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Tesamüh... lngiliz kıralının nutku 
kim"lere?' • A · · Sovyetlerle sıyası müna-

• Akpm. ba~ muhariri, gazete- • • 

sin~ dünkü nüshasınd~ çoktan sebat ıade edılecek. 
hen unuttuğu •profesor. edasmı 

tabııa~k.11eme bir ~erbiye dersi Ren 'in tahliyesi mes' el esi 
•ermek ıstiyor. gündelik gazetelerde • 

lüaumundan fazla ilmi mevzular Londra, 2 (A.A) -.-ıııı ........ 
imana koW verir. LlkiD •Akşam. KıraJm lord Şanselye lord San, 
hat mu&arririaiD ilmi makalesi key tarafından okunan nutkunda 
bir ak«tel milnıkışaya dair ol- deniliyor ki: "Ecnebi devletlerle 
dutu igiıı bizi alikadar etmekten münasebet dostane olmakta ber
hali kalaallll§tır. devamdır. Müstakil mali mütehas-

"TeaanaUlı ve taassup,, unvanı- ııalar tamirat meı'elesinin tam ve 
111 taııyaıı bu makalede aabık sos. kat'i surette halline matuf umumt 
yoloji müderrisi bize tesamühü bir rıpor tanzim etmi~lerdir. Şim
tavaiye ediyor. Gerçi ıırf ilmi ve di bu rapor alakadar bütün devlet
fıkrt mes'elelerde tesamühün bir Jerin mümessillerinden mürekkep 
nevi zeki asaletine alimet oldu- bir konferans tarafından ihzari 
tunu biliriz. Fakat, her §ey gibi, surette ve ıptidaen tetkik edil
tesamülaia de bir haddi olduğu· mektedir. Bu mes'elenin hal ve 
ııu gene bilmemiz lizıuı gelir. tesviyesi Reni iıgal eden devletle-

Behusus kendimizi bir içtimaı rin mezkur araziyi tahliyede de. 
tehlike kar~ısmda hiısediyorsak, vam etmelerini mümkün kıla· 
bahusus bazı ahliki ufwıetlerin caktır. 
kokusu memleket bavası111 zehir· Bahr~ teslihatın tahdidi hakkın· 
lemeye ba§lıyorsa, bahusus yüksek da Amerika sefiriyle mükilemata 
ve muhterem mefhumlara karşı ba§lanılmııtır. Hükftmet milletlerin 
Çamura bulanmış bir sokak hır· müte~abil haklarına müteallik 
sımn organize edilmekte oldugu· beynelmilel ihtilifların Hukuki 
nu . görüyorsak; bahusus, bol- bir karara havale edilmesi zama
oevızm, &Dal'§izm gibi bir ta- nının geldiğine kail bulunmakta· 
kım vahim ve mühlik cereyanların dır. 

lesinin halli için düşünülen tedbir
lerden mücmelen bahscdiJmekte, 
bu arada nakil vasıtalarının ıslahı, 
sanayiin teşviki, ziraatin ve balak· 
çılığın daha iyi bir hale getirilme
si mahsulat ve mamulatın sürü· 

ta halk fırkaaı izasından meb'us HükQmet, beymelmilel daimi 
Necmettin Sadık beyin gazetesine adalet divanının esasi nizamna· 
kadar sokulup sinsi sinsi akmak· mesine ithal edilen ihtiyari madde· 

ta huiWMiujunu &eZD\elde isek, nin imzaaı hak.kmda Hindistan ve münü temin için kolaylık gosteril· 
bunu yüksek sesle Türk efkirı Domiayonların fikrini almaktadır. mesi zikrolunmuştur. 
umumiyesine &aber vermeği ve Şimdiki halde hükumet Sovyetler. Hükumet, muhaceret meselesi 
mağuşuj kitleye lizım gelen fid· le ıiyali münasebetlerini ne gibi hakkında da çok büyük teshilit 
detJe lıitap etmeği milli ve vataof şerait altında yeniden tesis edile- göstermeği düşünmektedir. Bunla~ 
bir \'arife telikkı ederiz. bileceğini tetkik etmekte ve bu dan başka kömür sanaiinin ten· 

.. Aqam,, baş muharriri kendi- hususta Hindistan ve Dominyonlar sikı hususu da derpiş edilmektedir. 
-ıe ait meı'elelerde istediği kadar hiiktlmetleriyle daimi surette mu· Hükfimet, intihap kanununun sür. 
derya dil ve müsamahakar olabi· habere eylemektedir. ati cereyanını da tetkik etmeği 
lir. Zira bu bir mizaç işidir. Fakat Nutkun sonunda işsizlik mes'e- düşünmektedir. 
~üm~mOO~i~mdm~~ ~J~--.--~b-~J~-d-.---.--2~-.------~k~~~ yeue bir mes'eıe gördük mu, buna zmır e e ıyesı ıraat Ban ası 
karşı vicdan ve asabımızm bütün Çı.ftçı·lere 
feveranı ile harekte geçmekten parayı 
hiç, amme hiç çekinmeyiz. k )) 1 d d• 

Binaenaleyh, gazetesinde kendi nereye U anıyor• yar im e ıyor 
siyasi ve ~bat arkadaşlarına karşı 
en şeni yazıların çıktığından ha· 
berdar olmıyacak kadar gafıline 
ve kaleaderane bir lenfatizme 
müptell IOrdiiiümüz arkadaşımı· 
zın bir derin uyku hastalığından 
uyanır IPbi gerinerek, esneyerek 
söze kar11maaın1 oldukça gülünç 
bulmaktan kendimizi alamıyoruz. 

Hakkı Şinasi pş. 
dün 

r rakyadan geldi 
Bir müddetten beri Trakyada 

teftiptta bulunan halk fırkası 12 
inci mıntaka müfettişi Hakkı Şi
nasi Pi• dfln şehrimize avdet et· 
mittir. Hakkı Şinasi pş. teftişatı 
'hakkında demiştir ki: 

- Her sene mutat olduğu gibi 

lzmir, 2 [A.A] 
Belediye iş bankasından istik

nz ettiji iki milyon liranın ilk 
takıiti olan bir milyon lira ile 
yapmak iıtediti işlerin projele
rini ihzar etmete kemali faaliyet· 
le çalıtmaktacftr. Eyl61 sonuna 
doğru yapılmata başlaaacak ilk 
işler meyanında şunlar vardır: 

Belediye, her feyden evel ha· 
yat bahahlıfı ile mücadele ede-
bilmek için şehrin mütekasif nok
~nndan biri oJan Baıdurakta 
bır sebze ve et hali mezarlık 
bqındaki meydanda 'ıebrin bir 

günlük elaaejini temin edecek 
muazzam bir ekmek fabrikası J 

inşa ve teai~ edecektir. Bundan 
başka şebrın hayatiyeti ile ala-
kadar olan kanalizaayon işi da
hi program dahilindedir:- Baba
hlık Ozerinde amil olan amele 
ve işci ücretlerinin haddi maku
le indirilebilmesi için sıhhi evler 
yaptırarak ameleye. .ac9Zr.a kira
layacak ve amelenin ~ıbbıti ile 
de bu ,suretle alakadar olmuı 
bulunacaktır. Şehrin bazı sokalc-

lzmir, 2 [ A. A ] 
Tütüncülere yapılmakta olan 

ikrazatın hitamında Ziraat ban· 
kası çifçiye bir buçuk milyon 
lira tevzi etmit olacaktır. 

Vali paşayı ziyaret eden ha· 
nka müdürü, kredi kooperatif
leri hakkında dün mühim bir 
mülakat icra etmişti"r. 

Dolu ve "" yagmur 
Adaııa, 2 [ Hususi l 

Fekeye şiddetli yağmur yagdı 
ve iri iri dolu dtittli. Haaarat 
çoktur. 

. 

Bir memleketia ılse.I, •~ 
pıur, zeaıin olmuı Vatan tetkil 
etmeal için Wi delildir. Vatan 
~Ylerden, caddelerden, ÇU'fıl•r· 
do, abidelerden ziyade miell 
hiç bir yerde bulunmayan bazı 

dardan, bası ~okulard-. ban 
reaklerden, bası aeelerdea yapıl· 
mıt bir mtleerret mefhumdur. 

Küçtlk zevkler, k6çilk ne,'e
~· kiçilk .. c1et1eria meemua
dar ki ( Vataa ) denilen btlytlk 
... detler menbaını vGcuda ıe-
tirir. 

Dilo hava sıcaktı, güne,li 
yollarda çok yürümü§tüm. Bir 
a1 aerialemek için bir terbetçl 
dllkklauun M>iuktan terlemif 
urı, beyu, kırmıu tifeleri öniia• 
de durdum •e bir demirhindi 
lfdm. Tadı biç bir teYe bemedi· 
lemiyecek olan hu ıbel kokulu 
ye serin ıu boianmdan ıeçer
Jrea Vatu içinde bulunmak 888· 

detiabı tam bir biuini duydum 
•e bu terhetia bilinmediji 
memleketlerde yqayaıılara içim· 
dea acıdım. 

Memleketimizde akşamın ha· 
beftiıl yoiurtçudur. Yopnçular 
o tüzel ıesleri Ue aokaklardan 
pıcaıeje bqlayın~ İIUllll, havaya 
hekmabwn ıünetin artık batıya 
,_..,tıtııu, lfljm tatlı bir .. 
rlallk iÇinde kavun 1ar1bpm 
ahbiını, bahçelerde bayıuı çiçek· 
• )rla ıulanma uati geldiifnl, 
kadınJariıi, çocakluın denk ke
narJarına çıkmak Uzre haarlaa· 
map batlaclıiım hiueder. 

ilpm, e•imde, eokaktaa se
çen yoturtçunun teeini duydukça 
6z Vatanımda oldutumun saade
tini btltiln vücudumdan ıeçen 
bir nte halinde duyarım ve 
yoprtçu seslerinin ifidilmediii 
memleketlerde in1anlann naeıl 
aktamdan sevk alabildiklerini 
hayretle kendi kendime aorarım. 

Bilmem, demirhindi ,erheti 
ve yoturtçu ae.i olmayan bir 
memleket hiç insan için Vataa 
olabilir mi ? 

A.hmet Htyim 

Üzüm ve incir 
mahsulümüz 

lzmir, 2 [ A. A] 
Bergama,Ôdemiş, Aydın,Na

zilli ve bavalisinden alınan ha· 
berlere göre, bu seneki üztim 
ve incir mahsulünün diğer se
nelere nispetle mebzul ve mü· 
kemmel olduğu anlaşılmıştır . 
Ttltün mahsulü ise hem cins iti· 
barile iyi, hem de miktar itiha· 
rile fazladır. 

bu sene de mıntakam dahilinde 
lteftişatta bulundum. En son Tekir
dağına geldim, oradan vapurla bu
raya döndüm. Teftişatımın netice· 
sinden memnunum. Bir müddet 
istiralıattan sonra lstanbul Kaza, 
nahiye ve ocaklan tefti§ edece
ğim. Trak.yada fırka umuru idare 
hey' eti reisleri tarafından idare 
edilmektedir. 'Y alnu Edimede bir 
mutemetlik ihdas olunmuş ve bu 
'azifeye mütekait Osman b. tayin 
edilmiştir. 

larınm ıenitletilmesi kararlaştırıl
m11tır. Belediye bilhaua bu nok
tayı da nazan dikkate alarak 
miilaim iıtimlikatta bulunacak· 
br. Her ,U. biraz daha ilerle
mekte olan lzmirin imar i'i bu 
muazzam tesisatın hitamile yep
yeni ve asri bir izmir şehrini or
taya çıkaracaktır. 

Be§ kıymedi atletlerimiz 
f Yazısı spor sutımumuzdadır] 
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Yunanla müzakere 

Rivasa 

bir 
Atinadan yeniden talimat .•~an ~ 

Yunan sefiri M. Papa ile, barıcıye ·-----111!111~~ 
vekilimiz Tevfik Rüştü B. arasın· 
da dünden itibaren yeniden mü· 
zakere ba~lamıttır. Dün de kaydet· 
tiğimiz gibi, evelce bütün muallak 

meseleler hakkında beriki taraf ara 
ımda bir itilaf ~emini bulunmuş idi. 
Bunoktai nazardan müzakerenin ye-
ni bir safhaya intikali, bizim kana• 
atımıza göre, lüzumsuz görülüror. 

Mahaza bir iki günden berı At· 
inadan geJen haberlere bakılır~& 
yunanlılar bu defa müzakerenın 
her halde süra tle neticeleneceğini 
iddia ediyorlar. 

Bu noktai nazarın, bir kavli 
mücerretten ibaret olup olutadığı· 
nı anlamak için, Ankaradan gele
cek haberlere intizar etmek lazım 
geliyor. komisyon bitaraf azası ise, 
ba§ta reiı M. Riv.s olduğu halde 
itilifnamenin bir an evel imzalan· 

M. Rivas 

dettiğimizi gibi, müzakere yeni bir 
çıkmaza girecek demektir. 

masını muhakkak görüyorlar. ko~i· ı 
syon reisi M. Rivas, müzakerenın 

cereyanından ve aldığı son safhadan 
mülhem olarak Y unanistndaki tak· 
diri kıymet heyetlerine mühi;'D bir Az, Öz 
tebligte bulunmuıtur. M. Rıvasm 
tebligatına göre müzaker.e 7~nda Yunanlılık 
neticeleneğinden ve yenı ıtılafna- --
menin netayicine göre mubadele " Yunanistan büyüdü; yunanlı 
k d ı b. ta fi e lık küçüldü ... 

omisyonun a esas ı ır s.1Y Bu hüküm ~k doğrudur, ld~in 
yapılacağından vazifelerine nıha· bir a.ı ,erha muhtaçtır. Ev«, aon 
yet verilecek takdiri kı~et bey' et· harpler neticesinde l unanistan ba
lerinin Temmuzun 15 ıne kadar ,·ndü, on iki adadan "!.a<!d_a bütü'! 

1 ı J Akdeniz adalarını, Gıridi, Garbı işlerini tasfiye etme eri izım ge · Tt.ak")anın alt kısmını, Selônik vi· 
diği bildi~lmiştir. ~utebl.igata 16,.etinin hemen hepsini, yarı Yan
göre takdirı kıymet hey etlerı em· ya vilayetini aldı. 
re amade bulunacaklar ve itilaf· Bununla beraber yunanlılar/er· 
name imzalanır imzalanmaz der· yat ediyorlar, yunanlılık kü~ü!d;.;. 
hal lstanbula avdet edeceklerdir. diyorlar. 1922 de, "lı·endi defterle· 

Bütün bu ihtimallere ve tehli· rine göre türMyede 2,237,00Q rum · ·ı f t·armll. Müfredatı ,<iyle: pta bakılırsa bu defa bir ıtı ii 
akti muhakkaktır. Ancak, Yunan· Anadoluda • · · · · · 1,681,000 
lılar, evelce olduğu gibi, y~nide~ Şarki Tra1'yada .... 253,000 
müıkfilit ihdas edecek yem vazı· lstanbulda · · • · · · • • 300,000 

ı ı 1 n dün kay {Şu son rakam yalandır. Son 
yet er a ır arl'JB 0 zama ' · resmi ıurk istatistiklerine göre ls-

tanbulda ana dili rumca "olanlar 
Bi.i48 dir: ortodoksların mikıan 
ile 99,0i7 dir. } arıdan fll%la ya
lan ! lJnuımaraum ki bunların 
2.rl,419 u :> erlı (yani türk vatan· 
da,ı) degil, m.Uafir ) unanlulır.) 

Anlf•r•d•n dan 

Telefonla 
Aldıgımız haber 

Ankara, 2 {Hususi] 
iktisat vekili Şakir Bey 

Ziraat müsteşariyle birlikte 
bugün lsmet paıayı ziyaret 
ederek uzun müddet görüş

mıiıtür. Vekü Bey vekô.lete 
geldik ren sonra } aptığı ıctki· 
kat neıi.ce3ini ve hayvanlann 
ulahı hususunda sarfedi'len 
mesainin bir kat daha tezyidi 
~in derpiş ettiği tedbirleri 
Ba,vekil paşaya arzetm4tir. 
Bu. .sene meclise verilecek oları 
iktisadi kanunlar bu mülakat· 
tan sonra kat'iyet kes'betmiıtir. 

• • Ankara, 2 [Huıuıi] 
Nafıa vekô.leti, sulama ve \ 

kurutma programının sureti ~ 
tatbikini tetlcik etti. llk ham
lede 4 kıt' ada etüt yapılarak 
sonra ameliyata ba§lanmasına 
karar verdi. 

Etüt yapılacak mıntakalar 
ıunlardır: Orta Anadolu, l:ımir 
ve Mendires, Bursa ve .Sorı
gurlu ve Kı:ııl Irmak vadisi. 

Bu ameliyatın icrası içirı 
hükumet Avrupadan derhal 
bir mutahauu celbede~ktir. 

Etütler için 6 milyon lira 
ıarfedüecektir. 
___ ..... _ .. ..,,..,,, ... ......, ..... .. ıu 

Bundan ga) ri Kafkasya ve Ce
nubi Rııs) ada da 593,000 rum )'G
ııyornıuş. 

