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Gayrı mubadil- Yüzme müsaBakalarımız 
1 

· İ rt' h · Erkekler arasın~akf mil.saba- .. 
8r!!}__~I 1 kada Temis biri_?<:!> H~seyinSu .. 

Anadoludaki Yunan laf ikinci fazıl uçunçu Qeldiler 
emlaki sür'atle müza - , d bi .,._ '·J· . L· b 

yedeye çıkarılacak Hanımlar arasın a rıncı ığı ız et 
Gayrı mııb~dillere bo- Hanım kazandı 

dün yapıdı_ 

no ievzline . yakında · b k sabakamıza ( 33 ) yuzucu 'Dün yüzme miısa a .a· 
başlanıyor M d 1 iştirak etti. Bunların kısmı 

mızı yaptık. Dün ° a 1 e 

Y -· - Fenerbahçe arası ve Fener azamı moda ile Fenerbahçe 
Uilail CeVa,... koyu biri sabah, biri akşa~ arasındaki Mesafeyi ikmale 

b 
olmak üzere büyük bır muvaffak oldu ve neticede 

ı Ankarada alaka ile karşılanan p~r- Temis ( 22) dekika ( 50) 
h k t e saniyede birinci, Galatasa

heyecan iki spor are e ın 
sane oldu. Ve yüzme bu raylı Hüsey;n Suat (23) Gayrı mübadiller ceml- -. miyeti az:: ıııdı·· bir heye

tin ~1aliye 
1 

ulıek ,.tızGcGle'f W.i.ıilclakl m01abalı:amızda11 hır lattlta n m~ lfllr8lı eclee lıaa...a.r -

vekili Sara-
çoğf u Şük
rii Beyi zi· 
ynretle bazı 
taleplerde 
bulunduğu -
nu yazmış

tı)c.l)ön ga y· 
rı müballer 
takdiri kıy-. 

DGu ı•1rı mübac!ll· met komfs· 
lerle ıörOıen yonu rciJ 

Saraço~lu Şiil(rü B. faik Ni.iz-

hct Beyle cemiyet ikinci 
reisi Celal Calip .Bey tekrar 

.. f .. 

Sar:ıçop;lıı Şiıkrii Beri ıiyaret 
ederek hcndilerini · alakadar [erkekler arasında müaabakamızda derece kazanant 
eden meseleler hakkında gö- gençler muvaffakiyetlen sonra 
riişmü~ıerdir. 1 • Tcmil, ı Suot, 3 • Fozıl 

· j 82 muallim 
(, -

Bulgaristan~ ırkta şiarı· 
mız Bursay gidiyorlar 

\'Eylül haftasına d6necek 
• Bul~aristan Türk muallimler 

blrliği:ıc mensup 82 muallim 
,ehrJmizc ç-elmişl11rdir. Bu mu

- allimlcr ara· 
sında birlik 

':\1emnuniyetlc haber aldı- en temiz, en asil spor dün dakika (2) saniyede ikinci, 
ğımızıı göre gayrı mübadil- çok canlı bir gün yaşadı. Galasaraylı Fazıl(23)dakika 
ferin srnclerden beri devam ~elen miişklil vaziyetlerini Gerek erkek yüzücüle- (11) saniyede üçüncü gel. 

lunrnalda ve 
grupa Selim 
B. riyaset et
mektedir. 

ıslt\h etmek üzere Anadolu- re mah s ~,-j rek ha- diler. 

Rusyada 
Bulıarin de 1'roç~·i-

11in akibctin·e rni 
uğrıyaca k ! 

Bol~11lldi~e hiyanefle 
liluJm ediliyor 

Londrnda münteşir, "Tay
mis,, gazetesinin Rigad:ın nl
dığı malt\
mata göre 
beyncl milel 
komünist ic
nı heyeti 
Buharin yol
daşın2 bed
binliğe mnp· 
Jôp oldy_ğu· 

nu ve pro- iıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiO===--aa 
lctarya kuv-
vetine ... .kar- BuAarm 

Zeplin 
Dı'in ögle zistii "Los 

Angelos a <·ardı 

Balon devri &lem seya
hatini muvaff akiyetle 

bitiriyor 
CraT Zeplinin Bahrı mu

hiti kebiri ele a~mnğ.ı mu
' affnk olarak "Los Anjelo~,,a 
'anlığı tel~raflnnlan anla~ı
lı) or. Şu suretle kabili se\ k 
balon de\ ri ıılem sevahatının 
üçte ikisini tamaml~ımış de
mektir. Buııdnn sonra Ccma· 
biri mlıttefika armdsinin iize
rlndcn geçecek ve "Lake
hurt - Fredcrihshafen,, sefe-
rini bir daha tekrar He devrf 
Alemini itmam edecektir. 

