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Dün nıilthaılmızdaki telefonla Ankarayı 
bulduk, maarif ve n. 

Cemal Hüsnü beyfendile konuştuk. 

--
Bir çifçi dostum bana sordu: 
- Bizde bir muharririn ko· 

zancı nedir? 

Dün saat onda darÜlfünun kon· 
ferans solonunda Türk .oca~l~rı 
büyük eşya piyankosu k~~ıdesı ıcra 
edilmiştir. Piyanko ç~kılı~ke~ al
tıncı katibi adil Galıp bıngöl ve 
memurlardan Se1ami, ve ~elal, 
Türk ocakları merkez heyetı ha~
katibi Fazıl, pivanko müdürü ~~ıf 
oi'ıfo Ahmet Mazhar, Ankara 1 urk 
o~ağı müdürü Surena Şefik Be}· 
}er hazır lmlunmuşlardır. ~ uma· 
raları '..\ioar ,e !?ahin hanımlar 

1 • 
eden 148,060 numaranın hamili 
Muğlac1a, 250 1iralık platin erkek 
c::aati isap~t eden ] 90 482 numa· 
ranm hamili Mağnisada, 200 liralıt 

L<nan konfer n ınd bulundu· 
111m zaman bizimle beraber o 
' 

1rnnferansa i§tirak eden ecnebi, 
bilhassa lngiliz ve Fransız gaze· 
tecilerinin en gıbta ettiğim taraf
ları, §U olurdu: Bunlar "Beauri· 
vage,, veya "Lausanne Palace,, ta, 
;attıklan odadan, günün veya 
gecenin istedikleri saatında, tele
fonu açarlar ve yüzlerce kilomet· 
royu aşarak, Londra, Paris, "Da
ily mail,, , "Petit Parisien,, , hüla
ea istedikleri şehir ve istedikleri 
gazete ile derhal temasta bulu· 
nurlarrlı. 

Bir gazeteci için mesafeleri si· 
len bu muhavere suhuletinin ne 
büyük bir nimet olduğunu anla· 

mak için insanın gazeteci olması la· 
zımdır. Ne tren tarifesine , ne 
posta saatına tabi olmayan, tel
graf tellerinin boş veya dolu ol
duğunu düşünmeyen hu gazeteci· 
ler için, adeta zaman ve mesa~e 
mefbumlan ortadan kalkmış gı· 

biydi. . 
Bize ait bir konferansta, bızler, 

bir yuvarlak masanın etrafına :ı
ralnnarak saatlarca yazar, havadıs· 
leri mektuplar haline sokar ve şa· 
fak zamanı, bu mektupları birer 
birer gotürüp • Dort gün sonra Is-
anbulda neşredilmek üzre!· "Lau

sanne,. Garındaki posta kutusu· 
na atarken, onlar, odalanna çıkar, 
bir anda Londra veya Paristcki 
matbaalarını bulur ve beş 011 da. 
ktka içinde en taz~ haberlerini en 

. ekJ' lde verır ve biz daha 
serı ş 

f k adan onların havadisi 
zarı apam d" . d" 
Londra ve Pariste neşre ılır ( 

O zamandanberi geçen a tı .~e
ne zarfında Avrupa ve A~erıl a 

·ı . . . . de ıler et· gazetccı en ışı daha zıya . 
tiler. Şimdi yalnız havadislerı de· 
ğil, resi~leri:de telefon telinden 
istifade ıle gönderiyorlar! 

{)ün ilk deta*1nkara ile tele· 
fonla konuştuğum zaman zihnim· 

ele ilk canlanan bu gazetecilik batı· 
rası oldu. Ankara ile tıpkı ls-

bulda biriyi k ' 1 'b' ttıtl e ·onuşu ur gı ı, 
suhuletle, \'Uzuh ile konuşuluyor· 
QU• 

ı\O~lgkra~ı. lcarş1rnda bul ur bul-
ı .l§lQ'ı • 

t.ıa~ . Cemal ~uhtercm maarıf 
\'ek11ı ld llusnu beyefendiyi 

ınnk o u. () l d 
ıı~akil bey, evıeJ e zamanı i i. 
ve 'f }efoııa ce tıde bulunuyor-
d e Vnp h' u. d . ~eren ızmet-. ol u. 
çı j\llo! Ornst 

- Cemal H:Us11neresi? 
- l.t be· · \ ekil beyefe11 . Yın evı ... 
:: fiurndalar. l(l~ ~v~eler mi? 
_ 13uras ı lstanb'lll ıstıyor? 

"· matbaa· 

dan telefon ediyorum. Ben Ali 
Naci .•. 

- A !!! bey efendi, bey efendi, 
Naci bey çağırıyor ... lstanbuldan! 

Vekil bey geldi . 
Ankara ilelstanbul arasında tele

fon muhaveresindeki bu suhulet ve 
vuzuh bizde nasıl bir heyecan uyan
dırmışsa, vekil bey efendidede aynı 
memnuniyet vardı. 

- işte bu mükemmel! di) or· 
du. Bunun üzerine, beş dakika 
kadar , kendilerile gürüştük ve 
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sanki yanımızda bir aşina ile se
lamlaşıyorm uş gibi "Yene görü
şürüz!" diyerek ahizeyi kapadık. 

Bu kısa mülakat, Lozanda gıpta 
ile seyircisi kaldığımız imkanların 
nihayet bizde de tahakkukuna <Cj;.a· 
hit olmaktan müternllit, bir heye
can uyandırdı. 

lstanbul ile Ankara arasında da, 
tıpkı Laıısanne ile Lorn•·a arasında 
olduğu gibi, artık zaman ve ıne~afe 
kalmamıştır! Ali NACf 

- En çok ayda üç yüz liro ... 
- Demek günde on lira .•. 

Fena değil . iyi dıısten. dokuz 
inel;in sütü, toptan. fiatlo,. kö}:· 
de, yevmiye dokuz lıra getırebı· 
lir. Demek ki az çok rağbeti 
olan bir nmlıarririn kufası do· 
kuz inekli bir mandıra gibi bir 
~eydir. Hiç fena değil ! Dokuz 
ınek nhibi bir adamın köyde 
az çok batarı sayılır. Bundan 
böyle yazısı okunan muharrire 
tesadüf ettikçe sağmal bir inek 
sftrlisiine raslamış gibi hörmetle 
yol vereceğim. Zira şimdi anlı· 
yorum ki muharrir böyle bir 
lıfüonıete değer. 

* * 
Yazı kıymetinin şimdiye ka· 

dar muayyen bir ölçüsü yoktu. 
Onun için ınuhnrririn itibarı, 
okuvanın kc) fine, sıhhatine, 
terbiye ine, bilgisine göre deği· 
sir. Gayet büyük bir aklı elimi 
olan çifçi dostum, ~u muhave
ıreyle bana anlattı kı, )azının da 
her kesin anhyncaiiı maddi bir .P 
mikyusı olnbiJir. Oyle ya! Şu kn· 
dor beygir kuvvetinde bir mo· 
tör denildiği gibi, şu kad~r 
inek kun·ctinde bir muharrır 
niçin denilme in? 

Bu ölçü kabul erlilse bir 
şahc ere bir litre süt kıymetini 
'crmiyen nice iııeaıılm· nazarın· 
da yazımn ve 1·ozıcının itibarı 
ne kadar çok yükselebilir! 

A k 1 h ı ı f Alını(3t Haşim 

n ara - stan u te e onu d. 
b -.. d Te ıye muvazene-ugun en . 

• • _ . ' sı raporu 
ıtıbaren halka açıktır. hükumete verildi 

ilk 3 dakika için muhavere üc
reti 115 kuruş, müteakip 

her 3 dakika için 100 kuruştur. 
'" ~· .. '• > ' ' f o ~ <' ·.I r • • • 0 1 ~ ::; .. • : ' • • ' • ,' : • "':\. .. • •." '! ' ' ~ ." .• 

Bu giinden itibaren Ankara ile 
Istanbul telefonu işlemeye haşla· 

yacaktır. Ancak muvakkat bir za
man için yalnız lstanbuldan telefon 
muhaberalı yapılabilecek Ankara· 
dan da bir kaç zaman sonra telefon 

edilebilecektir. 
l\fiikaleme ücreti evelce yazdı

ğımız gibi ilk üç dakıka için 1_1? 
kuru~, müteakıp her üç dakıka ıçın 
de 100 kuruştur. 

Ankara ile muhabere etmek 
iı:;teyen sırada hir çok kim::e varsa, 
bir adamın 6 dakıkadan fazla 
konulimasına müsaade edilmiye· 
cektir. 

Ankara . Eskı"sel · l r . . . . . - :. ur te eıon ırtı· 
batı şıındılık tatil edilmiştir. 

Ankara • 1 tanbuJ telefonu iJe 
muhabere e<lenleı-in adedi tesbit 
edileı·ek munta1.am istatistik yapı· 
!araktır . Bundan başka telefon 

h beresi muayyen saatlarda ve 
mu a "h t1 b" . lacağı cı e e ır memur 
sıra ıle 0 bu vazife ·r: 

f dan ayrıca ı a 
tara ın \A Ankaradan 3 

k l\iese a ' 
olunaca tır. k' . muracaat etse 
Istanbeld~~ 5 d~:dilecek, 9 uncu 
talip 8 kısı 8 40 dakika 
. at edene 
olarak muraca edebileceği bil. 
sonra muhabere 

dirilecektir. . telefonu olup 

bir depozito akçası vereçekler, son· 
ra evindeki telefondan i tifade ede
bileceklerdir. 

4 ., .... ........ -

Anl<aradan dün 

Telefonla 
Aldıgımız haber 

Ankara, 30 
~u bir iki gün zarfında te· 

lefonla yalruz lstanbul semti 
ile konuşulabilecektir.Beyoğlu, 
Kadıköy ve Adalar ile konu

şulmayacaktır. Çünkü ses iyi 
i~idilmiyor. Tertibat ikmal e· 

l dildikten sonra o semtlerle de 
muhavere tesis olunacaktır. 

* * 'f unan sefıri bugün Tevfik 

Rıi§tii be'yden Randevu aldı ve 
gc'Srıi§tli .. Malum olduğu üzre 

esaslarda mütabık kalınmı§tı. 
Teferruatın daha bir müddet 

konuşulmağa muhtaç olduğu 
anla,ılıyor. 

* ·>: 
k Maliye vekili Saracoğlu Sü-

rü beyefendi bir haftadanberi 
hasta idi. Vekıl b b bah . il k. ey usa 

. Ankara 30 [ hususi ] 

Tediye muvaeznesi raporu 
basılarak hükumete taktim edil
miştir. Hükumet mahafilinde ra· 
pora büyük ehemmiyet veriliyor. 

Rapor beynelmilel taamüle 
tebean cemiyeti akvama ve ec· 
nebi memleketlerdeki diğer ala
kadar müessesata gönderilecektir. 

..... b' çekmi:)erdir. Dün ın num~ra çe: 
kilmi.:;ancı:ıl.. 200 numaraya ıkramı· 
ye ç;kmı§tır. Pi) ~nkod.a 250,000 
numara, 1000 ıkramıye 'ard.ır, 
ikramıyelerin kıymeti 50,000 lıra· 
dır. 

Dlin çekilen numaral~r~ i a~et 
eden ikranıi) eleriıı listesını aşagıya 
dcrcedi) oru1 · 

kadın kol saati isabet eden 141010 
numaranın hamili ise Çorumda 
bulunmaktadır. 

Bugün aat onda tekrar keşide
ye de\am olunacaktır. Bu ke~idede 
çıkacak olan ikramiyelerin bir kıı· 
mı unlardır: • 

kıymeti ikramiy' 
lira 

5000 
2500 
2200 
1850 
900 
900 

1000 

Buik otomobil 
Sevröle " 
.Pırlanta pantantif 

" küpe 
Salon halısı 

Salon 'hallSl 
Salon takımı 

:rnoo ,, " 
Ikrami)C hı)meti 

Lirn 
Pi) ııuko 500 Pırlanta yüzük 
ııunıarnsı SOO 

Pırlanta küpe 
,, yüzük 
,, pantantif 

Platin erkek saati 
Platin kadın kol 
saati 
ipekli seccade 

,, ,, 
Halı seccade 

n ,, 

" " 
il il 

" " ,,, 
" 

il " 
il il 

" n 

" 
,, 

n n 

il " 
" " 
" " 
" " 
" il 

n n 

1850 
600 
~00 

( j 

250 
250 
100 

" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 
n 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 

" ,, " 
Eğer takımı " 

103373 " " 174657 400 Paravana 
148060 200 

" 190482 200 pc:ıravan 

1410IO Beheri 250 9 adet pilatın erkek 
sa.ti 145610 

113853 
132479 
190090 
36726 

244701 
18594 

" 
200 9 n " kadıll 

saab 
yarınki nüshamızda çekilen 

bütün numara ve ikramiyelı:ria 
büyük listesini dercedeceğiz. 

245511 A . 
57181 z, oz 

130613 o Lfm 1 
140944 K 
i80415 
490048 

7950 
229322 
127179 

5275 
106574 
120,713 

8,253 
194,824 
169,937 

Otu: beş ·yaıında bir geng, 
liil~i11 milyonlarca 1ıalk onu, on 
beş 'se11edenberi yirmi yapnda 
zannediyorlar. . 

Bu gence yü: binlerce lmnse 
givaben aııktır. 

w Fakat eş, altı. pek güU:l ıı• 
necip kı:t ııardır kı onlar cidden 
aıı'/ttır... . 

Her giin bu :atm resımleri ga• 
zetelere geçirilir, hiç bir ga:tete, 
mecmua ·yoktur ki her nüshasında 
ondan balısetmesi11 ... 

12 Peçete lörtü ve 150 
çay takımı 

Pırlanta küpe isabet eden 
103 373 numaranın hamili İstan
bulda gene pırlanta küpe Labet 
eden İ 74 657 numaranın hamili 
lzmirde, pırlant pantantif isabet 

Gerıcirı lıer va:·ı, her gülü11Ue
mesi sinamalara alınır. Bütün dü· 
nya bu sinamadan 1ıa:zedu. 

Bu yeni ve asri Yusuf aleyhi!· 
selamın evlenmesinde bütün bir 
millet al<ikadardır. Kendisini: 

- Lütfen, merhameten ev.len! 
ricası ile taciz ederler. O, bu ıstlr· 
hamlara kulak asma::. Yalnız, bir 
kaç sene eııel : - Otuz beş ·y~ 
varınca izdivacımı düşünürum! de· 
mi§. !ite o yaşa 'bastı. . 

Mi yonlarca insan bu vadin ı; 
rinc gelmesini. beklixor. Fakat • 
Ui ·kararını veremedi. 

