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e}tlülde topla naca nayak Adayı teşrif!! 
tn !-& H;~ de beynelmilel 
I uhlın bir konferans top· 
alnrnıftır. Almanyadan 
a ı • nacak tazminat parala· 
tının k h l le simi meselesini 
: letınek için teplanmış 

oıan b k u onferansın man· 
~rası hakikaten herkese 

ayret verecek bir ~ekil ve 
tnahıycttedir· çünkü harbi 
uın . . , 
1 

uınını.f\ galip müttefik· 
er· '-1 Konferans masası et· 

17 
Konf!rede 
500 den 

fazla 
doktor 

buyurd~lar '~ 
ÜÇ ff'• D . Gazi Hz, dun akşam I i 

ıl saat 5,30 da s,karya ·i 
Üre ek rı motörile Bostancı do~Jj 

i ru bir gezinti yapmıtlar, U 
kongrede ! oradan Büyük Adayı~ 

H teşrif buyurarak Yat ~ 
bir de ij kulöpte geceye adar I~ 

istirahat buyurmuılardır. li 
'-'===~ .............. _ .............. ' ~ .. . ................................ . 

Başvekilimiz 

~afında adeta birbirlerinin 

buluna
cak Koıısre b&kkmda izahat 

•eren Fahettln Kerim B. 

serf!İ 

aç hcak Başvekil ismet Pş. Hz.· 
nin yakında Ankaraya de>. 
necekleri teeyyüt etmekte· 
dir. Muhterem Başvekili· 
miz lstanbulluların .arasın· 
dan bu kadar çabuk ayrı· 
lacak değillerdir. 

oğazın.a sarılacak derecede 
tnücad l k e e etmektedir. Va· 
ıa son haberler lngiltere 

:aliye nazın M. Snowden 
rafından konferansta hu· 

~le getirilen buhranın 
bertaraf olmak üzre olduğu 

Bu sene kanseP, firengi ve kızıl hastalıkları 
hakkında hazırlanan raporlar tetkik edilecektir 

seririyao, lAbratuan, tedavisi 
ayn ayrı oıatahassısları tara
fından hazırlandığı bu mev
zularda yen! tali ihtisaslara 
ayanlmış ve her mevzu üze
rinde gerek edebiyatındaki 
son tetkikler ve mahallt 
etütler UAve edilmiştr. 

ildirilmekte ise de murah
haslar arasında mevcut 

~lan ihtilaf csaslanna bakı· 
k rca 'Vaziyetin ıslahı okadar 
olay olmadığı tesltın cdilJr. 

k Malumdur ki La Haye 
onferansmın birinci mak· 

&adı Pariste mütaha!sıslar 
irafındau hazırlanmış olan 
h ~ung planının alakadar 
h ukuınetler tarafından ka· 

ul edilmesidir. Fakat çok 
§ayanı dikkattir ki konfe· 
tansı teşkil eden devletler 
~urahhı:ı.slarından mühim 
ır lı::ısmı bunun aleyhin· 

dedir. Ve aleyhtar devlet· 
lerın batında da İngiltere 
bulunmaktadır.· 
Fransa Young planını ol· 
duğu gibi kabul ve mü· 
dafaa ediyor. Kezalik ital
}'a, İspanya, Belçika, Çek
oslovakya, Lehistan Fransız 
teklifi dairesinde bu planı 
kabul ediyorlar. 

11d senede blr toplanmak
ta olan Türk np kongresi bu 
sene ı 7 eylül salı gün il An
karada toplanacııkar. 

Kongre hazırlıklarını ik-
mal eden kAtibl umum1 
Dr. Fahrettln Kerim B. dün 
bir nıuharrirlmlze şu mnlıl· 
mau vermiştir: 

- Kongreyi reısı fahri 
ismet pnşa I Jz. küşat edecek-
Jer ve birinci reis sıhhiye 
vekili Refik B. de devam 
ettirecektir. Kongre 17 eylül 
snlı günü H. 1\1. M. binasın· 
da açılacak ve üç gün de· 
vam edecektir. 

Kongre ruznnmcsindt: fren· 
gi, k<ı.nscr ve lozıl hnsMı • ar 
v:ırc.tır. 

Kongreye slvU, asker, bil· 
tün serbest ve memur Türk 
eubbnsının ekseriyeti davet 
edilmişlerdir. Geçen seneki 
kongrede 500 doktor vardı. 
Bu senede ayni suretle çok 
olaca~ını limit ediyoruz. Ra
porlar hazırlanmışur. Bu ra
porlar mütahassıs arkadaşlar 
tarafından her mevzu bir 
kaç kısmn ayrılarak ihzar Halbu ki İngiltere mua· 

llzdır; sebebi de Y 011g plii-n 
1 

Qlunmuştur. 
ının (1929) Spa protoko u l\1cselA frengi, fmglnln 
~e (1925) Paris mukavelesi ı:::;;-:::.:::::-::-::.::.ın:ıı::-:::.:::n=::ııa:::ISl:llll=
ltıucibince Alman tamirat mucibince tazminat ver
lediyatından kendisine ay· meğe mahköm olan Alman 
tılını§ olan hissenin yüzde ya da mezkiir planın kabUI 
tniktannı tenkis etnıesidir; ve tastikinl (Ren) mırıta· 
hir halde ki bu suretle kasının evvelden tahliyesine 
tenakus eden miktar her talik etmektedir. lngtltere 
~ne İngiliz bütçesinden(2) (Ren)in tahlfye ine karar 
~ilyon (400) bin lirayı bu· vernılı ise de Fransa tah-
acaktır ve bu hal (37) liyesini ancak Young pli· 

sene devam edecektir. nının Almanya tarafından 
y Konferansa iştirak eden r,abulüne muallak oldutunu 

una11istan, Roınaoya, Yu- ileriye sürmektedir. 

[ Alttarafı ikinci ıayıfamızda<hr ] 

Konservatuvar 
heyeti 

Şark vllAyetlerlnde 
halk tarkülerlni tesblt \ 

için bugan haı·eket 
ediyor 

Şark vılayctlerlnde halk tilf .. 

Hılertnl teıbıt etmek Uz.re te · 

yahaU mukarrer olan Konser • 
vatuvıır heyeti buglln Karadcntze 
gidecek olan fzmir vapuru lle 
Trabzcn'l hareket edecektir. 

Dahiliye 
ekili iz 

Ankaraya döndü 
Bir hafa onra Avru
paya gitmek azere 

lslanbula gelecek 

Heyet, konservatuvar mOdO· 
rD Yusuf Zıya Beyln rlyase • ... 
tinde, Mahmut Ragıp ve Fer. Ankara, 14 (Vakıt) -

Dahiliye vekili Konya tre· 
renile geldi. istasyonda ve· 
killer, hükumet erkanı, vali 
mebuslar, halk tarafından 
karşılandı. Bando, Asker 
ve Jandarma, Polis müfre
zeleri tarafından selamlandı 
Kalemi mahsus müdürü 
Ekrem, yaver Arif B. Icr de 
refakatlerinde geldiler. Ve· 
kil bey maliye, hariciye 
vekillerimizle birlikte bir 
otomobile binerek doktu 
vekalete hareket etti. istik· 
bal merasimi parlnk ve sa· 
mimi oldu. 

Ankara, 14 (Yakıt) -
Dahiliye vekilimiz Avrupa· 
ya gitmek üzere bir hafta 
sonra lstanbula hareket 
edecektir. ~~slavya murahhaslar:ını da Görülüyor ki La Heye 

0 Yi ve Tiryanon muahe- başlıca devletler mürah· 
deleri mucibince kendile- hasları tarafından çok esaslı Htn p 
t

1
ine isabet eden tazminat· fikı'r ve emel ihUlaflan R arı uslar Çine karşı ta-

..... n devler tarafından vardır. Bu vaziyete göre ·oıunt b arruza nıı geçtiler? 

""d'l azam en tediyesi temin konferansın müsbet ir ne· " ı l'ft d"k y ı~ . k~ Şanghay, 13 - Gnze· 

k 
•••e ı çe ong p unını . .1 bitınesi un unsız o.bul d kl ·· tıce ı e lelerin beyanına göre 

l e emiyece erini soY· addedilebilir. •ıtıekt~dir. 'f elımet Asım Mançuride Rus-Çin hudu-

N_ı~h=a~y:e:t _:Y~o:u:n~g~...:p:la:n:•~:_--:i::'::::::;;:;:~ıı Yu•uf Ziya. Mahmut Ratıp. Ferruh JUer dunda mü ademeler ol-- mutlur. Ruslar iki Çin 
" ruh Beylerden mOrekkeptlr. istasyonuna taarruz etmiş· 

Darillfilnundan ı-ıalk ve bilgisi der- lerdir. 
ncği mensuplarından Apdnlkadir 
B. de heyete rcf akat edecek Moskova, 

13 
- Harp ve ihtilal meclisi aksayı 

ve ıarktakl ev c§Yalarını ve 
ev eıyalarma olt mnha!lı le\•az.ı- şark iç.in hususi bir ordu 
mı teıblt edecC'kllr. te~kiline karar verilmiştir. 

Heyet Trabzonda bir hafta Bu orduya cenernl Bhiher 
kalacak ve oradan Bayburt ve kumanda edecektir. Ce· 
Gomüganeye gidecektir. BılAha- neral Blöhcr §imdi Uk-
re Erzuruma da uğrayacak ve rnyna vali ve kumnndn-

ıonra cenuba, Elazize gidecek· mdır. 
cettlr. Bertin. 14 (A.A) - Lo· 

Seyahat bir eydan fnzln de· kal anjayker gazetesine 
\•em edecek ve gene ayol ta· Şangnydan gelen bir tel· 
r kle lıtanbu'a a,det edılecekllr. f gra Rusların Mnnçuri 

Heyet, beııaberlnde mahalli hududunda Pograniçkaya 
kıyııfet ve rakı!lan tesbll etmek taaruza geçtikleri bildiri-
lçin Qç operatör ıle (120) yt 
matecaviz pllk götürmektedir. 1'-l-iy;..o_r_. ________ _,ı 

Rus Çin 
Gene mi harbe 

tutuştular 
Moskova, 13, (A. A} _ 

"T .. . as aıansı " bildiriyor : 
Çın şark demiryolları ihti .. 
lafının bidayetinden bert; 
btyaz Ruslar Çin kıt' atının 
yardımile Sovyet hudut ka· 
rakollan ile sakin halka 

mütemadiyen hücum et • 
mektedirler. Son günlerde 
Sovyetlerden tarafından bir 
kaç maktul ile birkaç ta 
mecnJh kaydedilmiştir. 

Şakiler ve Çin kıtaatı 
tüfek ateşile iktifa etmiyc• 
rek bir çok mıntık larda 

Sovyct erazisine dahil ol
muşlardır. 

Blagovcsnck mıntaka ında 
ve Sungari ve Elakkanlca 

nehirlerinin munsaplannda 
beyaz Ruslar ve çin kıtıatı 

Sovyet hudut muhafızları· 
na taarruz etmişlerdir. Mü-

tearrızlar, Sovyet kıtiıatınm 
şiddetli mukabelesile dağı· 

tılmıştır. 

Komünistler 
Mahkumlar Sivre1] ha
pisanesine naklediliyor 

Ankara, 14 (Vakıt) ~ 
lzmird~ mahkam olan ko· 
monlstler hnkkındaki ka· 

zµu ... ----.--...... -----·,.~ ... 

hamızda 
ı : 

; 

1 Gençlik sayıf ası , 
.,... ____ ... _ ...... -.............. -.. -...... -........................... ...J 

Tayyare bayramı nasıl 
tes'it edilecek ? 

m 
Dün yapılan umumi 

içtimada 
kararlaştırıldı 

30 ağustosta 3 yeni tay
yaremize de at 

C.mlyet mOdürG konacak Fırka rııllfıttlt 
Hasan Fehmi B. Hakki ŞmasI p,._ 

İstanbul Tayyare ccmiyeU mtyeU teıkll!tı ,.o bnınn halk 

ıube, kaza \'e nahiye retslelerl lalirnk edecektir. -
dnn Fırka mnfcttı~i Hakkı Şı. Bayram gün6 
nıısi Pll§anın riyasetinde umumi Tayyare bayramı gOnO muh· 
btr içtima aktedcrek 30 a~ustos telif mahallerde mnsaınereler 
tayyare bayramında yapılacak tertip edilecektir. Eıcllmle Gnl-
merastme nit programı tantlm hane parkında, Sarııyhu!1'u f · 
ctml§lerdir. zlnosunda, Tahlmde, UdtU ar 

Program lntlrah stnem sında. noynkdero 
tııkcle gaılnosunda, Bakırkısyde 

Yapılan program mucibince b h de 30 ıakız ağacında, fener a çe 
a~u tos gllnU Kolordu ku • BelvUde muhtd~ mtısımerelcr 

mandıınlığınca tertip edilecek \'erilecekllr. 
geçil merasimine Tayyare ceml· Aynca Bebekte kayık yanılan 
yetl bir tayyare timsah ıle ,.e ynııne m0sabaka1an yı• 
ııtlrak edecaktlr. Bu merasim pılncuktır. 
öğleden evvel yapılacak ve Herasfmdan onra 
~~\eden ıonra da Y cıllgayde y eıtlkoyde ) apılacık mera· 
latanbul vıl~yell namınll satın simden sonra tayyareler uçut 
ahnan llç l8yyarcye at konacaktır. yapccaklar ve bu esnada halka 

Merasime hnkamet crltlm, tcbrlknaoıder at8cakiardırf ~) 
muhtelif cemtyetler, tayyare ce· Qç tayyarede Oııanbul • atl ' 
•ııınıı111111 ıı11111ııı1ııı11111ııııııu11111ııııı111ııuıı•ıııuıııı••111ııııııııııııı 1uıııııııııııııııııtını111ıı ıımuııJllll" m 

11 

rar mahkcmei temyiıce ta • 
tastik edilmi§tİr. Mahkum· 
lar mahkumiyet müddetle
rini geçirmek üzere Stverck e 

Yüz e aka ız 
26 ağustos pazartesi 

günü yapıla alk 

Müsabakamıza iştirak edecek olan hapishanesine nakledili-
yorlar. 

5 sene hapsedilecek 

6,110) lira ihtil~$ eden 
fah$il memuru 
mahkum oldu 

İstanbul ağır ccze mnh
kenıesl, Çnrşı maliye tnl sil 
şubesi t.,J.c:jJ memuru Ke-
mel Ef. nııı 
ihtilastan 
muhakeme· 
sını dün 
bitirmiş, 

geç vakit 
kararını bil
dirmiştir. 

Maznu· 
nun, vergi 
mu kabili .. ~ ............. 
olarak mü-~~.:,..r..;.~:....._...:_J 

kellcflerdcn Kemal Ef. 
nldığı 6,110 lirayı tedric~n 
zimmetine geçirdiki, nefsani 

heveslerine snrfettiği emanet 
bazı mücevherat arasından 
bir pırlanta küpeyi de Av
rupaya giden dostuna he
diye ettiği sabit olmuş, 
beş sene bir ay n~ır hapse 
mahkumiyetine, 6, 11 O lira· 

nm bir misli ecza ile bir· 
tikte tahsiline, mahkumi
yet müddetine muadil 

memuriyetten ve amme 
hizmetlerinden mahrumiye
tine, küpe bedelinin de 

tazminine karar verilmiştir. 
Muavini Lutfi Ef. , mü· 

rakaba vazifesini ihmalden 
maznun bulunuyordu. Mü
rakaba ile muvazzaf bu· 
lunmndığından, o da be· 
raet etmi~tir. 

Seyit Sinan ve Fethi B. ler 
mahuu o3rak iki sırtlP ıııert-• 

Tertip ettiğimiz yüzme 

( 

müsabakasının kayıt mrtd- rap;:..ı.t;;kek 1010~nı·re ııı•h•"' 
deti ayın 22ind perşemhc ınCioabaka Mod• ... ~UT ı.ıı.~ıııd .,; 
gu

- - k aılıyat.&a 
9 mı 'ho ·şa- ı-"""-...:;ft""":'I--....,,..-,...,.....,..,.....~-_,,...~ fenerba çcJ• 

S illi ili :ıyet nlh•rct bulıı 
~ buluyor • caklıt• - 9 _ Kadın 

~ Müsabaka • eutara aıı 

' ~:mız~clcişua·rrzauk :rı:.baka ı•n• li Moda BııOııd• 

s eden genç- 200-:SOO ınw•llk 
! lcrimiz her btr ın•••f• 

0

~ .. 
\ gün öğle • •"' '"''"" 
:= den sonra ıır. 2- M ••· 

= 
~ birer ikişer 
~ gelerek ya
! zılıyorlar. 

