir• 
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Nasrettin Hoca! 
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" Baba ! BCni niçin paylıyorsun? 
Karanlıkta sağımı, solumu ben 

nasıl bileyim ? ,, 

Naarettin Mek • r 
tepten eve ıeldiği 
zamanlarda anneai
yardım ebneğe,ufak 
tefek almak için 
pazara witmete, orta 
itlerini yap mata 
mecburdu. 

imam Aptuilah 
efendi ailesi bir az 
fakir inıanlardı.Ken· 
dl itlerini kendileri 
r6r0rlerdl. 

Aktamları çeı· 
meden ıu getir -
mek, ocak yakamk 
vuifeıi kOçilk Naı
rettine nrllmitti· 

Sıdıka hanım 
bir s'1n dikkat etti. 
Naırettin, her ocak 
yakıtta Gflemek lçla 
kuUandıtı ateıkarO
rOnG duvardaki ye
rine aıarken atzını 

bir bez i1 e tıkı1or
du. Otlunun bu 11•· 
rip hareketine akıl 
ıır erdlremediti için 
ıordu: 

Kemalettin Şükrü ....,......_. ., 

-K6rütCbı apm• 
ne 101r.uyor1111? A UN BU PARALARI 

- Papwa tak
ıyoru m. 

- Nedea1 
- Mektepte ho· 

ca ı6yledi. lıraf ha
ram lmif. 

- Ulan körilfiln 
atıına paçavra tık
amanın larafla ne 
mUna1ebetl var ? 

-Naııl yok? Ya 
tıkamayımda k6rG· 
j'üD içindeki hava 
hop fidip zlyanmı 

olaun? 
Nurettin aıı&11 

ile böyle milııakqa 
da lken babaıı eve 
ıeldl. 

- Otlum, dedi, 
ahıra flt, ılyah eıe
ti hasırla. Detir -
mene sridecelula. 
Orada hatip Ömer 
efendi var. Sana elli 
akçe verecek, abp 
ıele1ln. 

- Olur baba. 
- Sakın yolda 

çocuklarla filin o) -- t iNDEKi HAVA ZIY AN OLMASIN 
na dalayım deme- NASRETTiN, ÇI ROGON AGZINI TIKIYOR. 
yeıinl DiYE KÖ \ 1 enk ıık uarlamalan onu mütee11lr 

- Merak etme. ediyordu. Bugün de gene azar ititl· 
Naarettlna hıra ıirdi. ~r kar- l nce Qzülmilt ve tee11ilrGnden etete 

anhktı. Eıet' bazırlımıak ıçln pa· teri binmişti. Babası: 
lanı aradı bulamadı. Baba1111a .eı- - Ulan e~eğe ters bindin! diye 
lendi: ' ı.tırınca sulanmış gözlerini kaldır• 

_ Palan ne tarafta?. Bulıı~•- d!. Hem mahzun, hem de kırıın 

A il b f ndl cevap verdı. bır •eale : 
dım. ptu 8 e e d - Baba t dedi Ben ne yapıanl 

- Sat tarafta, köte e ti _ kabah•t oluyur. Eşeğe terı bindi 
Nurettin bir as ıonr~ ete la isem kabahatin hepıi benim mi? 

hırdan çıkardı. Fakat pa anıız 0 a- Eıeğin ıuçu yok mu? O ters dur• 
rak. al ? du. Niçin eşeği paylamadın da beni 

_ Ulan, hanı bunun P anı payladın. 
- Bulamadım. Sonra başka bir şey ı6ylemedea 
_ Naııl bulamadın ? ~en ~a gözlerinin yaşını k_oluoun yeni il• 

sat tarafta köıede demedım mı? ıilerek yola düzüldu. 
_ Dedin amma baba, ln1af eti imam AptuUah, ~ıİf Pak?~:~: 

Ahır karanlık. Ben karanlıkta aatı- un 1atmaıtı . Alacağı 
mı ıolumu naııl bulurum? bu unun bedeli iJi • k •. d 

Babaıu Na1rettin' kilçilk bir eaie dıçluı e 
aldı Eıete b n , eve 

- Ulan, ıen hakikaten aptalıın. verilen parayı · 
Metebe flttin rene adam olmadın! dl>niiyordub. lb köre ra1t neldl 

Yolda ef 8 • • 
Diye ıöylene ıöylene ahıra srir- B 1 etekle neçeni rörrnedikleri 

d 
, un ar, • 

l ve e•e~ın palanını çıkardı. için büyük bir adam Hndılar ve 
Çocuk artık yola çıkacakb. hep bir ağızdan: 
Fakat anaıının, babasının bayle (Ultfen aayfeyi çeviriniz) 

(aptal) , ( adam olmayacaluın) diye · 



- Allu rızası için bir sadak.al .. \ 
diye yalvardılar. Nasrettin.in 

ıene muziplik damarı tuttu. Eşeğini 
ıüı! Diyerek durdurdu. Koynundan 
akça dolu ke.eyi çıkarttı ve elinde 
hlttufıu halde sallayarak: 

- Alın .Sıı:e bir çok para d. di. 
Fakat kueyl elindt.n bırakmadı. 

Para .. lnrtıum ltiten köı ler pı.
rayı yen acrpildi sandılar v hepsi 
de yilsi koyun toprak üstnndo kapa· 
aarak arqbrmaya bqladılar. 

Nanettin lı8rlerln ellerile toprak
lan kantbrmalaranı -ye sonra da biri 
birlerileı 

- Hepllııll ... aldınl 
- Ben ele bi•emi ı.terim. 
diye k.ngalannı kıs kıs gülerek 

mru: al bild & ne koşmağa baıladı . 
Nesrettln de arkasından tutmak 

~n &eğirtti. 
Ha) v n s\uıamış olmalı ki aere

ye doğru koşuy.ordu. Fakat sferenin 
kerum ç k s rp. idata uçurum gi
bi b'r yerdi. Oraya gefiaee eşeğin 

ayağının k yacağı ve del'9l'e yuva· 
rlanıp boftulM:afı mu.hıkbkb. 

Çocuk ~111 ödG koptu ~-
d boyu a: 

- çn, ı .. çGJ t. 
diye bağır ı~ hı1.lde eşek bir 

tilrlü durmuyordu. 
Nlbaıyet uçurumun keaanna ge

ldi. Tam yuvarlanacağı aırada de
redeki urb ğalar vaklar vaklamaz 
ürktü, geri ısı radı ve düırtüp boğul-

SiZE PARA VERiYORUM DiYE, PARA KES Sl l ŞIKIRDATF 
KÖRLERi BIRIBİRINE DÜŞÜRDÜ. 

~aldall seyrediyordu. 
Vaktin reçtifn" göd:ıce kö:- eri 

kav.alannda bırakarak efeğini sür
dG. Ko,tura koştura köye girdi. 

Klly meydanlığında çocuklar aşık 
onyu7orlardı. 

Nurettin onlara bakayım derken 
snun:aeneelnl kaybedince qekten 
dGttl. 

Çocuklar oyunu bırakıp alaya 
bafladılar: 

- Ol Naarettin qekten düştü. 
Nurettin hiç latifini bo:z.madu 

Alay edenlere: 
- Ne batmyon:ınuz J dedi. 
Ben satea incektim. 
Etek yükGnd~n kurtulur kurtul-

mektan kı rtuldu. 
Nurettin, eşeğin düşmedlA"lni 

ve buna da sebep kurbağalar oldu
~nu ğöruncc sevindi. Şimdi kurba· 
ğal rı mül ·fatl ndırınak lazımdı. 

Ôyley~, bu hayvancıklar ona 
bir ~şek ka:z.andırmışlardı. Yoksa 
ef k çoktan boğulmuş olurdu. 

Hem n cebinden para kesesini 
çıkardı. içindeki elli akçeyi birden 
dereye ath: 

- Aferin ıol ku,.lan.. dedi. iyi
liğini mu t ola .. k işte si:ıe 
bir vuç para.. alnı.. bol bol hel
vaya verin 1 

{Bitmedi) 

Şaırkt 

Halk şarkı arı ve oy a 
toplama hey'eti geldi 

Şark dl· _" _____ Wtlı#• 

yetlerin de 
halk ..,ıu. 

tarı topla- ı 
ıaak lçla 
Trabzon ve 
Erzurum• 
fidn kon-

•erYatuar be 
y'etl el Ga 
ı;ehri• iz• 
avdet •tm· 
ittir: Hey'. 
et reisi Zi· 
ya B. tetk· 
ik seyahat
leri baklu 
nda bir mu-
harrlrimize ey'et reiıi Ziya E 
demiftlr ki: 

-•Seyahatimiz 34 gün ıürmüş
tür. 

Şark ..tlayetlerini gezdik. K ·y 
n .. birlerden 250 yi mütncav"ı 
türldl topladık. Bunlardan 150 si 
notaya alıamıttır. Şark viliyetleri
spizin natmeleri pek zengindir. la
tanbuldan hareket ettikten sonra 
Sinoba, aonra sıraatle Gire un 
ve Rizeye aiderek geceli gündüzlü 
çalı9bk birçok ıarkılardan ba ka 

köylerde " hor den ,, dedikleri oyun. 
lan da sin 11 ya aldık. Bunların da 
muıikilcri tes t ed"[d;. Daha aonra 
G ü h ney Bayb da g"ltik. 

Bayburt eski Türk nağmelerini 

ihtiva d n b r şelıirdır. Burada 
otuıu muteca iz şarkıyı pilöka ve 
notaya dık. Tekrar &zu uma gi-
derek alışmağR başladık ve SOni 
mütecaviı: türkü bulduk. Birkaç 
O} unu da sidemaya aıdık. 

Sinemaya aldığız bu oyunlarda 
kadınl:?.r da oyn .. nıı l rd r. Erzu
rumdan Huan leye derek orada 
da h 1 ın k ndı şi ıel nne mnhsus 
olan sek"z on hava bulduk. Sonra 
Erzincane. gittik. Erzin canda bir haf
ta kadar kalarak oranın türkilerini 
tesbit eyi dik. 
Erxinca dan da Gümüşhane tarik:
le Trabı.ona döndük. 

Şerk vilayetlerim"zde en güzel 
t•rkü ri j tiva edeıa Trabzondur. 
Bur daki ş .. rl.·lar f<>zla olarak ta 
çok "en ve ş kraktır. 

s .. ynbatimiı.ı muveffakıyeıJe ik
mal ettik. 

Tetkikatımız esnasında gerek 
h lkt n gerek hukümelten pek çok 
kol ylık gör ük. 

Getird"ğ"m'r. pila farın teksirinl 
düş niı ruz. 

-
.Rusya ile ticaret J I 

miizakeresi bitiyor 1 

atli Adliye 
morları 

' Rua sefiri yoldaş " Soriç 11 dün 
•ellrimizdon Ankaraya mütevecci
hen hareket etmiştir. 

Y oldat "Soriç,, Moıkovacla bu-
lunurken lb.ım gelen Rus makama
tiyle temas ederek yeni Rus - Türk 
ticaret murJıedesi etrafında İcab 
eden talimab almLŞbr. Türk - Rus 
ticaret muahedesi etrafında An .a. 
rada cereyan eden m • akerat niba. 
yet bir haftn sonra bitmi" buluna

c .. kır. 
Bu mfizakerclerde Rus heyetine 

Ruı ticaret mümc sıli yoldaş " :>u
havi ., riyaset etmek dir. Elyevm 
Rusyadan Tü kiyeye itLal ve Tür-

Ru ya ih ç ~·ıec k 

Bırinci hukuk eti umumiye· 
si diırı ~leden Qonra toplanar k 
-.azi e erim ui i tımal etmekle 
maznun bazı adlıye memurlarını 
muhakeme etmiştir. 

Vasıf B. Berline gitti 
Bu ayın 23 lın e B rliııde 13 ü~· 

çu içtimaını y p~cak olan beynelmı· 
lel p.:ırleıııcntolıır kongre inde T. B. 
M. mecl i ı temsıl edecak olar huş· 
murahhn mız V ııs f bey diln herline 
utevecdlıen Şehrimizden hareket et· 

m ştir. 

tedir. 
Yeni muııbedenin mil:ıakcresin

de tar feyn murahhaal r1 bundan 
e vel ti şil y tler c.ım ıiyle mev· 

( 
l 6090 na yakın gıduız çocuğu i ... I tasfiye muamelesi uzadığ'ı aibi ma· 

etmek için hazırlık y pmıtb•. .... kaza ı,ill hariçten eua da alındıtı 
Emanet lıududu man fı olarak Emniyeti umumiyet alyleniyor. Taafiye ltlerlndeki bu 

~ nis belediyeden 5000, Meclisi uınumtı Wll bozuldutu ticaret mi1dürlyeti tet-

~man 

~,.. ge ~ yetten 5000 olmak üzere 10,000 nra kik ede .. ıırttr. f. 
~ vf1!yetln t(:vbtdi içi? temin edilmiştlr.Komisiyonun dil 10000 Sanavi ban idin\ madara 

tetkikatta buluamak üzere teşkil liraya yakın bir paruı vardır. Bua· J 

edilen taU encümen dün de içtiG1a dan batka sene ortasında balo ve Ankarada buhuaan Sanayi V'e 
ederek tevhit imkanının mevcut müsamereler vermek ıuretiyle para maadhı ~ankaaı mOdGrQ Sadettin 
olup olmadığı hakkındaki tetki- cemedilecek Ye çoculdnrın bit- ae· B. tehrlnuze 1relmdftiJ..ı 
katını ikmal etme4tir. EneOmen nelik iaıelert masrafı temin edil- G'6.mrUklerdelti . bu t~tkı~ t .. •ne••nda Emane hu· mi4 ol cakt1r • 

dudunun iki yüı: ~ört. kilom tre Edebi,·at dersleri eıyanın reımı 

lzmir gümriikleri bat müdürü 
ra ataııhfından dolayı üç ay me· 
zuniyetle şehrimize gelm1ttir. Mü
dür Sami beyiD verdiği izahatA 
göre İz.mirde de ambarlarda bi
rikmit etya vardır. Gümrük resmi 
mühim bir yekun tutacak olan bu 
efyanın beyannameleri henüz veril
mediği için bu efyaya ytni tarife 
tatbik edilereektir. 

murabba o duğu netıces1ne var111ıı- 'J 
tır. Vil1yet hududu dahilinde ol- • Maarif vokaleti tarafından ede-
maWa beraber emanet hududu da· bıyat programları da yapılan ta-
bilinde bulunmayan Pendik Kartal dili.t kat'iyet kespetmiıHr. Progra-
gibi uz..,k yerlerde dahil 

1 

edilir e mlar bir iki güne kndar tebliğ edi
şebir hududu 300 kilometre murnb- Jecektir. Programlara göre liselerin 
bafnl! baliğ olacakhr ki böyle onuncu sımflannda edebiyat, edebi 
muazzam bir tehir bu~ün dünya mekteplerin mentelerinden tanzi-
üzerinde yoktur. mata kadar okunacaktır. 

Her iki daire tevhit edildiği tak- Eskiden bu sınıflarda menşeler· 
dlrdc fstanbulun idal'esi ancak şeh- den 9 uncu asn hicriye kadar oku-
rin bir takım ,uabatı id

1

ariyeye tak- tuluyordu. 11 ~nci ıınıf!arda tan:ıi
simi auretUe kabil olabil~cektir. Tali mattan bu gune kadar olan oku-
encfimen bu aibi esbabı ileriye sü- t~lacakhr. , Bundan ba~ka garp ede-
rerek tevhide taraftar görünmek- bıyab san at ve bedıiyat ceryan-
ted·r. Ian hakkınc!a talebeye tam f: irlcr 

l\ , mafi büyük komisyon yaran 
vali vek"Ii Muhiddin beyin rivase
tinde bir içilma aktederek bu hu
sus kat'ı aurette tez kür edecektir. 

A11kara şehremini . . 
nıuavını 

Ankara ,cı remsn ti muavinliğine 
t:\yin edılen Beyoğlu belediye m Udü· 
TU Haz m bey dun Ankaraya gitmi4tir. 

Se ·nıi salis devri 
Selimi salls devrine ait tablo ve 

kit !ar dün inkilap mÜzesi namı
na Paristen ıehrimize getirtilmiıtir, 

Enıanet nıe1nurları11ın 
maaıları 

Cemiyeti belediye bGtçe encil
meni, enıaaet memurlarına tevki
fatsız maaı itası hakkındaki tek
lifin tetkiki•i bitirmi4tir . 

Lokalltaların teftişi 
Düdden itibaren lokanta, bar, 

kahvelerin tefi:işiae baflanmıfbr. 

Artıkyemek, içki verilmemesine 
hUhaua dikkat olunacaktır. 

verilecektir. 

Aluallinıler korsu 
Erkek muallim mektebindeki 

muallim muavinleri kur1u bitmek 
üzeredir. 

Kurslardaki tedrisat 22 Eylul 
akpmı nihayet bulacak ve 23 Ey
lülda devre imtihanlanna baılana-
caktır. 

Tncarette 
Tiftiklermizin isUihı 
Memleketimi:z.e haa olan ve bü

yük bir menbai varidat teıkil eden 
Tiftiklerlmizin ciddi bir ,eldlde ia-
tifuı ve lcaret pazarlannda blr 
kat daha kıymet peyda etme.ti için 
son zamanlarda çok esaslı tedbirler 
ittihaz edilmesi tekarrür etmiştir. 
Türkiyeden Amerikaya ve Aafrika
ya ıötörülOp is'iih ve teksirinde 
muvaffakıy~t hasıl olan Tiftikleri
m izin anavafonı olan nıemleketi
nıu de bu yerlerde yetişenlerdeD 
daha çok kıymetli ve yükaek vasıflı 
olması bu tedbirler saye•inde kabil 

Maarifte 
llillet mektepleri 

olabilecektir. Ald,ğımıı. malumata 
~·-•ı~ııöre, lurarlaıan tedabirin tatbiki

ne bqlanmıfttr. 

Bu sene millet mektepleri tet
rinisani iptidasında açıla~ak ve 
ıubat 1aihayetinde hitam bulacak
tır. 

Geçen aene millet mektepleri· 
nln küşadı geç olduğundan yaza 
tesadüf etmit ve müdavimleri iae 
mevsim hasebile köyletf' ve ite git
miş oMıığundan azami menfeat el-

de edilf'memiştir.Bu sene millet mek· 
teplerindr:n dıh:ı fazla iatifade edi
leceği muha kaktır. 

) iı ksek ti ar et mektebi 
Yüksek ticaıf't mektebi 1!1ÜdürG 

Hüsnü B. mektebin müstakbel va
z;yeti hakkında bir muharririmize 
şu malumatı vermiştir: 

- Vekil beyin emirlerile An
karaya gittim, mektebin mesaiai 
hak lnndaki raporumu vakilete 
verdim. Raporda tedrisata ait eaa•
fı noktn •ar vardır. 

Mektehin yüksek kısmından ye
tişecek talebenin umumi kültüre 
sahip olmnJannı düşündük. Bunun 
için de m .. lek mektebinin lise hü
viyetini haiz olınaın lazımdı. Bu 
husus tesbit edildi. 

Talebe:ıin tetkik seyabatlanna 
ehemmi) et verilecektir • Bundan 
başka dea s saatler uin tezyidi, ihti
sas şübelerinin derecelerini müza
kere ettik. Ulumu aliye şehbender
lik kısmında çıkacakların mes
lekc intisapları temin edilememiş
tir. Bu husus hakkında hariciye 
vekiletile temas ettim. Şehbender
lik qubesinden çıkanların meslek 
intilaı:Jlannın teminini vekiletler 
arasında tespit edileceğini ümit 
ediyorum. 

Lise derslerinde tadilat 
Maarif vekaleti lise progranıla

rında bazı tadilat yapmış, arabl ve 
farisi deralcrinı kaldırmıştır. 

Vekaletin edebiyat deralt:rinde 
de tadilat yaptığı aöylenmektedir. 

Gıdası~ çocukların 
itııeleri 

Mekteplerdeki gıdasız çocuklan 
iaşe koınisyonu dera senesinin baş
lama6ı müna ebetiy e aah et ni 

Devletlerle ticaret 
muahedesi 

Yeni gümrilk tarifemizin yakında 
tatbikine 1reçllmesi ve Loı;ao mu
ahedeai millhak ticaret muahedesi 
mllddetinin bitmiş olması dolayısile 
muhtelif dnletlerle yeni ticaret mu
ahedeleri akdi için müzakerat cere
yan etmektedir. 

