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{ akt) 1n yüzm~ müsab~kası 
Önümüzdeki pazaırtesi ~ünii yapılacak 

Müsabapamıza "4,, 

ü hanım ve "48,, t 

erkek olmak üzere 

-
' ~, Kit-1 .. mıŞ Kov 

Y ~,.ısm a~~'~"B'v-

Diyanbekirden şeh• (52) genç 

rimize eeldi ve dün 
yüzücü 

~oKto.$l ~ ... 

Edimeye eitti 
kaydedilmiştir~ 

Müsabakamızın icra edtleceli saha 
T Ü-

Yiizme müsabakamız için tesblt ettiğimiz 
knyıt müddeti diin bitti. Son kayıt günü 
olması hascbile yeniden bir çok yiizmc 
amatörilnün milnıcaatlle knr-

becten dolayı pek memnundur · 'e m 
sabakanın bu al!kaya yaraşacak bir 
surette icrası için çatı,maktadır. 

Yarın bu sütunlarda kari· 

Tayyare kuvvetlerimizden iki gnıpun Anadolu • dahumdc iki tume 
yapac&klan evvelce ymlmııb. Bu mUhim ıe.yahatkrden biriat iki gün 
e'YVel baılamış ve aah aünü Diyanbekir hava kararg&hınClan kalkan 6 
tayyareden mütqekkil bir filomuz aynı gün T 01"0tlan ..-ak Eıkltchre 
gelmiş, çarıamba gilnü de oradan kalkarak ıyni gün C>Alc :vı&ıi tchrlmlıc 
muvasalat etmittir. Yetilköyde aamim1 merasimle karşılanan lilomuı. yere 

' inmeden evvel ıehir üurinde bir cevelan yapmıs ve clıre lconretıler 
şılııştık. Ve dlin saat on 

dokuza on knla Gnlatıısa4 

lerimizc müsabnkanın sureti 

icrnsı emıfındn tcsbit eniği· 
mlz esas:ıtı takdim edeceğiz. 

fuol B. 
k Tarihi 

f sveçte coplanaca _ 
l . kongresine tar:ıfımız 

e< yan k lan Ede-
dan iştirak edece . 0 

• B. 
. F k ··1cesl re1sl f uat 

bıyat ·n u · 11 .. kı:amkl konvensıyone e 
dun a ~ . "kil fsveçe 
YC Bcrlın tarı c 

m
üteveccihen hareket etaıiştlr. 

·· devam 
Kongµre ı O-.ı 5 gun 
edecektir. Fuat B. lstfsyonda 
müderrisler ve dostlan ile 
talebesi tarafından teşyi edil· 

miştir. 

serpmittir. Kıymetli hava kuvvetlerimiz dün ıe) ahatine de\'am etmit ve Yeşil 
köyden E.dimeye müteveccihen hareket etmiştir. Filomoı. Edirneden 
İunire, oradan Eakişehlre gidecek, Konya, Kayseri, tarilcılc Oıyanbeklre 
avdet edecektir. Hava kahramanlarınuza rnuvaHald)•etlcrini temenni 

ediyoruz. 

At yarıılanndan 

Profl, Purgelya, 

Güryat. 
Bunlardan mada Karacabey 

ırkı hayvanlarından ( J ı) 
tanesi Jokey mektebi tale

besi idaresinde (3000) bin 
metrelik, manialı bir koşu 
yapacakla::dır. 

Vapur yanıı! 
Londra, 2 ı (A.A) - Gu

nard Seyri sefain kumpan
yasına alt Mauretanie tarn· 

satlantiği Amerikadan A vru

paya son seyahatinde bun
dan evvelki rekorları kırdık-
tan başka Brcmen den an· 
cak üç saat geri kalmıştır. 

-
L8hide -

Yeni safha 
Almanyaya Yonug pla

nunn acilen ta(.bikiııi 
istiyor 

1:.abi, 21 (A.A) - M. Strese
b,anın, uzun dzadıyı noktai 
nazarını trşrih etmiştir. Alman· 
yanın Young pillıtını kabule 
Amade olması itibarile teddiyatta 

M. Stresemann 

yapılmasını dtrdiş etmekte bu
lunduğu ter.zilftttan l eylülded 
itıbar~n istifade l tmeci lazım 

geldiğini ileri sürmüş ve bu 
noktai nazarı müdafaa etmiş 

olduğu zanedilmd:ttdir. M. 
Beriyaııın \'ouııg l lam kabul 
edilmediği tai,dirde Daves plU
nı ahkamıııııı lıaki k1lacağını 

ileri sürerek blı iddia~i reddet
miş olması muhtemeldir. 

M. Snovdenin Da.\es planın 
muhafeza ve ibkr.sma k:ırşı 

esaslı bir itirazda bulu!:madığı 
söylenrnektadir. Bu hafta zar
fında bir karar iltihz edıleceği 
kuvvetle ümit edilmektedir. 

L'llıi,21(A.A)- Havas ajansı 
mümessili bildiriyor: 

Müzakerat kat't safhaya gir-

miştir. Davet eden deVleletler 
hey'etlerinin reisleri .M. Strese
manın teklifleri üzerine topla-

narak yeni sfstemfn tatbik 
tarihi olan l Eylülün yakınlığı 

dolayisiyle Voung pl!liı muva
cehesind~ld vaziyctltdrti sür'atle 
tespit etmek ıarur~ hakkında 
iörüşmüşlerdir. Devletler acilen 
karar vereceklerlr.den altı 

devletin mQmessWcri dafı;-:I 

raylı Fatin Riiştü Del l so

nuncu ofarak kaydederek 

defterimizi kapadık • 

Bu suretle l\Ioda ile 

Fcnerbahçc arasında erkek 

sporculnra mahsus olarak 

tesbit ettiğimiz müsabaknml 

za (48) genç knydedilmlşttr. 

Sporcu hanımlnr için 

tertip etti~miz müsabaka.· 

yo. da <lört genç b~nun 

milracant ettl 

VAK 1 T müsabakasının 

genç yüzücülerimiz arasın

da uyandırdığı alaka ve rn!t 

Zeplin 
-·-

Japonyada bir arızaya 
uğradı 

Berlin, 21 (A.A) - Al

man ve Japon baş vekilleri 

Zeplinin yapmış olduğu sc

yahatın iki memleket ara
sındaki dostane münaseba
b teşyit edeceğine dair tel

graflar teati etmişlerdir. 

Tokyo, 2 ı (A.A) - ı Jan

gardan çıktığı sırada vukun 

gelen bir nrıza dola) i iyle 

Zeplin buyuk Okyanusta 

)'apacağı sefer için hareke

tini tehir etmiştir. 

Tokyo, 22 CA.A) - Zep. 
linin tamiratının nk,am altıda 

ihmal cdilecc~i zannolunmak

tadır. Azimet tarihi tespit 
edilmiş olmakla beraber bli
ttin yolcular Tok) oya dön
miişlerdir. Tayfa, eşya kom
partimanında çıkan gnzlıırd:ın 

yıırı boğulmuş bir halde gizli 
bir yolcu bulmuşl:ır<lır. :\lcr
kum tcdnvi edildikten sonra 

hükômct memurlarma teslim 
edilmiştir. 

··················-···························· surette içtima edeceklerdir. 
Müzakereler bugün teknik 
sahadan çıkacak ve siyasi bir 
mahiyet iktisap edecektir. M. 
Snovden, bir takım f edakfılık
Jardu bulunmağa mütemayil 
olduğunu söylediği halae dört 

devletin teklifine esas itibarile 
muvafakat eyiedıt•n 'erı M. 
Stresemaııın tediyatın ne vekil
de olacağını müttefiklerden 
sorması ganet tabii bir kczfiyet
tır. 
{Alttar.lı 2 met Ayıfamızdadar J 

B 
.. de karilcrimiZC 

ugun 
mu~abakamıza i, tirak için 

ama wrtcrden 
knydedilen 

sekizini canıcıyonız: 
a111• d .. ı 

!Reolmde •al baıtan •t 

Ali (Bl\ ikta,), Hüseyin 
. b . 1 ı-1asan Basri 

Fevrı, Ga rıe, -ı ~ 

(r cfa), Koço Peltekos (Mo
da), Avni Bekir, Temls 

10 . (Or· 
(Moda) Ömer Hu "1 

taköy) btylerdir. 

ıduldarı kuHiP
Mensup o 

lerl parantezle işaret etd~ 
. b "ekiz oyüzuncii 

JDlZ u • 
hiç bir resml musabakaJI 

i"-tirak etmemı,tir • 
' 

Halı dokuyan ama kız 
Darülacezede 14 yaşındaki 
31113 Meliha na ıl çalışıyor? 
O B ıınalltanede iki 
arülacıede bir halı lmalaıanesı \8rdır. u 

ıcnedenberi halı 
dokunulmalctadır. 

1 Jnlı dokumayı 

şimdiye kadar, 
erkek kız, 35 

acze öğrenmlşllr.ı 

Bu ıkı sene için· 
de DarUIAcze halı 
im al Ala nesin de 

80den fazla halı 
1 00 den fazla 
paspas, 50 parça 
kadar yol halısı 

dokunmu§lurr. 

Burada doka· 
nan halılar bU· 
yük bir rağbet 

görmekte, hemen 
durmadan satıl
maktadır. Hah 
lmıılütanesl yerli 
malı sergisine de 
l L: h l dokurken 
ıtira · ctmlıtir. Meliha 4 ı h '-k da ma'oınat 

H 1 ı t• D .. " kıı a" ın 
8 ı mn ııtaneslne arülac- bu ııkm: Darolıccı.eye git· 

zede bir binanın altkalı tahsis alma uıre k edilmiştir. Burada 13 tezgah ml~tfr. Muharrlrtmlı. bu ki ı~ 
vardır. Bunlar orta bo,·da lıalı d düklerini 'e iş.tlı erın 
d 

.1 11\r gor 
okumak içindir. 1 r' 

1
u suretle an atıyo · & f L 

Bir de büyük bir tezgah Jma•Atanenln u~tası hafıı. ıneP"' 
vardır ki, ıtmdiye kadar hoı Ef b(ni bir teı.gAhın }anlDI 
duruyordu. Bu büyük tczgAhda met · 1 ge91 
da cumartesinden itibaren ıı götOrdO. kesik siyah saç 

1 

baolıyacaktır. bir kız, ~ır ağır renklı yonllrl 
E~er güııfin birinde OarO- gerllmlf ıpltklere geçirerek Wa 

ladzeye gider ve halı lmalAta· dokuyordu. Gliılcrl bakı~• 
neıinc '*arsanız J 3 teı.gllıın fakat görmüyordu. 
da harıl harıl ıılediğlnl görOr · Sordum. 
ıOnüz. fıçılerJn büyüle bir luamı _ f.nWn ne kızım tenin> 
alil çocuklar ve kadınlardır. _ Meliha.·· , __ ı.A.llft 
Hele bunlardan bir taoeal var· Etraftan anlata>-Ya oqa-
du kı, anadan dotma kördür. -Bur-• ..kla teoe oldu 
Bir aıuharrlrimlz halı dokuyan ., 
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Lahl, 21 (A.A) - M. Pi· 

·elli sabııhleyin :.\1. Snov

dene Younr; planının tan

zimi esnasında ltal~•snm ne

den dolay! bir takım ta\·i

zat elde etmiş olduğuna 

dair izahat vermi ·tir. 

Fransız, Belçika, ltalya ve 

Japon hcy'etlerinln lngi!tCTC· 

ye 2 milyon 400 bin İngi

liz lirasına baliğ olan muta

lebatının yiizde ell!slnl Yo

ung ph\nınin mekanizması 

dahilinde temini teklifinde 

lıulunacııkları rivayet edil· 

ıncktcdir. Diğer tarafun r.ı. 

Snovden mütehas;;ı:<ların ka

rarını kabulı.kn imtina ede

cek olur ise ~J. tre~ınanın 

ı eylulden Jtlbaren ve Yo

ung pl~nınm tatbıkına kadar 

Alman tediyatı için bir su

reti te•viye talep edeceği 

muhakkaktır. 

l\f. Stcresmanın bundun 

maksadı bu plAnda derpiş 

edilmiş olan tenzilattan aci

len btifade etmektir. Alııcaklı 

diirt devletin Young pli\· 

nmın aynen kabuHinc ta

raftar olan dört alacaklı 

clc,Jctin murnkkat bir ~kil 

kabul etmeleri muhtemeldir. 

13innetiçe Young planı kıı

bül edildiği takdirde Alman· 
ya bu ph\ııın temin etmekte 

olduı;u ıncııfaatlardun vak

tinden en-el lstllade etmiş 

olacak ve bu pl~n lngilterc 

tarafından ııkametc u!ratıl· 

dı~ı takdirde de D;ıves plA· 

nına rücu edikccktir. 

Lahcy, 2'2 (A"\)- Alu dev
let murahha;Jannın içtim81nd>. 

!\]. Sırcımanın. Youn! planının 

ıaılı!k ıncüiine nıınd.aki tc"&h· 
hunın Almanya için tevlit cyle
mt·lu: tıldugu roaluurlardan mar 

ile bal-.;eımijtir. :\!. tlriand, ile 

1\1. Sırc~manın ve EOnra .\1. Hen
dcrsnn, .\!. Hc,·mas ve 1\1. \'lrth, 

Rc.ıin ıahliyc;i hakkında görüş-

Jti<lcrdir. Alu devlet muralıhas

,arı ıbahleı in ve ö~lcden IOTlra 
toplanacaklardır. l'ran54, Belçika, 

ltalyı ve Japonya mUme.sillerl, 
.ekol yenlerin raporunu tetkik 
cdeceklerdlr. -·-

Kat't netice için müzakerata 
devam karan verildi 

UJ;aye, 22 (A.A.)- Re&men 
bllıirildi~ine eöre altı devlet 
ınıırahlıa lan on buçukta içtima 
ederek lııkıtaa nı.vıl olmak ve 
lıal'iyeıı ııelicere varmak için 
uıDkAlenıata tekrar batlamı~a 

mDtteif>an l..ıırar verınl~erd.r. 
,....,..._ ..... -... ·-------
lelL.. Ştmdl ond6rt yqında .•• 

Hıç kiırucıl yok.. Aınaıyılı ol· 

dutunu bılıyoruz. F ıkaı ııe • 

ıın~ı. ne baba11 maloııı; yani 

Abdüllahın kızıl ... 

- Halı dokumıya baflıyalı 

hç tene o!du? 

- fmalAtane açıldığı g!inden· 

btri, yani iki senedir burada ça· 

lı\ıyor. 

Biı., Uhta bqı, öbür ltçiler 

fillo böyle konUfUrk~. Abdul

Wun kızı mcllha, ·~ *' itine 

devam ediyor. 

Hiç ıuphe yok kı, Meliha da 
her Ama gibi, renklerde milleJıas. 

audır. Fakat melibaıııa bMreU 

deha elimdir; çüako, ~ bır 
reııgl tanımadıjlı halele, ltC gllcO, 

bcıuııı gtııı, ı... çıçek bahçeaı

•t andıran halıları repkler ve 

naltıılar dökmektir. 

A.leiuandr Zabkofun luılıralı 

Dnha altıncı ~Un okıı.dar 
şedit bir nöbete tutuldum ki 
olduğum yerde yığıldım lrnl
dıın. Zenciler en iyiı.l beni 
tekrar vapura götürmek ol
duğuna "hükmettiler. Bereket 
versin vapur nohut yükle
mek için "Gambi. nehrinde 
k.nlmı9tı. Vapura avdeıimc 

son derece sevindim. J•:p;er 
vapur gitmiş olsaydı şu deh
şet verici mıntakada ölüp 
kalıcıığıma emin idim. 

Bir ay kadar hasta yattım. 
Yalnız konyaklı koservc süt 
içtim. onra yavaş yavaş 

toplanarak tekrar i~e başladım. 
l\laalesel ~Roterdam. da, o 
vakte kadar çektiğim maddi 
elemlere bir de manevi elem 
!!he oldu. • Roterdam" da 
yük çıkarılırken vapurun ma
çunasında çalışıyordum. 

