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~ - ·- cam1turlJ1et lcln ve halle lcln 
l!Jl'&NBUL ANURA CADDESi N.l : 11578 PAZARTESİ 15 TEMMUZ 1929 

isterik bir 'f'Urlı-Yun•n mUzakaraıı 

devlet Müzakeratın teehürii endi----
Bir mtlddetteııberi, her nedenae, 

JUN•lılar bilim hahriyemizle fu
Ja ~. Geoealerde bUri· 
19 D8'ıln il 8099riı bir nutuk 
söyledi. Damı ilerine Atmanın 
o malaut mberebfz pseıeleri 
MÇma eapm Defl'İ79la bqladılar. 
Ntimune olarak yan • resmi bir 
sahlWen bir bç•llf. nakledelim: 
-~~6aıbd· 

... up edebil«:.k iir lllaiUlkd
dr; 1uallnılri Yrı~ adalarına, 
w, ,. .... 6'Jrptall, CflftllPlall • 
... MGFU dlJceı.rini koruMtlk. 4'İll 
~ ,.,. apnula ..,. 
hrdar. 

c ••• TüTkiyenln Uınanlan yolo
•; as nııfrula •skfln fdİI ara
zili orum muluJftuamıa yeler. 

• .... s..ltanlar .Ak-den.im oe 
Kara-denl&İ1ı laılkümdarlmı il<• 
ttJrk doııanmaıı 1"' bir wkit rolıl 
nı1 OJllOf GllCllR&ftl. 

• ••• Türk dMGnmcra ~ 6lr 
ihayaot1 ı.kttbül dltla.» 

.... ..,. mllhaıriri l>u •· 
brları yamak için kim bilir ne 
muktarda lllJon yutmqtur. 

Demei ki mtllk.il adalardan 
mörekkep olmayan bir devlete 
bahriye ilam deiilmitl Bu J'UD8D 
manbluna 16re Fransa ve ltalyaya 
da doeanma prekmezl ... 

Tiıkijenin llmanlari oJma41it 
tddf.._ iae art 6ltil yatarak guı. 
mektea batka ,.. cevap verile
büilf 

M. Booarie'in dekilfne bakılır· 
• Y unasıiatanm ıergüzeıt peıinden 
kot.... • amanı, ne vesaiti, 
11e de miaca mlsaitmit-· 

'Pek IW lmaire, Garbr Aaado
luyı alrtllerini saldırdıkları Yak.it 
yunanWarua ıramuları, vaaıtalan, 
nn.gluı mlllit mi idi ? İdi ise 
ne Çllbuk detifb"? Kırk yıllık Yani, 
oluma Kini? 

"• ..... teklif? Sizin donanma· 
Pli oı...m bilim olsun ... -Dört 
vapndaki gocuklar bile, araların· 
da oynarlarken, bu derece insaf· 
ınrllk etmeder. 

, Zihniyete dikkat ediniz. Dört 
martaftlla TUrkiyeyi müdafaa es
bablndan malınım edecekler. Kar· 
plarmdaki kimseleri ne zannedi· 
yorlar? Tilrk donanması biç bir 
vakit rolünü oynamam11tır demek 
ise bittin milletimizi alır bir 
ıurette tahkirdir. 

Aalıyoruz ki yunanlılar bizim 
ıölpmilden bile korkuyorlar. Y • 
Y11lUD tamiri uykularını kaçırdı. 
Her terakkimiz ok gibi gözlerine 
batıyor. Y wwıiıtan bu zihniyeti 
ile, bu hareketi ile umumi sulh 
için pek fena bir Amil olduğunu 
illa ediyor. ICabma sığmayan, ve 
..,.. acemi bir ıiyuet takip eden 
bu detlet Ye bu miUetten bihakkin 
çekinmeliyiz. Y unanistana kar§ı 
tahaffaa Teaaitimm ae kadar tevsi 
edenek 811lhao mert.ebe hizmet et· 
miş oluruz. Bacı yatmaz gibi bir 
devi~ ~ilteJnadiyen dayak yiy(>r, 
ıene iki baeatı ilatilnde ••• 

Yunanlılarla nıllzakere? Doku· 
euncu protokolu defalarla tashih 
edip yeui muahedeler akdeden 
ve hiç birini icra etnaeyen bu dev
letle ne görüıülebilir? y unanistan 
isterik bir kadındır; dostluğuna 
da, dii§manl!lına da. itimat edi· 
lem ez. 

şeyi mucip değildir 
yeni milzakere olmayacak. 

A.z,öz 

Bir ••zetec .. 
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rrabzon iNi llavallslnd• 

Zayiat ve hasarat müthiştiı 
413 ev 93 dükkan 

tamamen harap olmuştuı 
Trabzon: 13 [A.A] ( dir. Ekser köylerde halk seyl&p ft 

,-agan şiddetli yağmurlardan heyel~n.m dehşe6!1den .datJara ild
dereler taşarak Rize ve Sürmene· ca ettiğınden zay1at miktarı tamae 
de otuz dülcklnı tahrip etmiştir. men anlaşıla~amıştır. ~ k~~ 
Ri&ede beş Sürmenede 20 kadar ar~sı~a.. ~~a~a!e mü.nkatidir. 
nüfus zayi olmuştur. Of köylerinde Gok gurultusu gıbı sesler ve he~ 
myiat ye hasarat müthi§tir. Kua lanlar zaman zaman devam etmek
dahilinde bil'umum köyler seylap- tedir. Bazı mıntakalarda mektep 
tan ve milteakıp seylAplardan mü• ler ve camiler kimilen harap ol
teeuir olmuştur. muştur. Henüz hiç bir haber &ını. 

Memıat Bekta ve Solaklı vadi- mayan on kadar köyün de ~ 
]erinde yüzde elli ili yözde doksan ~lc~uğu _tahm~n edil~ekt~ir. v .. 
derecesinde mahvolmuştur. Şimdi- lının rıyasetınde hır bey et o• 
ye kadar tespit edildiğine göre 23 gitmiş müstacel yardım tedhi~l~ 
köyde 413 ev ve 93 dükkan tama· ittihaz ederek avdet eylemıttir• 
men 54 ey kısmen harap olmuştur. Felaketzedelere mevaddı gıdaiye 

Nüfus zayiatı dört yüzü mütecaviz· gönderilmektedir. 

Divani aliye 
Muhtar.pş. 

vekil gönderdi 

Vilayet bütçesi 
dün 

.. esbit edildi 
Vlliyet bütçesini tetkik et..W 

üzere te§ekkül eden muhtelit • 
cümen mesaisini dün ikmal et
mif ve viliyet bütçesini ıu tekil
de kabuJ etmif tir: 

Adi bütçe varidatı 4,924,121 
lira 50 kunış, adi bütçe muariıı 
fatı 3,137,783 lira ~ kuruf, ,.._ 
kalide bütçe varidab 1,839,887 
lira 60 karuş, fevkalade ~ 
maearifab 1,839,337 lin, (J() bW 
ruıtur. Umumi bütçenin varidı• 
tından 8.50 bini mektep inpatıu, 
58 bini bağcılık ve fidancılJla ,35 
binin damızlık hayvanata, 500 
bin kfisnru viliyet yollan .inpal 

llahmat muhtar P8f8 ve tamiratına, 400 hin 1irua ela 
Divani Ali temmURD on seki· devlet yollan inşaat ve tamiraı.. 

:1.uıde ltereti uıaamiye igtitnamı na, tallais olunmut ve bwaclm ı.. 
aktedecektir. Divanm da'Jetine ka Serem kanllDllllllll tat.hi& 
~mut Muhtar ~amn icabeti 
.,.ph-.ıidtr. M.amıfi ~ vekil dolayuiyle hitçede nk1m • ... 
r n mel a-ır iMn 26 bia Hn .......... gOndermiı olup im vek ifeimala· ..,.. ··- ._.. 
~ iıtirak edecektir. edilmip. • 

Daaldl apcw lntlbaafllldaıl 
• 

• 



konyada .. ıkdam. 

ilk mahsül için 
Borsada merasim 

Ruslara göre 
lrakın 

harici siyaseti 
Döne, buQône, ~arına ait môteferr"J.\_ ha.b€rler 

J' eai tarifti 

ilk balda• •eh•Jiwln ı• Tifliste çıkan 117---a voatoka,, 
rimize ptiriJditiai, bu münua- pzeteıi 29 1aaz::"tarihll aG.-
betle ~ banaı•da fevbl· huında lrakın harici aiyueti hak
\de meruim yapalacai11U yaz· 
aıttık. lcıada yazdıtı bir makalede 

llerUüa dtm uat ıeldzde diyor ki: 
ouğday puamada zaltire borlUI Manda altinda frakın harici 

1'slJll11leıMin beyin fJBf• 

Ana vatan 
haricinde 

hazin bir ölüm. 

Antrepo buhranı 
hili 

devam ediyor 

Yangın si~ortas 
cretlerinde 

yapılan tenzilat. 
önünde yapıbmf, meruimde halk siyuetinden bahsetmek belki tu.. Dün ltambiyo ve menkul kıy· Umandalci antirepo buhranı Ticaret mldiri,.tine teblit ecli· 
fırkası müf.ttlfi ve Kütaı.ya meb' laaf ••kbr. Elbette lrakan harid metler komiser veki.letiu Manilya elu dev .. etmektedir ve ..ı- len imik liaorta tarifeai tab'e
uıu muhteremi lamail Halda siyaseti, oradaki lngiliz Ali komi· şehbenderliginden gelmr hirtel• lar hili maftalarda balwnnak· dilmektedir. Yeai tarifed• tiprta 
be~L ile belediye rei9i Hallı, seri tarafmdan tedvir edildiği grafp ~'\le O.m .. l>ankaıı tadar. Uman firketi tarafuıdan 6-etleri t...u ed~ .,... 
zir mldürü Hamdi, mın malOm iken bu memleket için d~ komseri Kemalettin beyin Mar· kiralanan lnön6 vapuruna ma..- aynca prim fibi alınan ve pri· 
taQ; ·ut müdürü Lutfi, ticaret. tnı ve vali manuile harici si-+ ıilpda •efat eltili bildiribiıiıtir. nalardaki malla Dlldedllmete mia % 20•i• tlen6& ed• mu
odila rei8i Nuri, ziraat buka• yasattu bahaetmek olamaz. &uea rabamız btdanan Ke- batJanllUfbr. Ba-a. Mıaber bYele ~IU'I <I. bldınlmqbr. 
mui'fllrii MGmtu, alitı ziraiye 1922 ıeaeainde lnıiltero ile maı.ttin B. • ar mflddet ~ buhranın temamiyle izalesi için AnCllk b 1 1.1-

eH ıiaüdlrl Mecidiye sade Irak aramda aktedilen bir .... Osmantı bubımın senelik içti· "-• flrked nllbm firketlne un .. 7erine ~.- ....,.. 
ehme.t Ramis, m6teber tüccardan kaveleye göre fraka •askeri ve . maında hanı ISuluıımak üzre ,.h. JeBİd• müracaatta buluamuı rafı nualle "°7

,5 tlserlnd• telli 
Halim zade b..an, Borsa komiseri mali yardım., vadedilmiş ise de rlmitden Lon4rıya har,ket etmit ve ihtiyaca ı&re antrepo llC'lme- bi~ ==~tiı'.;,.... tari· 
haq sm,' M. Hamit, ticaret odaıı memleketin harici ıiyuetini ve fakat )'P~a haıtalandıp ~~~e 11111 latemiftlr. 
lcitlW -ili lkrem beyler ve maliyesini kontrol etmek hakki Londıap titmiy .. ~ feJ• nazaran fiatlarcla ae War 
btttiiD hulday tlccan ve eanah fncriltere hu""kümetı"ne b--•-ı-.. ..ı bir ~ılmiie pw.k ted.vi,e F•ansızlann trn.Olt ,.1c1..., liprta komter· 
ham balma-.lardır e· U'aAI _... baılanalauftl. H• n-..ar .- a ' isi tarafaaclaa tetldk ec:lilmekte-

H '-·-- d 
0

(318' t 1 br. . . l···t-.- !--..l K •.-a.:. ~ V-1-•1 !.t. al..!t.1 atlp _..,esin en ,, eve. Irak Hlkumeti, diter müstakil vıame ça .,.._ .. ..ue ....... milli bayramı uu-. .wetp tariı..m te-.i..n-
~lü ıenç bir rençbv olan Is- devletler mbi, hariçte kem.inin tin & d.çar oldala dertten lıMr- clea -- Wlıibbee batlet•· 

·\ -JıoL. Kad're aı"t bul .. ••n •· tulam..,.rak evelki .a... \feQt et· _......_• maı vt1•~ 1 - el.-i ve konsoloslannı bulundur- ·J-
15.... ~ 

butday upıya doldarulmut, r mittir Merhum otuz SCMed• faz· Dfill FraDllllarm milll ..,.._ -----.... ....-----
~~ laer tarafı kırmııa be- mıyacakbr; Buna ratmen de, Irak la rümmatta buhmmut ve Ud le· idi. • laftn·lebetle ..m-a N 
1U ve yetil kordelalarla, sap an HükUmetine en yakını kompılan ne kadat da riiaıımat umam mil· Fraw .. 11ılıllr clı•ıb'-1 " R•zine ile allk•Jan 
batak demetlerile ve bayraklarla ile meseli (Türkiye, ran Necit, ~OrlGlftn6 ifa etmiştir. ber 1ene ..w olclut-~ beilecek 