Bu huauat aldıj'ımız malumata 
g<Sre müzakerat aşaj'ıdaki devletlerle 
cereyaa etmektedir: 

Geçenlerde Ankaraya sitmit olan 
Leh:atan heyeti murabhaaaaı ile ayın 
oa dardüncG cumartesi güaQ mGsa
kerata ba4lanmııtır. Mmakerat mu
ahede intaç edilinceye kadar devam 
edecektir: 

Eatonya hGktimetile de müzake
rat devam etmekte ve intaç edil
ınek ilzere bulunmaktadır. 

Bir milddettenberi devam eden 
Amerika ile müzakerat bltmlt ve 
yakında imza edilmesi muhtemel
dir. 

ltalya hey'eti murahhasa11 ile 
devam eden ticaret muahedesi mü
:ıakeratı henüz neticelenmemiıtir. 

Türk - Sovyet ticaret muahede
alne merbut kontenjan listesinin bu 
sene için tecdidi zımnında iki me· 
uıleket ticaret muvazenesine müte
dair muzakerata bu pnlerde tekrar 
bqlanacakhr. 

Yeni ıirketler 
Ticaret ıaQdürtyetine yeni tir

ket te4k' i için vuku bulcn müra
caatlar çoğalmıftır. Yeni 4irketler 
arasında iki İtalyan tf rketi de var
dır. Bundan batka laatik üzerine 
büyük it yapmak için bir tfrket 
daha teşdtlkül etmiştir • 

Laypsig kiirk sergisi 
1930 da Laypsigte bir kürk aer

gisi açılacaktır. latanbul ticaret od· 
ası da aergiye davet edilmittir. 

Malal gaziler pazarı 
Malul razller pazannın taafiye 

111eseleai pek fazla uzamıttır. Taa
flye muameleslle mağazadaki efya
lar fiabnda tenzilat yapılmışbr. 

Falıat tenzildtb eşya faz.la aatıl-
mağ batla- ı içle e a ftatJarı 

Şehrinıiz,de de gümrük anbarla
rında ve anfırepolarda külliyetli eşya 
verdır. E~fY& sahipleri mallannı 
teşrinıeveleı kadar gümrükten çe
kemlyecek1eıri için bu efyanın da 
gümrük r~ımi yeni tarife üzerinden 
alına caktor. 

lnh5saırıaırcııa 
Soma imaü 

Mib!kirat inhisar idaresi tarafın· 
dan Tııakyadım celbolunan seyyar in· 
bikker temizlennı't ve dün a}dın bi· 
ra f~bırikaeında kurulmustur. lnbikler 
hugüıtden itibaren faaliyete geçecek ve 
inhisar idaresi tarafından mubayaa e
dilen yaı üzümlerden soma imaline 
ba§!anacaktır. 

yedle 
Mabaşirlere 

kordon yasak 
Adliye vekaletinden düa müddei 

umumllite telefonla verilen bir emir
de mubaıirlerin kordon kullanmak
tan men'i bildirilmittir. 

Dünden itibaren mübatirler kor
donlannı atmışlıırdır. 

Adliye tayinleri 
Birinci hukuk •ablu:meai rel• 

vekili 'f evfik B. tekaGde &e'Ykedll
mit ve yerine iklncl tic11ret azasın
dan Emin B. tayin olu"muttur. 

Mahkemede 
Resimli ayın davan 
İsimsiz adamın şiirlerinden "Se

sini kaybeden şehir" unuanlı bir 
ıiiri neşrettiğinden dolayı mahke
meye verilen "Resimli ay., mecmu
asının davaaı bugün rü'yet edile
cektir. Şimdiye kadar mes'ul müdür 
Behçet beyin hutalı~ dolayıaile 
muhakeme ta'lik olunuyordu. 

M ü'\t<ef eırırD lk 

Emvali metruke iıleri 
lptidada te,kilib iyi tanzim edil

medii'i için bir arahk ıui istimal
lere müsait bir zemin tetkil etmit 
of an emliki metruke işleri timdild 
halde muntazam bir istikamette 
yürümektedir. 

Bundan hayli evvel heyeti veki· 
leden çıkan, fakat kısa bir mQddet 
aonra tashih edilmiş olan bir kara-

rın tatbikı eınasında firarilere iade 
olunan yüz binlerce lira kıymetin
deki emlik tekrar i tirdat ohına
cakbr. 

HGkQmet, bu kabil emllkin 
iade edilmiyeceğini alakadarlara 
emrettiği gibi ayrıca mGhim bir 
karar da vermiıtir. 

Buna nazaran, Heyeti vekileain 
mezkQr karan tashih edilmeden 
evvel her hangi tekilde oluraa olaun 
iade edilmit olan emllld metruke
den henila tapuya raptedllmemlt 
olanlar derhal latirdat olunacaktır. 

Bir eşkiyanın tedimi 
Geçen atuatoata Kiliate fırkalar 

köyünde Dede hocanı• zevceaile 
gelinini data kaldıran ve zeneaini 

katlederek gelinini Cenuba aatGren 
etkıyadan dördü Franaızlar tarafın
dan derdest edilmif ve bir hafta 
evvel hükümetiınize tealim olunmuı
lardır. 

Kaçakçılık yapan 
ecnebiler 

Kaçakçılıkla iştigal eylediği mu
teaddıt kerı eler tahnkkul< eden ec
nt"f' n('rın h dut hımcine çıkanlma-

Velrl)n bDır emir 

Eğlence yeri· 
ne biletsiz 

girmek yasılk 
Defterdarlık yeniden lhle .. ' 

tiyatro, Stadyom, daallt " plll 
naanı altandald deni• ~ ....... 
lerine bir tebllı11t yapm.&fbır • 811 
tebligata nın:Aran alaema , tt,.tre, 
dansij" gfbi etlenee ..Ualleıfa• 
husuat memurin h&rtç ol..& Gs.-. 
hl~ k'imff biletsiz içeriye g1,...ı,.. 
C'ektir. Müessese aahlpleri bUet t..,d 
edilen yere yakm 'le her ltul• 
R"Ö~Üne gö:z.ükecek bir tanda • S.
anıın aonuaa kadar blletl.rtnlsi 
muhafaza ediaiı " ibateaW laaYI 
levlıalar aaacaklarchr. 

Biletler Gç parçadH ibaret olup 
bir parçası dip koçuı olarak 
müe&1eıede kalacak, dlter bir 
parçası mGıteriye nrllecek, QçflncQ 
parça da siaenıa kapılannde bUlu· 

nan Darill'aceze rnemurlan taraha
daa Oarül'acezç kutuauna atılacak
tır: Maliye memurlan lcabuıda '"1 
rlbl mahalleri kontrol edecekl.,di.r. 
Bu kontrol esnasında •ilence 
mahalleri dahilindeki milıtedlerle 
dip koçıınındaki biletler mlaari oJ. 
nıazsa müeHese sahibine eeu tar. 
hedeceklerdir. 

Bu tebliğnameye bir de da••• 
pulu talimabıameai merbut bulua• 
maktadır. Bu talimatnameye ıtre 
de sinema, tiyatro, konaer ve atad. 
yum gibi bilet: girilmesi ••tat 

olan yerlerde, biletler, G.:erlerfad• 
muharrer fiata nauran )'il:ıde bet 
ni&betinde dam1ra buluna tabidir. 1 

Danaij", Bar, balo ve plAj namı d. 
tinda bulunan deniz banyo mabal
lerfnae lnletler yilule U kuııat pu
la tabi bulunmaktadır. 

Üzerinde flab muharrer bulua
mayan ve yahut kıymeti muharrere
sinden fazla fiatla satılan biletler 
görüldü~Q takdirde beher bilet içio 
2 lira ceza alına aktır. 

Trayada i.~tİ$adi tetkikat 
Ali iktiaat meclisi azaaında:n U

IOmu Aliyei ticariye mektebi müder
riai V ehbl 8. ve az.dadan bor•-
"''"' ... """Q:ıa naıt l'C\,.:\ICt. O, ı.u ....... 'a a ..... 

yaya aeyahatc çıkacaklardır. Heyet 
ilk evvel Edırne, sona KırlclareB, 
Alpbllu ve Tekirdatına gideeekler 
ve badehu ıehrimlıe d6necelderdir .. 

Ilakeın nıalıkem.eleri 
Muhtelit mahkemeler iki ,_ne 

mütldetle tefkil edilmit ICÜi. Bn 
müddet bitmittir. Romenleri11 taa-

fiye için müracaatı (lzerine muhtelit 
mahkemelerin vaziyetleri umumt 
ajanlık tarafından hGhtimetlmlsdeaı 
aorulmuttur. 

Bu mahkemelerdeki davabnD, 
bundan aonra umumi hakulıı lc~.t
lerine ,are ..Uyet edllme81 mubt• • 
meldir. ı 

Amerikada bir 
r 

tayyare her8tlmü 
Amerikada ta)')'areeiltll baklaa. 

da tetkikatta buhın-..k 0Mn l:tir' 
heyetimiz geçende Amerikaya rtt .. 
mitti. Amerika gazeteleri beyetha 
Detruvlt .. hrine vilıl oldataau 
bildiriyor. 

Heyet• ,Oıbafı Ferruh, Mnhap 
Şefik beyler dahildir. Amerika ta,.. 
yare fabrikalanndan birinin mGme
Hill bulunan Ahll!et Emı. lteyı. 
Muhlis bey de birlikte Am..ur.,. 
gftmitlerdir. 

Tayyareclleriala Aaierlkada ta• 
yyan fabrikalanm weaerek bit çok 
uçuflar yapmlfluchr. • 

Rum baıpapwı haııa, 
Rua patrltfnla butahfa ...,,_ 

edlror. Patrltln vulyetl ......,... 
clurgunciur. Dolrtorlar malateBf •· 
naralarla lhtlfar rebl ,. ........ 

bOııye..ll'!i 1m.,..etlendirm... ..... 
tıyorlar. Mtlamaftla patik 80 ,..
çoktan qmıt olmamaa .aıe .,.._ 
torlar aetleedea pek okact. ...... 
var tarGamiyorlar. 

Mısır sefiri ıehrl.ını.ds 
Mısır sefiri İbrahim Ratıp S. dlll 

Ankarıdan şehrimize gelmiftir. ibra• 
L-..l • ... him Rahp hey Ankarada ~-cır• 

kili Tevfik Rtqtti beyle temaa ... 
mi§tİr. Mısırl& aramızdaki ticaret mu
ahedesi müzakeratının intacından ıoa· 

· manda ra İbrahim Rt.ıtıp bey aynı ıa 
' . - ı tle C:ofı •)'il Sofya sefırı oldu u cı ıe .,; ı 



Tıp kongresi! Askerlik 
Dün Başvekilimizin 

riyasetinde açıldı. 
Ankara 17 

Tı~ kongrul bu sabah ıaat on
& ~f.ildı. 

Mecburi askerlik 
hakkındaki ihtilfif 

C•ı:aene, 16 [A.A) 

ingilizler huna taraf.\ 
t&r· ~~dirler \ 

l.ondra 16 

Kongrede 400 kadar 'ıa vardı. 
Bunlu araaında 10 kadın doktor, 
bütün maruf etiba z vardı. 

Saal: oada baıvcıdl smet paşa 
Hı, Vekill r ve meb'uslaraan 
bir çoğu aalona girdiler, İımet 
P•fa riyaset kürsüsüne geçti, 
celseyi açarak Reisicumhur Hz. nin 
ıellmlarını arzettikten ısonn üçünçü 
tıp kongrealne açmak kendisi için 
mucibi feref olduğunu, milJi tıp 
koagreainin lçtinıai hayatımızda 
timdiden mOhlm bir Amil halini al-
dıtını söyledi, &eçen kogredenberi 
ıeçen zamanın bilançosunu yapb 
ve bugün iki sene evveline ~ispetle 
daha genlt faaliyet sahası bulundu· 
tunu, salgın haatalı~lara da~a genit 
mücadele açıldığını ılin etti. 

Sabafi celıeıinde M. ~Muslıli 
berri tesllhatın tahdidi ve bilbuH 
mecburi askerlik hbıınetl lıakkıada 
vikont Cecil tarafındaa verilen ka~ 
rar suretinden bah.etıal• lngUterc 
de dahil o1dutu halde 22 millet 
murahhaslarının geçen Nisaıa ayın· 
da bir mwkavelename im.1a etmiş 
oldklarını ve mahsuı bir netle.eye 
ıür•atıe vilıl olmak iatiyoraa bu 
mukaveleye riayet edilme8i lizım 
ıreiditrinl söylemi4tir. Komisyon vi
kont Cedl ile M. Maasig!i nln ka
Tar suretlerini tali bir komiteye ha
valo etmeğe karar vermittir. 

Paris, 17 [A.A] 
P~tit Parisen gazetesi yazıyor: 

Bwıilan sonra Sıhhiye vekili 
Refik bey kürsüye çıktı , kongre 
azuını selamladı. Müteakiben baı.ı 
takrirls okundu • Bu takrirlerde 
BUyGk R9'1ıbe eı kongrenin de. in 
hürmetlerinbı arzı teklif ediliyordu. 
Takrir alkıır.rıa kabul edildi. 

Fransa, İtalya, Japonya Belçika 
Lehiıtan, Ç<;koslovakya, 'Romanya: 

Yugoslavya ve ealr mecburi hizmeti 
askeriye usulünü tatbik eden dev
fetier lord Ceci, n tekliflerini tid· 
detle ret ve cerhetmeğe mütema~ 
yildirler 

lımet, Kbım pa11alara kongre· 
nfn bOrmetlerialn arz• hakkındaki 
takrir de kabul edildi. ismet, Ka
zım pıt.şalıı.rla, Recep, Abdillhalik, 

Noktai nazar ihtilafı 

Cemal Hüsnü beyler ve sıhhiye 
reisi Nail paqa fahri azalıklara ka
bul edi-.diler. 

Öğleden sonra içtima edilmek 
ütere cel.<:eye nihıı.yct verildi. An 
hep blrlf.lc.te sergiyi ziyarete gitti. 

• * • 
t Ankara, 17 [A.A) 

OçGaeG tıp konrresi bu gGn 
açılmıt Ye bu •ilnaıebetle ba,nkll 
lamet pata hazretleri atideki nutku 
Irat buyuraQUflardır: 

- "0çüUcG milli tıp konpeıial 
açmak ltealm için huıuıt bir bah
tlyarhktır. MllJt bp koarre-i içti•ai 
hayatımızda tlmdidu eluilditi ka
buf olunmayaeak •Ghlm bir amU 
Yüiyetlal .ı-ıbr. Vataatlatlanmaz, 
ilmimidn en iüzlde mGteha1111lan
nı Yaldt vakit bir arada toplanap 

~ ...... k·Mll··~ 
ve dalat atllen lflll hunr " eam
yet hlaetaektedirler. O.un ipıı 
milU tıp konrrelinl bugGnden Tiirk 
lçthaat hayatınm lhlmelerinden 
biri addetmekte hakkımız vardır. 

Geçen koapeaizden beri iki sene 
feçti. 8a iki HDe zarfıaba 11Jıhi 
poletikam11111 vad.ttiti inkitaflan 
ve ~inde bulundutu faatiretlcri 
emaiyetle, ıerio kanb lakla Ye batta 
lftUW-Ja dlıfOnmete, derplf etmete 
eeıuetimlz vardır. 

Bu Haeld sıhhi mGcadele yal· 
•;ı d '-Byet ıahuının memleketla 
• etmcmif mıntakalanna relllt-
~ ile kalmıyor. Temu etti
h •nnlarm çofalman ile ele 
~1111! ~ cıelbetmete layık 
~ Jor • ...S "~ ... butalı1dara 
--~.,. .................. , .. -•l.ı.nte ntaadqlanmı-... . .............. ....._._ .... _ ·= ..... Ua --.. ua-. 
dolam akça c10J%d!.~ el:. 
tlyaca•ıu ne kadar az ~elitim 
daha eyi fark ebiaete .. -·~ 
Bu ihtiyaç doktor ~k mı: 
eueHlerlmlıdn llml llat!J&Çi.nm, 
fenat tekA.nGllerlnl temin edeeek 
weaaltla aldınlmuı için lıtk6tneti 
il• tin tepik etmete medar ol
aaaldachr. Elimbcle buluau mlea-
.... ttan ~ok mahsuJ almak lçha bu 
aene talebe adedini azami hadde 
Yanbracak tedabir alınmıttır. 

Elimlzcle bulunan mfleaaesele
rln f~ blr zamanda arbk bu 
•emleUtba ihtiyacı•• klfi relmlye· 
ihU tlmdlcl• fuk etmlye batb10· 
na. &. Uat11ao ile tlir ki fimdidea 
••mı.kette lllm ft fea merkezi olarak 
yeai Wr taluaa merkuler ihclu 
eba ... tetebblt ettik. Sise iki ... 
nedeaberi ~ pÜaaço111 an.etmekle, 
macldt " nyul bir tekilde, yapa
caj'I iflıarl bllea Ye bir it J91>mak 
içia bGytlk Ye hayab propamJara 
kapdmaktaa dyade mlspet, riyazi 
ye anıaayen lfleri takip etmekte 
olaa adamlann zihnlyet(al ~ater
mete medar olur lmldhade,laa. 
Bandu .onra lllm Ye fen arkadAf
lanmıun arf f...t olan faali1ette 
•• alelitllk fen. alemiacle kelMii JGk. 
ıek meYkllerinı ve memleketin Ue-
rilemeainl ve ibtiyaçfantu tetkik Ye 
tamik edUmeü busuau1adald faaliyet 
ve meıailerlni göıtermeleri lcalır. 
Ba sene tıp konpn lf(lsel blr eer
ti ile beraber açılmıt oluyor • 
Eczacılar mııın ongre ile a)'Dİ za. 

Cenevre, 17 [A. A] 
Tahdidi tealihat eacümeainde 

mali muavenet meı'elesi hakkında 
zuhur etmit olan noktai nazar ihti
laflanam yabtbnlması İfin aarfedi· 
len mseai akim kalmıtbr. Ma11111rli
nin tadil teklifi redd~dilm"ştir. Ma-
amafib mumalleyhin bu teklifinde 
ısrar etmit olup teklifini bGyük mec
lis buıurunda veya encGmuln heyeti 
umumiye lçtlmaında mOdafaa ede
cektir. 

Bahri teslihat 
Londra, 17 [A. A] 

M. Macdonald, bu rGa bahri 
meseleler baklanda cereyan etmek· 
te olan ln,tllz-Amerlkan ndluke
ratına dair izahat ve tetrlhatta bu-
haın•uftur. Bu mllzakerat eınuıa
da bet devletin bir konferanı akt-

=:'. d~~,.ı:. -
huadald llold:at -IU ihtlllflarun 
hal Ye teaYlye etmek bre Hae al
ba1eti .. nlilderladen enel topla
aacaktır. 

Kaybolan bir dosya 
Aakara. 17 

Bundan ltlr mGddet e.vel orta
dan kaybolmasından delayı cl6rt 
memurun yazlfelerindea çıkanlma
lannı mucip olan bir lıkin doıyuı 
1abık mlmeyyiı ve l&hik Teldrdatı 
lakta m6dlr0 Tahaia beyin mua-
ııadan çıkmıft • Bu doıya, çek
mecede iç aydaa beri d1aruyonnuf. 
Matdur memurlar •alfelerlne iaade 
edll•celderdlr. 

Botef ·Altay maçı 
lımlr, 17 [A. A.] 

Altay muhtelit! ile yapbjl maçta 
Potef takımı kendi intihap ettltl 
laıfllz hakeme itiraz etmlt Ye oyua 
bir bire beraberlikle devam ederken 
t:.ha11 terketmiftir. Botef t(llamı 
b--•~~.~· tadldle lata. .... ---t etmiftlr. 