Çalıştıl1;ım sırada maçuna
nın kablosu koptu ve ~ııır 

bir çııval aşağıda çalışan bir 
hammalın kafıuıııa düştü. Adam
caıtız o anda öldü. Her ne 
kadar bu şayanı esef kar.ada 
tak ·ıratım yok !dl bede bu 
müthiş vak"ayı uıun müddet ı 
unutmadım. ln:;an oıtlunun 
hayatı böyledir. En müneY
ver şahıs kendini sahi! ve 
batıl itikatlardan kurtaramaz. 
Kendini ba1.an ıaliln lı1tfunıı 
mazhar ve bazan dıı şcnme· 

tin darbelerine kurban adde· 
der. Başımdan ~cçen son 
hadiselerden EOn ra yıldızımın 
meş"um olduJtu kanaati ben-
de yerleşml,ıl. ~lloterdnm. 
hııdi'ICl!I bu hl imi takviye 
etti. 

Berı:·ket vedn gönlumün 
karardığı şu sırııda bir ümit 
şulesi belirdi: ~ Stekolm " 
daki nişanlımdan bir mektup 
ııldını. Beni görmediğinden 
doluyı çok nıcyus oltluj!;unu 
bildiriyordu. \' apnım "bYcç. 
ten geçeceği cihetle lıgrnen 

kffidi ·ine mektup yazarak 
on beş giin:: kadıır görü~e
biicccğimizi bildirdim. 

lngiltcreye v Jrdıgımı;ı: sıra
da son zamanlarda beni bırak
mıyan tnllıiizlik t~krar yuka
ma yapı~tı. Erzak ve kömiir 
alacaktık; fakat o kadar çok 
vapur vardı ki sıramız gc
llnciye kadar uzun müddet 
beklcmcıte mecbur olduk. 
Nihayet kömür Jıamuleıniıl 

alarak lmpcrator "Yillıelm. 
in kanalında yol alnıağa bıış
lndık. Vaporumıır.da "fosfat,, 
vardı. Bu hamuleyi "Rlga~ya 
çıkarmak için orada dıı bir 
kaç gün geciktik, ACrikadaıı 

ayrılırl.en 1·unıma bir kücük 
maymun almıştım. Bu hay
\'an ehllleşmi~tl. Bir gün ma
çuouda çalı~tığım sırada may
mun omuıumda oturuyordu. 
Ant bir hevese knpıL.ırak ye
re atladı ve güverte üstünde 
gezinmeye ba !adı. 

Birdenbire müva;r.eoesini 
kaybederek suı·a düştü. Ar
kasından hemen duklım. 
"l)iina~ nehrinde bulunuyor
duk. Nııhrin mansabında ce
reyan oldakça .kuvvetli oldu
ıtundan hayvanı hemen ya
J;altyıımadım ve bir müddet 
arkaoındun yüzdüm. Kumanda 
köprüsünde olan kaptım may-

munu göremlrordu ve intihara 
tetebbüs ettiğimi sanmıştı. 

Hemen imdat düdüğünü çal
dı. Bir tahlisiye undalı indi
rildi ve: "Denize adam düş
tü!. sayhasile bıına doğru 
geldiler. Beni undala aldılar 

ben de ınıymunumu yakala
mıştım. Vapura avdet edince 
gidip suvariye meseleyi an-

!attım. Güldü ve intihara 
teşebbüs ettiğim zannına ka
pılclığıoı wrlcdi. Cevap ver
medim. t:ııkat içl.ımlcıı diışü

rıüyordum: " Şimdi sırasımı? 
Bir kaç p;ünc kadar "\"iran .ı 
göreceğim!" 

l lcniız vapuru tahliye ile 
mqgul olduğumu?. bir mada 
bir yata ait güıel bir "'Kano 
otomobil,, vapura pklaştı. 

Kaptan kendisin! ziyarete 
ı;cdlklcrlnl 1.ıınncnıi~ıl. l',kat 
yattan çıkan iki mösyö ve 
iki madam ona gemide ~7.ub
kof,, i~minde hlr culfe bulu-
mıp bulumadıl(ını sonınca 

hayrete düştü. • Hemen ç•l(ı· 

rıldım. Ba~ınyorlardı: 1 ley! 
profesör! neredesin! Şık kim
seler seni arıyor!" l\lisaHrle
rln yanın:ı çıkınca hunların 

RıL-;yadan bildikler oiduıtu

nu görüp son derccr ~cvin

dinı. "Rus\·a,, dan mühacerct 
ettiklerini • ve ~imdi "Rigan 
da yıışndık!arını bana anlat
tılar. K:ıptandan iki giiıı mü
saade istedim. Ricamı kabul 
etti. Do~tlnrımlıı y~ta geçtim. 

(SU...~) 

Varım asır cvel~i 
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Rusya devletinin 
Bulgaristan pren -
sine hediye ettiği 

harp gemllerinden 
Rusçuk pi~glihında 
bulunan iki zırhlı 
ile iki adet vapu -
run geçen hafta 
resmi tesliminin 
icrası için h-/ikilmef 
memurları topla -
narak Bulgar mel· 
ropolidi tarafından 
dua edilip Bulgar 
askeri gemileri tes
lim alarak Bulgar 
bandıralarını çek -

1 
tikleri Rusçuktan 
yazılıyor. 

Sankuş r:ikiplerinin 
tesekkürii • 

Sarıku§ tayyaresi rakip-
leri gönderdikleri bir tez
kere ile latanbul memurini 
milkiye ve askeriyesi tara· 
fından gördükleri fevkal• 
ade hüsnü kabulden dolayı 
teıekkür etmişler ve Tür· 
kiyede geçirdikleri kıı;a 
müddetten pek tatlı tahas
ıüsat ıılakoyduklarını be
yan eylemişlerdir. 

lrtiİ-ıa_I __ ..:. 

l\lilliyet muharrirlerinden 
l'urhaneddln Felek beyin pe
derleri zahire borsası umu
mi katibi Ni1.ıımettin beyin 
kayın pederi miilga şurayı 

devlet ar.asından Mahmut 
Ziyaeddin B. irtihal etmiş, 

Selimiyedekl alle kabrlstanıııa 
de!n edil miştlr.. 

Cenaze merasiminde asker, 
polis ,.e :ı;abltal belediye 
memurlan, merhumun akraba 
ve do5tlan hn:ır bulunmu~
lnrdır. Merhumun ııllesl ile 
arkadaşımız Burhaneddin ve 
Niıamettin beylere en illmi• 
mı ta?.iyftlerlmlıl beyan ede
riz. Zıyıettln Bey 44 sene 
devlet memur! yetinde bul un
muş, afif, dürü~t ve vaılfe

perverllkle tanınmış mHlklye 
erk.Anındandı. 

T~EKKÜR 
l\lerhum 7.evclml Mahmut 

Ziyeddln &yin cenaze mera
slmln~ bulunmakl• son 
vazife mcn•eddetlerini lıhar 
eden ehlbba ve evlddasına 
teşekkürlerimi takdim ederim. 

Merhumun 7.QV<:fsi 

Nac:ye 

tyana a Seyre 1 en pıyes • ıgnen-.,. Ankaradan dönmüştür. Renyonunun Mukdene ıııoıe- ğ 
meden geçilen topraklar - Dağlar ! • Köprülü zade Fuat veccihen hareki eıııklerl pe· \ 

Ylyananın ( Kammerşpile ) 
tiyatrosu cııktden ( Doyçes 
folk~teatcr) in bir şubesi 
ı,oibiy<li. Bu tlytronun yegAnc 
hıı,u>iyeti diğer rlyatrolıır 

bittikten ;,0nra, yanl gece 
Mnt 1 Oda b~lıımasıydı. Şim· 
di mıi;takil bir tiyatro lıali

ne g-dınlş, sekiz buçukta 
ha ;lıynr. Bu küçiik tiy;ıtro 

1 ·ile kendisini görmediğim yedi 
s~ııcden heri ne kadar dc~iş

ml~, en son tarzdu tcıylnata 

!ıoıtıılıııuş, kapılunndan bo~· 

lı rarak duvarianna kııd~r 

lı c r ~ey yeniden yapılmış, 

yeniden boyannıı , elhasıl 

kendimi yepyeni bir yııbancı 
( Kı! mıncrwııc ) de buldum. 

\'aktile hu tiyatroda ~im

di lıemcıı hep;i Bcrlinin Ra
yinhart sahnelerinde çıılışan 
biiylik ve müstesnıı san'at
kftrlar nın!ı. lkn ( 1 lügo 
"' crııcr- 1\ahlc, Anncınuric 
Ştayıızil;, Oskar %ima ) gibi 
kudretli miımt'ssillcri hep hu 
küçük tiyatronun kiiçuk sah
nl':llndc alkıılamı~tım. Şimdi 
yerlerine l iıaıka gcnçkr !'el · 
ıııi~, onlar çıılı~ıyorlıır. iki 
saati durmadan dinlenmeden 
!(iilmckle geçirdim, nüktelerin 
biri diğerini kov~lırordu ve 
seyirciler l hvraınıyn giiç ye
tişiyorlardı. 

Otelciye lıcni ıı.1aı dörtte 
uyandırm:ısını tenbih ettik
ten sonra yattım. Jı:rtcsi gıiıı 

sııat bc~tc (CIDNı\) nın oıo
büstı gene._ yolcularını otel
den aldı. Siiratlc biz istos

yona do~nı ko:jllrken koca 
şehir daha yeni uyamı•or. 

Sokaklar her sauttcn dahıı 

kalabalık. işte Aspcrıı, Yiya
nanın tıyyarc istasyonu. 
Bembeyaz çiniden bir s,ırny. 

Kahvnltı har.ır. O aralı!{ beni 
vaktilc oturd ujtum (J\löd-

ı 

llng) şehrinden telefonla 
çağırdılar, !ıelll ki bir Avru
pa şehrlnde~iııir., saat , ve 
ı'.aman mefhumu var. 

Telefonla görüştüm, pos
taneden lstan bula, dostlara 
kıırtlar yııı:dım ve altıda \'1-
yanadan hareket ettik. Ayni 
sıatte Prııg istikametine üç 
tııyyare kalkt~ g,•asen Vlya
nadan dalma f~;1,IA yokıı 
olur ve günlük t&)'yarelerln 
adedi dalma faılulaşımış. De
nim bindiğim tıtyyarede ben
den balkıı dört Amerikalı 
var, ikisi kadın. Kadınlıır uç
mayı bir p~rça yadırgıyorlnr. 

lliç olmıyacak şeyler düşü
nüyor. Fakat Viyana lle Prag 
ıırasınd:ıki mesafenin kısalığı 
ve güzelliği kadınları hemen 
oyaladı. Gözleri ara sıra irtifa 
aletine kayıvtriı•or: 1200 
metre. Sürat 150 Jle 160 
kilometre arası. SckJr.de Pru
ga indik. 13uraııııı tayyorc 
merkezinde bl1.im Sirkl'ci 
istasyonundaki Yngonlardan 
daha çok tnyyare var. Bizi 
Prngdıın tA Parise kakar hiç 
dcği9rncden götürecek olan 
sekiz ki~ilik iki büyük l'ok
ker tııyyaresi lı:ııır dııruror. 
Bunlar lstanbulla I'arls hattı 

üzerinde i~liycn en müteka
mil, en büyük mııkincler. 

Tek satıhlı, sathının ve so
londa birer büyük projektör 
taşıyan birer makine, tahta
tadnn iri birer kuş gibi. 

On dakika wnra Prağdan 

da har.,kct ettik. Hava boı· 
dıı. RiıııAr ve siyah bulutlar 
var, ,o\lmanyı hududuna gl· 
rerken kaltn bir si! tabakası 
etrafımızı sardL Böyle zaman
larda pilot dalma bulutların 

ve sisin arasından sıyrılmıya 

çalışıyor, bulut tabakalurı 

a~adaysa· ha\•alanıyor, yukar
daysa alçalıyor. ~:lha ıl Mürn
bergc kadar çok sert bir 
yağmur vardL Pençerclerimi· 
zln camları iri iri yagmur 
dumlalarile örtülü. Sıkı bir 
sar;nak, rüzgı\rla ya~ur 

elele Yerml~ tayyarenin yo

lunu kesmeye ııjl;r~tırorlıır 
Budalalar, hiç uçan makine 
böyle ufak tefek manilere 
ehemmiyet ml verir? B~ de 
ne saçmalıyorum, uçan ma· 
kine dejtil, bu yii~sclcıı insan 
kafası, allalıla boy ölçen me
deniyet 

llöyl'! havalarda arrısıra 
hafif sukudar oluyor ye bu 
~ukutları herı A mcrik:ılı ka
dınların kocalurıııa dönerek 
( nasıl, korkmaya hakkımı;r, 

yokmuymuj?) demek isti yen 
hakı~ları takip ediyor. F;ıkat 
koca l'OKK!<:R bu kuyı.ik 
<l üşiişlerc hiç chemiyet mi 
verir, o uçuyor uçuyor, yük
seliyor alçalıyor arııa uçuyor, 
uçuyor. 

Bulutlardan, İsten sıyrıl
mak için hemen hemen 250 
metre alçaktan !\'umberp;c 
~irdlk, o kadar ki aşa ~ıda ka-
dııılarm pcnçcrclcri açıp 

yukarıya lıak11tıkları bile 
göziikiiyor. A5falt siyah yollar 

yaAınıırla biisblitiiıı parlıınıı~. 

temiz, siytıh bir ipek kurdele 
ıı;ibi yayılı. Oııhlrde :\ürn
bcq;llcyi;r., burııoı Şimall ll:ıY

ycrnJİn Tıın•are limanı, bii· 
)'ük I.l'Vfl l.\:\SA tayyare· 
lcri Yar. 

Karnımız 3cıktı, hemen 
istasyon lokantasında l\lüııich 
lıirusıyle mükemmel bir öyle 
yemeyi, bir sigara ve bir 
kahve. l\lcmur geldi, biraz 
lstical etmemiz! rica etti, ct
p;ar.ıları bitirmeden söııdur

dük, yerlerimize oturttuk ve 
kulııklarımıza bermutat pa
muklan tıkııdık. Sana da al
laha ısmnrlııdıl· Nürnb~rg 

~ehri. , 

Dağlar. dajtlar, dağlar, 

yiikı;ek, ormanla örtülü dıığ

Jar. Fransıı ölkesile Alman 
toprn~ arasmda böyle yük
sek dağlar olduğu için ola
cak ki bu iki millet birbir
lerini eyi görm!yorlar. Fakat 
bJ;r.e ne, biz havadayız ve 
yüksekten her iki taraf ta 
C)'İcc görülüyor. FOKKl':R 
bu yüksek dıığları bir so
lukta u~tı. işte şimdi Stra~· 
burg:ı Jniyorur.. Pilotun göz· 
!eri aııa toprağım kucaklı
yor. Öyle ya işte frunsa. 

(Cidnıı)ııın burada gü1.cl 
bir tayyare limanı var, bizim 
makineye yeniden yağ ve 
benzin koyuyorlar, motörü 
temizliyorlar, yağmurlıırın ıs
lattığı camları siliyorlar, tay· 
yareyi gül gibi yapıyorlar. 

Saat üç. Biz Strazburgdan 
hııva!anJık ve Paris yoluna 
döndük. 

Şimdi on iki on iiç sene 
evvel her karışı Alman ve 
ı:ransız kanile yoğurulmuş 

toprak üstünden p;cçl yorur. . 
Ceçiyoruı: diyorum fıtkat 

çiğııemcden. En kanlı ımıha

rebekrln sahııekrJ. Toprak 
daha hali topların berelerini 
taşıyor. Bu kanla sulanmış 

tıırlalard•n (Süllt J'rüdonı)un 
şiirinde yazdığı gibi Jııha 
kırmızı Uleler fışkırnı;ımış. 

Yüı binkrce ölünün mezarı 

ziyaret ediliyormuş gibi ga
rip bir lıl.ıı, kutst bir ürper
me v•r, a&ta ö!Uın !tavasın
da uçuyormuşuz gibi Straz-

l B. dün lşvece gitmiştir. ~ 
E kinden bılc:lırılmdtedir. \ 
g + Hikmet B. tarafın- o 

ı dan Kadriye H. mesele- ıOo 1 eylül ıç111 Yunan ~ 
{ sine ait yazıdan dolayı kommüniotlerinin bazı harr J 
ğ • Yeni Asır " gazetesi ketlerde bulunnıaluı thtiıııali· \ 
( aleyh!ne açılan dav:ı, şeh· ne binll<!n Yunan hülı:tımetl { 
l rimiz e rü'yet olunacaktır. tenkil tedbirleri almııttr. ~ 
~ c0ı Gazi Hazretleri bir ~ 
~ iki gün Bursada kalacak· ıOo Şimdiye kadar 360) ~ 
~ !ardır. lı:ılometrelik yol k.aıeden Ve- ~ 
~ ıOo Yunan cevıı.dı tel· rlyolı:un Atinaya vardığı Ati· ) 
j grafla Ankaraya bildirile· nadan bildiriliyor. % 
~ cektir. .A. L h d M S ğ 
c y ii 1 e • tresmıın § 
j + Gayrı mubadiller ~ 
;; k . 29 A"'u•tosta Y oung pl!nının adlen tatbi- § \ ongresı ıs • ~ 

: toplanacaktır. kıni lstenılştir. f 
ffıııııııt1uıuııuuııı111~JIH1'tıuuıııNt.1ı111:ı1Jffı11ıı••lllUt11Hıtlllllı1tu1ııt11ııı1auııu11..,,oııuııı'tı11ıt1:ıı11"-.ı11ıııııNıi 

1 Şehir Haberleri 1 

Su müdürü 
Ankarada ~e yaptı? 