Hicaz ve Suriye ) ile aiyui miDa· Mali :-1--cle ihtisuı ol·- bu -emur1•-
-1-1 -:.ı v ....... _ •• ::...a..s:nde de ~ - --..:- vanalm...._. ... .lllC 
.....-en~ ---- ua~u bette balunmak .halda verilmi.. kı""'edi zatın •efatına t---nı -·-ı-r--..-!lı.a..aL l"!--!-..1- --~u m11hteıem .,. J-· _ ~~ F-··- --6..-Made -ıı .. L-. 1336 1•11la•• itibaren M1i· vu,,_ ~ 99Y1111Ut tir. itte Irak HükOmeti lngiltere ve allellne beyanı taziyet ea... ·- ......, --~· 
bir lotoirafiıi aevlai ilatiram ve tarafından mtiaaade eclilen çer99• ram tlolaJ11111e .. t 17,IO• llir ~ ~le.-~ P •Y· 
tazimde tutulayorda. ve içinde bu sabada yanm yama· lmtntn. rml kabul N•••tbr· I•• lala etllr lraran ile ~-m99u· 

S..t ., ... kapı, öode ....... , ... lak nst~•-·ı h . " . t • .,. Dil ·ı 1 tik Fraw kolasıili ile ... , ...... D ~ •• .., ..... a!1.": .. "Z""~-.k~t, 
zurna ohhp ve ııfrkaffede JÜZ· m ... ancı ııyue ...-ıP eııpı ere ame e ~W..Prawllbu• --.,-- ---...~ -
• rce haDl bulundut-ulde bütnn etmektedir. Tiirkiye tle ~a yaptınlıy.or ailellliJle ._.... ......... _,. ......._ mlll •wk ve 

ıe'-eti"n ..--1. ... -dı·-... 1•11·, lrakın ~·asi mümeaiUeri bile ~-ı... ..._ ...... L la k ..._ ı ır,. .,,,.. 4u bi ...... 
K; p:ı•• ,, .. ._ _.. ,.. ~• uuaundaa ~- ra -W.- .... aJv.!Ytlıll L-•-- _ .... -L~ ft _.-.. ___ _;:!9_ 

· li ı.,.hürab ara11ada çar- vardır. · ~ a• ....-- ......... ~ - .......... 
dolqtlnlmlf, mlteakıben Sariye wa Mı11r matbaatıwdan =::ıni:!':=rdi!'I:! ............ tekddiyeleri iki ta.itte velile 

~ l>ına11 önüne ıetirilerek ha- anlqıJdıtına nazara, Türkiye ile ,,.. -. Bu lrabal n•lni •lteÜıp cektir. Hükilmet ba lla· 
a beraber m&teaddit fotot· bak arasında, ticari münasebet· ti yerinde Ofaillar r.brikalara •· Wr ....... parti verllmlttir. Gar- ziaenia allkaıın1 ıira e um& 

ahnnufbr. leria inki~ma yardım edecek nıele olarak yerl~tirllmlftlr. elen paıtiJe bir çok Türk lftat için plıpnaktacbi'. 
tela ... ,.. borsa alonana !L~ lhrüficeae tarafındaD amele- -ı...:-:- ı.. • .___ _ _.__._ elan y tık ,-1-- • • 
,, bunda humma ait ve •parlak b" Otekabil münase11et., yu an dilenctlere joe gidip pi- ve~ ----et mlUllllD ır parllılK ıçın 
ikna olunmllltur. teeuüa etmiftir. meierj)çiı>. biı:er kat elbite, J>irer ••ili de iftirak etmıttır. talimatııame 
bu bora komiseri tara· Suriye ile hudat me•leıi daha _gafı fo~ ver~i§tir, Sefir kont dl Ş..hnn blT Kirli v6 yırtık paralan,p 
eciı bir hitabe irat edil- laalledilmemiı iae de, ba keyfiyet Şehrimizde et sarfiyatı nabak llyleyerek aaeruldıe iı· tepdili hakbada bamlanan taİt-

miL lacı Sait bey bu hitabesin· iki memleket araamda ıulb ,e \irak eden zevata tetekkür •t· .___ · -.;.t b·A--:..:. n .. 
"TI Kataağaç mezbahası tarafın. ma.,....e proıua ,\.1111,..... uu ae viliyetin geçirditi üç sılan- müaleaıet •W.•lebewin cere· miftir. ~=·~·ım -· . ile ~ 

tılı kuraklık MOesinden 90llra yanı• mui om....... i:.r~Pt~eaı J>ir oeckele. p aı .. ~." umm im 
idrak edilen feyizli MMRin ilk Irak ile Necit arwncla. -'"n "ran 8 407, M.Jı-- ile '30, Nl•IITT• al$ 
..tıaulü tenfine yap.ı.iı bu me- ,_ ~l 7 lıaJl.YllJl zebliedwPiıtir. B-. 8'1" Ş ' la k b• R ·k I aıimin icrasıadau mabat~ maziye aiıbeten daha iyi mlna· retle HaziıalJ(la 4790 hayvan fazla an at r me te ı us ömür erine tek• 
~evinç ve ıülcramm g&termek, 1ebet teeaıüa etmittir. Hudut ka· keıilmİftir. için tahsısat Rua kömürieriaia nhbe-
rY etli çiftçilerimizi daha ziyade rakollan meaeleli artık hiddetini Bunlardan 4'54 erkek, 2820 Kawaç .,., müukkalat •ergi· tille brp lci.aıılenmbda •alifwti 
JlıUyete tetvik etmek e>ld_.unu bybetmit ve taafiye edilmek iz· difi ka1"6man, 11504 erkek, 28.'9 leriııdeu aluımakta olan murif fiatlarma laciinlek ._ iMi MICW' 
mh etmif, menaime iftirakfenn- re bulanmUftllr. diti dağlıç • 2995 mten ~ difi mgilhıhı yt.de altıamı tecavtll delecle k6~n fddYetini 
~ dolayı hazınma tetekklr Nihayet, son gllnlerde Irak Hü· keçi, 96492 kozu, 290 oglak ki etmemek prtı ile muıif Yeklleti temi ·n i~~ ,~Waicd el katı tedbir-
~emi~. k4 meti lrakm istildilini tanımak 63 101 klftft~ ... dur. er ahu" ..üım ır. 

Mü wbe -L- .11...L! t • u v1 ..u• aan'atler mektepleri igia bir tala· H:... 11• fı ka d üfı teaKı n mm .. Kll nrnA mu- -rtile bu ı"lci memlek- ••uıda Sundan haıııl.. 1024 yerli 502 IUA r sın aki lro e 
Gr6 Lutfi bey ele aynı aurede ,,_ 9

' - · ~~ -' ~edecektir. Bu tahuut ~ • ..-z." kıymetli bir hitabe int da bir itillf yapmıştır. Şimdiye ecnebi ökt\z, 284 yerli; 8 ecnbi idanıl •U1ua111 bütçeleriade bd'· nns salonu --.•·1. ... ıeket zıraatmın bel- kadar Irak ile siyasi mÜllaleb · inek, 64 erkek, 88 dili ~wja.. ._ __ ...__ na L --•- L u.a. L...L-- L da • 
• ı. l k 54 dan''- ]07 malak 1 deve L: •~· uutçeye a.onwaeaa. 1"111l5 nrmı Dinuan tapu· 
*reti•ni '-kil edm küçik çift· teeuüı etmemeli, i&i meme et .~t- ..,. ~ L .1-.. b ı.ı:_, ..... _ ko f 1 b ,.... ••• -.. 22oa reJ 'J..;.;ı..;d havvana 1.. .. l:A4ir. tllaSIUtla uun ytil iD llnlJI teca- m&ıua olan D erw la ODU Jlıo 
•ıı+ ..._ ~., ...._vilderiain arumda ticari •uamele~n. in· ~ 1 ··~ ....,.. .ı-.-ı -'- 11..:...-~ı eo -'·- ı 
.... ._. Jllil ....-.u • .., Ekmek narkı vlll .., ..... fUltır. •~ ~ '· rı..-.... ua•119 
,~k faydalı old...,,.•nu iı.-b eclenk kifaf etmesine -sel oluyordu. n..........._..... L bi L "taı .. ı.. ti" ı '>O•· •a• nda .,, Şeh-maneti-.1-,. 'l'e•m"•un vr.umu me.te re.t8r6 ı ... m,unueuee '/ e ~., "" ... 1 .t: .... t veklleti namına memnuni· Irak HllkGmeti tarafı n ~erbe· ... 11111'- aı - ... ___ ..J_ b0 

• -'...&: -•~-... -"- on alt\~ Salı ..n..ftnden itibaren n....-.- mektebı" aı:_: --•·•Arltı- mUMW ır çay zıyarı.u verece.us. 
ıet ve te,.1a1rlnl ı.,. v.,.... layı ziyaretin meaeclllmeı\. Irak 1ıuaa vn111111 IUW RAw Di · L·--bat 

. • EkJne&in kilosuna on attı b~\lk ~ nl'lllan mektebi mfklerriale- VaDl mUDBBC 
aMl.tiı'· için bl,ek bir iktiadl D1V ini •· la uı a.,..- --.:--- L.! 1 
; ..... aoara 1ID tllccarmdan etmiftir. ve fr~ca DlD ~ OIUDI }'irmi. ir riıMlen Tevfik Alı B. iatilaap olun- mttralUp eri 

DN • .de Ham bey de aynı dk~. ot, ~:-. ml fiat VNO- -W:.. c ... L..:miıdeki .l:na ıubeleriai 
.. t.:="e bir laitabede bulUIUDUf, •Nir lıt. gazetesi miiltakbel iJıW&i ua • ..,_... .,. 
___...... lnk be • u•-1-. .1- mektebi amaaajmaa teftit etmek Üll'e clivaDi ...... 
ti ... riad• dola"' lauarana Iran- milaue ti IQWI~ T.......,ı.zlı"k 1•len· m•murlan ~· ~ ~ · ~ tubeti ~ .llmanyada bat niai F•ik 1. tohrimia ael· 
- *81 aa•na anı teıekkür bazı tahmlnatta buhmmaktacbr. Şehremaneti temizlik ıtleri me- ikmıli tlblil .... Ol'llWl mlhen- •ittir· 
ellaiftlr. aı pzeteain aldıtı malGmata urla d ehedd ""il ı B 
..... ..,. ı.tdav pzan aazaran, Iran Htlkilmeti artık m n arama ı t u t yapı • diai Muhar . tayin olunmuttur. Divani muhasebat ba ._e 

.._...._... SivMlı Huu nnştır. Dumlupınar yatı Avrupaya taWI için dört .era-
Ziya eJillde bir deaet ba- Tahran • Kurqirin uva hattmı Bu tebeddülitta Bey<>ilo d.. • lap ~erecektir. Bunlar Avrv-

•kl 1161• lauınma a:rnen Batdada kadar uzatmata muva- h~fi memuru Hayrettin ve latan- mektebı kampta pada malluebatı umumiye tahlil 
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Şükrü kaya'CasusÇek 
B. Beyazıtta memuru 

Beyazıt, 13 [A.A] 
Dabih re yekili Şükrü kaya 

beyefendi refakatlerinde Beyazıt 
valisi Ethem bey ile Suphi ve 
Kadri paşalu bulundutu halde 
hu gün saat 14 te beyazıda ıel· 
111İf}er, halk ve kitaat tarafından 
karşı •11uclır. Vekil bey bir 
müo ~rahatteD sonra refa· 
katleri~ ıevat ile birlikte saat 
16 da Kara.. 5aeye hareket et· 
lllişlerdir. 

Sürmenede seylip 
Trabzon, 14 [A.A] 

Sürmenede emsali görülme
miş aeyliptan dereler taşarak 
bazı köprülerle yirmiyi mllteca· 
viz dükün, mataza yıkılmlfbr· 
Aksa )lllb mektebinin yatakhane, 
yemekhane ye deposu yıkılmlfbr. 

. Oç erkek ve bir kadm bojulmuı· 
• tur. Eaku altnadu çıkanlan iki 

kiti tedavi edilmektedir. Mezruat 
ve agaçlar fma halde hasarzede 
olmuştur. 

Bu seneki istihsalat 
lzmir, 14 [A. A] 

Bu aeaeld latib .. libn mıkta· 
n tudur : M-iuda, Ozüm 50 
hin, Tütün 36 bin, Pamuk 4() 
bin, Arpa 4 milyon, Butday 6 
ftıllyon, Bakla 132 bin kilodur. 
Urlada : Ü2ÜID 3 milyon, Arpa 
700 bin, Buiday 6 milyon, Pa
lamut 200 bin, Tütün 300 bin, 
kilodur. Orim ıeçen senekine 
niabtt), yiiıde 40 Tütün yüzde 
20 fazladır. ---
.İzmir Ziraat Bankası 

lzmir, 14 [A. A) 
Şehrimiz ziraat bankası ilara

cat itleri ile de iştiple karar 
vermiftir. Banka Avrupa Ye Ame
rilcadaki muhabirlerile muhabe-

• )'e devua etmektedir. 

İzmirde bir ihtifal 
İzmir: 14 [A.A.] 

Geçen aene teftişten dönerken 
DZMQ yaralanıp vefat eden müs
tahbaa lllevki piyade kumandanı 
erkini harp kaymakamı Nihat ve 
erkini barinye reisi Zeki beylerin 
~cletlerinin yıl dönümü müna
aebetile bu gün makberlerinde 
bir ihtifal yapılmış, müteaddit çe
leııklervazedilmiftir. lhtifalde er· 
klm mülkiye ve ukeriye hazır 
bulunmutlardır. ---
Çe§Dle deniz banyolan 

lzmir, 14 (A. A) 
Çepıe deniz banyolarının İD· 

şaatı bitmek üzeredir. Cuma gü
nü mlkellef bir resmi küşat ya

pılacaktır. 

Almanyanın dahili 
siyaseti 

Berlin: 13 [A.A.] 
Almanyayı teşkil eden hükıl· 

metler dahiliye nanrlan arasında 
yapdan bir içtimada dahili siya· 
sete •üte.ilik mes' eleler tetkik 
edilmiftir. 