İncir sat.J.tı 
luür, 17 (A.AJ 

neant od••••• laalrlere dair 
taaalm ettlii 15 E•161 .__.Lu 
ra -ır·-- 1

' _...,. rapo----. •nn• lptlduuadaa 
tlmdl7e kadar honaya 9 mH 
450 hla kilo incir yon 
tptiq..,nc&.. 'elmlftlr. MeYıina 
yon 722 hJa ~=tJe kadar 6 11111. 
ttur. AJdıa hacir m~.,ilaau. 
mına ıelea iaclrler bundu alui aa-

Mevıl• lptldaıındaa tlmdlJe e: 
dar ecneht Bmaaluuıa ihraç ol 
inelr miktan 5 •llyoa '42 •1a 425 
kilodur. Piyua ıeçea hafta aarta. 
dald vaziyeti bu hafta tla • ...,_; 
otmektedlr. Havalann ademi •laa
adesinden dolaJI incir •nrudab 
tedrici obaalrtaclar. Havalar •&.alt 
pttilf takdirde ataçlarclaa dalaa 60 
bia çuval mal alınmuı mulat.mel4lr. 

manda lbur ettitl Hrfi1e renk 
lçerden ıerek dııardan lttlrak edea
lerl buzurunuıda tqekkClrle takdir 
etmeli yazlfe ıayanm~ 

Allı arkadqlarua, alıe meıal. 
alHe muyaffaldyet dllerl•· Sbla 
•••üfaldyetlaia, llmla, ~ U• 

ferWtr. lımla, fe-la zaferi •• Oll• 

clu • blylk lıtlfade,S temin 
eGmhuriyetla baflaca emeli •• lı•· 
def'dlr. (SOr kli alkı,Iar) 

Frının tıa,\•etclll M. &:iand tara
nıulaa il~"1 allrtU.-.n Avrupa büku. 
metlerinin ittihadı fikri lngilterede 
pek iyi ir nazarla kı:r4ıleım1;ı.mışbr. 
ln~ilterenin bütün dfinyada alakr.~ı 
olduğu, bıı sebeple böyle bir itti
hada ynnat:ı:na.yacnğı söyleniyor. 

Dığer taraftım Ru51a ve Japon
ya tibi iki büy6k hüldlm&t hariç 
kalarak yapılacak bu yolda bir 
lttihachn bir kıymeti olamayacağı 
da beyan ediliyor. 

Kredi Fonsiye çekildi 
Kahire 16 (A.A] 

YQsde 3 ikramiyeli Mııır kredi 
'Fonalye tahvilihRın 16 eylül 929 
tarihli ketideainde: 

1886 ıeneshıd~ çıkanlan 41, ?3 
aumara so.~00 

1903 aencıinde çakanlan 770,055 
numara S0,000 

1911 seneıinde çıkarılan 321,679 
numara 50,000 Frank kazaın111ıılar

dır. 

Bir maden iştiali 
Forbah, 16 (A.A) 

Prtit rösel madeninde öğle en 
ıonra yaniden iki i4tial dalaa ol
mu,tur. Tamiratln uğraşan 8 I~ 
~lmilt ve bir çoğu ağır olmak üue 
30 amele de yaralanmı,tır. Bu ma
desade bir kaç 1Gn evvel blr lf tial 
dalaa Yuku bul•uıtu. 

Münekkitler 
kongresi 

B&krett 16 [A.A] 
Tiyatro Ye musiki 111Gaekldtleri 

bepelmilel GçGneG kongrul Slnaya 
da açılmıttlr. Bir çok memleketler 
koaırede te•lil edilmektedir. 

Bir tren kazası 
··-· = d·- J 7 iA,,-4.)"" 

Bir tNa bir •illa geçltiDde oto-
bra çarp•ıftır. 1 kiıt ölmoı 9 kiıi
de yara11Dmıftır. 

Nevyorkta bir iştial 
Nyubur., 16 (A. A] 

NffJork hOkGmetl sahWade Nya
hurr lliJmmda bir çok ittlaller YU· 

ku l»ularak .tan matuada J'UflD 
pluaaıma Hbep olmutbır. Atrı 
bafka blaalara da llraye ebalttir. 
Zarar n lıuar pek çoktu. MGtead
dff: dOkkblann camlan lttialln te
ılrUe 1erlerladen çakmıt. 10kaklar
lar •kaz yıjıalle dolmuıtur. 15 Jdtl 
yaralaamıftıı. Bwıl.-rdu biri 81mGt
tlr. Hiç cletJlıe 4 ldpuha daha ea
kaı albnda kalmıı olmuaadu kor
ku .. 1or. 

Kilise ubbesinde 
yangın 

Berlin, 16 [A.AJ 
Deki protestaa kiliaeainha kub

dealade 1anım çakanafbr. Atefla 
butınlmuma muvaffak olunmuıtur. 

Sulan çekilen nehir 
Bedia, 1' (A.A] 

Şiddetli kuraklıktan dolayı Elbe 
nehrinde suların çekilmesi Gzeriae 
yGderce aavuna n afapurya ha
reket ecleml1ecek ltlr bale l'elmiftir. 

Zeppelin Hamburga 
geliyor 

Berlia, 17 [A. A) 
Zeppelin 1&&t 3,45 te "Friedrick

ılaafen,. .!ea hareket etmittir• iç.iade 
~~t1 )ik"U Yardır. Balon eaat 
M. Eka •. ~~burga gelecek olan 

er ua ııtikbalıne ficlecektir. 

R ak.abet yüzünden 
Paris, 1S 

Sabık Efrıua kıralı Emaan..Uah 
tarafıatlu Anqpa L.u d .. Jaaau e ... • 
;: a liparit edllea qyaaıa blr ta

m maldae v fabrika levuım1 
Ef•ulıtaaa 1renderHmttt1 

Fakat Je•I ••lr ~blbuDalı 
bunlan kabulde iatlaldf ettlji el· 
beUe f~orlkalarJa vuiJeti •UfldlJ· 
1eşnııştır 

Bos..,il e (..,ostil) kalesinin harabesi 
üzerine dikilen levhada şu sözler 
y zılı i i: "Burada a sedilir ! ,, 

Sayfiye dönü~l ri, gôçleri ba~
ladı ... Buhııra cloırru, da~cık ka
fesinden nçık hın aya k~matlanar 
kuş\ r g1bi, ihtiyar konnk!ardnn 
beş odnlllrd!iD· genç köşelere 
ny,hnhk kırhu.. duğılruılnr Mrcı 
birer kışlakl rına dönüyorlar. 

Yarın, rfiv.gtil' kıı.ıytn bahçe
lerde kızıl h3Zan yapraklarını 

Yazan : Henri ROBERT 

Millet kendi kendine geferber· ı ziyafetler çekmekten i~ııret ola~ 
Uk ilin etmi ti.Sehir hayra~ açıl· aristokratlara karşı kalbıme o es'kı 
mıl}, kiliselerin çanlnn çalmağa, kini telkin edebilmek hususunda 
civar köylerde barıkatlar ( yol ke- gC ~Hık çekiyorum. " 
sen geçitler) yapılmnğa başfo.mışh. 1189 senesi Teşrini aanisinBe 
Feryatlar, infilaklar bütün Parisi "Fıansa ve Hrabant ihtil5.li ,. un· 
, Iveleye vermişti. vanh haftalık bir gazete neşrine 

•• • • 
14 Temmuz günü Bastille (bas· 

tiy ) kalesi hücumla zaptedildi. is· 
viçrell muhnfıı. kıtanbna men!up 
birkaç neferin tüfeğinden çıkan 
kurşunlar bidayette muhacim tarafta 
biraz zayiat verdirdi. 

Fakat Baıtille zaptedildiktcn 
sonra bunların intikamı mütbiş bir 
surette alındı. Vali Lam ayın kafası 
ke&ilon cesedi Paria ıoknklannda 
aüri:ldendi. Keza M. de Loıme 
( Mü•yü dö lom ) un kafası kesile
rek bir mızrak ucunda dolaştınldı · 

M. de Meray boğazlandı. Birçok 
kimseler ve bu meyanda ak saçlı 
ıakat bir ihtiyar Greve (Grev) mey
daaınııı fenerine asıldı. 

Camllle Desmoulinı (Kamil De-
mulen) , neırettiği bir tebliğde 

111ağrurane kaber veriyor. 
"Bastille zaptedildil,, 
Çok geçmeden kale temelinden 

ytlııbp yerlae fU .mı.tehziyan• iba
refl tafıyan bir leYha asıldı: 

"Burada dan.edilir!" 
Birkaç bafta sonra, Palaiı Royal 

(pale ruayal) da oynadıjl rol saye• 
üad• daha o samudan ,ahret kaza· 
n•" olH Delmoullaı "HGr f ranıa,, 
uavaalı bir risale nefl'ediyor, b• 
hlolvnameılnde r.ade•b ve laralh· 
ta fidcletle bOcam ediyordu. Lııa• 
81 1ayanı hayret derecede kıvrak, 
nGkte, heıel ve lıtihza ile meıhu
da; bu risale bGyilk bir muvaffakı-
yet kazandı. 

Aı. bir mGddet ıonra unııeourı 
dl la Laaterne" HrlaYhah bir riıa
le daha nepetti; Deımoullnı tema• .... .... •••llıi•• 
ola ltu JU181 • ı..na fld•etll 
tedbiri.,. mlracaata tetvlı eclfyor-
du. 

Camille Deımoullna pek yalnD• 
da zevkten ve muhabbettea vGcut 
bulmuı kardetÇe bir Cl•laarlyet, 
ittihat, nfak, ıalhG dk6ala do· 
la , mOıaYI ve httr laaanlua 
1aadet bah .. den bir elmhurlyet, 
hualı, kendi tabiri Ue • herkesin 
ınecetl" bir cGmhurlyet Uh ecllle
cetlm tebfir edlfOI' " o umua 
kadar kentllne "Mlclclel amuml., ... 
ftlll Yerilmealal lltlyordu. 

• •• Sualmf oldutaadaflplle JOktu. 
fakat çok ı•~•eden iti fasla çıtı· 
nadaa çıkaran halka o pddetll ki
Dl telkin etmek, ona kendi tehBke-
1 luıl1alaruun lmidl içinde oyala
makla, keadlae yalafma1aa feaa 
bir .. , yaptıtmı hl .. ettL 

.. Fa at, cff1or (" maale1ef 
dotru olu bu sisi •• lbretamb
dlr 1 ) bea • umumiJecl• dit
mek korkuıile • nepl1atta bu
lundu-.., 

Bu ıuretle bGtGa u.miml1etine 
rataıen claha o zam-d•D keadl 
fAretlnin eDade ulr olmufta • 

Bu flhretln oau daimi nrette 
mefrul ettlti •alO• bir feycliP. 

O, habaııam faydalı, fakat bir 
k8te)'e blahp kalan ıaJhadu bir 
.. , anlamayer. 

Ona yazdıtı bir mektupta t 
"Sla it ocluııda oturup bbyor

nn\la; halbuki demokrul dentade 
iaıaa kendbıl rBatenaell • ., 

O keacll heAbma, bu lauıuıta 
tek bir fınat itli• kaçırmıyordu. 

Mlrabeau ( Mirabo ) aua e .... • 
ziyafetler•• bulun\lyorclu. Mowı,ala 
kira oda1a kfSıealnde otur ... ka· 
.. atlerlnln tlddetlacle yobul .. ara• 
t1D1D Ye faldrlltiJala w,ek 4ahll 
olaa o, lhtlllld C..W• ( u.11 ) ' 
.... , ... ,... illa .,.- ..... 
bcıl kartımul• ,.. ... JIP ........ 
çıkmaktan orkuyorcla. 

o ....... ,...,., 
.. Hluedlyoruaa ld •• ( llra-

"9au'ıa•" ) tok ldbar " fada Jlk· 
il 10frU1 ..... .W•lnmı bon1or. 
Yemekt .. ıoara keadlml olmhurl• 
ptçllen bueola; .. aaaatktrhta 
lıştıı mak, cinayeti b8yle m6kellef 

bat!adı . 
Bundan bahseclerken: 
" Bu gazete, bugüne kadar bi· 

linmeyen biı ticaret şubesi, bir 
ihtiliil fabrikasıdır.,, 

diyor. 
Gazete az bir zaman zarfında 

büyük bir muvaffakiyet kazandı. 
l.Jslü bu kıvılcımlı,kat•i, birahimane. 
lisanı alevli bir belagatle meşbu 
idi. 

Eski devrin suiistimailerini içe 
işliyen bir hicivle, tehzil ırevki lerini 
muhafaza eden kimselere hücum 
ediyordu. 

Gazete, ayni zamanda ihtilalin 
terakkis~ni gösteren, eşhası ve vu· 
kuatı günü gününe takip eden canlı 
bir tablo idi. 

Mesela gaı:elenm 34 ncü nüsha
sında, 1790 senesi Temmuz11nun • 14-
ncü günü Ba..tille'in zaptı yıl dö· 
nümü münnsebetile yapılacak "İtti· 
hat bayramları" huuhklarını fU 
yolda tnsvir ediyor: Kemali ıevkle: 

"Bugün ilk hürriyet senesinin 
ilk ıGnül,, diye baykanyor. 

Şenlik tal:mhanede yapılacakb 
orada vatanperverler iç.in tribünler 
huulaaıJonluı fakat ( daha tlmdi
dea ) •eç kahn11111b. 

Bu aabab bu ifte çalıta tl&t 
bin amelealn lapab ..aktl,.te biti
re miyecelderl anlatıldı. 

O zaman bGtnn paris, baJlr 
bGtnn Fnnıa bu ı.. ranGDil ola· 
rak lttirak etti. 

(Bitmedi] 

Ne kolay? 
Bir çeyrekte A vru • 
padan Amerikaya 

Berlln, 16 
Meıhur lılkmetıinaı profes6r 

Obert Amerikaya Hyahat için bir 
mermi imal etmlttir• Mermi BerBD 
dvaruıda bir /.erden havaya abla
cak, bir kat akika zarfuada ha•• 
tabaka11nın latllle çıktıktan ..,.... 
.... bir kaç daldlra içinde ltalıri 
muhiti ıeçecek Ye Amerikada ,.,. 
baeoektlr • 

Mermi alomlayomdaa yapılacak 
lfbad de elektrikle harakete ptlrl
leceke bir çok fitekler buluaacak· 
br. 

Glllenba iman ltu •r bitecek •e 
derhal teerObelere bqluacak • 
tir. TeerObe muYafflalnyet:le netiee• 
lenin• Amerlkaya bu ..,.t)e ıeya• 
hat edilecektir • Seyahat ancak bir 
çeyrek kadar devam edecektir. 

Beynelmilel ticaret 
konferansı 

Berlin, 17 (A. AJ 
Muhtelif memleketler meb'uala· 

rından mürekkep beynelmilel ticaret 
konfe?ansı 23 EylOlde açılacaktır. 
Koaff!nnaa 40 taa faıla millet ittirak 
edecebir. 

Yung planı komitesi 
Parls, 16 [A. A] 

y wıc pil&ıııniD tatbikll• up.oacak 
olan komite eabahleyia maliyç nlSA• 
r.tillde topluımııtır· 

Kraliçanm nutku 
La Hey, 17 (A. A] 

KnJiça meclialeria içtima dene· 
Uia aoıbulı mtına ebetlle irat e~ 
aatalda. Felemenkte cerey"a eden 

möakereleri cilwa aulhunun menfaati 
namına bir udaımı m nihayet bul· 
lllıaf olmaaındaa dolayı memnuniyet 
beyaa etmiftir. ~raliça Antil adaluıa· 
dald ftdyetten ctfll hahaedırek bu h• 
ıuta mUteyıkkıı bıalwımak lb1111 
plc!lgial, hWcftmetin bllt\ia dlkbdaı 
Kuruaoda ıt1k6D ve iatiumı denm 
ettirecek çare " vuıtalarm ıtırekli 
ıurette takviyetd noktaamcla 1oplaadı· 
~mı ilave e miotir. 

ı;uru Jerrcn QiJBll penccreıer· 
' & • 

den tinmln damla eüzUlen pıya· 
no sesle.rini dinliyec~ği? .. 

Dün karşımızdaki hii) ük ıevin 
açık peuceresı ön" nde, süttüknlı
\ C tcnginde tntlı bir arap güzeli 
ızördiim. Dalgın dalgın bana ha· 
kı) or, hem be' az di lerle gtililm· 
Sİ) ordu. Aldırmadırrımı göriinc11 
se lcııdi: 

) oi, da~_ın mıyız? .. 
O v.aınnn tnnıdam: 'Hidlne., 

ulaklarına. göğsüne, ensesine 
bol bol ıentilrdiyot ilrmtiş, ~ibi 
bütiiu 'ileudü ı. tan hap eemer 
bir kızıllık içinde kavrulan bu 
arap güzeli, komşumuzun dün
kii be) az kızı idi. 

Eskiden güneş ) akmasın di
' e l rltn'dtı, ) aşmnk ve peçe al-. ' tına şemsi)~ nrknsına saldıınan • 
lar,' şimdi nerede is~ bulut~aı'.l 
yırtıp güuc:;in oyııuna aıirecek· 
lcr. 

Kışın, şehirlerden dağlara, aa
hille.rb bir kortoı>o gibi atutı 
tazeler, altı ft) sonra, dağlardan. 
sAlıillerden şehre bil' ze'Dcl ya-.· 
rusu gibi dönüyorlar. 

Bu gidiş!e, ) er yüzünde ırkı 
ebYauı mensup inıllln kalmıya• 
cak! 

Yusuf Ziya 

Talebe paDSiyonu 
Ticaret mektebi t.pada plen 

talebenin lhtlyaemı mnha itfa bir 
talebe pantlyona açacôtır. Paml
yon itin Sultanalımet elvanacla mO
nuip bir blaa arnmaktachr. Pu
liyoada kalacak talebeclea ı~t 
ahamayacaktlr. 

Ren' de 
ikinci mıntaka IO 
eylülde b09altıhyor 

Parla, 1' ( A. A.) 
Ren arazisinde baluuan HJDel• 

milel lU komleyoau• Koltleu teh
rilldea çtkarak Wlabaden'e aaldet• 
mete n bundan ba,te orada clalia 
ldlçllk bir kadro Ue faall,.tte dn .. a 
karar Yerdftl NllD.. ldlclrlUJOt. 
lldacl mınbkuıua tabll,..ıa. 20 
EJIOlde bqlanaeak " ldael ..... 
nin ıonuacla Dlhayet ....u.e.1dlr. 

Genç karı koca! 
........ 1' 

Boıaada çlfflllk .... Zefttlt 
fıminde biri 154 laal J8fllll idrak 
etmlftlr. ZoYlpçiD ....... .,...., 
laafızUI mGkem••ltll'· 

TlrW ldareliD• " nl ..... et 
pqaya alt Wr tok nb1ar .. . 
letmekte6. Zo.tclfla ba6bMI• 2 
,.. klcik olu .............. 

iktisat vekileti 
yeni binada 

Ankara ı' 
lktllat •ekaletl 7alaa4a Y _. 

.-W•ld latatlatlk bta ..... tqma• 
eaktır. Wayet ve emanet bo..-• 
oak olan vekAlet konatıncla lllrle
.. eektlr. 

lngiltere ve 
mandalar 

Lı•hJ 15 
Lort Rodermlar Wr aalrrlr 1 «• 

Mı11nn tahllJul Anplana ~ ,..., ........ ~---
tunu, fastıtereal• FllUtİll "aa':! 
mudalanlldu ... ,... ... 
p1c1qia1, flakl Arap1ana Wt Nr 
nldt ralaat ..,..,......,.. ,... 

.utacbr. 
SaWd,.etar .elaaftlde l.,m. 

• .._ ...... h tanl1elerl tutmqa 
•ltemaJll olm•tlıiı be7u ..w. 
mektedlr. 



AkDDaaa 
Müıftl Fok o giin, Courbevoiı 

( kurbevua ) etrafının toplandıkları 

" Dübbü Ekber " a-aıinosuna girdiği 
zaman daima beraber piket oyna
dıkları arkc.daşı Müıyü Moranı, mu· 
tadı olan saatten evvel mermer 
masasıDın bqına yerleşmiş buldu. 

Fakat Mü.syü Moran çok kahırlı, 
kasavetli duruyordu. 

Müayü Fok kadife peyke üzerine 
arkadaşının yanına geçip oturdu. 

- Hayrola, Müayü Moran •• HH
ta mııın? 

Müıyü Moran derin bir göğüs 
geçirdi. 

- Hayır Müsyü Ft\k,., Hasta 
dejilim.. Bu sabah gene karımla 
atııtık ta... ona üzülüyorum. 

Müsyü Fok halden anlnr bir 
tavurla batını salladı • 

- Bilirim, Müsyü Moran, bili
rim ... Kan - koca kavgası berbat 
feydir... ln1anı böyle arpacı kum
ruıu aibi düıüııdürür ı 

-Amma olur şey detil birader .. 
Böyle kadın görmedim ... Esbap di
yince aklı bqından gidiyor... Bir 
giydiji tuvaleti bir daha giymek 
istemiyor ••• Amma insaf et, azizim, 
buna dayanılır mı ? 

- Yok canım! 
- inanılacak şey değil amma 

böyle... Bu sabah terzinin hesap 
puıulasını elime alınca fena halde 
beynim ath... • 

- Ôyle amma, sizin madamın 
ŞıkJitf da bütün diJlerde des
tan oluyor... Bu 11eref de kolay 
kolay kazanılır mı ya ? 