Gozi Hz. 
Reblcumhur Hazrtllari elJ ' 

~iki gece ıeç oa/eil ErtulnJl 
galile Yaluoatlan actlel huyur· 

mu~arJrr. 
Gazi Hazretlerine re/ akal 

.ı B M M reW K4zırrt tatn . · · 
r.ıe B~lcll Jsmeı P~ 
Dahiliye tıe Maliye ~kili B(JJ-

ler de btrlfklt aıJJd tlmiş/~Jir. 
fi, btl'Je 

/smd Paşa Hazrtllerl ey ı • 

A1aliye ııekili Saraçoğ/•J Şükııı 
8. BüyükaJaJa Ertufrtıldan 

ı-' . Kdzrm fnerek eolerlne gllm rtr, 
Dalıtlty'll ce

Paşa Hazretleri ııt 
kili Şükrü Kaga B, Caz! Haz· 

b l ki [)olmabahreJJt 
retlerlle lr: i t 

J6nmü~uJir. 
v -' ,MrJüncÜ Jıfo ıi1JO' 
' .aıuoall' lıriı 

daki Yunan emlAkinin sür'at- namlar arasınöaki müsaba- Hanıdı~r erumdaki lniİ-
le Jstihkak sahiplerine ka muvaffakiyetle baıladı, sabakamızı Fenerbahçenin 
tevzii tak:ırrlir ermiştir. Ge- muvaffakiyetle devam etti, gerisindeki kayada 500 
çcn seneden beri mmıv:ızaaya muvaffakiyetle bitti. metrelik bir saha üzerinde 
tabi gnyri miiba<~illcrin Yu- Yalnız sabahliyin erkek yaptık. 4 kadm iştirak 

.WI' 2 A ; nıuaJ Um Jeti 

lıeyett diln mih.ndarl:ırı· ma
arif müfttişlerindtb Sami Beyle 
birlikte vil5yeti, ınaarifi ziyaret 
etml~er, Jğleden sonra da 

şı imanını zayi ettiğini ileri 
sürerek kedisini azalıktan 

tecrit etmiştir. 

Graf Zeplinin bu seyahatı 
!.Llnbergm seyahatı gibi ha
vacılık tarihinde pek parlak 
bJn mevki tutac:ıkcır. Dün 
bu hususta gelen telgrnfl:•
şunlardır: 

rrt ıtkn Gazi 1*ızrt1ltrl ~ n 
• tJıı ttrıafftıı 

aıt ~lıcalarrn ıUr 0 

J, fnl'JOlO 
emir 'hııJIUrdukların an 

.ı olunmoJctatlır· harorelle aeııam J, 
So/ıtldtn ftaPbcalara gl dl 

nanistandaki çif tlık ve or· yüzücülerin müsabakada Mo- etmişti. Rahatsız olduğıı 
k ı . ·ı da ile F enerbahçe arasını dol- halde müsabakaya giren 

manlarına kp·ınct tn l ırı e M 1 k H b. 
J duran sandalların yarış hat- e e · ıraz ıonra 

iştigal eden komi::;yon tct- yarışı terketmek Jmecburi-
klkatını ilcrilctmişti. tınıdaraltmaları, hatta bazı yetinde kaldı. Bu suretle 

Bu zumrcyc dahil olan saygısızların bu hattın içine müsabaka üç kadın ara· 
gayrı mubadillerin nısfından kadar girerek yüzücülerin smda oldu. Matmazel Liz-
ziyadcsl mallerine kıymet hareketlerini müşkülleştire· bet (9) dakika (5) seniyede 
takdir ettirmişlerdir. Diğe~ cek vaziyetler almaları da birinci geldi. 