4skert Talimler 
Berlin: 13 [A.A] 

Gazeteler Doedritz't ·ıı· "d f e mı ı 
mu a aa nAZJrı haz r bul d ğu 
halde büyUk mikyasta un ku .. . as crı 
talımler yapılma, oldu.x... 
maktadır. •unu yaz. 

Yeni kahine 
Lahe: 13 [A:A.) 

~ıra liçe M. Ruyrıbeerenbro
uck u ağ cenaba m nıup bir ka· 
b e te .. kıline memur etmiştir. 

· Ruyı bbeercnbrouck cevap 
"ern,ek için mühlet ia emiftir. 

Budapeşte, 15[A.A) 
Macar ajansı bildiriyor: •Ca· 

susluk yaparken cürmü meşhut 
halinde yakalanan çek tim~n~i
ferci hakkında Macar baricıye 
nazırı, ÇekosloYakya hariciye •a· 
zaretinin notasına bu gün cevap 
verecektir. Şimeadifercinin tev· 
kifi üzerine Çekler ayın ikisinden 
itibaren Hidasnemeti hudut istas
yonunda tren münakalatmı kes
mişlerdir. 

Macar notası cveleıpirde Çele 
memurunun aldığı gizli askeri 
malumatı okurken yakalandığını 
tespit etmekte ve casus Çek 
memurunun yakalandıktan sonra 
uzun müddettt:n beri böyle gizli 
ukeri malOmat aldıA"tnı itiraf ey· 
lediğini bildirmektedir. 

Tevkif edilen şimendiferci bir 
aydan beri huduttaki Çele ajanıı
nın resmi memuru olmak ııfa· 
bndan teberri etmis bulunmadığı 

için hudut istasyonu için mevcut 
itilifnameyi mevzuu bahis ctme
t• de imkan yoktur. Bundan ma
ada yine mezkur itilifnameye na· 
zaran Hidaanemeti istasyonu Ma
car topratı &zerinde ve her iti· 

barla Macar kavanin ve niıama
tına tabi bulun~adır. Garda 

aerviı halil\de bulunacak ecnebi 
memurlar da ayni şeraite tabidir. 
Binaenaleyh casusluk ederken 
cürmü meşhut halinde yakalan· 
dıldan fimediferciyi teTlcif etmek 
Macar mekamatının gayri kabili 
ret hakkı idi. Buna binaen Macar 
hüldlmeti tevkif edilen memurun 
tahliyesini ve Macar hükumeti
nin özür dilemesini talep eden 
Çek notasına nabemahal talclcki 
etmek mecburiyetindedir. 

Belçika 
Alınanya 

Paris, 14 [A.A.] 
Gazeteler Belçika ile Alman-

ya arasanda harpten sonraki za. 
mana ait mes' elelerin tasfiyesi
ne dotru bOytık bir adım teşkil 
ederek bir itilif akdini tavsiye 
ve iltizam etmektedir. 

Bir rekor daha 
Culver cily, 13 [AA] 

Amerikan tayyarecilerinden 
Mendell ile Reinhardt uçuş es· 
nasında benzin almak suretile 
cihan tayyare mukavemet reko-
runu larm1şlard1r. Tayyareciler 
10 ~n, 6 saat, 44 dakika hava
da kaldıktan aonra bu gün yere 
iamitlerclir. ---
Beynelmilel ticaret 

od alan 
Amsterdam, 13 [A.A] 

Sekiz Temmuzda Amsterdam
da açılmıı olan beynelmilel tica
ret odaları beıinci kongresi me
saisine bu gün nihayet vermiştir. 
Riyasete M. Pirelli nin yerine M. 
Theuniss intihap edilmiftir. Kon
gre başlıca Çine ait işlere ve Av
rupa hükumetleri mümessillennın 
mllttefıkan protesto ettikleri 
Amerikan tarifelerinin tezyidi 
mes'elelerile meşgul olmuşhır. 

Kost yoıuna devam ediyor 
Paris, 13 [A. A.) 

lngiliz bandıralı 11 Esperance 
day. vapuru Costes ın rakip bu
lunduğu tayyare mötüriinünsesini 
aaat 12,38 de Finiıter bumu açı· 
tandan i§itmiştir. 

Villa Kouble, 14 [A.A) 
Tayyareci Coıteı aaat dokuzu 

25 te Villa Kouble de yere iD· 
mittir. 

Pazarte i i K D A IH ., 

f1!:'Gırda ıııaf!! v~:ZiH! 

AmP,le fırkası taahhüdünıi 

1 
· • ifa edecekmiş? 

Sovyetlerın l(abineyi kim teşkil edecek 
Çine notasıı 

Moskova, 14 [A.A] 
Sovyetlcr hükumeti Çin hüku-

m~tine göfderdiği binrotada şarki 
Çın demıryolu hakkında Çin ile 
müzakereye girişmcğe, Rus sos
yal ist Sovyetler birliğine mensup 

vatandaşlarm dvhal serbest bı

rakılması ve kanuna mugayir ha
reketlerin geri aiınması şartile 
hazır bulunduğunu beyan etmiş
tir. Sovyetler hükümeti ihtilaf ve 

nizaa bais olan mes' eleleri hallet
mek için bir konferans toplanma
sını indi ve keyfi her türlü ~are
ketlerin hükümsüz addolunmaaını 
ve tevkif edilmiş olan biitün rus
lann serbest bırakılmasını teklif 
etmektedir • Sosyalist hükumeti 
bu notasına üç güne kadar cevap 
beldeditini, aksi takdirde meıru 
haklannın müdafaası için baıka 
vasıtalara müracaat edeceğini 
ilave etmiştir. 

Stines davası 
Berlin: 13 [A.A) 

Stiness davasının rüyeti esna
sında müddei umumi başlıca ma
znun olan Hugo Stiness'in sekiz 
ay hapae ve yüzbin mark nakti 
cezaya mahkôm edilmesini talep 
etmiştir. 

• Tavzih 
Türk ocağından: 
11 Temmuz 929 tarihli gaze

telerde lstanbul Türk ocağı namı
na matbuata tevdi ettiğimiz bir 
tavzih intişaretmitti. Arada ge

çen günlerde bu tavzihin kendi 
ruh ve mabadı haricinde bir tef
sire maruz lcaldığinı teessürle öğ-
rendik. Türk Ocatı halkçı ve 

milliyetçi bir müessesedir. Mem· 

leketin muhtelif tedris ve terbiye 
müesseselerine menaup olan genç
ler tarafından akteclilen içtimaın 
ruhu, Türk Ocatuu te'sisetmiş 
ve yaşatmış olan ruhun aynıdır. 
idare heyetimiz bu içtimaı ifade 

ettiği mana itibarile bilikaydil· 
şart tasvip etmiştir. Tarafımızdan 
neşredilen izahın yegane maksa· 
dı ise içtimaın gençlik tarafından 
~u~us~ bir teşebbüsle vukua ge· 
tinlmış olduğunu tasrih etmek-
tir. Türk Ocağı, bu günkü Türk 
Devletini teşhiseden milliyetper
verliğin esasl,rma muarız olanher 
hangi bir fikir ve hareketin tabi· 
aten düşmanıdır. 

• • 
Dün akşam matbaamıza gelen 

bbiye, hukuk ve mülkiye efen
dilerinden mürekkep bir gurup 
tuafmdan getirilen davetname
dir: 

Darülfünun ve mekitibi aliye 
talebesine - Son zamanlarda 
gençlik arasında tahaddüs eden 
vaziyet hakkında göriifmek ve 
sui tefehümleri izale etmek için 
mekitibi aliye ve darlUfünun şu
abatı talebesinin bu gün saat 
14 te Milli Türk talebe birliii 
binasına teşrifleri ehemmiyetle 
nca olnnur. 

Hey'eti tertibiye - ---
Birlikte konferansı 

Türk kadm birlili namına 
Berlindeld Beynelmilel bdmlar 
kongresine ittiralc eden birlik re
is vekili Efzayif Saat lıamm 
Berlinde görd kaduılık hare: 
ketleri hakkı da bugtln Saat 17 
de dariilftlnun konferans alo
nunda umuma mahsus olmak 
tızere bir konferanı verecektir, 

• 

lngiliz Hariciye nazı : 
M. Benderson 

[Mısır muhabirimizden:) 
Temmuzun birinci akşamı 11Ve

fit fırkası Mustafa Nalıas paşanın 
riyaseti albnda Millet kulübünde 
Feıhulluh Berekit paşanın hu· 
zuruoda bir içtima aktetti. Bun· 
dan bir akşam sonra da ikinci de
fa içtima yapıldı. Fakat bunda itti· 
haz ·nen mukarreratın gayet 
mühim olduğu mumailey Fethul
lah paşanın mezkur içtimalarda 
bulunmasından anlaşı]n,ı:.:tır. Çün
kü Zıjliil paşanın vefatmdanberi 
şimdiye kadar Fethullah paşa Ve
fit fırkasının hiç bir içtimalarında 
bulunmamıştır. 

Halk arasındaki şayialara na
zaran Londradan •Vefit,, fırkasına 
varit olan bir telgrafta Mısırın 
şimdiki hükumetinin zevali takar
nıp etti~ini ve Ingilterenin bugün
kü amele fırkası hükumetinin 
Vetit murahhaslarına evelce ver· 
diği taahhüdah ifaya hazır bulun
duğunu gösteriyor. lngiliz ga ete
lerini ve bilhassa "Deyli HeraJd, 

gazetes·ni okuyanlar amele fırkası
nın erkanında böyle bir niyet mev· 
cut olduğunu anlarlar. Bu şayia
lar tahakkuk ederse mevkıi ikti
dara geçecek kabinenin teşkiline 
saray ile güzel temasta bulunan 
Fethullah Berekat paşanın me
mur edime i tercilı olunacaktır. 

Komiser yerinde 
kalabilecek mi? 

M sırdaki ln ilterenin Ali Ko
miseıı Mister <~eorr.e Lloydm ln
giltere} e hareket etmesi ve kendı
lerine husumet beslediği bugünkü 
rei lerine hesap vermesi takarrür 
etmiştir. George Lloydın mevkıini 
muhafaza edebilmesi şüphelidir. 

Vefit fırkası istese idi 
Bu son günlerde Vefit Fırkası· 

nın saflarında görülen faali} et, 
nazari dikkati celbetmektedir. Ve
fıt ricalinin Amele Fırkasile bulu
nan alakalarını ve onlara karşı 
itimatlarını ne kadar saklamak is· 
terlerse de Mükerrem Übeyt ve 
Osman Muharrem ve Hafız Avet 
Beylerin evelce Londraya gitmele- • 
rinin siya i olan sebeplerini inkar 
edemezler. İngiltere intıhahab 
zamanlarında Londra Mısır lirala· 
rının mühim bir rol oynadığına 
inanmak istemiyoruz. Şu kadar var 
ki hali hazırdaki Mısır hükumeti
nin iktidar mevkıine geçelidenberi 
"Vefıt,, Fırkasının sükuneti iltizam 
ettiğini biliyoruz. Bu da Mister 
Mac Donaldm "Vefit,, Fırkuına 
verdiği nuıhatlann tesiridir. 

Mükerrem Übeyt Beyin geçen• 
lerde Londradan avdetini mütea· 
kip 11 Vefit. Fırkasının bu siikd· 
netinin esbabını sorduğumda fÔJ• 
lecevap ve:'mifti: 

''Mısır •Veüt.Fırkası isteseydi 
arzı kanla boyayıp cestlerle dol
dururdu, fakat yapmadı ve yap-

Mısır kıralı 

Fuat 

mak istemiyor, çünkü bu müşkül 
ancak hallolunabilecektir.,, 

Mısırda dikta törlük 
Diğer taraftan B } rutta çıkan 

"Elabrar" gazetesi diyor ki: 
Mısır Diktatörü lngiltetenin 

Payitahtına vasıl olmuş ve "Deyli 
Ekspres,. gazetesinin bir muhar· 
ririne atideki beyanatta bulun
muştur: 

"Bugün Mısır da diktatör bir 
idare bulunduğu doğrudur. Mil
lete bir faide temin etmi}en par-
lam toyu muvakkaten tatil ettim. 
Millete hakkile biz met edecek bir 
parlamentonun teşkili icin zemin 
ihzanndan feragatine kadar hali 
hazır idarem devam edecektir. 

B@nim gaye ve maksadımı size 
ifade eden i hu beyanatım bir ha· 
kikattir . lngıltere hükumetinin 
Mısır idaresini hana te\di ettiğini 
ve mezkur hukümetin şimdi} e ka
dar beni serkirda ipka ettiğine 
dair Sİ) asi muhaliflerimin iddia-
ları dogru d gildir. 

1ngilter zımanıdar.ı:mı, benim 
na p ve tayinimde ol un siyasetim· 
de olsun, imethal olmadıkları gibi 
ta} inimin bu "uretle olmasını esa-

sen kabul etmem. 
.Mısırdaki idarem mes'ul bir 

Dikt torlüktiir, bu şekilde idare 
ma~kara olacak m nıta idareden 
daha eyıdir. 

E\et Mısırda son :zamanlarda 
bir parlamento bulunuyordu, fakat 
o parJam ntoda demokrasi hayatı 
1 ulunrnı)ordu. orada hürıiyeti fik· 
riy e dahi ) oktu, '· \ı fit., denilen 
fırka hır küçuk zi.ımrenin elinde 
aletten iLaret idi. 

Vefdm hattı hareketi Mı ırla 
lngıltere ara mdakı hü nü niyeti 
bozmuştur. Bunun neticesi mem· 
leketime zarar ira etmiştir. 