Seyit Sınan B. 

bakal•ra aınıı• 

tSJ otnıa1c Ilı et' 

her ıdınancı it• 

ıırak edrbl!lr. 

~ Bu günde 
~ karllerimize 
~ son kayde
~ dilen ama
!törlerden ild
~ sini tanıtt
ı yoruz: Sc-
~ yit Sinan 
~ 'e Fethi 
~ beyler. 
f Se)it Si- Fe1hı 
J nan n. Fencrbahçe kulübü
~ ne mensuptur. 24 yaşında-
~ dır. I 6 seneden beri } uzfı
\ yor. 926 senesinde deniz· 
§ çilik heyeti tarafından tertip 
t edilen sur'at musabakasına I girmiş, ikinci liği J,az;ınmış-

~ tır. C Fethi B. ı 7 yaşındadır. 
f: G alatasnrnvlıdır. 6 seneden 

beri } uzU}:or. BlzJm prış 
ilk musnbaka ı olaca!.. 

MQ .. bakamuın cı .. alı v ltllrak 
tartları ıu ıureıl tcıobll edllı lıllr: 

1 Mihabaka aym 26 ncı pual'teıl 

3 - MG••· 

bak•r• 1
•
1 

•" 
edeeılr olan 

•J>O't,11lar, t'.\lma 

•• parardaıı 
nıada lı r ılla 
..... ısıııı9 ar11• 

b•••ın11 m r• 

eaatl• ı.tınl rinl 

k•ycl tt rmeUdlr 

B ıc•· 
• MU. lıtlılar ı.ımlrrlnl k•Y" 

4 - b:er kıl'• reılnılertlet bc-
deıtlrtrken d• TI rln ce•apları•• 
raber ıu •u& 

baakacaklardır. 
faJ:IP .,. aıında•nıu 

/ıı. lımtntr7 8 ,..aç f 
-' '" ı\the m u•upıunu:ı 

C - Hana· ,.u. .. l- ı _..,,oror•u"11 
ç Kaç ocne.,en r 7~ 

rGs ınGoabakalar • 
D - E•v•k• 1 n ı • 
tıtlrak etılnts 1111? Eıtlnlu n• 

ıd 1 E 
_ Adreetnlı 1 

• ınıı 
5 K,.yıt mOddıtl bu,<ln baılar ~~ 

b GnD •••' ıe .,.. 
22 atuıl Perıcrı:ı r 

O nd•• ıonra or'\lku 
nihayet lı hır. ul 1uıbul edılr.nı ıı, 
bulacak mllrac uıl •• ı. n lı el 

6 \'akıl. nı taba a• 1 

"'I tıı nıuv• f• 1 
ık!ncl Ytl lı\ ne .. er ' lı: ıı. r up• • • 
1 rlnln bal raU olın" 
nıad11'1alar ycr .. c:clı.llr• 

1 1111 11ıııı111111tlll IQ1ıtıl 
11 

-. 11111ııııııııuı1ın ıııumııııııu111 ı111ıııı1111ıııı• ıu uı• · 
ııOnO ı..dın •• ukok 7:lıllcülıırcı 



VAKiT ln Aıtusto! 
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« Vakt »ın tefrikası: 26 ' Şehir Haberleri 1 

Serseriler 
kıralı 

Yerli mallar 
Sergi büyük bir rağ· 

bete mazhar oldu 
Aleluandr Zubkofun hatıratı 8 . h-ft--d b . ır a a a a 

- Daha devam edecek Bır takım memurlar dola~-
tırırım. ihtiyatı ısla elden açık kalacak 

mh;iniz? 
- ~:vet yarım saatım da-

ha var ... 
- Öyle ise 500 kuron .• 
Ka!!;ıt dat!;ıtılıyor, 500 llo

rlni kaybettim. Bunun üstü
ne 50 kuron koymak olur 
mu ? sonra gülünç olurum. 

- Beş yüz koron daha ... 
Tekrar kaybettim fakat 

kederimi göstermlyece!tim. 
Biz zengin adamlarız. Kazan
mak için değil Asabımızı 

mnhzuz etmek için oynuyo
ruz. Biraz kumar oynamak 
Asabı dinlendirirL .. l~te mak-
sadımız bu ... 

- 500L. 
Kar,ımdakl şişman bHon 

yavaşça tebessüm ediyor. 
Bu beş yüz kuron da gitti. 
Fakat dahn 2200 kuronum, 
ve vai<leye ayırdığım 500 
kuron var ... Yok, yok bu 
500 zii üzerimde rokmuş 
farzctmeliyim. Banka tekrar 
bana geçiyor; yalnı7. 800 
fllorin koyuyorum. -Kal.anı

yorum. Kazanıyorum. 500 
koyuyorum kazanıyorum. 

100 koyuyorum gene kaza
nıyorum. Arkadaşlarımın yü7.
lerinde haset asarı görülü
yor. Bir çeyrek saat sonra 
cebimde 15000 filorin oldu!!;u 
halde kulüpten çıkıyorum. 

Artık töbelcr olsun. Evime 
anletle anmıyor ve "Go;·kl. 
eserini okumağa çalı~ıyorum. 

!;çiler hakkında, köylüle
rin sdaletl hnkkında yazıl

mış sahifeleri gözden geçiri
yorum. Fakat bunl~nn hiç 
birisi beni a!Akadar etmiyor, 
"Zopof.ta oyun oynarken 
şurada rahat oturmaklığım 

mümkün mü? Belki şu ,·ırada 
orada olsam ı;ervetim yirmi 
otuı bin filorine baliğ olur
du ... Sabahın dördünde yatı

yonım. l'ykum<la pnrn dolu 
bir çok kasam oldugunu, 
sürü ile kadınların kar~ımda 
çırılçıplak' soyunarak "Beni 
satın nl.. de.p;erlın 10000 filo
rindir; ı 0000 lilorinle seni 
alının •. ı ·e istersem yaparsın 

-A 1 beni 10000 iilorine! •. " De
diklerini göıüyordum. Sabah
leyin müthiş bir baş ağrısı 

ile uyanıyorum. Bugün ~.zo

po!.,a gideceğim ve deıı!:ı: 

kenarında dcla~arak bir:ız ha
\"8 alacağım. Hayır J;lübe 
gitnılyeceftlm. 15000 filorlnin 
var... 15000 lilorin bu! lsı·eç 
benim gibi zengin bir tabası 
olduğuna sevinecektir. lsrcçte 
mühim ithalat Ye ihrac;it 
muamellıtını girişeceğim. 

L·cuz şeyler satın alacaıtım. 

'™ 
(lstanbul - Beyazıt), ( lstanbul
balıkçıları) ismi verllccdı.tir. 

Tayyareler iki üç gün evvel 
E.lı.iJdıirden buraya gelecekler 
te bwada ıOılenccelr.lerdır. 

Yapılan hazırlıklar 
Bu sene tayyare cemiyeti 

teçen tene oldııAu gibi ticaret
hanelerin Wt kazanç teberrüa
tını maktu iane makbuzu mu
kabilinde kabul edccelttir. 

Cemiyet ilmdiden "Bugünkü 
kazancımız tayyare cemiyetine 
aittir.. cümlesini havi levhalar 
tabettlrmiıtir. 

Bu levhalar istenilen ticaret
hanelere verilecektir. 

Bayram Lu sene cumaya 
teııadüf etııği içto müesseseler 
kazançlarını Lir gün evvelki 
perşembe günü verecdclerdir. 

Müsamerelerin mültemmcl 
olması için §imdiden lıtihzarata 

'•§ 1 anmı§lır. 

bırakmam "Ylran. dıı ben
den memnundur, annem <lr ... 

Belki bugiin "Viran. dJn 
bir hnbC1' nlırım. Bakalım 

bugün ~ Zopof .a gidip deııiı 

kenarında biraz gezeceğim ..... 
işte bu kadar. 

Fakat sahilde beş a~agı iiç 

yukarı gezmesi ne kadar can 
sıkıyor! Gidip bir kahvede 

yahut bir barda oturayım! 

Aman yarabbi! Benim 1 5000 

florinim var. Adi bir memur 
gibi metelikleri düşüne düiü

ne sar!etmiyecej!;im ya! !ley 
garson! Buna şampanya! 1 lem 

şampanya ısmarlıyorum heıu 

de masama iki kadın dn\"ef 
ediyorum. 

- !\asıl güzeller benimle 
şanpanya içer misiniz? 

"Verain bu hareketimden 
dolayı beni tayip edemez. 

Onlarla yatacak değilim. Yal· 
nız biraz eğlenmek itiyorum. 

Şenliğimi 17.hara mühtacım. 
insanın kesesi dolu olursa 

keyfi yerinde olur. Zamaııı
mızda fakirleri geçimİl"e hak

ları yoktur. Dünya zcngiıılc

rindir. Oteller, lokantular, 
vııgonliler, en güzel kadınlar 

ve ... kumar masaları hep zen
ginler içindir. 

Fakat ben kum:trancye git
nıiyeceğinı. Yalnız bup:iın 

Öğleden sonra biraz deniz 

hayası almak için "Zopof. a 

gi<lece~im. Saat altıda çıka

rak dcni:ı: kenarına gittim. 

Bu denİ7. Rusya sahillerini 

<le ok;ayan deniz dejiil mi? 
fakat ebedi <lalgalnrın, su
yun chcdl hareketinin bir 

zevki yok. Yarabbi! inanılır 

şey mi? Bazı l<ımsler dört 

baha şu kumsal üzerinde 
uzanarak yüzlerini suya di

ker kalırlar. Ne garip şey! 

- Bonsuıır i\lösyö " Zul
lr.il. 

Baron beni setam!ıyor! 

- Galiba ki•çük bir parti 

y3pmadan evvel biraı scriıı

liyorsuııuz; öyle mi l\lösyii 
ZubkoH 

- Dediğiniz gibi. 

Yarım saat sonra kumar 

masa;ırna oturmuş bulunu

yorduk. Komedya tekrar 

başladı. Kendi kendime: "Jh

tiyatkAr ol! Zubkof! "umıı;ı:. 

!erin küçük olsun!, diye tek

rarlıyonlur.ı. 

(Bıt,..41) 

Jaı)on sergisi 15 gün 
so11rc.t acılacak 

• 
Bu günlerde açılması ev

velce takarrür etmiş olun 

Japon sergisi istihzarat henüz 

bitmediği için ancak on beş 

gün sonra açılabilecektir. 

ingıliz lirası 
lngiliı lirası d Un ı o ı s,5 

kuruşta açılmış, I O 19,5 ku

ruşta kapanmıştır. Dün bor

sada fngiliz lirası üzerinde 

bir çok muamele olmuşrur. 

İtizar 
" Bir yılada açan gül ,. , 

" Çorçilin hatıratı " tefri
kalarımıı mündericatımı

zın çokluğuna mebni bu
aün dercedilememi§tir .. Ka
rilerimize özür dUeri2. 

• 

Galatasaray li>csinde açılan 

yerlimallar s Jrgısı gittikçe 
rağbete mazhar olmaktadır. 

Sergiyi elim Atina sefiri 
f.nis Bey bnşta oldıtu halde 
bir çok lıanka mü<lllrleri, 
Kuleli, llarbiyc mektebi za
bitan ·ve tdc·belcri, pek çok 
kimseler ziyaret etmişlerdir. 

Sergiyi enelki gün 8750 
dün 7000 kişi gezmiştir. 

Civar vil~yctlerdcn dün de 
lılr çok telgraf gelmi~tir. 

Bunlarda serginin bir kaç 
gün daha açık bufundurlması 
İstenmektedir. Bu talep ve 
~ehrimizdekl halkın sergiye 
1'ar~ı gö>terdi~i alı\ka sergi 
heyetince nazarı dikknte alın
nıış, ·scrgi11iıı bir hafta olan 

ku~nt muddeti bir halta da
tıa temdit cdilmiştr. Sergiyi 
7.iyaret edan ecnebiler tri -

kornj ve ipekli maımılAtı 

takdire lıh-ık nördtiklcrinl 
, " 

söylcınişlerdJr. 

Dün sergi reisi Nzım :'\uri, 
tic.ıret odasından Galip Bah
tiyar, J\<17.ım Ziya, trikotajcı 

l\lustafa Hnyri ve Atıf Bey
lerden mlirekkep bir komis

yon toplanmış, te~kil 

olunacak jliri ve verilecek 

madalyaların sureti teı'lii 

hakkında görüşüimiişt[ir. 

l ı~ ~onoresi 
[O<t tar.ılı bl•in<:i s>yıftllıııd•dır] 

13u raporlıır kongreden ev
'cl azaya verilecek \"e onun 
üzerinde serbest münakaşa 

cer yan edccclai r. • 

lllevzulardnn ikinci~! ol:.wı 

kanser meselesi .de çok ehem- 'ı 
miyetlidir. 

lliitün dünya kanser, kan
serin patalojisi "e tedavlsile 
i~tlgal ediyor, milyonlar sar
fcdlyor. Bizde de lıu esas 
iizerine faaliyete girişilmiştir. 

Gelecek senelerde teşkilatın 

te\"sİİ noktai nazarından 

konp;re mukarreratınııı ehem
miyetli bir rol oynuync~p;ı 

şiiphesizdir. 

l\lemlcketlmizde mevcut 
kanser miktarı hakkında çok 
şayanı dikkat istatistikler ha
zırlanmıştır. 

Kızıl hastalığı lçin de ya
rım gün ayrılıııı;tır. Son se
neleı de bu hastalığa karşı 

ayrı bir ıc:ı da ke~fcdilmlş· 

tir. 

Bir kongrede gerek pro
pi!Atsı ve gerekse teda l"i 

nokta! na1.arından alınan 

neticeler tcblijt edilecektir. 

Kongrenin resmi mevzu
ları olan hunlar<lıın başku 

her doktor kendi sahası da
hilinde hazırladığı mesaisini 
tebliğ halinde bildirilec~k 

ve bunlardan bilahare ııe~

dilecektir. 

Devlet demir yollarında 

ve di!!;er vesaiti nnklirede 
yüzde 50 tenzllAt yapıla

caktır. 

Kongre nzasının her t[irHi 
i;tirahatı temin edilecektir. 
içtimadan gayri saatlan.la .\n
kara l"C ci nırında gezintiler 
ynpılncaktır. 

llu münaşebetlc Anknra da 
bir de tıbbi ser~i n~ılacak 
ve burada ıı;crck yerli \"C 

gerek c ecnebi al<lt ve cde
yatı tıblıiyc·,ilc yerli ve cc
ndı! ispuıciı arl nıüstaı.zcrat 

te~lıir eı.lılc~cktir. 

licnret o~osın~a 
Rusyaya gönderilecek 

deri meselesi 

Ticaret O<faq meclisi dün 
toplaumış, Rusyaya göndcri
Jecek deri meselesini mü7.a· 
kere etmiştir. lç.tima<la gön
derilecek deri tevziatını ya
pan Oda idare heyetinin ra
ponı okunmuş, tevziat listesi 
kabul edilmi~tir. 

25 ,\gustosda Yerilen müh
let bittigi için tiıccarların 

•tİr3tlC hareket etmeleri, aksi 
halde Odaca hiç bir ~ikftye
tiıı ııaznrı dikkate alınamı

yncaıtı da tahtı karara alın
mı~cır. 

Bazı ticaret odalarında 

alııımali.U olan menşe şeha
clcmameleıi ücretinin fazla
Jı~ından şikayet edilmekte 
idi. Dün bu şikayet meselesi 
de görüştılmü~, bu ücretlerin 
250 kuru~tan fazla olmaml'ı, 
hu hu,tısta aldkadarlara teb
ligat y:ıpılmast kabul edil
mi~tir. 

Bundan sonra hafi bir iç
tima yapılmı.~, lweç ve 
Fransa ile yapılacak ticaret 
muahedeleriııin ticaret kısım
ları mii1.akere ve tetkik 
edilmiştir. 