kili tı iki sene evel Cumhuri-
taraf tan maliye ve ·' e olmasaydı; müsabakamız Anadolııclakı· \'unan tebaası . yet yarışında takiplerini büsbütün üzüntüsüz geçmış büyük bir farkla geride 
emlakine ddtedarJıklar vası- olacaktı. b k k ı· ·· 
tasilc stirat1c krı,.met wkdir Bütün bunlar, her iki ıra an ıymet ı yuzücümüz 

J J ismet H. suların sevkile pek 
ettirmektcdı'r. 13u muıımc e- ·· b k z n safahatını musa a amı 1 ' açığa düşmesine ve bu su· 
nin ikmali de ktı\'\'Ci k:ıribeye d ·· ·· .. lerin yarış esnasın a yuzucu tetle geniş bir kavis çizmek 
gelmiştir. k 1 a 

h birbirlerine arşı 0 an v • mecburiyetinde kalmasına 
Gayrı mubaciiller mura • k ·ı ziyetlerini .. bu hususta i ragmen (9) dakika (15) sa-

hııslarınm mali\•c vekili 1 e ı J 1· k tenkit ve muta aamızı, çay niyede hedefe vasıl oldu. 
diinkü mülakatlarında, a ·- d I 
diri kıymet komisyonu tara- ziyafetimiz, erece 8 an Meveddet Şavki H. (10) 
fından munvnzııasa tabt em: yüzücüler için hazırladık•· dakika (45) saniyede üçüncü 
ldkin ° 

0 
80 inin muamclesı ız kupa ve madalyaların oldu. 

ikmal edilir edilmez alaka- :erasimle verilişini, bütün Pek büyük bir heyecan 
darlara bonoların tevzi edil- t fsılatı yarına bırakarak bu ve alaka ile takip edilen • a k 1 bu müsabakanın şayanı 
mesi kararlaştırılmışur. Ko- .. ı··k yalnız müsaba a arın d kka f h t d ·· . d gun u 'k 'f .ı· i t sa a a mı a yann 
mısyonun tetkik .ettiğı os- neticesini kayıtle ı tı a c.-aı· bütün diğer tafsi'a~la bcra-
yabrın miktarı pek yakında 
b 

yoruz. I daki mü· ber bu sütunlarda yazacakız. 
u miktara baliğ olacaktır. Erkek er arasın 

[.ABlttarla;
1

2A•ncl sa~.ifanıızdadır· b '" ·ramında at takılacak 
; 13·ıı stos a'J' .. . !,..., • 

tayyareleı ımı4' 

h 
malı bir faaliyetle ç.a1ııılmakın-

devlet nı:.t. 

baası ile as
keri müı:eyJ 

ve Ayasof

yayı grzmiş

lerdfr. 
Dün Besim 

HilmJ ve Se
l f m Be~·le 

görüştük. Bu 
iki zattan al-

Buharın aleyhlndelil tüh
mctlcrJn listesi İntfşat etmiş
tir. Buharln, Troçkl tamtar
lığı ile, kapitalizme hizmet 
Ue~ komiinistlerin harlcl siya
setine karşı gelmekle itham 
edilmektedir. 

Bu arada Buharinin Bolşe
viklik aleyhtarlığı da söylen
mekterdir. 

Terfi listesi 
Bu gün şehrimize 

4 

getiriliyor 

dı~ımız ma- Belim B. 
IUmata göre, Bulaaristanda 
(1200) Türk mektebi ve bu 
mekteplerde (140Ö) Türk mu

allim vardır • Mektel:e de-
• vam eden Türk çocuklarının Ankrra, 26 ( Vakıt) 

miktarı (51000) dir. millt ..miidaffa vck<llcti zat 

Bulgaristandaki Tiirk mek- işleri l\lüdürii O man Şcvk~t 
tepleri ilk ve Rüştiye rıekt bi paŞtl askcrl terfi 1istesinl ha-
derecesindcdir. Türkler ıçın milen lstıınbula hareket ettL 

2 senelik bir muallim mektebi Liste yarın, yahut çarşamba 

açılmışsa da bil~hare bu mektep giinü AH tastika iktiran ede
kapatılmıştır. rck 30 agustosra neşredile· 

Bulgaristanlı muallimler şeh
rimizin şay:ını temaşa abide
lerini, inkıl!lbınıınn eserJerlnl 
aördüktcn ve Jstanbu rnuaJJim-
Jerile yakından tanıştıktan sonra 
eylülün ikisinde Dursay:ı gide
ceklerdir. 