İngilt renin Mı ırdaki menafii 
sarfı mesai edip takip eylediğim 
Mı ır · tiklaline nıunafi olmıya· 
cağını ıddia ederim. Tarafeynde 
hüsnü niyet olduktan onra m)Js'. 
ele güzel bir şekilde hallolunabi-
lir. İngiltenin Mısırla anla ma ı 
mumk ·n ür. 

!"il suları için aktettiğimiz son 
mukavele İngiltere le olacak ati 
hüsnü mtina ebet iç n bir falihayır 
addederim. MezkQr ittifakname 
Mısır istiJdaline munafidir diye 
muhaliflerim üzerime hücum et· 
mişlerdi.,. 

Diktat r bundan sonra Vefit 
Fırkasının Atı ırdaki ekseriyeti 
temsil etmedifıni pikrederek be
yanata&• nihayet uermiştir.) 

Yaz ve şeker fiatları 
Yapılan tahkikata göre ıeker 

flatlannda mahıtıa bir tereffa 
vardır. Buna aebep itha)ibn azal
maııdır. Toptan aabf perakende 
aabtlara tesir etmemittir. Okka 
ile ıeker 58 kul'Ufa ublmaktadar. 

Yat piyuuı düıklndür. Trab
zon ya~ları toptan 155 kal'Uf& 
ubl~aktadır. 

Fenni Bağcılık 
hakkında 

bir gurupun teklifi 
Bir franıız grupu türki7ecle 

ve bilbuaa Band111na ve lzmir 
bavalisinde arazi kiralamak va 
bunlarda fenni batcıbk y.,.,.ac 
üzüm yetiştirmek, şarap yapmak 
için lktiaat vekaletine müracaat 
etmiştir. 

Şirket murahhulan vekilet 
ile temas etmişler, kendilerine bu 
mıntakalarda arazi verilip veril· 
meyecetini, verildiği taktirde ile
ride iş yapacak firketin millil..
tirilip millileftirilmiyecepi IOI'• 
muolardır. 

Şirket kendiaine arazi verildili 
taktirde fenni bağcılık içi• talebe 
yetittinneyi de taahhüt et.ek
tedir. 

Neşet Ömer Beyin bir 
mülakatı 

Darülfünun emini Ne,et Ômw 
B. evelki akşam Dolmabahçe a• 
rayında B. M. M. reisi Kizım pt. 

hz. ile UZUD müddet göriifmiiftlr. 

Sahil sıhiyye 
idarelerinin teftltl 

Sahil sıhiyye idarelerinin teftitl 
kararlaşmış ve Sahil sahiyyo •ii· 
dür muavini Osman bey teftipta 
başlamışbr. Osman bey evveli 
Zonguldağa fitmiştir. 

Ihtiyaç]anmızı tetkik. içia 
Istanbul meb'uslan bugGn Ha

lk fırkasında toplanacaldardlr. 
Bu toplanmada meb'ualar .alla-
akab gezmek için anlanada ltir 
program yapacaklardır. 

Büyük millet mecliainia ycai 
içtima_.devreai bqlamadan eni 
her meb'us mutlaka dairei iati 
habiyesini gezerek miiDtÜip! 
rinin ihtiyaçlarını tetkia ecl .. 
cektir. 

Kömürlerimizin 
satılması için 

Limanımızda kömür tall
milAb, artmata bqlamıfbr. !Nil 
tirketinin müesseselerle yelli .... 
kaveleler yapmakta oldutu IÖJ
leniyor. 

Tayyare postalanma 
tezyidi 

Yaz aylan esnuwcla 8reDclid 
Atina- lıtanbul arumda ticut 
uakliyah tezyit etmek makaclile 
hava nazareti 15 Temaazdaa fti. 
baren bu hat üzerinde bafblda 
iki yerine üç aefer icruana-... 
lqtırmıınr. Tayyareler Breaclill
den Sah, Pertembe ve Cu~ 
günleri hareket edeceklerdir. ı. 
tanbulda saat 13,5 te tanareler 
kalkacakbr. Şirket yolcu tariı.&. 
rinde büyük tenzilit yapaJmatbr. 

Halka verilecek arui 
Tapu defterlerinde mukaJ)'d 

olup ta gayri resmi aurette bq. 
kasının emrine geçen bat, bahçe 
ve saireden aizuız olanlan iP. 
tescil ve tapu senetlerinin veril
mesi kararlaıtınlauştır. 

Bundan bqka kanun mucibla
ce hazineye intikal etmesi lizım 
gelen araziden mühim bir kl8ml 
da halka terlcedilmiftir. EYelce 
muvakkat bir müddet için w,ıa. 
ye verilen bu kabil arazi timdi bu 
yerleri itletenlere büsbütiin terk· 
edilmektedir. 

Hayat sigortası tarifesi 
Her ayın ilk pasartelİ ~ 

sigorta tarife komisyonu mücler• 
ris Zilhtü beyin riy ... tiode ~op: 
lanrak hayat aıgortaaa ~kknula 
tetkikat yapmakta ve tarifeyi ,.. 
niden ihzar etmeküdir. Ha,.a 
kasmı üzerindeki ttılldkat bir bu
çuk aydanberl d...._ etmekte
dir. Bu tetkikat daha üç ay 11-
recektir. 

Duada• batka iktisat vekiled 
komi9yoadan kazaya utrayu ,.. 
mi tekneleri ve diter aaldlyal 
kazalara baülnda mal4mat .._ 

miftir· 



Tenis 11rn11vasln 
Jevam edlllvor. 

Büyük Tenis turnuvasına dün 
' ~e devam olunmuştur. Müsaba-
kalar henüz tasfiye devresinde 
olduA"u halde daha şimdiden 
hararet ve heycan peyda etmiştir. 

Tasfiye müsabakalarının per
ıenbeye kadar nihayetlenmesi 
ve cumaya dömifinal maçlarının 
icrası mukarrerdir. Dün elde 
edilen neticeler şunlardır. 

Madam Munçeri - Madam 
Goroteaki gurupu Mis Santi-Mis 
Teıto gurupuna 6-0, 6-1 galip. 

Mis Radcgliya Mis Hemstroya 
6-3, 6-0 galip. 

Jofredl - Boleno: jofredi 
6-0, 6-2 galip. 

Şirinyan - Lafonten: Şirinyan 
6-0, 6· 2 galip. 

Mis Vital - Mis Acemyan: 
Miı Vltal 6-3, 6-1 galip. 

Sodvar - Turabyan: Sodvar 
6-3, 6-0 galip. 

Suat-Ahmet Ferit: Suat 6-0, 
9-7 gaHp. 

Zeki·Makredi: Zeki T-7, 3-6, 
6-3 galip. 

Armitaj • Şefik: Armitaj 6-1, 
6-1 galip. 

Zeki·Sait: Kerim-Ahmet: Zeki, 
Sait 6-3, 6-0 palip. 

Bugün de müsabakalara de
vam olunacaktır. 

Fütbol maçları 
Dün Taksim Stadyomunda bazı 

ekzerisiz maç.lan yapılmıştır. 
Mısır maçlarına hazırlanan Fener
bahçe ve Galatasaray takımları 
ayn ayrı Rum takımlarıyla maç 
>:apmışlardır. 

lzmirde: 
lımirin 9 cylul tarihine tesa

düf eden kurtuluş bayramında 
oüyük futbol maçlari yapılacak· 
Jr. Bu huıusta hazırlanan Pro-

gram çok vasidir. 
lzmir mıntaka futbol heyeti 

bir Bulgar ve bir Y ogoslav takı
mının 9 eylulde lzmirde bulun
masını temin için müzakeratta 

bulunmaktadır. 
Gelecek ecnebi takımların ls

tanbulda da meç yapmaları mu
htemeldir. 

Boks maçları 
Tepebaşı Belediye bahçesinde 

yapılacağını haber verdiğımiz 

boks ıııaçları içia, alakadar bok
sörler arasında faalane hazırlık 
yapılmaktadır. 

Çan Kaya Bisikletçileri 
Çankaya spor kulübü bisiklet

çilerinden Ömer, Ahmet ve Ha
san Beyler geçen ayın on dör
düncü günü Ankaradan hareket 
ederek büyük bir turneye çık
mı~ardı. Bisikletçiler Ankara
dan; Ayaş; Beypazarı, Mıhalıç· 
çık, Eakişehir, lnönü, Bozöyük, 
lnegöl, Bursa, Balıkesir, Kırka· 
ğaç, Manisa, Kasaba, Salihli, A
laşehir, Uşşak, Afyon, Çay, Bol
vadın, Akşehir, Ilgın, Kadınhan, 
Konya, Kare.man, Ereğli Ulu
kışla, Niğde, lncesu, Kayseri, 
Mucur, Kırşehir, Keskin, Küçük 

yozgat yolu ile evelki günAnkaraya 
dönmüşlerdir. Bisikletçiler üç bin 
kilometro tutan bu büyük tur
nt:} i mutııuım yaı>mıı?lardır. 

Sporcular evclki giııı Kayaşa 
gc isler ve orada Muhafız 
kıt t kumandanı 1smail Hakkı 
L ~ vr u d17 Gücü az • 
l · bi.,il 1 ı~·:Ni \e Ç·mkaya 
s:po cuları ta .fıı d. n ft l' .lıü • 
.... . l k şı 1 . lı . } ., • t 

bir müddet istirahat edildikten 
sonra heyet ve sporcular istiklal 
idman sahasına gelmişlerdir. is
tiklal şahasında bulunan Maliye 
Vekili Sarascoğlu Şükrü Bey bu 
büyük turneyi başaran bisikletçi
leri tebrik etmiştir. 

Üç bin kilometro gibi uzun bir 
mesaf yi bütün meşakkatlerine 
rağmen muntazaman kateden 
sporcularımızı tebrik ederiz. 

Muhafız GücU azası başlarında 1 
reisleri olduğu halde bu azimli 
gençleri karşılamak suretile spor- ı 
culuğun ve kardeşligin icabatını 

yapmışlardır. 1 
... ~--~~llai!iHlil!i!!fi!i!!--ı;;;;;ııMj 

1 
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Vukuat -Bir alacak ) üzüuden 
Ko karla Adilin kahvesinde otu

ran Mehmet ile Kalaycı sokağında 
oturan Kegam bir alacak yüzünden 
kavga etmiıılerdir. Kegam kahve
de Mehmede bıçak teşhir ettiği için 
yakalanmı§tır. 

Kıskançlık yüzünden 
Dün kıskançlık yüzünden Tak

simde kanlı bir vak'a olmu:..tur. 
Küçük Pazarda oturan 18 ya· 

şında manav Lmail bunban bir 
müddet eve] Feridiycde Nermin 
isminde bir kadın kendisine 
dost tutmu~tur. Nrrmin bir müd· 
det lsmail ile düşüp kalktıktan 

sonra genç dostunu terketmiştir. 
Bundan miitee ir ohm lsmail 
dün gece Feridiyeye gitmi~ Ner· 
mini bıçakla üç yerinden yarala· 
mıştır. Zabıta Ismaili yakalamıştır. 

Tecennün neticesi intihar 
Teşvikiyede oturan E\'kaf ka

tiplerinden Faik bey dün intihar 
kastile kolunun bileğini ustur11 ile 
kes~rek kendisini ağır sı.ırette 

yaralamışhr 

Faik bey tedavisi için hastaha
neye kaldırılmıştır. 

Yapılan muayenesinde cinnet 
getirerek intihara teşeLbüs ettiği 
anlaşılmıştır. 

Elbise ve çam aşır hırsızı 
Yesilkövde Halkalı caddesinde 

kasap Dimitrinin ahırına hıısız 
girmiş, bekci Kirya konun elLi ~e 

\C çnmn:.ırlnrını çalmıştır. Şübhe 

üzerine inckci Ali yukalanmıştır. 

Bir deri ıneselesinden 
Ortakoyde tramvay caddcc:inde 

Sabri beyin kunduracı dükkanında 
kalfa Hehmet ile Ali bir deri mes
elesinden kavga etmi~ler, Ali bı 
çakla Mehmedi yüzünden yarala· 
mıştır. 

Yerli mallar sergü•i 
23 Temmuzdan itibaren Halk 

fırkası binasının üst katı Milli 
sena) i sergisine tahsıs edilecek
tir. Burası sergiye kifayet ede
mediği için serginin bir lcıımı da 
Erkek muallim mektebinde ku-
rulacaktır. 

lhzarat ikmal edildiği takdirde 
sergi ağustosun ilk günlerinde 
açılacaktır. 