Bir hafta evvel Ankaraya 
giden Terkos şirketi mü • 
dürü M. Kastelno dün şeh· 
rimize gelmiştir. 

Haber aldığıınıza göre 
M. Kastelno hazırlanmakta 
olan yeni itilafııaınenin bir 
an evvel ikmali için çalış· 
maktadır. 

Geçen sene nafia ve ema
netin teşkil ettiği müşterek 

bir komisyon lstanbulun 
su ihtiyacını nazarı dikkate 
alarak bir proje hazırla· 
mıştı. Bu proje bu seneki 
itilafnaıneye esas olacaktır. 

ltiliifnamenin ihtiva ettiği 
mevada göre şirket bol ve 
tazyikli su verecek, yangın 
musluklarını itmam ederek 
her açıldığı zaman su bu
lunduracak ve ince olan 

boruları kalınlaştıracaktır .. 

Of fel:\k.ctzedele ri icin 
• 

Raşit Fehmi B. isminde 
bir zat Of felaketzedeleri 
için Hil.aliohmer vuıtasile 

100 lira teberruatta bu'un· 
mu~tur. Ayrıca Polonya 
f., hri konsolosu Her Sarman 
da 100 lira teberruda bu· 
lunmuştur. 

Her yerde denize 
girilebilir 1 

Şehremaneti açıkta de· 
nize girrneği menetmişti. 
Fakat encümeni emanet bu 
kararı doğru bulmamıı ve 
memnuiyeti refetmiftir. 

Badema herkes bütün 
lıtıınbul wıhillerinde 5Cr· 
beıtçe denize girebilecek· 
tir. 

··-.. -· ... ·--··---·-...... 
burgdan Pari!<e kadar olun 
yol: insan çekişmesinin, adam 
döğüşmeşinln kanlı turasile 
döşenmiş acıklı bir sahası. 

Bu sshayı fiç saatte geçtik, 
artık ( Löburfe ) ye tniyoruz. 
l ıılc §elırinin tanare limanı. 

ODnde aıa yukarı 100 tayyre
nh mııhtelif Avrvpa btikanıetı. 
ne insan ve po1ta uııdı~ı 

munzam bir liman. Vüz: tayyare ... 
yüz otomobil de~il, yOı tram
vay de~ll, yQz tayyare. 

Otob(is hazır, doVtı otele. 

Suiistimal 
Bir cihetten tohak

lruk f'diyor 
Vaki olan bir ihbar Ü· 

zerine Şehuıdebaşı sinema
larından birisi hakkında 
hasılat yekunu saklanmak 
suretile az vergi vermek, 
bir bileti def' atle kullan· 
mak maddesinden tahkikat 
yapılıyordu. Haber aldığı• 
mıza nazaran tahkikat bit· 
mele üzereöir. Bu sinema
nın noksan pul kullandığı 
tahakkuk etmiştir. 

Ticaret odası uııınıııi 
katibi 

Ticaret odasi katibi nnıumisi 
Cemal bey Lehistanıla Poznarı 

~ehrlnde açılacak olan şcrgi 

ve beynelmilel odalar kongre
sinde hazır bulunmak üzere 
düıı ıelırimizdcıı hareket etmiş
tir. 

lııgiliz lirası 
lniiliz Jırası dün sabah 1017 

kuruşta açılmış alşarn 1016 
~uruşta kapanmıştır. 

Dün borsada lngıfiz liraı 

üzerinde harareti! muamele 
olmamıştır. 

Gazi köprüsü için 
Şehremanetinin Gazi lcöp· 

rüsünün projesini yapmak 
üzere davet ettiği mühen· 
dis M. Piju emanete bir 
tezkere yazarak köprü hıılc· 
kında izahat istemiştir. Pi· 
ju bu müracaatı ile köprü· 
den geçecek tıraınvaylarııı 
sıklet makta ve pilanını, 

köprünün üstünde yapıla· 
cak tezyinatın şeklini iste· 
miştir. Emanet Pijunun is
tediki cevabı göndenniştir. 

Projenin altı aydan evvel 
ikmal edileceği tahmin e· 
dilmelctedir. 

HAVA filomuz 
Edirncdc 

Edirne, 22 (A.A) - Alb 

tayyaredeQ mnrelı:lı:ep filo bu

gOıı aut 1 l buçukta tehriın!ıe 

gelmlf ve tayyaredlcrlmlz vali. 

hudut kuıııandanı, boynk bır 

halk koılo.ı ve mektepler tar8' 

fından tsııkbal edilmltlerdir· 

Y ann bnır7 hareltet edecelt• 

!erdir. Hemen tiyatro il!ıılarma bir 
5;ÖZ attım, canım hafif ve şakrak 
birşey görmek istiyor. Amerikan kjanlinde amele gretJI 
opereti, Rozmari. Bütüıı ınelo- Londra, 21 (A.A) - ArJall' 
d:slnl bütün dfınyanuı bildii!;i tinde kAln Ruscafio bildirillyor: 
nıtilıur optret. Yemekten 
sonra hemen Maa-ador tiyatro
şuna. 

Paris bana tenha n bu 
seyahat hayatıında yaptı~m 

mGteaddit sey~batleriıı en 
kolayı, en rahatı, en ı:evldlşf ve 
en ıQratliıl (l!du, çi!nldl kendim 
ve yoltuluifumu unn Tempo. 
suna uydurdum. 

Erlulfrul /"luhşln 

Elurisi taşkın ve az~ın anasır· 

dan mütqekkil olan bura aıno
lesi yeniden ırrev i!An etoıir 
lerdlr. Vafmaeılıldan korJcall 
tacirltt dfıkklıı ve majfazftlr 
nnl fıapatmıflırdır. Orevcild' 
bir tramvay ilzcrlnc iki boııılıl 
atarak bir kaç yolcuyıı ısıt 
surette 1aralamıJfardır • şeııri~ 
mGlılm ool«aları askerleri• 
muh&fazı:tı altındadır. 
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Devlet memurlarının maaşları l 
Yenf Asır 

Nasıl fe;y,hif ve teadül ettirilecek? Aleyhine Hikmet B. 
tarafınndan açılan dava 
şehrimizde görülecek 

Maliye 'ekalelince 
r ıa., tare.f1 d"" k un Ü nuahamızdadu J 

ala 1
1
3 - Moteaddıt muallimliği 

n ann t ... k il l . d üJc· &tk ... a t er.ın e en y • 

~I maaş ashna tar:lh sıraslle 
nclnin O k !!"' çte l lsl ıOçtıncünün 

v,,e b· ıtıek ır maaş aılları ilave edil· 
surettle hali~ esas tutulur. 

''' 14 - T eadul kımununun 
ıncı d ~ ma desinde muhtelif 

anunJ d f ._ ar a memurların tahsiıoatı 
evıtalad 1 huk- e erine atfen mevzu 

uınlerin - - - dd fl uı;;uncu ma e mu· 
ıufece h lı h er derece maaşın erosa· 

k I asılından tenzilinden sonra 
a acnk l t emsa farkı hakkında 
Ynen b k cd I . tal 1 edileceği kabı.ıl 

1 rnıştir. 

b· 15 - Altıncı maddenin 
ırinc· f k . b· 1 ır asına ikinci fırka ile 
ır isr V ısna vazeôilmektedir. 

~ııfe v• m . 1 . •. ııUfk '- emurıyet enne mute· 

ı . htısusattan dolayı i~ten el çek· 
•rıle• k .e maa~lan kntolunan a!el-

fiıııu 'il nıemurlnra tahkikat veya 

'lluhakeme ti . d ' h k ne cesın e men i mu 11· 

eme fıl veya beraet veya ademi mes-
'Yeı kararı Yerildigi surette kesılcn 

llıaa ı § arının emsali hasılanın nısfı 
\'til ş ır. u hale göre üçüncü dere-
Cecle b 1 u unan bir memurun men'i 
tııuhaic <ınd eme Yeya muhakeme netke· 

e be:aet veya ademi mesııliyc-
~ k . 
I c arar \'crilirı;e o memura veıi· 
e~ek le~ ınaaı şu !ekildc hesap edi • 
'-"ktir o ~. 

i . ç ncü drr~ce maaşı ıoo lira 
t.b;ı r ,.ı ·ı · . _ _ • l'lıl nııştır; ve uçur.cıı 

11 <!elde mucibince dört ile darp 
Cd" 1 ıııektndir. Ilaliği dört ) üz 
dfr D 
1
. · ııııun ııısfı olan iki yiiz 
ıra verilecektir. On dotıızucu 

ıı.add l 
h
. • c nı kanuna muhalif olı>n 

JI ııı ııum nlıkfıın mülga alına - j 
ksı tasrih cdilmcsiııe göre lıfı -
ııııJcr , 
1 

1 aııunuııııu on dokuzuncu 
•1 ııcdcsi lıükıııii de bu k:ımrnla 
ı na edılciiğiııdeu Mikim smıfııın 

tııensup olanlar hnkkmda d:ıtıi 
bıı madde tathik edilecektir. 

Üçüncü derece maa~ı 
1 OQ lira itibar edilmiştir; 
ve üçüncü madde mucibin

ce dört ile darpedilmek· 
tcdir. Baliği dörl yüzdür. 
Bu ·k· ·· nun nısfı olan ı ı yuz 
lira verilecektir. On doku
~uncu maddede bu kanuna 
muhalif olan biIUmum ah· 
kam mülga olması tasrih 
~dilmesine göre hakiınler 
anununun on dokuzuncu 

llladdesi hükmü de bu ka· 

h~n!a ilga edildiğinden 
akını sınıfına mensup 

olanlar hakkında dahi bu 
llladde tatbik edilecektir. 

16 - Devlet memuriye-
tine b.d . , . t ı ayetcn gırmeK ıs e-
Yenler azami 14 üncü de· 
~eceye kabul olunurlar. 

1 
e_nlardan yüRsek mektep

b·r~e~ mezun olanların on 
ırıncı ve yüksek bir mek

tepten mezun olmakla be
raber ecnebi memleketlerde 
de yüksek bir ihtisas mek
teb · d ın en diploma almış 
olanların dokuzuncu dere

Led~ki memuriyetlere ka· 
ulu caizdir. 

] 14 üncü vell inci derece· 
ere kabul edileceklerden 
ıarp lisanlarından birine 
Vukufu bilimtihan sabit 
olanlar bir derece mafevk 
rnernuriyetlcre alınabilirler. 
I A serisinCleki ınemuriyet-
erden umumi müfettişlik, 

Valilik ve dçiliklerle Riya· 
8• ticumhur dairesi memu· 
rıni, Hukuk müşavirleri, 
kalemi mahsus müdürleri 
llı " tıterecimler hu kayıtlnr-
~l\l) müstesnadır. Bundan 
Aşka fevkalade mahiyette 

~~rtrnk siyasi sebeplere veya 
ıd ~ • arı zaruretler ve -yahut 
~eslekj ihtisaslara mebni 

el .. v C serile.rindeki . ,he~ 
e. eceye dahi icra .vekıllerı 

tamim edilen uizamnamevi . neşrediyoruz 

heyeti kararile bidayeten 
memur alınabilir. Yalnız 
bu suretle alınan memur· 
!arın dahil oldukları dere
celer bu memuriyetler ha
ricindeki diğer memuriyet· 
ler için bir hakkı müktesep 

teşkil etmez. 
17 - Mafevk dereceye 

ikmal edinceye kadar eski 
maaşmı alırlar. Terfi müd
detini ikmal ettikten sonra 
terfi ettikleri derecenin bir 
derece dunundaki maaşı 

alırlar. 
19 - A serisine dahil 

olabilmek için yüksek bir 
mektep mezunu olmak ve 
en az on beş sene devlet 
hizmetinde bulunmak la
zımdır. Siyasi sebeplere ve 
ya idari zaruretlere ve ya
hut mesleki ihtisaslara 
nıebni İcra Vekilleri kara· 
rile bidayetan B ve C se
rileri dahilindeki derecelere 

Kadriye H.davasının be· 
raetle neticelenmesini mü· 
teakip İT.mirde müntqir 
" Yni Asır " gazetesinde 
" Cümhuriye adliyesi,, ser· 
lavhalı bir başmakale çık· 
mış, bunu kendisine taal· 

luk eden kısımlanndan do· 
layı, tahkikatı yapan ve 

muhakeme kararını veren 
Hikmet B., bir dava aç· 
m:ştır. 

Dava, haysiyeti kesredici 

den müstesnadır. 

terfi için en az üç sene bir 
derecede bulunmuş olmak 
lazımdır. Bu müddet geç
meden mafevk dereceye 
terfi edilmez. Yüksek bir 
mektepten mezun olanlar 
için bu müddet iki sene 
olmak üzere kabul edilmiş-
tir. Şu kadar ki ıniiddetle- alınan memurlar bu hüküm· 

rini ikm~l etmeden inhilal 
vukuu dolayısile mafevk 
derecede bir memuriyete 
terfian tayini icapedenler 
müddetleri hitamına ka
dar eski dereceleri maaş
larını alırlar. Bilfarz onun
cu derecede bulunan bir 
memur henüz üç sene o 
derecede hizınet etmeden 
kendisinin bir derece fev
kinde mesela dokuzuncu 
derecede bir memuriyet 
inhilal etse ve o memurun 
inhilal eden memuriyete 

neıriyat davasadır. Hikınet 

8., tecziyeden ba§ka ı0,000 
lira manevi zarar isteınek· 
tedir. 

Muhakeme, eylulde İ!· 
tanbul ikinci ceza mahke
mesinde ba~hyacakbr. 

20 - Elyevm B serisin· 
de olup yüksek bir mek
tepten mezun bulunmıyan 
memurlar hizmetleri yirmi 
sencyı geçmek şartile A 
serisine terfi edebilirler. 
Ancak bunlar için terfi 
haddi beşinci dereceyi t -

vüz edemez. 
21 - Elyevm A seri-

sinde olup da yüksek bir 
mektepten mezun bulun
mıyan memurlar için terfi 
haddi bulundukları dere-

Yeni ceza usulü kanu
nuna göre , dava edilen, 
dava edenin bulunduğu 
yer mahkemesine çağırıla· 
cağından, muhakeme teh· 
rimizde cereyan edecektir. 

ınurunun maaşı ı o memur 
hariçten gönderilmiş bu
lunduğu takdirde şu şe· 
kilde hesap edilecektir. 

kini tecavüz edemez. 
terfian tayini lazım gelse celerin iki derece mafev-

üç seneyi doldurmadığı i
çin terfii cihetine gidilme
mesi ·doğru olamıyacağın
dan dokuzuncu dereceye 
terfi edebilir. Ancak onun-

Elaziz ' 0 40 uzaklık ve 
pahalılık zammına tabi ol
duğuna göre elyevm bu 

memura tevkifatsız: 

cu derecede hiımet müd
deti üç sene ohıncıya k~
dar 9 uncu derecede 1 O un-

cu derece maaşı ve 1 O un
cu derecede üç seneyi 
doldurduktan itibaren do-
kuzuncu derece maaşı ve
rilmek lazımdır. 

18 - Tesclslilü derece 
sırası takip ctmiyen memu
riyetlerde her daire teşki
la~ ve memurin kanunu 
ahkamına göre bir memu
run azaıni üç derece ma
fevk memuriyete. tayini ca
izdin Ancak teselsül zaru
retile 3 iincü derece ma
fevk bir memuriyete tayin 
olunanlara 2 inci ve bir 
terfi müddetini doldurduk
tan sonra 3 üncü derece 
mafevk maaşı verilebilir., 

Devairi mcrkeziyede bir 
şubeyi misal gösterelim. 
Müdür yedinci ve müme
yizi evvel onuncu derece
dedir. Müdürlük inhilal et
miştir. O memuriyete o 
dairenin birinci müıneyi
zinden başka tayin edile· 
cek münasip bir kimse 

yoktur. Müm:yyiz ve mü
dür arasında uç derece bu-

l 1
.,

51 
hasebile onuncu 

unn.. .. 
derecede buluna?. ınumey• 

iz tayin olunabılır. Yalnız 
~ıüdiriyet maaşı olarak ev-

) 
.. 