Şerimizde bulunan ırktaş 

muallimler, Bulgaristandaki TOrk

lerin terakki ve inkişlflannda 

!mil olmuş münvver kimse
lerdir. 

Bu muallimler eylül hafta

sında Bulgarist:ına avdet ede

ceklerdir. 

cektir. 

Fakir halka 
ucuz ev 

' F ransada halledilen 
mesele 

t ıdı için um 
30 !\ af, taYYare bayramlannın es Y Ik.. de fstanbulun teberruattle alınan üç dır 30. ~Austos z egilr vüe zafer geçıdııit moteakıP t • .:.etblulOY f atili lstanbu1 • Beyanı, fstanbul- Ankarada bir sergi 

. ~uııos n 1 kbr ~P • ı h 1 1 .ı_ ta . . k a.iiml de yapı aca • 1m•-I ve merasim için azır anmış arWT. açıldı 
YYaremızın at ta ma mer ıl ınlz y et1lk8ye ge aret 1 1n : 

Balıkçılar isimleri verilecek hava gem eri 1 Vlla,e& ve belediye au an, ıneuıur ~el um~';, Ankara, ~6 ( ·~) -. J2• 
Saat (15 30) da yapılaca\ at takma m«atlmban: ~· Dıvetlıkt iıaZ ve ikram e 1 ece e ... 
hal~ dav:tlıdir. Bunun için cernifd vas\ __ ~ ~rmek bahtiyar!~ nail Olacaklardır. ReNnılerimlı mir çi~ckçilik ve sej>(!tçilik 

na ·· de ya&JDUD ao mektebi serglsl ~ 
Ve fiç hava gemisini bu ıereıu gun 
'1 rakJacak ta arelerimlıl aöilerlY°'" 

Grqf zepl;n 
Santn Cry, 26 (A.A} 7.ep

lin saat 7-45 (biiyiik b:ıhri
muhlt saati) şehrin iizerindc 
görlinmüştür. Balon cenuba 
müteveccih bulunuyordu. 
.. o.~ ~nki~a miıddet üç pro-
3öktorun zıya huzmeleri ba:
lonu adeta mıra garketml~tir. 
Bundan !iOnrn balon Los 
Angclos istikametinde gfü~dcn 
kaybolmuştur. 

Los Angclos, 26 (A.A)-
7.eplln, saat J, 16 da "ma
h:ılJi saat,, şehir üıcrine 
\'a. ıl olmu, tur. 

S:ın rransisko, 26 (A.A)
.%cpp1in, San Fnmsisko ıiun 

merkezinden A"CÇtikcen sonra 
gıırbc \•c cenubu l:,rtırbl istik:ı-

metine doğu dönmii~tlir. 
Los Angclo a ksdar bu isti-

kameti takip edeceği zanno
lunuyor. 

Zeplinin San Franslsko) u 
ziyareti bir s:ıanan :ız bir 
müddet devam etmiştir. Ba-
lonun etrafında eJll tayyare 
vızıldayarak dolaşmakta idi. 
Binlerce hırlk tarassut me\'· 
kilerine tahacum etmekte, 
çanlar çalınmakta idJ, Balon, 
dliduk sesleri arasında, vak
tinden evel orraya çıkmıştır. 
Evvelce alman malOmata 
na?Aran sabahtan evel gel
miyecek idi, fakat müsait 
rüzgArlar süradnl artırmışur. 

yolun mükemmtl bir "'""' la -

miri ıımJickn hilml1'1r· 
-f' 

Hz. dGa pc• saat 
Gazi Be ıtu-

22 de otonıobtlle yo 
lar ye Tokatlıf80 

na çıkın•t ddet isti· 
otelinde bir nıO 1 k aya o ara 
rahatten sonra Y eeahürab 
halkan hararetli t ka· 