1 ı nbul A~li)C nır.hkerne i lıçuncu ht • 
l uk da.re ınden : Harbi umumide Er· 

znnım cephesir.de iken &\det etmeyen ve 
ha at \ mematı meçhul olan Ahmet hl., 
Alıı in ~c·ı lı ı ıı kkım.l:ı a nıı·~i F tma H. 
tar.t ıı dan ıhomc oh ıınıı ılııvanm tahki· 
"aıı ,\ ıı nı il•» h t nkk ııda malOnıatı 

1 r !len~ ar ıı.da rl'ııi , me~ i 
l'ri ı 4 ı hıı r 

Nukut 

lngiliz lirası 
ı Amerika deler 206 
20 Yuna drahmi 5S 
1 Alman raybf marlt 49 
ı Antıtya fllnt 29 
20 Le:r Rumanya 24 
20 (,r..,.. nutgnr 29 
l •·f'lemd; florial 82 5() 

20 Frannı: fnmlu 163 2~ 

20 ltal, an lıreti 217 

20 Kurun Çek hln,a\: 122 50 
ı Çırunetlı ıiivi) et 
1 1.lotl V.hl•tan 22 Sll 

20 Dinn 1 oı;uslavyn 74 

20 Hrl•·lka Frankı IH 

1 Pe1:cta bpanya 29 25 

20 inlere hanla 790 

• Mecidiye 

Çek 

Londra l [sterlin 1005

1 

7 
ilih')ork l türk L. Vo. 0,48 !?8 
Pari' ,, Franl.: 12 Sl 
l\lilano ., IJrcl 9

1
21 

Bcrlin ., !'ılark 2 03 

Tahııilat 
7 != ~{ l Tertip (A.B. 
SOj ~ il 
6 O ~ 2 ,. (D.E) =Q 

f: =:"" S ,. (FJ) 
S(Ji • • 
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ltJ3 
217 
l <>•> .... 
22 
74 

11•1 
29 

790 

1004 
0,48 31 

1:
1
ss 

9,22 
2 03 

Galııta tnhtrJarz D. Y. 
50: letanbul tramvay Ş. 
50 Riht. Uolı:. Ant. 
25 C lı.iid r·Knd kö> Su 

j btambnl ı::ııouim Şg 
5 Er<".ğli Madtın 

5~ llisse senedatı 
r~ lıankut 
Mıig)a itilıar. l\lillı 

OnnnnJi Dk. 
Milli Ikthat Bk. 
Tlraret ve eanyi 
Eanar Bk. 
~ lrkf'ti Ha,"rive 

.. T(•metu 
l!ıllç l"Rporl:ır. An 
An.D. Y. ) olu 

.. .. " 100 
Mudanya·Bııru 

1 !\:ı l 511 

2t 75 22 ifi 

"of)a ,, l..c:va 66 50 
Hr\k • Bdgu 31~6 
Acu6tır<lam ,, florin ı 20 
Clne\Te ., Fraıık 2 50 

<ı6162 

3j47 
1!20 
2lso 

1 

Sam§Un ~hll 
'lram\KY 
Türkiye milU 

Jttilıaı " 
ltlınal .. 
Şork ıigorta 

Bo•kurt 
Prııg ., Kuruu 
n)una .. Şllln 

16 22 
3142 
380 

"29 

16,27 
s, ~3 
s1sı 42') 

l\ladrit ,. Peıcta Anııdnla Aa. T. 
ı. .. Umum. \"arıuvu ,. Zeloti 

Atine ,, Dralıml 
Bükret 20 1..ey Kuruı 
!fa.kova 1 Çronen 
BeJgrat türk lira11 Dla. 

37 21 
2462 

1062 
2732 

a1!21 
2462 

1061 

Dıılya Kııraaydın 
~Jı Ar&l11D Çimen. 

=: = ı:.. 

Bakıı'köy ,, 
Türk kömiir )f. 

l'tlermer Ta,ı Ş. 
Hnva gııa, •1ektrik 

31 s 31 51} 

27 35 

istikrazlar 
I stikrazı D. vadet" 
Uİİ)'Unu muvalthecle 
ikramiyeli dt?mlr ,.oıu 
.1902 Gümrüklf'r 
1903 Saidimabl 
1905 1'echlud Aıkeriy 

t:ı::l { 1903 Tertip l 
~ SOi .. ,, 

(Jq l!>Ol 190> 
~ 1908 T·ert;p l 
ı:ı 1908 .. 3 
~ 1909 

1909 Şelu-emHel 

95 25 
188 25 

~ 

= 
95 25 ?' 
185 

t= ı .... 
~( 
~ ., 

l(tı .... ., 
lr." 

" --~ 
"" 

.. ., temettu 

f.aküdar· KadıkÖ) 
lrı:ıır mezbbs 
İataobul T. Ano . 
Whtiıu dok. Aa. 

41 ; <& t 05 

İttlhat dqirmeacl 
Ş11rk mcrk ecza 
Jet, Kıısııpları 

Reji (beli tasfi) e.) 
Türk rlh. A•o. 
Dulıaa Türk ., 
ş.rk defıirmeu. 
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14- Ttnn muz 929 Ticaret 
Borsası Jiatla.rı 

Aaıınrı !Aza mı 

Cinsi ~· ~~ ~~ 
Bugday yüsıle J 

çavdarlı 
l'umupk 
Kuılca 
Süı.ıter 
Sert l 6 20 16 2 l 

1 
Dliaaıe 
Sert mahlut 
Ba~ari!tao 
Ecnebi 
Ç.vdar 
Mıaır 
Arpa 
Mezdmek 
Nubut 
Fuulye 
Si um 

. Kutyf'mi 
l·ulrf' 
Un ldlo 

ıs 
15 

19 

Ebtra Ekıtra 1165 
Ekılra l)QO 
Dirıucl yumuıak l 160 

" Sert 
ikinci 
}o'ındık kabuklu 
Fındık içi 
Sandık boıaltma 
Ce,iı: 
Aflyon 

I! Afiyon Malatya 
l'&pağı 

1240 
ııoo 

ııs 

Tif'tlk 182 

JS 10' 
ıs 

19 

ısso 
1200 
1365 
ısoo 
1200 

115 

182 
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c;ı.atro. ~inema l 
Bu akşam 

Fcrahda : Filim : Rahip ve 
Falri~e 

111 Balolar, mü•amere er 111 
Türk ocağı balosu 

Ttırk ocağındnn : 
Ocağımıza hizmeti dokunan bazı zevatı 

muhtereme ile muec eqnts her sene bnlo
muz için huııu&i davetiyeler gonderilmekte 
idi. Bu sene kanunen davetiyeler mlllğa 
olduğundan maatteessUf hiç kimse da
\etiye gısnderilmiyecettir. 

®®® 
Ocak balosuna iştirak elıoek iıtiyen 

ocaklıların Turk. ocağına mUracaatları. 

• 

1 
DöyçeDryant Hant/ -;ı1 

Tarihi te'sisi 1322 • 1 

Merkezi idare Bcrliu 
Telefon HeyoAlu 247,248-984,985 

uı i&ıanbııl 2842,2843 

Banka muamelatı 
Ye kasalar icarı 

AEG 
Y nzt na kine i, blıtlln dün· 

yada tanınmış ve biç bir yazı 
malrineeinio malik olmadığı 

mUıteina mub11ssenatı cami ye· 
gane makinedir. 

Talep vul~ uunda hiç bir 
taahhüdü mutazammıo ol
muksızuı tecrübesi gösterili 
Turl-iyc için Umum mümessili: 

BOUHLA BİRADERLER 
ve ŞÜREKA. I 

Galata Voy,•odn caddesi 
No. 36-42 Telefon: BeJoğ
ln 3354 • 3355 

'l rnbzoıı acentalığı: Hacı Ha
run zade Faik "e mahtumlarr. 

HALK, 
Haftalık resimli mecmua ı 

23 üncü nushasını 

okuyunuz 

Nushası 5 kuruş 
Devlet matbaası 

1 Satı, yeri 
!jlllll .... lllii1 .. ~ ....... m .... ~ 
Pi) anko müdürlüğünden: 

Numuneleri veı}lıile 265,000 adet zarf 
ile 2,500 ııdet numunesi veçhile ro!U mU· 
bayaa edileceğinden ita)a talip olacakla· 
rm pey akçalarile birlikte 18 Temmuz 
929 tarih Periembe gUnU saat 15 te Pi· 
yanko MUdurlii~Unde meteiehkil Mtlba 
y at komiııyonuna müracaatları. 

1 tanb.ıl ınahkeınei aııli) e ıkiuci Ticaret 
d:ıiresindeo : Mt.ıflis A' unduk Zade 

Bira • rlere ait olup lv banka ına merhun 

olan mnnifnturaya ait emvalin 17Teınmur. 

29 \ar§amba gUnU ve onu takip eden 

gOıılerde saat ondan itibaren 1ş B:ıııke:ıı 

lt:tanbul ıubesinde furuht cdi!ece~ ııdcn 

ıaı: i.l l~rılaı ın nı ı. at'tlııtları illn olu l r • 

V~DHNCH 

.Tayyaırr~ 
1. el KEŞiDE: 11 AGUSTOS 

BCVCK i 
30~000 

AVRICA: 

18.000 
15.00 
1211""·~·___z.ı 

Liradır. 

1 O.OOOlirahk ikramiyeler ve 
1 O.OOOliralık ınükafat 

Bu keşidede cem'an "3,9 

t Hava gedil~1i küçük za it 
nist l\Iektehi 1'tlüdiriye 0 

" 

G 

• 
lstanbul • Y eşilköyde, Hava gedikli küçük zabit makinist mekte· 

binin kaydıkabul şaraiti zirdedir. 
Mezkur evsaf ve şaraiti haiz bulunanların istida ve Yesaikı lazı· 

me ile 929 senesi ağustosunun birinci gününden itibaren yeşilköyde 
mektep müdüriyetine muracaat eylemf!leri lazımgelir. 

Jstanbul haricinde bulunupta vaziyetleri şaraiti duhule tevafuk 
eden tilipler dahi bir;nci maddede zikredilen vesaikı mektep mü· 
düriyetine irsal ile alacakları cevaba göre hareket eylemeleri icap 
eder. 

1 - Sarait. 
A - türk olmak. 
B - Taliplerin orta mektep ( lise sekizinci sınıf) tahsilini ikmal 

etmiş ve asgari onaltı yaşını bitirmiş ve azami yirmi yaşında olmaları 
lazımdır. (orta mektep tahsilini ikmal edenlere orta mektep tahsi· 
linden yui sek tahsil görenler imtihansız olarak kabul edilirler. Şehit, 
Malul, asker ve san'atkar evlatlariyle ecnebi diline vakıf ol:mlar 
tercih edilir. Mektep kadrosu orta mektep tahsilini ikmal edeuıerle 
dolmadığı takdirde orta mektep tahsilinden dun tahsil gören\eı·deıı 
müsabaka ile alınır. 

C - Tamüssıhha bulunmak. (hastahane hey'eti sıhhıye raporu ~ 
lazımdır.) 

D - Ahlakı mazbut olmak ve hiç bir cürümle mamun veya mab• 
kum olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talipler gedikli küçük zabitler hak
kındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele görürler, ( mek· 
tehi muvaffakıyyetle ikmal edenler hava kıtaat ve müessesatında altı 
sene ml\ddetle ifayı vazife edeceklerini katibi adilden musaddak se
nedi meşrutla taahhüt edeceklerdir) . 

2 - Müddeti tahsil iki senedir. 
3 - Kaydıkabul 10 eylül 929 tarihine kadar devam edeceğinden 

ondan sonraki müracaatlar makbul olamaz. 
4 - Derslere eylül onbeşinde başlanır. 

Istanbul jandarma inıalat hanesi 
müdürlüğünden: 

Münakasaaı k.e enlemyekUn ııddoluaan 15-16 takım mamul çamaıır pazarlıkla mu· 
bayaa olunacaktır pazarlık lııtanbnlda gedik paşada jandaroıa imallithaıfoı;ınde 16 • 7 
929 salı gtinü saat onda intaç edilecektir talipler teminatlarını mal sandı~uıa teslimle 
alacakları makbuzu komiıı) ona ibraz edeceklerdir aksi halde ittirak ettirilmezler. 

Istanbul Adliye 1evazım 
müdürlüğünden: 

300,000 kilo Ekmek münakasası 

lıtanbul müddei umumiliğinden : 
Kilo Çıft asgari 

200,000 20 8333 
300,000 :.n2,soo aı.mt 
Şehremanetinin vaıeylemİ§ olduğu ev afı haiz birinci ne\i ekmek. 
ıstanbul ve Üsküdar umum hapıshane ve tevkiflıanelerı için .ihalenin 

tastil\ine iktiran tarihinden 31. 5. Y30 taribi.1c kndar muktezi el{me hapa 
Jı ıarf usulile mevkıi münakasaya ''azedilmi,.tir. Gormek iste enlerin cuma 
dau maada her gUn İstanbul adli.ve levazım mlldUriyetine ve tarihi ihslt 
olan 7 • 8 · 929 tarihinde İstanbul vilaveb umuru hukukiye müdUril etind 
mUteşekkil komisyonu mahsusa saat bPşe kadar muracaat e} leınclrri v 
bu saatten sonrc. kabul edilmeyece~i taliplerin ticr.ret odat>ınd rnuka,n e 
bulunması m"şrut olduğu ilin olunur. 

B eoikta~ birinci sulh hukuk mahke
mesinden: Tahsin Nahit beyin Anka· 

rada saman pazannda merdiveni: sokqkta 
bee numaralı hanede mukim fahri efendi 

zimmetinde bir kıt'a senetle ıı.lacalfı alt· 
mııı liranın tahsili hakkında istihsal ~\· 
ledi:i fıkrai hUkmi} t' ruunıaile)h"ıı ; a· 

metgiihı me~hul oldu~undan tebliğ cdilr· 
memiş ve bittalep on bl'Ş ~Un ınüddl"tle 

illinen tt•bligaı ilasfna karar verilmig ol
duğundan bu mtıddet içinde tem} iz e~-

lemediRi takdirde bUkmUn kesbi 1 at'i\ et 
edeceRi tebliğ makamına kaim olmak 
Ur.ere ilin olunur. 

U•• slıtUdar ik_inci su~h hukuk mahke.m~· 
ıinden: Bir deym nıahkılmUo bıhın 

temini istifası zımnında mahcuz , e fu • 
ruhtu karargir ulan bir adet piyano ,.e 
bır adet halı ,.e sair eıyanın Kadıl,ö\ Un· 

de ~ oj?urtc'1 çaymnda ) eni parkın kar· 
ıısıııda borçlu Mahir beJ in haneıinde 

ın ılıallcn 18· i-02) per"embe gtiniı zevali 
•aııt 14 de bılıııuıııvP<le furu!ıt olunaca· 

ğıııdan talip olanltmn } eHni ınezkfirda 

lı zır bulunduml .. cak meınurıına mura· 
cacı C\ eınel"ri 1. olu ı 

C!kon eserler 

-~Yaşamak yoıu., 

di)e hoı~I ı 

zimuın ıı ııı:ıht Ul ıı ı.ı 

7 • 92Ç tımlıin<lf' • t • ' 

dal e~d· <ıtemnd .. 
olanbrm r.t ıa. 
iluıı olunur. 