Bütün bu diyarlar )'Unanlıl&lı 
için lw)·bolmu1_. R!"m a~ali ~le.mu
kim olduğunu ıddw. ettikleri ~ 
Epir Arnavutlukta.ı Kıbn• lnpts
rede, On iki ada ıtalyada. Bunlar 
lıep ziyan. 

Halbuki biitiin l'JT'k Mlhilleri, 
l.:adim tar1hte, Yunan imif! Şimdi 
uralarda yunanlılıktan eser _yok .... 
Hu tate)Uiları okuduğumda re* 
l{üldüm. } unan muharrirkri oir 
a: daha ileri) e gitmeli idiler. :Mi
lôttan he~ a11r em el ıimdilri Bul· 
gar, Ulah. Kırım sahilleri, Don 
mımsabbı. ıçiLya ue lıalyanın ce
nubu, ,arı Sardenya, Binga:i .a
hitleri, bır iki Mısır limanı, v. ı., 
'unan müstame.releri idi. Onlan 
neyP. istemiyorlar? Ha, unuttuk: 
Marsilya dalıil oldugu halde Fran
sanm cenup sahilleri de :> mıanlı· 
larındı ... 

l' a Türk ırkı ne desin? Harita· 
ya bakı) onım; JJiitiin §imali AS) a, 
hemeu /, iturı Çirı, lrun, bütün Rus· 
ya ıiirklerindi. /Jır turk hanedanı, 
Babur ~lllı ınilııle~i. Hındist<ını vo
la Retirnıisti . . iber)a ve Mongofis. 
tanda Oı ıa ·h wd<ı Tür/mum. 0::
bel:, di) arlllrımla. İrarıda. Efxan
cüı Kafiwn ((da, 1 ol"a lıamli İn• 
de: Bul1o:ans"uııuln, Rmııan') ada, ha
la tiirl.·çe k(Jnuıuluyor. 

Ha) ali _geniı tutmak fellıl.·eti 
muciptir. Yunanlılar bu ha) ali• 
oyalandılar, .zarara ııgradıl.ar. lU. 
rkleTin büy_/Jk rei•i iae, resmi bir 
nutuklannCla : "' Ne panWômiane, 
ne panturanimı !., buyurdule..r. 1il
rlc t10ıa.rıd(lfltJrı re'alm olll'al • 
wltlr. OlmO, babalar, yanmıı ""
nalclal', batm&f gemiler ile luifays 
yormak, o lca/ayı heder ~. 

c. N. 
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Fa~ist partisi zuhui etmeden 
evel İtalyaaa iktisadi burriyet 
şic.ldctle cari idi. Bu hurriyetiD 
memlekete ıı:ararı dokundu; elim 
bir buhranı mucip oldu. İttılya· 
nın kö:nürü hiç yoktur, xnade· 
ııh atı da öyle. imdi böyle bir 
rti)arda büyük sanay:i her dakıka 
~ursıntıları mucip olabilirdi; ni· 
:ekim de oldu. 

MuHolini iyi diitiinüyor: İtal· 
) a evvel beevvel bir ziraat mem· 
kkeıi olmalıdır. San'at ikinci de· 
ı c de gelir •. Buna göre iktisadi 
hrn atı tuuzime başladılar. İtalyanın 
lı.h Uk bir köy haline gelmesi 
t.ı .. a\' ur olunuyor. 

J , ~'ekil diyor ki: A1Iah İtal· 
•' •) ı hır ~iflik olarak yaratmlf" 
tır: lıal)amn kömürü, demiri, pet· 
roltı rnrlalarıdır, hağlaridır, yemiş· 
irrnfü, ipeğidir, boğdayıdır... Bu 
ııı.ız, .. 11J1itı udalı etmeJi. 

İtal)anıarın normal vazifeleri 
toprağın 'erimini ilanihaye art· 
tırwaktır. Roma an'anesini tem· 
adi ettirmek için bir köy mede· 
niyeti başlamalı. İtalya sanayie 
fa1Ja ehemmiyet verirse ba!fka 
~yerlere nispetle geride kalır. Kö
nıuru ve demiri olan yerleri tak
lit için yanlıı bir yol almamalı. 

Bu tıiya&eti taavip etmemek 
kabil değildir. 

Acaba hi~im vatanımız neye 
mü .. aittir? 

Bu hususta bir anket yapıla· 
t:ak olursa alınacak cevapların 

üzde doksan dokuzu şudur : 
- Tiırkiye bir ziraat mem· 

leketidir ! 
I fikir yüzde elli yanlı,tır. 

!\ · ı'tiıniz hem ziraata, hem 
e. u) ~undur. ltalyada bulun· 
ıııa .. n madeni hazineler bizde 
.-ıe\'euuur: 

• öıııiırüınilz var; bakır itibarı 
~e '1 i.irki)e gayet zengindir. Pet· 
l'Ol \ e demir de olsa gerektir. 
PuuJan hatk• mitlküıuüzün her 
yeri ziraata müsait de(!;il. İtalya 
topraklarının hemen hepııi çifçi· 
liğe elYerişli<lir. Olmayacak yer· 
de ziraat zararlıdll'. 

1mdi umumi ziraaf politika 
< • olamaz. Rızkımızı temin 
iı ıı :.m-aata oldu~u kadar sanayie 
df' himmet edilmelidir. Aksi tak
t: rd buhranlar baş gösterir, ahali 
r tkir düşer. 

Gümriik tarifeleri hususunda 
devletimiz ııerbes de~ilken ama· 
yiin inkişafı kabil olamazdı. La· 
kin, çok tltktir, Cümhuriyetimiz 
hu hususta. da mi1letin hurriyet 
' 'e istiklalini istirdat etti. 

Bundan ıonra her iki hirfet 
'\ .. kte gitmeli ve ayni ihtimama 
ıı. ;.har olmalıdır. 

fi Eregli havzasında bu kadar 
ömür, Erganide bunca bakır var· 

ken o madenlerin üzerinde zir. 
aat etmek, )&but orta Anadolu· 
uun nıerker.ine isabet eden ço
.rak yerlerde behemehal mahsul 
almağa çalı~mak doğru değildir. 

Memleketimizin m ün he. e ı r an 
bir ziraat memleketi olma&ı Av
rupanın pek işine gf'lir; çünkü 
garp sınai mahsullerine bir mah· 
reç arar, ve, iptidai maddelere 
muhtaçtır. Fakat bu meslek bi· 
zim işimize gelmez, 

Biz, her §eyden evel, bu gün 
dışandan getirtti~imiz, lakin ko
layca yapabileceğimiz mev addı 
meınleket dahilinde imale 
mecburuz. 

'. .•• * 

Hayat baWsleri 

ihracatımız 

hakkında 

Arnerikada, İngilterede Türkiye 
der demez akla ne gelir, bilir mi~i· 
niz? Tereddütsüz söylüyoruz: bir 
kutu nefis ~igara, bir torba ali 
kuru incir, kuru üzüm... Ve tüc
cara gdre bir az afyon, bir az fın· 
dık. Bu diyarlar, mesela bizim eski 
ve yeni edebiyatımızı bilmezler. 

Bu mahc:ulatımızın o piyasalar· 
da tehditte olduğunu biliyor musu
nuz'( 

Britanya aleminin her tarafında 
gazetelerde, duvarlarda, sinema· 
larda, her yerde resmi iJanlara 
rasgelirsiniz: Sultaniye üzümü. 
Fakat nerenin? Avustralyanm! 
El dokunmadan toplanmıs fennen 
kurutulmuş, kutulara otomatik bir 
şekilde konmuş sultaniyeler ... 
Bütün bu ameliyelerin hükıi 
metin mürakabesi altında ya
pıldığı da ilave ediliyor. Halkın 
hamiyetine müracaatlar, bu iktisa
di buhranda ecnebiye para veril· 
memesi, imprator1 uk mahsulatı 

ahnma:;ı tavsiye olunuyor. 
Tütün hususunda yunanlıların 

(ve hatta bulgarların) yaptıkları 

prcıpuganda ihracatımızı sarsacak 
mahij ettedir. 

Rakıplerimizin tevessül ettik· 
Ieri islahat ikidir. 

1-Temiz mahsul çıkarmak, 
makina ile işleıneR, mahsulü milş· 
teri) e nefis bir surette arzetmek. 

2 - Mahsut değerinin üçte bi· 
ri kadar bir parayı ilan ve propa· 
gandaya sarfetmek. 

İşte bu iki noktada biz. türkler 
yaya kalıyoruz. Mahsul mevcut 
ve iyi. Lakin onu arzetmek hu· 
susunda asri ve fenni çarelere 

tevessi.ıl edemiyoruz. Bu gidişle ih
racatımızın azalınastnı beklemeli· 
yiz. 

Propaganda bizde pek ehemmi· 
yetsiz addediliyor. Bunun için 
muhtelif bütçelere para bile kon· 
sa heder olacağına itimat edebili
riz; çünkü memleketimiz henüz bu 
i~i kavrayamadı, bilmiyor. i unan· 
lıtar bu hususta ustadırlar. Biz 
fedakarlık bile ebck o masraflar 
ötekinin, berikinin elinde kalacak. 
Bir kaç arpalık daha ihdas edil
miş olacak! 

Reklam bir hesaptır ; ilanın 

riyazi bir verimi vardır. İlanın da 
bir piyasası olduğunu bilmeliyiz. 
Beynelmilel sahifeleri açınız. 

Türk ınahsu1ünü tanıtacak hiç 
bir harfe te0 adüf etmezsiniz. Buna 
mukaLil rum ilanatını okumakla 
yorulur unuz. Evet! tekrar edelim 
ki ilamn. riyazi bir verimi olduğu 

muhakkaktır. iki milyon nusha 
satan bir gazeteye verilen bir il8· 
nın neticesi resmen tahakkuk et· 
tiğine göre 90000 talep olmuştur! 
Hiz ise !Jôyle Lir işe giriştiğimizde 
düştiııaüğümüz bir \ eya iki ki~i
nin knymJma ından ibarettir ... 

Eğer elimiz<leki m:ıhsüliin iş· 

lennıcsi ve mü~leriye arzı hünerle
rini bilmez, ugrenınezsek beynel-

/Unan a'dalarına milel piyasu1arı kaçıracağımız şüp· 
posfa ~esizdir. Her hususta asra uymak 

j tarzdır.· Celdl l\'uri 
Sakız, Midilli, .J!lsam edaları· , _...,.. oa::r ™ s _ r -aıliiıiıiii9• 

.Jıll Sepı faiu vapurlarının işlemesi bula nakliyat lurklerin, Pireden 
lıakkındaki temennimiz yunan Şıraya mıkİİ)at ise yunanlıların 
gazetelerince İ)i telakki edildi. imti)a:tıc.lır. Ukin bir türk lima· 
Yalnız '' Hestia ,, daki şu fıkra· nından bir yunan limanına nak· 
) ' l anlayaruaJık : liyat } aluız iki devlet vaıanda~la· 

"Her halde "İkdam,, esaslı rmm deeil, ht>r kesin hakkıdır. 
bir nokta)i unutuyor: Selunikten Knvs1:~a po&ta işlete· 

Tün~ vapurları Yunan ada· lim Jcıııi) omz: l:ımirden Sakıza, 
larına u~raınak i\iin Yunaniı:;tanın Ayvalıktan Midilliye diyoruz. Ni· 
muvafo.k...u loızmıdır. 'flirl.i~e Ana· tekim yunan Vi.ipurları da Pire 
dolu liuıaı.ılan ile Marnıara sa· ' eya ~elanikten buralara gelip 
hilleı ine ) mnrn geu1ilcriuin ya· gidiyor lal·. 
Daşnıasm. -razı oimadıkça, tUrkı,. Eğer ~akızJa Midilli araıında 
ı-in <le HH ft ılann Lu muvafakatı· biı bat te-ıisin '<>n bahsetsek arka· 
na inti;m etıı.cnırleri uıantıkıdir.,. daşıwızın dediği do&rudur. tiiz 

Yun nlı nı~'illckdaşıwızı hukuki ise ıu hakba tt:cavtizU hay:ılimiz· 
dtivel ı n i ıdt biı az yayan gorti· den gc inııe<lH .. 
yoruz: k ç " kabotaj hn rerde Ilı r.Iİtt. )• tıırkçe aı• laıuıyor, 
ebeanın hakkıdır. lznıirden lıtan· ya lıukukı duvele vakıf değil. .. 

l =-· p , 

Vila>1effe j ıttahkemede Adlivede Aliye H. 

Yeni mektep binaları 
yapılacak 

' ı Yalancı şahit 
Vahide H. 

tevkif edildi. 
Meclisi umumii vilayet ikinci 

içtimaını dün vali vekili Muhiddin 
Beyin riyasetinde yapmıştır . 
Muhtelif encümenden gelen Ma- i 
arif inşaatı hakhındalri rapor oku· Beyoğlunda Kalyoncu kullu· 
nmuştur. Bu raporda Maarif büt· ğunda Hüseyin paşa zade Vefik 
çesinin ve bu sene yapılacak inşa~ Beyi öldüren komiser muanini 
atın tetkik edildiği, sıhhi olmayan Ahmet Beyin muhakeme.sine dün 
binalarda ders gören talebeleiin ağır cezada devam edilmiştir. 
artık bu eski tar:zdaki binalardan Sabahki celsede üç rum şahit 
kurtarılması lazı~ geldiği beyan dinlendi. Bunlardan ikisi Ahmet 
olunmaktadır çok uzun olan bu beyin aleyhinde şahadette bulun· 
raporun sonunda inşaat masrafı dular ve Vefik bey, hadisenin bi
olarak bütçeye konulan 800 kü· dayetinde rusu vurduktan sonra 
sar bin liranın kabul edilmesi tek- ağır ağır ilerlerken komiser mua~ 
lif ediliyordu. vininin silah attığını, hatta Vefik B. 

f"!~Y: eti umumiye, e~cümenin ı bu silahla vu~ulup ~ll~ri~i ~kaldırdı-
teklıfım aynen kabul emıştirt. ğı zaman dahı muavının sılah atma-

ka devam eylediğini söylediler. 
Diğer şahit Nikoli, Maznunun 
lehine şehadetini tahrif ettiğin-

Defterdarlıkta 

den Müddei umumu B. yalan ıe

Şahitlere celpname geldi 
Kadriye hanim davasının İz

mirde rüyeti esnasında şahit sıfa· 
tiyle dinlemek lnre şehrimizde 
27 zata celpname ~elmiıtir. 

Bu şahitler burada istintak 
cereyan ederken dinlenen tahit
lerin en esaslılarıdır. Bu zevatı 
muhakeme günü lzmirde 1 sbat 
vücüt edeceklerdir. 

Mürüvvetin katili 
Hüriyeti Ebedi)e tepui11de M 

ürüvvet iıminde bir kadını baca
ğından vurarak öldüren terlikçi 
Necip, dün beyoğlu jandarma 
kumandanlığı tarafından Adliye
ye tes Hm olunmuştur. Müddei 
umumilik tahkikata yedinci müs· 
tantikliği memur etmiştir. 

Müstantiklik bu adamı istiçvap 
ettikten sonra tevkifine lüzum 
görmemiş ve ikametgah senedine 
rabten ıerbest bırakılmıştır. 

Kararname 
bugün 

yazılabilecek 

Aliye hanım hadiıesi hakkın 
daki tahkikat, dün Çftrüksulu 

Mahmut paşanın mahdumu Sey

fettin beyle refikasının isticvabiy· 

le son safhasına dahi( olmuıtur. 
Seyfettin beyle refikasınıo isticvap· 
ları bir saaten fazla sürmüi ve her 

iki şahit hadis enin karışlk ve karan· 
lık safahatındaki esrar düjümü· 
nü çözecek derecede ehemmiyetli 
malOmat vermişlerdir. Alman 

ifadelerin Berger-Allye hanvn 
münasebetini tenvir ettiği muhak· 

kaklar. Müstantik ·Cemal Bey ag. 

lebi ihtimal bugün IC:ararnamesini 
tanzim edecektir. Esnaftan fuzuli para 

alan memur 
hadetten dolay• Nikolinin tevki- Maarifle 

Matbuat cemiyeti Kurban bayramında, Kasım 

paıadaki bayram yerinde, kendi
sine memur süsü verek oradaki 
esnaftan ikişer lira para alan Ka
s,mpaşa Maliye kazanç memur 
muavini Süreyya efendi hakkında 
ki tahkikat ikmal edilmiştir. An
cak tahkikat raporunda bazı 

noksanlar görüldtiğünden tekrar 
ait olduku daireye havale edil· 1 

miştir. 

Emanetle 

fini istedi. Fakat mahkeme buna 
lüzum görmedi. Öyleden ıonra 
celse tekrar aÇıldı. 

Şakir 8. apartmanı kapucuıu 
Şakir efendi şahit olarak dinlendi. 
Şakir ef. Vefik Beyin elinde pı· 
çakla Ahmet Beyin üzerine •kır 
ağır yürüdllğünü, bu emada Ah-
nıet beyin silah attığını, bundan 
sonraamı görmediğini bayan etti. 