8 
inci üç sene ve ya 

ve a .. . 'k" 
"l" tahsil görmuş ıse ı ı 
a ı 7 .. d onra da ıncı e· 
sene s .. 

maaşı verılır. 
rece u• l .. 1 

Bir dereceden tese su 
. t'le üç derece ma

zarure ı 
fevke terfi edenlerde esas 

şudur: dd .. 
A - Terfi ınü etı.~ı 

.k 1 ettiği takdirde uç 
ı ma rf. d 
derece mafevke te ı e e?· 
ler terfi ettikleri dere.cenın 
b. derece dunundakı ma· 

a;: alırlar. Ve terfi müd
detini doldurduktan sonra 
bulundukları ~erece ma-

l l 
iki derece 

aşını a ır ar. . 
mafevke terfi edenler tayın 
edildikleri mafevk derece 

maaşını alırlar. . . . . B _ Terfi müddctını 
'k 1 etmedikleri takdird~ 
ı mn rf" ~ derece mafevke te ı 
UÇ .l ..l ( • • 
edenler. erfi ıpüfOWet ermı -

22 - Teadül kanunile 
tayin edilen maaş derece
leri her memur için terfide 
esastır. Ancak adliye mü
fettişlerinin mertebe mua

deletleri hakkında hakim-

8,50 lira maaşı asli 
27 " tahsisatı fevkalade 

8,4 " pahalılık zammı 

43,54 
Lira maaş verilmekte ve 

ler kanunu ahkamı ceryan 
edip dahil aldukları maaş bundan muayyen tevkifat 

dereceleri kendileri iÇin yap lmakta idi. Teafüil ka-
nunu bu1 memuru şumulü 

bir hakkı müktesep adde-
dilmez. Mesela sınıf itiba- haricinde bıraktığından ke-
rile 6 ıncı derecede olmak mafissabık maaş, tahsisat 
lazımgelen bir hakim adliye ve pahalılık z.ammı verile· 

cektir. Yalnız bunlar eski-
müfettişi olması dolayısile müfettişlikte 4 üncü dere- den olduğu gibi ayrı ayrı 

d 
· d'" d d~il tevhit edilerek tes-

ce e ıse or üncü derece-
de müfettişlik yapması vıye edilecek ve teadül 

k d
. · · hAk kanununun 3 üncü maddesi 

en ısının a imler kanu-
nunun fevkinde dördüncü mucibince bir gilna vergi 
derecede terfi etmiş olma- tevkif ata tabi tutulmıya-
sını istilzam etmez. Binaen- caktır ve tevhit edilirken 
aleyh hakimler ikanununda tahsisatı fevkalade ve pa-
tayin edilen mertebelerden halılık zamları ilga edilmiş 
her hangi biri sene usulü olduğundan bu namlarla 
dairesinde tayin olunabi- verilmiyerek doğrudan doğ-
lirler. ruya bir kalem olarak ma-

23 - Mafevki olmema· aş tertibinden tesviye kılı-
sından veya ilntl, fenni ve nacaktır. Şu kadar ki Ba-

me·sleki birer ihtisasa ihti- rem kanunile pahalılık zam
mı mülga olduğundan 1 

yaç gösteren veya uzun 
müddet şahıs tebeddül 
etmemesi devletçe menfaati 
müstelzim olan memuriyet
lerde bulunan memurlara 
her terfi müddeti geçtikçe 
bütçelere konacak tahsisat 
dairesinde bir zam verilir. 
Bu zammın miktar, şerait 
ve derecatı ve memuriyet
lerin envaı ayrı bir kanun
la tayin olunacağından bu 
madde hükmünün sureti 
tatbiki bilahare ayrıca izah 

edilecektir. 
24 - Kadroları J 929 

bütçesine n1erbut cetveide 
ayrıca gösterilen maaşlı 
memurlar teadül kanunu 
mevzuundan hariçtir. Maaş 
ve tahsisatları ve tabi ise 
pahalılık ve uzaklık zamları 
birleştirilerek kendilerine 
verilir ve tevhit edilen bir 
kısım maaş ve tahsisat 
teadül kanununun 3 üncü 
maddesi mucibince tekaüt 
fevkifatına ve vergilerle 
munzam kesirlerine tabi 

değildir. 
1929 bütçesine merbut 

(D) cetdveHnô posta t }. 
grafo ait kısmında gösteri· 
len 8,5 lira maaşlı ve Efa
zizde bulunan bir hat me· 

eylul 1929 tarihinden son
ra teadül kanunu haricinde 

bırakan ve evvelce pahalı
lık zammına tabi bulunan 

memuriyetlerden birine tayin 

edilirse bu memura tevhi
den verilecek olan ve hiç 
bir tevkifata tabi ı0lmıyan 
maaş yalnız asıl maaş ile 
tahsısatı fevkaladesi mec
muudur. Ve gene bu gibi 
mahallerde olupta pahah
lık zammı alma~tn iken 

pahalılık ıammına tabi ol
mıyan bir mahalle nakl
edilen bu gibi memurlara 
da yalnız asıl maaşları ile 
tahsisatı fovknlade mecmuu 
tevhiden ve bir guna tcv
kifata tabi olmıyarak ve

rilecektir 
Mesela, Elazizde buluuan 

ve yuknrki misalde zikr· 
edilen 8,51 ira maaşlı hat ça
vuşluğuna l Eylul q 929 
dan 'Sonra bir m mur tayin 
edilirse kendısin6- 8,5 lira 
maaşı asli ile 21 lira tah· 
sisatı fevkalad mecmuu 
olan 35,5 lira tesViye 0 • 

hlnmak lazımdır. , Kezalik 
elyevm Elazizde- ,5 lira 
maaş almakta o1a)1:;hat ça

. vuşu pahalı1ık ı:ammma 
1 1i • 

Bronz , kfiğıt 
Borcun ödenmemesi, 
paranın cinsine ait ih

tilaf sebebile mi ? 
Tatil esnasında müstacel 

hukuk işlerine bakan İstan

bul beıinci hukuk mahke· 

mesinde dün bir alacak 

davası görülmüştür. 

Davacı , ticaretle müş

tegil iki zattir. Alacağı 

olan 1500 lırayı istemekte • 
bu para verilmediği takdir-

de ikiııinin de iflasını talep 

etmektedir. 

Dsı.va ec!i!~n!er, lcendil~ 

rinin bu b parayı rom: 

olarak ödemek iste 

diklerini, alacaklım alma

dıtını, bütün ihtilafın bu 

bronz para, kağıt para 

meselesinden çıktığını söy

lemiılerdir. 

Mahkeme , pazartesiye 

borcun alacaklıya tesviyesi 

kararile muhakemeyi salıya 

bırakinışb. 

tabi olımyan Sıvasa nakil 
ve tahvil edildiği takdirde 
kendisine verilecek maaş 
yalnız maaş asli olan 8,5 
lira tahsisatı fevkaladesi 
bulunan 27 liranın bali
ğidir ki 35,50 liradan iba-

rettir. 
25 - İnhilal eden me

muriyetlerde vekil istihda
mı halinde maaş kanunu
nun 8 inci maddesi muci· 
hince verilecek vekalet 
maaşının iınüddeti azami 
altı aydan jqarettir. Bu

rada ;ıllfarı qikkatte tu
tulması icap eden nokta 
verilecek vekalet maaşının 
6 aydan fazla olmayacağı

dır. Bir zat altı ay vekalet 
ettikten sonra diğer bir zat 
gelip gene altı ay vekalet 
ıeder demek değildir. Bina
enaleyh münhal bir maka
ma c;,şha:; teaddüt etse bile 
cem'an 6 aydan fazla ve· 
katet maaşı verilemez. Bu 
kabil münhal memuriyetlere 
hariçten gönderilen memur
lara yevmiye dahi verile
mez. Ücretli vazifelerde de 
aynı hüküm caridir. Esasen 
münhal olmayıpta işten 
men edilmek veya mezuni
yet ve hastalık sebeplerile 
vekaleten idareye mecbu
riyet bulunan memuriyetler 
bu hükme tabi değildir. 
Bunlara vekalet manşı me
murin ve maaş kanunları 
ahkamına tevfilCan altı ay
dan fazla da olsa verilir. 

29 - Alelumum müte
kaidin ile eytam ve cramile 
ve hidematı vataniye ter
tibinden maaş alan zevata 
maaşı aslilerile tahsisatı 
fevkaladeleri tbirleştiri imek 
ve 8 şubat 1341 tarihli 
terfih kanunundan müstefit 
olan malullere de terfih 
zamları ilave edilmek sur~
tile bir kalem olorak veri
lir. 

27 - Alelumum miite
kaidin ile eytam ve eramil 
ve hidemab vataniye terti-

• binden maaş alan zevata 
tevhiden verilecek maaşat 
teadül kanununun 3 üncü 
maddesi mucibince hiç dir 
tevkilat ve vergilr.rle mun
zam kesirlerine tabi de· 

ğildir. 
28 - İşbu talimatname

nin 23 ve 24 iincii madde
lerinde izah edildiği vcçhile 
tevhiden verilecek maa~tta 
yarım liradan dun kesir! r 
mevcut olduğu surette ve 
kesirlerin bir seneliği he.sap 

§ ; 

kara kedi 
A vrupe ile Ame
rika arıuıno nasıl 

Qirdi 1 
-4-

lktısadl hulOllerden sonra 
siyasi hulOle sıra gelir 

~li~yonerlerlc ticnret gemilerini harı~ ~emile -
1 rinin tal\iı) eUF'iui tarı·ı. •1/jsteri\or ~ ~ . 

iktısadi hulüllerin tarihi 
tetkik olunursa görülür ki 
Avrupalılann ikbsadi bir 
surette hulullerini daima 
siyasi tahakkümleri takip 
etmiıtir. Evelden tasmim 
edilmiı siyasetlerden daha 
fazla vukuatın mantıki te· 
selsülü, ticaret geimlerile 
misyonerlerin gittiği yere 
sonradan harp gemilerinin 
gitmesini icap ettiriyor. Şu 
halde hükmolunabilir ki 
bir Amerikan emperyaliıı

ıninin kal"§ısındayız. 

Avrupanın o kadar ah
vale vakıf olmıyan halkı 

Amerikaya harp borçlarını 
hemen istiyor diye sinirle
niyorlar; .bu borçların öden· 
ıniş olduğunu da kabul etsek 
gene Amerikada bu s~nayi 
ve servet faikiyctl varken 
endi e edilecek sebepler 
ortada mevcut demektir. 
Hatta bu meselenin harp 
borçlarından çok daha mü· 
him olduğunu Avrupa dip· 
lomasi aleminde matbuatm· 
daki dedikodulan takip e· 
denler öğrenmişlerdir. 

Amerikanlaştırmak. bel
ki de Amerikanların bir 

ta mimi olmak~ızm, ulh
perverane bir surette de

vam ediyor. Fakat Ameri

ka diplomatlarile sanayi 
kıralları bunu bir Ameri· 
kan emperyalismi haline 
sokuyorlar ve bu suretle 
cihanın sulhüne kar 1 bir 
tehdit mahiyetini ikfüan 
ediyor. 

Hariçten bakan gözler 
Amerikanın bu 'halini adeta 
Alman kayserliğinin ha~

ten evelki haline benze
tiyorlar. 
Amerik~ aktettiği bır 

kongrede şu kararı almıştı: 
- Ame,.ika harp borç

larını tecil etmek veya ye· 
nidcn bir ikrazda bulun-

~e tahakkuk cttiriler~k üçün
cü iiç aylık maaşları ilç 
birlikte tediye olunur. 

Bu suretle tediye edile. 
cek elli kuruştan dun ke _ 
sirlcrin senelik batiğinden 
kalacak yarım liradan dun 
kesirlerin yarım liraya, ya· 

rım liradan fazla kesirler 
bir liraya iblağ olunur. 
Bilfarz Barem kanununa 
göre tekaiit maaşı 360kuruş 
tutan bir ınütekaide üçer 

ınak suretile Avrupaya mali 
bir yardımda bulunmak 
mecburiyetinde değildir ; 
Çünkü Avrupa bu parayı 
tealihatmı artırmak için 

kullanacaktır! 
Buna mukabil Avrupa· 

lılar da diyorlar kJ : 
- Amerika parasını .ken· 

di elinde bir vasıta olarak 
kullanıyor ve bu uretle 

heı· zaman Avrupayı kendi 
arzularına rametınek isliyor? 

A vrupahlar hissetıniıler· 
dir ki Be]çika üzerine ya· 
pılan Amerlkr.n tnz rıki 1 

istikraz meselesinde l{end • 
sine ka11ı duraıılRrtn ınc
dafaa kuvvetini eksiltmek 

maksadile yapJlmıstı. 
1926 ve 1927 scnderlndc 

Amerika ban ker le rlnin 

Fransız derniryollarile Af· 

man bahri ticaret gemile· 
rini ele geçirınek i tcdik· 

k- '"k 
lcri ve bu suretle uç.ıı 
memleketlerde vergileri ' 
resimleri almacı düşün· 
mekte oldukları açıktP.-0 

açı~a söyleniyordu. 
b ·n 

Çekoslovakya ' ugu· 
Amerikadan yapı\acak her 

h 
. b. . t'kraz bah i 

angı ır ıı; ı 
karşısında kaşlarını çatıyor 

ı. b' "Co1o
ve bunun ına ı ır 

. t' d baska bir ey 
nıza ıan,, an . 
olmadığına !csnaat ediyor. 

Bir İngilıı mizah rnu.ın · 

riri diyorki: l l 
"in riltere hükümran 

1 
c 

hakkı~ı Aıncriknya b:.ığı • 
ı ilizJerııı 

lasın; o zarnan r.g . .
1 

. ıntih r• 
verdiği vcrgt erııı .. d 
bir kısmını da onlarl 

0 
.e· 

b. ng -
yecekler. Sonra ıt . 
ler daha kuvvetli ı,eyı~~c
re malik olduliunıUZ ıçıı1, 
nasıl olsa yeni Anglo-.Aıne· 
·k imparatorJuğunuıı 

nan k•' 
d 

pie•t' t'Oı 
idare ve iklı ar 
ele geçirebiliriz. 

aylığı 350 kuruş iizerinden 

tesviye edilecek ve her elli 

kuruştan artan 1 O kuruş 
kesrin seneliği biJhesap 

üçiincü üç aylıklarla birlikte 

verilecektir. Bu hükümden 

maksat elli kuruştan dun 
f 

lıyor, 

veya azla kesirlerin hesap 
edilmek suretile muamelatı * 

Teessür! 

A
jıınslnrın ~abe~ ver
diğine göre şınt1l 

denizinde 15 n· 

giliz boğulmuş ve nıütebnki 
nilfusa birşey olmamıştır. 

basitleştirmek ve tahassul 
edecek kesirlerin bir ka -
lemde seneliğini birden 
tesviye ettirmektir. Bu su·. 
retle her aydan artan onar 
kuruşun bir sencliki olan 
ı 20 kuruşun 20 kuruşu da 
yarım liraya iblôğ ile 150 Beyanı 
kuruş olarak üçüncü üç 

teessür olunur. 

1'4fo aylık maaşlarla b~raber , 
tesviye edflecektir. 

(l;>c• .. ntı 1arıo) , 



teslihat11n tahdidi etrafında. anlaşma . 