Bu genr; esatirdeJ.i " hiima ,, 
kumnun hal;ıkata münkalip olmuı 
şe'liüclir: her hangi kadının ~"!'a 
konarsa o seki: defa kıralıça 
olur. Lô.tlfe etmiyoruz. Hüma ku· 
§Unun gölgesi lcime. in'~taf ederse. 
0 seJ.·i: ülkenin melıkesı olacak... • 

Ha/umulmaz bilmec~ _degil. Fa-, 
kat sizi yormamak ıçın derhal 
söyleyeyim: Jngiltere veliahtı. !• 

Büyük • Britanya ve altı domintı· 
,·on ( /rlanda, Canada, Avusıral~k 
:ra, Cenubi Afrika, Yeni ZelarW 
ve Neıvf oundland) 1.-ıralı ve H·: 
.1:. • b' b I ISC• uutan ımparaU>ru ır ayra ; 
bir armadır; lıiç bir iıe karıımfi,na 
fakat JJCk çok ihtiram görür. og\ıJ • 
da öyle. Alkı§lar içinde )"ll§aTe· 

işte tebeası bu genç arma ve ;yahue 
'bayrağa bir .:euce istiyorlar. Jngil· 
ıere kıraliçasız olmcı.:mış; taht iki 
imi~, Jıanedan t.cselsill etmeli imiı. 

Lakin prens hazretleri israr 
buyuruyorlar. Güzel prenseslerden 
lıiç birini ihya etmiyorlar. 

Istanbulda evınde .
1 

konuş· 
ta hini hacette Ankara 1 e 

ııibiler, evve· 
ve vekalete gelerek çalı§mağa 
ıy e~er~ . evlerin.den ~ıkmı§lar ı 

k d .Muhafız gu" cü ye gençler maçı çok kalabalık ve 
An ara a İ h tl . d' ekili 

ı ımu tur smet paşa azre erı ve ığer \ p er 

Kadın taifesi bu. inat karıısın· 
da kıyam ve isyan etse gerektir. 
Küçük kardeıleri hep evlendiler. 
ailede ,·alnı: kendisi diinya evin• 
girmedi. Niçin girmedi; latif uufe
den ürküyor mu; yoksa bir kadı. 
nın idaresini :ranm milyar ımana 
hükmetmekten daha güç mü görü· 
)'Or ? Cihan bu muammayı hal· 
ı demedi. - C. N. mak isteyen •>lursa, bu o aklar, 

~ telcfo şirketiyle anle.şac 
!,°:!!.':_'!'ışlar~~r: Sul'eyya lıcvecan ı o ~ · ı l d 

.1 01..,,,ta hnzır hu unmu ar ır. 



B d h 
La a 

e a va ayesi 
H. 

hayat d ·~ k. d __ un apan ı 
İkinci mc"rtıthctio ilanına ka· 

dıır; 1 .. un ıı< nn sonra hile mem
' ı t" miz ıh rn ı-nıo en ucllz yer· 
• rı n n l•i. · iılı. 

•ı ne 17.I ·•un ~eb<'hi iyi hir 

.., .. 
l. ... ( ı. 

,·ımı crdu. Bun•ın nP
ık: n devlf'l hıkmız 

v • 1 i .. hic bir değerli 
Lıı ..... ıı. cJı; hılitkic: bor· 

t • .·1 ~ı r imp"r"torlu(?un biıt
ı ~ 1 ı. ih r.ndn knlmı~ıı. 
J: : • l ann ft,..r dt"vlet ( Bal· 

I.rrılur 1 ·ı J m·rattn Jıuhındulnr. 
-..ı ir' r, lw~ lcı 'iıl ~eldi. St'' \,·c 
) .k ( .f., rn ııii m1tı. ve. bit
ı!l., h. ııt pal hltındı. {yelir kU.· 
lİ u ·ı cc f' olursa ha' aı pahalı· 
ı · ım 1 ehC'mnıh ·ti olama' ~<.'attı 

F !.i O mnnh devletinde v. -
zi-.cr hunun aksi idi. lcuz ha· 
~at. la ki u ortada b r şey yok ! 
De, Jet hizmetleri gi)rulemiyor. Ma
arif yok gibi. ): ollar, şımcndifer· 
ler, limnular R7. ve fena. 

Saltanat tarihe kanştıktan ve 
cihan harbi umumi iktisadiyatı 
alt üst ettikten sonra Türkiyenin 
bir çöl hayatı, bir ma~i bayatı 
geçirmesi kabil olabilir miydi ? 
Yeni hayata uymak lisım. Fazla 
urfetmeli. Bed.hva hay;t olamaz. 
B111t110 i~ de lücumu dereceein· 
de ('J!lifmalı. 

~er devletler, harpten evel 
hu mecraya girmiflerdı. Biz şiuı· 
di pi1oıu. 

BulRln ltın ·iktisadi idare sis
temi baftMı aştiJ.yn deği~yor. Sa
~ Mrneye ve tarife kanunları 
u ı:o.lr.a.ai nuerdan yapı1mıfl1J'. 
~uni 111ti.4evvenatımıada hil

tlk bir tıihaVTOI Yar. Temenni 
deri& li onlwı taıbika memur 

olanlar bu llihniyet dahilinde iş· 
llıri kola~. Halkın de bu 
Bhaiyete ~- 2anuidir •• Yan~ 
eikiai gibi atıl kalarak: iş~ gücü 
emebiJere ve yedi eaıebiler~ bı
rakmak bayat düsmrlanna uymaz. 

Şişlide Lamia hanımla çocuğu
nun vefatına sebebiyet vermekle 

maznun bulunan Dr. Kenan Hasan, 
Dr Atıf, lltmia hanımın zevci 

1 
Cemal beylerle kabile Müberra 
hunmıın muhakemeleri dün ağir 
cezada bifo·ildi. 

Lamia hanımın annesi Belkis 
hanım kızının kasden öldürül~ 
günü iddia ediyoidu. 

Dünkü celsede bu hususun 
tespiti için istenilen Tıbbı adli 
r:?poru okundu. Bu raporda kast 
me~ les · ı m vzuuhahs olamaya
cağmı, ynlmz Lamia hanımın ve
fatında bir hatayı tıbbi mevcut 
olduğu yazılıydı. Di~er taraftan 

1 mütahassıs lavtalar tarafından ve· ı 
1 rilen bir raporda da dol<lo. ların ka· 

fi derecc>d~ çnlıştıl-lım ve hatalan 
1 olmldığı bildiriliyordu. Mahkeme 
' bundan sonra müz 1<ereye çekil-
i di netı"ede: VC"f t hadısesinde 
1 cinai bir kast olmı.dığı ve vefata 

sebebiyet davaları da af kanunu 
n.ucibınce te'cile tabi bulunduğu 
için .nuhakemeye devam edilme-
yeceğine ve davanın te'ciline karar 
verildi. 

Fransız bankasın
da birmemurun 

ilıtil3.sı çılctı 
Beyoğlundaki Mcmaiikişarki

ye Fransız " bankasında mühim 
bir sirkat olmuştur. Banka veı
nedarlarmdan " Yani Nikolaki ,, 
banka kasasındaki "2500" lirayı 
kendi zimmetine geçirdiği banka 
müdürlüğü tarafından polis mü
düriyetine bildirilmiş ve ikinci şu· 
be memurlan "Yani Nikolaki 11 yi 
tevkif etmişlerdir. Nikolaki hak
kında tahkikat tamik olunmakta
dır. 

F'irari eınlaki 

Neşriyat buhranı 

Kitapçılar gitti 
Digerleri de 

yardım istiyorlar 
Maarif vekaleti tarafından An

karaya davet olunan kitapçılar 
dünkü trenle Ankaraya gitmiş
lerdir. Bunlar: Maarif, Yeni Şark 
Kanaat, Tefeyyüz, Sühulet, Ah
·met Hı Ht ve Jbrahim Hilmi kitap
haneleri sahipleridir . Kitapçılar 
heydi Ankarada bir hafta kadar 
kalacaklardır. 

Maarif vekaletinin yalniz mek
tep kitapları basan kitapç.ıları 

davet etmesi üzerir.e Roman ve 
diğer kitapları basım kitapçılar da 
maarif vekaletine müracaata ka
rar vermişlerdir. Bu kitapçılar 
elleı inde kalan roman ve diğE>r 
kitapların artık para etmediğini 
yeni eserlerin basılmasına mu
vaffakiyet elvermesi için kendi
lerine kıredi aç!lmasını istemek
tedirler. 

Yeni seneye ait 
vergilere 

dair malumat 
Maliye tahakuk şubeleri, yeni 

sene vergilerini tevhit kanunu 
mücibince tahakuk ettirmektedir
ler. Yeni kanun mücibince vergi-

lerdeki fark ancak tahakkuk mua· 
melesi ikmal edildikten sonra 

anl~~:uc::tı~a7.aran arazi vergi- 1 

lerinde de tebeddiilat ,._ r Jır. Ez
cümle 294 senesinden sonra hiç 
bir muamele görmiyen arazi 
vergileri 100 de 3 nisöefinde 
aztmıştır. 31 senesinden sonra 
muamele gören arazı vergileri 
aynen kalmıştır. 

vııa11eıte 

l\faarif bütçesinin tetkiki 
Maarif bütçesi hakkında tet

kikatta bulunmak üzere , vilayet 
meclisi ziraat, bütçe , maarif ve 

nafia encümenlerinden tefrik edilen 
muhtelit encümen dün toplanarak 
tetkikata başlamıştır. 

IneklP.re verenı aşısı 
Temmuzun altısında 4 bin 

ineğe verem aşısı tatbik edile
cektir 

Bunun için vilayette bir bey'
et teşekkül etmiştir. 

Eman ene 
Tamir edilecek sokaklar 

Sokaklımn tamiri için Emanet 
tarafından muktezi tahsısat bele
diyelere tevzi edilmiştir, 

Her belediye dairesi mühendi
slerı kendi mıntakaları dahilin· 
deki sokak ve caddelerin tamire 
ihtiyacı derecesini tespit edecek
ler, hangi sokakların bu sene içi
nde tamir edilmeleri lazım gele· 
ceğini tespit edeceklerdir. 

Belediye daireleri tamir edi
lecek sokaklara dair tanzim ede
cekleri cedvelleri Emanete tak
dim edeceklerdir. Emanet hey'· 
eti fenniyesi bu cedveller muhte· 
viyatını tastik ettikten sonra in
şaata başlanacak ve inşaat müte
madi) en merkez ht-} eti fenniye· 
since tetkik edilecektir. 

Terkosborulan 
yine patladı 

Tcrko!' şirketinin kemer Bur
gazdaki sifonlar evelki akşam 
patlamış ve şehir dün öyleye ka
dar susuz kalmıştır. Tamirat difo 
iknıa) edilmiş ve su geim:ştir. 

itfaiye mütehassısı 

Hırsızlar 

Mahkeıne reisinin 
• • 

evını 

Alt üst ettiler 
Adliyede her cumartesi günü 

sabahdan akıama kadar hırsız· 
larm muhakemesiyle meşgul olan 
bır mahkeme vardır. Bu, üçüncü 
ceza mahkemesidir. Bu mahke· 
menin reis vekili Etem beyin 
evinck garip bir sirkat vak'ası 
olmuştur. 

Et"m Beyin saraçhane başında 
cadde üzerindeki evine hırsızlar 
girmişler, bütün odaları dolaş
mışlar, sandıkları açmışlar, hatta 
bazı kıymetli eşyayı meydana bi-
le çıkarmışlardır. Hırsızlar bu şe-. 
kilde bütün evi alt üst ettikten 
sonra hiç bir şey almadan gitmiş
lerdir. 

Etem B. zabıtaya müracaat 
etmiş ve bu müteşebbıs hırsızla
rın meydana çıkarılmasını iste
miştir. Zabıta meçhul ve garip 
hırsızları aramaktadır. 

Şahit dinleniyor 
kararname 

gelecek hafta 
Aliye hanım hadisesi tahkika

tına dün devam edildi. Ziya bey 
isminde bir şahit dinlendi . Bu 
zat h disenin evveliyatına dair 
bazı bildiklerini söyledi. 

Ziya beyden başka üçşahidin 
daha dinlenmesi lazımdı. Fakat 
bunlar gelmemişlerdi. 

Bu şahitler bl12-'ün va ya yarın 
dinlenecaktir. 

Şahitterin dinlenmesi bu haf
ta bitecek, gdecek hafta ba~an· 
da kr r~rname yazılacaktır. 

MEıdam Mann"ke gönderilen 
tehdit mektubundan müddei umu
milik ademi malünıat beyan et
mektedir. Hükumetten beliaaoe ricamıı: 

8ly ve ameli uami derecede ko
~Cır~ idari \'C lrutaai bü
da eagelleri gidecnıektir. Hükô· 
..... hu huustaki her munf· 
Wqy..a bUri ihya edtt. 

Firari ruınların memleketimiz
de bıraktıkları : emlakin• tespiti 
için bir komisyon teşkil edildi
ğini yazmıştık. Bu komisyon 
yalnız bu gibi emlaki tespit et· 
miyecek, aynı zamanda bu gibi 
emlakin kıymetlerini de takdir 
edecektir. 

AdllJ1ede 

İtfaiye mütehassısı olarak şeh
rimize celbi kararlaştırılan Viyana 
itfaiye müdür muavini Könik , 
agustosta şehrimize geleceğini 
dün emanete bildirmiştir. 

llan1it B. Ankaraya gitti 1P@Sisf 

Lakin 1Jice bilmeli yis ki hü
.kGmetin ı..liyeti kafi delildi\: 
millet~ bu ..-. layık bir faeli· 
ye& fÖICerlllelİ, daha iyi, daha çok, +-..,, ...,, ~malıdır. An111-

d6m~) olmayan bir 
ha hekik8'1eriıı ap ~ 

ini m~mdir. 

~ veriliyor " 
:&.iündea itibaren umuma 

~· d•I mı .. ıntn te.ziine baş
h ........ 

4ulıa8ebei htıSmiye 
de veriyor 

• 
.Maheeebei haauiyede bugün~ 
~ --.ı tcvziabna batlamış-

Fort fabrikası 
Topanede açılacak olan Fort 

otomobil fabrikası hakkında, For
tun bura mümessili, M • Kalins 
demiftir ki: 

- " Fabrika dokuz ay sonra 
bitecek ve faaliyete başlıyacaktır. 
Fabrika günde 100 otomobil çı-
karacakbr. Otmobillerin yüzde 
beti Türkiyede satılacak, diger-
leri Rusyaya, Balkan memleketle
rine ve şarkı karipteki diger mem 
leketlere gönderilecektir. 

fabrikanın bir k1~1m alat ve 
edevatı gelmiştir, diger aksamı 
da yoldadır. Otomobillerimiz çok 
ucuz satılacaktır.,, 

Yeni Adliye musteşan Şehremini muavinlerinden Ha- llir koıniı:;~rin taltifi 
Adliye vekaleti müsteşarlığına 

tayin olunan Ağır ceza reisi Ferit 
B. Bugün Ankaraya haraket ede-
cektir. 