Bundan sonra Sabriye ;smin
de bir aparbman kapıcısı dinlen
di. Bu, ~k şayanı dikkat şeha-

Ocak süpiirücüler dette bulundu ve vak'ayı ıöyle 
Orak süpürücülerin halkı iz'aç anlattı: 

etti~i ve zorla evlere girdiği dün ı -" Vefik B.Rusun dükkanında 
tekrar uir refikimiz tarafından evveli ka~ve içti , fakat sonra 
mevzuu !Jahsolmu~tur. Emanette · kavga ettılcr. Kavgaya muavin 

Yan sen An karaya 
gidiyor 

Anraka şehrinin pilanını tanzi· 
me memur edilen ve bu giinlerde 
şe~rimize gelmesi beklenen M. 
Y ansen bir iki güne kadar Anka. 
raya gidecektir. 

Evelce yapılan pilanda icrası 

mukarrer tadilat M. Yansene yap· 
tırılacaktır. Müteakiben, her sene 
imar faaliyetinin tatbik edilecek 
kısmı tespit edilecektir. 

Edipleri }1.,ırkaya davet 
Temmuzun haftasında sanayii 

nefise birliğinde yapılacak intihap 
için edipler yarın fırkaya davet 
edilmişlerdir. 

tahkikat )aptık. Verilen malumat&. Ahnıet B. de geldi. Vefik Beyle ·Pof IS le 
göre halk bu ocak süpürücüJerin aralarında 7, 8 adım vardı. Ve. 
zorla 'e almaya mecbur değildir. fik bey elinde piçakla ağır ağır 
Zorla girrnek isteyenler olursa bu yürümekteydi. Bu esnada Ab
gıbileri polise haber vermek la· met bey bir silah attı, eline iı
zım(lır. abct etti ve pıçak düştü. Bunun 

Sular idaresi 
Şehremaneti sular idaresi mü

dür vekili Zühtü b. eski vazifesi 
olan Balat ateiyesi şefliğine iade· 
ten tayin edilmiştir. Sular idaresi 
müdür vekiJliğine de su idaresi 
fen hey'eti şefi Hüsnü b. tayin 
ulunmuştur. Sular idaresiyle hu 
idarenin fen şubesinin te~hiJi 
mukarrerdir. 

Emanetin borcu 
Türkiye milli bankası} la ema

net ara!:iında yapılan itilAfname 
mucibince, emanet bu hafta bor· 
cuna mahsuben birinci taksitini 

verecektir. 

İtfaiyede islahat 
.Şelırenıaneti 3 ay müddetle 

Viyanaya itfaiye efradı göndermek 
tasavvurunda jdi. Fakat Viyana 
itfaiye:;i müdür muavini İstanbul 
itfaiye-.ini tanzim etmek üzre Ey
Julda geleceğin<len, ayrı bir külfet 
olmamak için itfaiye efradının Vi
naya gonderilmesiue lüzum görül· 
m••mi~tir. 

Viyan:ılı mütehassıs gelinceye 
kadar, itfaiyenin tanzim ve tekii· 
mülü için Emanet bazı ih:ı.:aratta 
bulunacaktır. Bıı ihzarat, müterak. 
ki Ldı.ieler~t·ki itfaiye teşkilatına 
muvafık ~ekilde yapılacaktır. 

A vrupaıun bir çok yerlerinde 
itfaiye teşkilatı, yangın söndürme

üzer1ne ikinci bir silah daha at
tı o da göbeğine tesadüf etti. 
Sonra bir silah daha atılınca Ve
fi le hey ellerini teslim vaziyetin· 
de yokarı kaldırdı. 

Bu esnada Ahmet Beyin baca· 
gı taşa isabet etmiş ve yere düş· 
müştii. Buna rağmen iki el daha 
atet etti. Vefik B. de ölmüştü,» 
Bundan sonra Y orgi İ!ııminde bir 
bakkalla Eleni isminde diger 
bir şabit dinlendi. Bu kadın esas· 
h bir şey bilmediğini söyledi. 
Bundan sonra Vahide hanım 
çağrıldı , Vahide H. evelce 

istintak dairesinde tamamiyle 
komiser muavmının aleyhin -
de ifade verdiği halde mahkeme 
huzurunda Ahmet B. Lehine şa
hadet etmeğe başladı. Müddei 

umumi, şahidin yalan şahadetten 
maznunen muhakeme oltına alın
masının istedi. 

Mahkeme bu talebi kabul etti. 
Diger dört ıahit gdmemişti. 

MerhuRı Vefik B. vereseainin 
vekili müdafaa şahitleri götterdi. 

Mahkeme bunların celbine ve 
muhakemenin 11 temmuzda deva
mına karar verdi. Bu kararın teb
liğini müteakip reis vekili Nusret 
B. maznun ahmet Beye bir daha 
mahkemeye sivil elbise ile gel· 
meıini ihtar etti. 

yt ait levazım ve alatı thtiva edi- l.ıimanımıza gelen 
yor. Sari.hastalık. her türlil kaza 
ve deniz kaıalarma karşı alınacak vaporlar 
tedbirlen· ait teçhizat ta vardır. Bir ay zarfmda limanımııa599 

'l: angınlar için motörü kuvyetli vapur girip çıkmışbr. Bunlardan 
ve fazla su çıkaran bir tek makine 130 tanesi türk ıancağını hamil 
kullan ılıyor. Bizdeki itfaiye teş· olan vapurlardır. ikinci derecede 

kil atını da yangınlar için yalnız ltalyan vapurlarıdır ki vekunu 
Lir cin makine ile teçhi.~ ederek 114 e b~hğ' olmaktadır. Üçüncü 
o kazalara ait teııkilata ehemmi. derecede İngiliz vapurları gel· 
yet verilmesı dü~ı.inülmüştür. 1 mektedirki yekunu 105 dir. 

Un kapanı cinayetinin 
failleri 

Un kapanı köprüsü üzerinde 
Bekir ali isminde birinin öldü
rUldü~ünü ve Hasan Reis ismin· 
deki failin Je yakalandığını yaz
mışhk. Un kapanı zabıtası Hasan 
Reisin Mehmet isminde ki arka· 
daıiyle bu cinayeti yaptığını tes
pit etmiş ve Mehmedi de yakala
mııttr. Bunlar dün adliyeye teslim 
edilmişlerdir. 

MUteferrllf 
Şerap mütehassısıaı"i 
Muskirat idaresi tarafından 

celb edilen şarap mütehassısları 
bu gün ıehrimize geleceklerdir. 

Şirketlerin tarifeleri 
Hidematı umumiye şirketleri

nin yeni üç aylak tarifeleri yakın
da tesbit edilecektir. 

Bokreş sefareti 
Hükumet, Bükreş sefaretini 

lağvetmeğe karar vermiştir. 

Konyak fabrikası 

Müskirat idareıi Balmumcu
dan bir konyak. fabrikaaı yapa
caktır. 

Şampanya ithalatı 
Şampanya ;thalitı hakkındaki 

serbesti ilga edilmiştir . Bundan 
sonra şampanyayı yalnız müskirat 
idaresi getirtecektir. 

Büyük liman sahibinin 
protestosu 

Geçenlerde Trabzon civarında 
karaya oturan Büyüle Liman vapu
runun tahli~ine imkan kalmamış· 
ln, Vapurun sancak tarafı tama
men suya dalmışhr. Vapur kemdi 
kendine dalgalara terkedilmiş
tir. Aiemdar tahliye&inio vaıife. 
sini hüsnü ifa edemediği beya .. 
niyle Büyük Liman sahibi Seyri• 
sefaini protesto edecektir • 1 

Matbuat cemiyeti merkez heyeti 
dün toplanarak cemiyeti alakadar 

eden muhtelif meseleler üzerinde 
müzakerede bulunmuş ve mütea· 
kiöen idare hey~ti intibahına keço· 

rek ik · ıci reisliğe gazetemiz sahibi 
Ali Naci, muhasebeciliğe Milliyet 

muhasebecisi Saip ve idare me
murluğuna Cumhuriyet muharrir. 

lerinden Ali Fuat Beyleri intihap 
etmigtir. Merkez heyeti gelecek 

içtimamı Pazartesi aktedecektir. 

Fotoğraf muhabiri 
arıyoruz, 

Kendi makinelerile çalıımak 
ist~en amatörler her2 ün aaat 

12-14 arasında matbaamızda Ke· 

nan Hasip beye müracatlvı. 

111( Sıhhat 1111 
Bayılmaların 

sebepleri 
-2-

Uzun müddet sıcak veya so
ğuğa maruz kalmak, aç kal· 
mak, çok fazla derecede yor
gunluk, ıığ·n, iperemotif iı· 
mi verilen kan görünce bile 
mütesair olan zaif insanlarda 
heyecanlar, çok sevinmek, fa
zla keder,• korku neticeıinde 
"Gaşiy" ismini verdiğimiz ba· 
yılma zuhur eder. 

Tedavisine gelince: Bu gi
bi halatta eli çabuk tutmab
dır, rira biraz tereddüt ölümü 
intaç eder. Bu tarzda bayılan 
hastayı sıcak ve soğuktan mah• 
fuz bir yare başı ayakların
dan aşağı ielmek üzere ya
tırmalıdır. Bu suretle kan ba-
şa gelir, kansıdık biter, fakat 
hazan beyne kan hücumun· 
dan ileri gelen bayılma •ar· 
dır, onunla karışbrmamallthr, 
onlar da başı yöksek tutmak 
icap eder. Hastalarda gat.a 
açmalı, sıkıcı elbiselerdea ay· 
ırmalı, teneffüsü kolaylattll'· 
malı, yiizüne soğuk su dök'"· 
li, hafif hareketler yaptır .. lı, 
bir fanila parçasam ispirtoya 
batırıp göğsünO, kollannı, b.
caklarım şiddetle uvmalıdtr. 
Sirke, nışad1r ruhu. }okma11 

ruhu, sert ruhlar kol<latmah, 
bunlar da yoksa burun veya 
boğazına sertçe bir tfiy paTçHı 
sokup karışbrmab, bltib.ara 
çay, kahve içirnıelidir. Su11-
lara rağmen uyanmıyor.a IU· 

n'i tf'iıeffüs barelcita y..,tar. 
malı . Onun da nasıl yapld.
ğını yarına bırakahm. 

l.1okman Hak.im 
.. ~ 

( 
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Iİ ~ IRemif bir hlll1c taRftndaa 
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n ........ _..enaelimvebe
nli kary4tJeriae aiamt ve Hal
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Adana - Mersin 
hattı 

Adana, 2 [ Huauıi ) 
Baraya get.,n 'lurk ve Fraaıız 

:ey'etleri Menin • Adna hauiam 
laranmıtdan teseilümu i9in mUu
kere,'e baf)adalar. Temmnmn ae
lıiainden irilNann hat bilfiil tara· 
fınıızdan itletilecektir. 

Adanada bir idam 
Adnı, 2 [ Huıuıi ) 

KIZ kaçırmak filhıi kolayl .. tır. 
_. mMiın.,.ı. 'lopçu kari,,_.. 
4e D .. nMf,u katleden Süley..d 
'itu ŞUlıırtt bakkdıtla a&ır ~ 
lııaahkemeai idam hukmü verei. 

Barem kanunu 
Ankara, [ Huuai ) 

Ream1 pate Barem lcaaununu 
ll'e baıladı. Kanun Vekaletlere 
hlii edilecektir. 

muvaffakıyet 
lzmir, 2 ( A. A. ) 

Aydın fimendifer kumpanya· 
lllJlda ~oz Mustafa efendi 
lllllmuıda Wr zat, bir talata ma

ile evinill önünde açbfl 
kurdan aGnde 2000 teneke su 
karmata muvaffak olmuştur. 

"'1ıımM"leyb, ketfiain benbnı ta. 
etmek üzere rewen viliye

e mtbıacaatta bulunmqtur. 
Matcu.. 6 lira ile imal edi

ebilmekt .... 

ozgatta seylap 
devam ediyor 
Yozgat, 1 [A. A.] 

Akdafmacleni kazasmdald aey. 
.. , SiVM pesi tızerinde de biri 

'Wlaaap cliteri iki gözlü klrkir 
Öprüyü yık11111 SOO den fazla 
lgraf diretini ptürmüt ve ka· 
banın çeımelerini harap et· 

iniştir. 

Yeni japon kabinesi 
Tokyo, 2 [A.A] 

T anaka kabinesi iltifa ettiğm· 
en ımparatorun aabak dahiliye 
ar.ın M. Hamaıuichi yi kabine 
e,kiline ınemm ettti rivayet olu· 
uyor. Sabık v .. hington sefiri 
. Sbidehara nın ela b,riciye 
czaretine gt:leceii ıöyleniyor 

cemiyetinin 
eylfil içtimaı 

Londra, 2 [ A. A. '1 
Akvam cemiyeti büyük ınec

s· nin içtbnaında hazır bulua-
k üzer• Er.IGlde Cenevrey~ 

decek olan nılliz murabhu-
" arasmcla lord Cecilin de 

kuvvetle muhte • 

Ame~ik8 kurhanıdaha açığımız44,917,000 liradır 
Watington, [A.A] 

Hariciye nazıt:ı , M. Stimson 
k11wetleria bir biriae müsavi ol· 
mesı fikrini Amerikanın alakadar 
oJ.eaiı müMakhel bahri müake
re ve ınikilenaeler için başlıca 

esas olmakta deVMD edeceğini beyan 
et•iftir. Amerikanın seyasetinde 
bir değişiklik vukuu laakkında 
Londradan gelen haberlere sözü 
nakJeden M. Stimson iki mille
tin kuvvetleri arasmda müsa-vilik 
bu&enraasının bu milletlerin bir· 
birine silah çekmek için itilaf 
etmelerine bir çare teşkil etmek 
itibariyle btifiik bir ehemmiyeti 
haiz old91aan 16Jl•mif tir. 

Ruiyada bir fırtına 
Moskova, 2 [A.A) 

~lekta şiddetli bir fırtına ol
ıauş, büllk 1.Brar ve hasar ika et· 
mittir. ~ bir çok köprüleri alıp 
&6'irmöttür. 

Demiryoliyle müteaddit maden 
lauyulan su altında kalmıştır. 

M. MüUer 
Berlin. 1 [A.A] 

M. MuUer, lceadiaini bir kaç 
hafta ted89i ettirmek üzre Bade 
Mergemtbeime ptmittir. 

19 seneye mahkum 
Prağ 1 [A.A] 

Almanya hesabına casusluk 
yapmakla zannatında buhınan yü
zlıqı Falout 19 sene hapse mah
ku• edilaıiftir. 

----
Japonyada buhran 

Loam, 1 [A.A] 
Tokyodan gelen bir telırafna· 

meye nazaren, Japon ukeri ve 
bahri mehafilinde baron T anaka 
nın ri~aeti albndaki kabinenin 
pek yakında istifasına intizar 
olunuyor. Buna ıebep olmak i1zre 
Mançoufdeki Japon kuvvetleri ku
mandq eeneral Saito nun &atb 
hareketlbl tebldt dmii ola baroil 
TanalcaDın bu maabezatanın mem· 
lekette pek fena bir tesir basıl 
etmif olmuı g&sterilmektedir. 
Ceneral Saito, Mançori tümen· 
düferinin gilzergibma müsadif 
olup Japonl.-nn İfl'ali albnda 
bulunaa ukeri mıntakaya 24 Ha-

·2inn 928 de bir Çin askeri müf. 
rezesinin gitmesine müsaade et· 
miş idi ki bu sayede mezkiir kıt
uya mensup bir kaç asker ma· 
rqal Şanpulini götüren katan 
dinemitle atmak fıraatanı ele ge
Çİrmifler Ye Şanpulin bu kasta 
kurban ol11111ftu. Rayter Ajansına 
..,. kabiae buhranında Kellot 
-.bede.ini imzalamak mOnaaip 
olup o ... dıtı noktuı baklanda 
nazırlar -.ında Ztdı• eden bir 
itilifın da teairi vardır. 

Konferans nerede? 
~ari . 2 [A.AJ 

Maten gazete~ıne g re A1ınllll)a 
sefiri fon Hoeseh dün M. Bziand 
ile gorüştüğü esnada konferansm 
toplanacağı şehir hakkında eq,, 
riyetin vereceği kararı hO·k6ınetin 
de kabul edeceğini yel!iden hildir-
mi@tir• 

Sefirin hariciye nazırı M. Ste~ 
mann'm muallak meselelerin sür· 
atle tasfiyesi fikrinde bulunduğunu 
beyan eyledtği, M. Briand'ın da 
fikir teatisinin sürüncemede kal· 
maşı Fransa hükOJnetince hiç bir 
veçhile arın edil~iğiııi temin 
eylediii rivayet olunuyor. 

Madritte bir intihar 
Maclrit, 1 [A.A] 

&ki dalaili1e -·.a-.•cLui 
lô1t~~ld~ 
tür. 

New-York, 1 [A.A} 
Atlaatilc Olcyanuıunu geçme

te muvaffalc olan tayyareciler
den St.ltz,Long lzJant ta 300 
metre irtifmnclan düşerek parça
lanmlftır. Amerikan tayyareciliği 
bu mühlik kaza ile bir kaç gün 
içinde Long lzlant ta 4 hava 
kurbanı vermiş oluyor. 

ispanyada gümrük tarifesi 
Madrit, 2 [A.A] 

Resmi gazete hariçten gelen 
eıyadan alınan ithalat resminin 
yanaının altın olarak alınmasına 
dair olan emirnameyi refeden bir 
kanun neşretmektedir. 