P 
akkapıya 

arasında AJ1ll biIAba-
dar yürüınütler ve 
re Dotmabahçe rd..,.ayıaa 

uıla ır. 
avdet buyunD 

Nafia vekili ---Bugün geliyor 
ka 

26 (Vakıt) -
An ra, b 1 • 

Nafia vekilimiz lstan u a 

hareket etti. -- M. Soriç taddi 
Bir JllnddetteD bedri ~= 

zunen ır 

lunan sov· 
yet sefiri 
Soriç yol· 
daıVarıu· 
va, Sofy• 
tarikiJe ,eh· 
rinıize av· 
det etınlt· 

tir. M. So· 
rfç bir kaç 
,ııne kadar 

·leketJn e 

Ankar•Y" M S rl 
gtderek hn · 

0 
' 

riclye vekiliıni.zl ı;iyaret 
edecektir· • 

M. Soriç, : Odeeada .a· 
ztyet edilen Türk e= 
~etel~ ha::;:ı. R111 
ve Mofkovada _.... 
uu.rat 111uah ............. 
keratlP& de~ 

* ..... '""' 



VAKll 27' Agustos 

Şehir Haberlerf 

Ekmekçiler 
« V akt »sn tefrikası: 34 

Serseriler Ceza usulü 
-kıra1lı 

Afeluandr Zublcofun hatıratı 
Hiçbir roaniad•n kork- Im. da vapuruına iltih•k 

mamağ.a karar vermiştim. etmek iıteditimi söyledim. 
Lüzumu halinde yürüyerek "Viran,, ı görmek have!im 
nipnlıma iltihak edecektim. içimde öyle ıiddetle uyan-

S1bahleyin erlıenden yo- mıtb ki, bunun için her 
la çıktım. Bir saat yürü· feyi göze aldırmata karar 
dükten sonra bir kamyon Yhmittim. Ne pahasına 
bulara" " OmılcöJ{lmk "e olursa olsun "Stokolm., a 
kadar gitmek uadetine vararak niJanlımı bulmak 
maıbar oldum. Oradan iıtiyordum. 
otomobil bqka tar.fa git· Ertesi gQnQ, aceııta talebimin 
titJmden ister iıtemez bir iJ'a.f edildJfini bildirdi. Beya • . 

natımın s1hhatJ hakkında falıki
lokanteya girerek biraz kat y:ıepmı~Jardı. Neticesi beya 
yemek yeyip kuwetlenmeJ.e nahma tevafuk etmişti. Bir kc
lüzum gördüm. Lokanta a çQk uyfiah vapuruna me;..tup 
bir ıürü gemiciler oturmuş verdiler: vapur beni .:Olcve .l'~·e 
heyecanlı heyecanlı konu· kadar götürdü. 
ıuyorlar ve punç içiyorlar .. 
dL Bir arkadaşa bir gemici 
olduğumu anlatbm; hemen 
bana lokantada yatacak 
bir yer temin ettiler, o 

{Bitmedi! 

Kedi eti 
gece dam alhnda yatmak Santur B. murızlanna 
saadetine mazhar oldum. 
Eşyam beni hiç meıgul 
etmiyordu; ne olacald bir 
diş fırçası, bir parça sa· 
bun, bir de mendil, işte 
bu kadar ... 

Elbisem arkamdaki mavi 
pamuk kostümdü; boyacdık 
yaparken onu türlü boya
larla boyamıştım. Başımı 
talaşa dayıyarak yatmak be
ni muztarip etmiyordu; u
yurken düşilnüyordum: 
"Daha ne elim vaziyetler-
de geceler geçirmi§tim!... 

Fakat yaşamak i:st~diğim
den ve yaşıımağa mecbur 
olduğumdan, midem ıse 
kıvrandığından, çahşmak 
jçin çare aramağa me~bur 
oldum. Bir Alman seyyah 
taciri bavulunu istasyona 
taşıttı. Sandığı bir küçük 
el arabasına yüklctirken o 
kadar ağır buldum ki: "Bu 
adam mutlaka ağır obüs 
numuneleri taşıyort,, dedim. 
Bu a~ır yükü ben zahmetle 
istasyona götürdüm. ve zah
metime bedel iki İsveç ku
ronu aldım. 