İzmire gideeek şahitler 
l:mıirde muhakeme edilecek 

olan Kadriye hanımın muhake
mesinde dinlenmek üzre şehri
mizde 27 şahide celpname gön
derileceki yazılmıştır. 

Şehrimiz müddei umunıiliğine 
henuz celpnameler gelmemiştir. 

mit B. Emanete ait bazı mesele
lerin takibi için dün Ankaraya 
gitmittir. 

Bo~ulan saatların tamir 
pPrası 

Bozulan T erkos saatlarının ta· 
mir masraflarının kime ait olaca
ğını tespit etmek üzere emanette 
bir komisyon teşkil edilmiştir. 

Galatada Hakkı isminde birini 
öldürerek lzmire kaçan Hüseyin 
ismindeki kntili takip ile orada 
yakalayan polis cinayet komseri 
Muhittin bey taktirname ve ikra
miye ile taltif olunmuştur. 

İzn1ir . polis ınüd ürü 
lzmir polis müdürü Ömer bey 

diın şehrimize gelmi~tir. Ömer 
bey mezun bulunmaktadır. Bura
dan ankaraya gitmesi de muh
temeldir. 

Mağşuş yağ yokmuş ! 
Şehrimizde mağşuş yağ satıl

F atih Edirnekapı tek dığı dün bir gazete tarafından 
mıntaka yazılm~ idi. Emanet sıhıye nıü- İş bankası hukuk 

dürü, lstanbulda kat'iyen mağşuş 
Emanet Tramvay şirketine yaz- yağ olmadığını, yağların mütema- müşavirliği 

dağı bir te1 kerede Fatih ile Edir- diyen konturoJ edildiğini, her gün Evkaf umum müdür muavini 
nekapı arasının tek mıntaka ad- vasati 20 kişinin tecziye olundu- Fethi B. iş bankası hukuk müşa-

iskanda -
İskan nıüdürii gidiyor 

Bugün hareket edeceğini yaz 
dığımız iskan umumi müdürü 
hacı Mehmet B. vapur olmadığı 
için gidememiştir. 

Mehmet B. ancak perşempe 
günü gidebilecektir. 

Hütelerrll< 
Hakkı Şinasi pş geliyor 

Trakyada teftişatta bulunan 
Halk fırkası müfE"ttişi Hakkı Şi
nasi pş bugünlerde şehrimize 
avdet edecektir. 

Sanayi birliğinde 
Dün Sanayi birliği ıdare hey'· 

eti içtima edecek idi. Fakat ek
seriyet olmamıştır. 

Izmir valisi 
Ankarada bulunan lzmir valisi 

Kazım pş lzmire avdet etmiştir. 

·~ Yaz sofrası ~• 
Bu yaz sıcaklannda yenile

cek yemeklerin ehemmiyeti 
vardır. Bir çok insanlar kıi ve 
yaz ıofraıını ayırmazlar, bu 
yüzden sabahlara kadar ki· 
bus içerisinde bir uyku uyur
lar. 

Yazın hususiyetlerinden en 
mtihimmi meyve ve sebzeleri
nin bolluğudur. Bu sebzele
rin içerisinde en ehemmiyetli
leri bakla, bezelye, ta·!e fasul
yedir. Enginaı, kabak, semiz
otu ise başlı başına bir gıda 
olmaz, içerisine konulan kıy

ma ve et sayesinde hafif ye
mek olarak kullanılabilir. 

Yaşı ileril nıiş olanlar bu 
tül'lü yemekleı dt'n çok istıfa
de .ederler. Parieryoskleroz 
dediğimiz damar sertlıği per
hizinde olanlar için bı.ı perhiz 
tertibinin iyi yemeklerinden 
sayılır. Meyvelerden kiraz, 
dut, salatalık serinlik veren 
latif meyvelerdir. Bilhassa ye
şil salatalık ve marul başlı 
başına bir kıymeti gıdaiyeyi 
haiz olmamakla beraber tat
lan, iştihayı tenbih etmeleri 
tabiah tanzim etmeleri dola
yısiyle istifadelidirler. 

Sahanda yumurta, cacık, 
oeynir, ekmek, zeytünyağlı 
.asulye, salatalar harcıilem 
yemeklerdir. Bu sene ortalık
ta bir sarımsak modası çıktı. 
Damar sertliğine faidesi olu
yormuş diye ortalığı sarımsak 
kokusuna boğanlara ıık ras
geliyoruz. O hususta da baş
ka bir zaman fikrimizi yazanz . 

Loknıan Hakim 
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- Yalan söylıyorsunuz. Hep- nizde gibi idiniz. istediğiniz za- çare vardı: Cinayet .. Kont dand· 
vili tanımak, harekatını tecessüa 
etmek ve hatta onunla muhabe-~apalıoda 

.. ..ae ile olmadı. 

bu işi kendnine tevdi et
lcOmwyoacu, öyle becerik

hareket etti ki, pto a 
Kont Dandvile ihale ediidi. 
ertw sene ik...,.t etmek 

;e muei w iki çOCGP ile 
reldi. 

._, fiıeriae telB# dfiftünüz. 
l.e yeniden ba;iamak lkım geldi. 
Ô tmhte fato parlanın etrafına 
dunr çe~tcemiıti ve bu parkta 
küçCk ı:r kTsc vardı. ka)Mr bir 
çok def.ılur Eberkurta ıeldL Bir 
p hu !.:!!acden çıkarlceo ba!Mm-
1a. 1-ıa te.adüf ettiniz. Bon daha 
o uunaıı ~ Osa dM'b 
toMa i "il tııdcrar ıeldiai.z ve ba&a. 
ma 1akl~az. Hançerle vurdu
nuz bab~ dü.ttil, bende yar.ı.a. 
dım- Bu, lkınoi cinayetiniz .. 

si yalan .. deliliniz yok 1 man gidip geliyoordunnz. Hatta 
- Bir ay sonra kontes Dand- emirleriniz üzerine jerome kontes 

vil sihhati bozulduğu için Omken DandvHin ölümünü bile sakla 
şatosundan ayrıldı ve Cenubi tuttu ve kimseye bir ıey s6yle
F ra nsada iklimi daha mijıait bir medi. isminiz de kontes Herminc 
yere gittil r. Fakat kadın gittiği olduğuna göre, ölen kontes Her
yerde kocasının kolları arasında minenin yerini pek ala totabi
can verdi. Zevcesinin ölümü lirdiniı. 
Kont Dendvili öyle derin bir ye· Sonra bütün ihtiyat ve tedbir
se düfürdü ki, kont bir daha leri de ihmal etmiyordunuz. Daha 
tatoya dönmedi. 80llra kontesin kapalı odada bu· 

O zaman siz derhal plimn lunan hakiki portresini kaldırttı· 
tatbikatına geçtiniz. Şato ser- nız ye kendinizin aynı eb'adda 
be.ui, oraya yerleşmek la- bir yağlı boya resminizi yaptıra
zamdı.. Fakat nMd ? Şatonun rM onun yerine koydunuz. Bu re
lmpac-- jeromla kanıını para smi ıizi aynı siyah dantelalı tuva
mulmbillnde satın aldınız. Bea let ve aynı brofla tasvir ediyor
bile bu adamların muhabbet ve du. Hutlaa arayıp ta almak istedi. 
1&1Dimiyet:lerini gördükçe ibaae\. pniz ,eyi aldmız. Yani ikinci bir 
ı.tnden bir saniye fiiphe ede- koatM DandviJ meydana çıktı. 
mudim. Bu iki sefil karı koca • Yalmz bir tehlike vardı: Kont 
hareketlerinin akibetini iyi he- Dandvilin günün birinde şatoya 
Hp edemediler. Artık 0 zama~- d6nmesi tehlikes~.. Bun~. emi.n 
dan it!baren oatoda kendi CVI• I ıı,aretto ınenedebılmek iÇID bır 

rede bulunmak lazımdı. Yalnız 
bir hadise oldu ki, onu hesaba 
katmamııdınız. filhakika sizin 

gibi bir kadından biç te beklen
meyP.n bir his te cinayetiniz~ yem 
olarak hazırladığınız adama ya-

vq yavaş sizi bağlamağa başladı. 
Dosyamda Berlinden kont Dand
vile gönC:lcrdiğiniz bir resminiz 

vardır . O tarihte siz kontu 
izdivaca razı edebileceğinizi tah
min ediyordunuz. Lakin Kont bu 
oyunu daha iyi gördü, silkindi ve 
sizinle münasebeti kesti.,, 

Kontesin kaşları çatılmıştı . 
Dudakları büküldü. Hıcabmdan 
detil, fakat hayatının böyle en 
küçük teferrüatmın tahlilinden 
mütevellit hayret çehresini dejiş
tirdi. 

Paul devam etti· 

- " Harp ilan edildikten 
sonra, eserınız tamamlanmıştı . 
Eberkurttaki köşkte karargah 
kurarak , tün~lin medhalinde 
her feye hazırdınız. Elisabethle 
izdivacım, Ornken şatosuna 
aniyen gelişim, kapalı odadaki 
resmi görünce düştüğüm telaş ve 
asabiyet.. hulasa bütün bunları 
Jerome vasıtasiyla öğrendiniz. 
Tabii siz bu yeni mani karşısın
da derhal beni imhaya karar 
verdiniz. Lakin seferberlik oldu. 
Ben uzaklara gitti~, şatodan ay
rılmak mecburiyetinde kaldım. 
Gene meydan size kaldı. Üç haf
ta sonra Korvinyi şatonun altınd
an sizin toplarımzla bombardman 
ediliyordu, Ornken köyünü ve 
şatosunu kolaylıkla işgal ettiniz. 
Elisabeth te elinize düstü. Prens 
Konrada esir oldu. Şatoda gayri 
kabili tarif günler yaşadınız. 

Pu, sizin için bir intikam, şereflı' 
bir 111 . ikamdı. Sizin sayeniıde Ho-

henzollcrn ailesi evci balaya çak
mıştı. Daha iki gün, Pariıi de za. 
ptetıniş olacaktınız. O tarihte 16-
ylediği•İz sözleri işittim, yazdı. 
ğınız mektupları okudum. Marn 
muharebesinin neticesini ıiz her
kesten eve! kesdirdiniz. Bütiba 
ümitleriniz suya düştü. Hatta ye
sinizi imparatora yaıpınız. 

Evet yazdınız. Bu mektubun de 
kopyası bendedir. Nihayet yete
nimden benim korviayide olduğu. 
nu öğrendiniz. Elisabeth kurtula
cak mı ? Elisabeth ki, arbk bütOa 
esrarınızı öğrenmiı bulunuyur. 
Hayır; kur tulmıyacak . Çünkü 
esrarmııı bilenler, değil kadın, 
çocuk ta olsalar o, ölUmc mahkum 
durler. Netekim E.liubetbin ida
mını emrettiniz. Heı şey hazırlan. 
dı Eger Elisabeth ölümden kur
tuldu ise, buda prensin sayesin<le 
o!du. Fakat ölmedi ise artık c.n~ 
ölnıüş gibi göstermek lazımdı .. 

(Bitmedi) 



• 
eeyahattan maksa .. 

~-lib*1ıadaki muhtelif siyasi 
• nokati nearlannı lngil-
tı .-hiiktmetme bilctitmektir. 

Bwıunla kanunu esasinia halli 
eseleeiade t&rafeyni memnun 

clecek bir yol buJaca&ımı ümit 
ediyorum •• 

Hint valisi Simon komisyonu 
raporunu verdikten BODl'a Hint 
rüesayi aiyaıiyesiRe kanunu esa-
sinin tanziminde yalnız. i~ari 
değil, mes'uHyeti haiz ol&rak ııti· 
rnk etmek hakkı verilmesi lüZu
m unu sarih bir surett cleğilae de 
i ali tarzda anlatm f • 

1 KD A.ll.._ Temmuz_ 1 ~ 19"9 

Fransanın Radoslavof' 
borçları irf fedilmiyor 

Paria, [A..A.J Sofya, 29 [Fo] 
Stok borçlarının tecilt haldan· EsbalC Başvekil M. · Radosla· 

da wahiagten sefri M. Glou- vof ile nazırlardan Ponçefin affı 
del tarafından şöndeıilea cevap ~kk.~ndaki ~nun liyihasmm ikin
hariciya ne..-edae vuıl olmuş· cı miiakeresmde Sobranya mec· 
tur. Hakamet hu ..-altm menfi linin büyük bir kanı layiha ve 
lllllhiyette oldu;uau hariciye ve bunların bu affı aleyhinde bulun
maliye encümenleriae bildirmi~· muştur. Hükumet taraftarı meb'. 

Paris: [A.A.] uslar da Bulgaristanm bidii fela-
M. Pe>incara waebington sefiri keti olan Radoslavofa karşı söz 

M. Cloudeliıı ~~bbUsüne Ame- söylemişlerdir. 
rika hük'1metiain verdiği cevabı Bazı hatipler Kral Ferdinand 
teblit ettikt~n sonre hükumet ve aleyhinde bulunmaktan çekinme
enc&aenler izuı Lo11dra ve was- mitlerdir. Sobranyanın içtimaı 
hi•ıtc>D itiliflanmn ne suretle pek gürültülü olmuştur. 
taldilt eclileoeği mes'elesi lıakkm· 
da tetlcı"katta bulunmuşlardır. 

Pariı , 29 [ A.A] 

Bulgaristanda Bora 
Sofya, 30 [ A. A] 

Memurlar 

Eylula kadar 
kazanç 

vergisi verecek1er 
Bilumum memur maaşlarınm 

E,lutdan itibaren, Barem kanunu 
mucibirMe tediye edileceğini yo· 
zmotık. Bu itiı.rla Eylula kadar 
memur maaşlarından %5 kazanç 
vergisi kesilmekte devam edile
cektir. 

Barem kanunundan sonra 
memur fardan kazanç ve saire 
gibi tevkifat yapılm2yacakbr. 
Tekaüt maaşlarından kazanç ver
gisi kesilip kesilmiyeceği henüz 
meçhuldür. 

Adalarda ele\ttrik 
Adalarda elektrik: tesisatının 

icrası için şehremanetiyle tramvay 
şirketi arasındaki müzakere hüs
nü suretle devam etmektedir. Bu 
müzakerenin bu hafta içinde bite
ceği ve derhal tesisata başlanacağı 
haber alınmıştır. 