Hakimiyeti Milliye 
bityrilmı 

1 7 ağustos cumartesi gü
nü Hakimiyeti Milliye bay· 
ramın• <tesadüf etmesi do· 
layısile devair ve müessesat 
tatil edilecektir. 

At· yarışları 
y ann mevs•min en mü· 
him koŞula~ı yapılacak 

lstanbul at yarışlarının 
en mühimi yarın yapıla
caktır. Mevsimin en bü

Yunanlılar 
- --

Tiirk mallarına azami 
tarife tatbik ede<•ekler 

Atina, 14 (A.A) - Yu· 
nan hükumeti bu günden 
itibaren Türkiye mevarida
tına umumi tarifelerin tat· 
bikini kararlaştırmıştır. ..... 
Ziraat ııınumi n1iidiirii 

geliyor 
Ankara 14 ( Yakıt ) -

Ziraat müdiri umumısı 
Naki B. lstanbula hereket
etti. Nakil B. Brusa ve 
Adapazarında . tetkik ve 
teftiş seyhatine çıkacaktır. 

Baha Sakı 

Kalküta, 12 - Kendine 
Efgan emiri unvanını veren 
Baha Saki yeni bir oto • 
mobil almııtır. Baha Sai,k 
Kabil sokaklannda, otomo· 
bilini bizzat kul !anarak do-

latmaktadır. Geçen gün ııene 
bu otomobil ile meydan 
havalisinden dönerken Ba· 

a Sakiye bir ıuikaıt ya
pılmıı, üzerine bir el ıilf.h 
atılmış ise de isabet ebne
miıtir. Y alnıı otomobilin 
önündeki kriatal parçalan· 
mııtır. 

yük ikramiyeli koşusunu lı----------

teşkil eden Boğaziçi koşu
suna en namlı lngiliz at
ları müsavi şeraitle iştirak 

edeceklerdir. Bu senenin 

bütün koşularını kolaylıkla 
kazanan Kapgrine bakalım 
yarın ne yapacaktır? Ya

rın da ayni kuvveti göste

rirse Ankara koşularında 
kendisini bekliyen Olgodan 

mada boy ölçecek ehem. 

rniyetli bir hasını kalmı
yacaktır. 

Yarınki yarışın diğer bir 
fevkaladeliği de Karacabey 

harasından gelen tayların 
iştirakidir. 

Bu taylara burada açılan 
binicilik mektebinin küçük 

talebeleri bineceklerdir. Bu 

yavruların nasıl bir cesaret 
ve soğuk kanlılıkla atları 

idare ettikleri görülecektir. 
Koşuların nihayetinde ha

ranın yetiştirdiği tayların 

bazıları müzayedeyle satı
lacaktır. 

Yeni ıimendifer hatları 
Ankara, 14 - Fevzi Paşa

dan Malatyaya doğru timendi

fer inıoatına faaliyetle devam 

ediliyor. 

Bu hat üzerinde ve 1 50 lci

lometro m...afedeld Gölbaş< ls

ı.tasyonunun l.:~t resınl 9 ey

lülde olacak merasimde baş 

vekil ismet paşa Hz. Nafia ve

kili Recep bey hazır buluna

caklardır. 

Gelen malumata göre Kü

tahya • Ba!ıkes:r, Ankara . E
reğli haılannd.ı iııiaata faaliyet

le devıırn edıliyor. 

ltaretler: -
Bir spor hadisesi 

Genç ve kıymetli bir 
spor kulübü yılmak ve 
durmak b!lmiyen çalıf· 
rnası aayealnde üç defa 

tekrar tekrar yaptıfı'.maç 
lar neticesinde rakıbini 
yenerek birinci kümeye 

geçmek hakkını kazandı. 
lıtanbul Sporun ıtad • 

yomdaki ıon oyununu 
aörenler hakikaten çok 
be(endiler, takdir etti • 
ler. 

Lakin ilfı'enlyoruz kiı 
centlmen bir ıporcu o • 
!arak maç meydanında 
gallp gelen bu genç ve 
istikbali parlak kulüp 
bazı lüzumsuz tarafgir· 
ilklerin kurbanı edilmek 
ve hükmen magllip sa· 
yılmak iatenlyormuf. 
Sıkaık beynelmllel te
maslara veılle olan ap
or hepimizin alAkadar 
olacağımız bir çalııma 

sahası olduiu için İfa· 

ret edelim ki, bilhassa 
bu meselede "Kitaba 
uydurmalar " " hile! 
ıer'lye. ler yapmak ve 
bu yüzden gençlerimizi 
kırmak Türk sporculu~
nun istikbali için pek 
hayırlı §eyler olmasa 
gerektir. 

btanbt.-1 sporda bir 
çocuğun usul bari • 
cinde oynabldıfını id
dia eden efendiler maç 
başlarken nerde idiler 
neye çocııklan uzun 
müddet yordular. 

Sporcu hakikatı çlğne
meıneliclir .. 

Sayılı 2 #' 

1 ADLiYEDE J ' 
Arkadaşını öldüren genç 
Dünkü muhakemede şahitler dinlenildi ve 

Sacit Ef. ye gelen mektuplardaki tahassür 
edasının neye delalet ettiği araştırıldı 

Arkadaşı Hamdi Ef. yi 
öldürmekle maznun Vefa 
orta mektebi talebesinden 
15 yaşında Sacit Ef. nin 
muhakemesine dün ağır 
cezada devam olunmuştur. 

Dün bazı şahitler dinle
nilmiştir. Mektep müdürü 
Salahattin B. , muavini Ad
nan B., mektep arkadaş· 
!arı Selami, Fethi, Şük
rü Ef. ler, eczacı Suat, 
zabit Salih B . ler, tes-
viyeci Ahmet Ef. maz-
nunun lehinde şahadet 
etmişler, tyı bir çocuk 
olduğunu söylemişlerdir. 

Selimi Ef., maktul Ham
di Ef. ile Sacit Ef. nin 
bir müddet iyi görüştüğü
nü, sonra ahlakını beğen
mediğinden yüz vermedi
ğini söyledi. Fethi Ef., 
Beykoz tenezzühıinde Ham· 
di Ef. nin çayırda Sacit 
Ef. yi döğdüğünü araların· 
da bir borç münakaşası 
olduğunu kaydetti 

Komşulardan Şefika ha
nım, bir gün Sacit Ef. nin 
bitişik evinde bir çıtırtı 

olduğunu, kendisinin zelzele 
oluyor zannettiğini, Japıda 
iki gencin biribirlerini ittik
lerini anladıklarını zikretti. 

Maznunun halası Faika 
H., bir gün Hamdi Ef. nin 

cebri ziyaretinden bahsetti. 
Maktulün hemşiresi Masu: 
mc H. , katlin sebebi 
borç meselesi olduğunu 
ifade etti. " Hatta, Sacidin 
annesi cenaze kalktı~• gün 
bunu teyit etti. Esasen 
kendileri kardeşinden hiç 
şikayet etmemişlerdi • de· 
di. Seher H. , Sacit Ef. nin 
annesinin borcu sebep gös· 
terdiğine iştikak etti. Mak· 
tulün mektupları okundu. 
Maznuna " Senden alaca· 
ğım kalmadı • diyor ve 
bunlardan birsinde " bir 
zamanlar ev arkadaşı oldu· 
ğum Vefa lisesi talebesi!. 
diye hitap ediyordu. Reis 
Hasan Lütfü B. , maktulün 
hemşiresine " bunda bir 
edayı tahassür var. Ne di· 
yeceksiniz?. diye sordu. 
Masume H., "kardeşim bu· 
nu arkadaşça severdi,, de· 
di. Neticede muhakeme 
şahit celbi için 28 ağus· 

tosa kaldı. 

( Hareket ) davası 
( Hakaret ) gazetesinin 

müheyyiç neşriyat madde • 
sinden muhakemesine üçün· 
cu cezada dün devam o • 
!unmuş, muhakeme Konya
dan vaki istilamın tekidi 
kararı ile 19 ağustosa bı • 
rakılmıştır. 

Mesele içinde mesele 
Yunaıı harici )re nazırı tcl(lif i
ınizi ı11evkiinden diişmeınek 

ıç111 kabul etrniyor nıuş ... 

EnisB.Ankaraya eitti 
Yunanistan ile aramızda 

taati olunan notalar hak

kında ismet Pş . Hz. ne 
izahat veren Atina sefiri

miz Enis Bey dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. 

Enis bey hariciye vekili 
Tevfik Rüştü beye ihtilaf

lar muvacehesinde Yunan 
ricalinin ve hükümetinin 
fikirleri hakkında malumat 

verdikten sonra hükumeti
miz icap eden tedabiri it· 
tihaz edecektir. 

Enis beyin Atinadan ha
reket ettiği gün, Yunan 

hariciye nazırı M. Mihali· 
kopulos ile mülakatı şayanı 
dikkat olmuştur. 

M. Mihalakopulos sefi
rimize şu sözleri söylemiş· 
tir: 

" Biliyorsunuz ki ben, 
kendi gazetem olan • Estiya. 

ile, son Türk-Yunan itilaf
namesine itiraz ettiğimden 
ve bilhassa saltanat pasa • 

portu ile memleketinizden 
gitmiş olan Rumların tekrar 
Türkiyeye avdetlerine dair 
itilafnameye bir madde 

ilavesinde ısrar ederek Yu
nan hükumetine şiddetle 
hücumlarda bulunduğum. 
dan dolayı hariciye neza
retine getirildim. Bana, 
( mademki böyle hücumda 
l:ulunııyorsun, o halde gel 
bu işi kendin yap) dediler. 

Şimdi benim bundan 
geri dönmekliğime imkan 
yoktur. Aksi tnkdirde mev· 
kii iktidardan sükut ederim. 
Yapılacak iş hakeme git· 
mektir. Hakem de kaybe-

decek olursak o zaman ben 
"Ne yapayım?Hakem Türk· 
!erin lehine karar verdi ,. 
der, kendi mi kurtarırım." 

Yunan hariciye nazırının 
sözleri, mumaileyhin her 
şeyden evvel kendi vaziye 
tini düşünmekte olduğunıı 
gösteriyor. Bu şerait altın

da yapılacak müzakerattan 
medet beyhudedir. 

Yunanlıların verecekleri 
cevapta gene müzakere i>in 
açık kapı bırakmaları ibti· 
mali vardır. Fakat hüku· 
metimiz, Yunanlıların gös· 
terdikleri müşkülat ve de· 
siselerden bıktığı için bazı 
şerait ve teminat istihsal 
etmedikçe yeniden müzake
reye girişmiyecektir. 

Türk mevaredatına azami tarife 
Atina, 13 (fos) - Tür· 

kiye muvaridatı üzerine tat
biki musammem azami ta· 
rife hakkında bugün bari· 
ciye ve maliye memurları 
arasında bir içtima akto
lunacaktır. Azami tarife 
muahede tarifesinin, iki mis
li olacak ve ağlebi ihtimal 
öbür günden itibarerı tat· 
bik olunacaktır. 

Ru.'J'•J'IJ ihracat için 
defterler hazırlanıyor 

An 1cara, 14 - Yeni sene 

için Ruslarla yapılacak olan ih· 

raca! ve ithalat muamelesine 

alt defterler tımziml için tctki· 

kata baılaoılmıttır. Hen üz ge

çen seneki ithnlH ve ıhrıcAI 
miktarı toplanmakta ve tctki~ 
edilmektedir. Yeni maddeler Lu 

esasa göre tesbit ed·lprehr 
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Gençlik sayı/ası 
-

Gençlerin eserleri 

Bursada daktilo kursu Gençlik kültürü 24 saat , 

Pr 
. . zaferi \'eni bir imza ile yeni 

ensıpın bir şiir kitabı inti~ar sahıı>ı-
" imtiyazlı ı'nsanlar na konuldu; pek ~iir kirnbı 

ilk devre imtihanında 13 Ha~ım 
muvaffak oldu 

Y ı· e arasında kurunu vusta ne arın genç nes ın, v gezer demeyın· ız' . Daha yoktur. denilecek gibi tle de~il; uzuıı-
deınokr,asiye candan bağlı l 

1 k d Saltanatın ilgası Türki- cıı ılr tek ~iir. 
olanların sevinerek yad ede- sekiz sene evve ine a ar l 

kurunu VUs
ta memleketi- yede fertlerin milıavatını fhıımi Bekir B. edebi hli-

cekleri bir günün yedinci 1 1 · viycti hcııur. tc<ekklil halin-

ıl d mız. de yanlamı• •, acaip e- fi en i 8.n etti. lnönünde 1 · l • 
Y ünümüdür. Bu gün • h b d 1 S l c ıir genç ~airdir, bu uwn-
b'.lndan yedı' sene eve! bu" - killi obur bir sayıfa gibi ar e en er ' akaryada Kı;-meıli k91ucumuı ,S..ı 

1 d
.. 

1 
D 

1 
ca nınnzıımc,iJc: · 1 d 1 

"k I ya•ıyordu. Gerçi bu hali e ovü~en er, um upınarda Macar o•fe;ıım r e:a ıonu ar• • 
yu mi let meclisi tarihi • . 1 1 d 1 - Jlir "Ullliik ha,_·ııtı- ı .. ı. ı ~ rlDc 

h
. j gu"Ju"nçtu", du"nya medeniyeti yal'8 an ar ŞUnUn için Ö· " f1"dan \UkU u!114D •••• U • 

ır cararla devlet haya· ııın tablo>ıınu kalın kara ka-

l d Or.a (hasta 
adam) diyordu. vüştüler: Pc.reye gıttiRI y.ızılmıııı. 

ın a yepyeni bir devre lem çizgllerile tc>lıit cdi,l"OI'. " 
a t 5 1 I B Çünkü sağ , salim ınuasır - Türkiye dünya mil- Dün pn bir hobere gore 

ç ı. a tanatı i ga etti. u 
1 1 

2 - Bu bir !!unün '"irnıi ~" ful ı ın 
1 d Olanlara 

benziyen hiç bir et eri ile ayni seviyede · · , Besim orada danwıinun ar ar ' 
rarar evletin bünyesini k dı:.irt saatine ıııenevi~lencn e .. 

d 
• . 1 tarafı yoktu . Tan ın ve bulunacaktır. da v pılan musııbakııp ıt'ır egıştiren muazzam ve ı k tahas>üsler bu siyah çerçeve- ' muhteşem bir karardı. Tür- ı· tayyarenin yanında urunu 2- Türkiye fertleri hep · · · mit ve ikincıliQI kaı:ıınnuııır. vusta Türkleı· için değil nin ıçını tqkil ediyor. iletim oraya Macnrısııın ıampl. 

kiye demokrasi harsının b k bh'birine müsavi olacak.. 1 - E,crin tlı~ı, ;üylcyiş , ;;ur dne 

t k 
'd d dünya için de ir mas a- S k d "J 1 1· .. .. d ,·ona ına ıştır•• •' 

eo rası en ve monarşi en ralıktı. a arya a o en er, nonun e tarzı mtalıklı değildir; teknik ' ,. -~un • nti b a lı b j b b ed1Jm1M1. f"l)fUCUnlu .. 

yı·ı P a~ t aşına ir Bundan yedi sene eve! ölenler, ve nihayet bütün dhctinde tek<lmiil ihtiyacı k~u d•h• yapması mubıeıneldır. 
zirve ve yeni bir tarih bu titrek mazi, bu hasta istiklal harbinin ölüleri, ve meydandadır. lfadedc istiklal 1 teşkil etmesi bundan son- bu alil hortlak tarihin deh- kahramanları dünyanın en \"C şaıısmk yokcur. Boks maç arı radır. I l<..ursla muvarJ'ı'a~ ol H T b ' ı' bah"<l 

!izlerine kapandı. Sa tanat yeni en ' asri fikirlerinin 2 - !~serin lçi, muhteyn,. '< an anımlar Bu cum• epe aıın° r 