( Çorcçil) in 
hatıratı 
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t•T·PIVER 
PARIS 

Sulh devri 
Sulh deC'ri dediğimiz devir, 11mıunl bir 

y·ıpn111JJu1 thwri idi 
-4 

lan heyeti mecmuasile im
haya muntazır. ve onun 
faaliyete sevkedecek ku-

lı\kı olduj'.tu L.~o ranın Loı;;,ıemouth şehr~ndc mumaıleyh ile 
pazarteJ giini.i icrn ctti:ti ınlil!ıkatı Jngiltcre YC Amcrikn 
bahri kuvvetleri arn.;rndn tam ve mutlak bir mlisaYAt tcsi:-i 
sani\'cn bahri teı;llhatın tcm~il \'C tahdide, ve snfücn cih:ının 

. air. aksamındaki mcs'uliyctkrJnden ve diğer milletler ile 
nHinasehctlcrindcn dolan lıı•tiJtcrcnin ansızın kar~ılamıık 

• b ' 

mcdnıriyctindc kalabileceği ,.e Amerikanın inşlllltı balıriysile Bu ıerait dahilinde sulh 
devri namını verdiğimiz 

·'yıpr<ınma devrine" girdik. 
Fakat bu devir bize, umumi 
vaziyeti teemmül için fırsat 
verdi. Bir çok hakikatler, 
üzerinden sisler ıııyrılmağa 
başlıyan dağlar gibi duru
yordu. Artık büiün

1 

ahalinin 
harplere ·§tırak edecekleri, 
bir milletin efradından her 

birinin azami vazifesini ifa 1 
edeceği ve hepsinin düıtnan 
taarruzuna maruz oldukları 
anlaıılmııtır. Milletler mu
hataraya düıtükleri zaman, 
mevcudiyetlerini kurtarmak 
için her vasıtaya müracaat 
edeceklerdir. Gelecek sefer 

a~Iı\ alakadar ı>lmıyun gayri ımıtazır Yaziyetlerin icabatı 

meseleler ctrJfında cereyan etciğini siiylcndiiktcn sonra miıl;\
kata krndbincc ch·cym tetkik cdiır.cktc olan Yaşington lıii-vetlerin vereceği imri itaat J 

kumetiniıı tahriri bir tcb!iı-ı-: iı,~crinc başlandığını ,.e diğer ve teslimiyetle beklemek- o 
bahri de' !etlerin de liirak ctmİ\•cccklcri her hnnj!;i bir lngi-

tedir. Ona bir kere emir ., • 
liz. Amerikan bahri itil:Hının tcsirnu 1 bizzarure mahdut 
knlaca~ı nokca~nda kentli inin miittchidci \mcrika .c:fil ile 
hemfikir huhınduttunu hey:ın cykıniştir. 

verilirse onun derhal hare

ket elliğini ve imkanı te
lafüi olmıyan zararlar yap- Londra, 21 (A.A) - \T a~in~tondun lngllii: gnıctelcrinc 
tığınıt medeniyetin bakiye- lıildirildigine göre. r~'knbNi öahriye mcsclc:;indcn ıntitevcllit 
sini de imha ettiğini gö- 1ngiliz-.\mcrikan ihtilMını hemırıır edece~ bir itilıHaln ?.emin 
rürsünüz. Bütün bunların olııcak e:-nsatı tc~pit etmek ) akında müınkün olacağt hak
vukuu için yalnız bir emir kındıı riy~ıscti dimhur malıııfilindc km'"\·ctli bir kmıtı:ıt hli

ki.fidir. Zaif ve mütedeh-

hif, ölüme esir ve yalnız 

bir lahza için ona hakim 

olan birinin bu emri ver-

mesile medeniyet hak He 
kı:illamlacak vesait arasında, 

yeksan olur. 
hudutsuz tahribat yapan, 

ve bir kere meydana atıl
dı mı, zaptü idaresineimkan 

olmıyan vesaiti kullanması 
mulıtemel , hatta muhak
ktttır. 

fuerimin bu faslına "ci
han buhranının hitamın 

serlevhasını koyuyorken 

çok düıünmüı; kendime 
bir çok sualler sormuı, ve 

bir çok ümitlere dütmüt-

ktim ~iirmcktcdir. 

Araşar ve Renyo Mukdene gidiyorlar 
Pekin, 21 (A.A.)- Tayyareci Araşar ile Renyo Muk

dene müteveccihen saat tÖ da uçmuşlardır. 

Atinada komünistleri tenkil 
Atlna, 22 (A.A.) - Makamat aideşj~ komünistlerin 1 

eylül için gizlice istihzaratta bulunduklarına vakıf ol
muıtur. Tenkil tedbirleri ittihaz edilmiştir. 

M. Herriot otomobille Atinaya vardı 
Atina, 22 (A.A)- M. Herriot, buraya gelmiıtir. 

Mumaileyh, ıimdiye kadar otomobille 3600 kilometre 
mesafe katetmiştir. 

Hindıstanda selasa yağmurlar Beşeriyet, hiç bir zaman 
bo vaziyete düşmemittir. 

insanlar, fazilet itibarile 
§ayaıu takdir bir adım at-

tüm. Filhakika cihan buhranı Londra, 21 ( A.A ) - Bombaydan çekilen bir tel
grafnameye nazaran mütemadiyen yağan ncl :sa yağ
murlardan son derece kabarmlf olan İndus nehrinin 
iki tarfmdaki setlerin yıkılması ihtlmuli mezk 'ır nehrin 
deltasındaki ahaliyi büyük bir endişeye düıürmüıtür. 

madığı, yahut daha kiya
sefkar rehberlerin irşadına 

nail olmadığı halde, kendini 
iriilta edecek vesaite malik 
of tntıştur. 

Beteriyet ilk defa olarak 
bu vesaite malik oluyor. 

mesaisi 

bütün §~nü ıerefi onları 

niliayet bu nuktaya is'at 
etıiiiştir. İnsanlar bu nok
tada tevakkuf ederek yeni 
yeni mesuliyetlerini bir az 
düfiinürlerse çok iyi edc:r
ler. Bugün, ölüm insan -

1922 senesinde, karanlık 

içinde nihayet bulmuştu. 

Almanya için şayanı kabul, 
Fr;\nsa için emniyet bahş 

bir sulh aktedilmemişti. 

Merkezi ve cenubi Avrupa 
her biri haset ve adavet 
hissi ile kaynıyan ufak 

1 tef ek milli parçalara ayrıl
mıştır. Bu parçalar aı-asın

da gümrük duvarları birer 
set gibi gerilmif, her biri 
kendine mahsus teslihat ile 
tecehhüz etmişti. Rusya, 
hala, apayrı bulunmakta.: 
dır. 

lBıtmedl) 

7> ..... ~ı:t.-ıı----·-· 

ca:~m.~ı 
Kim öldürdü? 

Evvelki gece saat 24,30 
da Sirkecide Vapur iskele
sinin nakliye kısmında bir 
cinayet olmuş, sabıkalılar -
dan dalgıç Arap İsmail 

Lek~ci Knap
p"ın bir işi 

Beyoğlunda Türkuvaz lo
kantasmın T epebatı cihe
tindeki kapısında (Knapp) 

ıeklinde bir levha vardır . 
Bu lemanın bulunduğu 

dükkan elbiselerdeki leke

leri kimyevi vesait ile çı

karıp temizlemek itini der

uhte eder. Muharrirlerimiz-

Yunanlıların cevabı 

öldürülmüştür. Arap lsınail 
kalbi üzerine saplanan bir 
bıçakla öldürülmüştür. Katil 
meçhuldür. Yalnız vak'a 
mahallinde bir tek ayakkabı 
bulunmuştur. Tahkikat ya
pılmaktadır. 

ı 

den birisi bu müessese ta-
rafından çok çirkin bir 

- ---· -

Telgrafla bildirilecek 
(;a) rı mu lHtdillcı·e lC\ ziat de Yam ediyor, 

ko11:.!'.ı'e nıiihim ohwak . 
Atina, 22, (Apo)- Yuna

ni ·t:ının mukabi! ce\ abı hu
~lin hariciye enctimeni tara
f ındıın tııs\ ip olundukc:ın 

sonrıı hugi.:ıı Tiirkiye mıısla
hatglı1.nrına verilecek Ye ya
hut Ankara Yunnn maslahat
giizıırı rn nusilc Tiirkiycye 
tebliğ olunacaktır. 

M. M. komisyonu 
katibi umumiliği 

l\hıhtclit mııhadcle kurnis
)OllU k<itihi umumbi .\1. i

mnn cumartesi giinlı memle
ketine, 1 \'İçreye nnlet ede
cektir. Cemiyeti Akrnm ra
rnfından rnyin edilen komis
yon kılcibi umumisi lıç ~ene 

için tayin edilmiş olup miid
<leti hitam bulmuştur. 7\1. 
imıının \"erine Ccmlveti Ak-. . 
vcımm ey!Ul içtlmuında diğer 
bir z:ıt rayin edilecektir. 

731 gayn mübadile 22 
bin lira verildi 

Gayrı mübudillcr tevziat 
koİnbyon u altıncı lıir tevziat 
Jİ,tc i lıazırlarnakt:ıdır. Bunu~ 
ıı;ın ah1kadc.ırİ:~rın c\ rakı;11~ 

l 
tccl-.ikinc de.' nm Ölunm.akta-
dır. le\ cut do yclerin ikmali 

;:l.,ıiıd:ı · uıııi-.,11; olucnktır. 

... 

. 
Şimdiye kadnr 7:31 niihıstım 

miirckkcp 331 aileye tevziat 
yapılmış oluup yckCınu 22 
bin liraya balip; olmuştur. 

gayrı mubadiller kon· 
gresi 

29 ağuscostn toplanması 

tukarrlir eden gnyrı müba
diller cemiyeti kongrc~i· için 
hnzırlıkl,ır yapılmaktadır. 

Kongreye takdim edilecek 
senelik mesai ve taviznt ra-
porları tanzim olunmuştur. 
Kongrede ham retli m iiz:ıke-
rat olacak ve mukabele 
bilnıisil tedbirlerinin tesrii 
için hlikl'ımt:t nezdinde ya
pılacak tcş..:bbüslcr hakkında 
kararlar verilecektir. 

Mihalakoplosun 
beyanatı 

Atina, 21 ( fos ) - Yuan 
hariciye ıı:ızırı M. Mihalakop
Jos Türkiye-Vuııani~tan müııase

batı Jıakkıııda şu beyanatta 
buhııı.ıııuştur: a Yakıııda Türki
yeye cevabımızı muhtevi bir 
muhtıra verilecektir. Türkiyenin 
muhtırası müzakerati atiyeye 
müsaittir. 

Tevfik, Rüitü Bey ile geçen 
se!ıe ~cnevrede yaptığını müla
kattan ecli;\~~jm inOba. tTürki-

.ı 

İrılilı:u·a te~ehlıiis (•lti 
Hasta bulunduğu ıçın 

işinden çakarılan tramvay 
vatmanlarından Malatyalı 
Ahmedin zevcesi Malatyaya 
gitmeyi kabul etmemiş, bun
dan müteessir olan Ahmet 
ustura ile sol ayağını ke-
serek intihara teşebbüs et
miştir. Ahmet hastaneye 
yatırılmıştır. 

Bi rdcu hi l'ü Hlii 
Üsküdarda Hasna hatun 

mahallesinde oturan 40 ya· 
şında Ayşe hanım dün ye-
mek yerken Üzerine birben
bire fenalık gelmiş, kalp 
sektesinden ölmüştür. 

Ereyli Tiirk ana .. 
nim şirketi 

Tarafından 21 Ağustos 929 
caqamba günkti nüshamızda 

tahvilatm keıidesi hakkında derc

ettlrllen ilanın bazı numaraları 

yanlış dlzilmit olduğundan ber
veç hı ati tashih olunur: 

Y anlıı Doğru Yanlış Doğru 

4063 4065 14975 14955 
9336 9839 19384 18384 

14925 14905 23920 23820 
················································ yenin de ayni hissiyatla müte
hassis olduğu merkezindir. 

muameleye maruz kalma11tır. 
V ak•a haddi zatında bir 

müessese tle alelitlak bir 
müıtetisf arasında vuku 

bulmuı olduğundan okuyu

cularımızın nazarı dikkat
lerine arzetmeği . faideli 
buluyoruz: 

Muharrimiz (Knapp) mü
~ssesesine bir hafta evvel 

mürac~t ederek ince yaz-
_ lık bir kadın mantosu ver-

miıttr. •Bu mantonun bir 

eteğinde 1 bulunan küçük 

bir lekeııiİn temizlenmesi 

tçtn (3,5) liraya pazarlık 

etmi~· ve bir numara alarak 
mantoyu ' bırakmııtar. 

•ı 

Fakat dün muh~rririmiz 
(Knapp) müessese•ine gi
derek mantoyu temizlen-

mi~ oldulu l>alde almak 
isteyince 'tki tarafında kol-

tuklarına tesadüf eden 
yerlerinden paralanmıf ol· 

duğunu görmüıtür. Mu
harririmiz bunun sebebini 
sormuf, 'mantonun koltuk 
tarafında f ter sinmif olması 
ihtimali ' bulunCluğu; · terli 
elbiseleri bu suretle parça
lanması 1 

.r zaruri oldufu, Binaenaleyh bir sürü mudil 
meselelere bağlı olan ve uzun 
ve kargaşalıklı bir vaziyetten 
doğan bütün ınüşkülAtın ber-

r buna "'i bir. ıey yap-. .. 'I 
ılamıyaca ı cevabı veri-

taraf edilcce~ini ve bu tasfiyeden 
toııra iki memleket için daha 
iyi bir iktısadi inkişaf devresi 
ardacağı ümit ederim.» 

lmittir:'t Muharririmizin 

itirazı . ,üzerine . ceva
bın ıekli dejipnif, bu defa 
mantoda mevcut olan .,nr• 
.... J - ,.:. •• ' 

. .. 11.U ' , 

Muntazam ve l..öks post.as 

S k 'apur~ a arya25 ağusto-
Pazar günü nk

şaını ~ir· 

keci nhtımından harekede Zon-

gııldak, İncholu, Sinop. Samsun, 

Urdu, Girl'Son, Trabzon, 

ve Hize bkclclcrine azi

met \'C avdet edecektir. Tafc:il:lt 

için Sirkecide .\le.;':ıdct h:ını 

altında :ıccııt:ılığına müracaat. 

Telefon: İ:-t:ınhul 2;141 ' 

.... -------------------~ 

1774 de te•sıs edllmiştlr(1 

POORA-ESANS 
KOLONYA SUYU 

--

PortumOri l • T . P l V E R A.. Ş! , 

LOSYON: 

Pompeya 
Fıoı:amı 

Vlvits 
Fetı!? 

Revdor 
Şipr 

Fujer 
K

-;. . 
ının 

tstanbul Şubesi 

ı=:::my;;ik~~'~j"'"'"i . ~iiiiiiiiiŞiiilşiiiiliiiiii ... •Aiii:iii~iii~iii~iiiiB~e:y:~sii_o•k--znc:::N:•o_.~•5-•6---·~:T:e:ı ::•B ... iie_ iiy_o:ö:liiu_:._3:0:4:4~:_~ 
1 munlAm 1 Denizli belediye riyase 

1 
it~·r slir'at Posta'ı =ı ' tinden 

ı •· J p ı Denizli Qelıri Elektrik inşaat ve teııisatı bir buçuk ay müddetle 
r. 

.ı~~~I \C smet aşarapurıı: ~ 
21 eylül 92g tarihinde denizlide ihale edilmek üzere ve kapıılı 

25 p ıı;ünti ıaın ı: 
Ağugto& azar ~aat l s [C il ıarf usulilc münaknsnya konulmuştur. 
G l t nlıırnıın • İ · r: inşaat ve tesisat proje, keşifname ve fen raporu ve münaka~a 

a a a d;ın do~ru zmıre n ihale cartnamelerinin birer, surretleri J\ııkara, lstanbul ve 11.mir 
har·c·kec_ l'lb:_cktir... il -ı 

~ sı ı.t ıı,:ın Sır ·ecidc Yel- !I 

1 
1 1 I·' · k Ü ı;enai 'e ~enai ıniidüriy·ı.tlerine gönderilmiştir. Talip olanların rneı· 

ke.~cı lıan~ı~da k~in acenta~ıııa H knr müdüri) etlere müracaatla muktezi tetkikatta bulunarak malumat 
ınurac:ıat l l•l. 1stanıhııl 1.515 U hlil1bal ve ~arıname mucibince münakasaya iştirak edebilecekleri, 

Ü ve Galaıada Merkeı. nlıtım ha- ı daha fazla malumat almak arzu edenlerin denizli belediye riyase· 
!i nında Celıpidi ve Stafılopati tine müracaaıları ilan olunur. 
ii aC'entalıgına müracaat. Telefon • ------------------------

~::~:;:~~~~::~:~~:::ıı::::::::::::::::m::H Mu h le re ın sigortalılarımıza 
pim--------------------Seyrisefain 

Merkez ::cf'ntesi: Galaıa Köpriı 

batında. ef'~·c>glu 2362 Şub:: 

ı:centeei: Mıılımudıye Hanı altında 
lıtıınbul 2740 

Antalya Postası 
( KONYA ) vepuru 25 A~uato5 

pazar 10 da Galata nhtımından 

hareketle İzmir, Külliik, ,Bodrum, 

Radoı. Fethiye, Finike, Antalyaya 

gidecek ve dönüttc rne1.kGr bke

lelerle lıtrlıkte Andifli, Kalkan, 

Sakız, Çana\.kale, Geliboluya 

uğrayarak gelecekıir. 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) ,apuru 24 ağustos 
Cumartesi 17 de idare rıhtımın· 
dan hattketle Gelıbolu, Upıeki, 
Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 
gidecek ve Çanakkale, Lipıeki, 
Geliboluya u~rayaralc gelecektir. 