Rusyaya gönderilmeyen 
üzümler 

l Eskiıehirde '•ikdam,, 

30,000 Kişilik bir 
şehirde 

6 sinama var! 
Eskitehrimizde servet ve ser

maye olmadapaı iddia edenlere 
hak verilemez, çünki eaubı, arzu 
ettikleri zamen, her baDJi bir İfe 
talasis ecliıecr1c 1e1111ayeyr bulu
yorlar. BUaa misal iateneniz, bili 
noksan, tamam alb tane sinema 
binasına ıermaye tahsis olundu
ğunu söyleyebilirim. Muhaaebei 
huauaiyece yapbnlarak, bombof 
duran muhteşem asri sinema, Pa· 
rk sineması, Sizin sinema, lbrahim 
Kemal bey aineması, Hamam ca· 
ddesinde inşa edilmekte olan iki 
sinema binası! Bu kadar sinema 
birden hali faaliyete geçene, es· 
babmm kazançlan, yevmiye akalli 
20 lira zarara karşı,· belki o da 
şüpheli ya • iki saat eğlenebilme
ktir. Buna ne kadar zaman taba
mmGI edilebileceğini ben de tah· 
minden acizim. 

Meb'usan meclisi bariciye e~
cümeni alel'acele toplanarak 
Amerikaam cevabı hakkında hü
lc.Qmet tarakndan yapılan reımi 
t~ itila hasıl etmiı ve IMikO
met bu husutıa giaterditi müsa
raattan dolayı teşekkür etmiştir. 
Enciim&n mazbatasını bir an ev
vel hazırlayabilmek ve mazbata 
muhanirlel'ini intihap etmek için 
Salı ıünü toplanmağa karar v~ 
mittir. 

Bulgariatanın timalinde hüküm· 
süren bora ve fırtınalar bir ~ok 
yerlerde feyezan vukuuna sebep 
olmuştur. Dokuz kişi boğulmuş
tur. ekinlerin uğradığı hasar 
ve ıaran yüzlerce milyona baliğ 
olmaktadır. 

'' F ord,, ve işsizler 
New-york, 30 [A.A] 

Meşhur otomobil fabrikatoru 
Henry F ord yazdığı bir makale
de diyor ki: "İşçiler arasında yaş 
itibarile bir seçme mevzuubahis 

Rusyaya sevkedilmek üzere 
İzmirde 70000ikilo üzüm vardır. 
Bir hafta evel bu miktar 170000 
kilo idi. 100000 kilosı sevkedilmiş 
ise de Rusların gösterdiği müşkilit 
70 bini gönderilmiyerek ve bu 
müskirat imalinde kullanılacaktır. 

Eskitehir evveli 30 Bir nufua. 
lu bir kasabadır. Bunun dörtte 
üçü asla sinemaya ayak basmaz, 
geriye kalan mıktann yansı da 
ancak nafaka te'min edebildili 
için sinemaya verecek parası 
yoktur, mütebakiden yar111D1D da 
mesaisi dolayisiyle sinemada 
öldürecek vakti yoktur. Şu hal
de geriye kalaıı. azami iki bin ki
fiyi sinema müptelisı farz eder· 
sek ve bunlan muntazaman haf. 
tada iki gün sinemaya gönderir· 
aek her sinemanın gOnde 90 müş
terisi ve beherinden yirmibeşer 

Paris, 29 [ AA ] olsa, ben, otuz beş ili altmış yaş 
Amerileanın ret cevabının encü- arasındakileri tercih ederim,,. 

mealere tebliti üzerine hiç bir Bavtarların yeni 
•iizılaer,e cereyan etmemiştir. J 

M~ Paul Boncour meb'usan· kori- sınıfları 
dorlanıtda kencliıi ile-görüşenler Baytarlar beş sınıfa tefrik olun-
demiftir k:. • muştur. Bu beş su;ufın a~li maaş· 

Vahşi bir adam 
Afyonda eski emir kariyesin

den alta yaşında bir kazın bikrini 
izale eden Garip isminde bir çin· 
gene Afyon ağır ceza mahkeme· 
since 9 sene hapse malıkıim edil
miştir. 

E 
ları 45, 40, 35, 30, 25 liradır. Şark 

• ter meclia Franamn Al· vilayetlerinde vazifesi olan baytarla- ~iiiiiiiiiiii!i 
maayedall alacatı mebaliğden faz- ra bu sınıflar meyanında yüksek ~i 
la tı.tiyattı« buluamıyacatını dair maaşlaırm talsisi .düjünülmektedir. ~-,~'-
bir karar verirse tasdik taraftarlm Bundan maada oyrıca 25 lira maaş- \"' 
ile aleyhtarları arasında uzlatma h iki sınıf sıhhiye haytarhğı kabul ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~' 
f•lrirı dahiline firer,,. olunmuftur. Heybelideki hamam 

Zonguldak ko •• m&&u':1

rl:zz:er=ı· Ru== s Yaz geldi, sıcaklar tesirini ta-
mamen göatermej'e bafladı. Hey. 
beli Adadaki deniz 1>anyolannın 

k ltmu· ·rı:~r· • Ral ihalesi tam bu zamanda yapıldı. 
U ~ W. e .- ! ~ 3 Bir kaç gün evel ihalesi yapılan 

·l .. }~t • -. J d ? bu deniz banyoları yeniden yap-
~ IÇID De WftllTn8 İ Jr ., bnlaca~ Kim bilir kaç hafta. 

,}' C.-:--S ya kadar yaptırılır? Heybeliye 

Zo ..ı k gezmeğe gidenler deniz banyo-
ngul.akta ömür fiatlan zubabıtır. Çünkü kömür ağızlan• aundan istifade edemiyorlar. 

tonu 12lira olduğu halde, Çamla, da amele birliği teşekkül etmiş- Diğer taraftan, adanın sokak. 
Kandilli, Kozlu gibi ağızlarda tir. Amele az para ve bir az fena ları, bilh&SA umumi caddeleri 

7-81iraya verilditinden umumiyetle hava görünce faaliyeti keserek sulanmıyor. Halbuki, bir kaç ta-
vaporcular ihtiyaçlarını buradan müşkilit çıkarmaktadır. ne• arazöz var. Bu arazözlerle 
temin etmektedirler. Bu yüzden de işler teehhürc acaba ne yapılıyor? 

Bu lauauta vapurcular nez- uğramaktadır. Bilhassa amelenin Mevcut bulunan arazözlerle 
din• tUllikat yaptık, Vapurcu- bu şekilde hareketine sür•atıe ni- caddeler şimdi aulanmeua, bo 
lar diyorlar ld : haye't verUmelidir. şın mı sulanacak? Bol bol deniz 

-"Türle ~ııriir.lerinin şarf~dU- Evvelce Zonguldakta iki ocak suyu var. Cuma günleri bi\- çak 
mcsi,,_ ~-w ~:· ~ vardı. Birini iı bankası, diğerini kadın ve erkek geı.-ıete gellyor
..... yle li:ah!'~a!~ ~ Klft*ki ecae- de ~ firketi işletirdi. Arala· lar. Toz içinde beJlunan .caddeJer
.\'t ...,..ıan R lftdiz killilrit nn• rekabet vanh. Bu rekabet- den geçerek çaialap dotra sridi
~.-ıtad'1'1ar. ~- ton 22 ıtiatifade ile ·~~rcular ucuz yorlar. Nazan dikkati celp ede-·ki bizim . iaWtdefıdea ~::.~ . Oı ~da. ~ra it ban- rim. 

kurnş alındığına göre yirmi iki 
buçuk lira varidatı olduğu anla· 
ııhr. Bunun kazanç, istilılik, QlU· 

amele, belediye, damga riilum
lan, müstahdimin, Filim alek
trik, ilin, matbbat ve l8ir 
masraftan bisaba almırsa iş 
meydana çıkar. Bu kadar ıer· 
maye birleştirilerek nash bir 
müessese yapılabilirdi. Görüli· 
yor ki eıkiıehriGrlzde sermaye 
yok gibi; fabt sermayeyi idare 

husuaunda bir alcal ve ıuur buh
ranı varl Ôiğer ttraftan bu var
ziyet çirkin bir falcabeti göste~ 
mekte ve para bzanmak ~ 
yelli bir teşebbüa yapabilecek 
zekilann fakdaınna delilet et
mektedir. Sermayenin böyle ma· 
bvolmuı için halbn tenvirine ih· 
tiyaç vardir. 

* • 
Yeni ane buğdayı geldi. Sul· 

tanelere .ki)lÜnden lsnıail otlu 
lbrahim ata ba gün yeni sene 
.... hıulü olan butdaıuıı Donaya 
getirdi ve me,..İlni ma1-usa il• 
h4l --1 Atıldı ve kendiae ikra· 
miye verildi. Artık buat bafla
llllf, mahsulün idrakine ..... 
ret edilmiftjr. - A. Afti Ali 

.-.r. .... ~J m;Qanndaki hissesini Heyb~ adada 
TUik kömürcüleli ..... _... Y-.it Er~ tirketine sattı. Kariloiinizden 
ile çabfmaktadıtlar. Toz kömür • ~et rakıfilit bruıea istediği müte'kait binbap ~ 
yerine parça kam.ör çıkartırlarsa ~~bi=re~f:te koyuldu ve derhal Bir Eyuplinin cevabı 

Manisa tehriıiin 
kıtdastrosu 

rekaee~e başlayabilirler. Hini ha- yar:. K~:ü:lıı~na b!r. li_r~ zam DGnkü Akfam aıetelinde E,ıp. 
ce~! bızim vapurcular Rus kQ. ~ içia .Qu .:be°-1~~ıs~ gıbı ~atıl- ileri adeta := mahiye-ele 
muru thywla". b k T.. ~nn ızale11aden bir fı'- clı 8U f-1·- 1....; •• _ 

H lb ki f)} 8f a urk vapurculan kendil · · ııw-• var • ...,-&DiP. ~-
.. a . u eene Yap~ kö- :..\ima1Wlii ve Türk k e~n 6 Eyüp .-ld.naın -- ölü 

murlerın vapurlara~- edl• .abl1111tt~n ·~ -~Dm ceıaaze ve dlleacilikt• t:'-..: 
memesi yüzünden Zonguldak kö- gerek Türk 

1 

18rı_ea b .. gıd~ bllmedilderiadea ft • 

mürlerine rağbet etmeın*\edir· nel~rinin fener, lim:e ıdth;6~ ı..ka oyan «>~~ 
ler. &fbı riiaumlUlfan muaf tutul 1 haı.olunu~q. Halbuki bo,... 

Yuun vapurları evelce Rqs. aını da temeam etmektedir •• ••-~ ~ i"p ~ 
yaya itler ve buradan geçetl•r- EJ:nanetin borÇları -ktm y ~ ,.. ..,. 
ken ıbrakiye alırlardı. Bu &eAe ş brem . • H • • ba atanın Waib 

Ruslarla yeniden ticaret muahedesi b '~-_ aneti ıle Türki)re milli ~.;.L epu :ra.:.J~'.ı So •fi!~ 
d ki 

. an... anamda 909 b çlan ..uıar ev.....uır. ~ fe'ti 
yapma ı an içın yunan va~ ~ bi "tillfua or ~ bup,,,.meml..._ • 
Iannm faaliyeti de ~muı ve bir ~ r W me yaptllliış ve f9-C11klan Jcldar .~. p, 

alıcı daha ebibniftlr. lin ...:,~ ı:m=tr Jerinde b! 1Gi1 .. ili. De~ 
Rus ki>mürlen İngiliz kömür- çıkalia .-etli 00 t d. ~ • ele dil,_.~ .... M 

leriııe fiddetle reıc,bet etmekte- muva~ ~ •= c.':'· ı.t8nWUDı&f taf-'• 
tefiir. Rualar kömlrii •üsteblike edilmiı tli. ... MJ~ -~~ ~~-f!t!tJ!: 
tonu 15 liradan, vapurcu1-ra ile emanet timci tea'ıyat >'~· lller. MJlllH .ia&'t~ 
12,5 liradan Yemektedirler. tadır. Bunu bazı ;pz- .,.. .._ 
8-itüa ..ı,epıeren ba,ka ftmızdp teklif edilift~yea hii ,,. ilueJifJ; 
l:>irttle em) vasiyeti de mev- olarak göıtermiıler iaede uııs-.ı.. ı.t Sadi 

' 
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Y .. ı .ue&a ...... ı ••. 
l.alcasl va11llacalc. 
Bu cuma günü Taksim stad

yomwıcla yeni bir atletizm mü::ıa· 

bakası yapılacaktır. Galatasaraylı 
atletler arasında her sene icrası 

mütat "G4latasaray biriuciliklerin 
nin teke .. rüründen ibaret bulunan 
bu ıpü.,....ar şayanı ehemmi
y~ttir. Ç~liti yeni bazı rekorlar 
teıisi kuvvetle muhtemeldir. 

Galtıtasatay atletleri wrafından 
yapılacak müsabakalara iştirak 
eden adetlerin içinde bir çok Is
tanbul ve Türkiye rekordmeni 
bultman yüksek adayıcı Haydar 
beyle cMk ve cirit şampiyonu Su
di bey hu maçlara iştirak etmek 
üzere ıelirimize gelmişlerdir. Hay· 
dar beyin ir\ifa atlamada yeni bir 
derece tesis etmesi muhakkak 
sap}alkı.dır. 

İ>arıste ressamlık tahsilini ik-
ı al etmiş olan kıymetli a"tletimiz 

Mazbar Nuım beyiq de ınüabaka 
günü11e kadar şehriinize muvasalat 
etmesi beWerıaektedir. 

Galata11.raylılar , yapacaklan 
müsabakaların mükemmel bir or
ganizasyon halinde cereyanı için 
şimdiden tertibat olmeta baıla
mıslardK. Geçen hafta sabayı göz 
gozü g&-miyecek bir hale getil'erek 
atletlerin iti dereceler almasHla 
mani elacak kadar tesirini amnn 
to1.1 brşı Bevoğlu belediyesinin 
bir sulama makine!i göndermesi 
talıatı te•iae alıamıttır. Bu suretle 
se~ler ve atletlerin istirahati 
temin edilmiş olmaktadır. 

Elde edilecek derecelerin res· 
men tanıamMı için miıMbakılar 
Atletlerin Federasyonunun tahtı 

Gemilerin mesahası 
Hltktt ve eahiller umum ııhhat 

müdüt~lltlen: 
Slliil sıllhiye dairelerince her 

nevi plili<Jen kanun\I mahsusuna 
tevfikan alınmakta olan rsim, ge· 
misabip veya acentaları tarafından 
gemi yeniden mesaha ettirildiğin· 
den ve eaki tonilatosunun 8.1.lltıl· 
mak suretile tadile uğradığından 
bahsile mukaddema verdikleri res 
min - tonilato farkı nis8etinde · 
geri vailmesini talep eyledikleri 
şu sırada sık sık vaki otan müra· 
caatlardan anlamaktayız. 