- Azizim bunlar hep lafü gü
zaf... Sen galiba terziye çok para 
vermiyoraun da itin alayındasın ... 
Daha bu sabah ııördüm: Kanın ilk
baharda yaphrdığı bir kostüm-tayör 
için tam yüz yirmi bet lira para 
vermif!. Halbuki ben altmı, liraya 
yaphrdığım bir ceket takımını iki 
buçuk ıeae giyiyorum. İnsa fyahu ... 
Yalmı bi.. koıtüm-teyörle kalıa, 
haydi ne ise iltemiı yapmış diye
lim, sonra arkasından bir balo tu
valeti •• Vakıa tuvalet tuvalet Amma 
kaç para biliyor muıun? Tam yüz 
yetmlt bet lira. .. Buna kim dayanır, 
azizim?. 

Ben RokfeJJer gibi milyarder 
değilim l.i kanmın tuvaletine kucak 
dolusu para aarf•dcyim! 

Hamdol.sun fakir değilim amma, 
hu kadıınna da gelemem... İnaan 
halini bilmeli, biraz da yorganına 

ıöre ayak uzatmalı... Amma öyle 
detil mi, Allahını seversen ... 

MGıyG Fak tudik etti: 
- Yerden sıöie kadar hakkın 

Yar doıtum ••• 
-Hem de asıl tohafı göya bu ter

zinin ucuzluk hususunda e,i, emsali 
yokmuı .. Adeta bedava dik;yormuı. 
Düflln uizim, ucuzu böyle olursa 
bir de pabalııını dütün ... 

- Kadın ifi biraderi Akıl 
erer ml? 

- Son moda tuvaletleri yalnız 
o yapıyonnuf. .. 

- Ne diyOl'aun! .. 
-Bea demiyorum yahu .. 
Bunları hep kanm söylüyor ... 

Ben onun yalancısıyım! Rica ede
rim, Fok! Sen benim arkadaşım
sın ... Sen de evlisin. Karında tabii 
ubap yapbnyor. Öyie olduğu halde 
timdiye kadar karının miiarilfliğin
d'en 9ikiyet ettiğini biç i11itmedim .. 

- Herkesin kendine göre bir 
ıım varl 

- Yok canım ... 
- Tabii değil mi ya! 
- Aman ocağına düştüm; şu 

sırnnı bana da aöyle. 
-Çok basit birıey amma, düşü

nmek lazım ... 
- Rica ederim. 
-Amma kimseye söylemiyecek-

•in ... 
- Vallahi söylemem. 
- Dur öyle ise söyliyeyim: 
Ben kanma her mevsim "Moda 

gazetesi,, diye bir gazete alırım. 

Bu sıaıete her mevsimin en son 
modaları hakkında kadınlara ma
lllmat verir. Bu itibarla da kanma 
ııene "Moda gazete&i,, almıştım . 
ğeçen gün karım: 

•1 - Ben bu mevsim yeni tu
vale t yaptırmıyacağıml dedi. 

Ben gayet ma umane bir tavur 
takınarak sordum: 

- Neden? 
-Y cnigetirdiğin "Moda gazete!li" 

n~ baktım d~. . Bu seneki tuva
letler geçen scr.er.ink ilerin aynı ... 

Onun için geçen baharda yapbğım 
esbapları giyeceğim ... 

" Bunun üzerine karıma iki ya
naklanndan öptün. İçin için de yap
tığım kurnazlıktan kendi kendime 
"pesi,, dedim! 

Bu senenin "Moda Gazeteai.,nin 
kapağını uauica çıkarıp geçen se
neki gazetenin üzerine yapışhrmış, 
kanma bu senenin modası diye ge
çen senenin modasını yutturınuştum! 

Nakili : KAMRAN 

Kafe Korso cina
yeti muhakemesi 

~--

lzmir gazetelerinden: 
"Kuyumcu Mehmet beyi katleden 

maznun Kefe Korso a-a:ıinoıu müs· 
teciri Bbduilah Feyzi efendinin mu
hakemesine dün devam edilmittir. 
İstima edilmesi lbım gelen şahit
lerden garson Sabrinin gelmed!ği ve 
Hediyenin de bulunamadıtı anlaşıl
mış, ve mahkemece Hediyenin cel-
binden sarfınazar edilerek Sabrinin 
ihzaren celbine karar verilmiştir. 
Bunun üzerine maznun demışt,r ki: 

"-Rei,; bey, maki.elde hfı.Ja keşif 
yapılmamışhr. Kafe Korso gaEino.su 
bugün metruktür. Bendeniz lüks 
lambalan hazırlatbm. Ayrıca keşif 
yapılacak gece, Zühre birahanesin
~n elektirik ceryımını da temin 
ettim. 

"Fakat fUrasını arzetmek iste
rim ki bu ke~if yalnız yapılmaz. O 
gece eırada bulunah Behçet efendi 
ismindeki şahıs ta hazır bulun
durulmaaı ve istima edilen şahit 
Mustafa Hilmi efendi ile ~araonlar 
da, vak'a gecesi bulunduktan ma
hallerde mevki almalıdır. Binaen 
aleyh bendeniz de hazır bulunmalı
yıın.,, 

iddia makamını işgal eden mua
vin Ali Rıza bey keşif esnasında 
ne şahitlerin, ne de maznunun hazır 
bulunmasına lüzum olmadıtını söy
leyince, maznun: 

11
- Nasıl olur efendim? Yeni 

cezn usulü muhakeme kanunu maz
nunlara tam salahiyet yermiştir. 

Maznunun istedikleri mahkemece 
kabul edilecektir, diyen kanuni bir 
kayt vardır. Bu benim hakkımdır. 
Yoksa yalnı~ yapılacak bir keşiften 
hiç bir netice çıkınaz.,, 

Mahkeme iddia makamının tale
bini muvafık görmüş ve evvelki 
karar veçhile keşfin bir an evvel 
icrası için mahkeme naibine müzek
kere yazılmasına karnr verilmi,tir. 

İş hayatında lıanımlar 
Umum iıtatistik müdürlüğü me

mleketimizde müstahsil mcvkıindc 
bu]unan kadınlar hakkında bir ista· 
tistik tanzimi ile ıneşgul bulundu
ğundan resmi dairelerden şu malu
mab sormaktadır: 

Hürriyetin ilanınd.m evvel, 1323 
senesine, meşrutiyet devrinde 1329 
senesine, ve Cümhuriyette 19:l8 se
nesine kadar, bu üç devre zarfında 
Türk hanımlan ne gibi hükiımet 
memuriyetlerinde istihdam edilmiş· 
lerdir? 

Her memuriyette kaç kadın ça
lışmış ve çalışmaktadır? Kadınlar 
ve lcızlnr hangi mekteplere devam 
etmişlerdir? Memur kadınlar arasın
da kaç kişi diplomnl:dır? 

Bu istatistik hükumet işlerinde 

ve müessesalında çalışan hanımlar
dan maada, hususi şirketler, idare
haneler, mağazalar ve sair müesse
aatta kasadar, daktilo, l:atip, hade· 
me, amele gibi muhtelif vıuife ve 
hizınet gören hanımlara da tefmil 
edilecektir. --..... _ 
Beş seneye 11ıalıkilnıişet 

Ayd·nda Kibra hanımı, tabanca 
ve bıçakla tehdit ederek bikrini 
izaleden maznun Çerkes Cemal 
efendinin bir müc· ~etten beri atır 
ceza mahkemesinde devam eden 
muhakemesi dün neticelenmiştir. 

iddia makamı maznunun bera
etini talep etmiştir. Mahkeme bu
nun hilafında olarak delfill mevcut 
olduğunu nazari dikkate almış ve 
maznunun beş sene müddetle ağır 
hapıe konulmuına ve ayı : muddet• 
ie de••let hizmetlerinden memnuiye
tinc karar vermiş ve kendisine ay
nca üçyüz lira tazminata da mah· 
kum eylemiştir. 

Taznun mevkuf iken nakdi ke
falelle tahliye edilmişti. Bu re'sen 
temyize tııbidrr. 

l sn ırkatneır 
Otelde hırsızlık 

Sirkecide konya otelinde yatan 
Boşnak Salih ayni otelde Musta· 
fa ve Ali Rıza efendilerin parala
rını çalarken cürmü meşhut halin· 
de yakalanmıştır. 

Ahçı çırağının nıarif eti 
Sirkecide Aşçı Feyzinin dükka

nında çalışan Fahri 50 lira ve 
bir altın yüzük çalarak kaşmıştır. 

CeırlhOeır 

Tabanca ile cerh 
Topkapı haricinde oturan 32 

yaşında Fuat efendi evvelki gece 
Topkapıda Zeynonun gazinosunda 
rakı içerken bakkal Şabanın oğlu 
Recep ile kavga etmişler netire
de Recep tabancaeile Fuat efen
diyi göy!!ündcn yaralayarak kaç
mış mecruh hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Teknıe ile cerlı 
Ankara caddesinde 22 numara

lı kansyonda oturan Marko ma
dam Li1..aıım karnına bir tekme 
vurarak yaralamıştır. 

Kaı.2ğa il a 1r 

PenceredeTZ bakarken 
Kasıınpaşada oturak Fahriye 

hanımın çocuğu Hnkiye pencere
den bakarken düşmüş ve yara· 
lanmı~tır. 

Buda kamyon kazası 
3117 numaralı kamyon Beşik

ta caddesinde hamal Mahmurla 
çarparak }'aralamıştır. 

Arap ittihadı 
ve lngiltere 

( Daily Express) gazetesinden: 
Kudüs'te başlayıp da tekmil Fi-

1.iatin'e yayılan Araplarla Yahudiler 
arasındaki ihtilafı pek fena inkişaf
ların takip edecetinden korkuluyor. 

Bilyük müslüman meclisinin reiıi 
ve büyük müftü Amiral Hüseyin 
Daily Expresa'in hususi muhabiri 
Mr. Ketchüm'e fU beyanatta bulundu: 

" Bu ciddi bir milli ihtilaldir, ve 
bu çok geçmeden müslüman Ara· 
hiatan'ın dört köşesine aksedecek
tir.,, dedi ve devam etti: 

" Bu anda korkunç milli bir is
yan karııı11nda bulunuyoruz, bu is
yanda beraberiz, eğer lilıuın olursa 
buna yalnız Suriyc'nin müslüman 
araplan, Mısır ve şimali Afrika de
ğil, tekmil Arabistan ile onun alt
mış milyon ahaliıi yardım edecek· 
tir. 

Yakın bir atide Filistin'de sükun 
teesaü~ edecek ve biz de bu süku
nu muhafaza edeceğiz. Fakat şahit 
olduğumuz müessif hadiselerin Ha
cet Duvarile alilf.ası olmackğını Bü
yük Britanya bilmelidir. 

Bu hadiselerin sebebi dııha zi· 
yade mazidedir. 1917 Balfur beyan
namesine kadar gider. 

İngiliz silahlarının kuvvetile bu 
günkü karışıklığı bı:ıstırır ve sükünu 
iade edebilirsiniz. Fakat İngiltere 
Balfur beyannamesi aiyaıetini takip 
ettikçe Filistin ile Arabistan'da ni
hai sükun teessüs e tmiyecektir. 

Filisiinden alıp da müstemleke 
nezaretinin neşrettiği tebliğler her
şeyin sükunette ve Maverai Erden 
hududunda vaziyetin salah kespet
mekte olduğunu bildiriyor. 

Surye fevkalade Komiseri, si
lahlı arap cetelerinin Filistin'e gir
melerini men için Fransız kuvvet
lerini tan~dın , .e takviye etmekte 
bulunuyor. Müstemleke nezareti 
cumartesi günii Sina, Surye ve Ma
verai Erdendeki bedevi kabileleri
nin Filistin üzerine yürümek teh
didinde olduklannı bildirdi. 

Vaziyete hakim olmak için hava 
kuvvetleri, zırhlı arabalar gönderil
miştir. 

Avusturya se_firi 
Avustnrya sefiri ·~1. Au,,.nst Cral. 

dıın mezunen memleketine gitmiştir. 
Kendiiine sefaret müsteşarı madahat· 
guzar olarak vekalet edecektir. 

Ingilterede fırtına 
Paris, 17 [A. A) 

Britanya sahillerinde işidilmemiş 
derecede şiddetli bir rUzgar \ e fırtı· 
na hti kı.ım sürmekte, sahil şehirlerde 
tahribat ) apınaktadır. 

--==========================:::=:==---
ŞUUN 

Yahudilerin protestosu 

r ihstınde Araplarla Yahudiler 
urasmda zuhur eden hadise bütün 
dünya Yahudilerini harekete getir
di. 

Siyonist hey' etleri her taı:afa 
baş vurup protestolarda bulundu
lar. Yahudi cemaatinin bilhassa 
pek ke~if oldtığu Cemah'ri mutta
hide de ve Cenubi Amerikada bir 
çok mitingler aktedildi. 

Yulcarıya dercettiğimiz resimde 
bu mitinglerden birini göstermek-
tedir. 

Kayseriye damızlık boğalar geldi 

- Kayseri köylerinden bir kısmı için 
Erzurum ve Kars havalisine sipariş 

edilen dı:ımızlık boğalar rola çıkmış · 

tır. Bunlar 25 tanedir. Ye her biri 

(100) ,..r ine~c telkih )apabilecek 
kabiliyettedir. İyi hakıldıkları lıilhas· 
sa mevcut adi boğaların lelkiblerine 
nınni olunduğu taktirde çok yakın 
zamanda o haulidcki sığır nesli j ~. 

lah edilmi~ olur. Kayserilileri bu te· 
şebbUslerinden dolayı tebrik ederiz. 

@Bolu: Kastamonu o'l"manlarında
Hükumetten Bolu ve Kastamonu or
ınanlarmı tetkik müsaadesini alnn 
Alman ve İngiliz şirketi muhtelif 

gruplar halinde tetkikatına <le\'am 
etmektedir. 

Gurupların refakatinde mlitehnssız 
orman memurlarımız da vardır. 

Tetkikat çok e~aslı bir şekilde 
yapılmakta ve Ormanların işletilme 
sine bnşlandığt takdirde lllzurnu ola-

cek bütün malumat şose ve havai 
yollar, nmnnajman teferruall muntazam 

olarak t~spit edilmektedir. Karadere 
ormanı da hu meyanda tetkik edıliyor. 

• Hapishaneler boşalıyor - Yeni 
icra ve iflas kanununun tatbiki lıze 

rine memleketin her tarafında borç· 
lul,mn tahliyeleri )apılmıştır. Türki· 

yeyi yeni kımunlariylc kurunu vustai 
telakkilerin esiri olmaktan kurtaran 

clımhtırİ) et adliyesine çok şühan 
Lorçluyuz. 

b Kapanan hapishanelerden biri 
daha - Konyımın Sultaniye kazasın-

da hiç hir mahkum ve mevkuf kal
madığııı<laıı hapishane kapanmıştır. 

• İyi bir davanın fena müdafaesı
Gnrbi Trakyada "Yeııi Adım,, ismin-

de bir refikimiz intişar eder. Bu ~a· 
zete Türkiyedeki teceddüt hareketle· 
rinin oradaki Turkler arasında tami· 

mine taraftardır. Her nusbasında her 
münasebetle blından bahseder. Yalnız 
refikimizin görü' ve tahlılleri hayli 
zııiftir. Son niıshalarından l.ıirinin 

başmakalesinde görduğümüz bir elim· 
leyi a\'llen iktıhas ediyoruz: 

"Bu milletin ilerilemesi için mU· 
nen·er bir Rum vatandaşımızın sevi· 

yesiııi bulması için onun gibi giyin· 
mesi, onun gibi bilmesi l!zlmdır,, 

Bu görüş çok fena ve bu tavsiye 
çok telılikelidır. Dlinyanın neresinde 
olursa olsun~ hangi şeraiti ile yaşarsa 
) o ;ııısm, l tlrk milleti kendisine Rum· 

Bu resim, Nev Y orkta alınmış· 
t ı r. Nev York hahamları, resimde 
gurüldüğü üzre bir nümayiş ter· 
tip etmişler ve sokaklarda dola-
şarak arzı mukaddeste Yahudile
re karşı yapılan itisafatı protes
to etmişlerdir. 

Hahamların ellerindeki levha
larda Arzı mukaddeste vatandıış-
larmın katli hadisesini protesto 

eden İbranice ibareler yazılıdır. 

ı kt:n basa a ır 
"İl Popolo d'ltala,, gazetesinn 

hasusi muhabiri muhabiri Atina · 
tlan 5 eylülde atideki yazızıyı gönde· 
•i,,.-oa i 

Atina, 5 eylul - Yunan matbuatı 
kıbrıs adasından \'e kıhrıslılar tara· 

fından Britanya hükumeti nezdinde 
adanın anavatan olan Yunanistana il· 
hakı için ,·ahi te§ebbllslerinden uzun 
uzadıya, bahsetmektedir. 

·'Elefteron Vimıı,, gazetesi bu hu
susta Glad~tonun sözlerini zikrederek 

"Şayet Girit ve kıbrıs adalarının Yu· 
nanistana ilhak edildiğini görebilir-

sem kendimi mes'ut addetmekte ge· 
çikmiyeceğinı., climlcsini söylemiş ol· 
duğunu da iliive efüyor. 

Diğer taraftan "Asquitin,, bu ada· 
lnrın Yunanislana terki mes 'el esinin 
İngiltere için bir siyasi şeref mes'e· 
lesi ol<luğurıu idrak eylemiş olduğunu 
dahi kaydediyor. 

',Lloyd Georğe,, bile, başvekil i· 
ken, kıhrıslıların istediklerini derin 
bir alaka ve hayırhablıkla karşıla
makta olduğunu zöylüyor. 

''Proia,, gazetesi, Timis gazetesi· 
nin, kıbrıs adasının Britanya impara· 
torluğu ile mHnnkaliit ve irtibatının 
emniyet ve B"lameti için garri kabili 
terk olduğuna dair neşriyatını cerh 

ve tenkit ederkek kıbrıslıların ıitasi 
hlırriyeti elde ettikten sonra İngilte· 

reye ada üzerinde Ussu bahri ve her· 

ri temin edebileceklerini ilan ediyor 

ve böylece bUtün matbuat devam ede

gelen ecnebi işgaline karşı adP.mi 
hoşoudilerini ilan ediyorlar. 

)ardan örnek almaktan her zaman 
müstağnidir. Hatta Türkler son te
ceddüt işlerinde Rumlara örnek ol· 
muşlarldır. Bir Türk cemiyetine 

Rumlardan örnek alınız da Rumlar 
gibi düşüntlnlız, onlar gibi hilıniz de

mek, hiç bir şey bilmeyiniz, hiç bir 

şey öğre"nmeyiniz demekten daha teh· 
likelidir. Refikimizin hu neşriyatı hi· 
zi çok. mütessir etti. 

'@ izmirde bir maç - Filihe şam· 
piyonu Botef takımı İzmirde Altın·Ay 
takımı ile bir maç yapmış ve 0·2 ile 
galip gelmiştir. Oyun mUtekabil bü-

yük bir samimiyet havası içinde oy· 
nnnmış ve her iki tarafta §ayanı tak· 

dir muvaffak1yet1er göstermi~lerdir. 
Bulgar tak ımı iz mirde daha bir kaç 
maç }·apacakt ı r. 

Yunanlılar 
Yeni yeni müşkili 

çıkarıyorlar 

Her gün yeni bir behane ~ 
ran yunanlılar ahiren Yun&Dİ' . 
na gidecek olan Türklere yeıu 

müşkülat çıkarmağa başlaaıı, 
dır. 

Bu da buradan Yunanisıa' 
gidecek olan türklere pasapo~ 
rını vize etmek için Yunan korsf 

loshanesinin 4000 drahmilik ~ 
çek istemesi şeklinde tecelli etoı' 
tedir. 

Bu hususta Y unın konsola~ 
ne inden malumat talep edildi 
taktirde konsoloshane Atin•~ 
Türk konsoloshanesinin böyle ~ 
reket ettiği ve kendilerinin 
böyle birşey yapmadıkları ce.J 
verilmektedir. 

Halbuki müsbet vak'alsr ~ 
mes' elede Yunenlıların temaJ 
haksız olduğunu göstermektedit-

Azledilen Yunanlı 
memurli 

Yunan Hükemeti tarafınd' 
geçenlerde azledilen muhtelit J 
badele komisyonundaki yuna' 

beemurlar için Yunan hey'eti ııJ 

rahhasası kükıimeti nezdinde ti 
şebbüsatta bulunarak bunlarııı• 
zHlerin geri alınmasını tel~ 
etmiştir. 