-

---z ıl\i: Tatl:ik mUh 
ı~: i ettim. \eni n · 

H lkınU )Oktur. 

, 
o 
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' 
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lZ.M:IR 
Sepet çıç~~ Şapka 

Mektebinin 
IBRGiSl 

lstanbul Elektrik, Gaz ve Teşeb~sat ı 
Sınai ye 

rfirk Anonif!M! 
(S.t\TGAZt~) 

~M Gat&~i 

Se ri sefain 
Merkez Acentaaı: Galata Köp· 

rli baiında Beyo~lu 2362 
tk&b& ANıDtMr: M:et'adet hanı 

altulda lttanMıl 2"140 

İzmir Mersin sür'a 
pos tas 

( Cumhuriyet ) vapuru 16 
Temmuz sa ı 12 Galatanb
bmından kalkaiak ÇarfllJlha 
sabahı lzmire ve akşamı lzmi
rden kalktarak Antalya, Aliiye 
Mer sine gidecdk ve dönüşte 
Tatucu, Anamor, Alliye An-
talya, lzmire utrayarak gele
cektir. 

lıaA n A~·valık. .sür'at postası 
(MERSiN) vapuru 16 temmuz 

lstubal pz flrketdiia Anwa qdc:l-.inde 40 numaradaki büro Sah, 17 de Sirkeci rıhtımın· 
\fe mafazaauun 15 1emmuz 929 .. ~ .... iüWren be.yuıdda mü- dan hareketle Gelibolu Çanak-
rekkepçiler caddeliacle ı.taabut di1eli bquılHla 107 numaralı Jcale Küçükkuyu Edremit Bur-
IRieldrlk_ E\IJ) ae MldOlaciu§u materem ahaliye ihbar olunur. niye Ayvalıta gidecek ve dö-
t:.:: tıüıte mezkUr iskelelerle bir-

,. ••Hasseki T• c..M...- lüaa.ıelflri. Sinir ı...taııklan aüteluiaıa•lft.. fikte Altunoluja utı:ay~tır. 
1 StNllll GCJKRD HAZIM :'.i Gelibelu için yalnız yolcu 
:H·~~ ~ : ~~. ~ 
~••••••.Atanbaf, S~an Ma1ı~ut Türbeıi. Telefon 2622•• ••••••) lliiiii•"iii~~---.1 

A 
- · · BARTIN 1~'::;ePOSTASI skeri liseler 

0

' Efektrikle mllcehheZ munta-
zam kamara) an ve göverte yqJ. 

· • ' P "'' d •• • • d ~lanu aalaaua müferrah ma-

. ·ffi U ufl yetın en~ ıı:!1: Törkiye T.::.!5 

iki ı - 929 • 930 teaei deniyeei Askeri Liseler~ \lir~- iktf itıbı • azartesı· ~nü • ..at 18 de 
devmaln aubtellf mıftanaa ancak azamı (509) .... reyır ve meccan• Wia~tır. Sirkecıden ha· : =-~· ts. len 'ıt-ek llr4 mttia• edip ıeraiti lkimeyi hail ve matlup ve- L·akede (EreiJi,. . ~ Bartm 

tal • ...-k .ı.. ~ lieıviclll zı~ tıudete glr .... rdir. Kuruca file, Ciclej iskelelerin~ 
) İkmcl &nlô 11111f111nU talip ve ıeıaıti lkimeyi Uia talebe klmilea İataııbul azimet v.e avdet .UC.ktir. t: 8111'1& AS. LS. leriMeao kadrOIMJ nQksan olana alı~tır. ( Mtt.ıaa imtihanı: Fazla &.L!llt i,.ı·n ı-----hul 

uma ~ tliılııirn, JilMUd fliial.*deıt icra edileoektiı. 1 . ' t uuaı Y lllUlft de: ls~~t~e ~ert ~mektel> . talebe.mdea ol~ Şebrir:!!,\::t~ Et11in9nG Rıhtım han 2 b111Data-
l ene ., ... m~k...., teleieah\deiı olup ilk mek.tebl idt!iı · ya ıp~açaat. Telefon Is. ~ 

terUtA lllllDtfl •• .._ ...._taya ithW edilme erek terelbaft kdul otwaacal• 
=~fma talip talebeden kabul edilecekler Tokat Erıincaa .. ktepleriM 

~ Kadro 1ulaaı olarak la1iiı W ıdli!lakafa maVaffaıt ölamarab talebe tll>ul 
lUc bir Y~ hiç bir gilnp ~ Ye fiki:rete hakı.tı ohuyaeaktlr. ipka olanlar 
rolan .:.U. -=~~ ~•i aradlaıa ubol edBeoek talebe ....._. 

S - Tokat, ve Fniacıan AkıDca ııuuf1---- , __ ... _, edil k .._,_ ... _,......:_ ı.....,. ..a.....t1. 

aeu ... 'Vf'~ "U"llillf''i ~ -~ ~;;;u.._1_.-~ ·-·-
,. - " ühtelif ıırutma blMıT eclitecei'tiiti);D1n lan • • 

1 ı. ioci clems 1 : iaci llDÜ 12 : 16 nllan ivlA al: 
'l. atm.. a ~~ ..mıf -tp.ı ıt: ı1 
• • 3. mcı auuf i · 14 • 8 
2. dm:. ı. ioci 1tmf 'I S'. ~ 
• • 2. c • :.IO 
• • a. • • ,, 17: 21 

-. T.u,teda _. o'9"'•• ~ ... ~ 
A) !nelce gördttgtl dbıliliırıi ~-~,.J.l...ne ve ya t•ıcliluıaıae;yl 

laldı olmak; 
..u..~) Vucucluaa tllekkül6tJ Y• fi~· mu.it ve ~ -d\iı'Qı ~dal heri 
--." he1'ed aihi)"ell - on lir ı~ ftlpOıôe llUl'8ddak hü&IİıMt; 

Q. ıu.. .. ~ aJal&k YO lecıiJI,e uJıihi ~ 
il) AlW h1' bır 1Ui hal ye ı6Iıret iahibi olmamak; 
6 """".'.: ~er lf&lıdaki y~iki fotofraflı olarak ibra etmeye mecbut'chitf*. 
Al ....... ..-.-....- ve ya Jl9Dm m......_k ~ 

• B) Bir MUJi tP.cpliz etmemi§ aşı phadetnameai; 
ve r~te1::'-athWı.Dtldaa ~· 1a ~ aöıdUlde# ıaektebü;ı. fetoıranı telıadetuıne 

. · 8J _UMilıır # l:~ dJ hl ve ştJbtet sahibi bulunn'ıamadık1arı tlakkında 
.W .. ..._ mu ..... iı1ildl hder4 
leri il) A*ed ..._.., kabul oluııduJu taktirde tekmil nizamat ve ~ ve ~-
b&tta!ı~ ~·ad~~ IÇiab. ug:rbaliqde ıe~ ye sileQJhvl ~ 
suk tat uutulı il\, v~ 'her blr 1&-.n4a tabtlF Cerk oC· 
add~eliliDia fla t ... edi~llWd tMiye ~ hakkllidiı lttlbi Mtldea lDU• 

.ıau7 e7~~~"ft=-.iiıteW her ne •ltrHle ih1til Olldll riıek..,.. bt, 
~ t,l.ıi olacakler ır ~ ~ .dair 1001 aUIMralı ~ ah-

8 ... Talipler 2$ · 'l'?JP\UZ~' IJ~ar ,,.. __ ı. ı 8uıucla BmWa; Toblt& To~ a ~ .. ~ 11'ule1'1.. ve llal&cıoflu 
llaijdilri~ine ~• dfttr ~ ....:?. U9' \"e Otta m kteplert 
ICı:tmaniiua •J• qıraJ·ahtı.t .ı\lk...U üe _. klaı ,..ıera ... bu>.tk 

9 _ ~-Te~u • 29 dan sonra ıp fa• ~n m r!,.,~r kab--' 
oluumayacatdardir ~ ..., 

Yelkenci v~ 

VE AZ MASRAF. 

'#t"' ·~ ~.~~ ..... 
' --- .~':.w'i"~ ...-ı.llı..loöWliıll~ 

Yolcu ve yit yük nakletmek içth bir nakil vasıtasi 
laatp ilk gelecek Doç kamyonudur. 

Kam1on alınırken gaye, uami J(ikü ea u murafla ve ea ...; surette aalıil etl1111k lıılr 
vaaata11 elde etmektir. 

Meafaat11u takdir eden bir nakliyecinin D~taıı· ba§ta kamyoll ..... 
imkin yoktur. 

Doç motörfinôa kuvveti, yokut ve af.ızayı hÜftnwll 
rakmakla fÖhret kazanmııtır. 

Şasi ve tazy~ görebilecek bütün aksaıt\ kim.ilen yübek der,eceJl J~ 
ve padyom çeliğinden imal edilmiştir. 

Her parçasından azami hizmet bekliyebilirlioiz ... Doç b1J1yonlanncla kullamlan • ~ 
vida bile yerine konmadan tazyik altmcla tecriibe eclilmiftir. 

Freıılerde altmıı beygirlik bir kuvvet inki§af ettiren motöriintin Bm-
zin sarfiyatı 95 kilometroda bir teneke henzin'1U. 

9ört tekerlek, hidrolik frmJlerle mücehhezdir. Karlı nakliyecilik yepmak 
kamyonlyle bblldir. 

Vekili Umumi 
Türkiye Otomobil v~ LiBt · ve Trattib.' J{omıp.andit 1itk 

( Kemal 1İ81il, Mehmet RifarTe Şttrek4sı ) 
Beyoğlu İ!tiklAI cadde!i 168 No. 

AN~ 
IZMIR 
Y.A~iEJÜ... ~ 
ADANA : 
GAZIAVINTAP : 
BORŞ~, l"iutn ; 
l)IY ftN8CA&A : 

Tqra acantalıklan: 
Zabıtçı 2-de ve feriki SAMSUN 
Mabalat delilettin Bey 
llulaa85iiı ~ Alim Bey 
Muharrem ·Hilmi Bey 
Güıel ~ zade; Hasan Bey 

GIRESON 

Naçhi'Esat Bet 
P"ırln6i Z&cfe Sıtkı Nedim 
ve EaiA ~]ifer. 

Emtak ve 

: Bat Eleilcli !ade s.,,I 
a.ııı Bey. 

: 't.mail Za4e VMit w 
Şlreki• 

: intibah~ 
: Bacldı IMe 'Nlir 
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• •il s rı muna· 
lfasa ııanlaıi: .............. , ••• , •••••• , .............................. --ı 

i l1 .. ·' Fındıklıda M. I\:I. vekaleti satınalma !ı• 
J komisyonundan: ... 
................................................................ 

4 adet depo ihaleııi 7 a~ueıos 929 Çarıanha saat rn da 
2 c 8 • • Per~cnbe • 10 da 
4 c • 10 c • Cıı':11artesi • 10 da •. 
4 • • 11 Pazar 10 da 

On dört depo İn!Jası kapalı zarf u!ulile münakaf>!lra konınu~hır· lhaleei yukımda 
yazılan tarih ve ~imlerde ve saatinde yapılacaktır. Ke§fini şeraiti tenniyeiini resmini 
l(Srınek. U:zre her gilo Ankarnda merkez satın alma komi~yonuoa muracaatlurı. Mıına· 
tcseya i~tirik içinde o gün ve saatıııdan evvel nıeıkür komisyon riyasetine teminat 
'\C teklif mektuplarını makbuz mukabilinde ,·ermeleri. 

O rdu için ~e.ri 200 yardalık 800000 makara kapalı zarfla nlınacaktır • lbaleEİ 
10 ·ağustos· 929 cumartesi gUnü saat 15 te yapılacalı..tır. Taliplerin şartname su· 

retiui komiıyonumuzdan almaları ve numunelerini komi!yonuınuzda p;ürmeleri \"<' 

ihııl~ ~aatinden enel teklifnameleıini te'winatlariyle beraber k.omisyonumuı.a 'ermeleri. 

A skeri ihtiyacı !çin 425 adet nUmun,.si ıı;ibi portatif çadır alen~ ınünü:asaya k.ou
m~hır. lbaleaı 8. ı~ustos. 929 perşeııbe günU &aat 14 te komısyouumuzda yapı· 

lacaktır. Taliplerin şartname suretini komisyonumuzdan almaları ve şsrtnamedelı;i 
tarzda te'minatlariyle komisyona miıracaatları. 

O mıaniyede buluuan kıtaat hayvanatı ihtiyacı olan arpa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur.ilhalesi 8 - a~ustos • 929 pcrşenbe günü s:ıat 14 te Diyarbekirıaskeri 

aatın alına komi!yonudda yapılacaktır. Taliplerin munaka~a}a i~tirak ve şeraitini an· 
laııu.k iızre Diyarbekirdeki mezkur komis.) ona muracaatlan. 
, arık.ııınııta bulunan kıtaat ihtiyacı olan ı;am oJııuu kapalı ıarfla mıinnkuaya kon· 

muştur. İhalesi 23 • temmuz • 929 gunü sııat 16 da Sarıkamış :ıalLeri satın alma 
k.omi.~yoaunda yapılacaktır. Taliplerin sarıkamı~taki meıklır komisyona muracaatları. 

O rdu için 600,000 caket ltopçası ile 300,000 pautalon kopçası pazarlıkla a~ı.na~
tır. İhalesi 17 temmuz 929 ça~anba gUnti saat 14 te yapılacaktır. Taliplerın 

ıartwuneaini Ye nümunelerini komisyonumuzda gormeleri ve ihale ıaatiı:ıden eve) 
teminatlarilo komisyonumuza gelmeleri. 