-
Trabzon birinci po'5tası -

(KARADENİZ)vapuru 26 A~usto 
Pazarteıi 12 de Galata nhtımın· 
dan hareltetle lnebolu, Samıun, 
Gireıon, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönüşte Pazar iılcele
ıile Rize Sürmene, Trabzon, 
Görele, Cireıon, Ordu, Ünye, 
Samıun, lnebolu. Zongulda~a 
uQrayaralc gelecektir. Hareket 
günü yük kabul olunmaL 

Sevahili müteeavire me. 
murlarından 78 numaralı 
Kadri Ef. üç gün zarfm. 
da vazifesine ·gelmediği 
taktirde müstafa add olu
nacaktır. 

tıkların temizlenme amelr
yesi esnaıında vuku bulma-

dığı, esasen tnanto (Knapp) 
miiessesesine yırtık olarak 

teslim edilmit olduğu iddia 
edilmittir. 

En itfağı YÜz lira kıyme
tindeki bir ınantonun bu 

suretle tahrip edilmif ol
masından müteessir olan 

muharririmzi tazminat iste

mek hakkını haiz olmak 
lhımgelirken bilakis (3,5) 
lira teınizleme ücreti 
mütahebeıi karııaında 
kalmıtbr. 

Muharririmiz bir rezalete 
meydan vermemek için 

yırtılmıt mantoyu almıı, 
fazla olarak iatenilen üc
reti de . vermittir J 

.~irhtimiziıı Bur:>a accntıısı Bursııda Koza hunındn (ı3 

ııumarıılı yıızıhancdc mukim Saf Yet Yılmaz Beyefendinin 
nıcşagili h~irei ~c.ıirc:-i hnsebilc Bursa aı..:eııtıılı~ınıızın ilg•• 
edilmiş oldu~nu nmlıterem sigortıılılarıınızın nnzarı ittilihna 
arz~dcriz. 

Binııennlcyh Bur!'ıtda rrim nıchaliği tnh.;il 'ııli\hi\·etini 

haiz \'ckilimiz buluıımnc.lığındıın muhterem ı;;igortalılıırımı· 

zın prim bedcl:itını do~rudıın dog-ruy:ı po~ta \'eya Banka ile 
L tanbulda <.:ala tada Kurckçilcr sokağında i.\lank:ıym hanında 
kain 'l\irkiyc miidiiriyetimiıc irsal eylemelerini 'c c ascıı 
Sigorta prim tcdiyatının nncnk ~irketimizin ve igortalarıını
za ~imdiye kııdar tevdi edilmekte bulun:111 cı Ji ve matbu 
makbuzlar misillii rnakbuzlnn mukabilinde icrn cdildi~i rnk
dinlc muteber ola bilcccginden ~crniti anif c haricinde yapı· 

lııl.·ak tcdiyamın ~irketimizin hiç bir mcsuliyec kcıhul cdc-
ıniycccğini muhterem sigornılılıırıınızın n:ı1.:ın dikkntlııc 

ar:t.e) lcri1.. \ .IKTUR\'A tlı> Bl:IU.IS 
Umum sigorf a Anonim şirketi 

Tarkiye müdüriyeti 

Güzelsan'atlar aka.
demisiııden: 

Aurupa müsabakaları ve yeni 
talebe kaydı 

1 - · Bu sene A' nıpaya bir ıııinrnr bir rl.'~saın ve hir 
heykcltraş talebe gönderilec1.:ktir. ;\fii ab:tkahı;·a 31 :ı~lhtl -.c:t 

lıa~laııacaktır .. \liınari ıniı:;:ıbaha!:iı y:ılııız bu sene ınc1.unlaı ın . ı 
munhusır olmayıp bu miisalıakaya ı\kadpmi ıuinı.ıri ~ubt:'"İ 
diplonı:ısını h:ıi1. ve otuz y.ı~ını ikın:ıl etmemi;- olaııl:ır 
ve resim \'e heykel ıniis·tbaka:;ına 30 ya~ını ikmal etmemi~ 
orta derece tahsil gorımış her '1\irk i~tirnk edebilir. 

Ye11i l.alebe kavdı .. 
2 - .'\kademi mimari şube~İnc lise dcreccindc ve re· 

im, heykel ve tc1.yint ~an"atlar ~ubc~inc orca derecede tah ili 
ikmal etmiş olanlar kabul edilir. ı\kadcmi nihııridir. Yıılnıı 

mimari şubesine bu sene yiik.;ck muallim mektebinde jh:ıtı.: 

ve iaşe edilmek li:tt!rc beş leyli tıılche alınacaktır. \" c hunl:ır 

talipler. nrnı;ındn en İ)~i şeraiti h:ıiz olnnlnr meyanında seçi
kcck \'C dip;erleri ııihari kıılacnkl:ırdır. 

i\llmnri şubesinde ruhsil m!iqdcti be~,· tezyini . n"ııtlar 
~ubcsinc.le. iiç senedir. Di~cr ~uhelcrde otuz yu:;ına kactıır 

çalışılabilir. Te1.yini an·atlur ~ubesinde. ih\ncılık, hanım i"lcri 
ve moda, çhıidlik, dalıiU mimarl ve mobilyccilik ve b:ıcik 
ntcliycleri açılncaktır. 

3 - l liç bir talebe 
olmaksızın resim, heykel 
best talebe kayt olunur. 

şart ve hakkına ctlbi ve malik 
ve tezyini san'atlar şubelerine ~er· 

Akademi tedrisatı mcccanen<lir. Gerek· mlis:ıbakalnra ve 
gerek Akademiye kaydedilmek için miiracaat znmanları per
şembe ve pazartesi günleri ~aat 9 ilA ,.17 dir. 

Bn~ara (Babıali) Ca~desinde 

Kiralık daireler 
Anadol~ ajansının bul~nduğu binanın iki katı 

ayn ayrı ve ya birlikte kira)'.a verilecektir. · 
isteyenlerin ·(Valeıt) idare Müdürlüğüne 

caatl 



= 

~ At ·yarıştan 
23 ahstos cuma Veli iftodide 

K.racabeyden gelen 36 bayvaD ve kücGk 

3 - ihbarname • • 200000 • V..W Af'ltıda yanlı mabeıne __ _, k ·ı al nd 

4 

.. _ı;..:ı., • r-ran1 ı e macatı an 

- T eokere de&.rı • !500 • o.ı- odol belı..ı yllz .... .ı..ı. ..,,.-nn 26 atuıtoı pazarteıi ·· .. ( h d 

5 Z 

L d l . . gunu ıı avat ve 

- ımmc< delıed • 500 • • • • • • per~ • evazam ıçı~ saat 9 dan 12 ye kadar ve 
6 - Es.o cı.ıı..ı hukuk • 1000 • • • • • elektnk, mefruıat boya kırtas· .b. L • ' •• 
7 d ' ıye gı ı usamı saıre ıçın 

- T eclıırt ıhı!yoll .ı.lterl hukuk • 50i) • • • • • 1' •. saat. 14 ten 17 ye kadar ) ispatı cicut etmeleri ve 
8 - lııru •• ı.,,.,ıı bylt del· • müddetı mezkilre huicindeki teklilatın k b 1 d·ı ' ıa-ı umu• 800 • • • • .-i ceği ilin olunur. a u e ı meye· 

9 - Taalluk ınulıakemol Df, • 1500 • • • • • 0,500 Kilo dişi bam anahtar (küçük) 
1 O - Huıloı defteri • 750 • Behorl yıız varablı 28 A?et ?ereceli yassı cetvel (l metrelik) 
il - Emanet eıY81' cilmllye ceza • 750 • • • • 15 Kilo lilanşlı dökme boru rediksiyon(T)si 200XlOO 
12 - Müddei uaıunıilık - clelteri • Mtıddel Um. 750 • 

14 
Adet ~ekme demir gaz borusu 1 ( . 

l 3 - l!Anat clelteri • • 750 • manşon ) muhtelif eb'at mame onu ıç 
1 4 - Mutı.lıere ddıerl • Umum 1500 • 25 Kilo tin ol ( kaynak pastası ) 
15 - Ceı.a - d.ııert • C... t 500 • 20 • pirinç çııbuk 30 M/M 
f6 - ikrar d..,_. • Umuaı l 200 • l 000 • neft yağı 17 - Temyiz oe.k ddterl • 750 • 100 • deniz altı boyası birinci ikinci kat 

' Mahaltım •• de..ııt Adlıye 1ç1o lıqıı ve ......... le•WID ambonnda• verilmek IUere ber· 50 • zift (sert) ' •eçhıball evrak ye clefıeri malhu .... ıoblyeli 12·9·929 wıblae -dıl per,embe gOaü ...ı •• 28 • yassı kıl maun lin;a 250 arm k b.,ıe ıhal<si la• edilmek ozere 20-8·929 ıarıhlııclen iuboreo yır_mı &il• mııddode •• kapalı 56 • maaa lambası pirinç Nümu: 

8 

Zarfla müoadasa,.. vaı edildljfi cihetle prtnameyi görmek ve daha zıyade tafsilSt almak üzere Is- 25 • buşon füzibl 6 amp l'k e t . erı 
an ıul Adliye levazımını ve An karada Adliye mübayul komisyonuna müracaat etmeleri ihalenin 186 müstatil madeni dam 

8 

V k~let mübayaat komı,yonunda icra kılınaca)lı ii!n olunur. 36 • el kampanası Nümun~ 56 " para çantası ( küçük) Nümune 

ARSENOFERlTOS 
Zafiyeti umumiyed• 
ve hali nekahette en mües· 
sir ila~ <Arsenofora• 
tos) şw-ubudur. 

~ Ecunelerde ve ecza de
polannda bulunur. 

fotoğraf Ievazunatını7.ı 
alıdığmız nıuğazadan i~tc· 
yini7. 

F 

Muhasebei 
hususiye mü 
düriyetinden: 

Fatihte Bahri sefit ayıık 
ıncdreseslnde1d hilrap çama· 

şırhane nnkazı mahalleR bH· 
müznyede saulacrı~~dıın t:ılip 
olanların ağustosun 26 ıncı 

Milzayede tı.rn 
t>cdeU No. 

435 2462 

346 13168 

ıss 15296 

43 15317 

Mc:rhunatın cins \'C nc\·l Borçlunu ismi 

Üıküdarda Muratreiı mahallealnde 
Çavuf dereıi sokaiuıda eski 121 
yeni 155,153-1 numarah blr ha-
nenin tamamı Raıit B. 
Heybelladada Jak sokağında eıki2 
ye yeni 32 numaralı maa ınüıte-
millt bir hane ve ananın tama· 
mı Hadice H. 

Şehzadebqında Kalenderene ma· 
halleılnde tehzade batı caddesinde 
eski ve yeni 77 numaralı bir dük-
kanın tamamı Mahmet Aziz 8. ve 

lımail Sadettin 8. 

Üıküdarda Pazarbatı mahallesin· 
de eski 26 ve yeni 24 numaralı bir 
hanenin tamamı Ali Şefik, Mahmut Tank 

72 " muhabere çantası ( bezden ) Nümune 
36 Adet sancak ( orta boy ) 

1 " la:.~ik tarih damgası 
39 " tarihsiz madeni damga 

190 .. dış yün fanila muhtelif numarada 
190 " filenk gömleği muhtelif numarada 

50 Çift terlik muhtelif numarada 
360 " fütbol çorabı muhtelif numarada 

72 " kısa fildikoz çorap muhtelif numarada 
110 Adet iç donu muhtelif numarada 
· 43 .. ediş fırçası muhtelif numarada 
l 20 " fildikoz fanila muhtelif numarada 
112 " su kovası (galvanize) nümunc 
56 " şef tren borusu nümune 

108 " <lp,nanma bayrağı (orta) 
30 " gorsclen çiçek vazosu 
4 " büyük kavanoz (2 kg. hk) 

230 " ~atbaa hurufatı 
37 " tarihli madeni damga 

.. 10 " 45 dereceli somun anahtan n;uhtelif eb'at. 
110 " demir destere lambası {300X25) iki taraflı. 
100 .. " " " {3QOm/m) " " 

700 16274 Atpa:ıannda Mağnlsah Mehmet 1000 K~. a~ı (adi) paıa mahallesinde Samıfbakka[ S6 Aae~ l!l•mpa (rnpr liiiçUll ve {\,fiyük ) 
aokatında eııld 2, 4, 6 .. yeni 2 72 • cam hokka (hunili küçükf nümuno 

Beylerle Hadice Ferah H-

numaralı bir sahllhanenln tamamL 36 " üç bokkala ahıap yazı takımı 
Mustafa ve HayrµJlh efencllter . 56 " kurutma tamponu ahşap 

325 16280 Jluköyde Sütllce Mahmut •i• 40 . Ayak ınarokeo deri 
mahallesinde Karaafaç ıokatında 300 Metreı ,mücellit bezi ala (nefti renkte) 
eski 19, ve )'eni 23 numaralı bir 10 Kutu ~apsol (beher kutu 1000 adet) 
hanenin tamamı Hasan Muammer B. 1 Adet manı:.umei şemsıye 

3()0 18045 Bakırlı6yünde Yeni -la mahal- 2 • ırkları göateren lav ha 
lesinde ınaalak ııstıı, lıtanbul yolu 2 • ıa'hta gönye (t;Uyük) 
kuleli camliıerif kurbll, Saray alb 2 • ta'lıta minkale 
Y alantepe , Botnatcedtt ve karye 12 " fifima 
derunu ınevkllertnde 33 ilA 40, ı· .. muhalliyetülbava 
43 11A 48,S,&.7,31 numarah maa· 2 • toriçelli borusu 
tarla hane, anbar, aklla ahın, J3. • ilç nevi tulumba (camdan) 
mutfak. W-• ile 12 luta tarla 16 • boş termometre borusu 
bir lata..._.. ve bir )Ata_,... 2 • .ı.ort. boy lanoz 

ıa-·- Nuh H. l • mıolwor ayna 
J58 18214 Edlrnokapıd& ç.ı.u..la malıalle- 1 • 111uhaddep 

.ınde eokl Z2 "" yeni 28 numarah 1 • mukaar adC1e 
bir ..._.., -· Ne.im Ef. 1 · • su cenderesi küçük 

ZS2 1&160 ealoılciJGDde Maltepe meT!dlnde 50 • knçııt n...... 500 ııramldc 
BaJd-P c:adcı-inde 242 No. 15 • OstOvw t1te (....tııelıl boyda) 
lıahçeli maa clilkkln ...._.... la· • 3j • makas kQçOk (el iti içi•) 

mamı. ônaer LütlO fJ. ye S.bdaa H. 40 « el itleri plçağı 
65511 19757 faUhte ~enade _..u..ınde 3 • teıl'eılr perğell ıahta 

Çamaflrc• ııokala•?" 9,11 numaralı 1 « pıj;.t daliılcrla ı......ı tayla lçbı 
llç dükkin de bir otehn ıama-. Nazım B. 50 ' "ı talu ym için 

memuruna miinıcaıt eyleme· I" -' aGıt\ -.nı3 Fatihte D111-·da -haıı..mcle " ' "' 1 lçlıı a1nF ıııabaı 
~ ~- - 2 

NaJl>-nl ........... ..W 18 we ,...ı · · ~.. • 1tP -
6 No. bir dilldd•D le-- Nazım B. 2 • biçki ...ı... - ıı.,, 

pazar günii saat 14 ıJen l 6 
· )'a kadar orada bulunacak 

Vakıf akarlar 
müdürlüğün-
den: 

Awnaalbnda Çcltbl oııu 
Aliettin mahaUtsindc Tıhınis 
sokağmdı (7) N<.'. tamnlı haat 

naınile maruf dört satıhlı 
ve beher aatbı birer s:tla)'l 

tnü~temil ardiye teslinti tarihir,. 

den itib.ıN:n (934) senesi Mayıs 
gayesine kadıu ve ştraiti ınü
ıayedcsi veçhile ve paıarlrkla 
( 5400) Ura bedeli icarı scttevl 
ınukabillnde talibi uhdeti11det· 

f azlısile talip olanla.on şehri 
halirı yinnj dördüncü cunaar· 
lesi iÜOÜ !Ut o:ı ı.:ört buçukta 

htaııbul Evkaf mOdilriYetind• 

IDCitqelddl idare --~ 
~tracaatı.. ıem- .. 