Azilleri muhtelit mubadele kO' 
misyonuna bildirilen Yuuan 'tt11 

murlar şunlardır : 
Muhtelit mübadele komisyoıı• 

nezdinde başkatip M. Lef Kopatf 
dis, komisyon müstahdemininde' 
matın azel Etodris, Vifakara, altı' 
cı tali komisyondan Mele Triysır 
dafilo, M. Tirano, muhtelit mübt 

dele komisyonundan M. Makridilı 
Asprilos, Anastasyadis, Kostantİ' 
nidis, Makri, Mile, Kotyoni. Aıtıır 
Cl tali komisyonda M. Kiryak, ser 
yo ve Pakresten ibarettir. ı' 

·ı-uuMu ut:ytıu &Uuıauua~ r" 
Diyamandopulosun tepdili rivayet" 
leri de el'an deveran etmektedir· 

Tevfik Kamil Bey 
Diin Ankarada bulunan mub' 

dele komisyonu reisimiz Tevf~ 
Kemal Beyden henüz bugün bıJ' 

raraya vasıl olacağma dail' b~ 
bir haber gelmiş değildir. 

Mukabil cevabımız 
bekleniy 
Atina, 16 [fo 

Türkiyenin mukabil cevat 
burada büyük bir alaka ile beklef 
mektedir .. Venizelos Türk- Yun' 

meselelerinin halline hususi tJ 
ehemmiyet atfettiğinden vaziyet~ 
inkişafından mütemadiyen habel' 
edilmektedir. 

Rusya-Çin 
Moskova, 15, (Geçikmi§tir) .• alı 
M. Litvinof Rusya • Çin ibtiJ"" 

hakkında Sovyet gazetelerine be~ 
natta bulunmuştur. Litvinofun id~ 
ıına göre, bu ihtilfif yalnız Bolı~~ 
}erin sulbperverliği sayesinde ~ 
bir şekle dökülmemiştir. Gene oD 
fikrine göre, Sovyet büktimetınill ~ 
notasına cevap verilmemesi ya " 
uzlaşmak istememesine yahut ta ~lr 
yet dütmanı olan kuvvetlerin ~u tot' 
tilifııı bitmesine mani olmak ııte. of 
!erine delilet etmektedir. Li~11 

beyanatını şu aözlerle bağlaın1otı~iJ1 
Sovyet hükumeti elbette :N; de. 

jenerall~rin siyasi manevraları evre-
1 . ili . . eeoe ve on arın mtimeıs ennı )celi' 

deki sulhperverane sözleri ile de t!lltı
disini aldatmağa müsaade e di 

. _ . . . "bi kerı 
Sovyet hUkumetı eslmı gı ~l•' 
menfaatlerini korumak ve ·~uh•· 
altında çi~nenen bukukl~rınt dbirdeıı 
faza etmek için biç hır te 
çekinmez. 

• 
Snor kongresı ... c _ 

r · ? / r,y 
Mıntaka spor kongresı . - e a1'· 

JQlda Halk fırkası nıerkezınd 
dedilecektir. 
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cle:rı.iz; yarişlcı.ri 

rıa.sil <>la.~c.k? 

'8u cuma gtinü yapılacak spor 
falaliyetlerinden dün kısmen hah· 
setmi~ ve aynı günde yapılacak 
tnınt•ka denizcilik birincilikleri 
hakikındaki düşüncelerimiz bugü· 
ne bırakılmı~tık. · 

Filhakika günün en mühim 
spor hadisesini teşkil eden deniz 
yarı~1arı kendilinden ayrıca bahse· 
dorer bir mevzu teşkil etmekte 
dir. 

Bu sene yapılacak deniz yarış· 
ları deniz sporlarıyla alakadar 
gençlik. için şimdiye kadar yapı
lan bütün emsalinden ayrı bir 
hususiyet teşkil ediyordu. Bun
dan evvelki yarışlar, evvelce de 
bahsettiğimiz veçhile, denizcif k ve 
sporla alakadar olmayan teşkilat· 
lar elinde oyuncak oluyor ve 
tamamen istenildiği gibi bir yarış 
yapılamıyordu. Gençlik ancak bu 
sene kendi başına bir yarış yapa· 
bilmek istiklalini ele aldı ve Bey· 
koz yarışları tertip edildi. 

Denizcilik mavzuu, memleke· 
tin mübtaç olduğu bir spora ta· 
alluk ettiği için üzerinde durma· 
ğa deger, Bahusus bu seferki ya· 
rışlar bütün sençliğin üzendiği 
ve benimsediği bir organizasyon
dur. 

Bu itibarla Beykoz yarışlarının 
pürüzsüz ve hatasız cereyan etme
si, azami mükemmeliyet içinde, 
hiç bir smltıya. meydan kalmaksı
tin bitmesi matluptur. Aksi takdir· 
de şimdiye kadar yaptlan deniz 
yarışlarının menfi neticesinden 
mütevellit mes'uliyeti baikalarının 
sırtına yükletmeğe tfakkınnz olma• 
dığı tezahür edecektir. 

Yarışlarda dikkat edilmesi lazım 
gelen noktaların en mühimleri 
şunlardır: 

1 - Yarışın umumi manzara· 
eı ve intizam. 

2 - Teknik işlerde hatasız işle· 
yen bir makine intizamı göster· 
mek .. Birinci noktanın saha inzi. 
hat komiserlerinin gayreti, spor· 
cuların muavenet ve hüsnü niyeti 
sayesinde temin edileceği ümit 
edilebilir. Fakat ikinci nokta bu 
günkü vaziyete nazaran en mühim 
noktadır. 

Geçenlerde de yazdığtmız gibi, 
9~ deniz birinciliklerinin en mü· 
hım hususiyetlerinden birini bu 
~ene deniz yarışlarına girecek ku
lüpler arasmda kuvvetlerı· m·· ~ , usavı 

ekıpler bulunmasıdır. Bundan 
evvelki yarışlarda Galatasarayh de
nizciler biitün birincilik.leri inhisar 
altına alırlar ve rakiplerine nefes 
almak fırsatını bile vermezlerdi. 

Fakat bu vaziyet son seneler 
içinde bir az değişir gibi oldu ve 
ufaktan başlayan rekabet bugün 
Galatasaray karşısına iki korkunç 
rakip dikmekle nihayetlendi: 

Beykoz ve Altınordu. 
Son BeLek yarışlarının verdiği 

neticeler ispat ediyorki mevcut re· 
kabet ciddi ve nakabili ihmaldir. 

Mevcut rekabet sahasının geniş· 
}emesi \C kuvvetlenmesi umumi 
spor telakkısi noktasından elbette 
~ayanı arzudu: ve _memnuniyetle 
kar:;-ılanacak hır hadıse teşkil eder. 

Ancak bu vaziyet cuma günkü 
yarı~larda hakem heyetinin vaziye· 
tini çok mu (Ül!eştirecektir. Orada 
d.ı müsavi kuvvette, müsavi ikti
darda rakipler bulunması bir çok 
itirnzl.uı, ademi kaLulleri, şikayet
leri celbedecektir. Bu vaziyet dahi
]iııclc lıakem Leyetinin nafiz olahil-
ıı.c' i hu lıevet azalarının temaınen 
den il "I or ı.ı • rn '1dc tanınmış, ihti
~, :; ... hrı siiplıe wıtürmez zevattan 

ibaret olması lazımgelir. Ancak bu 
suretle itirazlar hafifleyebilir ve 
desiziyonlar münakaşa edilemez. 

Yarış günü hakem heyetinin 
dubasında , bir yarış füıaiinden 
sonra mutat manzarayı görenler 
bu müta!eanın ise.betini takdir 
ederler. Her yarış hitamından son
ra vaziyet şudur: 

Yarışa giren her Kulübün, 
bilhassa Galatasaray, Beykoz ve 
Altınordunun hakem dubasında 
birer mümesSıi)Mri vardır. Ha~em 
heyetinin mu\ureratına müdaha· 
le etmeğe asla elalıiyetdar olma· 
yan bu mümessil beyler kendi 
kulüplerinin hakem heyeti nez· 
~de a'fukatıdırlar ve her şeye 
ıster haklı, ister hakaız daima 
itiraz eder, gürültü yapar ve bazen 
de hakarete kadar varırlar. · 

Şurası gariptir ki hu efendile
rin haksız müdahalcleriıai layık 

. olduğu mukabele ile reddeden 
münakaşa arzularım hakem du: 
hasını terketmeleri talebile karşı
layan hiç bir hakem heyeti şimdi
ye kadar görülmemiştir. 

B vaziyet, bu çirkin şeklin 
maalesef bir taamül haline gelme
sini intaç etmiştir. Öyleki buna 
mani olmak için çok müşkülat 
çekilecektir. 

Rekabetin kuvvetlenmesi şim· 
diye kadar görülen bu halin cu
ma günü daha kuuvetli bir §ekil. 
de göstereceğini tahmin ettiriyor. 

Fakat· doğrusunu söyleyelim -
vazifedar hekem heyeti bu hu

susta tam manasiyle emniyet tel· 
kin edecek şekilde teşkil olunma· 
mıştır. Muvazzaf hake~ beylerin 
hep ayrı ayrı tanıdığımız şaheiyet
leri muhteremdir, bitaraflıkların· 
dan eminiz. Fakat bu heyet için
de ihtisas sahibi olmadıkları as· 
la münakaşa edilmeden teslim 
olunması lazimgelenler vardır. 

Bu zevatın iştirak ettikleri bir 
hüküm, o hükmü verenler içinde 
mesela Ahmet Bey gibi yüksek 
ihtisas sahiplerinin bulunmasına 
rağmen o hükmün ademi isabeti 
hakkındaki kanaat.ları takviye ede· 
cektir. 

Hakemlik bir rütbe, bir mansıp 
değildir. O mevkie getirilecekle
rin her şeyden evvel ehil olmaları 
şarttır. 

Vukufu şüpheli zevatı hakem 
yerine getirmek, bilhassa şu kar
makarışık vaziyette, hem şirazeyi 
büsbütün bozmak, hem de o zeyatı 
gülünç bir vaziyete koymak de
mektir. 

~arış gününe daha iki gün var. 
Va~ıy~t d_ü~elti1_ebilir. Onun için 
_he) etı .tertıb1ycnm nazarı dikkatini 
celbedıyoruz, vaziyet tahkik olun
sun! 

Fenerlilerin seyalıati 
Bur~nlıların daveti üzerin F 
L lı e e· 

ner a çenin birinci futbol t k 
. . d' a ımı 

ayın yırmı ye ısinde Lir m .. aç yap-
mak uzre }forsaya gidecekt" 1:.-. . . ır. re-
nerlılerın Balıkesire kadar temdidi 
seyahat etmeleri muhteıneldir. 

Zirai tetkikat 
A vrnpada te.tkikatı. zirai yede bulu. 

nan Bursa mebusu Esat ~lublis bey 
dlın liehrimize avdet etmıştır. . . ~ 

Konva meb'usu Hamdi hey İktisat 
vekaleti· tarafından Trakyada tetkika
tı ziraiye icrasına memur edilmi~tir. 

Tıp talebesinin seyahatı 
'f:p fakültesi talebesiaden 25 ki· 

şilik bir grupun müderrislerile be· 
raber 17 eyltilde halyaya bir ~eyahat 
papacaklarını yazmıştık. Bazı ebbap· 
tan dolayı bu se) ahat teşrinie\ ve1e 
kalmıştır, 

17 Eyliıl 929 kambiyo, nukut borsası fiatları 
lr-

Nukut 
l ı 1 

lngiliz lirası 
ı ı l Anıerlka dolar 
il 20 Ynuarı drahmi 

1 Alaıaa ra}'ltf mark 
1 Avuıturya ftliai 
26 Ley Runıoııya 
20 Leva Bulgar 
1 Felernelı: filorin 
20 Fı-anıız frankı 
2-0 Italyaq lireti 
20 EUt"Un Çek Iıluvak 
l Çırunctia ıüviyet 
1 Zloli l.chiltan 

• !?O Dinar Y oguıılnya 
' 20 Belçika frankı 

l Peııatıı lepaaya 
2<I hviçre fraakı 
1 Mecidiye 

A~ıldı Kapa. 

1014 5{ 1013 
208 25 208 
53 8j 54 
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29 50 29 
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163 25 
218 75 
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5( Galata tahtelar& D. Y. 
5( htanhul tramvay Ş, 

Riht Dok. Ant. 
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; Miilg. itibar. :aıw 
pı:" Oımaulı Bk. 
'!.. MiJli İk ti~at Bk. 
Si Ti(.'U'Cl ve 1ııoayi ., 

F .... naf Bk. 

Aç. K. 
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Şiı-1.:cti Hayriye 1 

., Temettu 1 

. : l'iivyoı-k 1 türk L Do 0,47 511 0,47 SCJ 
Haliç 'apurlar Aıı 122 72 22 

Paris ., Frank 12 SC 12 2~ ~ 
Milano ., Lireı 9 50 9 t~ «ıı 

An. D. Y. yolu 1 

.. " " 100 
Mudanya - Burea 

, Beı-Un ,, Mark 2 7a 2 01
1 

::;· 
~ Sofy a ,, Le\·a 66 5(1 66 50 ~ 
Br~•---J 1 ......, ,, Be\ıı 3 44 3 44I ~ 

il Amstirdam ,, Florlıı ı 25 ı 25 l'1 
· Ciııe-.re ,, Fran1' :: ~ 2 "8 ""' 

'1
1

' Praa ., Kurnıı 16 }( 16 U g': 
Viyana ,, Şilin 3 3~ 3 39

1 
~ 

Madrit ,, Peıı:etı 3 2S 3 25t a 
I Varşuva ,. Zelo:ı " :ıı; 4 5~ • 

Atiaa ,, Drahmi S7 04 37 O r.{.fl 

Bükreı 20 Ley Kuru! ·-24 75 24 75 • 
Moıkova 1 Çroneıııı 1069 1069 i,I 
B~lırat tüı·k liraıı Din. 27 ıs 27 15 !. 
istikrazlar a 

istikrazı D. vadeli 95 75 95 7~ 9-l 
1 Düyunu muvahh.ede 
'' ikramiyeli demir yolu 

1902 Gümrükler l:ı 

197 

Saıuıuu Sahil 
Tramvay 
Türkiye mllll 
İttihrt " 
İtimat .. 
Şark ligorta 
Bozkurt 
Anadolu Aa. T. 
l•t. Umam. 
Balya Karu1dul 
Arlla.a Çime .. 
Bakırköy ., 
Türk kömih lf, 
Merme.r Tllfl Ş. 

Bava ıaa, alektrlk 

" " 
temettu 

1903 5ııidima1d a;; Rlhtim dok. Aıl. 
1905 Tecıhiıtati Aekeriyt Si ittihat ütirm-al 

f!ıküdar· Kadıköy 
hmır mfJJ:bha 
1atanbul T. Aao. 

-w r 1003 Ter1ip tcsı ŞAl'k me.rk ecaa 
ı::s 1904 .. .... "- .,. _. __ 
~ 1901 1905 l'1 ut. a.auın-ı 
~ l 1008 Tertip ~ Reji (kali taıflye.) 
~ I 908 ,, ,. Türk tüt. AaQ. 

1909 r Dahan Tük " 
1

j 1909 Şebremıuıeii Şark deiirmeL 

1 

1 

131 ·lO 31 
1 

'~ 
' 

1 
U 50 -Ur 
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lzmirde sıtma 
ile mücadele 

İzmir gazeteleı:inden: 
Kaşıyakada Sıtma mücadelesi 

başlamıştır. Fakat geçen sene de 
ayni şekilde mücadele yapıldığı 
halde bu sene herkes sıtmaya tu
tulmuş ve sivri sinekler eskisi gibi 
halka hücüm etmişlerdir. 

Bu işlerden aRJayan salahiyet· 
ta~. zevatı~ ~~yanatına göre sıtma 
mucadelesı ıçm tahsis edilen pa· 
raların mahalline masruf olabilme
si ancak Karşıyakadaki bataklık
ların kurutulmasile mümkündür. 

Yoksa birikinti sular üzerine 
dökülmekte olan mazot yağmur 
su1arile akıp gittikten sonra hiç 
bir fayda temin etmediği tecrübe 
ile sabit olmuştur. 

Alaybey deniz kenarındaki ba· 
taktıklar için İzmir yangın yerle· 
rindeki molozlardan bir iki mavu
na nakledilerek birikinti suları 

kurutulsa daha kat'i bir çare ya· 
pılmış olacaktır. 

Bunun için de sıtma mücadele 
hey' etinin bu uğurda sarfedeceği 
mazot parası üzerine Karşı yaka 
belediyesi ile arsa sabipleri de 
bir miktar ilave edecek olurlarsa 
bu belalı mes 'eleye ebediyen pib~· 
yet verilmiş olacaktır. Hatta lzmır 
körfez şirketinin karşı yaka tersane 

17 Eylttl 929 Ticaret 
Borsası fiatları 

~ıl!!!!!!!li!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!~~~sg~ar~ı~xza~~m.!!!ll!li• 

ay .,•ade 
ç.avdarb 

YRID'Dfak 
Kızılea 
Sünter 
Sert 
Dan.aııe 
Sert mahlut 
Balıariıwa 
Eeaebi 
Çavdar 
Mıur 
Arpa 
Mercimek 
Nahut 
Fuulye 
Sinm 
Kutyeml 
Ynlrf 
Un kilo 
Ekatr• Ekttr• 

1 Ekatra 
Birinci yumutak 

ı " Sert 
kiod 

Fındık kabuklu 
FLDchk içi 
Sandık boıaltma 
kaumı 
Ceviz 
Afiyon Malatya 
Yapağı 
Afi yon 
Tiftik 

K. P. I. p. 
= 

9 

ıO 

1360 
1200 
1150 

ısu 

17 s 
17 1 
16 SOi 

13 so 
12 10 
11 ss 

ı6 

ıo 

1360 
J390 
1240 

ıa 

amelesinin sıhhatlarını muhafaza 
için olsun bir iki mavuna molozu 
insaniyet narr_ıına karşıy~k~ ~el~
diyesine hedıye edeceğını umıt 
etmekteyiz. Elverir ki Karşıya~a 
belediyesi halka ve memlekete hız-
tnet etmeyi bir vazife ~ilsin. Vili· 

;;;Oil;lak. ==r 

yetin dikkatını celhederız. 

-
•••••••••••• Hu akşam ...... ++++++ 

ELHAMR~ste~.~~~~ASINOA ı 
· ~ .A.Si :K:.Att:RAl\tl.AN ı 

Filiminde şayanı hayret artist }'red Tomson ile beyaz atl Silver ı 
Kiag'i görmekte kusur etme~ iniz.:;; imdi~ e kadar lıu dert-ce he) ecanl ı 

• ve şayanı hayret bir eser görülmemi~tir. ı ................... .... .... 
BU AKŞAM 

MELEK SİNEMASINDA 
f rae edilecek 

RUS DiLBERİ 
Filiminde dilb~r 

EITEA AALITON 
Büyük bir aktris ve aynı zaman
da büyük bir maşuka rolünü em· 
ıalıl.z ve zengin bir lüks ile oy
namaktadır. 

Şatranç turnuvası 

birinciliği 
Budapeşte, 17 [A,A] 

"Capablanca,, beynelmilel Şn L · 
ran~ turnuvasını kazanmıştır. 

Nişan 
Kocaeli üssü bahri kuman

dan lığı zabitanından kıdemli yüz· 
başı Mustafa beyin kerimeleri 
Liitfiye hanımla Heybeliada Halk 

•••••••••••••••••••••••• bakkaliyesi sahibi Süleyman Neşe 
beyin nişan merasimi lzmitte icra 

kılınmıştır. Tarafeyne saadetler 
temenni ederiz. 

İlan 
Beşiktaşta k!in ettuğrul camii:lerifınin 

3 üncü müezzinliği muSD.bakası 5 · 10 · 929 
tarihine müsadif cumartesi güni.I saat llde 

icra kılınacağından talip olanl~mn yevmi 

meıkO.rdan evvel nüfus tezkiresile vesikai 

aakeriyesini hamilen Beyoglu müftülüğü 

kalemine muracaat eyl"meleri ilan olunur. 