Nadir hanın firan 
Paris, 1 [A. A) 

Efraniıtaıadan egelen bazı ha
berlere nazaran Nadir hanın ka
rargahının dütman kabileleri eline 
düşmesi üzerine firar ettifi riva• 
yet olunuyor. 

Cenaral "Bem,,in defni 
Varıova, 1 [A.A] 

Bugün Halepten nakledilen 
~h ve Macar milli kahramanı 
ccnaral Bem'in tozlan dotdutu 
şehir yani Tamowda merasimle 
istikbal edilmiş ve hazılanan mu
azzam mezanna defnolunmuıtur. 

Merasimde Türk ve Macar 
sefaretleri erkan ve mareşal pilsu. 
deski ile polonya ordusunu tem
sil eden ceneral Romer ve bükU. 
met mümessilleri hazır bulun
muttur. 

İngiliz kömür ocaktan 
Lonclra, 1 [ A.A] 

Batvekil M. Mac Danald, kö
mür ocakları sahipleri namına bu 
gün kendiıini ziyarete gelen bir 
murahhas heyeti kabul etınit, se-

kiz 188t =• kanununun tadili 
ve daha teklifler hakkında 
mezktr heyetle görütmüft6r. ~ 
milr ocaklan sahiplerinin çalqma 
müddetinin daha ziyade azalblma
sına tiddetle muarız bulunduğu 
haber verilm:ştir. 

Komünistler 
mahkemede 

lzmir, 2 [A. A.] 
Bü gün ötleden evvel saat on 

otuzda ağır ceza mahkemesinde 
komünistlerin muhakemesine de
vam edilmiştir. Firari Mehmet ile 
Hamdinin celpleri hakkındaki 

tebligabn ilmüliaberleri gelmiştir. 
Koçonun sicilli nufuaa kaydımn 
istillmı hakkındaki tezkereye 
ademi mal6mab mutazammın ce-
vap ile TeVfiğin farilci mümeyyiz 
oldutuna dair rapor okunmuştur. 
Şükriye verilen şifredeki rakam.: 
larm yazısı Nikoya ve Şükrüye 
göster ilmittir. Bunlar hu yazının 
kendi yazıları olmadığını idd;a 
etmişlerdir • Doktor Hikmetin 
ödemtıf teki bir arkadaşına yazdığa 
mektup gösterilmiı ve doktor 
• yazı beniıp değildir ve eh· 
li bibreye müracaat edilün. 
cevabında bulunmllflur. Maran· 
fO& Hilminin yudıtı bir mektup
la yapbğı hir resmi Hilmi tara· 
fındaıı kabul edilmiıtir. Badehu 
Alıll)et Kayanın evinin talaarriai
ne dair ve Kamberoğlu Ali· 
nia keçi hınızlığa mes' eleainden 
YakalaıidıiJ zaman denize ablu 
beyan-...eler laaklc:ındaki zabıt 
varakalan okuDmUf, lbrabim Ağa· 
yef, Sıtla ve doktor Hikmetia 
beyanname ve mektuptaki yazda. 
n inkir etmet.I ._... rerelc 
maznunlann talepleri ve prek 

müddei umuminin s&sterdiji IGmm 
üzerine yazılann ehli bitw.ye 
KGsteribneaine karar verilmittir. 
Muhakemeye·ıarın ltleden 10nra 
devacn edilecektir. 

Bu açığı nasıl azaltabiliriz ? 
Ankara, 1 {HutUll] 

Ah iktiaat meclisince hamlanaa 9'26 
tediye mttvuenesi rabmlın &) nen •u· 
dur: 

Aktif ( alacalc) 
İhracat 186,423,000 
Ecnebi kumpanyalaruıa 'e- 1 050 000 
rilen koman~ a ve tatlı ıu ' ' 
F..cnebf kumpanyalarına 
"lierilen komür 
Fob kı) met tashihi 
Ecnebiye ) apıJan nakıl 
hizmetleri 

3,000,000 

18,500,000 

1,200,000 

Ecnebi gemilerinin limaDJa. 480 000 
rımıza verdikler\ resimler ' 
Tranait 
Navul primajı 
Alınan sigorta tuminleri 
Ecnebi memleketler yatınbma 

4.140,000 
1,500,000 
2,500,000 

milli sermayenin temettll ve 700,000 
faizi 
Ecnebi eenablar ve ziyaret· 
cilerin memlekette bıraktık· 4,970,000 

ları ~· 
H\lldlmetiD hariçten tabailatı 300,000 
(l'e9imler) 
Ecnebi memleVıtlere •ttlan 2,850,000 
menkul k~ymetler 
Memlekett~ .• ~~ olup ecne- 2,000,000 
bilere aua-u ga) n men· 
kuller 
Bu eene memlekete yeni· 
den yatmlaD ecnebt 
eennayeai 

4.500,000 

Ecnebilere kartı ticarl borçla· 41,700,000 
ma teıayUdl1 mıktan 

izahı ga) ri kabil mıktar 
280,362,000 

3,217,000 

283,579,000 

Paaif (Bor,) 
lıhallt 

Hil&fi hakikat 
be~ aanamelerio tashihi 
Hukilmet mubayaatı 
(iatatiatikteD ~ 
~k üı.llt 

234,000,000 

5,000.000 

10,000,000 

10,000,000 
Türk emilerirıin ecnebi 
ımıanı!ıoa verdlti resimler l60,000 
Polta teI,. telf. tediyatı 101,000 
Harice verilen ıigoria primleri 5000,000 
Ecnebi eermayetinin 8,336,000 
faiz ve temeuuu 
Memleketteki ecnebiler 
tarafında harioe gö• 
derilen paralar 
Harice .eyahat eda 
Turkleria ..niyatı 

4,000,000 

3,232.000 

Hariçteki nıemurlanm.. ı 645 ooo 
zın ııarfh atı ' ' 

Hukamethı barice diger tediyab 1,405,000 

~79,000 

Hariçteq alaca&Janm111 g&teren aktif 
kıatmda külçe ve meakGk altın, g\lmltt 
ve evrakı ~kdiye ihracatı, kambi) o ve 
ecnebi ııeoedatı iskontosundan mütevellit 
kar.ançlar , memlekette muhaceret edeıı
lenn getııdilderi paralar, hariçteki tödt
ler tarafından gunderilen ~. hariç
ten um uru hayri) e için teberruat, ecnebi 
ellerde bulunan milli ticari senetlerin 
ter.ay\ldü müı.tan ile, milli baltalara 
ecnebi mevduatının teaytdü miktarları 
bul11Dup muvuene1e konamamı§tır. 

Puit kıaımda da ehemmiyetli olarak 
kambi)'O IQU&mellbndan mUtevNlit • 
rarlar ecnebi lıenkalaruun faizleri ,pbi 
1ayılı bir kaç kalemba nbm••n koaa
mamıftlf· 

Rapora göre açık ( 926 aenesincle ) 
44,917,000 liradır. 

Meclia aglln kapanmuma yardtm 
edecek tetbirlere ait mütalaa Ye temen
nilerini fil IU1'etle laulla ediyor: 

A - Muvueneyi aktiflettireeek ca
reler bakkmda · muflbualar. 

l - Jhracat artmalıdır. 
ihracatımız kemiyet itibuile artmalı. 

dır. Buda lllllumiyetle iatibaaliıı artmeuna 
ye bilııa- dln,a piyuuuıda yer tuta
bilecek olan maUanmmıı istih•Jirade ve 
il&ilılal aMlllerinde ,.. teknikte nayoael 
iadbll} yapılm•eın• mltevakkıfbr. lıfa• 
U11.-le göttllttyor ki harici tiaaretimil iti
barile de memleketimi& bu glba daha 
aiyade vlınflan lımdir. • vura ea uy
gwı bir • draaı aiyueti. _..... -
...W liyuetiııi teeül eclecıkdı. 

latilıMl acmJermılMla" : Umuml Jıatlıl 
takip eden ilk on Mile &österiJorki dibi
~· iatilıaallerinde Wbt bir tela7lt Ye 
emtaa ftatlarmda dikkalıe fayaD tedeeill 
temaylllleri Yardır. Türk ...u.ı .,. 
piyaaalarmda 'I• tuta bJlmek =5ciA 8CGI 
iltihlal edilmit olmalıdır. Ucm hdhelı• 
• mıbbn prllan ananda billimw Dl 
k~ telDiai ... h.,......... ........ . " .. , ...... ,..,....._...,.. 
•ı " lıa llilmla da ... w ...... 
pıtlaıma tebWai -- .SU.'• MHr. 
.._.. .et SUmnk .._ eler1 laalkıa 
aıcı,. maltett •1*1 ..ıa.ı.aıda clıaçan 
•ırk olwıaı ... tbMldıadlr 

İhracatımız keyfiyet itibarile yUkııel
melidir:· Çok ye ucuz iatilıaal kadar JGk· 
ııek vasıflı ve nefis iatibaal da llzımdır. 
Bu meyanda muhtelif ihncat mallmD11ZlD 
vaaflannın iallhı, bile ve tatıiı ile mü· 
eadele, ambalij ve mUmkln olan etkllde 
etandardizuyon bU111ılarına dikkat ve iti· 
na edilmek lbımdır. Bonların her birisi 
zaruri olan hallerde ahklmı mahsusa ile 
te~ it edilmelidir. 

. Mallarımın kıymetlendirmek ve ,sınai 
iatibsalin ehemmiyeti: 1bracat mallanmı· 
zın çokluğu ye vufı itibarile yUkııekliği 
kadar mühim olan eliler bir nokta da 
wudur: ihracat maUaınız mlimkön oldugu 
kadar 8111&1 \"Asitalaıta kt7metlendirilerek 
ihraç olunabilmeli ve bu ınıretle memle
ket lehine daha çok menfaat temin edil
melidir. Çok ihraç. nefis ihraç ve mbm
ktlD oldup kadar kıymetleumiı ihraç 
yapabilmeliyiz. Bu bqh bqma memle
ketin •eana> i ıi~ at-eti• ni teıkil eaecek 
olan bir meseledir. 

Mabreçler artmalıdır : Harici ticare
timiz çok dikkate f&YAD bir vaziyettedir. 
Bu ticaretten mütevellit kuaaçlarıu ne 
nisbette milb ııenete inzimam ettiii tet· 
kike deler. Harici ticaretimiz istihbarat 
ve propaganda teıkilltıoa muhtaçbr. Bu 
vuifeleri üzeriae alarak ihracat ticareti
miıe çok faydah olacak olan • Milli İh· 
rarat Ticareti Dairesi • nin bir an evvel 
teaiaiadeki iktisadi lttzum ve ururet bir 
kat ~ aıiklrd r. 

2 - Sey)ahlar memleket lehine a.ıtma
Jıdır. 

Memlekete ecnebi seyyah celbi mese
lesi bu gun batlı baıına bir ilim ve 
aaa'at halini almııtır. Bir memleketin 
bedii gflzellikleri ve tabii letafeti • ııeyyah· 
lann ralbetini kearedecek difer amiller 
mevcut oldukça • biç bir zaman klfi 
derecede cazip bir hususiyet olamaz. 
Memleketi bu ııahada da iatiamar edebil
mek için bilgili ve sebatlı mesaiye ihtiyaç 
vardır. Ayni zamanda toprak altuada kalan 
tarihi e9el'lerin, bafiiyalta bolaumap 
bahiıker iJmt cemiyetlerin memleketimi> 
de faali1ette bulunmata tepik edilmeleri 
•yetinde meydana çıkarak bu mret1e de 
ecnebi seyyah celp ve cesbediledilecek 
mili aervetlerimizin tezyidi çarelerine de 
tevtllfll faydalıdır. 

3 - Harice ,apılaa ticu1 himletleri
mis artmalıdır. 

Memleket vuıtalarıle harice yapılan 
ticari hizmetlerin artmaaı için evvel emir
de Turk ticareti balıri)eai kuvvetlenme
lidir. Turk tonajı artmalı ve 7enileımeli 
ye memleket limanlarile ecuebi limanlın 
aneında bahri batlanmıa teaia edilmeli· 
dir. Bu buluta Seyritet'ain ldareeioe ve 
armatörlerımiıe mühim vUifeler teveccüh 
etmektedir. Ecnebi bat1arda iPtyecek 
gemilerimiz prim itua aaretile teıvik ve 
himaye olumnalıdır. Bu maksatla kanun 
mahsus 1apalmaltdtr. •ipotek maritim" 
u.Wa kabul ve kanunu mah111ela tttYit 
edilmelidir. Bunlar il)l adımdır. Bundan 
daha ilerisine gidilerek Türk gemilerinia 
lai9 ohna11& Akdeniz mUnakalJb babriy& 
ainde mflhim bir rol oyna)abilecep 
kanaatındayız. 

Bu bahiııte nuan dikkate almacak 
1 

mu~ bir nokta da bqka memleketlelib 
kadrOdan çıkardaldan elti gemilerin 
armatörlerimis tarafmdan aatın ahmeeı 

mn lüç te dotru ohyclıtıclır. JComp bir 
memleketin kadrodan çıkardıtı 7qlı Ye 

eeki vapurlaruı mubayaası ticareti ı.b
rİJemWa iııtilı.hali içia mu bim bir r.arar
dtr. Ahklmı mabauaayı haYi bir kamla 
muayyen Wr J&ttaD yakan pmileria 
mul:ıayuaı mmedilmifdr. 

Tllrk limanları ıalah edilmelidil'. Li-
manlaruımda tahmil " llbliJe " aktlr
ma mtltklillerinin ilaJ..ı Jlıamdtr, ı.tan
bal limanının tranm merker.i olarak etki 
meTkiini ibraz edebilmelİ içha bfdalııid. 

llümeye t.eftall11 edimelicJir.Tramit ticanıti 
ye trauit Jcıllmma lıilh•- .lru ... bldea 
Orfa Aaı-a .. DIİt ~memleket MbiDe 
üWlaf .... iltidlAdadrr. K.racl .. 
............ demiıyollarile lnn Mdu&o 
lana Wlead aman ba ticant me. 
leket lehiM ~ 6aydah olalk ler&kki 

~· 
' - JlpWr.etıe ....,. ..... ,.. 

... Mır. 
Vak.la -lelrett• eCMlııl _... eeinu, 

...,... oı-. ı.u .._renin Camini ve 
kmn•ı llrice göadereceii cihetle ıa. 
...ua. mlllbet bir umur addedilemes. 
Aaeek uba1 olunmalıdır ki lel'ID&Je 
mlllüm bir ltıtihlal uuunıdur; Ye iktiaa
~mm ~ ecnebi aermayeai
ma .-imi• '" faaliyetleriJime ittire
ldad• mtlltllni delildir. 

8aRd& memleketin mU•heell,.W 
• PlodaktiVit8et • artlracak olma ecdelıl 
aennayeaun ......,u bahledi arua. • 
..m,-.- eemeredar ..... ,. ........ 
girmelidir. 

B - PMIE ...,,...... ..._,., ... 

D6ayaya lhb6 din'et
AabnDID iki .......... 
latubaldm wlni dWly--. 

Memleketia her kit.._ 
demiryollarla baAI•~· 81-
kıimet merked timdi llakar 
tellerle de -.WUY•· 

FelllÜll bu bult elel'i lda· 
de duydapmu •yret, bir 
seaclnln fimendller k....
BDda duydap taılu•hk ••'· 
baden dellldlr .. 

Her ıece, Yealfeldı'Mld 
odaııadaa veya Şlflldeld ... 
loaund4a, iki gergin tel .._ 
tuude Viyaaayı, Moekonya, 
Der ini dinliyea i••alar, 
lataabuldaa Aabruua ..... 
duymakla elbet maelse ... 
miif bedeviler gibi .......... 

Fakat, BeyoAlllDdaa Bc+-
içiae çekilen bir telpa6a 
yirmi dirt uatte glfflll-1 
bilenler, Babıilidekl od•le
rmdan Aakandakl mu••Nr. 
leriain telini itidiMe elllet 
fazla bir heyeeaa duyarlar. 

Bu heyeemaıa adı, hayret 
deillt aemaçtir. 

Yıuuf Ziya 

Yeni mahsul 
Orta Anadoluda bu sene her 

seneden fazla zer'iyat yapıhıuttu'. 
Her sene buralarda bire yecli 
olurken bu sene bire 3> maheql 
alınacağı allkadarlarf".a beyan edil
mektedir. Bu sene Eski§ebir mm· 
takası da çok iyidir. 

Eskişehir ve Ankara civarmda 
yapılan bentlerin çok faydası p 
rülmektedir. Kızıl Irmak nehri 
havaliainde de i"a ve iaka ...U. 
yesine tqbbüs edilmipir. 

Maarif Balosu 
Maarif cemiyeti tarat.lla 

verilecek balo için dfln Hakkı ti· 
naai pafBDm riyısetiade hir içtima 
olmuııur. 



1 
n 

[ Türk Ocağı Pi~ıml<osunun 
keıideli icra edildi . Kaı:anan 
nuaaralard.n bir kismını dün ve 
eveftci ırtm yazınıştık. Bug!ln ka
tibi &dit n ıMtsadtik resmi 
listeyi 1Mfl'•diyeru2. ] 

lıı:raı;nlyc elnıi Kıymeti Kazanan 
Lira numaralar 

'Boik otolllobil 5000 
Şevrole otomobıi 2500 
Pırlaıı\a pantantif 2200 

,. küpe 1850 
.. .. 1850 

Büyük salon halısı 

u •• 

YDzük 

" .. 