Gerçi o zamana kadar ı ' tt faslı, kurunu vustai oyunu mücahidi olarak ortaya yeni ve oriıinaldlr. Tahassii>· i? bob maılan yapı ac•• r. 
da yapılmı• demokrası· ha- d h b J u 1 b' 1 k ·ı k S · d bılhas• • artık Aıyanın a a gar ın· er ta:>:e, ideoloı'i kuvvetlidir. uursac 8 ır c a · tı O ·ur ·u elalıattiıı, Nadire L' zcvir, Mu•ab•kal•n• '''" e 
rl"ket vardı. Ve zaten ta· atıldılar, mua•ır felsefenin ıl K lk ı ,. .ı Bevl da oynanıyor. Orada da Şairin batın! dolgunJuı.., aç mıştır. ursun i • dene Yadig·ar !\lustafa Hanımlar. amatör ııunpiyon ,.,.em • 
rih · h h d ve muasır ahlakın prensip 1>~ 1 

ov d ın angi a iAesi var· perdenin inmesi yakın • dikkati calip ve se\·inçlldir. imtihanları yapılmıştır. Fikirler Sarang• ara,.ndaki kart• .ıı;ın• ı . 
ır ki bir başlangıca ve . p k k şerefini muhafaza için dö- s·· 1 . • dk lmitlhancln nıuı·affak olaıı 1 d"'-' ıı'r 

k 
1 

. e ya ın. uy eyı~ tarzı tavlan ı ·tan zmirc!c g·eııç muallim YC •• n.ı •••• ı.• •• •.a ••• ' •• · ............... -···· 
endinden sonra gelen bir ğüftüler. Dünyanın hangi 11 ı ı · J • ı d h Saltanat ilgası bir tarih teknik kun·ctlcndikten >Onra anını arın sım en şun ıır ır: muharrirler tarafından oıı b 
adiseye bağlanmış olma- i tarafında bir harbin bunun R h Ah N u ses: 1 · 

S' 

ı F k 

1 
1 

müstehasesine layık oldu- llhami Bekir edebi"atımızııı u at met, 1 azmi ye, be~ kiindc bir nesrcdilmektc _ ı·ıen·, biraz dahadi derı 
n. a at saltanatın i gası k d 1 , l f R f · u u T ğu yeri göstermekten iba- a ar şerefi, ulvi ve ahlaki ehemmiyetli bir kazanç un- r an i at, 1 l!lmiye Ila;nn, olan bu ilim ,.c Fan't nıcc daha çok ileri .. ,,u u 

iOrk demokrasisinin en bariz İ 11 ıı · N k 1 

h k 

ret değildir. Saltanatın gayesi vardır. tte saltana- >uru olacaktır, böyle göriınü- üsııiye Ü>eyın, ı imet muasının ~2 inci >ayısı cık- uzun sağ köşesini uru• ıu·e etlerinden biridir. Bu • m harabe • ilgası, milli hakimiyetin bn ilgası gunu bize bu yor. Şairin bu merhaleyi kısa Numan, Hilrriı•et All, Edibe mı~tır. Şiirler, tcrbi,·c n: ted- vustanın saltanatın 
karar tarihin •altanat fas- b' d ' d Bunun lııla ilanr yepyeni bir ahlakın, büyük ahlak prensipinin ır zaman a geçmesini te- Ali, Fahriye l\lazhar, l\aclye risııta ait makaleler bu :,:ıı 1• !eri te,kll e !yor. 

ait olan kısımlarını · d )'k hakimiyet • . f 
1 

f . ff ld " ı nıcnnı e erim. ;\lr.mhmct, Saadet CeYdet, nın mündericatını tcskil et- için gcnçı .... - bl 
uir pıcakla kesti ve onu 1 muasır e se enın istinat Bmu:ıa fer o ugunl u an alır. n1ektedı'r. , mı'llı'yenin ili\n gununu 
k t'"' • prensipin u za er en ·• 'd ı· R. A. Gübıinı Hi.ıse}in, 'urhayat 1 urunu vusla maverasına i et ıgı yegane g ç ıge 1 ea ıne ................................................ ................................................................................................... hareket noktasının b.~ş. :ın 
lcapad.ı. ı zaferidir. ermek mazhariyetini verdi, 

1 

gülünç ve dünyayı müte- madiyen _bağırırdı : Bu bir ihtiyar sesti, bu sıfatile onu daını 
Hay,.et etmeyiniz .. Yaşa- ı' Yeııl ahlak, yeni feJı;efe Bugün artık ne bir müa- madiyengerlye döndürmek na:?en, biraz daha geri.. tarihten gelen bir bunak :ö~ önünde tutmıyn mec 

dıP,ımız ser.derde gözü- muasır demokı·.ısilere şunu tehasenih igrenç yüzü ile istiyen kanlı tımaklannı a çdok geri.. Ne za- 'd' B .. . burdur, .. ı .. d- .. .. . man geri önerseniz rahata sesı ı .. i ugun gencın ve • [{ m 
muz e ı;or ugumılz §eyler tekrar edıyor: kar~ı karııyayız, ne de onun görüyoruz. O bize müte- ereceksiniz ç1· . . d Sadrı e 

_ • • • • .. _ • _ • • ________ • ___ • ___ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. gen ıjpn seslru uyuyoruz • • • • 

J Zabıta. .Si."ıtunu j / '- KÖÇÜK ~~~~~·•••••••••••••••••••:e:7e::t•h81>erıer 
~m~miÖ~~di Dia:h~~ı·ı~fy:e~v::c~kil;i-~-.-.~Y~e~rli~m~~~~~~~~ra~is~in;i~~*~B~i~ri~nc~i!o~r~du~m-ü~~-w-.ş-ı·--s-u--p-r_o_d_r_a_m~ıl ı•JkUHZUH 

, b k Adanada tefti~ seyahati evelki gün (8750) kişi zi- Ali Sait Paşa Ankaraya 6 

Ev Sah•.'biııiıı t"ıstu"ne 20 yasında bır sa 1 ·a- intibalarını ctnlaiı!YOT yaret etmiştir. Pazar günü pro'}"eler . • gitmiş, istasyonda asker 

saldırdı, fakat... Jı bir eve taarruz etti Dahiliye Vekili Şükrü * Cumhuriyet halk fırka- ve bando muzika tarafın- tetkik olunucak h ulu'' Ycniköı·<lc llaglar mnki- 1 Kaya B. Adana gazetele- Si ocak, nahiye ve kaza dan karşılanmıştır. Ankarada memleketin 12 ma s 
ı:nclki :ık<nm !'rndıklıda ı· 'l · f l'k < inde 12 ııuınarnlı Rize ı •' U· rınc te tiş seyahatinin in- kongraları eylülden itiba- * Rc·ı'sı'cu"mhur Hz. lnıra- sene ı su programını tan- - • - 1 

l•ir hadi~C C)Jıntı.~, gcCC yrtrl!'ıl b ' 1 d rasiffi e V(l s:ının cyiıı" füzeli :?~ ya~ın- ti alarmı şıı suretle anlat- ren başlıyarak kanunuevvel- Ji adasını ı'hya ve oradakı' zım ıçın cereyan eden zmir e me . nıııhnllc halkı il~h '"'kri \"C ı k ki d .,_ 

1 

da sahıkııi ımıkerrerc c> ın- mıştır: de bitecektir. Bundan son- h müza er.e bitmiştir. Proı'eler purlara yii. _en ki- u 
· ycti~in., btimdHtları ile ;or- arabenin imarını ve ada- ı 
k 

hından '.\ lehnıet elinde taban- Seyahatimin netı'ce-- ra vilayet kongrası yapıla- hazırlanmıştır. Pazar gu"nu" l•.nı'ır '"" lıa•·oli ının 
1 

l f 
u ,-c lıcicc:ın lçindc u) an· 

1 
h 

1 1 
ız et ya 100 muhacir iskanını '· k ·ır ı nı1',lardır. c;ı ol< u~u a 'e marn·. - ]erinden memnunum. cak ve Ankarada yapıla- Ecrkam harbiye ve iktısat zilm mah·u:ü 

1 
i gün '' . mi~, e\ in iiot katında ?turn.n emretmişlerdir. ı.'l mır limanında nırra•inı~·' rapıır 

Fıııclıl:lıtl.·ı 'l'c'·" )·cıku~un- d ı· t mı · Halk ça]ı,ıyor cu"mh cak büyük kongra için mu- B k VCı<a eti murahhaslarının da c· n po 
• ft~ ı lll>C) in cıı .500 ıra ıs e ~ , u- * arem anununun tat- larıı ıahmil edılmiştır. "'

0

1 . b 
d:ı utıırnn b•rut :nhi>a• ida- d . k 

1
. d .. 

1 
i"rcc" riyetin f~yzinden müstefit rahhaslar seçilecektir. bı'katına aı't talı'matnanıe iştirakile bir içtima aktedi- 1 l · ga:etr rı 

1 
. yerme iı>ı ta ., ır e u l l1 - ıa ile •e •n ınıır . . • do 

n·,i ınııfctıı·,1°r'ıı1t!cıı Fct 11 ·" l H Ik h rf · k'I" E Ik' .. y 'Ik" lerek · 1 ft -

1 

latıl
0 

' ğini söylcnıi~tir. o uyor. a a ın ı a- * vve ı gun eşı oy hazırlanmıştır. Maliye ve- proıe er tetkik edile hayırlı hııdist'nin ıaısı ·-' 1• 
beyin eı ine 'µren l.ıir hır>ıl. l\cndbinc cernbı munı!a- bından da çok istifade açıklarında Seyrisefain ida- cektir. ludur Mera~iıııe ,,.t '"' · a ı cthi tıcı·iıı (J•1·lıı l fasi11 beyle 'l h h . . c h . t 1 kilinin huzuru ile müzake- . r·k" . d·n alıyoruı " ),·at ycrilmiı.·en n e met e- etmiş, hemen herke• oku- resının um urıye vapuri e Nafıa vek·ı· { k · d Hı·zmrt "ı ·ınıız 1 d k ı 

1 
• b re edilmektededir. ı ı, re a atın c lk 1- nıa u ar~ılaşıııış '" hemen ııç:ı· men tabancasını çcknıi~, kati yor. ir yelkenli arasında mü- nafıa müsteşarı, nafıa mü- Nihaye.ı 1

. ~~.~ ma!ısuiu 
ltını çekip l f:ı .-i p beyin iizc· J,astile 1 liiscynin iizerinC iki Van vilayetinde dolaşan sademe olmuştur. Cumhu- * Kanalizasyon faaliye- d" . .-rkrdılmıı '" .... ' vrtır-riıı ı ı f · b · ırı umumisi, su mütehas- ı k ..-ne •. '" 

c sa t ırını;tır. el silı\h atmıştır. Tabanc:;dan ihtiyar Ahmet ağıı ismin- riyet yelkenliyi batırmıştır• ının u seneyıı aıt prog- sısları olduğu halde Ankara müı meın e et• l)ü 'ıuc rJa 
1 lmızuı lıu hucur.1~ıııu so· çıkan kurşunlardan biri Hu· de eski aşiret reislerinden * Ankara imar müdiriyeti ramı süratle tatbik edil- k ge baıl•mıııır. nd bulun• 

l(uk kanlılıkla !.:ır.;ılıy:ın ! fa- scrııin sol ayağının topuğu· birisi bir istida getirdi ve bu sene içinde Habis ça • mektedir. Şehremaneti ile ya ınıııdaki Çubuk civarına M. Poji lımjnım( 'f:.t po Gı 
sip her. seri \Hi' Jııırekctlc ııa- 1·_c,·ılıct etmbtlr. :\Jchmet · k ti d giderek Ankaranın irvası ltal•an banJra ı J ıp b · ' ' şunları söyledi: yında 45 ' 450 ınetrelik bı'r şır e er arasın a evelce ' . . la 23 ı kutu ıçak darbelerinden kurtııl- elinde tabmıcasıile yakalanmı~tır. tesbit edilen pro,.,.amın ameliyatını t~tkit etmiştir. rim•nı} _"P"r'"YJ d IJoll•~ 
rnak i;;tcnıb, Inkst nııcıık [ıir • "Eski zamanlarda aşiret sun'i göl yaptır;ııcaktır. ıs• B f Efrarım •en 

1 

· H il d 1 n muayyen "dd tt 1 .*. üyük tayyare ikramiye- · • ı. urla 'i5( 
)'ara aldıktan wııra tnbanca- amma a san a Cini reisliği bilmem ne diye "102. bin liraya çıkacak mu e en eve da hanJır.ılı uir '"P . 1 

f 1 1 b 
"l ikmali ı'çı'n şı'rketçe azam"ı sının onda bir hissesi An- kutu u··,_·u·nı gonderdıler. Bıı ' 

sını çcknck hıroız:ı ateş et- kavgası bizlere vazi e veri irdi, ta- o an u go Ankaranın k J · 1 J 1 b 1 k ı· " ' faalı'yet g" t ·ı k d karada aşçılar kahvesinde ı Alm3nl ar• "'" 
0 u.ı • nıı )'C •a~!nmı~tır. Salon karşısında san a - bii zaman un arın mem- ana ızasyon ve yangın su- os erı me te ir. züm er · · ı J i!ıl 

Bunun iizninc hırnz J,aç· V negı'I ı'le sabıkalı ham- le kete ve bize faydası ol- !arını temin edecektir. Bu seneki hafriyat proğ- çalışan Geredeli Mehnıede muılardır. Sıparış ı ma ı ıl cı a ·ı isabet etmiştir. ·· likıırf•r. M• ortı)• il . 

mı~ is~ de h<ı>ıl olıııı riiruftü mal Kamil kavga ctmı er, madığını gösterdi. Gölde sandallar ve nıo- ramı nihayet Eylül nihaye- E 1 ~k:~":nr• şlparlı vrnlccek 
rnahallc h•ıfkını biı iki ""ıat K" ·ı Vangeli bıçakla Şimdi yeni harfleri öğ- törlerle gezileoilecektir. tine kadar tamamlanacak .. Yam sandığındaki re ael'kiyat ppılaCB~tıı ışgal etmbtir. amı tı reı1din1 memur olarak 1 h"k• . A yag" . . b ' 400 bin liralık istikrazı da· ve oDn•u_n!f"u. merıı ını prk paıla. 

. yaralamış r. * ran u umctı nkara mur mevsımı aşlama- h' I • ı h Ik ı 

P d 
-d.. t" h nımı 1 k t h' t t k d t 1 i ile 5000 lı'ral k .. .. ld Rıı· ııııı• •üıl.r c 

3 

op· encere en uş u Mı·ı·ye3ser a menı e ·e e ızme e me yangın fetaketzedeıeri için an eve bütün kanatizas- ı gumuş o ... , Vf" altın meskukat dı'ı'n zı"· ) ll Vc,nanıllıl ~at vapur,\ 

1 ıa,küı de 1\rnbaı:ılar soka· do"vdüfer istiyorum. " 200 lira teberrü etmiştir. yon çukurları kapatıla- anuııı · 'I p ın hxn" · lı raat bankasına tevdı' ··dı'l- akla•ın<• ı>' · aıın · 
r.ıncla oııının l)\c,lm dendi· K • nd·ı Camiikc ir Harf inkılabının yaptığı Yeni yangın yerinde ya- caktır. ' ;onc·'.•u •0uaki lıanıa!lara pdıa 

. asımp .. ~· • ;\]'" miştir. , - ' ııın oğlu !ı yaşında '\leııtcş ·ıhllc,iııde otımııı • uyes'er bu değişiklik beni çok pılacak olan 100 dükkanla * Teşrinievvel ı d•. y•nı' 1· ı oibi '"puı b tanı 
3 

m. - U}·as " ' ,crp ıı • . . b" şı· 
e, in en ii't katıııclnki pc'l· hanım ile Osm~ıı YC . _ mütehassis etti. sebze hali münakasaya va- giiııırük tarifesinin tatbikına Teşekkür mahiulün üı< rıne 'ınç~e ır ü'c 
Ctrcdcıı sokap;a c1u 7ınu~. ağır j,miııde iki kişi ]•arma h,ılnı Adanayı çok güzel bul- zedilmiştir. b 1 t• şampaıı)'• l.ırma. 

1 

' suı·cc · t arruz ctını~ er, d Z t Adanayı esk' aş anacaktır. Şimdiye ka- lstnnhult!:ı lı'•lı··c·l,·.ıııı ,s.·ıııı·ı nıeraılme Ninık Mmıştır. 
tc yaralanmı~tır. mın c\lneb alt ,.:).