1,eşekkür 
Ailemizin klymetli rüknn lb. 

rahim paşanın vefatından müte
vellit alamımıza bizzat iştirak Z ayi: Galatada ithalat Gümrüğü vezne-

sine depozito suretiJe vermiş olduğu· eden ve gerek mektup ve telgrafla 
tesliyet liitfunda bulunan zevatı 

kirama en samimi teşekküratımız· 
ın iblağma gazetenizin tavassutu· 
nu rica eyleriz efendim. 

muz 437 lira 68 kurnş ve 33 lira 2.ı kn· 

ruıa mukabil alıumı~ olan 13693 ve 14•ı84 

numarah ve 28 Ağostos 929 tnihli iki 

adet makbuz senedi kazaen zayi edilmi~ 
olduğundan zuhurunda muteber olmaya· 

cağı llln olunur. 
Oğlu oğlu kızı refikası 

Seyfettin Amir Beria Dürsaf 

1 

Dilberzade Kardeşler müesseMtı 

TalırüffeDeır 
1 Kedoköy kö(PrlYı 'ltaırn'fFeneırı 

Haydarpafadan Köprüden 
Kadı köyüne 

1 - (""[ 
6 15 
"1 os 
7 40 
8 15 
8 40 
9 20 
9 55 

10 25 
11 05 

40 
15 
05 
50 

ıı 

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

Kadıköynden Köprüden 
Köprüye Haydarpaşaya 

6 15 1 - l"'l 
7 05 (, 15 
7 40 7 05 
8 10 7 40 
8 45 7 55 
9 05 t i 8 15 
9 50 8 52 
10 25 9 55 
11 05 ıı 05 
ll 40 ll 40 
12 15 12 15 
ıs J3 o5 
13 50 14 25 
14 35 15 15 
15 16 10 
16 16 40 
16 30 17 15 
17 17 50 
11 ıs 18 2s ['". 
17 45 18 40 
18 25 19 05 
19 05 19 45 
19 45 20 30 
20 20 22 05 
21 05 
21 28 
23 

Köprüye 

6 20 
7 13 
7 48 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
17 

25 
53 

ıı rı 
35 
56 
35 
ıs 

48 
20 
08 
58 
40 
08 
08 
13 
40 

18 15 
18 ss 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 08 1"1 

r•J Sefer yalınıı Cııma. Paır.ar, ÇaJ'o 
paha ıünleri Baydarpafaya uğraya 

o:akur. 

("') Seferi yapan vaparlar yahtı• 
P b ,. Pazar 1anlel"laf ta· 
t'r~cm e. ~uma, 

J..ilıedea ıııeoe Haydarp•t•Y• uAraya· 
caktır. Ramazaaııı blrlncl ııeceaindea 
Buramın ıonurıcıa get"ellioe kadar iter 

l"I ser.r yalıuz Paz.arteıl, Çarp.m• 

. ktır 
ıecc Hnydorpo,aya oğr•Y•"• · 

ba ırünlerl Haydarpapya ııjraya· 
cakbr. 

l"'J Sefori ,atoız Pazıır, Pertem.be, 
Culllll günleri Haydarp•,.>• u&raya• 
caktır. Yalnız Ramauoıa blrincıl sil· 
nünden 8a)T•mın ııoauat'll cG•lıwo 

1 
kadar her gün Haydarpafava utrara 

. ........ , ................. c•••kt••~İtll ................... .. 
~· A<dlaDar taırlfesn 

Seter No. 
Pendikten kalkılJ 
Kartaldan " 
B. adadan " 
Heybeliden ,, 
Burırazdan n 
Kınalıdan ,, 
Mudadan ,, 
Kadıköyünden ,, 
Köpriye vant 

10 Haziran tar'i.hinden itibaren Cumadan mida günlere mahsus adalar hat,_t_• __________ _ 

l 3 5 7 9 11 13 15 . .--:1~7:._._~1_9~~-2_1~ ___ 2_3~~-25~ 

6,00 
6,10 
6,25 
6,40 

7,25 

7,10 
7,30 
7,4S 

8,30 

7,00 
7,10 

8,05 

7,05 
7,20 
7,45 
8,00 
8,15 
8,30 

9,15 

8,00 9,00 
9,10 
9,25 
9,40 

8,SS t0,2S 

U,40 
ıs,ss 
16,10 
16,25 

10,00 
10,10 
ıo,2s 
10,40 

tı,2S 

16 

17,45 
18,00 
18,15 
18,25 

11,30 
11,40 
ıı,ss 
12,10 

12,SS 

18 

18,45 
19,00 
19,15 
19,30 
H,55 
20,10 

14,05 
14,15 
14,30 
14,45 

15,20 
15,40 

20 

19,00 

("] 

15,00 19,05 
15,15 19,20 
15,45 17,00 18,35 19,5(1 
16,00 17,10 18,45 20,05 
16,1~ 17,'25 19.00 20.~ 
16,30 17,40 19,15 20,3!; 
16,SS 18:05 

21.10 

17,28 18,30 20 2J.30 

22 

19,4S 
20.00 
20,15 29,0tl 

20,JO 

-

26 28 

21,00 
21,!~ 
2!,:JO 22,SO 
21,40 22,50 

-M 

(') B l ı· " •.O ""•. til.ls.ı lı;ad"r yapı1r.ı · alr.tıl'. 
• • 

- t1 illl'el l ~t:ıerler \•nim?. Pazın nDDle'l'lııe mahıu .. olop " .-, 1 oA • • • ' ~ " , :~.ı .... ~,., .... ,..,7 .. ,. .... -: •• ,._-;.1 ... , • .,",,.~l:ftr- • ,, .,_ 



ISTANBU 

Maaş 
MAAŞLARD MUHA~~ ECllL GUNDEN 

sahiplerinin nazarı dikkatlerine 
Sultanahmet ivip _ Samatya Haydarp;ışa Oskfldar Betlk.taş Beyoğh. Faıih 

da dan ya. k. dan ya. k. dan ya· k. dan ya. k. dan ya. k. = ya. k. dan ya. k. 

18 Eylül 929 çarşamba 
gunu (Kadınlara) 

19 Eylül 929 p ~ me 
günü (Erkekler ) 

günü (Kadınlara) 
21 Eylül 929 cumartesi { 

22 Eylül 929 pazar günü 
(Erkekler ) 

23 Eylül 929 p zartesi J 
kÜnÜ {Kadınlan•.) 

24 Eylül 9:ı salı günu l 
{Erkeklere) 

25 Eylül 929 çarşamba 
gunu {Kadınlar ) 
26 Eylül 929 _perşembe 
ıünü (Eı keklere) 

{ 

Asker tekaüdu 
Mülkıye t kniıdü 
Asker ailesi 
Mülkiye aile i 

Ask r tek üdü 
~Ü e tek udu 
Asker ai esi 
Mülkiye ailesi 

Anker tekaüdii 
Mü kiye t kaüdü 
Asker aılesi 
Miı kiye ailesi 

10001 
6501 
8001 
5001 

106 1 
6 51 
8351 
5201 

10751 
6751 
8601 
5351 

5896 
5600 

10650 
6650 
83.50 
5200 

601 

10750 
6 50 
8600 
5201 

38001 
32001 
32001 
32001 

4501 

38151 
32 7G 
36201 
32101 

10P50 38301 
68 o 
E800 36401 
5500 

38015 
32575 
36200 
32100 
4525 

38300 
~'l 6 
36400 
32180 

40001 
28001 
42001 
29001 
4001 

40301 
? sı 
4 901 
29201 

38400 40501 
28301 

36r;25 43201 
29351 

38401 38500 40801 

8965 36526 36530 43501 
5600 29501 

40300 
28150 
42900 
29200 

4080 

40500 
:...8 o 
4 200 
29350 

21501 
12001 
20001 
19501 

2501 

21751 
19051 
202.Jl 
19561 

40700 21951 
28369 
43500 20501 
29500 

40810 22101 

43770 20651 
29600 

21750 
19050 
20250 
19560 
2 10 

21950 
1 o~o 
20.)00 
19610 

22100 

20650 

22250 

20776 

28001 
18001 
26001 
16001 

2001 

28351 
18151 
26451 
16301 

28651 
18301 
26901 
16551 

28901 
18401 
17251 
16701 

-
28350 
18150 
26450 
10300 

2060 

28650 
18300 
26900 
16550 

28900 
18400 
27250 
16700 

29125 
28460 
27252 
16860 

33001 
22501 
30001 
21001 
3001 

33401 
22651 
30501 
21251 

33801 
22701 
31001 
21451 

34051 
22801 
31401 
27576 

33400 
22650 
30500 
21250 
3040 

33800 
22700 
31000 
21450 

34050 
22800 
31400 
21575 

34210 
22900 
31401 
21675 

48001 
26001 
45001 
25001 
3501 

48301 
26101 
45401 
25151 

48551 
26201 
45751 
25251 

48701 
26261 
46051 
25351 

48300 
26100 
45400 
25150 
3601 

48550 
26200 
45750 
25250 

48700 
26260 
46050 
25350 

48820 
26320 
46320 
25425 

52001 
14001 
50001 
13001 
1502 

52201 
14151 
50251 
13151 

52351 
14251 
10501 
13301 

52451 
14326 
50651 
13401 

52200 
14150 
50250 
13150 
1650 

52350 
14250 
50500 
13300 

52450 
14325 
50650 
13400 

25530 
14400 
50720 
13470 

17001 
10001 
14001 

8001 
1001 

17301 
10151 
14401 
8201 

17501 
10201 
14751 
8351 

17701 
10301 
15001 
8501 

17300 
10150 
14400 
8200 
1132 

17500 
10250 
14750 
8350 

17700 
10300 
15000 
8500 

17870 
10350 
15200 
8570 

3()01 
2001 

1 
ı 
ı 
) 

3301 
2151 
351 
2.Sl 

3501 
3351 

601 
451 

3651 
2351 
851 
651 

1 - Askeri, mülki, ilmi, t k iıt erin ve yetimlerin, dullarm balada gösterilen günlerde E} lü! - ila Teşrinisani üç aylak maaşları verilecektir. 
2 - Günü gelmeden hiç kims ye is ·sna n ma veri mez. 
3 - Gününde müracaat eden her şah ın' içfmai m vkii ne olursa olsun numara almağa ve sırasını beklemeğe mecburdur. 
4 - Erkeklere m h s günlerde ka ın a k dın ra mahsus günlerde erkeklere maaş veril~nıez. 
5 - Bilumum sarraflar imzalarını mu Lvi verecekleri listeler mucibince günlerins dahil olan maaşlarını merkezden akşamları alacaklardır. Bunıara ıubelerden maaş verilemez. 
6 - Hiç bir kimsey bir günde ki ciizdandan fazla.,ı için numara ve maaş verilemez. 
7 - Muayyen günün E- g-•lm"'ye ı rin ~ .. ~ rı m:·tcak"p günlerde veıihr. Y.;tcıki ,kadınlar gününde kadın"ar erkekler gününde erkeklerin milracaat etmesi şarttır. 
8 - Maaş tevziatında bulunan men.ur po ıs jand rma hiç bır kimsenın roaaşını alamaz ve t~vassut eaemeı. 
9 - Bir günde alınar. numara ertesi günü istımal edilemez. Yeniden n . tıra almak mecburidir. I 

. 

IE» 
l_g) 

maka eler, fı ralar, csjmlerle 

J stıınbul dördiıncu icra memurluğundan: 
Ahm"t Edip beyin macll!m Eliza Ananof 

zımmetindekl alacağından dolayı mahcuz 
\e furuhtu mukarru olan Boğaziçinde 

Yeniköyde panııya maballeıinin Köybaıı 

cadde ınde atık 11 • 13 nuınaralı aahilha· 
r:.ı:nin tarafları Huıataki efendi arsası ve 
d med}an arsası on tarafı köyba§ı cad· 
de i 'e "Ve ıukaıı doııiz ile mahdut, eo
kd tan a~ap luıpu ile içeriye gi· 
ıildikte BB,,; tarafıııda bir su hazinesi nıt~r· 
tncr )&laklı Lir ml•ılukhı bir lak TC ıe· 
nııni Qimeuto dö~eli ve bir ocak mah l1i 
me\cut iki .dolap bir mutfak ) ~ mut· 
faktan bir L:apu ile zeıniııi çimen•o dö· 
eli ve bir çamaşır kaumh bir çanıaıır tek 

beli çamaşırlık, mutfaıı:. tan bir kapu ile 
ıcmini malta doşeli bir aralık. bir kö· 
uıurlük bir odunluk, ahşap merdiTen ile 

n. 
• yo arıya çıkıldıkta kü~iık bir daraçalı 

11u hazinesinin Uzf'rinde bir oda ve mut· 
j.ıığın üzerınde bir daraça bağçeden mer
mer bir aralıktan camlı kapı ile 
i~eriye girildikte ıemini mermer bir 
ta,hk üzerinde biri bırisinin iısttinde as
ma odası mevcut dört oda bir 'kömürlük 
bir kiler, mermer ta~lıktan camlı bir ka· 
pu ıle ıkınci l:ı ma geçildikte bir mer· 
mer ta lığa girHdikte biri ki c ,. ve dolaplı 
iki buyuk oda bir merdiven altı ta§l ıktan 
<·aınlı kapu ile bahçe)e cleınır birer ka· 
pıı u \ardır. Ah"np mcrdıven ile yuka· 
nya çıkılr,l kta ah§ap bir iOfa uıerinde 

!Jıri denize digeri bahçeye nazır ve deniz 
kıı:ımındaki oda etrafı demir pararuklıklı 
bir darqa ıofada bir kiler bir kapu ıle 
bir aralık k Uçük oda ah§Sp merdiven 
ile )ulı.:arl)ll çıkıld kta bir sofa üzerinde 
küçuk ve büyük birisi dolaplı altı oda 
üç kiler bir alaf raaga mercıe! mııa. 
Juklu abdcsthanP. merdivenler yağlı bo
yalıdır, alt kısımda pencereler demır par-

Baııl(amız mii~alJ ka · ı 1ti]1 nınd n1u,1affak 
olarak kabul edileıı ı1amzetlere ] ~zııııgelen teb
ligat yapılmıştır. Teb igat har.cinde kalan]ar 
nıüess~semize alınıı1ayacak deme tir. 

Müessesemiz·n 111emura il11iyacı kalmadığından 
şir11diye l(ada __ ~ 111e İ)1e~ ta ehiı1~e buluııanla
nn evrakı hıfzcdilnı · ştir e yeniden n1 uraeaat 
kabul olunmıyacal(tır. 

* • • 
S ulten Ahmet 'Betuıri Sulh Hukuk hi· 

kimliğinden : 1 tanhulda Ka ıç.acı Ha· 
san mahallesinde Çarşuyu lı:e!:ıır cadd ın· 
de ( 50 ) niimerolu mağa1.ada 'e sepetci 
hanı d .. rununda atel}e iu e hazır kıındu· 

ra imaldtile mü,.t!"ğil ıken 8 Eylul 929 
tarihinde vefat etmesı üzerıne terek ı e 
mahkemece ,az'ı)et dıl n akı Bo a. 
ciyan efendinin t rek sınır. ta fi}esme 
karar verilerek ta fiye memurluğuna nvu· 
kat Yako Şaul efen ı tayın kı nm ş old • 
ğuııdan alel'usul ı n olunur. 

* • • 
S ultan Ahmet R cı ulh Hukuk hiı 

kimliğınden : 1 tnnbulda ha ı ıı ı lJa. 
san mahallesind Ça uyu kebir cadde ı 
de ( 50 ) nlimerohı ma 7. da ' tcı 
hanı a rununda t• ) ı ı hanr kuudura 
imnlat mu • ı ı n F y l 929 t r • 
hiııde \C 
dının te 
du u d 

Çanakkale dokuzuncu jandarma 
mektebi müdü.rlüğünden: 

1 - Can~ kkale dok zuncu j ndarma mekteb.inin ümera ve za
bitan ve efr dı nın 929 sene ı için etin ihale tarihi 1den Mayıs 930 
gayes"ne k d r 3-9-29 tari inden itibaren yirmi gUn müddetle ka
p ı rf i mu a asaya vazedılmiştir. 

2 - Etın ih,.,les· 2 -9-~9 Çar amba günü saat 16 da vilayet 
daires· de i ra kı ınac ından ihaleden vvel mektep idardine 

· a t den t ip re · al şartı am ler Kale jandarma mektebi 
müdu y tinden ver.I . 

3 - M naka aya ışti ak edecek tali 'erin verecekleri teklifna
meler ş rt m d l ı şerait dahılinde ·ıerılece.k fıat yazı ve rakamla 
ve okanabı ıesi ıçin aç k yazılacak 1r. 

4 - Becıeli muhammenenin ~o 7,5 teminatı muvakkatesi sandık 
makbuzu ve ya hukun etçe maruf banka makbuzlım kıymeti mu 

harreresi üz rınde istıkrazı daluli tahavvilatile borsa fiatlarından 
yüzde 1 O uok nıle s ir milli esham ve tahavvilatın teklifname 
ile bir ıkte ik ci bir zarfa koyarak komisyon riyasetine birer mak
buz mukabilinde ver lec~ktir. 

Ada ada Askeri Satın alma 
konıisyonu riyasetinden: 

Adanndaki kıt'a ihtiyacı için kapalı zarf usulile munakasaya vaz 
olunan sıgır etı yulaf 28 - 8 - 929 tarihine müsadıf çarşanba S. 10 da 
y ılan müDaka a neticesinde talipleri teklif etmiş oldukları fiyatlar 
gali görüldüğünden ret edi miştir. Ber mucibi ka!l~n yirmi gun temdi
dine karar v ·rilımştir. Yövmü ihale 21-9-929 tanhıne müsadıf Cumar-
t "i u u S. 15 dedır Taliplerin şeraiti anlaman için her gün ve vaktt 

y · a yedi buçuk teminat muvakkEtalerile Adanada 
on a m ·r cet rı 

rnaklıklıdır. Bırin i k ıa:na taşlıktan mer
divenle merdiven hasırda camlı bir kıpu 
ıle içeriye girilir, bir sofa üzerinde beş 

oda sofadan bir k.apu ile ikinci kısma 
geçılır alafıranga hır ahde tbane yine ah
şap ~mlı icap dan mf'1diven başında 
mermer yalaklı bir musluk. merdivenle 
yukarıya çıkıldık.ta bir aıahk. üurindtt 
lıirı dığerinden geçilir iki küçük. Q(}a 
derununda elcktrık ve terkoe suyu tesi
satı \ardır. ikinci kısımdan zemıni çi· 
ınento bir aralıktan camlı kapu ile bah· 
çeye nkılır bir çardak vardır, ikinci ı... 
sım kirgir ve birinci kı11m ahpptır U44 
metro arsa üzerinde ahjap kısım ilç kat· 
lı ,ıılı 195 metro i.ııerine mebnidir. Te 
kirgir )&lı l metro üıerioe melmi olup 
817 metro bahçeıi vardır, tamamınm 

kı} met 15591 liradır, ve keza panaya 
nıa ıall ınin köyl>aşı caddesinde 111 • 117 
numaı lı sahilbanenin tarafları Şıtman 
oğlu ar!l&st Ye rum haetaneai akaratından 
sıılh mnhkemesi ittihaz olunan hane ve 
Leon Meırop) ım efendinin akaratından 
daire) i belediye ittiha& olunu bane ön 
tar11fı kth ba ı caddesi ve arkaıı deniz 
ile mahdut, okaktan çift demir kapu ile 
bahçeye girilir ld çift taş merdivenle 
çıkılır çift bir sahaulık ve zemini ahpp 
bir salon uz rmde biri balkonlu beş bu. 
v\ık bir kuçuk oda iki kiler bir abde8t
İıane, salondan aşajıya ahşap bir merdi· 
venle ınıl r bodrum katı, hır gen ı avlu 
zenıını, malta döşeli ıki komurlu, bir 
abdestlıaııe yerli kaı nl ve ıkı m~rmer 
yalakl ve mul!luklu çamaşırlık, hır iıtd 
odası derununda mermer han' o nrdı~ 
ıernini tugla döşelıdır kArgır ocalı.h hır 
01utfak, avludan rfemir katıu il \>11hçeye 
çık ılır deniz tarafından ıh§Şp merıll\ enle 
çıkıldıkta hır •ofa tiaerınıte altı odıı muı
luklu bir banyo mahalh alRfranga bir 
abdesthane deııız cephe ıııde demir par· 
ı:nak lı .it hir rıhtım \ard r, bah d a 
nın b rı Lı;,o 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 
' Müzayedeye vazolunan emlak ~ 

1 - Bahçekapıda Hobyar mahallesinde yeni postahane cadde
sinde 64 No. dükkln. 

2 - Hoca paşada Emirler mahallesinde Hamid.iye cadduinde 
55 - 42 - 44 No. dükkan. 

3 - Bahçekapıda Hobyar mahallesinde Hamidiye türbeai soka· 
ğında 12 No. dükkan. 