Maamafih bu yolda bir 
şey kazanamıyacağımı an· 
lamıştım. P.emen di~er bir 
plan tasavvur ederek tat
bikine koyutdum. Ertesi 
günü bir vapur acentasına 

giderek bir vapur taraf m
dan "Şelefte,, ya bırakıl
mış olduğumu ve her han
gi bir vasıta ile "Stoko-

•··siCfikıM-
Buz buhranı var 

mı, yok mu? 
Şehri bunaltan 11caklal' 

dfin de devam etmJı ve 
hararet evvelki sünkü gibi 
v.anıi 30 dereceyi göster. 
mif;.:. 

Bu rakam ıehrin alçak 
yerleıinde 32 ye kadar 
çıkmııtır. Ratataneye naza# 
ran bugtbı rüzgar poyraz 
e;e.cek, hava bulutlu ola· 
caktır. 

Buz buhraııı 
Şehrin birçok yerJerirıC! :! 

buz bul~dığı, buz buh
ranının ıık sık tekerrür 
ettifi iddialanna emanetin 
noktai naı:an buzun kAfi 
derecede olduğu f-tkl!nde .. 
dlr. Verilen maliimata ıöre 
fabrika günde (75) ton buz 
çıkarmakta ve iatokla.rm 
dlveiile ıe)ıre (85) ton buz; 
•erilmektedir. Bu ıniktarın 
kllt olduğµ muhakkaktır. 

Enıanet buhran lddlıuı· 

uın muhik olmadıfı ve 
bunan ba.a husuıl aıtles
Mteler tarafmdaa f,tlıaua 
tami edildiif kanaattncledf•. 

ceuap veriyor 
Kedı eti yenilebileceği lıak

kmda ilk iddiayı ileri s·:re?ı 

baytar Santur B. bu hususta 
kendisine vaki olan hücumları 
hulasa ederMek muarızların~ şu 
cevabı vermiştir: 

1 - Kedi eti yenilirse fare
ler çoğalacak: 2 - Kedi eti 
iştiba verici bir et dr ğildir; 
3 - Memleketimizde güzelir.ı 
koyun eti varken kedi di ye
nir mi? 

Bu (iç itiraza şu şekilde ce-
vap vereceğim. 

1 - lstaml:ulda bir eyde 
kedi doğurunca yavrul;;n'!ı 

daha (birkaç günlük) iken 
sokağa atrrlar; şöyle ki senede 
iki defa bazı malıalle:de, kedi 
yHnıhırı feryadı jnsanı uyutmaı. 

Bu kedi yavrularını toplayıp 
Iiimayei HayvAnanat cemiyetin 
getiren hayvan sevenler çol\tW. 
Bıı kedi yavrulannm adedi :.·c
nede 3000 i tutur. Sokaklardı 

ölenlrr bu nıiktardnn Çok faz
ladir. Kedllerf çoğaltmak için 

biraz kendimize zal:met wrserık 

hı rakamı 30000 yapmak işten 
bile ddildir. 

Oörfıiüyor ki kediledn fare 
öldiırmck \'azifesinc co'.:uoına
dan etlerini rr.mek mumkiltı. 

2- Kedi eti iştiha \·erJci 
bir et değildir dtrorlar. Şiip
hesiz. U.kin haplsancde, 
Darülacezede oturan biçare· 
terin at, kedi ctlyemcsİn· 
cleki mahzur nedir? 

.J iimayet 1 J:ıyvanat cemi
yeti iş yap:ıınıycnk salwt 
bcygirlcıin bir çoklarrnı beş 

ila on li rn lirasında satın 

alır ve işkencelerine nihayet 
vermek için hunları ölcHirlir. 

llu atlur arasmda bııca~ı 
kmlmış, s.alrnt bir çok genç 
ati ur da vardır. Şimdi rica 
ederim, bunların leşlerini 

K!l;1thnnc yamaçlarına atarak 
g-eçenlcri pis kokudan rahat
sız etmek mi d:.ıha iyidir, 
yoksa, bu güzel eti, okumak 
istiycn fakir taJebeyc ml :ye
dirmek dıihıt f yidir ? 