Türkiyece kabul edilen mesaha 
Morson usulü olup Amerika, İngil
tere ve ispanyada dahi ayni veçhile 
gemilerin tonilatosu tesbit ve me
saha e4ilmektedir. 

Gemiler yeniden mesaha etti· 
rildiği takdirde ister zam suretile, 
isterse t~nzil suretile tadil görsün 
bu tadilatın icrası ve mesahası
nın MORSÔN USULÜ üzerine 
ifasını müteakip beynelmilel cari 
ahkama tevf,kan LOYT REJJT
RO ya kaytlerini ifa ettirmekle 
beraber Ttitk sularında seyrti se
fer eden ~ emi erin tadilltına mü· 
teallik rnuahanın icrasından son· 
ra \e der al, olm .. d.~ı takdirde· 
ilk Türk sularına uğradıktarı veya 
sefer icra ettikleri vakit bu tadi. 
littan vesaiki aide ve Şehadetna· 
mesile sahil sıhhiye dairelerimizi 
haberdar etmeleri; aksi takdirde 

zam suretile tadilitgörenlrrden zam 
farkı alınmakla beraber devlet rü~ 
sumunu ketrnettlklerinden dolayı 
alık mı umumiyeye tevfikan taki~· 
tı kanuniyede bulunulacağı ve ten· 
zil ~uretil t.dilfi.t göı enlerin tenzil 
edil n ınıktara ait rec;i ın akdem~r 
ttl· nı -olduğundan bu fazlanın 

eri yerilmesi hakkındakılmutale· 
bb tm emri terv~ ım · bida eten 
e\ ri de\ e n ı • ı\ iı 1 ı ·krl 

mürakabasma vazolunmuştur. Ha· 
kemler ve kurnometrorlar fede
rasyon tarafından intihap oluna
caklardır. 

Terfi müsabakası: 
SüJeymaniye ve İstanbul spur 

aruında yapıJ .. sı nıukarrer terfi 
müsabakası geçen cuma yapılma· 
mıştı. Sahanın atletik müsabaka· 
lara tahsitıi bu maçın icrasını im· 
kansız bir hale getirmişti. Bu ma· 
çın bu hafta yapılması mukarrer 
ise de yene tehire uğrayacağını 
tahmin etmek pek ali kabildir. 

Çünkü bu hafta yeae Taksim stad
yomu Galatasaraym yapacağı at
letizm müsabakalarına tahsis 
olun~tur. 

Ista•bul spor - Süleymaniye 
maç•ın böyle tehirden tehire uğ
raması, nuntaka futbol heyeti re
isiain Siileymaniyeli olması dola· 
yısite muhtelif tefsirata uğramak
tadır. Hatta geçen hafta yapılması 
mu.kaner müsabakanuı, futbol 
heyeti azalannın karSTına rağmen 
Orhan bey tarafından hotbehot 
talik edildiği de söylenmektedir ki 
eğer bu rivayetin hakikat old'*u 
mıntaka futbol heyeti azalarından 
bazıları tarafından teyit edilmek· 
tedir. 

Şu takdirde kulOpçti.lük gayre· 
tinin eski sporculara da sirayet 
ettiioe inanmak lbım gelmekte
d« 'ki hu nokta W.ekadar hayretle 
telikki oluaaa yeridir. 

Gal«tcNarar geliyor 
lzmirde üç maç yapan Galata

saraylı futbolcular ötı pn oehri
mize avdet edeceklerdir. 

Feci bir cinayet 
Kuıadaama bundan Oç ay evel 

yapılmış gayet acıklı bir vak'a 
meydana çıkardmııbr: 

Hatice naaında bir kadın 
bundan üç ay evvel lcocaeile da
ima kavga edermiş. Aralannda 

kuvvetli bir geçimsizlik baı ı&ater· 
mittir. 

Hatice bir gün kocasını kuyuya 
atmayı ve bu suretle kurtulmJl.yı 
kararlaştırmış, bir gece her nasılsa 
k< casın ı kandırank bahçelerin • 
deki kuyuaun baıına kadar ga. 
türmilştür. Kocası Hüaeyiai lakı
rdıya tutmuş ve verdiği lcarannı 
tatbilca muYaffak olmuttur. Hü
seyin kuyudan çıkmata muvaf • 
fak olamayarak ölmüştür. Aradan 
3 ay geçtikten aonra mesele mey· 
dana çıkarak Hüaeyinin ialcele
tini çıkarmışlar ve hain zevce H• 
ticeyi de mahkemeye vermişler· 
dir. 

İzmir Ticaret odası 
Rüsumat umumi müdürlüğünün 

~imdiye kadar yaptığı ithalit ve 
ihracat istatistiklerine 12 ve 15 
mil) on bir fazlalık göstermekte 
idi. Bu oldukça büyük bir farkın 
yapılan tetkikat neticesinde farkma 
varan umum Ticaret odası keyfi· 
yeti tespit etmiş ve madde tayin 
ederek Riiiumat u~UllJ müdürlü· 
ğünün ııazarı dikkatini celbetaait
tir. Bundan sonra yapılacak istati• 
tiklerin doğru tutulmasını mem
leket iktisadiyatı narmuı rica et
miştir. 

etmiş addile bu cihetten muktazi 
tahkikat ve takibatın istikmaline 
kadar - tehir etmek zaruri oldqu 
ve hülisa tadiJAtın miadında bil· 
dirilmesi her cihetten gemi sahip 
ve acentıılarmın menfeatine ve 
muamelltına sellmetine daha mu
vafık bulunduğu ılın ve t~bli~ 

rı ıır. 

Pazartesi 1 K )) A l\I , 'fl'Jmnuz L , ] 9.!.·~ 

lnegölde "iKDAM., 

iktisadi ve tabii 
servetlerimiz ne 

halde bulunuyor.? 
lnegöl 28- 6-1929 

Bu ııene lnegölde ba,lıyan mühim 
bir iktiladl faaliyet, tabii ııervetlerin i•· 
ledilmeııi ve bu euretle bllk1bnet ve bir 
çok ioııaaiarın meafaattar olması itibarile 
takdire llyık ve emaallai1'çoğalmuı çok 
arao edilen bir hadieedir. Bir müddet 
evvel tetekkül eden Kereeteciler ıirketi 
iıe bafl-mııtır. Kazamızın vasiyeti illti · 

ııadiyesine mahsus bir derece4e tesir yapa· 
cafı muhakkak olan bu ıirket, tefek.kil· 
l!Hıde haylı mü~llül ııafhalar geçinniıtir. 
Şirketin teti:ai tetebblitıü bir iki sene 
evvel bıatlamıık.en ancak bu ııeoe faali· 
yete geçebilmittir ki bu keyftyet geçirdi
ifı mifküllt hakkında bir fikir verebilir. 

Fikirlerin ittihadından ba,lıyao bu mütkU· 
fit ormanların teııellUmUne kadar devam 
etmiıtir. Mamafi bu glln artık temamen 
bertaraf edilmi4. firket te filen iıe bat· 
lamıştır. 

KoHeketif tamnda yUz bin lira üze· 
rine müessese olan şirket derhal buyuk 
sınar işlere giriıecek değildir. Şimdilik 
hi.,sedarlara ait \'e su ile mutehar.ıik hi· 
zar makinalarcyla yapılacak imalltı idare 
edecek, hir müddet sonra vaziyetH-.ioi 
m\ıSllit gördtifü takdirde asri techiıatı 
havi kereste fabri4lalan inpt1ına çaltta· 
cak.tır. 

Hudutlan dahilinde şimdilik. senede 
8000 metro mik'ahl kereste işleyecek. 

olan bu şirket ıbndilti faaliyet tarzlle 
mühim bir İf yapeCJliı ..... bnıyona da 
etieli emirde memlek.ett.e aeııe-yetl«io 
ittihadı ve ticari uanitwln asriletmesi 
itibarile yapacalı in&illp çok deıl'ldir. 
Diler taraftan tirket mMeaddit fen ve 
mubaf.ar.a memuıtan JttiWım edeceti 
cihetle orıaanJerıD ıauW .. sı kolaylap· 
cak, ııonta amaaejaan ameliyatuun tat· 
blki sui9ti1e de bdtahlıtao ferkı olmıyan 
ormanlaftmuın ııılahı imklu dabiline gir· 
miı olacı*tır. 

AJlllMlulann anlattıklanoa göre ine 
göl onuniln klıl'k elli selle kadar evvel 
kuabanm ehanna kadar yaklqırdı ve 
koruluk INdıası §imdiki miktM'm bir kaç 
milli ft&f idi. Sıltanat devrinin sakim 
İCl'Mtl dml..U.den olank vatana iltica 
eden llilllıacirl9ia; memleketin orman· 
lık alUliıalllda İlk.la e4ilmeleri bu or· 
manlann bette ....-n kaybolmuuıa ve 
.,_.. aelioeai ~ ta CWldMi · • 
ıiddedi ,... ..... •ilerin t~ 
mara1 lnlamma lliıep olmuftur. 

Şimdiki balda lnegöl ormanJan 50000 
bektar kadar bir saba ifgal etmektedir 
ki bunan nııd'ı koruluk, nısfı da baltalık 
ve çabhktır. Konduk aksamının ldymeti 
h1tebiyesi oa bet milyonu ge98f, senede 
250000 lira getirmele müsaittir. Bu gtlD 
bu ormularda 25 kadmr ıu hiıarı 1118Y· 

cuttur Jr.i her biri eenede vatatı olarak 
800 gayri mamGl metre milr.'abı kerette 

iıle J elııilir. 
Ormu)arıa muhafaza Ye ifledilmeai 

buıutlarına tetkikahıı ve tahmial bir 
surette veçhe vermete milli bir vuife 
diyemeyiL 

Dal bqında yapılan itlerle maııa ba
ımda görtllen itler araaında gayri nilbl 
farklar bulmak her aman mttmkiiad\lr. 

Evveli binlerce hektar ormanlıkta 
bir kaç mubafua memuru ne iı görebilir. 
Kontrolu mtıtklll ve dal bqında ifa 
edilen bir vazifede yeglne amir vicdan 
olaoataaun b9aJtcıhfa marıl olmak için 
bir çok tedbidlr almak icap eder ki bu 
lnıııwı çok .. yuı dU.bttir. Sonra bizde 
oımancalık demek inanlardan hiç bir 
yardım görmeyen tabiatın bUyiittUIU ağaç 

lan aılltemadiyen kesmek deıı:ıektir. Hali 
81'8Zide orman yetiıtirmek ve çoktan 
barabi~ ytıı tutauaı ola ormanlarımısı 
ıa1ah etmek çok defa hahrımızdan ge· 
çiyor fakat bir defa olııun f ilirata 
geçtitimiz yok. Her .pç için ayrı 

•Yn göııterilen uııuller dahilnde kati;>at 
,.Wıtıoa rwıl embı olabiliriı. Ara· 
ziniıl ttırde dok.un k.ıımında tatbiki 
mitmkUn olduğu söylenen temili tabii 
ehemmiyet verip te bu enrotlbim serveti 
tabilyenin çoplma ve devamını temin 
etmek ihmali tecYiz ediluıiyecek bir key· 
fiyettir. Şuran mub&ltkak ki himmet, 
pyret ve masraf iııtiyen ormanfarımıza 
ııarftdecelimu miktarın iki mi.tini her 
zamıo alabiliril. Btt mUyoa lll'fiyata 
mukabil tlQ ail1on Nec&ııı. .0.melr. ~i 
aıami ietifade baliade ki fark kadar her 
ııene zarardayız. 

Fırka, bUktımer kar,ıaında emlaki 
milliyedea l>ir bina atın ılnuı ve mtl· 
kemmel bir surette tamir ellirnıip . 
Vaktile AbdUlhamidin emliki HDi7e 
mltdUriytti için baıinei bal11sı tarafıııdaıı 
metin bir surette İD'8 ettirilmiı olan bu 
bina bugtlnkl tunir ve telvini ite Fırka· 
ımı ıenftle motenulp 90k arif bir tekil 
almıttır. ReeJ11i klltlciı içbı huırbkJar 
~ıpmı§lwiır. HAMDI 

Maliye şubelerinin 
vazifeleri 

Maliye ıubeleri D i n vezalfi 
hakkında Maliye vekaletince ye
niden tamim edilen talimatname 
dün Defterdarhta tebliğ edilmi,. 
".r. 
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Nukut 

1 
l Ingiliz liraıı 
l Amerika dolar 
20 Yuaaa dnlaml 

l 1 Alman raylat mark 
1 AYUtya t1bai 

l IO Le7 B'Umanya 

r 
2fl l..eTa 9ulpr 
l Felemek fteıfai 

1 20 Franau: frıuıkı 
[ 20 IUıly- llred 

20 ~...... Çek ı.ı ... k 
1 Çanuaetia aivlyet 

1

1 1Jod Lelliataıa 
20 Ol... YotJ1Ultı"1• 
tO .. ,.. Fnakı 
ı r ..... ..... ,.. 
IO lnı, ... Fraakı 
1 lleeldiye 

Çek 

Londra l Iaterli 
Nlvyork 1 tiirk L. Do. 

! Paria ,. Fraalr. 

Milano " l.IJ"et 
Berlia ,. Mark 
Sofya .. .. ... 
Brilbel ,. Belı• 

1 A...airdam ,. Florla 

1 

Claene ,. frank 
Pras ,. Kurua 
Vly-a ,. Şllbı 
Madrit ,. PHeta 
V upva ,. Zelıod 

Adaa ,. Dralual 

Blbet IO Ler K.Ul'llf 
M..U.. 1 ç.-w 

' Belpaı tlrk IUan Dla. 

lıtilcra11lor 

ıtlkl'UID.vad .,..,.... ............. 
Dı:nma,ell ..... JOI• 
19Gll G.....,._ 
1908 SahtlwaM 
1905 T....._.. .t.kerl 

l { i5:' ! 
Q.. ltel T«tip l 
Q ıtoe. a 
.... ı909 

ltl09 .......... u .. 

010 
0,4806 

1215 
917 

ıu 

29 
790 

116 

/JO Hıuiran 929 Ticaret 
Boraaaı 

19 19 

ı• 

lllO 1 

ıoı 

Taht?ilat 

ı 
it lıankul 
...... 1......_ Mllli 
0..ıuall Bk. 
MUH lktlaat Bk. 

i" Tkıant .... ,. 
"' Eıaat Bir. 
~ Şfrked Hayriye 

.,. " T...ea 
'!" ff•llt ........ .b 
~ A.a.D. Y. yolu 

.. .. .. 100 
M•daa)'l·BUM 
Samtua Sabll 
Tramvay 
Tfirkly• mlW 
ltdhaa .. 
itimat .. 
fak llprta 
Boakvrt 
Aaadol• Ae, T. 
... v .... 