Müddeti müzayede: 12 Eylül 929 dan S Teşrinievvel 929 cumarteıi 
gUnü saat on dört buçuğa kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden mnzayedeye vuolaa 

muştur. Taliplerin yevmi ihale olan ıon günün ıaat on dört buçi'JR 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvalckate ita ederek müzayccl~ 
iştirak etmek üzere lıtanbul Evkaf müdürlüğ de yakıf akarlar 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

E saf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu müddet 
:;urfında müzayede odasına müracaat ederek ecri miıil raporlannı 
görebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünd:eiı: 

Pazarlıkla kiraya verile ·ek emlak 
Bahçckapıda dördüncü vakıf hanın birinci katmda 27 ve 28 ye 

dördüncü lc~tında 20 ve 21 ve 22 ve 23 ve 24 ve 25 ve ~~ Ye 

27 numaralı odalar / \ 

Müddet 25 Eylfıl 929 Çarşamba günü aaat on dört buçu; l• kadar 
Yirıni gün mLiddotle ilin edilen balada muharrer emliJ lla pazar• 

hkla kiraya verilmesine encümeni idarece karar verilmiıf.tr. Talipler 
şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taler ıleriai dermi
yan eylemek için Iıtanbul eTkaf müdiriyetinde vakıf : Ak.ular müdür-
lüğüne müracaatları ilin olunur. I 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malfimat almak :4te11~nler müzaye
de odasındaki ecri miıil raporunu okuyabilirler. 

Orman ve ara.zii vak
fiye müdürlü~ilnden : 

Sayım ocağı araziıindea Kanlıç•:ımede vaki yirmi beı döalm ..,-
la ile derununda büytık bir aaav .1onlık ve büyük ve küçllk iki alıır .
ilci bap oda matbab ve bir ~mbar üç 4H:De müddetle 12. T~ 
vel • Cumartesi günü .-.ı onbefe kadar müzayedeye lcoaulmtlfl'I'• 

Talip olanların lıtanbıd "'Evkaf müdiriyetinde Orman ve arui ~ 
sine mür~caat etmeler' 1• 

ı..apu vardır, ~hçe "111'
0

,ııtacı tamırdır de. 
mit kapulu b~r li~ ,nluk mevcuttur, tq
tan bir su ha11nv ve U&tilnde demir çar. 
dak nrdır, ~enin altı klrgir Ostli ahıap
dır der~ ., ıda elektrik ve su teıiaatı 
vardır • 'f avanları ve merdivenleri yağlı 
ho.J~ ve karton piyerdir. 1740 metre 
~~ .p 300 metre arsn üzerine mehni 
• ve 1440 metre h" hçe' ı havi ve 20i00 
lirn k .u: tlı ı ı 1 p 1 ııl:ane tcdı,ei 

dtyn edilme11UM1inden dola)'I cta1iılira 
talep ve müracaatı üaerln• oaaa 

11
'f:, 

mnddetle mOayedeye ~ i_. 
929 tarihinde ihaAei ~y..l .,.... 
luhnacağındaa talip olanlanD " 

ziyade tafaillt almak Uteyeal~ mııbal9' 
men kıymetin ytisd• on niabetınde ~ 

,_ . • ü ta hib·n w-ıanbul 4Uncil ıcra aı..çesını m ı ı .. 0 

memurluJuna 928-9099 oumar• ile mür•· 
ca3tJarı ıllin olunur 
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~on.eçyanın halis 
µ~na balı~ baş 

absulü ifemşu -
ınul marka 

Gayet taze ola ·ak ğehni~ti.ı. · }-00 
kuruşa kiloluk şi§elerde Hasan E~z3 
deposu toptancılara bil) rik tenzıJa 

\Asl<eri müna· 
_: l<asa ;ıanıari: 
~~-·············~·······················~·········· .... 

satınalmaj 
komisyonundan: 

. Fadıklıda M. M. vekaleti 

K apalı. zarfl~ münakasaya konl~n. ~:~.da ki !.ıtaat'.n ihtiyacı o.lan sı;!ır ve koy•ı ~ 
etlel'Ule verılen fiatlar bahalı guruldugunden aleııı suretle munaka~aya k.o~ıın~~. 

tur. ihalesi 21-ey.lül-92.~ ~uına~te~i günü ~t 16 da Zar~daki as~.eri satın alına koıntl$ 
yonunda yapılacak.tır. I'alıplerm Zaradakı mezkür koroısyona muracaatlıırı. . . K apah zarfla ihale edileceµ,,i ililu olunan Mani~a ve cLvanndakı kıtaatın ıht~yacı 

olan ee.de yağını ihale ıı;ününde talip zuhur etmediğinden pıı.1.arlıkla . ahna1;aktır · 
Pazarlığın ilıalebi 23-eylül·929 razıır.esi giiRü saat 14 te 1\Iauisada 8.bken ~atın alma 
komiayonunda yapılacaktır. Taliplerin Manisadaki mezkür kow.isyoııa ruill'acu,ları. 
K onyadaki kttaatın ihtiyacı olan yerli malı pirinç kapalı zarfla mün_akasaya .koııınu~-

tur. 11ıaleei 29. Eylul. 929 Pazar giı.nü !&at 15 te Koııyaı.la aserı satın aıuıa ko· 
ınisyoaunnda yapılacaktır. Taliplerin Kon)adaki wcı.kür 1' omı~) ona mıiracaatlan. 

ı aparta, Denizli ve Aııta1 yadak.i. ~ıta~tın i~tiyacı olan sığır dı .. l.apulı 1.8.rfla mfüıaka· 
saya konmuıtur. İhalesi :;: . bırıncı teşrın - 929 çarşamba gunu IQoartad11 saat 9,30 

Antalyanm 15,30 da ve Denizlinin saat 16,~0 da lepartaı.la askeri billı!l al.ma koınıs· 
yon unda yapılacaktır. Şarlname sureti kon ısyonuwuzda mevcuttur. Talıpler ın şartııame 
ı;uretini lcoıniııyonumuı.da görmeleri ve teklifnamelerini hpartada ki meı: kur koırıİs· 
1ona vermeleri. 

A elteri i'htiyacı için 19·9-929 pcr~,,m~e günü saat ~4. te a~tı e.det Baskül pazar'•kla 
alınacaktır. Taliplerin şartname. ;ckıl ve numunesını komıı:.yonumuzda ~örmeleri ve 

ihale saatinde prtnamede yazıiı olduğu ~il>i temioatlarilc komisyonumuza müracruttları. 
j zmit, Adapazarı, Tuzla ve Da rıcada~i kıtaa:. hayvanatı ihtiyacı olan eaman kapalı 

zarfla münaka!!aya konmu~tur. Jhalesı 25-eylul 929 çar~nba günü ı:aat 14 te İzmittt 
askeri ~atın alına lrcırrıisyonunda yapılacaktır. Ş~rtname ıırcci konıisvoıınmu7da mev. 
cııttıır. Tahpi<-rıu şanuaUl!'.bıni ~vrmc;.~ .;:e kurn."ı G.;timt;ZC "" t~k!'!r:umelerini v~ı nıek 
üzre lzmitteki mezkO.r ~omisyona muracaatları • 

J zmir ~e cıvar~ndaki kıtaatın ih~iy~cı olsn odun k~palı zarfla münak.!saya konmuştnr. 
Iha1eııı 26-eylül-929 rşen~e gunu ııaat 15,30 İzmırde müstah~eın mevki satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. ~artname sureti komisyonumuzda me\'cuttur T ı· ı .. . . . . aıp~.ın 
§Sltnaınesını gormek üzre komısyonumuuı ve teklifnaınelerinı· vermek .. ı · d k' . u.:re uruır e · ı 
mczkilr komı&)ona müracaatları. 

Kapalı ı.ar.fla. ~ale edileceği il~ olunan Manisa, ~lenemen, Kırkağaç ve Kasabarlaki 
~ kıtaatın ıhtı:acı olan una tnl.ıplt:r .tarafından verilen fi&tlar pahalı ~örüldüğ:inden 
~ aınrlıkla ~lınaı;akt:ır. Puar\~k\a ıhalesı 2l·eylül·929 cumartesi günü saat 14 te Mani· 
sacla aekerı aatın alma komı8yonunda yapılacaktır. Taliplerin .\iani~adaki rueı.kur ko _ 
mi~vona nıürar,c.atları. 

--.fr'"·····················~···························· 
1.~~~~? ... ~~.ı~~~ .. s.~~·:!~~~~-~~~!.~~~~~~~.J 
K ı~~at ihtiyacı için. '..56627 kilo yulaf ~~ı.a.rlıkla mubayaa eJileı;et.tir. Ihalesi 22 ey· 

lul 929 pazar gunu saat onheilc.ı ıtıbaren yapılacaktır. Taliplerin ı§<lrtnaıı.csini 
,görmek ve iştirak etmek üzre komisyonumuza miırııcaatları ilan olunur. 
Kıtaat ihtiyaca için 746200 kilo saman pa2aılık suretile mubayaa edilecektir. llıalcai 

21 eylül 929 saat onbeşten itibaren yapılacaktır . Taliplerin şartnamesini görmek 
ve i~tirak etmek üzre komisvonumuzda hazır bulunmaları ilan ohınur. 
K ıtaat. ihtiyacı için ~1~758 ldlo ~.ulaf ~azarlı~ sureti.e mu~avııa edilecektir .. ~al~si 

24-eylul·929 salı günil saat ondortte ıcra edılecektır. Talıp. • ın şartnamesını gor· 
nı.eleri •e artnt .ede yıızılı olan şekildeki te'minatl.ariyle ltomiııyonumuzda hazır bu· 
lunmaları ilin olunur. 
C iheti askeriyeye ait .16 ~lem evrakı matbuanın bastırılması pazarlık suretile yapı-

lacaktır. Pa1.arlığın 1hales1 24 eylül 929 salı günü saat onb~-:tcıı itibaren )apılıı.rak· 
tır. Taliplerın şartnıımcsiııi gormeleri 'ie şartnamede )azılı olun şekilılekı teminatlıırile 
koınıııyonuınl..ıdıı haıır bulunmaları ilin oluııur. 
Z eyti ı burnund'l ihzari küçük zabit mektebi bina.~ır.m dahili bazı mahallerinin ta • 

ntirı pazarlıkla yapılacaktır. !halesi 24 Eylül 929 salı günii saat onbeşkıı itiharen 
yapılacııktrı. Talipıerüı şartnaıne:oini görmek ve şartnamede yazılı olan şehildek.i temi· 
natlarile konıiayonumuzda haıır bulunmalan ilan olunur. 

! .. ôl;;d~;;;~ ·ı:~i' :':ci~~ ·==~:::i.;:; ·k:;=:;::~~:;(i;~~·1 
······························~························~ E ,ekişehirde kolordu k.ıta~tı~ı~ ihti~ac~ ~la.n ( 36000 ) kilo meşe kömürü Lır ~y zar-

flada pazarlıkla alınacagı ılun edılmış ıdı. Talıp çıkmadığından Cuma günlen mw· 
teıma almak "fe 22·929 PaZAr günü saat (10) da ihalesi yapılmak üıre ( 20 ) gün müd
deUe yeniden aleııi ıurctle münakat"aya konulduğundan taliplerin yevmi ih:üede temi. 
uatı muvakkatelerile komisyona gelmeleri . 

. 2 - &lrifebirde Kolordu kıtaatıı.ın ihtiyacı için kapalı zarf usulile ( 20 ) gün 
müddetle müaakaBRya konulan (131000) kilo yulafa yevmi ihalede talip çıkmadığından 

!~~~:.29 P•ıar günü ~at (. 10 ) da. ı~alf'ei yapılmak uzrc . m:.ıoakasa bir hafta temdit 
~ olduğundan taliplerın yevmı ıhalede kapalı ıarflarıle komisyona gelmeleri. 

} .Eskış~hirde Hava lcıtaatının ihtiyacı olan (5500) kilo pirinci aleni surıotte munaka-

b
. '811y& ofuulınuıı yevmü ihalede talip çıkmadığındaa 4ı • 9 · 929 tarihin<len itibaren 
ır ay zar ında ou;r.arlıkl 1 ıı- d ı· l . . gelmeleri. • · • a ınacaoın an ta ıp erın teınınatı muvakkatalarile komisyona 

2 - Hava kıtaab i · ( . . 
hrihinden itihııre b. çm SSOOr ) kilo Me:cıme~ (11000) kilo kuru fa3ulya 14. 9. 929 
- n ır ay zar ınd~ pazar! ki l b d ı· 1 . . 
ketalarile komisyona gıolm,.ri. 1 a a ınacaı::ıın a.n ta ıp erın tcınmatı muvak· 

......... ~~·-~·····-•4•••··· t Bık r köyünde bar '• ~·· • • ••• • ·~··••••••••••• •• 
1 letambul sat:af abrıtala~ında ımaltt harbi'!" ı 
l ına onııayonundarı: 9 ............ ~ .................. ~·~· 

;.!O() Kilo Zeytın yağı 200 Kilo Sab;•••-··--·----
400 • Pirinç 100 • İrmik 

1200 • Bul~ur 200 • t ı.üm 
500 • Nuhnt lSOO • . Barhıınve f ~ulyesi 
Balada nıkılıır ve ecnıı~ı mulıııırer teltıs k .• I.•ın Ct'aık L . 

· 13. 10 • 9"9 · .. . mu aı llllsı nnlnakasaya 
konı.lmuştur. ıhnle«ı ayrı ayrı ... pıv.ar gunil saat 14 te icr k ı 
it&)ll talip olanların teminstlarile beraber meıkrır günde komisvona mıı.ür ı ınalacağıudan • ttcaat rı. 

100 
adet damacana maa gerdel pazarlı~la mubayaa edileceğinden itaya tal' 1 
larm teminutlariyle beral.icr 23 - 9 • 929 pazartesi günü saat 14 de ıpk 0 

a.n
omıs. 

yona. ınuracaatları. . . 

1600 kilo Arpanın beher kiloau ıçın ~a!•P!er t~rafından teklıi odi:,,.ı on kuruş 
otuz para fiat mntedıl görülmedığınueD mtinııkasası 23 • 9 . 929 . .. d t l.1d . k l pazarte!;ı 

oilnünc temdit edilmi.,tir ihaleııı mezk(ir guD e aaa • e ıcra 1 il"aca"'ından ı·ı . ~ ~~ 
lip olanlarm teminatlariyle kı mi~yona ınuracaatl&!'t. ........ , .•.......... , ... , ..... , ... ~ ... ·····~····~·~~ 
i Deniz satına]ma komisyonundan i 
ı..... ................... __ ............... ........-~~~· • .• .,. ..... _ .. .....:. 

20 metre mek.'abı çanı koğu~u müuakab&i aleniye ile ıba:eı katn •!!il 9 ttşrirıi l'V\'tıl 
, 929 çaı wnba saat 14 ıc 

20 metre ıne~ 'abı çıralı hatıl • • • 
• Milli müdafüa vekaleti deniz fabrikaları umum müdüntlğü içia )Ok:mda yazılı 
Gereste hııaaında muharrer giin ve saatte ihalesi icra edilecektir. ŞartııamcQ ni ~ürnıek 
i!teyenle~in her gıin ve ve~mek isteyer.lerin yevmi iha:ede ınulıarreı· saa.t:e K~tiınıpa • 
pJ.a deuıı satın ılma koruısyouuua mtiracaııtları. 

<• + • 
9000 To R ·kompoze maden kömürü kapalı zarfla Ihalei katiyyeei ıe.9.929 

çarşaıllha saat 14 te 
1200 T n Lıı ıımarin maden ı.omürü kapalı zarfla Ihalei kıı.tiyyesi 18-9·929 

çarııamba BIUlt 15 te 
1 CO Ton La.ııınarin maden tomürü kapalı ıartla Ihalei katıyyeei 18-8-929 

çarşıımba saat 15.5 dıı. 

1 
1 

Dişleri yüz sene yasatır ve çfırtimekten vikaye eder, Dişleri inci gibi beyazlatır, 
diş etlerini uv' etlcndir.i · "'e kan ta rnen'eder. Ve diQlerin arasında kalan te· ~ ... ~ 1 •t fes~ulıah ve ufuneti izale eder. Dis ağrılarına, Df"ZleJerine nıani olur. Ağızda gayet atı 
bir serinlik ve rayıha hırakn. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her turlu lıas~al!~
larınırı sirayetine mani olur, Avrupada birinciliği dip lonıaurla musaddak1ır.En hıiyuk 
mükafatı almı~tır. Yirmi kuruşa ltasan e~za deposu. 

)evmi ihalede muharıcr eaatta l\.ıısım paşııJa deni.ı satın alma ômis) onuna müra· 
ı:aatları. ............... 
C 

• ~ • 
cmi kazımı 4 adet kapalı zarfla ihalei katiyeııi 2. TeşrinieneI-29 çar-anha saat Hte· 

Adet tahmini Kı. ' 
Çelik ,.aç levha muhtelif ebatta 100 4:-14~9 ) 

• köşebent 255 27066 ) Kapalı :rarfla il.alei katiyesi 
Perçinfes başlı • 7850 ) 2-Te§rini evvel·29 çarşanba 
Cıvata ma somun 670 ) saat 14 te, 
Ağaç \ida dört köşe baslı 200 ) 
Milli müdsfoa 'ekôleti denİl fabrikalılrı ihti}acı için h )il.da muharrer malz.eme hizaların 
ela gösterilen gün ve şaatlc kapalı zarf usulıit; ilıalelı>ı i icra edilecektir .. artn1melerini 
göı·mek isteyen !erin ) ev mi il.alede muharrer saatte Kıı ımna~da deniz ~atın alına ko-

• 1 • 
ınta}onuna miiracaatları. 18 . E:'lıil · 929 Çar~:ı.~ha günü ih~le edilercği ilan edilmekte b~t~nan. 9000 ton 

rck ompuz,ı komu ıın şaıtuamesıuc.k )azılı ulun teııliın nıiıddclıuın Lır ay daha 
temdit edileceğı ilAn olunur. 

f-M;ki~iht ·;;k~~;; :~~:~·~k:;k~;i~;;ı~~d~~ ... ı 
.......................... ~~ ........ ..+••··~····--······ ........... ı • 

Şehriye 
Kilo 
10000 : Arpa 
2000 : Tel 

lWUü 
• A5kcl'i Mektc}Jlcr itin La!Ada muharrer oldufı ı \eçhile 12000 kilo :;iehriye ka· 

pıtlı "nrf ru~,,til .. -<atıl' nl ı kt lhıı ı · F.y ·I . <•29 Çıır~aınha giinü saıt 15 de 
de Harbiye :\TekıP! i ) cınekhanelerı öuüı.deki Münaka mııl.allinde il'ra kılınacaktır. 
Taliplerin iartıınrucııı içın kvnıis;onumııza nıuracaatları ve iştirak içinde haıırlııyacak· 

.. ~. .,o. ._+. 
Saman 
Kılo 

~ ~ .. 
60000 Harbive Mektebi için 

110000 ~uvari 
70000 Topcu ~akliye • • 

4001) Gülhane Ha~tanrsi • 
4000 Maltepr: liseei 
SOOO Halıcı oğlu lise:!İ 

500'-ıO Topcıı ctıs Mektebı içın ve ölçü 'fapuru içia 
3< 00 Tıbhiyt• Mel< tch. ıçin 
6C 00 ıfayd:ır pa~ Hastanesi için 

424-l00 Piyı:de ış Mektebi ıçin 
_ ıG lV : Kule.ı lisesi için 

351$00-
. Bııllirlu rrah Jl rile hizalarında mıktar:...'lrı ınuh1'Lrrer 357500 kilo Saman Ü" aıırtoa· 

meae ol k. k . rhi ~ y • rn _ E a_r.l t~ ru illin e<lıleıı pll?..arlığında ıtı .1 z~hur etmediğinden tekrar pııl.Arlııo 
ıaü [ı_>lul İ 92, ç .. ~·~u•ha günü saat 14,30 da~!~,.· Metebi yeruekha~eleri önundeki 
aıı ~~ ·1• ıı~ 1 t.ı.eı. nd ı ic a kılınacaktıt. Taliplerın ~ .. m, nıesi iı;ın komisyona nıurr.caııt· 
j, 5~ ı11tmı ·~·ınd'ı pıı:.A.lık mahallinde lıaıır bulunma:.-ı... ilan olunur. 