O rdu için 125,000 büyUk ve 475,00~ orta kaput kopçası ile 2~,000 paut~lon 
toWı pazarlık.la alınacaktır. 1halesı 17 temmuz 929 çarpoba gunU ııaat b te 

ııpılacak.tır. TaJiplerin ııartnamesini ve ııümur.elerini koıııİS\ oaUll\uıda görmeleri ve 
ihale saatinden evvel temiııatlarile Fındıklıda komiQyoııunıuıa gel!lleleri. 
.t. ıP:ıri ihtiyacı için 3000 çift asker fotiııi kapalı zarfla miinak.nNyıı konmııotua iha· 
'I. lesi 11 ağQltoi • 929 pazar gunU sıuıt 14 te koruisyoııuınu.z milu~kua Mlonunda 
yapılaaa ·br. Tal.i}Nerin ıırtııame suretini yirmi lı:uruş mukııblliode olmaları Ye tek-

/Jifııl1ilciee.ini gata.omedeki tarzda ihiıır ile komisyon riyasetine \"ermeleri. 

f &mirde buluaan hava kıtatınm ihtiyacı olan sıı:ır eti kapalı urfla miınaka~aya kon· 
muıtur. UWe.i 6 • afuttos • 929 salı gUnli saııt on be~ buçukta İımirde ıtı~lada 

müstahkem mevki aatm ahrıa komisyonuoda yapılacaktır. Taliplerin şutn.ame suretini 
ti ek. U.. kANDilyonumuıa ve mUnvli.ru.ya i9tirak. içindtı lımirdeki mezıpir . komis· 

yona muracaatları. 

V-apab :zarila ihale edileceği ilin olunan Ankarada Yeniıehirde inşa edilmekte olan 
~ milli müdafaa velr.Jleti binagına yapılı.aık a.saaeöre ihnle gUoUnde talipler t:ıra· 

fırıdnn verilen fiat bahalı görüldüğUnden pılZ&rhlr.la yaphrıl:ıcaktır. Pııuırl~ıu ihtllesi 
18 temlll\lZ 929 pa:ıeobe gllnil eaat onda Ankarada merkez s~tın alma ko!llisyouwıda 
·apılacakbr. Taliplerin Aakaradaki mezkur komisyoD& murncaatları. 

Q anka.mıpki kıtaatın ihtiyacı olan odun kapah zarfla münakasaya komnut~ur. 
11 İlıaleei 22 temmuz 929 pazarteııi jünlı eaat 15 te Sarıkamıvta askeri eatın alına 
kom~yonunda yapılacaktır. Taliplerin Sarıkamışdaki mmkiir kemisyona ınuracaotları. 

] 
mıir ve civarındaki kıtaatın ihtiyact olan sade ya~ kap.alı zsrfb mllruıkauya 
kon~tur. ltıaıesi 25 te111muz 929 per~enbe giinU ııaat 15,30 lı:ııirde mUstahkem 

wevlr.i aatın atma komisyoounda yııpılncaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin lı.o· 
misyoıawsıuıa ve teklifoaraeleriui .ermek bteyenlerin Iımirıleki meıkilr ı..omi&)ona 
müncaadan. 

r eabhüdUDU ifa edemeyen müteahhidi nam Ye hetıabına 272 hin çift hU)Uk kopça 
ile 77 bin fİft yai.a kopçası aleni mUnakasaya konmu~tur. ll.llll~si 28 temınu.c 

929 ~ günU aut l.C. te yapıJ{lcaktır. 'faliplerin numunelerini ltomi•yonumuzda 
g&meleri ve f811name&ini bedeli mukabilinde almaları \"e ihale gUnünde teminatJarile 
tonmyenumusa gelmeleri. 

····~····································· ...... ·· ............ . 
1 Bak. IOO/!:.:!i,u~':.':!n::'!:t':.ı::;;,":.!"!~: h;l;i ye ı 
i... ............................................. ~ .... ......: 

9id' kalay T/00 kilo Çelik lı-vha 4500 ı.det 
~m kalayı 2664 ~ adi tııt)a 9ı50 kilo 
B8neclıi hali muharrer milzeme kapalı zaafla Ye 3-S.929 cumarte~i günli ıaat 

.L4 ~.(ihale edilmek U:ıere mUoakasa} ıı konulmu2tur. Şs.rtruımesioi gi:irruek isteyen· 
lerfn lier ~ komiıyonumuza mUracaatları ve mUnalt.a~aya iştirak edeceklerin temi· 
~nı havi teklifnamelerini yevmu ımıııyyeninde ilıale saatinden evvel Ankııradı 
merkez satıo alma komiıı)ununa tevdi ej' lemeleri. ._ 

r~! + <• <• 
20000 k.ilo Yıkanmı, avrupa paınugu ka:l:h zarfla 
ıaoooo • Oleom iha eisi 

2000 • Santıralit 4::5.9.929 çarşaoba 
15QOOO Nitrat dö sut (So .ı , 

. 
r~ ::c c.;i) saat 14 ıe ıl 

2'lOO kilo Sut kostik. ::ıleni münakasa 

500 • Difenilfimin ihalesi 

~ • MUkelles So<la 25.9.1929 
• Kılor kalsiyom ÇarEanbıı saat 15 te 

Ballda mık.dar ve ecnası )'llzılı sekiz hlem malıeme ayrı ayrı gartnRmelerle ve 
blıalartnda mtınderiç usule tevfikan mubayaa edilecektir. Şartnamelerini gvrmek i~te· 

yenimin her gUn komisyonumuza müracaatları . Ye kapalı uırf mlinakaeaıına iştirlk 
~klerin teminatlarını havi mulıUrlıi mektuplarını 25. Eylıil . 929 çarşıııba gUnü 
beiıemebal aaat 14 ten nel komisyonumuza tevdi eylemeleri ve aleni rnUnaka~va 
girmek iateyeıılerin de teminatlari.} le keza 25. Eylül. 929 çarşanba günU ııaat 15 ·te 
komilyODda hazır bulunmalan. 

M evcut ıartnamesi veçhile üç adet Arazoz mubnyaası kapalı zarfla ye 12 . 8 . 929 
pazartesi gUn\l saat 14 de ihale edilmek Uzre mUnaknsaya }ionuımuştur. Şartna· 

mesiui gormek isleyenlerin her glin komisyonumuza muracruıılıırr. Ye mun~l:a'"aya 
~tirak. etmek isteyenlerin temiıuıtlamıı ha~·i mlih\lrhl teklilnaınelt'rini yevmıl mııayyeuin 

de ihale ııaatındao evvel Ank.arada merkez satın alma komisyonuna tevdi eylemeleri. 

'~ • 7. 929 pazartesi gUnü saat 14 de Ankaradu merkez satınıı.lma komisyonunda 
"w 7 kapalı zarfla ibaleai icra edilece~i akdemce ilao kıhnmııı olan 16030 'kilo UstU· 
pUnUn mıktarı 19230 kilo olarak tashih edilmiştir. Diğer §eraiı aynen bakidir. All· 
kadaranın malOmu olmak Uzre illin oluuur. 

... ırtnamesi veçbile 15-7·929 pazarte!!i gilnil uat 1·1 de kapalı zarfla Anbrada mer· 
J kez satın alma komisyonunda ihalesi icra kılınacal:J akdeınce il!n edilmiş olan 
g&zlardan 470 ton gazöl mezk.Cir §ıırtnameden çıkarılmıştır. Yaloız iıbtı (4 iO) ton ga· 
öl müsteena olmak Uzre mUte~ki gazöl ile diğer gazlar şıırtnnmeci \eehile vakti 
\ıayyeninde ihale edilecektir. Bu ayrılan (4i0) tôn gazol a)rı ~nrtnallle llahilinJe 

<e 29.7.929 pazartesi giluU ııaat 14 de kapalı zarfla ihale e<lilecel.tir. Şarto:ı.nıesini 
·,;örmek isteyenleriu her gıln komisyonumuza murrı.cıuıtları ve ıııUıı:ıkasa~ a İ§Iİriik 
cdecelderio teınins.tlmnı havi teklifnamelerini yevıııU muıyyende ihale saııtındıın 
evvel Ankarado merkez ı;ntın alma komisyonuna tevdi eylemeleri. 

Pazartesi l KD A !U, Temmuz l5. J 929 
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Odun 
Qek.i 

ll)OO: To~u atı roeJı.~ebi i~n 
400: Meııaıt. t&hlU'lı • Bir ~artrıaınede 
fi()(l: }.lalt.e~ l İse&İ • 

l:ıtxı: Haydurpqa haatanesi için 
800: Tıl:ıbay.e mektebi için Bir Ş&l'tDamede 
400: Baytar • 
Sif>: To~ ve Qakli,-e nıek.tebi i~n) B' d · ••· 

• 

~ Kiigük. aıatılt • • J ır şartname o t' 

Beltda ınRluıtleıiyle ıniktatlıarı mu.harreır odun 4 §ArtnameJ.e olclukl&rı hal~ icra 
luhnl.!1 ;mtinakualanıula biı.i.ai.1.ıio Hayatı gali gijrüldQIU, n dijeriııliuo t.&ip zulıur 
etml'ldiğmdf'n pıı.adtk·ta aatın alınacak.ur. Puarlıld.arı 16 ff'mlllu:ı: 929 Salı fOni.ı ~aa· 
14,JO da Harbiye nıektehi )'emekbAncleı·i önundeki ınahaJli mah.suı;unda icra kılına· 
cak.tır. Taliplerin ~artnameleri için lleuıiayonwnwa miira,.aatları ve i~ıirali. için de 
paz.'\rlık. mahallinde hı:zır buluma:ıı ilin olunur, 

KiTible KömUril 
TON 

•> <• • 

500 
800 

Askeri Tıbbiye mektebi içiıı 
Haydarpaşa Ha.staneei için 

9r ıartnamede 

25 
800 
400 
450 
50 
15 

30il-O 

· Piyade alış mektebi için 
Harbiye mektebi için 
Kuleli Liaesi için 
Cülhane Hutanesi için 

• Halıcı oılu lİ.eeli için 
Maltepe lisesi için 

• • 
c 

• 
• • 
• 

Bali.da miktar Ye mahalleti mubarrt-r 3040 Ton Kirible 'kümüril • ke:ıa balldı 
muharrer i~.aretleri Yeçhilı- ayn ayrı 5 lı.ıfı !artnamede olarak kapdlı 1.arf ıQuoakasası 
ııuretile Mfın alıuacal:tır. ~!Un:ık.a;ııı.ları 29 'f<'mmuz 9:29 pvıute~i gıımı saat 14,30 da 
Harlıi) e mektebi y~mcklınneleri öııimdeıti münakaea mahallinde ioca kılınacaktır. Ta
liplerin ~artnameleri"iı;in mezkur komisyona muracıtatl.an \e ittirak içinde ~artıııme· 
leri veçhile hazırlayacakları teklif mektuplarını ilınaber mukabilinde komisyonu 
mezkOr ri)ı,etine 'ermeleri ilin olunur. 

•) ·:· <• 
Si t Yo~urt 
Kilo Kilo 
30000 30000 : Kuleli Lite ve çengel k1iy Mp 'i~in. 
10000 oOOO ; Hıı.lıcıoğlu Jiseı;i için. 
6000 :ıooo : Mdtepc lisC1;;i içiu. · • 

llaluıfa nmlıarrer 3 Ese için hizı.ılar . ncla mikdarları yazılı Sut ve yogurt ti.; ~art· 
namede olu.rak irıa lnlıııau ınltnalcasıtlarında her Uı.-urıe de ~lip zuhur P-lme<liginden 
pazarlıkla sııtılac:ıktır. Pauıı-lıkları l 7-Temmuz·9'29 çargamba sünü saat U,;JO da Har
biye mektebi ) emekhadeleri önlındeki ınunakasa mahalli mdil!usunde jcra kılınal!ak· 
tır. Taliplerin ~artuame.le:--i için k.omiıı~·ouuınu:z.a mllracaatları ve i~tira\i. iı;irıde pazar. 
lıiıô. uıalıalliude rutm l:ulunms.!1 il~n o!uııur. 

..'>k könıUrU 
Ton 

·:· (• ·:· 
100 l:uleli Liaesi ve Orta mektebi içio. 
50 Askeri Tıbbiye mektebi' ıathiLat Hast6nesi için. 

100 · ll:ırbiye mektebi i1ıin. 

~ 
e,ıılda miktar ve mahalleri mukarrer 250 ton kok kümilrü bir 1artnamede ola· 

rak xapalı zarf Ulllnakuası suretile ıı.'ltl::ı alııuıcaktır. Munakasası 29-Temmuz·929 pı· 
r.n.rtffi günü 11.at 15,30 da Harbiye mektebi :rcoıck.lıan~kri i>nıinde:..i mu.ııakaı,;a ma· 
be.lllııde icra t.ılıoacaktır. l'~lipleriıı lj3rtn.ııue!l iı;in komisyonumuı.s İıJIİrak. iı;inde 

§artnamesi vcçhlle Lazırlııyacııklan tek lif mektuplarım ilmııber muhbiliııJe koınisyoıı 
ri}'dt:tine Yermcleri il4n olunur. 