11 
kadar unı. 8 en ı- * Bursa mıntakası halk dar lngiltcre, Alnıaııya ve " ' · ' haf ı 

K 
kadını ayı ııı~· den de bilirim. Adana handa tııc,':ırd:ın f fneı \ ıı ııl S,ııılan mallat bu 

1

' 

1 

• uşdili deresinde bo- fırkası müfettişliğine tayin Litvanya lıükuıııetleri ile nde hız:ılanaı:ıık \'C nrıık "'" 

d 
elci\ ııııi~fcrdir. d güLel ve zengin bir mem- edilen Antalya meb' usu r.:ıtlc ·' lchmet hl)· lı.ırcnıi 'c 1 ııcı kıvaı baılıv•• t •. 

g
"uf u İk' hoş ka ın lr.kcttir. Burada olanlar ticaret muahedeleri akto- \eni pıı>tnnc ıırl,a,ı:ııl.ı B<1>i· t•mat' · ı ı b ,ı 1 sar doktor Cemal bey ınınta- lunmuştur. Dund•n ıtıhar•n Li fıı r.ı 

Kadıko"yu"ııde Dere soka- d" .. tu"lsr Ali hın lu"tfıına mazhar r t 1 t 1 n fntrn \ t o ı • OVUŞ a kasına gid rek işe başla- c ı:ıııı :ı ım a m.ı ı ' bttşlaınıı dcmrlıır ı • m 
ilında oturan Mümtaz be- Galatada oturan fJeni olmuş sanırım. mıştır. Fransa, İtalya ve Japon- tiıcrnrlıırıntl:ı l fa<1 \ u · 1 h• ı ),ıra "' ıuc•rı~ıız• hıı)ırlı 
l'in iki buçuk yaşındaki ile kız kardesı Lüfi s~rhoş Buradan sonra Mersine * Ankara tayyare eınıı- ya ile müzakerata devam 7.ııtlc lıinıderler \lııoıafıı. ı\!ı, işler>"' bıan~lar ı "'· ""' <~'; 
oğlu Zühtü Kuşdili dere- ol.·rak birbirlerilc kavga gı'deceg"ı'm. Salı giinü de . b edilmektedir. l fıı ıın, be) fer , Brılık I" Be iblrli:. imal tınıf. . .. yetı şu esi 30 ağustos ( > ) ~ınlke durınüş ve boğulmuştur. etıni)cr, E!eni Lüfiyi aya· Ankara ya döneceğim. Bu tayyare ve zafer bayramın- Lehistan, FinlanJiya ve z·ını.ı o +5 ~eker ı c J,nhı e Ad'j'"zobrı )~~ ,,,.1,;Ka} r· 

1
. d • g"ından )':ırıılanııştır. d" d" d y · \ d 1 Bum•ıı .ıan u uon •. garson arasın a 

1 
! ki suretle ayııı on or un e müşterilere arzedilmek unanıstan müracaat <'tliği ııu.:carı 1 lacı ı .. ı za l _1 )" 1 1 mındc bir fl'lıu gı1· 

Sultan Ahmette Alımet SnrılOŞ U a... ankarada bulunmuş olaca- tızrere esnafa fiş tevzi et- takdirde kendilerile yeni mail J 1-ıkkı l>cJ ıııldelcıinin ~ıüı :'.,~cdı~clerı 1 nldıZ('"ı,~~ 
Ustanın lokantasında gar- Fatihte <turan 2;ı yaşında ğını ki tam iki aylık teftiş ıniştir. Bu fişler sayesinde nıu~h~delcr aktolııMcııktır. ,. ıı:ızc nıcrn iıııiııc ıcırı fııı- ııbtrlik ahına ı~ıız 

1 
' il n'1 ıouluk yapan Emin ile Ali 51 ,·~cı l lalil ,arlıo~lukla ciıne · · t · tt'" · 0 gun tayyare c~ını'yetı'ne lııgilı..re ile yapılan iti fiil- ~, r ııı hf'ılnııını kr.ıl• 'aııı, eıırrrU ıın• ~ken cOrm ' , 

1 1 c-i seyahati ıçın anzını e ıgı- ' d k 1 mış ve aa· ~avga elr.1işler Ali Emini ~cçirdiği bıçağı su m~nı ' ıııiz program ikmal edilmiş epeyce yardım toplana- name ilıracatımllın tevsii .. ~ ... >lnr 'c t ınıdıklııı•ı ırzı huı halın e ya 
1 

an 
Lıçakla başından yarala- iizcriııc <aplaını~ur. E-Jalıl te- caktır. esaslarını ihtiva etınelc:tedir. ı cllur ederler. r imi 

1 

na iılınnu ·tır. olacaktır. " 



• 
• 

VAKiT l ,) Ajttı<to~ !'iavıla 4 
m 

lngilizler Reni sur' atle tal11liyeye kal( ar verdiler 
Lahid e vaziyet (~iiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiDiiiiiiiieiiif t e r d a r l ı k i ı a. n at ı ) 

deeişmiyor ~K~~-~,k~~·~k~~~u~1~~--~.;.;..----~ ira 1 dük anlar s {tidar malmüdürlügv tinden·. 
Londrn gazetelerinde ctmele hükumeti 

aleyhinde neşriyat ve yaz Iha ne 1 er Senıli Sokağı Cinsi No kıyııwti Jlii~tı·ıııil:itı 
üihi, 13 - Ren havzasının tahliyesi meselesi &'Örü- nnıhammeııesi 

tülmeğe başlanmııtır. G 1 l \' · il · l k K l k.. Y - f d ·· k 1· ' f Fransa derhal tahliyeye başlamağı kabul ediyor, fakat a ata{ a f'nıcami malıa esıııt e Kara öy at 1 oy oguı·tçu çeşme nısı ti ri.an 1 1800 evkinde bir o~a bir hala 
tahliyenin ne zaman biteceği hakkında taahhüt altına caıfdf'siııde Mf'lııııet .\li pa~a haıııııdaki ilıale " ,, ,, ,. ,, 3 1150 
giremlyeciğini söylüiyor. Bu beyanat fena bir tesir edilnıiyen dükkan ye odaların kirasının ınii- " ,, ,, ,, fırın 5 

7 
9 

1250 
1000 

875 
875 

1000 

" " " 
" " 

,, 
yaf=~~~:;e hükumeti Rendeki askrini çekecektir. İngil- zayedeleı·i lenıdil olundu. Talipler kapı nuına- ,, ,, ,, ,, dükkan 
tere Lii.hi konferansı ne netice verirse versie bu ka- ralarıııa güre a~ağıda ta) iıı edilen müzayede 
rannı tatbik edecektir. gliııleriııde lstaıılıııl Defterdalı~ı ihale komis-

" 
" 
" 

" 
., 

" " " " " " 
" " " " " " 

,., 
" Atrnanyanın aynen tediyatta bulunması hakkında 

İngiliz ve Fransız murahhasları arasında müzakere de- yoııuııa lllİ°ll'acaat cyliyeceklerdİı' · 
ed Alın 1 

Kıpı 'o Cln<i ~enellk muh~mınen ~lüt<1yede 
" ,, moda ,, " 

,, 
11 
99 

101 1250 
., " " mutfak 

" " " " " " vam iyor. an ar, Almanyanın zaranna bir anlatma klr;.11;1 lira gunu 
103 

33 
1250 vukuundan korkuyorlar. 122 dlil\•,:111 360 18 ~USIOS 929 La.hey, 13 (A,A.)- M. Briand, M. Hymans, M. Strez- 1\ ag pazar " " mühürdar bağı ahşap hane " " " '' ,, '' 
6000 3 katta 9 oda 2sor ı 

man ile M.Henderson Ren arazisinin tahliyesinden te· 110 odalı diikk<İll 300 
vellütedecek idari ve mali neticeler hakkında tetkikatta 112 dükk:iıı 420 
bulunmuılar, Koblens ve Mayans mmtakalarının tahliyesi 14ı> dükküıı 1200 
işinin ne kadar devam edebileceğini hesap etıniılerdir. ı42 

Siyasi komisyon tarafından verilen kararlar ancak 28 sofalı oda 1500 
Yung planı mer'iyet mevkiine konulduktan ve bu hususta ·;0 dükk<İn 
lüzum görülecek kanunlar Almanya tarafından kabul 21 )) 

720 
840 
180 
500 
120 
360 
120 
600 
360 

ve tatbik olunduktan sonra icra edilecektir. İngilterenin ()O 
metalibine gelince, haklı ve meşru taleplerin is'afı im· 

2 oda 

kan dahilinde görülmektedir. Fransa aynen teslimat usu· 
lünün kaldırılmaunı kabul etmemekle beraber, bu hu
susta bazı tadilat yapılmasına razı olacaktır. 

Bondan baıka, büyük devletrle gerek Yung planı 

ve gerek tarktaki tamirat meselesi hakkında yapılan 

müzekeratın müsait surette ilerilediği kaydolunmaktadır. 
Rumanya ve Sırbistanm metalibine ait müzakerelerde 
mühim terakkiler husule gelmi,tir. 

M. Luıör ile M. Çeron M. Politis ve Venizelosu 
kab-.ıl etmiılerdir. M. Venizelos yarın mali komisyonda 
memleketinin dilekleri hakkında izahat verecektir. 

50 2 oda 
40mü 1 oda 
4 7 1 )) 
-!O 
53 
55 

mağaza 

oda 
1 oıla 

IJ2 
~I odalı dlikk:iıı 1320 
36 
37 

yazıhane 

depo 
216 

Loodra, 13 (A.A) - • Poblic Ledger • gazetesi La Haye 58 
mü1alc•relerinden bah<etti"' sırada diyor ki: M. Snowden 

2 oda 
216 
360 
660 g• 59 

Fral'l•aya karıı o kadar ha,mane hareket edıyor ve siyasi teamüle 
)) )) 

o kadar az uygun bir lısan kullanıyor kt kendisi fngilterenin nakili 12 8 
kelimi olarak kaldıkça konferansın devamından bir fayda bekle· \12 6 
nıek abes gibi gözükür. • ·3 ') 

V rnrda gazetesi de " diııloması ve küstahlık • serle~ha•lle 2 ~ 
neveııiı!i Lir makalede amele hükOmellnln hareket torzını şıddctlı 

depo 
di.ikkt\rn 
oda 
tliikk:\n 

1968 

180 
180 surette tenkit etmektedir. 2 5 diikk.:hı 

P.ıris, 14 (A.A) - SosyaliStle'rin lideri M. Blum, •Le Po-
pul~ • gazetesinde M. Snowden in vazlyelinin beynelmilel mu

karrerahn melin ve mefhumuna mulıalıl olmasına tee .. üf etmek

t~dit-
Lahı, 14 (A.A) - Malı komisyon oaat onda ba,lıyan içtimaı 

on lılr buçukta bitmiştir. Malt meseleler hakkında mütahasmlar 

ora>mda mükalemeye ıaman bırakılmış olmak için gelecek içtima 

17 Ağusto•a tehir edılmiŞ)ir. Celse esnasında M. Loucheur un 

aynen te•limat hakkındaki noktal nazarı dınlenml~lir. Bundan sonra 

M. Venizelos Yunanistanın metalibi hakkında izahat vermiıtir. 
lçtimaın tehirine dair olan habtr memnuniyetle karşılanmıştır. 