.[;\. erı M ktep or içir. kt pah zarfla mtluak .saya konula. 30000 Kilo Kriııtalize toz 
H a. ıe l erli la~ hinin fi."M g.ıı.li göriildü~iinden p.ıLarlığı 21 Eyliil 'l2Q cumartesi günü saat 
cş;~ c ; •. 9.r 1/C ~1elı tt hı yıınıeklıanc.eri iinlindell i malıulh ıu'lhs uıuııda icra kılına -

.ı 'ı alııı tır1u tarta r.ı .. . i~in Komifl)ona JnUIUClltJ.tiarı ve i{tliak i._in de pazarlık 
IU ll ltıd h:u !:: 

A 
sk ;: r 1 ır u ucnılma 1 ilfo olunur. 

1 
ctrı ekh:pltr i.w.in '100000 kilo arpa kapalı zarf suretile satın 

H bınacaktır. Mi.maL.:asası 26 e) lôl 929 perşembe güna saat 15 te 
ur ye mekteb"ı kl ı · ·· .. • • · ·· k ı.. I · de ı·cra ı. l . ı., . Y~me ıar e erı onunaeKı hluna at1R maııa ıın . 

ıı.~ mel a .. ır. 1 ahplerın şartnrme ıçın manaltı mczk1.ırd ki komısyona 

ıstanbul dördüncu icra memurluğundan: 
Cerrahp.ıışada Hubyar mahallesinde Zeb

zeci sok.a.ğındıt ) yeni ve esk.i 2 num&Ialı 
hanenin 192 hi-se itibarile 36 hi&Seei 
Emiue Hacer hamının lıorcundan dolayı 
30 gün müıldctle ihalei cvveliyc mwaye>-

dcsine vazzolunmuştur. Mezk6.r hııneye 
kapudan içeri giriJd;ı.;te zemini mermer 
bir methal üzeritıdl! L>ir oda ve mcızkür 
ınehalden bir kapu ile zemini mermer 
döı.ıe1i taşlı~ıı. çıldır mezk.ilr taşlık üzerin· 

ele zemini lcı.nıı.:n taş ve kıa.men de mer· 

1aer ve maltız ocaklı bir kuyuyu muhtevi 
bir mutbah \e bir kiler ve merdiven 
ultınde kömürlük. vardır ve t1>.şlıkta bir 

kııpu ile bahçeye ~ıkJır, ve bahçede iki 
erik iki incir \llrdır, ınerdhenden birinci 
kata çıkıldıkta yuklü bir sofa iızcrinde 
ıülclü ve dolaplı i.ıç oda, bir hala vardır, 

ikinci kat ta birinci katın aynıdır, mezkür 
hanedo elektrik tcchiıatı mevcuttur, dııru· 
nundı Nihat bey sak.indir, mesahası alet· 
tahmin 121.50 mPtro murabbaı ııruiden 
81.50 metro murabbat hanedir, bir tarafı 
Melımı.ıt Raif eferdi arsası bir tarafı 

Mehmet efendi hıuıesi bir tarafı sebzeci 
dükknnı arsası ve bir tarafı tarik ile mah· 
duttur, hanenin tamamı 1900 liradır. Yine 
Rumeli bi>arında Ahmeta ve bostan soka· 
ğında noktai iltisakta 12 cedit numaralı 
hanenin 184 hisse itibarile 18 hiaeeai 30 
gün müddetle müzayedeye vazzolunmuştur. 

Bahçe tarafı ki hanenin vasahua milaadif 
esaı ahşap kapulu nıethalden gırildik~e 
zemini malta döşeli yültli.ı iki oda bır 
kiler olup ayrıra lı.ılerin oahçeye kapuıu 
vardır .. Bir abdeıbane ve bir merdiven altı 
kömürlük binanın sol tarafında ayrice bir 
sahanlık üzerinde ayrice bir hala .vardır, 
• • • ı,~ •a çı1r1ld1kta ilç odıı bır hala 
ıkıncı .. a.... ~ . 

1 
· ı tn .... fındaki kfiçiık. merdıvenden 
noanın !O "'~ 
b ~ıı.a ayrıce bir sandık odası mevcuttur, 

11
;;ia bahçede z~mini uış do~eli alaturlo..a 

1 
caklı Lanıp ve ahşap Lir mutbah vardır, 

derununda müsYb Markar ve Cavit Nafi 

hey ve miısyö Andon sakindir. Me&lhası 
"'""~ı- ın 475.50 metro murabbo.ı olıJ> 
9:t metro murabbaı bina 20 metro murab-

i\J.!1,1 \ 'role ı Den~ kuv\etlcri sefaı~i h~rbiye ve mUeseeııat ıcın ballide rıııtıa ·rer 
ı.e\, :lif ~'' \~ l \aı aun . ı~ıaden kum~rl?rı yu1'arıda yaıı!ı gün ve e atUı ihaleleri 
icra eı:uleı;e .:tır. rtnıımelerını görmek ıatıyenlerin ve her gün vermek istey.mlerir 

murac at r 'e ışt'raK için de şartnan esı ·ı~çhile baııd khm teklif 
nıekct~~ rıım saatı muayvenesine kadar münakasa nınhal ınde ilmaber 
mukııbılu de kom syo l riy(':ls<:tine verrııeleri ilan olunur. 

lıaı hmıp mutbah mNhalli ve mütebakiai 
di,ar ile muhat bahçedir, bir miktar eşçarı 
nı.üs:nir" vardır, b hç de kuyu vardır 

soka~ll üç k11p t u umlı , kıyım li muham· 
men -irıin ttunıımı 2300 liraıiır, tali,P oı.n
lıırıo l ı moti muham•nerıeleriuin hisseye 
mru • y l on ui pt'tiııde p v akçe!İnı 

~- ., .. ,_ 
Şehremaneti ilanları 
HM ** 

Emave sokak lavha 
~ 

ve bina numarası 

miınakasası 

Şebrenumetieden : Y ıptı· 
1
~ ,..,.. 

rılacak n11!!.n Emllye -
adet sokak lavhası ile 14,000 
adet bina numarası kapalı 
zarfla münakas&ya konmuş ~ 
tur. Taliplerin şartne~e al· 
ınak için her gi\n levazım mü
dürh.iğ;ine gelmeleri. Teklif 
mektupların. da iha!~ günü 
olan 8 Teşrinievvel 921J Sah 
giinü saat on beşe !· ı1ıar mez· 
kı'.ir müdürlüğe gelmeleri. 

B akırköyünde incirli cadde· 
sinde : Başı bo; gezmekte 

iken tutulup daireye te.slim 
edilmiş olan beyaz ve dişi 
bir adet koyun sahibinin (5) 
O"Ün zarfında iaireye aksi tak-
o 'il dirde mezkur oyunun o -
müzayede satı\acağı ilan olu· 

nur. 

Ş ehremanetinden: Vefa yan· 
gın yerinde hoca teberrük 

mahallesinin Yahya güıeli ıo· 
kağında 17 harita numaralı 
adada 15,52 metro yüzünde 
510,59 metre murabbaı saha· 
sında 125 harita numaralı ar· 
sanın metro murabbaına 300 
ve ıuezkCır mahalde 23 adada 
10,50 metro yüzünde 133,07 

metro murabbaı s~hasında 125 
harita numaralı arsanın metro 
murabbaına 500 kurut kıy
met takdir olunarak satılmak 
iç.in ayn ayn kapah zarfla mü
zayedeye konmuçtur. Talip· 
lerin ıartııame almak için her 
gün Levazım Müdürlüğiine gel· 
meleri. Teklif mektu?larını ~ .. 
ihale gtinü olan 8 Tqriniev
vel 929 sah günü saat onbeşe 
kadar mezlc.UJ' Müdürlüğe ver-
meleri. 

Ş ehremanetinden: icra edil
mekte olan kanalizasyon a-

meliyatı dolayısiyle 21 Eylül 
tarihinden itibaren Yemişte 
meyvahoş ile kuru yemi~iler 
arasındaki Zından kapı cad
desinin bilcümle vesaiti nakli· 
yeye kapalı bulu11acağı ilin 
olun.ur. 

Şehrema?etinden: Fat!h y&ll· 
gm yennde 40 harıta nu-

maralı adada 1224 harita nu
marab arsa arkasında 30187 
metro murabbaındaki yüzıüz 
arsanın metro murabbaına200 
kuruş kıymet takdir olunarak 
satılmak için alakadarları ara· 
sında açık müzayedeye kon .. 
muştur. Taliplerin oaı:_tnam~-
yi görmek için he~ ~n. Mu· ı 
zayedeye girmek ıçın ıhale 
giinü olan 8 Teşrinievvel929 
Salı gilnü Levazım Müdilrlü-

1.!!~e ;etmeleri · ı 

Gilleıte bıç-.ktan Shetirld 9C'" 
ll~lnden marnaı_ kculıı )'O&IO " 
pek sa~lamdır. 

Yol4l çıknıırzdan evvel !>wıl:ır• 
dan blr j)Uct alm&ııııa Mıbaol 
cliiaiz. 

Qi11ette 
----mu ıahsiben 31 • 10 • 929 taribin?o saat 
14 ten 16 ya kadllr bizzat ve ya bııvek:&.le 
lstanbul tcra meınurluğuııa mUracııat ey. 

leınel 'ri ilı\n olunur. 



v ••• 
Sahibinin enirinf! ''''inUt'" 

bir nakil · vasıtası 

• 

... . Doç kamyonları her nevi yolda en ağır şerait tahtında muva~fakıyetle çalışa
cak tarzda imal edilmiştir. 

ı Çamur, ya~mur, kar... DoÇ motörünün kuvveti karşısında hükümsüz ınaniler
dir. Memleketimizin h r tarafında Doç, kışın karla kapanmış yollan tek başına 
açmakla şöhret kazanmıştır. . 

Kau!İllr;.lık, adeuıi ikti lar, sinir, yere 
sıraca ve kemik hastalıklarına naf idit• 
Ha.san ecza depostJ 

1Zongulda.li )Tiiksel~ ına
de:d mühendisi mel~te
bi müdiriyetinden: 

Zongoldak Yüksek Made:rı Mühendisi Mektebi'. 
leyli meccani ve tahsil müddeti dört senedir. BirinC1 

senesine münhasiren lise mezunları kabul olunur. 
Tedrisat 1 Teşrinievvelde başlar. Girmek isteyen 
lise mezunları, mektep müdiriyetine bir istida ile 
beraber, lise şehadetnamesi veva muvakkat tasdik
namesi 6 foto, sıhhat raporu ·ve nufus tezkere5İ 
ve aşı şehadetnamesini göndermeleri ve adreslerini 
bildirmelidirleri. Kayt nıüddeti 1 Teşrinievvele 

ve nehari ~ 

ö~'ltük:DS\D Dü~<®Sö 
Tam <l~v:relidir. Bütiin sınıfları mevcuttur . 

Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün müracaat olunabilir. 
Şet ....:adebaşında Polis merkezi arkasında 

; Telefon İs. 2534 .; 

Karaağaç müessesatından: 

Makina ~agı ilanı 
Müessesemize lüzumu plan 3500 kilo makine yağı, 2000 kilo kom• 

presör yağı, 1000 kilo dinamo yağı, 300 kilo üstübü toptan ve ya ay· 
rı, ayrı münakasaya konulmuştur. 

Dik yokuşlarda Doç kamyonunun çekme kuvvetini tecrübe edin. Diğerlerinin 
boş olarak çıkamadığı yokuşları, Doç kamyonunun azaıni yükle tırmandığını gö
rdüğiinüz zaman sahibinin emrine bundan muti bir nakil vasıtasını tasavvur et
menin imkanı olmadığını siz de tefrik edeceksiniz. 

-~· 

®dünü~! 

.Turki~e için umumi vekili: 

Olbaptaki şartnamesine tevfikan itaya talip olanların işbu mevat 
evsafını müş'ir şartnameyi almak üzere Cumadan mada her gün mil• 
essese katibi umumilğine ve fiat teklifi için de teklif edecekleri mık• 

' tarın yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçelerile beraber ihalei 
kat' iye günü olan 26 Eylıll 929 Perşembe günü saat on da mües· 
seseye müracaat eylemeleri. 

Kemal Halil, Mehm.et Rif at ·· ve şürekası 
İdarehane ve satış yeri: ~- Garaj ve tamir yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddesi No 168 Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğlu 7 42-7 43 Telgraf: Tatko Telefon Beyoğlu 1755 

Taşra a.carit:alikla.rı: 
Ankara 
İzmir 
Kayseri 
Adana 

: Zabıtçı zade ve şeriki ı Diyarbekir: Pirinççi zade Sıtkı Nedim v 
: Mahmut Celalettin bey Edip beyler. 

: Muhaddis zade Alim bey Bursa 
Samsun 
Gireson 
İsparta 
Malatya 

: Nasuhi Esat bey . 
:Esat efendi zade Se\it Bilal B. '· 
:İsmail zade Vahit ve şürekası " 

: Muharrem Hilmi bey 

Gaziayintap: Güzel bey zade Hasan bey 
Hacı Abbas ve mahdumları 

: İntibah şirketi ı. 
Trabzon : : Badılı zade Tahir bey 

Tütün inhisar idaresi Umum müdirtiğinden: 
Ort:aköyde, Feriye de kain Tütün Eksper Kursuna bu sene 25 talebe alınacaktır. Taliplerin adedi 

matlup baddi geçerse bir müsabaka yapılarak müsabaka neticesinde kazananlar kabul edilecektir. Bu 
müsabaka S Teşrinievvel Cumartesi günü Feriyede saat 2 de yapılacaktır. 

Taliplerden aranacak evsaf şunlardır: 
1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı, Oıı sekizden aşağı ve Yirmi beşten yukarı olmamak. 
3 - Uakal orta tahsilini ikmal etmiş bulunmak. ( Yani liselerin dokuzuncu sınıfına muvaffakıyetle 

geçmiş olmak. 
4 - Sıhhati tam ve bünyesi tütünle iştigale müsait bulunmak. 
5 - Ale\itlak ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet kabahatlerinden dolayı mah

kum olmamak. 
(Mezkur hususat: Nufus tezkeresi, mektep şehadetnamesi, veya orta tahsili ikmal ettiğine dair Maarif 

idarelerinden musattak resmi vesika, idarenin iki. doktoru tarafından verilmiş sıhhat raporu, mahalle veya 
karyesi ihtiyar heyetinin Polis veya Jandarma d~ı~.elerin~en musaddak şahadetnamelerile tevsik olunur.) 

Taliplerin nihayet 2 Teşrini evvele kadar Tutun lnhısar İdaresi Umum Müdürlüğüne istida ile müra· 
caat etmeleri ve vesikalarını da beraber getirmeleri ilan nl ~nur. 

~~~~~~~~~~~~~~ ...................................................................................................... ,.. ...... _. 
İ Emvali metruke ilanı i 
• 1 

i ...................................... D••••••••····················••••lll•l••••••ll••lll••······················! 
Satılık hane ve arsa ve dükkan hissesi : 

Beyoğlunda Yenişehir Kasap sokağında 11 numaralı hane 320 
lira ve Boğaziçinde Emirganda Meydan sokağında 13 numaralı ar· 
sının 350 lira ve Eri!nköyünde Bostııncıda Erenköy caddesinde 17 
numaralı arsanın 450 lira ve Ortaköyde dereboyu sokağında 87 nu
maralı maa oda dükkanın hazineye ait 8 ve 3hissesi 300 lira nakit ve 
pe~ia bedellerle 7 - 1 O· 929 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 
d·· müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile 
temi~at makbuzlarile Emvali metruke satış komisyonuna müracaat 
r'·itın~ !cri. 

Ü sküdar ikinci sulh hukuk mahkeme . 
sinden: Üsküdarda Çakırcı Hasan paıa 

mahallesinde yeni yol sokağında 15 No. 
hanede mukim iken bundan akdem vefat 
eden Cavit beyle bilahare vefat eden ka· 
rısı Feriha han1m1n mahkemer.c tahrir ve 
~2tiı edilen eşyayi metrukeleri 22 eylül 

Pa<ar günü saat 9,30 da meıkfir ha· 
nede bilmüzayede eatılacağmdan talip 
olanların yevmi mezkfirda mahallinde ha
zır bulunmaları ilan olunur. 

J stanbul icra da~re~inden : Bir boçta7 
dola)'l haczedilmış olan demir kasa 

maroken~kanape ve koltuk yazıhane saat 
ve s•ndalye ve sairenin eylülün 23 ilncü 
paı.artesi gi.inü saat dokuzdan itibaren 
Sirkecide Horasancıyan hanında sotılscağı 
illln olunur. 

Kurulmuş bir işe sahip 
olmak istiyenlere 

YEGANE FIRSAT 
Beyoğlunun en işlek bir sem· 

tinde, senelerdenberi devam eden 
ve pek m uhim miktarda güzide 
müşterilere sahip kiirlı bir dük· 
kiin, terki ticaret dolayısiyle 
mevcut malları ve mefruşatiyle 
beraber devren satılac•ktır. Ser· 
mayedar ve para kazanmak kolla· 
yanlara fırsat. Tafsilat için latan· 
bulda, Ankara caddesinde Kahra· 
man zade hanında ilAnot acımla· 

.. msına müracaat edilmesi 

} stanbul Asliye Mahkemesi üçüncü hu· 
ku.k dairesinden: Şişhane Karakolunda 

havuz arkası yeni bahar hanında 6 No. 
mukime hurai tarfından Balatta bızır ça· 
vuş Mahallesinde yeni cadde sokağında 
97 No. lu hanede mukim ;ken ikamel· 
g!hı meçhul bulunduğu anlaşılan Avram 
aleyhinde açılan boşanma davasında ili· 
nen yapılan tebligata rağmen gelmemiş 
olduğunda bir ay müddetle gıyap kararı 
ittihaz edilmekle talık ikaım bırakıldığo 
15 · 10 . 929 Salı günü saat 11 de ha
zır bulunması aksi halde gıyaben muame· 
le yapılacağı ilan olunur. 

Bakırköy sulh hukuk mahkemesinden: 
Bakırköyünde Kartaltepede vefat eden 

divanı muhnsebat reisi Ahnıet heyin tere· 
kesi meyanında bulunan kıymettar kitap. 
~r ile diğer eşyaaı ıehri halin yirnıi he· 
şıncı Çar~anba giinü saat 11 de furuht 
edileceğinden talip olanların ye\1m ve 
vakti mezkürdıı Bakırköyündc Kartaltcpe· 
de i).!~lı;.tupcu sokağında. hazır bulunme.Jarı 
:~n nlı•r.nl' 

Şirketi 

Ya 
hayriyenin 

va selerl 
20 Eylul 929 Cuma günü 

(Hava müsait olduğu taktirde) 
74 Numaralı ALTINKUM vapuru Şeref bey kaptan idare· 

sinde olarak ;evmi mezkurda köprüden saat 9,15 te hareketle 
doğru Yal ovaya gidecek ve 11, 15 te oraya muvasalat edecektir. 
Akşam Yalovadan saat 17,45 te hareketle 19,45 te köprüye 
avdet ederek Boğaziçinin köprüden saat 20 de hareket eden 
postalarına yetiştirecektir. Vapur ücreti azimet ve avdet (100) 
kuruştur. 

Çocuklardan nısıf ücret alınacaktır. 

> Beyoğlunda 

''LONDRA birahane ve lokantası~ 
2 2 EJ1liJI PAZAR giJniJ acıl1J1or 

12 kişiden mürekkep 
TÜRK AİLE MUSİKİ BIRLİGİ 

Her akşam Saat 18 den 24 e kadar terennum edecektir. 
MUSİKİ HEY'ETİ: 

Şef : NURİ HALiL B. Muıranniye ı SEMiHA H. 
Kemani : HAYDAR B. " ., ı MAHMURE H. 
Piyanist: NiMET H. ,, ,, ı BELKIS H. 
Pançiıt : ŞEVKET B. ., ,, ı MELiHA H. 
Violonıel : FURTON Ef. ,. ,, I.EMAH H. 

MAKBULE H. BEDRiYE H. 

A 

Ali ticaret mektebi 
müdürlüğünd.en : 

1 - Mektçbin ulumu aliye (iktisat, Şe~benderlik, Muhasebe. 
Banka ve Sigorta ) ihtisas kısımlarına tam devreli lise mezunları ve 

mekatibi aliyeden ve ecnebi mekteplerden gelenler. 
2 - Yüksek ticaret kısmına, ortamektep mezunlarile liselerin 

birinci devrelerini bitirmiş olanlar ve bu derecelerdeki musaddak 

mekteplerle meslek mekteplerinden müracaat eden mezunlar. 
3 - Orta ticııret kısmına, ilk mektep mezunları kayıt ve kabul 

edilmektedir. Kayıt müddeti 30. Eylul akşamına kadar dew&ın 
edecektir. 