? ..,. Kuu1dm 
Anin Çlmea. . ......,,. 

t .,.. ....... -T .. Ş. 
&a.a .... ,alek 

., ......... IC'IJ • 

Cııkldar· ~1 

~ 
Jamr ....... 
111 hlT.-., 

T ......... Alt. .............. d 

l 
lu'k merk eeu 

.... "-··-Beji (Jl.li ıaaft1e.) 
l ~ tlc,,bQ, 

f ..... 'r.k .. 
(lull~ .. 

ı ıo ı so 

22 

41 41 

ABONE 
ve Ula tarlfeei 
Abone ücretleri 

Uç ayhk Altı aylık Senelik 

~l; 5 9 17 lira 

Hariç için: 9 16 SS • 
Adl'll tebdili için 15 kurut &önde-

rilmeli 

·Han acreııerı 
Tek dtunda 

Altmca ayfa,iJ 

Beıinci 
Dördllnctı • 
tlQIDOI • 

hd11al • 

AD timi 
25 kuruş 

50 
S) 

120 
200 

• 
• 
• 
• 

Baaka ve ,.. ...ae1atı Maliye Ulolan 
hlllllll llrif..ye taWdir. TK.nt ıaUdo 
llriyetiaiıı, ıirketlerin taacili bakkınd· 
ati illalarile llMibi adillilder ye ano
nim eirkeder illnları. lllltlmf otuı 

Jı.uııqtur. . J>eınir 'fe aıUeaeemtı Ni

mi.ye illnlan, Tıırk •k&epled "uuı 
m.ttntetire i1inlln 1&11timi yirmi 

kurufhar. 

Türkiye iş 
Barı.kası 

Sermayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdrülük 

ANKARA 
Şubeler: 

~lık 
Burıa . 

Gire son 

lstarıbul 
Balıkıilr 
Mersin 

bkara Adana 
Trapuzon Zontuldak 
Kayıeri lımir 
Sama un Edmniı 
Müaalt muamelat, 

Hl 
Ankaranın imarına dogru l 

M. Y aıaıen yalwada Ankaraya 
gidecelctir. Kendiıi imar pllnının 
tatbikına nazaret edecektir. 

M. Yanıen gelince derhal faı· 
liyete geçilebilmeai için yeni 
Ankara valiıi receli gUndOıltı 
ç~· .~ r. akt:\~ır. 

T~diye muvazenesi 
Ali iktisat mec:liainia kabul 

ettiti tediye muvaıeneai hakkm· 
daki rapora nazaran alacak •• 
verecek muvaıeoeti araaında 
aleyhimizde 44 milyon lirahlc bir 
fark,. vardır. Raporda Lnı farkın 
iıa'rıi için bir çok ikti~ncfi trc1

• 

· • . ' ' ' . •. , ''!
1

~r ... ı..ı .. ', 

J'ukua t 

Yeni ir kuınpaıı) a 
Şehrimizde sirkat vak'aları ç 

ğalmış isede zabıta da hırsızla 
birer birer yakalamaktadır. Poli 
memurları dün de Nihal, Yerva 
ve Sadettin isimlerini taşıyan ü 
kitilik bir hırsız kumpanyası ya 
kalamıftır. Bunlar Beyoğlu ve Is 
tanbulda vukua gelen yirmiy 
yakın hırsızlıklarm faili bulun 
maktadır. 

Ardiyeden çıkan yanp 
Tahta kalede Fıçıcılar sokağı 

~a lsmail efendinin yağ ardiye 
sıııden dün yangın çıkmış ve kıa 
men yandıktan sonra söndürül 
mtııtür. 

Hendeğe ~ uvarlaııan 
otomobil 

lıtanbul baytarlarından Selim 
yflkaek baytar mektebı emra 
cerrahiye şefi Tevfik Asista 
celal beylerin bindikl~~ i otomo 
bil Tekir dağından gelirken bi 
hendeğe yuvarlanmiŞ yolcula 
Hafifçe yaralanmış' rdır 

Fırındaki paralar 
Aksarayda Sakızlı fırınına hır· 

ıız iPrmit ye 237 lira ile baz 
eıya çalmıştır. Yani isminde bir" 
fail olmak üzre yakalanmıştır. 

Bıçakla tehdit etmiş 
Kasım paşada seyyar satıcı 

~bdülkerim. bir alacak mesele
ıınden bekçi Bekir ağayı bıçak
la tehdit ettiğinden yakalanmış
tır. 

Bankadan çıkarıldığı için 
Vefada kilise sokaA'Jnda otu

ran ziraat banka11 hademelerin· 
den Ahmet, bankadan çıkarıl· 
masından müteessiren evelki ge
ce gulhane parkı rıhtımınanndan 
kendim denize atmışsa da kur
tarılmıştır. 

ıır: Daveti r =.Jll 
İzmit mdddei umumisin 

Bili mezuniyet terki vazife 
ile lstanbulda bulunan ve f~kat 
adresi meçhul olan lzmit müddei
umumi Muavinlerinden Hamit 
beyin hemen vazifesine avdet 
etmeıi lüzumu Adliye vekaleti 
ce.lileıinden ba Telgraf bildiril
mıı olmakla keyfiyet ilana olunur. 
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AKBABA 
Fli a sayesınde rahat uyku. 

FLİDA · 
Bugünkü nüshasında~ 

Orh n Seyfi, Yusuf Ziya, beylerin en güzel yazıları .. 

·.:::·:: T.abancalı kadınlar:::::: .. ,,,,,, ..... . 
lsimli çok zarif bir •• 

sıır . 
• 

Beylerin 

Ramiz, lhap Hulusi 

karikatürleri. 

• 
AKBA A 

Yegane mizah gazetesidir. 

Vakıf akarlar 

• 

'llfıJj(th?f!I. ... _ .. . r 7. '/t!tlfr 
Seyri Sefaiıı~ Gurabayi ınüsliınin hastane i. Hilaliahmer mektebi 

ve sair muessesatı sıhhiyece tercihan istimal edilmekte olan FLİDA 
sinek, sivrisinek, tahta kurusu, pire. güve ve bütün haşaratı yumurta· 
:ıarı ile katiyen iınha ve ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve kokusu 
sıhhi ve latiftir. FLİDA haşaratı öldüren bütün ınayiat arasında birin· 
ciliği kazanmış ve Fransa hariciye nezareti ve Türkiye şehhenderJi
ğince resrnen tasdik ediln1iştir. San 'at ve rekabet aleminde dahi en 
yüksek 1nevkii şahadetnaınelerle ihraz etıııiştir.Çünkü yarı yanya da· 

müdürlü.2-ünden: ~1erkf"Zi idare BPrJin 
Tf'/efoıı Bcyoiflu 217.248-984.QB.; 

•• hıa"b"l 2842,284.J 

ha ucuz ve te~jri yüzde yüzdur. Şi~eı-,i 50, tenekesi 75 ve pompası 75 

1 
kurüştur. Flida istediğiniz halde (tesiri yoktur) diye sizi aldatmak iste-

Mütayedesi temdit olunan emlak . ...: 
~ lita. 19 J T"tllipleri taraftndan teklil olunan bedeli icar. _,. 

Çarşıda yağlıkçıluda 73 · 105 ~. <lukkin. 

Müddeti müzayede: 3 TPmmuz 929 Çar:nnıha gl\nü saat on diri huruıta 
ka<kr. 

Ballda muharrer eııılllk kiralık olup hız•larında g•ı>'terikn bedelierl~ 
talipleri . ul>delmindedir. Enclimeni idarece bir haha mlldd<·ıle temdıdı . . 
mUıayedeletiuc karar verilmiştir. Far.lasile talıp olanlar >on j);iiııun saat on 
dö1t bıı,~na kadaı: lstanbul evkaf nıtidurİ) etinde \akıf akarlar mudlırlu· 
ğüne rnimrcaatları ilan olunur. 

Vakıf akarlar 
~ 

_ · ~ mQ.diirlüğünde 
Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 

• l - Utun çar~ıda bezzazı cedit mahalleıinde uıuı. çar~ı cadcieoin.JP 
296 · 125 No. Jukkiıı. 

2 - B~ ikta~ıa dlktli ta~ mahslleoiıırle rami iıti~aliıırle n · 'rı. dı.k•.iın. 
3 - Boğaz i~ınde Çeııgel koylıade paz~r kayıgı ıskelesmde lU ' o. 

dllk!f'n. 
4. ~ B6ia~ içinde l<ireç burnunda iki adet set mahalli. 
MIW4 {i 118 Temmuz 929 Cumart~ i gLnu saat on d.,rı hııı'uila kadar. 
i'irı\li gUn mtıddet!P ilin ~Jilen bala<lu mııharrer rnıllkiıı ı•n2arlkla kira-

y• ~ıimıesin~ .Enrt.ımeni idarece kar~r 'ni mi~tir., T~t;pler şartname• 1 

okumak ve teınınat ıta ederek ıcora aıt taleµlerırıı nerııııyun edeme!- i.;iı 
lstıınbul Evkaf miıdiriıetinde 'akıf akarlar mlictürlui:'!ıine nıl1rncaatiarı ilftn 

olunur. 
E~ıf ve mU teınililtı hakkında malümat 

041e9ındaki ecri misil raporunu okuyahilirl»r 
alınsk istnenler müzayede 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vP.zolunan emlak 
1 - Saınatya imrahor 1Jyas Ley tranırny caddesi 137 :So. ınaa ana 

dükkan. 
2 - Suleymaniye el'."aruf tiryaki çar~ısı 65 '\o. diık!ciio. 
3 _ Çtııiıerli taş • atıl. Ali pa~a ııurıı ();maniye "" rar~ı kapı ra~desi 

Sofçu hanı oJa L•~ lıcc . "e 19 • 'u. came .. nıı n .. ılıalli. 

ı
ı yenlere inanınayınız.Flida haşaratı öldüren bütün ınayiattan daha mü 

Banka nıuaınelatı k 1 d h Ye kasalar icarı eınme . a a ıuüessir ve yarı yarıya daha ucuzdur. 

R •yo~lu '"'" ınuan: Bir ••or,;t~n ~-:;:~' fFOöd©l y~ırOö dom agu y~ırUö ameDesa 
ımal"u \eLı•ulıt .. "'":'"'"" \uıi '67~ ~.-r®lf'Oü t<=':!S""'Ür~$'\~IJIR. Ua0'6\ ~,0$'\fR\nomıı~t:nır 

sc.ıt•...1. "ar, tJJa. tu~alet fakırnı ,.e uıre 10 Y/ i!:aJ \9' U U U f.9J. Yf '9" \s- Yf l9l ıpııv U.,,., a 
1
'"''""' 

1 Q~'l ~ar •mı.. gunü •••t 12den Flidayı tercih edininiz. Flidanın mustahziri Hasan Ecza deposu 
ıtJhnren tJei oğlundR HaınaJ ha.~ Jıda Sıa· • • , . • • 
ıı.ı, •ok""ına. ıı.ı.ı.,.,d; •p•r'.m•uın~ı. sahıhı 1\le~lıur fJasan h.:olonya~ı ve Hasan kuvvet şurubu müstahziri 
:.· tılncot!•n:.l:ın Uli• enlt"rın rnnhali" d k · 
111 ''""'""• muraraaıı.rı il•n oıuuıı:. • 

1 

j llasan beydir. Flida bir şah eserdir. f-Iasan ecza deposu. 

........................... ~ 
... u.wııoı1111ıaıı.ıı.ıc:.••ın&1• 
•ıı ~••••••••••u••••••••••• Satılık ..aiiiiii1iii t:tıtWiiiiiiiitiö "'llllf •••••••••••••••••••••••••••• 

FOtograr makirı.esl 

Çay.sntesı-;a l, 4. 5--l6x1!l kıtasında 
lHento · Hefieks bir fotooraf ınaki

t'l 
nesi satthf ~.r. 

. . . : . : 
:•: ••• i.: 
:•: 
:~: 
:a: 
:•: :•: 
:ı: :•: :a: 
=·= ••• 
=·= :.: 
:a: 

r;urxnek ,. e paznrh k etınek i~tf"\·enlerin ı:ı 
ht!ı·gün ı->aat 12-J ı df" kadar matl;aamızda !il 
(e 1nn f-Ia. i~> he' e ıniiraı.•aatlal'ı. !:! } . :ı: 

• • •• ... ~ .. ·~···--.. u........... ............ " 
;f(I • M 11' •· •" WI 11111 • ,_ .. 91 m,.. M .. İİI: ;.;İ:İİ:;'İİİİ••••u••U•••U••uuoun•ııuunıu•u•H•u 
....... , ......... , •• ,h .. •ce•~·n•••••nuuı llı~••••D«ı•••••••••••••••• ........................................................... 

Peııdilt Bal\.triyolojilıaııesi ve 
seru.nı {larülistilızarıııdan: 

Adet 
18 

Kilo Nevi 
O ı· oyun derisi 

1:30 Koyun yap:.ğts 
l6 O Dana dı·risi 
6 Ôkıiz deri~i 

Pcn.:lik bak!ıiy0Jojihane,i baylari ve <erum darülistihzarına ait 

h~.rvcçhi bali <lort k. lenı eşya p,zarlık suıetile 7 temmuz t;:rihine 

1 

m~s~dıt Pa;ar gii.nü .. s:~~ .. 14 t~ ~atıkcağından talip olanların mlıes· 
se. eı mczku.-e mııdıırlu:ru~e mura~aat eylemel<."ri. 

l .... ffa,.eJ..i ve Cerrah paşa ha<taneleri Sinir hastalıkları müteııa..w .. '\ 

s H~~::İŞCKRO HAZIM ! 
• • 
~.u.. ..t.ıtrınbul Sultan Jllahmııt Tıirb~.<i. Telefon 262'l••H•••••' 

Viiayet 

Kilo 
600 
~""O 

l 

- ) 

daiıni 
encün1eninden: 

Zeytin 
:'lfakarna 
Irmik 
Şehriye 

Bir arada ihale 
edilecektir. 

wo -1000 Ka~ar ve beyaz peynir 

Patates 12000 
500 

1600 
4000 
800 

1000 
500 

4000 
1000 
1000 
300 

3(l00 

1200 
1500 

41000 
15000 

Kuru Uzum 
Sabun 

So~an 
l\'uhut 
Pirinç 

Salça 
Sade ya' 
Zeytin ya~ 
Et 

Şeker 
Kuru fasulye 
Tuz 

Cn 
Ekmek 

ve kay11ı 

4 - Çenbe i rnş at:k Alı pa Sof>:ıı lıaııı dı'rıırıuııdn 13 \o. oJa. 
5 - Ayvarısuııy toklu İlırnlıim ıledd koru<'u \lt'lıı.ıet ~elelıi Elıu<ıtıil-

hüzra ,.e Hamdullahi:lensari tıırLe<i oc!nsı. • 

r ................. ~~····~·~~~~ ........... ~ ......................................... .. 
/: 11enı:1, :-atınalnıa koıni yonundan i 1 ......................... ...................... .. .. 