13ütün gün ve gecenf n bü-
yük bir kı~mı derslerine çalı
şarak. ?eyinlerindcki fosforu 
~arfcden fakir talebeye bir 
at bifteği veriJse, bana fena 
olmaz' gibi geliyor. 

3 - l\Iemleketimizdc gü
zel koyun eti varken kedi 
eti yenjr mi~ diyorlar. Avru
pada ıız koyun eti yenmesi, 

o dlvarda ~ı koyun olma
stnd~n Jlerl gelmez. Koyunun 
}'Ününden jstifnde edebilmek 
Jçin kuzu yemezler ve .koyu
nu mümkün olduğu kadar 
muhafaza ederler. 

Milli .servetin artırılmasına 
matuf olan bu tedbirJtre 
bizim de baş vuracak ~ma .. 
nımız çoktan gelmiştir. F'illn 
ve ya fııiın at ve kcdt ye
me:z.se, bu varlı!' heder et-
mek UzımdırT 

Kanunu eski harflerle 
bastınldığından tah· , 

kikat yapılıyor 
Ağustosun yirmisinden 

itibaren tatbik olunan yeni 
ce,;a muhakemesi usulü ka
nununun eski harflerle ba-
11ln11ş olarak bazı kimsele
rin elinde görülmesi üze .. 
rine, basan hakkmda tah· 
kikat icra~una baılanmış ve 
mevcut nüıhalar toplattml
mıthr. 

Bu kitabm kırmızı renkte 
bir kabı vardır; ve üzerin· 
de yeni harflerle ismi yazı· 
hdır. Matbaaya ve baaıldı
ğı tarihe dair bir kayıt 
yoktur. 

Mesele, adliyeye intikal 
etmiştir. Müddei umumilik 
basanın kim o~duğu ve 
nerede bastırdığı hakkmda 
tahkikat yapmaktadır. 

~1l1l1acirler -
Gelecek sene bir proğ .. 

ram yapılacak 
Haber aldığımıı:a göre 

gelecek sene muhacir ce! bi 
için 'bir program tanzim 
edilecektir. Bu sene henüz 
mevcut m'uhacirlerin iskan 
ve temlik işleri · devam 
ettiğinden program yapıl
masına imkan görülmemek
tedir. Diğer taraftan kendi 
vesaitlerile geleceklerin iste4 

dikleri yerlerde oturabil
meleri tekarrür etmiştir. 

fsterlin 
lngiliı lirası dün 1016,5 

de açılmış, 1016 da kapan
mıştar. a 

E~anette imtihan 
Dün muavinliğe terfi 

edilecek zabıtai belediye 
memurlarının imtihanl~rı 
yapılını§Qr. 

iktisat kongresi 
Bordur n1eb'usu ~ref B. 

toplana~k iktiUtt kongre
sine fftirak etmek liı:ere 

Avrupaya hareket etmiıtir. 

Sokak isimleri birbi
rine benzemiyecek 
Yeni numa;ataj lçin hazır

lıklar bıtmi~ tıibidır. Geçen de

fa oldı.:gu g\bı bıızı sokakların 

ayrıt isimleri taşımıuna.ına dik
kat edilecektir. 

Derce derce •• ; 
Kız kaçıranlar dfl.n 
m11hhdm edildiler 

Çatalca civarmda Yalı köyüı!· 

de oturan Şaziye H. i~minde 

bir llızı dağa kaldıran, fakat 
kerıdisfne tecavüzde tıtlurımıyan 
dört köylüden Vusufla, Ahmet 
dün fönd cezada birer sene 
hapse mahkum olmuşlardır. 

Şabarı, kııır.ı kurtırmağa gelen 
babnsı Mehmet.Atayı cerh te 
ettiğinden, bir seııe seldz ay, 
Ali de yaşının küçukli.iğü do

layısitc on aya mahkOın cıdilm!ş
lerdir. 