ZOol4 fatihte IJQı,.nade maUJ1eo1nc1e 
1 

' (48) lıed ... -kea NJı-n ... ~ oolcalında 2, .. ' el oıtıaG kll(olı 
eski 14, Z2. 5 we ,..ı 4, 4, l No. 

2 
' h<t lıta1H11 lıarııa. yeni harfle 

bir dtllıkin de JCotranUl tamamı. Nazım B. ~i ' K.,. ilnyal feneri nGmuoe 
.,,. ·rk. _--ı., SeldıanL·- --La""~ • Parva lambası Jıwa..ı komple ....... 

615 2CJ048 ~ -- -.. r- a~ 50 • Alıpp "' loçı.ı 
da ald 14 .,.. J8Di 30,32 No. bir 50:> Metre ,p.vtçe 
1aaaeaın ~ Naci B. ı Adet alwwa ockd& 

yukarda dltO va newde -...ı.ıı yuıh ..ilk (Alt· 100 , Meıre ııwmıa,qa ~ ı..ı. kat 
12 

bir) ,en ,.,,tııhfed• lc:ra kdman aleni ma.a,...ıe 1 12 Adet ı.-ea auda(ye O m-m 

.... , .ınd i.ı.aJanııda ~ bedelle talipleri uhte- 5600 ıc.. lıarpıt 
neUce ..;.o, ec1erek ı.ırtDd lhaleü icra ı..ı-tıı oldu- 390 Top Dlplııdll rooltb klj(ıl 
sıııde t talip o1aJı1ar1D ıJAn tarihfııden itibaren (otuz bir) 5 Adeı ~ t...ı- --1 No. 7 (Bekt ıaml 
jundan ,..rfuıda Sandık oabf amlrlillne müracaat .,.ı..... 31 ()() Ka. göz lafl 
glln ılAn .,._. 100 Top d..,.ak ~ 75 X 82. Kr· 12 

__!-' ~ • A • d 5000 Adet kaplık ~qıt 70 )/ 100 M nisa v ı 1 ay etın en: s • .. a'iıı.ıd ınarkado , ... moklııel..ıııln .. -

~ _.ıetıo1 (ıolla•l!ıi ıçin 14t)Ollrp ~ m.......... Pazarl~lda odun ve kömür 
Mall 

111 
ıJlt ye ectevıtı tibbiY' aluıacaktır. Aitim m ub 

nesinde birkaç bl< _.,...,.aı litinlıUf n katır sı~lılı'e mOdOr· ay aası 
ci..ıeri ile malıl1.. .... y~ 11>-~ ~ .. ·iıkfiıtde .,.-uar. .....- --~ SclimlJ<de Yelrset 
lu ,. ... - _..ı.1!11 •flf929 camartnl ,... ...ı ... bu çul• llayw -mekt&:lılalıı ihdyııd olan bir -dllc od• ... --

d d 

, ... ııralıi ttmfnata ı.tınat dmıYCll toilillor _. rün pa7arlıkla mub•yaan lcra kdınacaJından talip --
ka ar ıt · w ..... 24 / 8 / 929 G itilıl'• ıı1ıaınıyW11ıbr· illa .,,_.ur. ıımactesl günU mkıq> idare.:- nwracaadarL 

t710 

Jokeylerin iıtirakile 

ilan 
Devlet deınirfolla...; 

rı ve limanlan umu
mi idaresinden: 
• Miinakas!&ı frıholunan 60 km yol malıemfsinden >·aJn• 

kuçQk malzeme tekrar kapalı z:ırfla ınilnakasaya ıconuhnuştur. 
Müııakasa 28 ~ylül cun~artcsl gfinü saat 16 d3 Ar.kar:ıda 

Devle! demiryollım idaresinde yapılacaktır. Munaluısaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannt ve muvalt-
kat teminatlannı ayni Ründe saat 15 30 a kadar umumi müdür· 
lük kakmiııe \·ornıeleri rnzımdır. • 

Talipler milnakası şartnamelerini 10 lira mukabilinde Ankl-
r:ıd!l .Malzamo d•iresinden fstanbulda liaydırpq& maıazasındlll 
tidarık edebilfrJtr. _ 

Nafia vekaletinden: 
Serbest mühendis ve mek-

tepten mezun fen 
memurlarına 

Sosc ''e köprüler YC sular umum müdiidiiklerinin met· 
kez ve vilayetler kudrolannda muhtelif mııaş \'e ucredt0rlc 
kullanılmak iizcrc en ytıksck dcrccden itlbnren ~uhtellf 
kıdem YC liyakatte mühendis ''c Fen memurlarına Jhtıyıcımız 
v:ı1'dır. Ağustos nihayetine kadar müracaat edcce~ler teshit olu· 

narak mevcut şartna~1clerimiz daire inde ktndllerinC cckll· 
f atta huhınncağız. 1\1'7.tı ce<lenlcrin mektup ve hııtta telgrafla 
mezun oldukları mekteplerle hnlz oldukları ve~tkalı&rdan 
b~hsederek Nnfıo ,·ek!leti miı. teşarlığın• müracaat cıınd~ dırler p1ı·'h . dd k suretleri · " " are vesıkaların asıl veya musa a 
vckAlctçe tasdik olunacnktır. ı\yni '\'nıifeler için ccnebilt!rden vuku bulacak muraca-

atlnr ayni -;arrl:ırla kabul ve tetkik olunur. 

YEDiNCİ BÜYÜK 
Tayyare J'.)iyankosu 

2 inci KEŞİDE, tı EYLÜLOEDiR 
BCYCK fKRA~llYE: 

35,000 LiRADIR 
Ayrıca: ıs,ooo 15,000 12,000 ıo,~ 

lir:ılık ikramiyeler ve ıo,oOO liralık bır 
mük:\fat. 

llu kcşidede cem'an « 3,900 • 
kazanacathr. 

Hrt.U. Müdürlüğün
den: 

1 ~ Ankarada harita umum mi~ ınerbut Je1't '9 

meccani harita mektebi.ne 2) talebe .ıınacahr· oı-k-
A - · Tam vctl devre he muadil mdtePlell _.... clec ol 
B - Meıunlyetnamell olm&Jeolar tllll ~ llııe ;p.-

rlnden imtihanda muvaffak olmak. 
C - Multtazı vesaiklD tbrua. 
2 - Müracaat zamanı J 5 eylole pd.rchr· b ,. ba 
3 - Mektebin halı hazırı ıle aJacall alı derece ,.l al• 

melttep&en neı 'et ~nlerln memuriyetleri ~da ... ıQlllll _.,.. 

mak isteyenlerin Ankarada Cebecide ~ ~ -ca.at etmeleri 

Adalar mal müdürlüğünden: 
Kıymeti 

Ura mahlle.d 

3800 füiyük 
ada 

Sötaıı 

Nizam 
caddcil 

No. dasf 

59 ıbfaP 
hane 

Tal .. ;n 
7..eaüft kaD 1 oda 
ı k1lır 1 hali i6 ı 4 
metre bahçe 1 inci 
pc 3 oda J ekiler 

1 
htf 1 çatı kın S 

od• haricen mutfak 

Jhaı . . df lh>ri bir sene sonra 
e bedclınm nısfı peşinen nısh ,,- in mül

nakdcn istifa edilmek snrcllc balAde muharrer hanen il 
ki tJ ı 

7 
' 1 un mıiddetle m • 

ye -8-29 tıırihlndcn itlhııren yJrrn g 5.9.29 
7.lyodeye vazedilmiş olduğtındact ttliP olanla~." • 
pe'1"mbe g(ınü saat 14 re Adalar mal müdurlugune miını· 
csatları ilin ohwrnr. --

Devlet bemir yolları ve li-
manları umumi idaresinden 

Kdıahyada Devlet lıenıiryollan klar<I umumlycsine ~ 
olııp Omıanlı hankasının ıah• isdcannd• llı:en_,_muka•i~" UddCU111 tcan ~· 
müdded hitam bulan ıtrzlyenln blr sene nı eril 1111 
b1Mh urfta yapılan müzayede ned"'91ndc " eti ..0-
Mddl JddaJde görirlmedflfnden meıUr arziye yealdcd 
zayedeye ••Z olunmuşnrr. ~ 

Talp oı.nrmn ,.~ ttra remtnar atçestnl •da Jlleanıf 
5-9-929 tarihinde saar 16 ya tadar Haydır paşa 
müfertfşflğine lüzumu nıuracaadan MAii olunur· 
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ı 1 

/[[[~ Ufll/ft~/1 Gazet•mlz~e çıkan ya"' ve ;f21 
· rntmlerin bütun haklan mahfuzdur 

7ı ı1 :yede Fl.ırl('te IC":ı1rff\'C rfnCerllrcek • n·eı..tnpların tiz.erine 
J.;: 1 ·n•ııı K~n1<ı: i~are lçln~e (idare-~. ycn:r;a alt!'e (\·azı) 

'J\htı ı~o 000 i~ar~r--~r 
, p 400 fro r .. "'""'IJ'•n ıre:•ıupl•rm faC'eafnden. luymntt. 
~ ~~O 14f0 ml·1rır~dere•b: mektuplara 1ı:cnulm\q paralann 

Türk mekteplerile faydalı eserlın 

.llAnlarmda o/o 21) tenzllıi.t yapılır 

Büyilk ve y• bir çok dtfa için verllu lilnlarla 
hususi mahiyetteki uantano ücreti 

idare Ue kanırlattlflhr. 

Cueteı:nb• hu91"1 dl'\ kab.;11 ede• Y>f: 

! 'l l N T A !,~, F ~:~: 
16-8 inci sayfada f'l,50 

ş • • !!S 
4 • • 40 

1 2 • • !JO 

12 t 1400 '9i'OO 1 aıkc.11ra.umcfan .-e Hfnlann mUndercatmdan 

~....,..._-..;_,,~----_,,;V;...;.,.-.,,:;.~.-;,ld-ar~e~m~e-•u-l_d_•i-U_dı._. ______ ..,...~11111 l!n geceki ay İ I B k d d 1 Sayı" stanbu, abıali, An ara cad esin e "Val<ıt,, y4rdu ·- H. S. H. ÔO.•t UMate.ı 
1 

1 • • !OJ 
1-8 inci sayılı l ı }!J 

1
res:nl il1nlır 

"' 
tel 1~70 , ıdare i~lerl ) 19'11 yazı işleri) * tetıraf; AKIT posta tutasu; 49· 

Borsalar22 Ağustos 
1\ ı.kut 

1 ırrHiı lir:ısı 

1 P(lJ:ır 

!'('l Yııı·Rn rhrahıc\ 

' r;, )ırrrıırk 
, ,·r .. tury;. şil\n\ 

:r J ry Romarya 
:f Jr'a Pııtrar 

frl~n·c>ı.k florini 
:-r r111r.rıı frflngı 

~r Jl:ı.I~ :ın Jlrr·li 

A ıldı 

1015 ıo 

21'8 CO lS 

u'" s4 
nJoo49 
ıo 30 

000..1 
C075 
00 0) 

)() '4 6~5} 

29 co 15 
f3 0) 

184 con 
21q 25 
122 00 

''.) 00 

J Kapandı 

1014 00 
2<8 O",l5 

JO 54 c:ro~ 

'11 41 00.1 :; 
1030 oo 
2400 6210 

29 00 l!I 
O() 

0025 
' 3 
IE4 
219 
122 

()()()0 

23 

~, 

00 

25 

!{ J ııron Çrko - ~lcn·nkya 

f r r' l'r.t'hı c Fovh·et • 
7rl(Jti • l . f'lıl1=l:ı~ • 

;n 1 inar , Yrı ~o!llavya ı 

:r lol\ik.1 frnııgı 
ı l'nrta ırraııya 

!O 1'1·i('rc frangı 
j A'.eciJiyfl 

74 01) 74 o o 
115 0() 00 1111 c o 
30 60 003) 80 

roı 25 o.ıoı 2s 
;g,1')(1 ')C',69 

trndra ttıtrlne l'lr Jn,J!111z 1ir:ı<11 );orus 
1'r1yol'k 1 1h1k Hra~ı ılolf\r 
T'<'rl~ fr<tnk 
~fllnno • . liret il 
ff'rhn • • n ark ~ 
fof~·a Jrva 
1 ı 1 k•rl l>dko 

riı : r,·ro 

l r.~ 
\'ı~·ana 

~'•·lrlt 
\ 11~0V."l 
Al rıa 

1-ı kı ·r; 

lelıJJal 

• florin 
• frnnk 

kuron 
rilin 

rrzı·ta 

Zf• lılti 

• diralınli 
:ı\ Jr:r krnt 

1 i:ık Jlr41sı diLıar 

1: iı ,·ille;· 

1011 00.CO 
047 1 ,87 

12 18 00 
8 il 00 
2 oo 28 

rı 1~.00 
8 42 8~ 
r :a 1s 
' 47 50 

16 ·0750 
s 38 25 
3 285'.l 

4 1~4•75 
~" 88 
:4 a1 .rn 
~7 oo.os 

· J\n,ı<'nlu c't'ınirynlu .. r. tertip A. n. C'.) • 4'> 
" ( 2. f:. D. ) 40 

(~. F. ]. ) ~il 

J· f·1 r~7. c'1tlıilt • ,-aı'ell • 95 
T t·~ ı·ru u ıı,·:ılıfı1e !Pt 
HırnlırJi t?cn1tryoln "" ~O a 
1 in l ııl frnm,·av ılrkrtı C4 
J'ıllını Ttk '"(' .AııtirE'pO 
lı 1: ı l uı rt or im tu şirkefi " 

L :~se H•ııetleri 

nO.()() 

()O, ~5 
8~ 

70 

ror a oo.oo 
0,47 7500 

12 19 9() 
o 12,00 
2 Ot O) 

E5 75,0C. 
8 3 1() 
1 l~,O() 

)()(),2 47,75 

18 c7,5t.ı 

9 38 50 

3 2a.ı s 
4 :;:soo 

sa 88 
~4 87 50 
27 00 5() 

0() 37 il() 
18M 00 2!1 

6 85 

ır 75 r r 75 ' : J anka ı 

< ın <.J.Jı laukaıı •:s oo ocı ocı 

Ti :-r4' t ,.e :1~ bire borsası 
"· ..... 

hırAftnrlnn l'Prtlmlıttlr. 

Okka" 1 
A 7RDıt At: gar\ 
J\. P. K. J.•, 

· ııi <'Rı· % Ça\'darlı 

-UN-
rn~•lı kilosu 
Ek!stra eklıtra ()() ııns 
F.kl•tra • ISS() 
Dlrlncl yumuıak 00 1401 

132~ 

1240 
12 60 
ı ıecı 
100~ 

Ynnn~:ık ıs IS 0~00 1')05 
;ıl(".ı 160) Ô.J'1) 6"'') 

• tt 162.:> cooo 15:t? 
OCl·~O 0~00 O ,00 

r.n·r <C-CO (000 (000 
~., ı ıı nl.lı.1 c.co 00 00 co 00 
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Ankara orta muallim mek
tebi müdürlüğünd·en: 

j\1aarif vekaletinden: 
I 929-1930 Ders yılı için - kız 

mekteplere nerelerden ve ne gibi 
alınacağı aşağıda gösterilmiştir: 

ve erkek lise ve orta 

şartlar dahilinde talebe 

1 - Leyli Liselerin mıntakalarındaki Vil:lyetlor şunlardır: 

1 - Adana Lisesi: Adana, Cebelibereket, Gaziayintap, 

l\1araş, l\lardin, Silifke, Urfa, l\Jersin. 
2 - Ankara lisesi: Ankara, Eskişehir, Yozgat 
3 - Bursa Lisesi: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Kütahya. 
4 - Edirne Lisesi: Edeirn, Çanakkale, Kırklareli, Te

kirdağ!. 

5 - Eızurum Lisesi: Beyazıt, Bitlis_ Erzincan, Erzu
rum, HakkArl, Kars, Van. 