Adet yumurta 
Muhtelif tue tiel•ıt 

San'atlar nıektclıine muktezi balida muharrer erzak kapalı ısrf walOe 
nıunal.asaya konulrnıı~ıur. Taliplerin teminat ve teklif mektuplarını ' 
Temmuz 9:~<; tarihine musadif Çar;;amba gunu •&at oo bire kadar encUmır 
tevdi eylemeleri. 

6 - Çaknıahçılarda Daya hatun bupıı .. nnı lıRn orta ı.at ::!ti \o. .ı 
J) 

~a. 

7 - oya hatun .veci han sollai!ı :17 A :n C :\o. dukklin. 
8 - Çc berli taş atik Ali pa a :'ofçıı hnııı orta kat H >;o, oda. 
9 - Karagtinırlık J;arabaı .'r!ahmı.;t paşa c~mıi halalar ıızerirııle odalar. 
10- Haydar hacı Ferhat lrfon zade J 1 \o. taş nırhtrp. 
Muddeti müzayede: 2S Haziran 929 tlaıı l 'i Tt·ııınım <ı:!4 (,aq.wıha gıın,ı. 
Balida muharrer t•ınlak l,iraya verilece~irıden muın~rıleye va,olurıınu--

tıır. Talipl.erİ!f yevmi ihale .olan •on ııtinun saat on ıl"rt lıu·.·ununa k.ıtlu 
Şartnameyı oa.unıa~ \ü tc~ıınGt~. ı:ıu\ a "'\utc ıta ederı:k rnt;1u ..... t:'Jc>· . lftJrJh 
etmek Uzre lstanbuı Evka! mııdurlüğıinılı· , ahıf ah arlar ıııudıırlııi:iiine ilik 
racaıları ilin olunur. 

Ev'!4f vr mtışıemilii l>a;ıkınrla mali<maı almak iste~·enler bu ınıid-let 
ıarftndtt mUı:ayede odas111a ınuracaat etierek Peri mi~'.I raporla .. ·ını g\_.reLilirler ....................... ~.. . . r .. E~·;~i·i .. ··~~;~~k~· .. iıii·;~·; ............................. ı 

r . ; 
:ıa1111111ııl1U••••n•••••·~•• ''""•~••••••••••••••••n uıııııııııı111111111' ıııııııııııııırııııı••••••••••••••••= B eyotlundı huıeyin •iı., auıhallesinde taksim sol.ağını.Ju kf\iıı ve 4 kattan ı.Daret o-

lup altı oda 'rnıttfah.. ~ 2halbı hulun rı ati~; 31rer1it 39!\o hı kagir hanenin 8250 
J• f h bedelle rrı 7 '•29 ı 'h' ' ' ıra rne su d : • arı uıe ınllsadır Çar!HluLa !\'•UlÜ uat 15 de pa7.arlık sur-
etile icra~ı mUtrıJf! r.~ 1 mııkarrerrlir teliplerin ttn;inat malibvzlarile em\·ali metruke 
Qhf komıiyununa muraı •ıtt l"'vl.-melPri. 

tı,,X'I ı .._.,..,. • ..,.. •• .,. •• ....,...,....,. ....... , ••• , 411 ., • ._....,. .... 

•ı ;.ı o ·\·il tııııu '•2 t 929 ·, ){l(I · ... crur..uz · paıarte,. gi.ınu saat J4 Ue 
Hcı a: ı. • .pu kapalı urfla i!ıttle<i 

::t,t 1iJ{) "' } .... ·n llltı 22 lrn<tlıut 929 pazartesi gilnü. saat 15.Sda 

'f"l1" !\I r . .. ınunakasai aleniye ile ihalesi 
h" , · 1 '1 ıt•J tıaB f)~nıı Ku,·vrtleri amhar ihti~ acı için haJada muharrer malzeme 
• ı:a.J~ılnd.l muharrer g 111 \"f'" saııtta ihalel(·ri icr.:ı edilerı:ktir. Şartnamelerini görmek 
ı Pf, ı·ıııı h,.r t ln vı· ... meı.- ist 1 . l . ·1 

t 1 
) · · ev<""n enn 'e ~ı~ı.ını ı ıRlrJe muharrer ı:ıaatte KR~:m-
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Seyrisefain 
Merkez Acentaıı; Galata 

Köprü batında Beyotlu 2362 
~ube Acantası : Mes' adet 

ham altında Istanbul 2740 

İrmJz Mersin sr'at 
pos tas 

CUMHNRIYET vapuru 2 
Temmuz sala 12 de Galata rıh 
tımından kalkarak Çarşan ba 
sabahı lzmire varacak ve o 
günün akıamı lzmirden kal
karalc Anfalya, Alaiye Mer
sine gidecek ve Taıucu, A
namor, Aliiye Antalya, iz. 
mire utrayaralc gelecektir. 

TRABZON İKİNCİ 
POSTASI 

1ZMIR vapuru 4 Temmuz 
perşembe alqamı Galata nh
tımından laarclcetle Zonğuldak 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize. Hopaya gidecek ve dönü 
ıte Pazar iskelesile Rize Of 
Sürmene Trabzon, Polathane 
G6rele Gireıon, Ordu, Fatla, 
Samsun, Sinop, İneboluya uğ 
rayarak gelecektir. 

Ayvalık sür' at postası 
(Mersin) vapuru 2 Temmuz 

salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu Çanakxale, 
Küçükkuyu, Ederemit, Burha
niye, Ayvalıta gidecek ve 
d6nüşte mezkur iıkelelerle 
birlikte Altunoluta uğraya· 
caktar. Gelibolu için yalnız 
yolcu alınır yük alınll)az. 

BARTIN 1~:a~e POSTASI 
Elektrikle mliceahez munta

zam bmaral an ve göverte yol

cularına mahsus müferrab ma· 

haı~eri A y d 1 n vapuru 1 
haız Temmuz 

Pazartesi ~~ı!c~!~ 18 ~a~ 
•eketle (Eretli, Zonguldak, Bartın, 

Kuruca tile, Cide) iskelelerine 

azimet 't'e avdet edecektir. 

"azla tafailit için lıtanbut 

Eminönü Rılltım han 2 numara

ya müracaat. Telefon Is. 2684 

E miııe. Firde h. la Zeliha Saniye hın. 
Htianıye h. dan borç aldıkları Ut 

Jliz liraya mukabil birinci derece lpotek 
irao edilen Davutpaşadii çuk.ur çeşme 

ikafında cedit 11 No. hane borcun ve
Pilmemeeinden dolayı imle beş gun mU-

\letle bilmtizayede yedi yU2 beş lira 
~delle talibi uhdesinde isede bedeli 

'ltizayede haddı 1ayıkında olmadığından 
ir ay müddetle mU:zayedeye konulmuş-

tur. Tarik, H~ıeyin ef. Hayriye n Ane 
lıanıalana emliikile mahdut Uç yilz. aek· 

sen ilti arııo terbiinde araziden yUz on 
iki arııo bina mutebakisi bahçedir. 

Möıtemilltı ilci katlı hin lira kıymeti 
111.uhamnıioeli ah~ap ve haricen harab 

lıanede ıemiııi malta ilci taşlık bir kö· 
mUrlUk iki aralık Uç heli biri sedirli ve 
dolaplı altı oda ve çatı arası ta§lıkta is· 

tifad.e edilen nlc.fa ait tonozlu çeşme 
haznesi hariçti.r. Bahçede harap mutfak 
ve iki afaç vardır. Bir kısmında med· 

yunlar diler kısmında Mehmet ef. kira· 
cıdır. Fazla bedelle talip olanlar ve da· 

ha ı.i) ade malümat almak isteyenler kıy· 
meti muhammiııesinin yüzde onu niEpe· 

tiııde pey akçesini \'e 928 • 11604 No. 
mihtashiben lstanbul icra daireai müz.a. 

yede tubesine gelmeleri ve 5·8- 929 ta· 
ribinde saat 14 den 16 ya kadar son 

mt.za) edesi yapılacağından mü~terilerin 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

P aıaabahçede bir cUzdan derununda 
nufuıı ve askerlik tezkerelerimi ve 

üç adet JıüınUhal varak.ası ve yetmig beş 

kurug ile beraber zayi ettim bulup ızeti· 

rene. Beykozda gazinocu Ferit beye teslim 

ettikleri takdirde yedi buçuk lira bahşiı 

veri1(!cektir aksi takdirde yenisini çıka

cağıınrlan hiJkUmleri yoktur. 

lstonhul :5ehremin Hırkai şerif 
r şulıesi 316 Mehmet oğlu 

Hlise) in 

--~~~~~ 
ALTBINICB e~VOK 

piyangosu 
6• el KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIR. 

BCVCK iKRAMiVE: 
200,000 Liradır. 

AVRl<CA: 
so.ooo 
40.000 
30.000 
20.000 
15.000 
10.000 liralık ikramiyeler ve. 

100. O O O liralık mükafat 

5 Bu keşidede cem'an . 33,000 · 
: numara kazanacaktır. 

8vkaf Umum 
MUdörlUQUnden: 

1 - ( 60) altmış lira maaşı asli ve tahsisatı fevkalade ve bahahhk 
zamlı ve ( 215) ikiyüz on beş ihtisas ücretli betonarme ile müteveg-
gil bir mühendis Mimar. . 

2 - ( 50 ) lira maaş asli ve tahsisatı fevkalade ve ha halılık zamlı 
ve ( 90) doksan lira ihtisas ücretli betonarme ile müteveggil ve mer· 
kezi Ankara olmak üzere iki seyyar mühendis Mimar. 

3 - ( 120 ) yüz yirmi lira ücreti şehriyeli bir ressam ( Kondoktör 
ve sanayi mektepleri mezunlarından ve mimari resimlerinin tebyizine 
vakıf bulunan ) 

4 - ( 25 ) yirmibet Jir,. maaşı asli ve tahsisatı fevkalade ve baha
lıhk zamlı merkezi AnkaL a olmak üzere iki seyyar sürveyyan ( Kon
döktör ve senayi mektepleri mezunlanndan ) 

Evkaf lnıaat müdürlüğü kad~osunda münhal ve balada muharrer 
memuriyetlere talip olanların 30 7 929 tarihine kadar memurin ka
nununun şerait hakkındaki ahkamı dairesinde vesaıkı lazımelerile ve 
taşradan talip olanların adresleri vazıh olmak ve bulundukları memu
riyetlerle yaptıkları iılere dair mufassal malumat vermek ve bu bap
taki vesaıkı da ibraz ve irsal eylemek suretile Evkaf inşaat müdürlü
ğüne muracaatlan. 

••Wfı>. 1 

Vakıf akarlar 
müdürlügünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
=: 1 - Çemberli t.!ş atik Ali pa~a yağlık çL hanı Ust katta 7 • 8 No. odalar. 
• 2 - Mahmut paşa cami ittisalinde 20 No. mektep mahalli. 

3 - Bayazıt sekban ba~ı Y akup ağa mahallesi kalaycı çıkmazı simkei'· 
hane camiin haricten olan kapı mahalli. 

4 - Çakmakçılnrda daya hatun mahallesi valde han mescidi tahtında 
21 No. oda. 

5 - Çakmakçılarda daya hatun tabakçılar cadeesi medrese itıalinde 35 N. 
dükkan! 

6 - Daya hatun hamam soka~ı 7 · 9 No. · kargir depo. 
7 - Babıali Lala haY.rettin mahallesi habıali ca<ldesi 18 · 5 No. dnkk.an. 
8 - Hoca paşa karaki Hliseyin çelebi nôbethaoe caddesi 21 No arsa. 

· 9 - Hoca pa~a İbni Kemal cad<le~i 45 No. arsa. 
: 10- Kadırga bostan Ali Mehmet ps~a yoku~u caddesi 19 · 25 No. hane. 

11- Kumkapı kazani Sadi mahallesi patrikhane sokağı 15 No. arsadan 
mtifrez mahal. 

12 - Kumkapı kazani Şadi mahallesi patrikhane sokağ1 15 No. arsadan 

müfrez mahal. 
13 - Kumkapı tavaşi Stileyman ai:!a çe~me sokağı 41 No. dlikkan. 
14 - Kumkapı çadırcı Ahmet çelebi mahallesi çeşme ::okağı 20 No. arsa. 
15 - Balatta tahta minare mahellesi çiçek sokağı 7 • 9 No. hane. 
16 - Balatta tahta minare mahallesi "·e caddesinde 19 No. dukka; .. 
17 - Balatta tahta minare mahallesi çiçek sokağı 3 No. hane. 
18 - Balatta tahta minare mahallelii çiçek sokağı 7 Na. hane. 
19 - Fener yazıcı Ali mescit ittisalinde 2 No. arsa ve baraka. 
20 - Koca Mustafa pa~a mektep sokağı 5 No. arsa. 
21 - Ktiçükpazar molla Husrev mahallesi kuı;ukpazar caddesi 98 No. 

dükl.i.iin. 

22 - Ktiçtik Mustafa paşa molla Hlisrev mahallesi şerefiye sokağı 36 No. 
dukkin 

23 - Edirne kapı derviş Ali Nurettin tekke sokağı canfeda hatun mektebi. 
24 - Şehremini deniz aptal mahallesi topkapı caddesi 338 No. dtikkiin 
25 - Çakmakçılarda valde hanı ikinci üst lı:atta 93 ve birinci kemerde 

9 No. odalar. 
Müddeti müzayede: 13 Haziran 929 dan 6 Temmuz 929 Cumartesi günü. 
Balada muharrer emlak kiraya \'erileceginden müzayedeye vazolunmuş· 

tur. taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört huçub"Una kadar şa· 
rtnamevi okumak ve teminatt muvakkate ita ederek müzayedeye ittirak et· 
mek u;re İıtanbu Evkaf mudürlüğünde vakıf akarlar müdürlüğüne müra· 

caatları ilan olunur. . 
Evsaf ve muştemiliitı hakkında malilmat almak isteyenler. hu mUddet zar· 

fında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil rapori~rını görebilirler. 