9CO 
900 
600 
500 
500 

Pırlanta pantantif 400 
Platin erkek saati :ıso 

" •• " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

?!atin kel &aati 200 
.cadın ıçın 

" " " 
" " " 
•• " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

S.:ılon takımı 1000 

.. " 
250 lira kıymetinde 

!pek seccade 

230831 
2969 

190068 
207%8 
103373 

1246 
202454 
174657 
229794 
109609 

148060 
34209 

190482 
145026 
1~287 

~12006 

200356 
228703 
168469 
158186 
99661 

134458 

156270 
43122 

171625 
227256 

94459 
21233 

141010 
227338 
244000 
83337 
83575 

12rrn3 

n 

250 lira kımetiude 
ipek seccade 

,, " 
u ,. 

" 
.. u 

" " 
n " 
., ,, 
,, rJ 

,. " 
,, u 

., ,, 

111 

., 
119749 

82981 
104926 
66963 

145610 
56656 
14003 
98002 

113853 
18953 
39206 

Halı seccade kazanan 
nun1aralar: 
194528, 132479, 60960, 19090, 
210230, 77237, 49663, 148473, 
219976, (ı()756, 31141, 147040, 
23078, 117930, 159984. 131970, 
31413, 4422, 214384, 59495, 
92955, 36726, 151005, 244701, 
105916, 48679, 214030, 187594, 
245511, 186169, 70927, 233333, 
75181, 211123, 212048, 130613, 
163439, 158966, 146944, 185415, 

\ 

49048, 29547, 200629, 79504, 
71926. 
242695, 100372, 104197, 36398, 
229322, 156841, 154052, 176205, 
81767, 207022, 127179, 191801, 
114586, 209ti04, 5Q75, 112039, 
106474, 132205. 23088, 120713, 
233777, 26683, 91201, 122540, 
8253. 
153400, 221036, 194531, 133431, 
20321, 108675, 164291, 126371, 
51818 209253, 20.3853. 

Hereke hataniyesi ka· 
zananlar: 
114823, 183171, 108836,200362, 
112235, 1167,1-0, 173597, 77301, 
146896, sasm, 38137, 97838, 
201871, 194278, 602'48, ] 77362, 
142858, 47297, 139460, 235463, 
40980, 137962. 

., ,, 
u tt 

" " 

11329 238679, 37187, 148860. 111616, 
33251 245632, 26417, 51724, 81440, 
80883 20841, 199222, 134750, 77738, 

" it 
102780 84962, 63260, 

ti ,, 

" ti 

,. ,, 

80508 233163, 35069, 6259, 166428, 
231621 209878,206265, 163753,231810, 
154544 245580, 121996,241730, 162181, 
141836 65408, 194435. .. -~" ...... _., .... ..-..~~~~~~~~.;...:;:.-....,....,. .......................... ... 

&"t-V-.~-.. 

•·Hen,,i tahliye işi 
Lor.dra, 1 [A. A] 

Röyter Ajansı Rendeki İı;giliz 
· sgal ordusu u111tımi karargahına 
ı .. hliye liııkkında henüz hiç bir 
\ıılimat pnderilmemiş olduğunu 
b!!dirmekted~r. 

-·--
Bir kamyon kazası 

Münih 1 [A. A] 

A vustrah adan kalkan 
• 

tayyare 
Rangon, 2 ( A.A ] 

Avustralyadan gelen Southern 

Cr 011 tayyaresi bu glln kalküta 

istikametinde uçuşuna devam 
etmiştir. 

Bir kamyon ahali arasına gir· Çekirge hucumu 
1 iş , iki kişinin telef ve sekizi Paria, 2 {A.A] 
,.gır ııurette olmak iizre 15 kişi· 
ıı:n de yarıılanmasına sebep ol- Pöti pariziyen iazeteainin Ajak· 
m ıştur. siyo daa aldığı bir habere nazaran 

:, :ırnancira tayyarecilPri Korsik;ının cenubundaki vadiyi 
Cebelüttarik.2 [ A.A] istila eden bir çekirge sürüsü me· 

( Eagle ) tayyare gemisi Nu· raları, mezruatı, zeytinlikleri, bağ-
ı:ı~ııcir tayyarecilerini buraya ge· !arı ve bahçeleri çok büyük hasa-
L. miştir. • ra uğratmıştır. 

Sermayesi : Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Vmunıi llüdrülük 

Şubeler: 
Ankara Adana 
Trapuzon 1.on(<ııldak ;l Kav seri Jzmir 

r.' Samsun Edermit 

Ayvalık 
Bursa 
Giresorı 

lstanbul 
Balıke.ıir 
Mersin 

t 
ı lU üsait muamelat, Kumbaralar Ka~al:ır 

• f ·:muııımıımııııiı mıııutt.imr.:., ttıı . ı: ''" , ..ııı , , ıı ınuıııı:mıı 1mıııı;mınıııııi1u:ı;m11Ht~ 

1 Vukuat 1 --l\ıleçhul bir cinayet 
Beyoğluada Aynalı çeşmede 

Cemiyeti Akvam beynelmilel me· 
sai bürosu lstanbul şubesi binası 
dahilinde dün gece saat 23 te es
rarengiz bir hadise olmuş, meçhul 
bir el bu bina dahilinde Vehbi 
isminde amele kıyafetli bir Türkü ı 
öldürmüştür. 

Müddei umumilik henüz tahki
kata başlamadığı için esaslı ma· 
lumat almak kabil olmamıştır • 
Hadise şöyle olmuştur: Bu daire 
müstahdemlerinden Vilidimir , 
dün mesainin hitamını müteakip 
dairenin kapılarını gilitliyerek gi· 
tmiş, gece saat 23 de avdet et· 
ttiği zaman kapının açık olduğu
nu görmüştür. 

Viladimir avdetinde yanında 
bulunan arkadaşı Danyele kapı
nın açık olduğundan 9üphelendi
ğini söylemiş, beraber içeri gir
mişler, bodurum katına inmi,ler 
ve orada iddialarına nazaran ma
ktul Vehbi tarafından kendileri· 
ne tevcih edilen bir tııbanca ile 
karfılaşarak bir taraftan "hınız 
var!,, diye haykırmaya, diğer ta
raftan da bodurum penceresinden 
binanın arka tarafından atlıyar
ak hırsızın kaçmasına mani ol
mak icin kapıya doğru koşmıya 
batlamışlardır. 

İki Ruıı, kapının ön üne gel
dikleri zaman bekçinin de oraya 
doğru ilerlediğini görmüşler, he
men kapıyı açıp içeri girmek is
temişler, fakat sahanlıkta mak
tulün kanlar içinde yatan cesedi 
ile karşılaşmışlardır. 

Vehbi bu biııaya üst katta 
bulunan kasadaki paraları almak 
için girmiş, ve almış, sonra ya
kalımacağını anlayınca intihar 
etmiştir. 

Maktul Vehbi de boya:ı Rus
lardandı. 

Kadın hırsız yakalandı 
Çengel köyüade Belcardere cad· 

duindeki Ceınal beyin evine 
dün güpe gündüz kadın hırsız 
girmiş ve öte beri çalıp kaçarken 
komşuları tarafından yakalan· 
mıştır. Hırsız lkbal poliıe teslim 
edilmiştir. 

Müveddet hanımın 
paraları 

ÜskUdarda İhsaniyede ıner· 
bum ıeyhul islim Nuri Efendioin 
konağında bir hırsızlık ohnuttur. 

Muhtelit hakem mahkemesinde 
dall:tiloluk eden Mfrveddet hanı· 
mın bu konaktaki odHına hırsız 
... ve bazı et)'& ne içinde 
I~S lira bulunan çantayı alıp 
kaçmıştır. Polis bu hırsızı ara· 
maktadır. 

Yangın başlanğıcı 
Balık pazarında Hava hanında 

9 numaralı sarraf Aleksinin yazı
hanesinde dün Yangın çıkmış, 
etrafa sirayet etmeden ıöndürül
müştür. 

Yazı makinesi hırsızı 
Seyri ııefainin kadıköy iskele· 

si Baş memurunun odasına hırsız 
girmiş ve 300 lira kıymetinde bir 
yazı makinesi çalmıştır. polis 
hır11zı aramaktadır. 

Kaçak kokain bulundu 
Beyoğlunda Boıtanbaşında M

adam Elzin evi diin gece aran
mış ve iki kilo kaçak: kokain, 
Rakı ve Likür bulunmuştur. Bun
lar müsadere edilmiştir. 

Bisiklet yüzünden 
Sirkecide demir kapıda oturan 

15 yaşında Mayer ile Mustafa 
bisiklet yüzünden kavga etmişler 
ve Mustafa Mayeri bıçakla ıol 
böğründen yaralamıştır. 

Bir memurun tevkifi 
Ticaret mUdllriyeıinde evelki ak. 

<arn bir badiee olmuş, mudur Mulı· 
> 
ain ı.e,, Biııa ticaret ve zahire lıor ... 
sı başltiitibi Sefa beyi polise tevkif 
ettirmi'itir. 

S•fa rey, bir m~d~eı e,·cl )lulı· 

~~ I 

Ha:rp m ız :::·mev 
ı miizaye e 

2 Ten1muz 1929 kambi~·o, nukut borsaRİ fiatları 

l~==~~~~=~=il'°F~~~a.~p·u~I""""~==~~~ Aç._ a. 
1 

ile satıla c a · · t ı 
l nııınıi haq•lP bir ç k ınuha 

1 relwlerr sahne olun ( il,di.ilLı.hir 
Nukut 

1 lngiliz lirası 
1 Amerika dol•r 
20 l -una• 4rab.ml 
l Almatt raybt mark 
l A ... ınya ,&ini 
20 Ley Rumaııya 
:?O Lna Batıar 
l Frlemek flortdt 
20 }~ranııız f'rauL-ı 

20 Jt.,lyan lireti 
20 Kurun Çek iılu\"ak. 
1 Çıruof'th ıüv.iyet 

l Zloti l~hlılaD 

20 Dinar l oıuı)ou ya 
20 Belçika FrADkı 
l Per.eıa lıpanya 

20 Jıvl9re Frankı 
l Mecidiye 

Çek 

1013 

29 5 
24 5 
29 
s2ı 
ı6S ; 
2111 

1221 5 

22 
H' 
ııs l 
29 ' 2 

190 

Londra 1 Iaterlin 1014 

Tahvilat 

1 o;~ 50ı ı:; ~ı ı Tertip (A. B. 

54 ~ ı:ı,. ll • (D.E) 
-Q 

49 25 ;- - s (t'.J) 
29so·= • 
24 s~I Galata tahlelara D. Y. 

29 50 lta.nbul lr•mvay ş. 

8~ SO ~lhL Dok, AaL 

163 50. ( lfkfid~u··K•dıkö) ~u 

217 
rı le~mbıd anonim !• 

122 5°1, EreA:H !\laden 

.J llisse senedatı 22 ~ = ft h•okaıt 
;» 'llü&la ltlbar. Mllll = Ü•wanU Bk. 
~ MUU IkriNI Bk. 
,.. Tic•.ret .,. ... n,t 
~ Eıan•f Bk. 
:< ~ lrketl Hayri ve 

1013 50 ~ 
., Tem.etu 

-ıı 50 1 so 

1 
Arı Lurıııı, Aaııafıı tnbr ,e ,aı 
gılıi )erinci» ı::e ek tnı r !, altıncı 
gı•rı ı.. tııpral. ü•liiı le lıulunaı 

mermilerin \e ılıjl.tr lıarp nıalz. 

ıııeoiııin •atılma•ırnı kar r veril
miştir . .\!aliye \eki\lı·ti ınermilerie 
•ııalzPtncı i miiza\'' " l!' 31 nıoı 

A.nl-..ara - İı;tanhul f'lelon 

1 
Ankara- lstan~ul telefon mu· 

heoeresi, mutat inliz mla buvün 
1 de devanı etmiştir B:r çok ;ı,ü-
1..al~meler yapılmış. h'lt miıraca· 
at edenlerin istifades:ne arze
dilmiştir. 

"ih)ork J türk [, Do-. 0.47 87 
)2 2!? 

0,47 90 '< 
J~ 23> • 

Haliç Yaporlar. Ao. 
An.0.1·. )Olu 2S 8 22 80 

Telefon şirketinin Arkara ile 
konuşmak iE.tcyen abune'er<" müş
kilat çıkardığı hakkında şin.diye 

kadrr resıneıı ,ika) et vaki o nıam 
ıştır. Eğer oöyle bir.şikliyı·t t~'pit 
olunursa icap eden teşbbli~atta 
bulunulacaktır. Mamafi böyle bir 
müşkilatın Telefon şirketinin de 
zararına olduğu muhakkaktır. 

.. " .. 100 Pari• ,. Frank 
Milano ,, Liret 9114 200 

9 1 ~· 
2 ~ 

Mudanya-Burıa 
Samıun SahU 
Tl'~m~•Y 
Türkiye mlW 

BerUo " l\ılark 
Sof ya ,. Le~·• 66 66 -

s44 ;-
1!19 :ı. ltt.lhat " 

itimat " 

Briikıel ,, JH:lca 
AmıtJrdam ,, Florin 

1 

Cjne~re " Frank 
Prag ,. Kurun 

\I~an • " Şilin 

s 4ı 
l 18 
248 

16 ' 10 

~ı:~ 

2 .w [I) 

l 10 CJQ_~· 
340 

JBS .~ 

Şark •l•orta 
Bo.kaıt 

ı 1 Şimdiye kadar yaln:z lstanbul Madrit ,, Pe&e&a 
V IU'fU.V& t1 Zeloti. ~26 

3695 
24 75 

4 26 

Aaadelq Aıo. T. 
ı.t. Umum. 
Balya i;aruyd.Jn 
Ar•Jaa Çimen. 

santralına mensup olanlar Anka-
Atin& " Dra~ml 
Bakr., to l .•y ll:uruı 
Motkota l ÇNa.enı 

Belp-at tBrk lira•ı Din. 

3695 ? 
2•75 

lil: BalurHy " 
34 

11 
ra-lstanbul muhaberesinden isti· 
fade ediyorlardı. Bugünden iti· 
baren beyoğlu eboneleri de An· 

1870 
27 1 

1070 
2112 

=
!!? T6rk Umir M. 
;' Mermer T"" Ş. 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 9 7 92 7 ? 

Ba.,a pn, alektrik 

1 ,. temettu 
kara ile mükaleme yapabilecek· 
!erdir. 

Düyunu muYaidtede 
ikramiyeli demir yolu 
1902 Gilmrilder 
1908 s.ı.ıı-ııı 
1905 Tedıluıi Aokeriy 

t:e ı 19'3 Tertip ı 
j:I l90• " " 
~ f9oJ 190S 
Q. ıtte T·ertlp ı 
s:ı 1. . s 
.., H09 

l!I09 
1918 

Şeltnm .... 
• 

Borean 

Cioti 

ıs 
1 IO 

165 
110 

1160 
ııoe 

750 

ıoo 

165 

-ıoo 
161 

l 

p. 

ıin bey tarafından Biga borsasına 
tayin edilmi9, vazifesine gitmi~i. 
Falat bu borsada hiç muamele ol· 
madığı, 1 komiser, bir baıkltip, 6 
muhafız ve sair bir kııç memur kad· 
rosuna mala bulunmuına rağmen 
kasasında (25) kuruıtan fazla para 
olmadı~ı ve memurlara maaş veril· 
nıediği içia Sefa B. Muhsin beyden 
baıka bir yere tayinini rica etmi' 

ve tayin vadı alarak ıebrinıize gelmış· 
tir. 

~ 

lstanbulda 20 g\inden fazla kal· 
dıBı halde bir yere tayin edilmemi~ 
nihayet Mubıin beye 111Uracaatla 
Bigaya avdet etmek \izre maatına 
mahsuben (5) lira verilmesini ıate· 
miş, fakat kendi ifadesine naıaran, 
Muhsin bey ba talebe kı•aııı ve ke
udiaini kovmuftur. 

Bunun Uzerine Sefa bey Bigaya 
bir telgraf çekerek kendisine, Muh
sin bey vasıtaliıyla •20• lira gonde· 
rilmesini talep etnıiı ve para geldiği 
taktirde mahaline iade etmemetini 
rica etmek tızere de dün Muhıin 
beyin nezdine gitmiştir. 

Bu eınada Muhsin bey odesıo· 
dan dışarıya çıkıyormuş; kapının 
oounde Sefa beye rast geliııce geri 
dönmUş, telefonla Eminönü merke
zinden polis iıtemiş, gelen polis Se· 
fa beyi EıninbııU merkez memuru 
İ•mail beye ııotl\rm\i~tUr. 