5 - lzmir Lisesi: Antalya, Aydın, Denizli, lzmir, Ma
nisa, l\luğla. 

6 - Kastamonu Lisesi: Bolu, Çankırı, Çorum, Kasta
monu, Zonguldak. 

7 - Kayseri Lisesi: 

8 - Konya Lisesi: 
Konya. 

Kayseri, Kırşehir, kozan, :Niğde. 
Afyonkarahlsar, Aksaray, lııparta, 

9 - Sivas Lisesi: Diyarbekir, EIAziz, l\Ialatya, Sivas, 
Şibinkarahisar, Tokat 

10 - Samsun Lisesi: Amasya, Samsun, Sinop. 
11 - Trabzon Lisesi: Artvin, Giresun, Gümüşhane, 

Ordu, Rize, Trabzon. 
Yukarda gösterilen mıntakalara ancak o mıntakalardakl 

mekteplerde tahsil eden talebe nlınacakar. Yalınız lstanbul 
mıntakasındakl kız ve erkek leyll Lise ve ona mekteplrrle 
lzmir kız lisesi mlistesna olup her mıntakadan gelecek tale· 

beyi alacaktır. Htenköy lisesinin ikinci devresine talebe 

kabul edilecek birinci devresine alınmıyacaktır. 
2 - Diyarbekir orta mektebi Adana ve Diyabekir lzmir. 
;\Janisa ve Aydın orta mektepleri lzmir Emanet mınta

kalardaki ilk mekteplerden mezun olup orta sınıflara girmek 

isteyen talebeyi kabul edecektir. 

3 - Geçen yıl olduJtu gibi bu yıl da kız lisesi olma

yan Vi!Ayetlerdeki orta mektep mezunlarından velisinin ser. 

veti kendilerini tahsil ettirmeğe müsait ohnryanlardan Eren
köy ve lzmlr kız liselerinin !kine! devrelerine müsabaka ile 
onar hanım alınacaktır. 

imtihanlar teşekkül edecek heyetler tarafından orta mek 

ceplerde yapılacakar. 
4 - LeyU üçretli talebe hiç bir yerde mıntakaya tabi 

deJtildir. istedikleri mekteplere girebilirler. 
5 - Leylt meccani talebe 915 numaralı kanun muci

bince müsabaka ile tefrik ve ka~ronun müsadesl nispetinde 

mekteplere kabul olunacaktır. Müsabakalar eylülün 21 İnci 
cumartesi günü mekteplerde yapılacaktır. 

6 - l\lekteplcre girmek lstlyenlerden yalnız hüviyet 

cüzdanı mektep tasdikname veva şahedetnamesl aranılacaktır. 
Ilüsnühal ve idare meclisi mazbatası gibi halkı müşkülata 
uğratan ve 1J1ekteplerce temini kabil olan vesikalar lstenil
miyecektir. 

7 - Müsabakada kazanup meccani olarak kabul edilen 

tecalebe 1237 numarıJı kanunun birinci maddesi mucibln 

mükellefiyyete ve ikinci maddesi mucibince de tazminata 

tabi olacağından mektep idarelerine kanuna tevfikan bir 
teahhütname verecektir. 

8- Leyll meccani talebenin kaydü kabalu kanun mucl 

hince mektep müdürleriyle mekteplerde muıllimlcrden teşekkül 
eden komisyonlara terkedilmlş olduğundan taliplerin doğ
rudan doğruya mektep idarelerine müracaatları IA.zımdır. 
Bundan sonra Vekalete göndrilecek lstididalar üzerine bir 
muamele yapılmıyacaktır. llılnı keyfiyet olunur. 

Mülkiye Mektebi kayt ve 
Ankara Gıi orta muallim mektedı kalorifer, elektrik, su, 

havagazı tesisatı işlerini idareye muktedir bir fen memuru ile bir kabul şartları 
muavine ihtiyaç vardır. Her iki vazife sahibi mektepte yiyecek 'M'.u"l'l-l;,,e M'ekJebı' mu"du"r[u"ğu"nden 
ve yatacaktır. Fen memuruna ayda 150 ve muavine 75 lira J. ·ıı n J J. ·14 li 
far t verilecektir. lşm ehli olup talip olanlar ellerindeki hizmet 1 - Mülkiye Mektebine talebe kaydiııe eylülün birinci 
vesı:Ca'arile ıah1detnıı.melerini alarak Maarif emanetinde orta günü başlanacak ve yirmi ikinci günil akıamı nihayet verilecektir, 
n uall.m mektebi müdürlü~üne müracaat etmeleri il!n olunur. 2 - Kabul olunacak talebenin istidasına rapten A. hilvlyet -------------------------! cüzdanını B. tam devreli lıse • ıehadetname veya tattiknameslnl 

D. Sıhhat ve aıı raporunu C. üç adet fotoAt"afını R. mektepte 
nümunesl mevcut taahhüt ve kefalet senedini {k!t!bl adliden 
musaddak olarak) cumartesi, pazartesi, perıembe günleri saat 
ondan on altıya kadar mektep idaresine tevdi elmesl ve hariçte 
bulunanlann göndermesi lazımdır. 

:\tl:d ,,. rnalıııiitlüı·Iii"iiıı<leıı: 
1' 

l\:ı)~,etiı .'.\l ahalle~ı ~o Cinsi 
11 rıı 

Tak s imatı 

3~00 1 kybdi ada L\Ianastır 23 ahşap hane 1 mel kat 3 oda 

1 kilar 1 mermer 

taşlık 1 mutfak 

2 inci kat: 4 oda 

ı sofa ı bala 3 
üncü kat: yarım 
çatı arasında u
fak 2 oda zemin 
katında odun kö
mürlük kuyu Sar

nıç bahçe harap 

çamaşırlık. 
lh.1le bedelinin nısfı peşinen ve nısfı digeri ihale tari

hin,kıı bir sene soıır;ı nakden istifa cdilııwl· ,.e ihale bede

linin tamamen istifasına kad;ı'r hazine namına birinci dere

c:•lc. ipotekli olmak şartile balada muharrer hanenin mül
kıyetı l :--8-929 tarihinden iEibaren yirmi gün müddetle 
rııııLayedcye vazedilmiş olduğundan talip olanların 5.9.929 
pcr~mbc g:iıniı saat 14 re Adalar l\lalmüdürlüğüne müra
cuııtl:m lifin ol"~"" 

3 - 18 yaıından ufak ve yirmi!ıeıten büyük olanlar mek
tebe kabul olunamazlar. 

4 - T alıpl~rin adedi muayyen miktardan fazla olursa ey
lülün yirmi üçüncll günü müsabaka lmt!hanı yapılacaktır. 

5- Kaydolunan Efendiler her halde eylüllln yirmi ikinci gü· 
nO akıamı bizzat mektepte ispatı v~c:ut etmelldirler. 

Saray kazası be -
tediyesinden: 

Trakyada Saray kazasında emtia! tilccarlyo ve Hayvan alım 
satımı yapılmalı llzcre her sene A~ustosun 31 inci gllnO lıO,.dı 
mutat olan mqhur 

Balçık parrıayırı 
Bu sene de kemalı-bık kotadı mukarrer bulundulundan tct· 

rıf edecek tüccar ve esnalıo ezher cılıct memnun. kalacakları ıli.n 
olunur. 

Maarif vekaletinden:-
1 - Bu yıl erkek ve kız muallim mekteplerine alına

cak talebenin müsabaka imtihanları 7 eylül cumartesi 
günü yapılacaktır. 

2 - imtihanlar muallim mektebi olan vilayetlerde mu· 
allim mekteplerinde muallim mektebi bulunmıyan vila
yetlerde de Maarif müdürlüklerinde yapılacaktır. 

~ - imtihanlara girecek talebenin aşağıdaki şartları 
haız bulunmaları lazımdır. 

1 - Türk olmak. 
il - ilk mektep mezunu veya orta mekteplere müda· 

vim veya bu mekteplerden mezun olmak. 

lll -14 Yaşından küçük ve 18 den büyük olmamak 
(bu yaş birinci sınıflara girecekler içindir. Diğer sınıf
lara alınacak talebenin yaşları da bu esasa göre hesap 
edilecektir.) 

iV - Her türlü hastalıktan salim olmak ve uzvi 
kusurları bulunmamak. 

V - Resmi ve hususi mekteplerden tardedilmiş 
olmamak. 

4 - Bu şartları haiz olanlardan muallim mektep· 
lerine girmek isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalarla dofJ· 
rudan doğruya muallim mektepleri ve ya Maarif Mü

dürlüklerin~ müracaat etmeleri lazımdır. 
A - Hüviyet cüzdanı. 
B - Mektep tasdikname ve ya şahadetnamesi. 
C - Sıhhat raporu. 
5 - Mıntakalarında muallim mektebi olmıyan ve 

ya olupta kadrosuna nazaran talebe alamayan mıntaka
larda muvaffak olanlardan bir kısmı kadrosu müsait 

olan diğ~r. muallim mekteplerine kabul olunacaktır. 
Bu gıbıler kabul edildikleri mekteplere kadar yol 

masraflarını kendileri temin edeceklerdir. 

6 - Bu yıl mekteplerimiz kadrosunun müsait ol
mamasına mebni kazananların içinden en güzideleri 
kabul olunacak ve yüksek sınıflara girmek isteyenlere 

tercih edilecektir. 

7 - Muallim mekteplerine girmek isteyenlerin ne 
suretle müracaat edecekleri ve ne gibi şartları haiz 

olmaları lazım geleceği yukardaki maddelerle gösteril
miştir. 

Taliplerin bundan sonra Vekalete değil doğrudan 
doğruya muallim mektepleri veya Maarif Müdürlüklerine 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Vekalete gönderilen istidalar üzerine hiç bir muamele 

yapılmayacağı ilan olunur. 

Çorum baş mühen• 
disliğinden: 

Çorum - Yozgat yolun un 40+ !00 : 60+600 kilo metro
ları Arasındaki 36925 lira 40 kuruş bedeli keşifli Taş 
nakli, kırması, ferşl, kum nakli ve silindiraj ameliyatı 

9 ay zarfında ikmal edilmek iizere bir ay müddetle 
kapalı zarf surctlle münakaşaya konulmuştur be\le • 

U keşfin yüzde yedi buçuğu nlsbetinde münakasa kanu· 
nuna tevfikan 2770 liralık teminatı muvakkata irae ede
cekler ve ticaret odasında mukayyet bulunmakla beraber 
ameliyatın devamı müddetinde ye Nafia dairesince ehliyeti 

musaddak fen memuru istihdam eyleyecekler ve bu fen 
memurlarına mukavele nameyi de imza ettireceklerdir. 

lhale muamelesi Çorum encümeni daimisi riyaseti ma· 
kamında 7 eylül 929 tarihine mLisadH cumartesi günü saat 
16 da icra edilecektir. Fazla izahat almak isterenlcrin Ço
rum baş mühendisligine müracaatları ihln olunur. 

Çorum baş mühen
disiiainden 

Çorum - Yozgat yolunun 59 + J 20: 55 + ı 00 kilo 
metroları arasındaki 10272 lira 55 kurus bedeli kesifli 

' ' 
meYut ye mustahzar ve hariçten n-clecek ta<ların fe"i kum 

] . 1 " ' ' ' nakli ve silindiraj ame ıy!tı a tr ny zar!ındu ikmal edilmek 
üzere bir ay miiddetle kapalı zarf suretile münakasap ko
nulmu~tur taliplec bedeli keş!İn yüzde yedi buçuj';u nisbe· 
tinde münakasa kanununa teyfikan 770 liralık teminatı 
uıuvakkate irae edecekler ve ticaret odasında mukayyet 
bulunmakla beraber ameliyatın devamı müddetince nafia 
dairesince ehliyeti musaddak fen memuru istihdam eyleye· 
cekler ve bu fen memurları mukavelcnameyide lmza ettirecek· 
Ierdir. ihale muamelesi Çorum encümeni daimi rivaseti ma
kamında 7 Eylül 929 tarihine müsadif cumartesi ·p;ünli saat 
16 da icra edilecektir fazla izahat almak isteyenlerin Çorum 

baş mühendi<lil';ine müracaatları ilan olunur. 

Manisa vilayetinden: 
1 - Vılayet 

muhammeneılnde 
edil ecele tir. 

lhtiyacatı aıhhlyesi için kilosu kırk lıra kıymeti 
alımı; iki buçuk kilo komprime kinlnmübayaa 

Alınacak kınınlcrln evsafı ile sureti tescllümünü mübey-

yln ıartname lstanbul ve lzmir sıhhat müdürlilklerlnde mevcuttur. 

3- Münakasa müddet! eylülün yedinci cumartesi günü saat 11 
re kadardır. 

4 - Münakasa alenidir, T ahrlren teklif yapanların teklilname-

lerlnin [ 87,5 ltra kıymethıde teminata lıtinat etmesi ;arıtır. 
5 T eklıfler kat'ı olmalı ıııuallcl bulunmamalıclır. 
6 - Teminata istinat elmlyeo tehliklellerln hilk.mU yoktur. 

7 - Fazla talsıl&ı latlvenler vlllyet aıhhat müdürlüAUne müra

caat etmelıdır. 

> -
Türk Tayyare Cemiyclf sevk 

müdürlüğünden: 

Gazi Hazretlerinin hey kel· 
traş Sinyor Kanonika tara· 

fından yapılıp miidurluğü· 

müzde satılmakta olan alçı 

büstleri fiııtlarından aşağllla 

yazılı miktarlarda l~konto 

yapılacaktır. 

Satın almak lstcyen • 
!erin Sanasanyan hanı • 
nın birinci katında Türk 
Tayyare Cemiyeti sevk mü· 

dürlüğüne müracaat eyleme
leri mercudur. 

1 - 5 tane alçı büst alana 

'lo 5 
il - 1 O tane alçı bust alana 

•.ı. 7,50 
ili - 50 tane alçı büst alana 

• .• 1 o 
\'I - 100 tane alçı büst alana 

• .• 15 
V · 100 den fazla alana 

'lo 20 

-/stanbul 4 düncü icra memur· 

luğundan: Kasımpa~ada Ser
Yİ Mehmet efendi mahalle

sinin Sipahi burunu soka
ğındR 58 :\.ı.ı. Ju ev Faik Ef. 
uhdesinde olup lıorcuııt!an 

dolayı 30 glin müzayede 
olunarak iki yllz elli lira 
bedelle alıcısına birinci ilıa

Jesl yapl>lıp kat'i ihalesi için 

15 gün müzayedeye konul

muştur. Hududu: :\'ııri "e 
l\lehmct El. ler ,.e i\'afia 

Hanım ve sokak ile mah

duttur. l\lesahası 79 arşın 65 
arşını iki kat hane olup 2 

sofa 4 oda 1 mutfak 2 hail 
ve tulumbayı kuyu ve bir 
dolabı havi takdir olunan 

kıymeti yedi yüz altmış lira 

olup Zerafet El. ve Barclu
nun işgalindedir. Yüzde beş 
zamla ahçı olanların kıyme

tin yüzde onu pey akçe>ile 

daireye gelmeleri ve bte· 
yenlerin 927 -2965 1\1. No. 
İle daireye gelmeleri ve 9-9 
929 tarihinde saat 14 den 

16 ya kadar kat'! ihalesi 

yapılacağı ilan olunur. 

Gillette tras bi
çaklarının ima
linde yapılan 

rn ıwn tecro.belerde-, bunları~ 
ıatlam Shefficld çeliğinden ma
mUI ve ylızlcnnın pek kellin bu
lunması hucbilc bır bıçakla nııu
ıaaddit defalar mU'Stcrih bir sO· 
rette traş olunablrneı.i (cspit 
cdılmistir . 

Yola çikmaıdan evvel bir pt
lr.cl almaruzı dcrhabr edmiz. 

Qillette 

Ağustos 

Kebtülevvel: 18 Burç: Esef 

[!![!] 
Cuma 

[ - Nam•z vakıt' l-ı 
iJ•l:n\ Ôll, lld ı I• Alc" f,,.,·, 

l
i 5,IX 12,16 16,02 pı, 5, .J.J:" :l.!" 

Buırün dolanalra lıim: 
Eıke'cı 

Ad;/e 

Giinl'l nı1' t\ :: 

Süylesem söz olur, ~üylenıe ... cın 
dert olur. 

1

- Bu1ünkl hava 
Rüı.g~~ ha\·.ı açıkCH 

Mea'ul mildiir: Ref.:C Ah o•l 