-·~------~--~--~-----=---~~-----------

P.T.T.levazıni müdüriyetinden: 
1 - Hututu havaiyeye mahsus üç nevi (250) ton galvanize demir 

tel ·kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. · · 
2 - Münaksal-9·929 tarihine müsadif pazar ~ünü icra edileceğin· 

den taliplerin ~artname almak için şimdiden teklifname ve teminatlarını 
muhtevi kapalı zarfları tevdi için de mezkur tarihte saat on dörtte 
lstanbulda yeni postanede mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Aslferi müna!JI 
lf asa il•nıari: 

1·······~.~d~~~:i~·M:ii~~;~ii;;;··;;;;;~i~~·······i 

L. ............... ~::~~:~~~~~~: ................... .J 
Sığır ve koyun etleri ihalesi !4 .. 'f emmU? .... 929 pazar giinü uat 15 te 
Sade yalı 15 c c pll7artesi . 15 te 

Afyonda bulunan kıtaatın ihtiyacı olan sı~ır ve koyun etleri ile ude yağı ayrı 
ayrı §artnameJerle ve kapalı zarfla mlinakasaya konulmu~tur. lhaleleri yukarıda yazılı 
oWuğu tarihlerde Afyonda askeri satın alma komisyonunda ~ apılacak.ttr. Şartname~i 
komisyonumuzda vardır okumak isteyenlerin komisyonumuza ve münakaea} a iştirak 
edeceklerin Afyonda mezk.ür komisyona milracaatları. 

İ zmit ve ıcıvarındak.i kıtaat ve müesseııatl a11keriynein ihtiyacı olan zeytinyağı ka~ah 
zarfla milnak.asaya k.onmuştuJ'. lhaJesi 3.7 929 çarıamba günü saat 14 te Izmıtte 

Askeri satın alma komisyonunda yaptlacaktır, Taliplerin lımitteki mekilr komia)4>na 
müracaatları, 

Ü ~ adet demir hangar in~ası ltapıılı zart uıulile münakısaya. konulmuştur .. l~J~s 
11 temmuz 929 per§enıbe glinü saat 10 dur şeraiti fennıye keşfi pro3eıı "e 

!a.rtnameıini görmeı._~zre her gün komisyonumuza muracaatları ve munakasaya it!~aki 
ıçın de o gUn ııaatınWan evvel teminat ve teklif mektuplarını makbuz mnkabilinde 
ankara le\•azıın satın alına komisyonu riyasetine vermeleri .• 

T ire '\'e Od~mi§teki kıtaatın ihtiyacı. olan. arpa kapalı zarf~a münak~ıaya konmu~· 
tur. İhaleaı 8 temmuz 929 pazvrtesı giini1 saat 16 da Tıre ask.erı satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Ti.redeki mezkur 11omisyona muracaatlan. 

1 zmir müstahkem mevkiinin dört mahalde bulunan kıtaatı ihtiyacı olan odun ayrı 
ayrı §artnamelerle ve kapalı zarfla milnaka~aya konmuştur. İhaleleri 11 temmuz 

929 da par.embe günü Mat 15 te lzmirde mustahkem mevki satın alına komisyo· 
nunda yapılacak!ır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin komisyonumuza ve muuaka· 
saya i11tirak etmek. isteyenlerinde famirde mezk.ür k.'omisyona muracaatlan. 

K apalı :zarflr İzmirde ihale edileceği ilin olunan analize markalı çimentoya t~p· 
ler tarafından ••erilen fı&t bahalı görUldiiğUnden pazarlıkla alınacaktır. İbalesı 1 

temmuz 929 pazartesi gUnU saat on beşte İzmirde mlistahkem mevRi satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin mezkilr komisyona ve ya komisyonumıua mura· 
racaatları. 

H ava kıtaatı ihtiyacı için yerli fabrikaları mamulatı olmak üzere 6000 metre kap~t· 
luk ve 4620 metre elbiselik kumaş kapalı zarfla mllnakasays konmuştW'. İhalesı 

15· Temmuı • 929 Pazar giln\1 saat 15 te Ankarada merkez satın alma komisyqnunda 
,apılacaktır. Taliplerin ııumune ve ~artnamesini görmek Uzere her gün ve mlinaka· 
saya İ§tirak edeceklerin o giln o saattan evvel teklif ve teminat mektuplannı Ankarad8 

merkez Batın alma komisyonuna tevdi eylemeleri. 

f. ·ü~ü~;ü·· i:~i~~d~·' ;~;;;~i;~·k~~i~;~;~;:ı~;. · 1 
.................. ~~········································ lımi Mıkdarı ihale tarihi Giinü saatı 

Arpa 216000 4 7 929 Perienbe 15 kapalı 
Saman 4l.5810 6 7 929 Cumarteııi 15 kapalı 

k.ıtaat ihtiyacı için balada mıkdarı yazılı iki kalem mevadı~ hizalarında gi.isterilen 
tarihlerde ihaleleri icra edilecekdi.r. Taliplerin şartnamesini komısyonnmuzdan almala· 
n ve şartnamede yazılı olan şekildeki teı:niııatlarile ihale zamanından evvel komiayo· 
numuzda hzır bulunmaları ilin olunur. 

G umuş ıuyu hastahanesi ihtiyacı için 8000 kilo yo~urt. ve 12000 kilo süt pazarlık· 
la mubayaa edilecektir. İhalesi 3 Temmuz 929 çaro;ıanba günll saat 14 de yapı· 

lacaktır. Taliplerin ıartnameaini görmeleri ve şartnamede yazılı olan. şek.ildeki temi· 
natlarile komisyonumuzda hazır bulunmaları ilin olunur. 

K ıtaat hayvanatı için bir milyon altı )Üz yirmi üç hin iki yii2 lr.ırk kilo kuru ot 
paz!:rlıkla mubayaa edilecek.tir. ihalesi 3 Temmuz 929 Ç.arıanba gUnü aaat 14de 

yapılacak.ur. Taliplerin şartnamesini görmeleri ve şartnamede yuıh olan ııekildek.i 

teminatlarile komisyonumuzda hazır bulunmaları ililn olunur. 

K ıtaat hayvanatı için 29250 kilo saman ve 20000 kilo kuru ot pazarlıkla mubayaa 
edilecektir. İhalesi 6 Temmuz 929 cumartesi gilnU saat 14 de yapılacaktır. Ta

liplerin şartnamelerini görmeleri ve ıartoam.ede yazılı olau ıekildeki te'minatlarile 
kcmisyonumuzda hazır bulnnınalan ilin olulunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 432000 kilo yulaf pazarlıkla mubayaa edilecek.tir. Pazarlıgın 
ihalesi 4 Temmm 929 Saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini görmeleri 

'Ve şartnamede yazılı olan §ekildeki teminatlariyle komisyonumuzda hazır bulunma
ları ilin olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! Bakır köyünde barut fabrikalarında imiltL harbi ye J 
• O Istambul satınalma komisyonundan: + i t .................•••.........•..••.•..••.••••••.•••••...• 

!.avamarin 
I>ökUm koku 
G:ız koku 

6466 
192 
137,5 

ton 

• 
Gazöl 48·!,20 ton 
Temiz petrol 11400 
kirli petrol 6400 
Benzin 34600 

Berveçhi hali muharrer mahrukat kapalı zarfla ve IS. 7.929 pazartesi gUnll saat 
14 de ihale edilmek üzre münakasaya konmu~tur. Şartnamelerini görmek isteyenle· 
rin her gün komis~onmuza müracaatları ve mUnakaı:ıaya i~tirak edeceklerin teminat· 
]arını ha\ l tekJifnamelerini ye...-mi muan eninde ihale saatıadan evvel Ankarada mer· 
ke1 satın alma komisyonuna muracaatları. 

C eman 33705 kilo çinko ve çinko levha kapah :zarfla ve 27-7-929 cumartesi günU 
saat 14 de ihale edilmek Uıre mUnakasaya konulmugtur. Şartnamesini görmek is

teyenlerin her gün komisyonumuza mürııcaatlan ve mllnokasaya iştirak. edeceklerin 
teminatlarını havi teklifnamelerini yevmil muayyende ihale saatından evvel Ankara 
merkez satın alma komisyonuna tevdi eyleıııeleri. 

3 Temm\12 929 tarianba günU saat 14 de ihaleleri icra kılınacağı akdemce ilin 
edi1miı olan 600 çeki odun ve 1500 kilo sade yağının görüleıı lüzuma binaen 

mubayaalanndan sarhnazar edildiği ilan olunur. 

6 Temmuz 929 cumartesi günil saat 14. ve 15de ihaleleri icra kılınacağı akdemce 
ilin edilmiıı olan Arpa ve Samanın g<.ırulen lllzuma mebni mubayaalarındao ıarfı· 

nnzar edildiği ilan olunur. 

] 
Temmuz 929 pazartesi günU saat 14de kapalı zarfla ihalesi icra kılınaca~ı akdemce 
ilan edilmiş olan 1088 çeki odunun görülen lüzuma mebni mubayaasından sarfıoa

zar edildi~i ilan olunur. 

f Mekatibi askeryie satınalma komisyonundan 
··-······················································· 

Sut Yogort 
Kilo Kil 
6000 3000 Maltepe Lisesi için 

10000 6000 Halıcı oğlu Llseıi için 
30000 30000 : Kuleli Lisesi içio 

&lida isim ve cins ve miktarları muharrer Sut ve Yoğurt Uç şartnamede olarak 
ve kapalı zarf suretile saha alınacaktır. MUnakasası 9 Temmuz 929 salı günU saat 
15de Harbiye mektebi yemekhaneleri önündeki mUnakasa mahaUinde icra kllınacak
tır. Taliklerio şartnameleri i~in Komisyonu mezk.o.re muracutlan ve ittirak için de 
prtnamelerinde muharrer olduğu veçhile hazırlayacakları teklif mektuplarını saat 
muayyenesine kadar ilmaber mukabilinde mezkfir Komisyon riyasetine vermeleri ilin 
olunur. 

A ak.eri mektepler, liseler ve hastaneler için 10000 kilo ka~a.r peyniri kapalı zarf 
suretile satın alınacaktır. Munakasaıı 9-Temmuz.q29 Salı guou saat 16da Hirbiye 

mektebi yemekhaneleri önündeki müoakasa mahalli~d~ icr': . kılınacaktır. Talipleria · 
şutname için meık.ur komisyona milracaatları ve ışnraı.. ıçınde şarmamesi vcçhile 
hazırlayacakları teklif mektuplarını saah muayyeneıine kadar ilmaber mukabilinde 
komisyon riyasetine vermeleri ilin olunur. 

Jandarma imalathanesi niüdiriyetinden: 
102'\2 ill 16338 metre yu.lık elbiselik pamuk kumaş pazarlıkla satın alınacak. 

tır pazarlık 4 7-29 peqenhe gilnilne kadar devamla yemi ıııeıkilrda saat 14 te intaç 
ediler.eı:.tıt'. 

--, Şe:--'emanet;i 
ılc. ıarı 

Ş ehremaneti~•;ll!.••B•ey•0•0-•1u•I . Ha~.ekini~a, <:eı: bpa§a, :m: 
razı zuhrevıye Hastıı 'el eri için 
lüzumu olan Ekmek' sebze· 
vat kapalı zarfla münah.saya 
konulmuştur. Taliplerin '·er 
gün levazım müdiirlüğüne mu 
racaat ederek şartname alma· 
Jarı ve teklif mektuplarını da 
29temmuz 929 pazar günü saat 
16 a kadar vermeleri. -
~....____..._. 

Maarif vekaleti tarafından çıkarılaı 
Haftalık resimli Mecmua 

Bu gün çıkan 
21 inci nushasını 

Gördünüz mü? 
Nüshası: 3 Kuruş 

Seneliği: 150 Kuruş 
Altı aylığı:80 " 

Müracaat mahalli: 
Devlet matbaası 

,.nnm=- Doktor ~m:::::ır~ 

l
="i Haseki kadınlar hastanesi Cilt ii 
ı ve Fireugi Hekimi !E 
ıc ,,, r1 ı= =· evat aa.e m.s 
ı: rr.~ be d E k' n·ı-1! h :: :e .ı ur e s ı ı au a mer :; 
Ü binası. Tel: lstam. 2622 D 
••:::::::c:::::::ı:ı::::::::::::~~:::.::ın:ru:::ı•., 

Evkaf müdürlüğünbeıı: 
Mikdarı Cinsi 
1500 Kuru fasulya 
500 Nohut 
400 Şehriye 

1200 Makama 
500 

1500 
9000 
700 
400 

4100 
4000 
3000 
1000 
4000 

Razakı üzümü 
Un 
Yeşil sebze bir "enelik 
Konserve 
Salça 
Arpa 
Saman . 
Gaz 
Kepek 
Sabun 

Gureba hastahanesi ıçan lü· 
zumu olan balada muharrer on 
dört halen erzak yeşil sebze ve 
konserve ayrı ayrı olarak aleni 
münakasaya vazedilerek Temmu
zun üçüncü çarşamba günü saat 
onbeşte ihalesi icra edileceğin· 
d• talip olanların şeraiti anla
mak üzere her gün levazım ida· 
resine ve ihale gününde idare 
encümenine müracaatlan. 

Eyüp sulh mahkemesi icra daire~inden: 
Serkis ef. ve MarJam ve Horop ha

mlarmın §ayian mutasamf oldukları Ka· 
dik:öyünde Osman ağa mahallesinde Hu· 
da verdi oğlu sokağında atik 9 29 cedit 
9 10 numaralı ma bagçe bir bap haneyi 

kabil taksim olmadı~ından 45 gün mud. 
detle ehalci eveli.yesi icra kılınmak Uzere 

~·edeye konulmuştnr • .Mahal mezkQr 
iki kattan ibaret olup sokak kapısındaa 

gi.rildikte çiçekli çini ile bir mikdar taı· 

lık ve tahta bir ufak sofa ve ta~hkda bir 
oda bir hela bir mutfak tahta merdiven 
yokarı çıkıl<lıkda b!r sdfa ve sokak iize
rine nazır bir oda ve bağçe tarafına nazır 

iki odadan ibaret olduğu v.e merkiir ha· 
nenin derununda bulunan oda kapıları 
tamamen ve cam ve çerçeve millcemmel 

uva ve badana tamire ihtiyaç olmadııt 
ve hanenin arkasında bulunan bai;çede 

iki adet ayva ve bir adet erik ve bir adet 
Vİ§ne ağaçları mevcut olup kimeti mnha· 

mminenin iki hin liradan olduğu talip 
olanların ve daha fazla malumat almak 
iste) enlerin kineti muhammenin yuzde 
on nisbetınde ebalei eveti~ esi 15 Agostos 

9'29 tarihinde per~enhe giinü 88.at on be~te 
Eyup sulh muiıakcu.e~ ıu!n icra dairesıne 
muracaı..t eylemelt"ri ilan olunur. 

Z ayi - Ovadıfe Ns1&n namına ıhra. 
cat gumrüifil tarafından 4946 No ve 

13·1·29 tarildi depozito makbuzunu zayi 
ettilimden hUkmu yoktur. 