Çünkü bu karar Young planına müteallik müzakerelerin ilerle· 

diğine ve bir Uilal hnsulünün her tarafça istenildiğine alamet 

addolunuyor. 
~~~~~~~~~~~ 

• Tokycı, 14 (:\.A) -
Bir tefti~ seyahati yapmuk 
iızre Tokyo yakınında k•\in 

KTachi ka\ n. tıt) yare karnr
p\hından hareket etkn bir 
tuyyarcniıı hareketi akabinde 
hemen dli~nıcsi lizeriııe sekiz 

ki~i telef olmu~tur Llunlurın 
~kserisi erkanı harbiyeye 

men.<upnır. 

* Parb, l 4 (A.A) - l\l. 
Pu:ınkare saat onu çeyrek 

p;.:çe hastaneden çıkmı~trr. 

" , ·eyorlcans, ı.ı, (;\.A)
Bckdi) e mL"t:lisindc anıcle 
muralılrnslarıııdıın bir heye

tin tarann aylar grevine nıli

teallik emrin geri ahnmamıı 
talep eden bir takrir tenli 
ttmesi iizcrine mlizııkere, 
mıfo:ıdele şeklini almış, areş 

teati edilmiş ve bir kişi hu
fif çc yaralanmışar. Polis, gôz 
yaşları döktüren tulumbalar 

ianesile sükunu iade etmiştir. 

• Kalkiite, 13 (A.:\.) -
Grev ilan edilen yerlerde 

vaziyet sakindir. Hiiklimşant 

iplik fabrikası amelesi de 

grev yapmışlardır. Bu hare
ketin neticeleri iki taraf için 
de o kadar zararlı oluyor kl 
gerek işçiler gerek iş veren
ler bir tes\iye sureti holma

yı pek ziyade istemektedir. 
• Saray Bosn~, 1 :3 (.L\.) . 

Buyiik bir ıup;la faiırikm•ı 

fabri~:l:\l ) anını~ur. ;:arar üç 

mııyon dinarı J(Pçmcktedir. 
'·cvyork, 14 ( .\ .• ~ ) 

;ıııdıı s•ıbih tayyare karagAh

Jtırı inşa'-ııın ba~lanaca~nı 

bildiri) or. Karaq~ı\lıların At· 
!as nkyanosundıı demirlen
mesi için hti)·ük cesim knb· 
lolar konulmağa başlanılmış

tır. 

* Porto, 14 (A.A) -

Bir torpito muhribinin kııza

zanı patlamıştır. f f yaralı 

vımlır. Çoğunun yanm nğır- , 

dır. 

ve ılo~malar 

biiyük Bahriye muzikasının 

bir konseri • 

Ağustosun 25 inci pazar 

güıoü akşamı •aat 21 de Betik-

taş parkında: Denız orkestrası 

40 kişilik şef muallim Ihsan 

13.-yfendinln idaresinde büyük 

b;r konser verecektir. ;\ yrıca 

müteaddit saz htyeıleri ve 

gramofonlarda m<01hur hafızlar 

tarahndan büyük bir konser, 

terllbah fevkalade t!yatro ve 

müteaddit eğlenceler.. Uzun ve 

görülmemiş program birkaç güne 

kadar neıredeceğiz. 

(inkılAp tiyatrosu) tem,llleri) 

Yeşil köyde Bülbül parkın

da 15 ağustos perştnıbe günü 

akıamı ( Ceza kanunu) vodvil 

3 perde 

Ferah sinemasında bu 
akşam komik Cevdet B. 
temsilleri iki 

27 
34 
2-1 
:lO 
28 
20 

ıııağaza 

depo 
diikk:ln 
nıağnza 

)) 

42 )) 

720 
180 
180 
420 
420 
180 
240 
:360 

52 2 oua 
J2müoda 

38 
an 

1 

33 
-!9 
-l8 
j,1 

39 
-15 
-14 
39 
51 
46 

mağaza 360 
odalı diikk<i.n 800 
mağaza 
ıııağaza 

2 oda 
)) 

oda 
depo 
3 oda 

-1:20 
180 
500 
500 
600 
500 
:360 

nıauaza 500 l"I 

odalı diikk:iıı 600 
2 oda 500 
oda 720 

ı(, Satılık dükkan - Topa· 
nede çarşı hafi topçular 
caddesinde askeri mektebi 
altında No. 441-431 bedeli 
4 senede alınmak ıartile 

muhammen kıymeti 1125 
Jiradır. Müzayed 24 ağus· 

tos 929 cumartesi günü 
defterdarlıkta yapılacaktır. 

(540) 

tC> Kiralık bakkalt~ 

Yıldızda İstanbul polis 
mektebinin senelik kirası 

355 lira, müzayede pazar
lık suretile 4 eylül 929 
çarıamba günü saat 15 te 
defterdarlıkta. (377) 

)lıılıa~•ip araıııyor 

T: nıı.ıııış bir ticarctaııe ciddi 

mulü ıııüzaa[eye vakıf bır ıııu· 

lıasip arıycr. Tölipler elılııet

naıne sııretlerirıi maaş miktarını 

lıavi talepııarııclerini ( A.H) ru

nıuzile lstarıbul J76 ııuıııaralı 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

., 
arsa ınaa l'ılıtim 22 

22-1 

mutfak ve saire 
ı 500 8 7 5 ziiraıııua 

)) )) 

)) )) 

21 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

carsamba • • 
)) 

)) 

)) 

)) 

Balada cins ve evsafı muharrer 11 kıt'a emlak satılmak üzeı·-0 7-
8-929 tarihinden itibaren 20 gün ıniiddetle ıniizayede~e vazNlilnıiştir. 
Diikk:inlal'ln bedeli <lefateıı haııeleı·in he<leli ise bir senedt• iki Laksitte 
tesviye edilmek şarlile laliplerin yüzde 7 buı;uk teminat akı;olerile 
29-8-929 tarihine müsadif per~embe giinii saat 14 te L'skiidar ıııal
n1iitllirlüğiiııue müteşekkil satış konıis~o11una müracaatları ihiıı ohınur. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

25 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

28 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

29 
)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1 ' 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 

)) 

)) )) 

)) )) 

>ı perşembe 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

pazar 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» çaı·şaııı ha 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» perşembe 
)) 

)) 

" 

)) 

)) 

" 
" " " " .r, Jfziştenıildtile 

ıOt Sattlık mermer ve 
duvar tasları - Def-

' 
terdarlık. bahcesinde , 
me' cııl moloz ve mer
mer taşlardan isti- 1 

nat duvarının tamiri
ne ınuktazi 1563 ce-, 
kisi lıey'eti fenniye 
tarafından istif edil
mek. ve nıiitebaki ah
n:u·ak taşların naklin
den sonra il.alacak k.li-

çiik taş ve saire yine 
nıi.i~teri tararından tat. 
bir 'e harice naklo
lunnıak şartile 30277 
çeki mıktarıııdaki taş
laı·la 33-900 ıııf'tre 
murabbaı muhtelif se-• 
kil ve ebatta nıer-

mer ve iki adet bü
yük lıahi taşları satı

lıktır. (Binanın garp 
cephesinde işlenmiş 

taşlaı• dahil değil

dir.) ~hılıarnnıeıı be
deli 1778 liradır. ~lii

zayde pazarlık suı·e

tile 4 eyhil 929 çar
şamba giiııii saat 15 te 
Defleı·darlı kta. 442 

.r, Jlılşte111ildtile 
satılık kagir 1nağaza 
Balıkpazaı·ıııda ~eyh· 
~lelıınet Geyl:\ni ma
hallesinin Kafesli so-
ka~ıııda X. 5, iisl ün
de iki odası vardır. 
120 hissede 32 bu<'ıık 

' 

satılık kap;ir nıağa::.a 
llalık pazarıııda ~cylı 
)Jehınet G<'yl<iııi ma
hallesiı)i ıı kafesli so
kagınd<\ N. 1 ve 3, 
üstünde odası 'aı·tlır, 
120 Jıiı-ısede :32 hııçuk hissesi satılacak.ur. 

hissesı satılacaktır. ~Iezkıiı· hissenin ıını
)fezklır lıisseııiıı ıııu- lıaııımen bedeli bir 
lıaııınH'll bedeli hir seııede iki taksitte H'

sl'ııcd(' iki taksitle \e- rilınek. sartilc 8123 
' 

rilmek şartilc 5281 liradır. Miizay<'de ka-
lir.ıdır. JHizayede ka- palı zarf usulile yapı
palı zarf usıılile yapı- laeaktır. Talipler 610 
laı·al..tır. Talipler 396 liralık t<•ıııiıı:ıl para 
liı'alık teminat p<H'a 'eya mektuplaı·ile tl'k
\eya ıılt'ktuplarilc tek.- Iifııaıııcleı·iııi 17 ağııs
lifııaıııeleriııi 17 ai:(os- to:-; 929 ıaı·ıhiııe ıııii-

. . 
tos tarihine ıııiisadif saılif cuııı:11·tesi giiııii 
«ıııuaı·tcsi giiııii saat saat 15 te Defıenlar-
13 ıe J)pfıerdarlıktaki lıktak.i salıs J..oıııisyo-, . 
satış koınisyoııuııa \'e- l nuııa \Cl'eceklerdir. 

8 

Maliye vekaletinden: 
336 seııesiııden 1927 mali senesi nih<lye

tine kadar milli hüktınıel lıiitcelcrindeıı m:lt
lı'ılıu olanlarla gerek milli lıiiktiıııet \e "eı·ek 

u ~ 

sak.ıl lıüklıınetiıı lıiilce enıanah ve adi enıaııat 

lıesapl:wında mukayyet alacağı lıuhıııaıılar, 
şubat 930 ııilıa,etine kadar arzuhal ile bıı-

• 
lundnkları mahallin eıı büyük ıııal nwıı11ıı·ııııa 

mifracaat eyleyip )ellerindeki matlt'ıhat \Csi
kalarıııı vererek nıukahiliııde n1üı·aeaat ve
sikası :-ılıııalal'I h\zııııdır. nu nıiiddel zarfııula 
müracaat e meıııi · ve e, i a almamı. ol:uıb-

1'111 iddia ettikleri alacak 1513 ııuıı~nratı ı..a
nmı mucibince kat'iyen hazine lelıiıw sakıl 

olacaktır . . Şubat 930 nihayetinden sonra lıi~ 
bir mazeret kabul edilmiyeeeğinden al:wak 
iddiasında buhınaıılarm 930 senesi martııulan 
evel bulundukları mahallin eıı hüviik mal 
memuruna miiracaat elnıcleri il:iıı otı'ıııur. 

Müştemilatile satı
lık kagir depolar 
Y edikuledc Fatih 

sultan ~lehmet nıalıal-
lesinin dibaglıaııei 
cedit sokagıııda 1 
,e 3 No. hı üs-
tünde büviik salonu 

• 
ve odası buluııan iki 

depo kapalı zarf ıısu
)iye satılacaktır. İk.isi
ııin mu lıaııııııeıı lıe

deli bir senede iki 
taksitte verilmek şar

tile 20000 liradır. Ta
lipler 1500 liı·alık 

temiııat para \C ya 
mck.lııplaı·ile teklif
naıııelcriııi 31 ağus

tos 929 tarihine nuı
sadif <'tııııartf'si ~li-• 
n ii saat l.) le İ staıı-

bul Defterılarlıgıııdaki 
koınis\ oınırıa 

• 
'cı·eeekleı·dfr. 8 !'14 

ı(, Kiralık plaj - Kara· 
deniz boğazı haricinde Kil
yos karyesi hududu dahi
linde 15044 metro murab
baında (banyo ittihazına 

elverişli) denizden mutahass"ıl 
mahal üç sene müddetle 
kiraya verilecektir. Senelik 
1300 liradır. Müzayede 1 
eylül 929 tarihine müsa· 

ı(, Kiralık tarla - Y ıldı:ı: 
hastanesi arkasında 12 dö· 
nüm, icar müddeti üç 
senedir, muhammen bedeli 
56 lira 50 kunıflur. Mü· 
zayede pazarlık suretile 
4 eylül929 çar,amba günii 

saat 15 te Defterdarlıkta · 
(204) 

tCJo Kiralı~ arsa -Kasını· 
pa,ada Bedrettin mahalle· 
sinin ambar arkası sakıt• 

ğında tuz anbarı yaıundll 

81 numaralı 6156 zira mık· 
tarında yem ambarlar arası 
senelik kirası 200 liı-a. Mii· 
zayede pazarlık suretile 4 
eylül 929 çarşamba güni"ı 
Defterdarlıkta. (250) 

ı(, Satılık kere,te - Karı<" 
deniz boğazı haricinde l(il• 
yos ve Atlama mevkiindc11 

itibaren dar boğaza kad:ır 
olan saha dahilinde ınevcııt 
6017 a.det 227 metre mik'aP 
muhtelif cinsten kerestcle· 
rin gümrük resmi müşteriYe 
ait olmak ıartiyle nmhaın· 

men bedeli 3667 lira 91 
kuruıtur. Müzayede paııtr• 
!ık sur~tile 28 ağustos 929 
çarşamba günü saat 15 ıe 
Defterdarlıkta yapılacakt1" 

(345) 
ı(, Kiralık dükkôn-Topll' 

nede mektep altında 403 

No. senelik kiraeı 96 lifl1• 
müzayede pazarlık sureti!~ 
15 eylül 929 pazar gün" 
saat 15 te defterdarbl<li" 

(433) 
ı(, Kiralık dükkan - Tel" 

it" sanede V alde ka ı.ağt Y 
nında No. 169 muhıunnıeıt 

·· yede bedeli 210 lira nıın<a ıiil 
pazarlık suretile 4 Jy 
1929 çartamba günü ~:) 
ıs te Defterdarlıkta. (20 



.. 

Emniyet Sandılı maJarla· 
tünden .• 

Mücevherat sataş danı 
h Afedyunun l•ml 
uuaz No Merbuabn cin• •• aeTi " ük ( 2 

54 1 çift roza küpe 2 roı.a YflZ . N~zihe H. 
taşı yok ) Fatma Neriman H. 

l 53 1 altın saat 1 230 2 roza küpe 1 alhn· ,..t 1 a tın Ha . • 
kordon 14,S dirhem ynye 

308 1 rou yüzük 1 taş noban 1 gümüş 
Fcvkiy• • 

377 ~ynlat t 1 altın kordon 29 dirhem Fadıl B. 
a ın saa Fatma H. 

44 7 1 roza boroş B Sarım . 
456 1 altın mineli saat 
603 1 çift roza küpe 2 hurda altın aaat 

1 albn köstek 1 çift gümif kupa 
2
H" 'ye H 

usnı · 
gümüş tabaka Mediha • 

679 1 çift roza küpe Nuriye • 
863 1 roza yüzük Faile B. 
942 1 altın saat M ·hmet Selihattin B. 
97 5 1 Roza gerdanlık e lar 

- -k parça 1 
999 Hurda roza iğne ve yuzu llcbal H. 

7pMÇ8 • 
1089 3 roza yüzük 1 roza kıravat itnesı 

80 dirhem gümüş 
1116 8 miskal ınci 1 altın saat 

Vehbi B. 

( b. · · jJC.ne ve 4 ~ı 
1l68 5 roza itne ınmn ~.. Rakım E. 

noksan ) 1 çift roza küpe d 1 
1 b k 1 altın ma a yon 

17 5 1 elmaslı ta a a Samiye H. 

mıa kolye . kü e l 
1191 12 miskal inci 1 çı~ r~ıa. p Fikret B. 

miktar beze sanlı dökum ancı k 
1205 b 1 arça ve 1 taşı no san 

1 roza oroş P d hk Fatma 1zzet H. 
1 pırlantalı yarım geJ an Osman B. 

1364 1 pırlanta tekta! •!"' tabaka Mösyö Broniştayn 
1431 2 altın saat t gumuş F h · B c mı . 
1436 1 altın saat k .. -k H- · H t tif 1 roza yüre yuzu usnıye · 
1491 1 pırlanta pan .. an Fitnet H. 
1675 1 çift roza küpe . 
ıııs 1 roza tektaJ yüzük t çift roza sanek 

lcü J 1 altın bilezik 1 altın gerdan· . 
pe h Nezıye H. 

lık 56 dir cm · H 
17"8 l b"l .k saat Fatma ~amıye . ., ] a tın ı ezı · B 
1 000 1 1 ta 2 taılı akar pantantif Kcmalettın · 

u pır an . R fk' H 
1817 1 pırhmtalı bilezik 1 roza ylıdldız _ığne 1 ı ıye . 
1837 2 çift roza küpe 2 roza yı ız ığne 

- "k Hayriye H. 
roza tek taş yuzu 

1913 8 adet birer liralık ziynet altını Ayşe " 
1915 1 albn çalar saat Şadan B. 
1962 1 çift roza ay küpe bir taşı yok 1 . 

roza tek taş yüzük ; .f' l 'İfakat H . 
196'.J 20 111-..ı inci l çift ·TQıf. ~enıbU 

küpe 2 roza yüzük Hakkı B. 
1964 2 pırlanta yüzük Hallaçyan Ef. 
2041 ı çift roza küpe üç ... gümüş i~e Nazile H. 

2051 2 
roza yüzük 1 sun ı yakut yuzük Ayıe H. 

2334 1 ıt gerdanlık 2 altın kordon 15 
a m Nurettin B. 

dirhem .. .. Azize H. 
2356 3 pırlantalıly~uk kordon 13,5 dirhem l..itife H. 
2359 1 altın saat 8 1~ Refia Halide .. 
2477 1 çift pırlanta kupe 
2490 1 ırlantah ko1 dütmesi ( 4 par~) 1. 

P 1 pırlantalı kıravat ığnesı . . 
tıoza ve Süleyman Nıyuı B. 

2691 rl t 
k taş yüzük bir çift pır-

1 pı anta e _ ~ . b' ltı 
k 

taş kol dugmesı. ır a n . 
lanta te b'I 'k Eyüp Sabn B. 

ika b. lbn ı ezı 
2703 ha ,r la saat 1 mineli altin .saat 

l altın ça ar t noksan 
hurda 1 elmaslı saat on aşı Fatma H. 