Sefa Lev bir mUdJet mevkuf 
keldı :·ınn ve epeı·ce tahkir edildik· 
re.11 ı<.>nra ~erbe~ bır~kılıııı~tır. 

lllklidar· Kadıköy 
O ı-ı. meıılıba 

t loıaabul T. Aao. 
JWuim tlok. Aa. 

ittihat ffllnıt•""' 

ı 
~ 
"" 

Şarı. merk -a 
il&. K phrı 

ll4fl (luılı ... nye.) 
Ti1dt tiit. AaQ, 

Daban Tiri<" 
$1ll'k .ıetııa .... 
llWL bin M~ _ 

ABONE 
ve ilAıı tarifesi 
Abone ücretleri 

uç aylık Altı aylık Senelik 

_I 

Dahil : 5 9 17 lira 

Hariç için : 9 16 33 
Adres tebdili için 15 kuruı gönde-

rilmeli. ,,.n Ucrellerl 
Tek sütunda 
Altıncı •yfııda 

Betiııci • 
Dörduncıı • 
11~ • 

IIWııci • 

aantimi 

25 l<U?Uf 

50 
80 

120 
200 

• 
• 
• 

Banka nı ,.. ..ıseoat• Maliye illnlan 
huaml tuif.ye ı.bidir. 'ncant mlld· 
Uriyetlnin, ,irketlerin tucili b&kkınd· 
aiti illnlarile k&tihi adilliltler ve anı>
nim tirkeder il!nlarL santimi otuz 
k.uruıtur .• Devair ve müeeseuu reııı· 

mlye illnları, Türk mektepleri ve aııarı 
ınbateıiro ilinlôrı aantimi yirmi 
kuruştur. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Felemenk Bahri Sefit 

Bnnkası 

Merkezi 
Amstedram 

alatada karaköy hani dairei ır.abııusad 
telefon Beyotlu 3711 • 5 Merlt 

oıtanesi iıtialiade Allalemci ha 
•lefonlııta ıabul 569 benıevi Banlt 
nuamelAtı ve emniyet kaMllrl ican 

2 Tuyçe ory~nt Ba,;,-
Tarihı te'8isi 1322 

Merkıızi idare Berliu 
'I. '•fon Bey"ıflu 247,248-964,965 

ve lıtanbul 2842.2843 

Posta umumi müdürü Fahri 
bey dün Alman mutahassıslarla 
teınaı etmiştir. 

Malullerle tütür.ı inhisarı 
inhisar mevadının bey'iye hak· 

kının malullere verilmesi üzerine 
maluller tütün inhi. <ır idaresiyle 
müzakereye girişmişlerdi. Bu mü
zakere esııasında malul gaziler 
cemiyetile inhisar idaresi arasında 
bir ihtilaf çıkmıştı. İhtilafın ıeb
ebi şudur: 

Tütün inhisar idaresi tütün ha· 
yiliklerini tedrici bir aurette ma• 
luline denetmek niyetindedir. 
bunun için de bir kaç aenelık 

müddet tayin edilmektedir. lnbisaı 
idaresinin devir muamelesini bir 
kaç sene de yapmasının sebebi 
vardır. idare mevcut bayilerinden 
ayrılmak istememiştir. Çünkü in· 
hisarın iddiasına göre tütüncü dük· 
kanlarını malulin alacak olurn 
sigara ıarfıyatı auılacakmışl lobi· 
sar idaresi bu noktayı ileri SÜ• 

rerek yeni bayi alacak malulinin 
sabahleyin erkenden gece yarısı· 
na kadar tütnn dükkanını açık 

bırakamayacağını , sarfıyatın bu 
suretle azalacağını söylemektedir. 

Malul gaziler cemiyeti bu hu
suıta inhisar idaresile anlaşama
mışlardır. 

Amerika-:Fransa 
araları açılıyor 

Londra, 2 [A.A.] 

Pari&ten Röytere hildiriliyor: 
Ağustusun birinde ödenmeşi la
zım gelen 80 milyon lngili1 lirası 
miktarındaki taksidin ~ehiri için 
Fransa tarafından vaki olan ble
bia Amerika hükumetiı re redde· 
dilmeıi Fr.ınsa efkar: u:numiyPsi• 
nin bir kısmında fena bir tesir 
hasıl etmlttir. Ernuvellt: ga:ıetesi 

"hertürlü milli menfaatlara istihlca 
gözü ile bakan ve in.ani r. i..'talaa
lara karşı yabancı luılan ve bundan 
dolayı Fransaya adi bir mıt!i ınüe~-

Banka muamelatı ıese muamelesini göıterecelc oi.ırn 
1 ve kasalar icarı bir takım .r.arrafların elinde Fran· 
~ -..,_,._öiii;;;ı;;;!;;;;'l!m;;;;;;!!ilii9ifiiiiii!i!i!!'iill 1lı 1 sa nııı istikbalinin oyuncak ol:nıı.· 

Yazıhane nakli sını Franıızlar hiç bir zaman ka-

KORNHİLL bul ed~meıler •. diyor. Oevrega-
zetesi, avrupanın y11 esaret bağ· 

~-.İGORTA ŞİRKET lan altında ölmeğe mahİc'.Jm veya 
Yazıhaneleri lstanbulda yeni Amerikanın boyunduruğu ;ıltınJa 

Poıtane arkasında Eaki Zaptiye yafamağa azmetmiş ise bu memle· 
yokutunda Baker Hanına nakle· kete karşı birleşmeğe mcclıur 
dilmiştir oldugu~u savlüyor. 



• SPOR 

• Lı .:~e1;.; 
•aclarl. 

Galatuaray atletlerinin bu cu
ma paü yapacaldan atletik mü· 
sabakalarından bahıetmiftik. Bu 
milsabalcalann azami miikemme
liyet içinde cereyan etmesini te
mia i~in utraıan heyeti tertibiye 
1924 Ye 1928 olempiyatlarından 
alınan fikirleri de imkan dahilin
de tatbik ederek ortaya munta
zam bir program koymuştur. El
liJi mütecaviz atletin iştirak ettiği 
bu müsabakalara Başhakem sıf • 
tiyle Onvan bey nezaret eder · 
tir. 

Difer hakemler şunlardır: 
Hareket amiri: Vedat Abut, 

Alwamı Beyler; Kronometreciler: 

,ı ·.:ı.nh:ı IKH..+ı. tl. l mmıız :~. ]9_ 

Jenni bqhisler : -
Dizel motörleri 

. İafilaklı motörler _arHında ik- 1 zarfında fevkalade rağbete maz
lisat _ve iluvvet notaı nazarından har olmutlırdır. Hatta iltikbel
en zıyacle temayüı enen makine de buhar makinelerinin citldt 
Herr DİZEL ( DIESEL} namında rekabetlerine intizar edebiliriz . 
~ir Alman aliminini 1893 sene- Bunun esbabını yeni fennt ve 
ıı~de .keşfettiği. ve klşlfiniıı na- iktisadt clhetlerde aramaklıtımıı 
mına ııafatcn DJZEL tesmiye o- icap eder. 
lunan motörlerdir. ş·· l k" b h k" l .. . oy e ı : u ar ma ıne erımn 

Bunlnrın dığer infilaklı motör- kuvvei muharrikesini teşkil eden 
lerden iktiıat ve kuvvet noktai buharın te'mini için ]azım olan 
nazarından temayüı ettiğini yu- kömür, IU, su tulumba11, ate,ci 
karda yazmıştım. Esbabını izah buhar kazanı. 
edeyim: 

Bu !{İbi makinelerin birinci 
derecede muktesit olmalarını 
yakt kları mahrukatın ucuzluğu
nda ve ucuzluğuna nispeten sar· 
fiyatının azlığında aramak1ığımız 
icap eder. 

Dizel motörlerinin tahriki için 
kullanılan mahrukat maıut (ham 
petrol) parafin yağı, taş kömü
ründen hava gazı istihsal edilir
ken arta kalan yağlar, parafin 
yağı gibi kalın yağlardır. Bu 
ağlardan dif er motörlerde isti

.ade edilemez. 

Mükessif (kondensatör) baca, 
bir çok buhar boruları ve saire· 
ye dizel motörlerinde ihtiyaç 
yoktur. Bir rnazut H! bir de mu
zayyık hava deposu dizel motör· 
lerinin teferrüatını tetkil eder. 

Dizel motörelri beher beygir 
kuvvetine motörün takatf ne göre 
saatta 180 ila 230 grama kadar 
mazuio 1arf ederler. 

Mı .. l.a a ıla .. ı 
Devlet demiryolları ve limanları tasarruf 
sandıgı müdürliiğtinden: 

Şimdiki halde Haydarpaşada ifayı nzife etmekte olaQ tasarruf 
eandığı için ü~ metnur na•zedı alınacaktır. Taliplerin uürliği bit· 
miş olmalı, lialcal orta mektepten mer.un olllUtarı, evvelce buluuduk· 
lırl reemı l:e muteber mahaJlerden husn bal •e8İka11 r:etiıtniliri. 
ahvali sıhhiyelerinin mUsait olmas1 şarttır. )\zami sinnı knul 'etuıcluı. 
Talip olanların 4 Temmuz 929 1arihiae kadar Ha7derpepda S&JJdık 
mtidUrliığtin~ muracaat etmeleri lizımdır. Talipler arwada Haydar· 
ps§&da Temmuzun 6 ıncı •Unü aaat 14,30 da ( uaull defter, henp, 
tenaslıp, iskonto ve kitabetten) müsabaka yapılacaktır. 

• Isatanbul nufus müdürlüğilnden~ 

.. 

2 Haziran 929 dan 930 seneı;;j la) ı gayesine kadar olan Oll iki 
aylık tah'olunacak idare mecmua ı münakasaya :konulmuştur. Bu bap
taki numuned <r~ırmek rn ~eraiti tab İ}eyi anlamak üzere 25 Temmuz 
929 tarihine kadar taliplnin nufus mfidor;yetine müracaatları. 

lstanhul limanı sahil sıhıye 
mP.rkezi ser tahahetinden: 

Motorlar ihtiyacı için aleni münakasa sureti!e asgari 1000 bin 
a?.ami 1500 bin beş yüz teneke oeuzin müba)aa edileceğindtın talip· 
lerin şartname ini oğrenmek üzere her gün Galıtadı kara Mustafa. 
pa~a ::sokağında kain mrrkezimiz levazım şubesine ve münaksıya 
istirak avlcmek üzere 25 temmur. 9'l9 tarihine müadif Pertenbl 

"' günii c:aat 1 ı te komi ... rnna müracaatları ilan olunur. Barhanettin, Şekip Marengo Bey
ler; intiha Hakemleri: Adlil Mo
tjlon, Neı'et, Ihsan Beyler, Atma 
Hakemler: Reıit, Rebii, Agop
yan Beyler; Atlama Hakemleri: 

Buruma )eni bh· rekor )&p Niçin istifade edilemez? 
ması ku\i\f'tl~ heklf'nen u 7Tn ispirto, petl'OI, hava gazı, Ben 

Dizel motörleri 6 beygir ku•· 
vetinden ] 2000 beygir kuvvetine 
kadar in,a ed lmekte olduğun
dan bu g6n gemi makinelerinde 
miihim roller oynamaktadırlar. 

Ezcümle İtalyanın 31000 ton· 
luk transatlantiki olan Avğustus 
vapuru beheri 17 50 beygir kuv· 
vetinde 4 dizel motörile müte
harriktir. 

________________________________ _.. ______________ ,_ 

V akıt akarlar 
mlıdörlöQUnden: 

atlayıcı H~ndar IJpy zin, .. ben~~l ~I~ işleyen infilaklı 
• 

1 
• motorler sılındırm içine çektikleri 

Adil, Hayati, Şekip,Ahmet Bcyleı; 
Müsabaka kitibi: Sadum, Leblebi 
Mehmet Beyler; Müaabaka dok
turu: Miidif Bey; Suantör: Danyal 
Bey, irtibat komiser muavinleri: 

188 Han.mlar arAsınaa bayı ak gaz ve hava ile karışık bir halita· 

yarışı 4 50 m. yı sıkıştırırlar bir elektrik şerare· 
18.10 4X100 m. Bayrak. Re- si bu sıkışan halitayı iştial ettirir. 

kor 44. 3 5 1928 G.S. (Takım: Bundan dolayı silindir içinde infi· 
Semih, M. Ali, Besim Be}•ler). 

Holanda ticareti bahriye filo
suna ait olmak üzere gövdeleri 

Amisterdamda, makineleri İsviçre 
de inşa edilmekte bulunan iki tra· 

nsatlantilc vapurunun beheri 8000 
beygir kuvvetinde ikişer dizel 
motörüne maliktir. Bu makineler· 
den birmde 8 silindir ve her bir 
silindir de 1000 beygir kuvvetin
de olup iki zaman üzerindedir. 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
Asma ahında .;eleoi o,1lu .\Jaeddin mahalJec;inde tahmis sokağında 5 • 7 

numaralı tahmi hanı namile maruf dort :ıatıhlı ve beher aatbı biıer ıala)'l lak husule gelerek pistonu geriye 
Mmtaka futbol heY'f'ttn<len: iter ve bu suretle motor harekete 
5 Temmuz Cuma günü yapı. M t · b 

Rebil, Nevzat BeyJer,Spiker: fzzel 
Bey. 

mu~teınıl ardı) e. 
Mu kft>t: 6 Temmuz 929 Cum:ırtef;i glınlı ~aat on dort buçup kadar. 
Yirmi tin mı dd tll" ilAn ~lilen balada muharrer emlikin panrlıkla kira• 

\1 'enim; ine En Umt ni idarece karar 'erilmi .. tir. 'flllipler ıartaameyi 
okumak \6 t~minat ıta edere!\ icara ait talepl~rini dermiyan eylemek i~in 
Istanbnl E, l\sf m ııdiıi~ t-tinde vakıf akarlar mudurlü{(Une mhracaadart illa 
olunur. 

Atletik Umumi Kaptana: lacak müsabakalar aşağıya ya- geçer. azu ve saıre gi i kaim 
zılmıştır. yağların iştiati için yüksek dere-Besim Bey 

Müsabaka programı aynen şu
dur: 

adıkö) tilule cede 'c devamlı bir hararete 
Topkapı . Fatih saat 17 Ha- ihtiyaç görütdüğiinden fuacık bir 

fıSadat15Kulüp iıpor ıubeler ta· kem izzet 8. elektirik şeraresinin hasıl edeceği 
Stad, uında bu gibi }agların işlialine kafi gc· 

E\!af 'e rnllşteımfitı hakkında malumat almak ııteyealer munyede 
oda ndnki ecri mı ıl raı orıınu okuyabilirler. ra n an resmi geçit, • 

ı5,3o, 100 M · Rekor: Rauf 
Bey 11, 115 1923 G. S, Semih, 

Süleymaniye' • lstanbul spor lemez. Bundan dolayı kabili isti-
saat 18 Hakem şeref B. fade değildir. 

Böyle miithiş kuvveti haiz olan 
bu gibi makineler kol kuvveti \ e· 
ya muzayyık hava vastasile hare· .Taııdarnıa iıualathanesi ınüdiriyetinden: ~~~at Zeki, Saffet, Rifat, Şinasi 

.«.11rıf, ' 

15,35 Gülle atma Rekor: Hi· 
lllden Ekrem 8. 11 M. 681923, 
11rf1~n, Mümtaz, Sudi. Jorj, Şeref, 
sam, 

15,45, 800 M. Rekor: 1,59,4/5 
Be.im B. 1928 G. S. Besim, Adil, 
Fırak, H61eyin, Niyazı, A11m, 

1~,S5 YOkıek atlama Rekor: 
1M.15 Haydar Bey 1928 G. S. 
Haydar , Münür , Faruk , Neiat , 
Selim, 

16, 3000 M. Rekor: 9'.38 
Mehmet B. Beşiktaş 1928, Hik
met, Haldun, Recep, Sait, Vasıf. 

16.10 Disk atma. Rekor: 35M. 
83 Naili B. G.S, irfan, Sudi, Fc
ridwı, Jorj, Mümtaz, Ali, lsl~m. 

16.20 100 M. Küçükler, Kemal 
t" altJa. Oiwi, Gazanfer, Nuri. 

l6. 25 200 M. Rekor. 23" .3/5 
il Ali S.y 1928 G.S, Semih, Şi
aıasi, M. ,Ali, V~t Zeki, Cev· 
det, Zaraf. 

Se risefain 
Merkez Acentası; Galata 

K6erü baıında Beyotlu 2362 
::-}ube Acantaıı : Mes'adet 

ham altında lıtanbul 2740 

IZMİR s(a· \T 
PO '!AS 

(GÜLCEMAL) vapuru 5 T c
mrnuz cuma 14,30 da galata 
rıhtamından hareketle Cumar
tesi sabah lzmire ıidecek ve 
Pazar 14,30 da hmird~n ha" 
rel.ctlc Paz \rtesi sabahı gele
cektir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkes rn ve cazba ıt mevcuttur. 16 30 Uzun atla111a Rekor:6M. 

43 Hayri B. Harbi}e 1928, Saffet Tlt ~n/.,) 11\ İ.. Cİ 
Haydar, Çernoviç, Niyazi, Nejat. l o~·ı· ~~] 

16,45,lOOM. Hanımlar kotuau: İZMIR vapuru 4 Temmuz 
Nermin h. Nesin :Muhittin h. Ni- peı·iembe akşamı Galata nh-
met H. Şakire b. Bedia h. Nesrın rmından harck He Z ntuldak 
Ruhi h. nebolu. 1 ·P· Sa uıı Ünye. 