·~········ .... ··················••+-.••• ................ - ..••••... i Deniz satınalma koµıisyonundan · f ............... _ _......~ ... ~-····~ ....... --..... -·-...... ~ 
l {.•,000 kii11 c:he.n iıs"t11pü •. 22 temıııu .. 929 pa~rteııi gilou saat' 14 de 
.;,ıj(l() " Bevaı l.ıııttlpü 1.apalı u.rfla ihalesi 
J,WO • ~ahun ~2 temıııu.z 929 paıarteıi gUnU aaat 15,Sda 

ıminakasııi aleni.'e ile ilıal~i 
~[illi Mıidtıfaa Deni~ Kııwetleri tmbar ihtiyacı için balada muharrer malzeme 

hiıs!arında ruulıarrer guıı ve ı:.;ı:ıtta ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini görmek 
iste;·en!erin her gUn 'ermek İ.5le)cn!crirı de } e\ nıi il.a:eıle muh.urer saaite Kıı~ım· 
pa~ada Deniz Lenızını &ıı ıu &!n!a kouti&yonuna milrac&atları. 

22425 l:.ilo uıulılelifiill'ins Lora ve levazımı ile 50 adet boya fırçası: 
Kapalı ı.ırfla ilıale!i O A~ustos_ 929 tarihine m.Usadif\ salı gi.lnU 11at 

on dl.•rtte • 
Deniz kunetleri ihtiyaı·ı i.,in yukarıda nııkdarı yazılı mubtelifülcios boya ve 

levazımı il~ 50 adet bo) a hrc;ırnı knpıı.lı zarflı münakasaya k.onmujtur. Şart'!amesini 
görmek isteyenlerin her gıln, itasına talip bulunanların da ballda mulıırrer gtin ve 
saatte kasımpaşada deniz satın alma komisyonuna muracsatları. 

ı···~·········~~············· .............................. ~ 
.... ~~?~~~-~~~?::~~~.:!~:~~!1:~.~::~~~~:::~:~~:.1 K olordu~n Çatı_en kapo.lı zıırt usulile famir, ettiril~ce~tir. ~lıaleei er tı • .'i~"J taıi~ine 

mUeadıf Sah gıinU saat on dörtte yapılaca.,;tır. folıplerm şartoame.aını komısyo· 
numw:dan almaları ve şartnamede yazılı olan ~ekildeki te'nıinatlariyle .i.omiıyonu· 

muzda hatır bulunmaları illa olunur. 

A paJıktaki kııaat ihtiyacı i~in iki yüz otuı bin kilo saman ve dürt yiız bin kilo 
ot kapalı zarf usulile milnakasaya k.oomuııtur. lfıaleti 19 temmuz 929 paiar gi.lnü 

saat on altıda yapılacaktır. taliplerin 111rtnamesi.ni komisyonumuzda göraeleri ve iıti· 
rik etmek. Uzre de ayvalıktaki komisyonda hazır bvlunmaları i.lin olunur. 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı için 1,050,000 kilo tekirdıılt odunu kapalı zarf usulile 
mubayaa edilecektir. İhalesi 28 · 7 • 9'29 <1aat on be~tcdir. Taliplerin şartuameaiııi 

almak U:ı:ere h~r gtın \'e iştirak etmek için de ihale gününde Çorludaki komiıyonda 
haıır bulunm:ılarc ilin olunur. 

K ıtaat ibtiy acı için 48000 L.ilo arpa pazarlık suretile muba~ aa edilecektır. ihalesi 
17 • 7 • 929 Çarıamba gıınü saat on dörtte yapılacaktır. Taliplerin yevmu mez

Jt0rde komisyonumuzda haıır bulunmaları il!u olunur. 

··········~·············································· J Dördüncü kol ordu satınalma komisyonundan: J 
~········ ............................................... . E ııki,ir ha.va kıtnatırıın ihtiyacı o1an 6200 kilo petrolıın aleııi munaka'8. ıuretiyle 

ll·İ·929 tarihinden itibaren 20 gıin rnuddetle mUnaka•aya konulmuı oldutuodan 
talip olanların telllinat akçelerile )"emi ihale olan 31.7.929 ÇUf&ınba gUnlı aut 14 te 
komisyona mllracaatlan. 
•••••••••••••••ıııııııııııaıııı••••••ııııı-. .. ııııııııııııııııııııııııuııııı•aııııııı .... n--..ıııuı..._ ... _._.. 

İ Emvali metruke ilinı ~- 1 
1 1 .................................................................................................................... 
S atılı k hamam hiueiile ana : hatiköyde piripap mabal.leaiııde ham.anı aokafuula 

5 • 9 No. lu harap bama mın baziney e ait l · 2 hiseeti be4eli 8 takaiıte (ideamek. 
Uzere 2500 lira bedeli Pluhammenile Ye ~etiktaıta k.öyiçi mahılJe.aiJıde cedit ia, 
merdiYeu sokağında 22 • :i8 No. lu 299 ııra arşa 750 lira peıiıı pua ile 3, 8, 929 
ıarihine mtındif cumartesi gilnü aaa t 15 de Zllltıtayedeleri ırıu.kartotclir. Taliplerin 
bedeli muhammiııeı:ıin a/v 7,5() heıabile temi.Dal aıakbuzlariyle emvali .metr6lke Mhf 
k.omieyonuna. mUracut eyleıueleri. 

nıüdürlüğünden: 
Müzayedeye vazoluııan emlak 

. Bahçe kapıda dôrdiiocii vakıf hanın 2emin katında 22 . 5 No. ma~aı• 
ıle 3 · 4 No. telefon mahalli ve 9 • l No. aralık mahalli ve banm asrn• 
katında 8 · l No. peııceroa.is oda ve birinci katta 37 ,.e ikinci katta 8 • l No• 
oda ile 27 ve 28 Ye 29 ve 30 ve 31 ve 32 ve :J4 No. odalar. 

Müddeti müzayede: 10 Temmuz 929 dan 31 Temmuz 929 Çar~aıııba gunU. 
:8a1A~a ınuha!r~r emlik kiraya verileceğinden mt.ııayedeye vnzolunmuştuf· 

Tal~lerın yevuu ihale olan aon O'\\nun saat on dört buçuğuna kadar şartnr 
.ı.neyı okumak ,ve tA!lminatl muvakkate ita ederek ınüzayeaeye İ§tirali.. el.ıılek 
usre ltWıbul Evkaf mildUrlütünde ukıf akarlar mUdtirlli4tine mUracaatiarı 
ilin olunur. 

Evsaf ve_ mü~temilitı hakkında malumat .Jmak i&teyenler bu müddet 
ıarfında muaayede odasına mtiracaat ederek ecri misil raporlarını 
görebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlügünden: 

ıvlüzayedeye vazolunan emlak 
1 - Bcşikta~ta şenlik dede ekmekçi başı nıaçka meydanında çegme 

arkası 4 • 11 cedit 2 No. ocla. 
2 - Be?ikta~ta muradiye galip dede cami ittisalinde 43 No. dükkGa. 
3 - Şitlide büyük dere 351 No. hane. 
4 - Sutltice :Mahmut ağa filipos 33 • 45 No. hane. 
5 - Kabataş Ömer avni Dolma bahçe 192 · 205 No. dukkan. 
6 - Şişli blıyl\k dere 183 • 353 No. bane. 
7 - Beyoğlu katip Mustafa çelebi telgraf 13 • 17 hane. 
Mllddeti : 81 Temmuz 929 Çarşamba günü ııı.at on dört buçu~ kadar. 
Balada muharrer emlilk kiraya ,·erileceğindeıı nıl\zayedeye nzolunmuş 

tur. Tıı!ipleriıı ye, mi ihale olan son gtiniın 5aat on dört buçuğuna .Kadar 
şartname) i okumak ve teminatı muvakkııte ita ederek muzayedeye iştirak et• 
mek üzn• lstnııhul Evkaf mlidtirlUğünde vakıf akarlar müdlirlUğüne mUr.ı• 
caııtluı ilf:n olunur. 

Evsaf ve ıııüştemilitı hakkında malumat almak isteyenler bu müddet zar 
fında müıayede odasına mUracaat ederek ecri misil raporlarını görebiJirler, 

--~--~~..,..~--....... --~--~--------------------------------------

Vakıf akarlar 
müdürlügünden: 

r.azarlıkla kiraya verilecek emlak 
Asma altında çelebi oğlu Aliecldin mahaJl~inde tahmis sokağında 5 • 7 

numaralL tahmis hanı namile mar~f. dürt satLhlı ye beher uthl birer salayı 
mUttemil ar<lıye. 

Müddet: 20 Temmuz 929 Cumartesi gUnü ıaat on dürt buçuğa kadar • 
! iıuıi gUn müddetle ilin edilen balida CQub.rrer emlllkin puarlılda 

kinı.ya verilmesine Enciımeni idarece karar ,·erilmiştir. Talipler f&rtaameyi 
okumak ve teminat itn ederek icara ait taleplerini dermiyan eylemek için 
Istanbul fü·kaf ml.idüriyetinde vakıf akarlar mildllrlUğline mUracutlan 
ilin olunur. 

E..-saf ve mliştemilitı hakkında malOmat almak isteyenler mti.zayede 
odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. -
Vakıf akarlar 

müdürlüğünden: 
Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 

1 - Bayazıtta sekban ba§ı Yakup a~a mahallesinde ıimitçi eokağındi 
3 No. dUkkin. 

2 - Beyoğlunda HU!eyio ağa mabalJesinde caddei kebirde apartımın 
tahtında bodrum. 

3 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde ırmak sok.aBLnda 19 No. hane. 
4 - Pangaltıda fransız mezarlığı karşıeında 115 No. iki oda bir mutvak. 
5 - Boy oğlunda Hliseyin ağa mahalleainde camii §erif ıokağında 7.9 No., 

maa oda mağaza. 
6 - Tophanede firuz ağa mahallesinde kadiriler yokuıundı 1 No. dUkkAn. 
7 - Kasımpaşada Emin camii mahallesinde samancı eokağında 45 No. 

dUk.kin. 
8 - UıkUdarda hacı Hesna hatun mahallesinde vapur iskelesinde arsa. 
9 - Üsküdarda hacı Hesna hatun mahallesinde imaret çıkmazında vakfa 

ait arsada baraka. 
10 - Kadlköytinde Cafer ağa mahallesiDde cami tahtında 18 No. dlı.kk&n. 
11 - Boğaz içinde Kınlıcada çubuklu caddeıinde kayıkhane. 
12 - Arnavut köytinde tevfıkıye camii tahtında 42 • 38 No. dükkln. 
Müddet: 20 Temmuz 929 Cumartesi günti saat on dört bu9u~a kadar. 
Yirmi gUn muddetle ilin edilen balida muharrer emllkin pazarlıkla 

kirava verilmesine EncUmeni idarece karar nrilmiştir. Talipler şartnameyi 
okuı~ak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermiyan ey !emek için 
İstanbul eYkaf mUdUriyetiııde nluf akarlar mUdürltiğttne müracaatları 
illıı olunur. 

Evsat ve mU§temilltı hakkında malQmat almak isteyenler muıayedo 
od.alındaki ecri mi!il raporlarını okuyabilirler. 

Mahlôlatı vakfiye 
müdôriyetinden: 

1800 metre ham lpek kum~ ve 150000 metre torbalık. Lez kapalı zarfla ve 
27.7.929 cumartesi gllnU aaat 14 de ihale edilmek üzere münabvaya ko

nulmu~tur. Şartnnmesini gurmek isteyenlerin her gun komi~·onumuıa mUrac:ıatlan. 
Ye mUnaknsaya i~lirnk edeceklerin teminntJarını hu·i teklifnamelerini yevmu muayre 
niade:hnle sentinde;ı evvel Ankarada merkez satın alına komisyonuna teYdi eylemeler 

Mahlôlatı vakfiye 
môdiıriyetinden: 

Hasllöyde Mahmut ağa mahallesinde demirci Ohanis ıokağında ( 32 ) No. 
baaeoin mahlw hissesinin lUaumu tefevvUsU mahallesi vasıtaeile hissedara• 
ouaa tobliğ edilmek üzere f!;önderilmiş isede hiseedaranın mahalli ikametleri 
mallim olmadı~ı cihetle tebligat icra edilememiştir. 

Mezk.ilr hane hi.JsedaraQl tarjbi ilindan itibaren tiç ay zarfında mUracaa~ 
etmedikleri tak.tirde mahlQl. hisse burada bulunan hiısedaranıoa teffiz ediltı
'ceii illıı olunur. 

Hadımköy satın alma komisyonundan: 
Çatalcanın Hadımki.ıyUndeki kıtaat ve hayvanatı için aleni münaka.ya konulup 

iıııa ns talip zuhur etmeyen mercimek, eabun, kırmızı biber, yula.f '\'O samanın mU· 
na!,::s-ı mlıddeti kmdit adilmL.tir. İhaleleri 22 • Temmuz • 929 tarihine mUsadif pa: 
:rıı~i gunJ :uııt 14, 15, 16, 16 30 17 d" Hadım:..tsy etı:ı alma komisyonunda yapı· 
:#c. ı ı .. • d r 1t'r!n rr.~ı·y:•en g\ r:dc: ko:dsyonurrmın mc.recut!,.ı.n. 

Topkapida Fatma ıultan mahallesinde §ehisllm ıokağıuda 19 • 49 No. 
hanenin mablcıl hissesinin lllzumu tefevvt'lZU biasedaraııa tehli~ edilmek 
tine mahallesine mOzekkere günderilmiş isede hi11edıraııdan Sait o~lu 
Mehmet efendinin mahalli ikametgahı malOm olmadığı çibfttle teblilat icra 
edilememiştir. 

Mumaileyh tarihi illndan itibaren tfç ay 11rfındı bizzat ve ya bilvu .ta 
mU.racaat etmediği taktirde hakkı kanunisini iıkat etmi1 naıarile bakılarak 
rn:ıhlQl hine hureda bulunon hııuedart.n~ teifü: edilectCi illa olı.ınur. 

r.~ Doktor ~::mm\ 
liueki kadınlar hastanesi Cilt fi 
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