1 altın şatlen . . Hulkiye " 
2865 3 b uk' " i ;kal ıncı Fatma " uç ,. . 5 dirhem 
2930 2 altın bilezık1 7d"J1.onesi 1 altın halka 
3028 1 çift akik ko U25•~ ln"yet " 

·ı altın yüık Münire • 
3053 1 altın hurda saat t gümüş tabaka Mürüvvet. 
3247 1 roza iğne 1 altın 5;- ltın köstek Ihsan B. 
3312 1 alhn bilezik saat d 

8 tif Radife H. 
3323 1 pırlanta akar pan an Zeki B. 
3349 t zümrüt yüzük . Ramiz " 
33 ="-nCSI 99 1 pırlantalı krıwat ~ .. ük Muammer H. 
3457 d 'f 'ki roza yuz H 1 roza pan anti 1 'f Ane · 
~4968 1 roza akar pantaltk bir taşı yok, bir 

l pırlantalı gerdan 1 
.. 1 pırlanta 

çift pırlantalı gül kupe.I pantantif 
t ._ ... _ .. ··L 1 pırlanta ı l 'k 
eKwf yuzua., l t I bi eıı 

( iki taşı yok ). 1 pır an 8 1 Rıza B. 

"l, saati. kşc iğne 
..ıo92 1 roza dal itne, 1 rotR mene Adviye Rabia H. 

1 çift roıa küye altı. kolye Saime Havva HB. 
3824 1 roza madalyon, 1 a'ttn Osman · 
l&iı t çift roza küpe. Fatma Nimet H. 
3-875 1 roza ınen~kşc iğne. Zarife Şerife • 
3904 l parlantah kol saati. Faize Sadık • 
3918 1 roza tektaş yüzük. Hatiçe • 
3920 1 roza ağraf. L 

3990 n. lkı köpe bir roıa ts '8t 
DD' çift roza u m . adet betl-
yOzQk bir roıa mek• ığne üç t bir 
birltk tici adet ıkı buçukluk on bir ade I k 

1 
lbnı bir naıar ı 

iralık bir ecnebi ı!net a Emine Nazire H. 
altını 

4085 B ü Hk bir altın çanta ir pırlanta lek tcış 1 zu Şaıiyı- H 
82 dirhem. .. Adnan Rıza B. 

4 l 43 Bir pırlanta tek ta§ yüzuk. -Jc b · çıft • 
4176 lı yüzu lr nır roza pandıntif lr roza liralık ıl-

rou lcope ıkı alb:ı saat bet y.-ım 

YAKIT t :" ustoı 

net alhnı bir altın kordon bir bqibirlik zl· 

aet altını - kolye. Süleyman B. 
424 l Dlk't ahıa hilesi 350 ~ g&IDOJ 'Bdke H. 
4381 Bir elmaslı kehribar sigaralık. Ad.an B. 
4478 Bir roza yazlik bir altın bilezik uatt 100 

dirhem gDmlf. Ümmi Cüleiaı H. 
4534 Bir altın uat bir alhn •~ele 1 1 dirhem. Şevket 

K.drt B. 
· 457 4 Bir çift roıa kope iki rou yilzll~ ı-... Htımü B. 

4597 Bir roza blleı.ik btr pırlantalı yüzük Kewnaletttn il. 
4610 Bar prlanta bilezik iç taı noksan bq roza 

~e ıkı çift roz.ı kope Uç rou yüz&k lkt 
tncilt nazarlık Hanı DordU• H. 

5651 Bir parlanta tekt41 yitz.Ok bir pırlantaılı mine 
ahın saat Şevket B. 

4749 Bir çift inci küpe bir pırlanta tektq yüzük Hatice H. 
511 O Bir çift roza kupe iki pmit urf Hanife 1-l 
5118 lkt roza iğne İbrahim Eıem B. 
5174 Bır pırlantalı bikzık yvdcı B. 
5371 Bir gümüı tepsi J layriye Mdiha H. 
5483 Bir çift roza küpe bir pütkil nok.an Mehmet Ruat B. 
5512 Bir ahın yüzük bir albn yüksük bir 

gOmOf tabaka Havva Dilrdane H. 
5703 Bir roıa koldü~mesi takunı bet parça , Cemil B. 
5755 Bir pırlantalı gerdanhk ortası Ane Sabiha H. 
591 4 Bir çift pırlanta tek taş yilzük bir pırlanta 

Arara Ef. markiz yüzük bir albn fıileı.ik 
5951 Bır altın saat blr akın kordon 1 O dirhem 

285 dirhem gümot dört ·buçuk mıskal inci 
Hadice Bedriye H. 

Salih B. 5980 Dört buçuk mıskal inci 

6071 Bir pırlanta lele glil lcüpe d&t adet roza 
gerdanlık bir çift altın bilezik 26 dirhem 

6124 Bir roı.a kuı iğne 

Ayşe H. 
Seh~r • 

AYJC • 6170 Bir çift roıa klipe 
Samiye • 

Ebru • 
6184 Bir pırlantalı ay ipe 
6267 Bir elmulı saat 
6327 iki roza yllz.ük bir roz• Tark altınından ok 

~ blr altın tatlen Ahmet Reıat B. 
6386 Bir çift roza küpe Uf et H. 
647 5 Bir çift pırlanta tdt tat küpe bir çiİt l'OU 

tek tat gilpe bir ~nta tek tq kravat iğne 
bir roza marka iğne bir roza bıleıik bir 
roıa yOzlilc iki pırlantalı yüzllk btr altın 
bilezik bir alfan kordon ] 6 dirhem Server H. 

6543 1 pırlanta iğne M.m Palador 
6548 1 pırlantalı pandantif Arazet 
6549 1 roza hurda dal iğnesi [6 parça] Mehmet Ali. B. 
6672 1 roza tek taş yüzük f ıhri B. 
6722 1 pırlantalı çıplak taş 1 altın saat Sadettin B. 
6733 1 ~h pırlanta tek taş küpe 1 pırlan-

ta tek taş akar pandantif Behice H. 
6891 1 alhn saat maa kordon 5,5 dirhem Atifet • 
6906 1 çift roza gjl hüpe l roza ok iğne 

l •ltın bil~zilır saatı 1 altın uat Şasiye • 
6951 1 albn ~d l altm köstek 1 altın 

külah Asiye Safiye • 
6968 1 roza yüzük 1 altın saat Ahmet Ihsan l3. 
6984 ·1 altın saat Fatma Jffet H. 
7005 1 roza tek taş yüzük 1 altın hurda 

saat 2 a!tın kordon 1 altın hurda 
.şatlen Hatice Faika •. 

7007 1 albn gWdanbk l O altın bilezik 
46,S dirhem 1 albn saat Fatma Halet • 

7035 1 çift roza küpe Ahmet Celal B. 
7077 1 pirlantalı tarak iğnesi Fatma Fahire H. 
7206 1 roza madolyon 2 roza yüzük S 

miskal inci Fatma Zehra H. 
72.30 1 elmash saat [ minesi kınk J 1 altın 

yüzük 1 altın ağraf Azize H. 
7340 1 roza markiz yüzük 1 altın bi'ezik 

1 altın .saat 1 altın şatlen 1 altın sikke O.ruh B. 
7360 1 çift roza küpe 2 adet bir liralık 

ziynet altmı Esma H. 
7388 1 altın saat 345 dirhem gümüş Mehmet Zeki B. 
7443 2 elmaslı mineli saat 1 altın bilezik 

1 elmaslı ptlen 580 dirhem gümüş 
Emine Buhtcr H. 

7483 1 pırlanta tektaş yüzük 1 pırlanta gül 
yüzük 1 çift pırlanta gül küpe Samiye H. 

7486 1 pırlantalı yüzük l roza yüzük ı 
pırlantalı kravat iğnesi Mehmet Halis B. 
ı altın saat, 1 albn bilezik 8,5 dirhem Zehra H. 7488 

7547 
7559 
7562 
7599 
7608 

7630 
7661 
7671 
7698 
7773 
7804 

435 dirhem gümüş. Saide " 
1 çift roza iki taş küpe. · '' Yervant Ef. 
ı çift roza küpe, 1 roza gül ·yüzük. Feride H. 
1 roza ok iğne. 1.agrafoı FJ. 
1 nazarlık altını, 1 elmaslı l altın 
kalem, 1 ro:ıa kravat iğnesi, l ini-ili 
itne, 1 altın tura, 1 altın mühür, 1 ... 
çift altın küpe. Halet H. 
1 roza yüzük, 1 ecnebi altını. telilettin B. 
1 roza reıimlik 35 dirhem. Mir' et H. 
1 çift roıa küpe [iki taş noksan). • F.atma • 
1 altın bilezik 1 O dirhem. Ayşe • 
1 altın kolye 7,5 dirhem. Mm. Eleni 
1 pırlanta yılan yüzük 1 ahın yiliük, 
ı altın saat, 1 altm kordon 13,S 
dirhem. • Esma H. 

7868 1 çift roza incili iğne. Ar,şe Ülfet .. 
7884 1 roza kuş iğne 1 pırlanta yüzük 1 

akın incili madalyon maa kôlya Mihrişah H. 

7921 1 altın saat Selime •• 
7966 1 kravat yüzük Lütfiye " 
7974 t çift roza küpe Ahn1et Necati B. 
7980 ı roza yüzük Musiafd Avni ,. 
7983 1 a!tın köstek 16 dirhem &at Nuri ,. 
8066 . 1 roza pand~tif y Emi?e H. 
8078 t çift roza kupo Kadrıyc ,. 

8103 
8113 
8130 
8216 
8284 

8294 

8312 
8335 
8361 

8363 
8383 
8473 

8486 
8496 
8511 
8517 
8536 
8539 

8620 
8621 

1 albn saat 1 albn kordon l~ \iirhem Fatma .. 
1 altın hurda kol saati Mev'hibe • 
9 miskal inci Bedriye .. 
1 pırlanta tektaş yfü~ük Mm. Elcni 
1 çift roza küpe 1 roza maşallah 1 
altın iğne Zehra H. 

1 roza resimlik 1 pırlanta kelebek 
iğne 1 yakut yüzük Kemalettin B. 
1 çift roza gül küpe 1 roza yü:ıük Fatma H. 
1 çift pırlanta küpe Mehmet B. 
1 pırlanta~ yüzii1c altı taş noksan bir 
kiğıda sarılı 1 altın madalyon 1 altın 
hurda saat 1 altın püsküllü köstek 9 
dirhem Mehmet Salim B. 
1 pırlanta tek taş yüzük Saniye H. 
22 adet pırlanta çıplak taş 4,40 Yakup Ef. 
1 çift roza gül lcüpe [ birinin kolu 
kırık J Ali Ratip B. 
1 çift rou küpe [ bir taşı noksan ] Haıcnc H. 
1 altın bilezik 1 gümüş çanta Nimet " 
1 pırlanta gül yüzük Nazh Nazire " 
1 çift roza gül küpe Zeynep • 
225 dirhem gümüş Fatma Naciye ,. 
1 altm madalyon maa kolye üç altın 
halka bir gümüş kese Leon Ef. 
1 çift inci küpe Sadiye H. 

bir taı noksan Lir 

Davet 
l.tanbUl :\dtlye IMl\ek mek• 

teblDln lttanbu\da bulunan 1, 

:!. 3. 4 Onclt dnre\tr mtlll

nu efeaclllerin ~ yirmln• 
el .. ı, günü _. on y~e 
Catal otlunda Acem adam.. 
neti karpndakl T orkoc-t& bt
nasına teptfferl rtc:a ••• .. 

ANADOLU 
Ticareti umumiye Türk A· 

ncaim ;rkeü hitle<larlDl 17 

eylol 1929 ı...ıhine •619dı( • 
lı pnü ... t dörtte Galalada 
Nuh hanmdaki firket merk~ 
idareainde f evkılide h•y eti 

umumiye tçtimamı davet ot.. 
nur. l leydi umuaniyeye ıflirlk 
edecek olan htoedar'lan• 1~ 
ma günOnden bir hafta e•el 

hamil oldukları htlle ·~~ utuarrd ohJUlli• 
veya bunları m k 
lannı mo.bet •-'1 flr ele 

tevdlye nıecburdurW. 
RUZNAMEYIMOZAKERA1 

1 - Şirketin tatfiye llllll" 

8653 
874S 
8777 
8827 
8832 
8836 
8843 
8916 
8921 
8950 
8972 
9015 

Bir pırlantalı kuı iğne 

roza Maıallah 
iki altın saat 

litı hakkında brar ilaSl we 
Sadi B. me tatih* 

taniye 9CfRUl'\enaı• 
t1ihrııah H. ile sellhiyetlerlnin tayini 

Bir roza pandanlit 

Bir plrlantalı pandantlt 

Bir pırlantalı yü1.ük 
270 dirhem gümüı 

Şeltüre H. 
MUnevver H. ,__ ·(J.l ·~ET a 

Nacı B. AMELiYESi IÇiN 
Vefik B. Dr. M. ToliP B. 

65 " " Ahmet V dik B. lınrti 
S.6 gUn evvel haber •~1 

9025 
9~70 
9071 
9100 
9154 
9172 
9241 

Bir rou dal iRne 
1 Çift pırlanta lektaı küpe 
1 çift roza küpe 
] bir altın piden bir roza yinülc 

1 çlft roza gül küpe 
l incili naz.arlık üç altın sikke bir giimilf 

Fatma H. 
Makbule H. 
Mehmet B. 

Ihsan H. 
İbrahim B. 

275 dirhmı gimU2 Fatma Naciye H. 
1 altın saat l lüseyin B. 
Bir roza yüzük Vasfiye H. 
Bir çllt roıa küpe Hayriye H. 
I 95 dirhem gümOı Ulviye H. 
Bir roza dal l~e bir c;ih rou kilpe Klmiyc H. 
0 11 s~kiı mıskal lncl blr zilmrüt yüıOk Mehmet Senni B. 
Bir çift roza kfıpe iki çift pırlantalı küpe 

Sirk~de Nemli ~ ~aab&ıl 
Numara 1 T eJefon. 

1486 

Seyrisef ain 

bir roıa i~ne bir elmaslı saat bir ahın bir 
çift altın bill·ıik bir albn madalyon maakolye 

Trabzen tkilCI postası 
Mm. Kı· ( l.ZMiR) ..-ru ıs Ata"°' 

leopalra c.ı.ra 

9958 Bir altın saat bir alhn k&ıtek 9 dirhem Mehmet Saim B. ==te~T' .zoıırl~ o: 
9332 · Bir çıft 1 oza gol ktlpe blr karavana ,ozük · bolu. sı.nop. S--. T~ 

f_... finae] bir roıa yüzük Hadıce H. Fatsa. Ordu. CJretul'. .....- Of. 
9406 k ~ mitb yüzük (iki taı ooksu) V •t~ H. R,_,. ğt.ictd '' Gjrellltt 

9494 Bır , ... ,...a - lnd bı• aloo kol - ~ F:-=.. .-.::. 
bir gümüt ı.bab Kemal 8. lncboluya ulf•Y.,-

9532 Üç roza yüzük Emine Şerife H. 
9621 1 çift roza küpe Cemile Sabire ., lzillİ slraf p1$11SI 1' 
9672 1 pırlanta tek taı yüzok bir pırlanta yüzük Naime ,. ( cOLCEMAL> :-~ 
9693 1 roıa mcdalyoa bik gUmüı çanta F ali B. A1a1t01 Cuıaa 14,JO Qlmlrllll 
9754 l roıa yürek ikiz Ane Mihri H. nhbJDID(fan b~ ve p.-
9768 1 pırlantalı gerdanlık Osman Mazhar n. ..babı lımJre r-- __.... 
9770 1 prlanta teka.t ylzük bir roza tektaf 14,30 da ,1':'~vWt· 

yüzük bir pırlula tektaf ytzük Sadiye Zeynep J 1. p...,ae.1 .al P'I bir 

9797 l çift prlanta k0pe ahı DÜflZc H. V~-"-' .-ycUltUI'· 
ll~kestr~·~"~c---~::m::;;;;.~---ı 9832 l pırlantalı bileı.lk J ladice l J. il • .n 

• Yukarda isimleri yazılı zavat gümüş ve mücevherat lldllJI p.,,..SI 
mukabilinde Emniyet sandıjından iıtikraz eylemiş ANAf ARTA) v.purıi 18 

AR_... 

olduklara mebaliti vadesinde tediye etmemelerine mebni 10 da c.111• ~ 
lcrndilerine alelusul ihbarname teblit edildiği halde ~ .... Kelli..~ 
gene .. tesv~yei dfyn eylememiş olduk~armdan tcnası yulcar· Fethfr. fJaie. ,,.,,...,-r 
da gostenlen merhunattan deyne kıf ayet edecek miktarı Redol. ,_,. • 
sandık satıı amiri ile icra memuru huzuri1e teşrinievvel ~ ~ ... ~.,. 
929 3 üncü perşembe ve 5 inci cumartesi günleri saat ::" ç.t•lıl.lt. ucm-'" 
10 dan 16 ya kadar ve 6 pazar günü saat 10 dan 12 ye ~ ~ 
kadar sandık satış amirliğindeki camakanda teşhir ve .J~u~Qr:•1~11~-~~~·~~==-:·· 
şehri. mczkurun 7 inci Pazartesi günü saat 14 te Şch· ~ ~ dcynln ademi 
reınaneti Sandal bedestanmda bilmüzayede satalacatm· l\lahkömunblh ınabÇllZ ve 
dan talip olanlann teşhir günleri Sandık satış amirliğine ttısandan dolafi J 497 
ve sabş günü mahalli müzayedeye ve tediyei deyn veya sanJmaJl 111:~fır bir .adet 
tecdidi muamele etmek isteyen medyunların hitamı seyru ttfer ~udirll cOvcrland> 
müzayededen evvel Sandık idaresine müracaat eylemeleri kapıla aln sUın J ne' akisi ve 
lüzumu ilan olunur. markalı otomft;ldhde dülger 

haJl hazırile l\fuharrelll 

Ezine belediyesi 
tinden: 

• 
rıyase-

Kloriirlü sularının şifa verici hnssalnrile meşhur (Kcstan· 
bolu) ıh~lnrı keşif namesi mucibince ( 13723) Jir:ı ( 4 ı) 
kuruşluk inşaat ve tamiratı yııpılmak şartlle ı haziran 930 
tarlhlndcıt itibaren ( IO) ~ene Muddctlc karn Hrileccktir. 

Taliplerin ~nrtlan :ınl:ımak ii.1.crc ( A nndolu Ajansı ll&nat 
şubt• ine) Çanakkale YC ı:zinc bclcdi)'C dairesine 01ürıcaat 

etmeleri 7 cyhil Q29 dımnrtcsi günü s.ıat 14 tc ihald 
katiycsi y:ıpılncnjtı iltın 0lunur, 

Zonguldak Y iiksek ~laaden )lühendis mek

tchi miidiiriyeıinden: .. 
Zonguldak Yüksek i\1ndcn mektebi, leylf, meccani ve 

tah~il miiddcti dört senedir. Birinci sene inde mürıhasırcn 
il c mc?.unları k:ıhul olunur. Tcdrb·ıt 1 teşrini C\ 'elde b ı, · 