16.SO 400 m. Rekor: 51,3 5 ~~tsa. Ord' Gires nk, TraLzon 
•- . B 92 G S B . N· ızePHopııya ,, ee ve danu 
~•ım . 1 8 . , esım, .'· t~ azar • s clcs:t R ~ Of 
yazi, Ferit, Zühtü, Ihsan, Adıl. S •rmer.e Trai zon Pola hane 

16,55Cirit atma.Rekor: 49m.79 I Görelg Gıre n. Orciu Fatsa 
Sudi 8, 1927 G.S, Sudi, Mümtaz, Samsun. Sinop fneboluya uk 
Ahmet. riıyarak gelece;ktir. 

M CT 7 t y 17, 200 m. Küçükler, Kemal, ~ M !!1!'7':ma.ı 
alaya, Nuri, Gazanfer. , ulmz 

17.ıs Oç adım atlama. Rekor; KOD. AK 
13 m. OS Nejat B. 1928 G.S. N~-
~at, Selim, Mfinür, Niyazi. 

17.30 ısoo m. R~kor 4.'16'• 
Besim B· 1928 G.S. Sait, Talat 
Hakkı, Hikmet, Recep, Talat, 

H.bip, Haldun, Melih, Nahit 
Nedim. Necmi, Selim.ı 1 

17.40 S rıkla atlama Rekor: 
8 m. ıs Ned m B. Harbiye 1928 
Haydar, Sacıt, Saff edddnı. 

17.SS De izciler, f utl:olcwlar,. 
atletler ar ııııa 4 50 m. Bayrak 
y .. rı •. 

f otoilraf makinaları' le 
rı -filnı eı·ini kullanıuak 

nıeniaatiniz icabatın
dandır. 

Alaminüt fototraflar için 

l\linoteros 
kitrtlannı kullaıııııız. 

'Dizel motörlerinin işleme tarzı; 
'Bu gibi makinelerde mevadı 

muhterikanın silindire sevki ve 
iştiali hadisesi diğer infilaklı ma· 
kinelerdcn büsbütün başka bir 
tarzda \ ukua gelir. Şöyleki: 

10242 ili 1 8 metre ) a !ık elbiselik pamuk k umae pazarlıkla satın atuıacak· 
tır ı :ızarlık 4·i-29 pt>r~cnbe ~ün ne kadar de,amla )Cmi mezkQrda uat 14 te flıtq 
edilecek tir. 

kete g&9enıiyeceklerinden buninra 
birde yardımcı motör ilave etmek 
li:r:ım gelmektedir. meseli yukar
da bahsettiğim makinelerin yar· 

dımcı motörleri soo beygir kuvve- Selanik dördüncü beynemilel sergisi 
Piston tarafından emilen s2fhava 

silindirin içinde sıkıştırıldıktan 
sonra üzerine püskürtülen ham 
petrol iştial ederek motör hare· 
kete geçer. • 

tindedir. Evvela yardımcı maki
neler ınuzayyık hava vasıtasile 
işletildikten sonra bunlarda asıl 
mak;nelerin harekete geçmesine 
yardım ederler. 

Dizel motörleri muazzam fab-

Zıraaı, cena · el i,.leri 15-30 E'1 1 1929 tariMrıe kadar devam edecektir. ı.-• 
ral. eıme .. a u un ıı bu!un n e 'ham \e . a tica~glhler fasla mala.at ıhuk itia 
(ll )~lunda A 1 a a da ) ı nım ( eneral konsolaıosuna m raeaaı eftht1irter. ftti-R 
ı id lan om mu dc\,i O T ııınııız tııııhıne kadar "ergi dairelerine m~ etmeler( 
la ndıı. Y wıan eeoeralı kouo'-tosn 

DiZEL motörlt ri de inflikh 
motörlcr gibi iki ve dört zaman 
üzerine inşa olunurlar. Bunlardan 
dört zaman üzerine inşa edilenle· 
rin ç<ılışma prensipi şu suretle 

rikaların kuvvci muharrikelerini 4.İLELERE İLAN 
teşkil ettikleri gibi bunlardan şe- . _ . . .. 
hirlere.elektirik ve su temininde Ecnebı lısanlan tedrısabnda miitellassıı olan 
dahiistifadcdilme.kt:dir. · j m BERLITZ MEKTEBi 

vulcua gelir, 
LELAL Ht\Sı\N k l .. d" kkı tal iN · · · Ju. 

, , 

5 t•liı!!• r t • ıılaJııliiiii#Jl;rr Bütliıı yaz açı o up, mupte ı ve mutera r. tflD yanı 

1 inci zaman: 
. ~l\lekait harp malulleri cem· sınılar vücuda getirmek suretiyle tatillerden istif•de ettirir. 
ıyctınden: İşbu kurslar atideki lisanlarda şimdiden başlanuftu'. 

Makinenin volanını (çarkını ) 
el veya muzayyık hava vasıbsile 
çevirmek suretile piston siJi:ıdir 
içeri5indc harekete gdfrilir. Bu 
hareket dota}isHe p1ston ıış~+ıya 
doğru inerken açılan hava dc
liğindt n (supaptan) silindirin ıç
ine haı jçten havayı ~·ekeT. 

2 inci zaman: 
Silindirin içine çekıien hava; 

Pi~tonun yukf.11ya çıkmasiyle SU· 

paplar k .. palı bulurıcuğundan dı
şarıya çıkmaz, sıkışır. Bu surette 
35 ila 40 tazyıki nesmiye (atmos
fer ) kad<.ır tazvık edilen hava 
600 ila 800 derece bir hararet 
hası~ eder. 

3 uncü zaman: 

Miıthit bir hararete malik olan 
bu sıkışık hava üzerine püskürtü· 
len mazut ve emıaH kalan yat 
derhal itlial eder ve ıilindirdeki 

(J ıı 1 u" ı JJ it' 111 •ıı. Z kt)c banı 
) nıııı koc:.ı~ı kadıktı} rıde Oamaııİ) e 

ı ı 1 wle t 11 ı ~l lınıet elendi t=0ka· 
1·ı:ıla ı. I\o lu h nede sal. in arul.ıao 
Hatıl lhralıim tarafına Zeki 1o hanım ta· 
ıaf ııdııu al ~• iıım: Jkıwıe e ledıği feı;hi 
ihalı 1. \aımırla 2'J·6 929 Taı ihli cd~Psinde 

i·l .ıtı '" uı cin eJığınmkn t;;i, ap kararı o 
ilanen tı>Llı at icrll• na karar 'erilmıt 
\e uılıkı ... o.t intaç \e d8\a hüküm dere. 

c ıhe gelmiş olmakla hul>uk u u1ü mtthft· 
J,eıne kanununun 402ve405şinci maddeleri 
mucibınc~ muamele, i gı~ ap kararı ıttıhaa 
cdılnek ıl&nru teblipt icraeı karargir 
otmu1 olduAuodaa tarihi diadan ıtibaren 
bir mah 1.,1rfında mahkPaıede ııtbat1 vUcut 
~tınenm ve etmedilinıı takdırde INkuk 
u ınuhakemrleri kanununun 208 ıinci 
maddes:ı mucıbince vakıalan ikrar etmit 
addolunaca~ tebli~ makamına kaim ol· 
mak üue ılln ol•ur. ava tazyıkını pek çok yükselte· 

rek yukarıya çlkan pislonu gci'l· 
va ıter. J ıtanl>ul ash) . mahKemesi ~~Uncu 
~ - hukuk daireıınden: Madam .Mirka• 

4lincü zaman: do tarafından Orta!\~ıde huerfend 

Aşağıya inen piston tekrar yu• ıoka&ında 6 No. lıanetle Mkia 

karıya çıkarken silindirin içinde Manrel ol;lu Manabinnıa hhar ••· 
bulunan yanmış gazlara huruç kıııda ~tığı gaiplik davası11a tab• 
supabından dııarıya çıkanr. ~~katında hayat \e mematı meçhul 

2 olduğu anlatılan.merkum Maaahim 
za.ırıanh motörlerde ise bi- bahar hakkında maleınatı old1ann 

rınc zamanda havayı çeker ve kanunu medeAinin J2 ınci maddeıi 
• k rı ikinci zamanda infilak mtıcıLioce bir ıene zarfında mahke· 
eder ve hc.rice ıtar. · pıej e nıUraca,ıtle ıhbarı ke) fi) e 

Di!!~i motörlcrı .on seneler e:lme erı ıl n olunur 

15 llAZİRAN dan 15 AGUSTOSA kadar 
V .AZ T .A~lFESl 

~~ ~~~ Beyoğlu istiklal caddesi 356 

Hali taı-;fi~edc bulunan MiJJi ekmekçiler Anonı. 
şirketi ta~fi)e ınemurları tarafından: 

1 - Ön ımt de ı A;;uııt un yıı ıni ıki l'eqembe guau ua& l5 ae Dı>r
duncU vakıf harı n ia 3 ne ı kalla 26 numaralt odJda bey' eti umunıiye.aia 
içhma1 nmkaı rer olduğ'uodan 10 \le ba ziıade hisse.) e iNiik olaakna 
nwzl,ur ıçtimada i"pat \ ıcut e~ lem"teri mercudur. 

2 - Halt ta:sh\~r. bulunan Mılli ekınekcil« anoaim ti*etiml. ıneL· 
lul u bulunanların °clU\ unat deherıne kaydt>Mınmalr uıre •e1ailderini mU. 
tashibeıı lın t;ıımartt>si gtıntı qat on beştr.n sonra Glla•da O... AWt .._ 
durdüncıl kat 9. numar&Jı odada ıiıketilf fMfi)'e memıırJarıoa lu1t111N1 mama. 
c:ıatları ılın olunur. 

BAKTERiYOLOG 411 ... ~ f 9e> oiJu be inci 9Ulb hlkimlfllıiM: 
·-~ Hn alactğ10 teııaloi ııanu •ela llialı ar. IHSAN •AMI CIU ve forubııa mubrrer bir ...... 

kar) ota iki adet cniı '*"" M• 
Bakteriyoloji laboratuvan parça kanapc •e tnr acltl W e T--

pek ~-LiL L- a.ldilih t.umırtett gaeli .... oa ..._ blı• 
_ .. a - Be,oğmnda 1U t.end ........ Ü ,,. 

(VasenPllD teamu1il) ki re"val tadadı, hane '4ttumttHi. ltıl•ll•p.I. lundıl olD-
dfo w: ı.u.. hutaJı~J.,.ı r .. bi~idıar, ııacagıodan talıp olanlarm mı ...... 
....... eelÜlll aeWllaı,UltramiknMı· bozrr buluGV~k ••aur• ,....,.,ııu 
kopi ile fr.,P &aharrili. Divanynlanda ilin olunur. 
Sultan Mshmut turbeli kariısında ..,_.._...., ___ d,... .. o-.ıı~..--.c~'L--• 

felefon t .. 981. 1 şıaobul ıcrı aırt1anaeo: :t1agçp 
bot JUi ~elci ralf• ocltlM ~ıi 

balan ı 1aeı faıar 1_11patt MI _,. 
on dörde ~adaı t ~lada ........ 
eok~ındM 14 pa.-ralı •lltubt 
depoauada btlrn::• •tılleakt& 
Taliplerin ..td .. •lllf•ı•ı 
memnTuaa mUncHt1111 Uta ot~. 

Mtdaın Klara Ş&u1 ruatıodan koc: ... 
Orcakö de Muezzin IOk.aftnda ~6 

aumaralı hanede sakin Avram otlu Ru
leff eleyltiM açılan P) iplik daYNtDJD 
tahkikatında hayat 'e memata meçhul 
lll•utu llhl .. atH müdd._ıep •erH. 
hakkında malumatı otanların blT .... 
rariıada mahkeı,ne1e müracaude ibmn 
ke' ft\"d e)lenteleri 1 ıuaıu kutunu •e· 
deı ının 32 ıncı mı&ddeıı mucıbıacs &lb 

nur 

.wlft a.-..Jı c...-
~.,~ unıemi ııavi eyledftımdeo lıQ. 

atl pokıur. 
Şırkeci Durlıaa 24 koan•J91' 

Y. KflUal 
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ASRA M h•ı Mağazamızda her keseye uygun yatak, sBlon, yemek ve yazıhsn~ A MET FEVZ 8l J . O J ye takımlarile karyolalarımıı rekabet kabul etmez derecede ehven- ' 
dir. Bir ziyaret iddiamızı ispata kafidir. Telefon: Istanbul 3407 

ALTDNCI BCVOK 1 

ayyare pöyangosu 
6· cı KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIR. 

S .DVCK iKRAMIVE::. 
' 
200~000 

AVRICA: 
so.ooo 
40.000 
30.000 
20.000 
15.000 

Liradır. 

10.000 liralık ikramiyeler ve' 

100. O O O liralık mükafat 

Bu keşidede cem'an 33,000 
nulllara kazanacaktır. 

•111•~~ 
Çakmak ve çakmak taşı tacirlerine 

!\.ibrit ve çakmak inhisar idaresinden: 
10 haziran 1929 tarihli retımi gazetede intişar eden 1503 numaralı ka· 

·un mucibillce mezkür tarihten itibaren her yeni çakmalı: ve çakmak taş· 
Jiırıaın imali, itlıali ve ıatılması hUkümetin inhisarı altındadır. 

1 - ltbu mendı inhisariyeyi satmakta bulunanlar bir ay zarfında 
yani 9 temmuz 1929 ak~amına kadar yedleri~· bulunan çakmaklar ile 
çakmalı: taıfarını 

\ - Adetlilli 
l - Cias ve ııev'ini 

ı: - Satııı fiadamıı 
D - Bualarııı bulundukları mahalli ayrı ayrı gösterir bir beyanname 

anzimile zirine 15 kurU§luk bir pul yapıştırarak ve ticarethanelerinin isim 
ve adresini de ilive ederek Sirkecide 4 Uncu Vakıf handa kibrit ve çak
malı: inhisar id.ttıine vermekle mUlı:elleftirler. 

2 - Meblıuı mevadı iohisariyeden 10 baıiraıı 929 tarihinden eve! si· 
pariş edilnıi§ bulwıHlar 9 ağusİos 1929 akşamına kadar Türk limanlarına 
ıelmek tartile inhisar idaresince maliyet fiyatma satın abur. Bu nevi sipa
rit edilmiş malı bulunan tacirler bunların 

A - Adedini 
B - Cins, aevi ve markasını 
C - Ner~e hangi firmaya sipariş edildifini 
D - Ne :zaman ve hangi vasıtayla geleceğini 

_. F. - Maliyet fiatını 
'.} ·1 9 k d . h" "d . Kezalik bir beyanname ı e temmuz akşamına a ar ın ısar ı aresıne 

bildirmep mecburtlurltr Yukarıda sayılan beyannameleri vaktinde verme· 
ı •nler ve 1'503 nnmaralı inhisar kanununun sair alı,kimına muhalefet edenler 
yedlerinde bıHunacak mevaddı inlıisari)'e mUsadere olunarak beher çakmak: 
j~in bej l!ra ve beher çakmak taşı için 25 kuruş para cezası alındıktan 
b'a~a (bçakçilıaın men "i hakkındaki kanun) mucibince tecziy~ olunur. 
~fiil:İııntBitn malümat isteyenler her g\in inhi1&r idaresi emtia şubesine mU· 
raoaat e.,blltrler. 

lstanbul ithalat gümrüğünden: 
Cinıi eşya 

•amuko yudu oıtl 
takımı .. 

" 
, .. " 

HOH?an örme tak .. .. ~ " tlıtü tahta takım .. .. • 
C>rme takım 
Dön~ koltuk 

El-jer 
"ahlıa 

Havhılulı. 

Şealonk 

Koltııl( Sandal) p 

adet adet 

2 14 

2 14 

4 04 
2 02 
2 02 
2 02 
2 02 

24 00 

Kanepe 

adet 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
o 

rkalı sun~ ~• 1ye 

adet 
00 
12 

24 
09 
10 
06 

• Balada muhamr 7 sandık mobilya takımları Çarşamba, Cumartesi, 
Paııaıtesi gttoleri saat ondan on iki ve on dörtten on yediye kadar lstanbul 
itlıalltgümrlı~ satış komisyonunca bilmıizayedP. furuht edileceği ilin olunur. 

Çanak kale vilayet Jandarma Kuman
danlığından: 
'uaıııi kilo Aıfarı kilo Bedeli muhammin ihalei l<atiye tarihi aruıt 
103500 17580 12420 l haziran 929 .. at 15 arpa 
46800 35280 1638 l • 16 eaman 

. 68400 • 51120 41M l • • • 17 kuruot 
. Ci.nak kale jandarma sUvari boltigU hayvanatıııın bir senelik ihtiyacı ~lan.)U· 
~anda ywlı uç k.dem enak.dın orpa kı~ah ~rf _ve samanla kuru ot altnl muna_
·ua uaulile 18 haıiran 929 tarihinden yırımı gUn mUddetle mUnak..,aya vaz edıl· 
'liıtir. mahalli toolim Çanakkale de ıuvari avl.,ıdır. Talip olanluın ,.e fula tafsilat 
almak i.steyenleıiu f&rln&melerini görmek Uıere Çanakkale de viliytt jandarnııı ku· 
mandanlılı daire.indeki ko111İJyonı mahıuıuna mUracaatları ilin olunur. 