l.ır. Girme]" i ciycn li c mczunl:ın mektep mudüriyctinc bir 
i tida fü: bcralx·r lı~ şehadetnamesi 'C)a muvakkat tasdik· 

namesi, 6 foto, ıııhhııt rııponı \ c nuf us rezkettsi ve a~ 
,eh.ıılctnarncsini gondcrmderi \e adreslerini bildirmelidirler. 

Ka) t tnüddcd ıqrlni evvele kadardır. 

znde mahallesinde da ıs A· 
Raşlt beyin ~~~ miilldif 
gustos 29 .. ~' 11 de san· 
puar gÜDU gUpltriD mahal· 

ıaca~ndaP b'1lunacak me
linde hallf mhraceartarL _ 
mu~na ~ 

- baJl'dM için Ten.,. bJv-
1tu1toc; tayyare J 30 8&- . 
ıhıarıtı hakkında go· 

• ramı lstanbul vllA· 
r(lşülmelc ozre beltri 

b 7.a ve nahiye şu 
ye~ iJ bu gün 
retsıerlnln ttflrak e , tL 

( 14 8 929) s:ıat -~! ~ ~çd· 
Fırkasa aıerte1.inu 
mıı nktcdcccktir . 
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=.HE~ GUN ÇI_KAR TÜRK GAZETESJ 
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!t:-OO ~a)lol~a11ndan .... U&nlarm m6ndercatmdan 

Tarlc mekteplertle faydalı e.erlin 
llAnlannda o/o 20 teıuili.t yapılır 

Büyllk ve ya bir çok de!a için verilen !ltnlarlı 
hususi mahiyettelcl llnl~rtn ücreti 

idare lle kararlaştınlıt. 

ILAI TARI FESi: 
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Ziraat Bankası ls
tanbul şubesinden: 

Balıkesirln Kirason nahyesi civarında maa müştemilat 

bir bap dakik fabrıkasını birinci derecede ipotek ederek 

Balıkesir Ziraat bank şubesinden on beş bin Ura istikraz 
eden Arabacı zade Ilacı J (alız Mehmet Efendi ve şiirekA

sının müddeti muayyenesi mürur ettiği halde deyninl tediye 
eylemediginden ipotek edilen Giresun nahyesine yarım saat 

mesafede vaki ve Arabacı oğlu fabrikası demekle maruf ve 
. yedi \'als ve ftlfttı salreyi müştemll son sistem kArglr fabrika 

ile müştmilıltından elli altmış reyis Deve istiabedecek ahır 
ye ittisalinde demirh~ne ve yetmiş seksen kadar sığır hay
vanı istiabeder ayrıca bir ahır ve ittisalinde iki hademe 
odası ve su ile deveran eder iki taşlı başka bir değirmen ve 

ittisalinde fevkani bir oda lle tahtan! iki oda dükkan ve 
fabrikanın ittisalinde kezalik fevkani ü~ oda ve tahtan! bir 
oda ve ayrıca fevkani altı ve tahtanı üç oda ve bir kiler 
ve bir mutfak ve bir çamaşırhane fevkani tahtanı salonu 
müstamel müceddet ahşap mevcut ve fabrikası elyevm mun· 
tazaman hali faaliyette olup mezkör fabrika maa müşteınlll'ıt 
mevkii müzayedeye vezedilerek 31,8/929 tarihine m!lıadif 
cumartesi günü saat on altıda muvakkat karar dadesl keşide 
edileceğinden lştlraya talıp olanların yüzde on nispetin· 
de pey akçesini müsteshlben Balıkesir icra dairesine m!lra
caat eylemeleri ildn olunur. 

Devlet demir yolları ve li-

.Ankara hukuk mektebinin kayıt ve 
kabul şartları 

Ankara hukuk mektebi 
müdürlüöünden 

1 - Lise veya yüksek mektep mezunları alınır. 
2 - lmtihan)a talebe alınmaz. .. 
3 - Kauıt nıüddeti Teşrini evvel iptidasından nihayetine kadardır. 

4 - Müracaat edeceklerin {A) mektep şahadetname veya tasdiknamesi ( B ) nufus tez
keresi (C) hüsnühal ilmühaberin (D) 6-9 ebadında 3 adet futografi getirmeleri. 

!5 - Leyli olmak isteyenleri sureti aşağıda yazılı tarzda birer taahütname ve kefaletııa

me vermeleri ve taakal ikişer takım çamaşır ve pij.ıma getirmeleri. 
() - Leyli talebe meccanen yedirilir ve yatırılır. ve her sene bir elbise kundura ve 

bere verilir. 
7 - 18 den az ve 30 dan fazla bulunııılar leyli alınmaz. 

Taahhütname oe kefaletname sureti 
Leyli ve meccani olarak kayit ve kabul olunduğum (olunan .••. oğlu ..... Beyin ) Ankara 

Hukuk mektebinde gerek aynı sınıfta ve gerek muhtelif sınıflarda i1'i sene terfi edemediğim 

(edilmediği) veya her hangi bir sebeple mektebi terk eyleuiğim (eylediği) veya nehari olup
ta tahsili ikmal• kadar muntazaman devem etmediğim (etmediği) veya ihraç edildiğim (edi 
diği) ve tahsili ikmfü ettikten sonra teklif edilen vazifeyi beş sene mllddetle ifa etmemek gi
bi mektebin maksadı tesisine münafi bir halim {hali) tahak~uk eylediği takdirde ihtiyar olu
nacak bilumum masarifi yüzde elli zam ile ve faizle birlikte daf'aten tediye ve tazminini 
taahhüt eylerim. (tediye ve tazmine borçlu ile beraber müteselsilen kefilim.) 

'fııhviller 

•'n drhı de·J1iryolu (I. tertip A. B. C.) • 4' 
manları umumi idaresinden M · · ı A • d 
Erzurum-Sarı~amı'ş lşlet~e _mfifettişliğl m_aı~emesinin Tral:ızonda an ısa Vl ay etın eı1: 

Çanakkale Jandarıııa 

efrat n1ektebi nıüdfı

riyetinden: 
(2. E. D. ) 
(~. • F. ]. ) 

40 
411 vapurdan tahlıycsıle gumruk muamelesının icra ve Enurum Manisa memleket hastanesi için 1400 lirp kıymeti muhammi-

mağazasına sevk ve teslimi münakasası kapalı zarfla 28 Agu&- nesiude birkaç kalem alftt ve edevatı tıbbiye alınacaktır. AIStın l<!ll<r>z dalılll c nJell • 
l t·yı•nu nıuvahitle 

JI l'ıınıiyeh df!nıiryolu 

e8 12.so 
103 00,25 

o 6 70 

&8 12 ıo 
ıeı 00 50 

8 70 
tos Çar§amba günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryollan cinsleri ile mubayaa şartnamesi lstanbui ve izmir sıhhiye mfidür-

J, ton!,ııl 1 •mny •lrketı 
Rıl lını lok ve Antlrrpo 

04 80 
binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif lüklerlnde mevcuttur. 
mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15, Münakasa müddeti 28, 8/929 cumartesi günü saat on buçuğa 

lı hıı.tul 11tıorıinı Ju ştr!f.cU 30 a kadar umumi müdfirlük kalemine vermeleri lazımdır. Ta· kadardır. 105 llralık teminata istinat etmiyen ltklifl~r nazarı 
liplei münakasa şartı1amelerlnf bir Ura mukabilinde Aukarada itibare alınmıyacaktır. ilan olunur. II işse senetleri 
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(in ;.rıJı ~rıka ı 
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1:8 00 00 00 
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ıooc 
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-AV DER.IS!- J 
Zerdeva tiftl 0000,00 0000, 
Stınl!ar 0000100 0000,0oı 

Kunduı • G000,000 toO,oo 
-f!NDIK-

M~Izeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa ma~azasından Erzu· 
rum işletme mlifeltişliğinden te,larik edebilirler. 

Aydın Demir yolu müdüriyeti umumiye
sinden: 

lzmtr-Aydın demlryolu hissedarın ale!Ade altı 143 DncD içtimaı 
umumlılnln eylülün 30 una mOsadıf pazartesi gllnü tam vakti ze· 
valde Londrada Hold Broad Streelle 100 numarada kAln Wln· 
cheıler Hoüıe le tn'ıkat edcce~I ıl&n olunur. 

Ruznamel müzakerat berveçhl atıdır : 
1 - Heyeti idare raporu. 2- ] 929 ıenesl haziran gayesine 

kadar olan hesabaıın teılı.lld. 3- Ştrlceı muamelltı umumlyeslnln 
ıezekknro. 

İıbu lçtlıııaa Iıtlrak etmek arzu eden hissedaran tarihi içtimadan 
laakal ondörl gün akdem hisse senedatını Londrada Old Broad 
Şetreelte 100 numroda vichheıter Housele k&tıbl umumll~e, 
lzmlrde ılrkeı idaresine, f stanbulda Osmanlı bankasına tevdi 
elmelıdtrler. Tevdi edilecek hıue senedatı için alınacak makbuzlar 
hını içtimada ibraz edilecektir. 

Hay'tı idare emrtle U.tıbl umumi Howard of Glocsop. 

Tilki • oı.ıoo,oo ooooj 

oo 00 CO 00 fınd•k kabukll 00 000 0000 

·5~~·~~~ ·~beı~di;~ Acel~ sba~ılık vhe f ele-
. t• d . pır ır ma a r 1 yas e 1 n en• Bey<>alunda bUyük parmak kapıda Afrtka hanı karıısında dört 

l - B le.lire eleHrik fabrikası için 80 ton mazot alınacaktır. 
2 Müııak3~a kapalı zarf us-.ılile ve 21 • 8 • 929 çarşamba 

r üıııı mal on bı şte ihale edilmek iizere 1-8-229 tarihinden itiba-
·l..n yı:rnıi giindür. 

3 - .\\aıolıııı cv,af ve ecnası müddet ve sureti teslimi şart
naıııelcrıııJe gÖ•lerilmi,tir. 

4 - lnhat almak isteyenler Samsun belediyesine veya lstan
L::' Ankr.ra cadd•sinde Avni efendi apartmanında Anadolu ajan
'' ilfoat şubesi:ıe müracMI eylemeleri. 

dukkan ve bir garaj ıkı sokaAa nazır tahminen 380 arıın,elyevm 
!can ıenevisl bınbctyUz lira. Lükı ve modern bir hamam ve apart
man lnıasına milsalt sermaye Jlflhlplerlnlo parasına yüzde ] 8-20 
faiz getirir. Kroklal hazırdıı. 

Müracaat mahallı : Bey<>alunda küçük Parmak hpıda 21 nu• 
' maralı emlak ıdareıılne müracaat. 

Posta ve T. T başmü-1==..;_~---:-:::-:-:-::--=-:.~:..: ___ 
dür)ÜrlÜnden: YARIŞ VE İSLAH ENCVJIENJ KATİBİ 

iti UMU~IİLİGINDEN 
Muhabere memuru yetişirmek lizere otuz lıra Ucretlı ıeklz y ı 

16 • 8 • 929 cuma günü e i Efendı lcoıu yerinde müzayede 
mulazim alınacaktır. yaşları on sekizden aıa~ı ylrml beıten yukan Ue ıetılacak olan ( Karacabey) ıaylanrun milzayedeıine iştirak 
olmıyan taliplerin şeraiti anlamak üzere •Austosun 18 Jncl günOııe ve hayvanlan leıellüm ıartlan berveçhl atldir. 
kadar başmüdiıiy~te tahrirat kalemine müracaatları. ı _ Müzayede netlceıinde tay ıatın alan zevat, tııhrrür eden bcdelı 

müzayedenin nııfını müzayede mahııllınde pcıfnen verecelcler ve müteba. 
k11inl yirmi dört ıaat zarfında Yelı Efendi koıu yerinde bulunacak olan 
( Karacabey ) haraıının memuru ınahsuıuna ıeolim edeceklerdir. Kereste münakasası 

Tütün inhisarı umum 
müdürlüğnden: 

lz.miı fabrikası lçin eb'adı muhıelilede 400 metre mık'abı 
kcre<le pazarlık suretile alınacaktır. itaya talip olanlann eb'adı 
f rrnmek İinre lıer gün muracaatları ve yevmi ihale olan 21 /8/929 
~&r(>mba günü saat 10,30 da Galaıada mübayaat lcomlsyonuoa 
nı :r C<:J :-1. 

2 - Bedeli müzayedenin bir defada tamamen \'e pcıinen teıviyeıl 
dahi kabul olunur. 

3 - Saulan tay, bcdelı müzayede tamamen tesviye edildikten sonra 
teslim edılir. 

4 - Yirmi dört ıaat zarfında bedeli müzayedenin müıeb,ki ruıfını 
teıvlye etmiyenlerfn vermiJ old"klan para iade edilmez. 

5 - Satılan tayın yirmi dört »al zarfında yeni bedeli müzayec+enin 
tamamen tesviyesini müteakip te&el:ilın edtlıp glitiirülmesi lazımdır. Daha 
fazla zaman için hayvanı yerinde bırakmak l&tiyenlerdeıl günde üç l;c, 

laıe \'e baluın ücreti ahnır, 
6 - T ell41iye ve sıılr b;J, G,nle rüsum, hayvanı satın alan zata aitlır. 

Satılık müstamel eşya 
Ticret ve sanayi odasından: 
Dördüncü Vakıf hanında Ticaret ve Sanayi deposunda 

mevcut masa, sandalye ve sair müstamel eşya 15 ağustos 
929 perşembe günü saat 2 de mahallinde bilmüzayede 
satılacaktır. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
ayyare piyankosu 
a inci KEŞiDE: ıı EVLÜLDEDiR 

BÜYÜK IKRAl\JİYE: 

35,000 LiRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler Ye 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Bu keşidede cem'an « 3,900 » ınımara 

kazanacaktır. 

İstanbul ithalat gümrüğünden 
10 
3 
l 

Sandık 

Balya 

1 " 
l\frtro mikabı 

1000 
450 

90 
55 

Kilo 

" 

Paslı kaşık 

Kıl torba 
Kendir ip 
Boyalı pamuk 

7490, 3370 kilo muhtelif ebatta kereste 

mensucat 

Bal~da muharrer 5 kalem eşya 19-8-929 tarihinde lstan
bul ltbaltlt gümrüğü satış ambarında bilmüzayede satılacağı 
ilan olunur. 

Zayi 
Davutpaşa sultanisinden 336 

senesinde onu•ıcıı sınıftan al
dığım tasdikııao,ıl'yi zayi et
tim. Yenlslui çıkaracaı;tmdan 

hlikmü yoktur, 
Dawtpat& •Wtatıı.ı ttJebelerbden 

183 lbrahlm Naki 

l\llöl gnzller pazarı Türk 
anonim şirketi hlssedaran 
heyeti umumlyesinin ; l 1 

ağustos ll29 tarihine müsadif 
pazar giinü icra edilen fev-
kah\tlc içtimaında şirketin 
tasliycnne karar verilmiş 

olmakla ticraet kanununnn 4-14 
üncü maddesine tevfikan 
keyfiyet ilan olunur. 

, 

H.EPS~INDEN .• ' t 
OSTON 

l - Çanakkale 9 "'o. 
Jandarma efrat mektebinin 
er mera, zabitan ve efradının 

929 senesi için ekmek ihale 

tarihinden mayıs 930 gnyc· 

sine kadar ı O 8 929 tarhin· 
den itibaren yirmi gün mlid
det!e kapalı zarf ile müna
kasaya vaz edilmiştir. 

2 - Ekmeğin ihalesi 29 
8/ 929 perşembe günü saat 
16 da vilayet dairesinde lcra 

kılınacağından ihaleden evvel 
mektep idaresine müracaat 

eden taliplere derhal şartna

meler Kule mektebi müdli
riyetinden verilir, 

3 - münaka>aya iştirak 

edecek taliplerin verecekleri 

fd<lifnameler şartnamedeki 

şerait dairesinde vcrilecl'k 

flat yazı ve rakkamla oku
nabilmesi için açık yazıla
caktır. 

4 - Bedell muhnnınıeııin 

t 107,5 teminan muvııkka· 

tesi sandık makhuzıı veya 
hiikL,metçe marul banka mek
tupları kıyıııeıl muaharrerc>i 
lizerlnden 1 tikr·ızı d ıhi: talı· 
vilatil · bonı r " ıo 
nol.s:ı~ilc 1 c ııı 

l ılc 

zarfa ko· 
ve ta'..vil;\t::ı ı l 
birlikte ikinci lm 
nularak komisyon 
verilecektir. 

riyaseti e 

Ağustos 

Rebiülevvel: 7 O Burç: Es:! 

IIJOO 
. Perşembe 
I~ 

L_L_L ~amaz vakıtl.ı.rı 
1 1•ba'J. Ôll• lkl•dl Akt•""' Y•tıı lrrıı·\ı 

f 

5,10 ı2,ı8 16,08 19,0~ 20.52 J.H' 

Buııün doıianlar3 bi:n: 

l ErkeZ: ı K· ı 
Hikmet Ulviye 

Günün naıihati; 
Ana'iına b .. k k;;~ını .11. 