Kagıt ve karton münal(asası: 
· Tütün inhisarı Umum müdürlügünden: 

55000kilo karton ve275000kılo kô.ğıt kapalı zarfla mübayaa edile
' ektir. haya taüp olanların numuneleri ı:e şartnamesini almak. üzere 
her gün müracaatları ııe yevmi ihale olan 22 Temmuz 929 pazartesi 
günü saat 10,30 a kadar teıklif ve % 7,5 tan teminatı muvakkaıe 
mektuplannı tevdi etmeleri. 

Hadimköy satin alma komisyonundan 
Çatalcanın HadımköyUndeki Kıtaat ve hayvanatı için mercimek, Sabun, Kırmızı 

Liber. Yulaf ve saman aleni münakasaya konmu,ıur. ihaleleri 13 Temmuz 929 
tarihine ınü.adif c·umrate<i ~Unil saat 14·15-16-17 de Hadımküy Satın alma Komi•· 
ı onunda \'apılacaktır. taliplerin şartnamelerini görmek için her gUn ve mUna~saya 
l

1
tirak edeceklerinde muayytn &Unde teminıtlarile komiıyonumuıa mUncaatları 

' 1l:\ tılunur. 

IMahlulBt 1 L Askeri müna-
müdüriyetinden: ~ ....... ~~:s~.!!.~~!.f!.r~~ ... _:.~ 

_ Kıymeti lira: 70 ! Fındıklıda 1\1. M. vekaleti satınalma i 
L,..küdarda hacı lfe~na hatun mahallesinde inıaret derunundaki ahırın hara.biye· i 

tine. ~iııaeıı ankaı'. bir h~fta ınüddeıle mü,ayedeı e .konulınu~tur. Talip olanlar kıı·· komisyonundan: 
metının yüzde ,·edı buçugu nıspetınde pey akçeter1yle beraber Temmuzun onuncu •• ,...,.., • ..., .................. ..., . .., ............ ._....,.-............ .-. .... .-............... ...,.-............... .....,.-................ ..., .. . . . . ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,, .......•.........•......... 
çarıamba gUnü saat •>nbırde mahalline ı·ine ayni gun saat onbeıte çenberli taıta K •palı ••rlla 1 Te 92"da 'h ı d'l ~· ·ıı ~.ı ha ·1 Ud" · 
1 

. . b' l L.Q • mmuz- 7 ı a e e ı ece9 ı ı o a\.• ınan rı R umum m utıye· 

otanbul evkaf müdUrıyetı ınasında mahlülii.t kalemine mUracaaı arı. lire a·t ellı' adet dem· eh ·ı r· 1 b ı · ""U ·· J 3 'I' 929 ı . ır rama verı en ıı pa a ı gor\4.r~ gun en · emmu.ı· 

HahlülBI 
müdüriyetinden: 

Kıymeti : lira: 70 
Edirne kapusundo çakır ağa mahallesinde merhaba caddesinde 18 l\o ile mü

rakkam hanenin harabiyetine binaen ankazı bir hafta müddetle miizayedeye konmuı· 
tur. Talip olanlar kıymetin yiizde yedi buçuğu nispetinde pey okçesile beraber tem
muzun onuncu çar~amba günü saat onda mahallinde onbeştede Çenberli ta,ta Istan
bul el'kaf mildUriyeti binasında mahlülüt kalemine müracaatları. 

Hahluıaı 
müdüriJ1elinden: 
Kıymeli lira: 1500 bedeli müzayede lira: 1200 

Cskudarda kısıklı kariye~inde münhedim SeHlmı Ali efendi camii kurbünde 
kiiin ve içinde kuyuyu havi Uç bin arşın terbiinde olan arsaya mlizayedesinde veri· 
len bedel haddi lii.yıkında güriılmediğind•n bir hafta müddetle temdidi müzayedesine 
karar verilmi;tir. Faılasiyle talip olanlanlar kıymetinin yüzde yedi buçu~u nispetinde 
pey paraları} le beraber Temmuzun onunru çar§amba günü eaat ondürt buçuğa kadar 
çenberli tqla Istanbul evkaf mUdctriyeli binasında mahlfilaı idaresine mUracaatları. 

Vakıf al\.arlar 
-- müdürlüe:ünden: 

Müzayedeye vazoluaun emlak 
.dahçe kapıda dıirdüncü vakıf banın birinci katında 16 ve 18 ve ikinr.i 

katında 6 No odalar. 
Müddeti müzayede: 21 Haziran 929 dan 13 Temmu2 929 Cumartesi günü. 
Ballda muharrer emlak kiraya verilecel'!inden müzayedeye vazolunmuıtur. 

Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna kadar şartna· 
meyi okumak ve temjnatı muvakkate ita ederek müzayedeye iştiralı. etmek 
tizre Ietanbul Evkaf mudurlıiğUnde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları 
ilin olunur. 

Ev•af ve mUştemilitı hakkında malilmat almak isteyenler bu mUddet 
2arfıdna müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını görehilirler. 

Vakıf akarlar 11 
müdürlügünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Üsküdarda hace Hesna hatun mahallesi ahur. 
2 - Küçük Çamlıca Mecidiye Faik Bey sokağL 19 No dükkan. 
3 - Alem dağı sultan çifli[i;i 34 No hane. 
4 - Haydar paşa İbrahim ağa ve caddesi mektep altında 17 '.'Jo dUkkin. 
5 - Boi(az içi kuzguncuk çarşı caddesi 111·27 No dükkan maa arsa. 
6 - Kandilli Rum kilise sokağı 4 No hane. 
Müddeti mü2ayede: 21 Haziran 929 dan 13 Temmuz 929 Cumartesi gUnU. 
Balida muharrer emllik Viraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuş· 

tur. taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dürt buçuğuna kadar şa· 
rtnameyi okumak ve teminatı muvakl;ate ita P.derek müzayedeye iştirak et· 
mek Uıre İstanbul Evkaf müdilrlliğünde nkıf •karlar müdtırltiğüne mtira· 
caatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında r.ıalümat almak isteyenler bu müddet zar· 
fında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlügünden: 

~ıüza:yedeye vazolunan emlak 
1 - Beyoğlunda Hllseyin ağa mahallesinde caddei kebirde 60·58 No 

dükkan. 
2 - Bahçe kapıda çelebi oğlu A!aettin mahallesinde eski postahane karşı· 

sında 2-15 ;'\o dUkkin 
3 - Bahçe kapıda şeyh Mehmet geyllini mahallesinde arpacılar cadde· 

sinde 69-5 7 No dukkaıı. 
Müddeti: müzayide 21 Haziran 929 dan 13 Temmuz 929 Cumartesi günü 
Balida muharrer ~~liılı: kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuı· 

tur. Taliplerin yevmı ıhal~ olan son günUn . saat on dort buçuğuna kadar 
~artnameyi okur~k ve temınatı muvakkate ıta ederek müzayedeye iştirak 
etmek üzre İstanbul evkaf ınüdurlllğlinde vakıf akarlar mlıdUrllığUne 
müracaatları illin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında mal\ma• almak isteyenler bu müddet 
zarfında müzayede odasına miiracaat ederrlı: e·ri misil raporlarını görebilirler, 

Çanal( kale Jandarma mektebi 
Müdüriyetinden: 

Kilo 
5200 Sade y8' 

Ç. Kale Jandarma yeni efrat mektepleri Umera, zabıtan 'l'e etradının Huiran 
929 tarihinden l\fayıa 930 gayesine kadar bir ıenelik ihtiyaçları olan yukarda yazılı 
beı bin iki yüz kilo ıade yağı kapalı zarf uıuliyle mUnaka.aya vaz olunmuıtıır. 17 
temmuz 929 çar§anba gttnU saat on altıda taliplerin verdikleri fiatlar haddi itidalde 
göruldU~U taktirde ihalesi icra kılınacaktır, taliplerin bu bapıaki yağ numunoıile 
ıartnameyi görmek ve izahat almak Uzere Ç. Kale hUkümoı dairesinde mUtoıe~kil 
1toıııioı-oıı11 mahıuıuna mUracaatları ilin olunur. 

çar~.ı ıı ıi :· ,.: ı ı.:aat 14te pazarlık.la ihale edilecektir. Talipleriu şeilıl ve prtaameıini 
gi.iı-11.,.. 1 ... · ••. 1 aıırlığa i§tirak ctmeit üzere komisyooumu:'8 gelmeleri. 

y erli nıanıulilıad•n 120000 metr~ elbiseli!:: ve yele~ıl': kumaı kapalı zarf u•ulile 
munakasnya konmuştuı. lh•leaı ll·Temmuz.929 torıhıue musadıf perşembe güntt 

ıaat on dört buçuktur. Taliplerin ıartname \e numune<!iui gôrnırk Uıere her gün ve 
munakasaya iıtirak edecekleriu ye\-nı ve sı:ıat mu•y}·eoden cYv~I teklif \'C teminat 
mektuplarının makbuz mukabilinde Ankarada merkez satın alma ko.miıyonu riyasetin• 
tevdi eylemeleri. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
! B~kır köyi.inde barut fabrikalarında imiiltı harbıye İ 
J ~ Istambul satınalma komisyonundan: ~ f .............. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,: 

Kurşun 
Elekırolit bakır 
Levha tutya 
Nikel 

318925 
400000 
63000 
9000 

kilo 
• 
• 
• 

antimuvan 
Fosforlu bakır 
Mağnezyum çubuk 

9000 
1845 

90 

l::ilo 
• 
• 

Berveçhi balii muharrer malzeme kapalı •arfla ve 21-S.29 Çarşamba ıttinU eaal 
l~ tc ih:ıle edilmek Uzere nıüııakısaya konulmu-tur. Şartnamesinı gormek. iıteyenle. 
rın her gun komi"~ onumu:ı.:ı muracaatları. ve münakasaya i~tirsk edeceklcrir. temi 
natlarını bnvi teL.lifnauıelerini )"evmi muay}eninde ihale sa.atından evvel Ank.arada
merkez satın alma komisyonuna tevdi eylemeleri 

3 Temmuz 929 ~ar-anha günü saat 14 de ihaleleri icra kılınacağı akdemce ililıı 
rdılmış olan 600 ç<lı.i odun \'e 1500 kilo aade ı ağının görülen luzuma binaeıa 

mubayaalarından sar,ınozar edildiği ilin olunur. 

6 Temmu.z ~29 cumartesi gilnU .. at 14 ve 15de ihaleleri icra kılınacağı akdem .. 
ılin edılmış olan Arpa ve Samanın görülen IUzuma mebni mubayaalarındaa sarfı. 

nazar edildiği ilin olunur. 

C eman 33705 kilo çinko \'e çinko levha kapalı urlla ve 27-7.929 cumartesi gUnll 
saat 14 de ihale edilmek Uzre milnak:ısaya konulmuıtur. Şartname.iı.i gJrme k is

teyenlerin her gün komis) onum11ı.a müracaatları ve mUnakaaaya iıtirak edecekle;in 
teminatlarını havi teklifnamelerini yevmü muayyende :hale aaatındaa evvel Ankara 
merkez ~atın alma komisyonuna tevdi eylemeleri. ....... , .....••.......•......•....•.•...••..••.........••. 

f. ... ~~~~~i.~~. ~~~.:~~~. ~~!~~~~~~ .. ~?.~i:!.~~.~~~~ ... J 

• 

KiLO 

8000 
5000 
3000 

2000 
9000 

Mıoır 
Darı 
Bugday } MUnakaaasındaki fiatların gali 

görUlmeıinden 

Keten tohumu } MUıı.akasalarında talibi zuhur 
Burçak etmediginden 

t"en tatbiht mektebi güvercinleri için balada cin ve miktarları mubatrec :; k•l
yem ayrı ayrı 5 kıt'a şartnamede olark icra kılınan mUnaka.alarındı 3 kalemin 
f intının gali görülmesinden ve 2 kalemin de talibi zuhur etmediğinden 7 t•mmur 
929 pazar günll saat 1-1,30 da Harbiye Mektebi yemekhaneleri linllndeki mahalli 
mahsusla pazarlıkla saUn alınacaktır. 

Taliplerin ~artnameleri için komiayonumuu mllracaatları ve iıtirak için de pazarlık 
maholl inde bam bulunması ilii.n olan ur. 

A skeri mektepleri için _münakasaya konulan 30000 kilo kırıstalize yerli toz ıelı:eria 
pazarlığındakı füıt galı görüldU~llnden 6 temmuz 929 cumarteıi gUnU saat 15,30 

da Harbiye mektebi yemekhaneleri önündeki mahalli mahsıısta tekrar paıarlıkla aatıa 
alınacaktır. T:ıliplerin ıartnomesi için komisyonumuza mttracaatları ve iıtiraıt için de 
pazarlık mahallinde hazır bulunmaları iliin olunur. 
G ülhane Hastanesinin 4{)()()() kilo yoğurtun mllnakaaasına talibi ıruhur etmediRindeıı 

9 Temmuı 929 Salı gilntt tıaat 14 de Harbiye mektebi yemelthaoelen or.'i ·~eki 
mahalli mahsusunda paz.arlıkla satın alınacaktır. Taliplenn ~artnameıi için kow .. yonu• 

muza muracaatlırı Ye j~tirak. içinde pazarlık mahallinde hazır bulunmaları ilin olunur. 
Topçu nakliye Mektebi malı i•tihdama elveritli olmayan l adet bakla Itır beygir 

8-Temmuz-929 Pazsrtesl gllnü saat 9 dan 12ye !tadar Fatihte al pazarındaki mil· 
2ayede mahallinde memurları huzuriyle pazarlıl<la satılacak.lır. Taliplerin tekmil 
rUsumu alana ait olmak Uzere taliplerin uatı muay)'enesine kadar mezat mahallinde 
mUzoyede•inde hazır bulunmaları illin olunur. 

A ıkeri. mektepler ve liseler ve hastaneler ihtiyacı için 2000 kilo Çay kapalı zarf 
suretıle satıa alınacaktır. Munakasası 6 Temmıız 929 Cumart .. i gılnU saat 15 de 

Harbhe Mektebi "eır.ekhaneleri öuündeki münakasa mahallindeki iorakılınacalı.tır. 
Taliplerin şartnamf!!i için komisyona muracaadarı ve ittirak içinde ıartnameei veçhile 
hazırl•yacaklm teklif mektuplarını oaat muayyenesine kadar ilmaber mukabilinde 
komisyon riyasetine vermeleri ilan olunur ... 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ......... ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,~,.,,,, 
f Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan f 
.....•...........•...... , .. , ...•..... ' ,,,,,, ··········~ K ıtaat ihtiyacı için 432000 lı.ilo yulaf pazarlıkla mubayaa edilec:ektir Paurlıi:o 

ihalesi 4 Temmuz 929 Saat 14 de rapılacaktır. Taltplerin prtaameıini gOrmeleti 
ve şartnamede yazılı olan ıekildeki teminatlariyle komisyonumuzda hazır bulunma· 
!arı ilin olunur. 

K ıtnat hayvanatı için 29250 kilo saman ve 20000 kilo kuru ot pazarlıkla mubayaa 
edilecektir. ihalesi 6 Temmuz 929 cumartesi gUnll ıaat 14 de yapılacakbr. Ta· 

!iplerin ıartnamelerini görmeleri ve ıartnamede yazılı olaıı ıekildeki te'minatlarile 
kcmisyonumuıda hazır bulnnmaları ilin olulunur. 

K ıtaat i~tiıacı için 10000 kilo t~z ıekeri pazar~ık ı~retil~ mubayaa ~di_lecektir. 
lhalesı 8 Temmuz 929 pazar guntt saat 14 dedır. Talıpierın ıartoameııını görme

leri ve ıartnamede yızılı olan ıekildeki ıeminatlariyle komiıyonumuzda huır bulull• 
maları ilin olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 1000 kilo .ade ya~ pazarlıkla ?'~bayaa edilecektir. lbale 4 
Temmuz 929 saat 14 tedir. Taliplerın ıartoamesını görmeleri ve prtnımede 

yazılı olan ıekildelı.i teıninatlariyle 11.omisyonumuıda bulunmaları ilin olunur. 

Ç 
orludaki kılaat ihtiyacı için 40000 kilo gaz yagı mubayaası kapalı ze..-f uıulilo 
münakasaya konmuıt~r. ihale 14 Temmuz 929 Raat 14 tedir. Taliplerin ıartna• 

mesini görmek ve igtirak etmek üzere çorludaki !latı11 alma komisyonuna müracaat~ 

ları ilin olunur. 

Ç orludaki kıtaat ihtiyacı için 98000 kilo aade yağı kapalı zarf usulile mllnıkasaya 
konmuıtur. ihalesi 21 Temmuz 929 oaat 14 tedir. Taliplerin f&rlnamaaini gormelt 

ve iıtirak. etmek üzere çorludaki satın alma komisyouuoı muracaatlın ilin olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için beşmilyon dokuzyüz altmıı. ?oltuı bi~ dokıu:yttz yirmi iki 
kilo oduıı pazarlıkla mubayaası takarrUr etmııtır. lhalesı 7 temmuz 929 pazar 

gUnU aoat 15 tedir. Taliplerin ıartnamesini görmeleri ve ıırtnamede yazılı olan ıekil· 
deki teminatlariyle ltomisyonumuıdı huır bulunmaları ı:1ıı olunur. 
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