Kim öldürdü} 
Geçenlerde bir ıece ya 

rw Betlktafla Nober il
minde bir Ennent rendni 
61dirmelde maznun olarak 
bob6r RahmJ El. lllnlll· 

clekt aeactn muhakemesi 
birind , ~ dffam et-
~· 

Munuaua .-ak'a pce.I 

Betik~ .,...._..chtanı 
116Jl01en iki ,.Jatt ......... 
mt1, bazı 1 ddialann tahkiki 

için yenlden p.hil celbi 
kare.rfaıtınlauıtar. 

Bu def~ da lktısat Vt! 

kaİetine müracaat • 
edecekler 

Yeni ekmekçiler cemi-

yt":ti idare heyeti intihabat& 
yakında yapılacaktır. idare 
lıeyetine Hafız Ahmet, Şev

ki, fsmail, Şevki, Raşit, 

Ahmet, Ef. ler namı.et 
gösterilmiştir. 

Yeni idare heye~i bir 

çuval undan 94 değil, 98 -
100 ekmek çıkacağ• hak
kındaki iddialarını iıpat 

için fktuıat vekaletine mü
racaat ed$cektir. 

Türkocağında 
Dün Türkocafmcla dak

Ulo ve kltiplik için ha
nımlar arasında. dtr müsa
baka. bntiha.nı yapdmışhr. 

--- --
~emr~e temizlit 

Çöp atılacak yerler 
yapılacak 

Emenet,_ ~alkm çöpleripi 
atab1lmesi için sokaklara 
hususi kaplar koymıya ka
rar v~rmiştir. Bu kaplar 
eskiden olduğu gibi elek
trik direklerine ilsak edi· 
lecek ve 'çöplerini buraya 
atmay1·p sokağa f ır!atan lar 
tecziye edileceklerdir: 

j .. - ...... 

Bu d'l bir akıl 

ViYYo! 
Tescil ediliyoı· 

Voyvo kel~mesinin taam· 
mümünden istifade etmek 
fırsatmı bir Rus düşünmüş 
ve dün vilayete bir istida 
ile müracaat ederek bu ke-
limenin kendi namına tes
cilini talep etmiştir. 

Bu namla çikolata ve 
sair bazı mevat yaptıracak
mış.. Bilmeyiz herkesin si
nirine do,kunmıya baş),yan . 
bu garip isimden istifada 
büyük olacak ın'dır. Biz 
Voyvo çıkoll!tası yemek 
istiyenlerin pek çok olaca· 
ğı kanaatında değiliz. --------Hakkı Şinasi Paşanın 

teftişleri 
Fırka mütettifi HaHı Şinasi 

Paşa dün Kilsımpaşa ve Has
köy ocaklıınnı teftiş etmiştir. 

] 
· Tahkikat bitiyor 
İrtita tahkikata son saf

hasına gelıniştir, Tahkikat 
evralunı müddei umumi 
mua vinle'rinden Bınlıanet
tln B, tetkik etmektedir. 

Esasen müddei umuıniltk 
bu tahkikabn geçirdiği 
safhaları tahhikabn baıla
dığı andan itibaren yakın
dan takip ettl~inden, ev
rakın tetkiki uzun sünnü· 
yeeek, bu gQnlerde talep
name hazilanacakbr. Ay 
sonund9l da epl zamandan 

beri devam eden tahkikatın 
müstantik Nazım 8. tara· 
fmd.an yazılacak karanıa

ıne ile neticeye raptolun-
nuuı kuvvetle muhtemeldir. 

Çocuğunu boğan 
Bakırköy civarında İki~ 

tellide bir kıza ıeca vü ede
rek neticede kendisinden 
olma çocuğu boğmakla 
maznunl lbrahimin muha· 
kemeline dün ikinci cezada 

~-
lbrahiın, ~ünü inkar, 

phitler teyit etmiılerdir. 

Ebe Eda,H.da mahkemeye 
~ltnlaçak, tahadette hu
lunac:aldir. 

1 K<ıç<lk h;•r••r 1 'üAi-1 v AKIT 
Şarapçılık ~[::;;-;;:;;.a1ı;; .. ··-=.J=-~~•~!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!~=:;;;;;;;;;~ 

T~tk(kat yapan mtlta- \ '"-IL!ILI- ~ • 'l - I 

lzmir ~~"::-::.;:~de ıeı- Zafer ve tayyare bay- llul;'ristıınd;:" .Wdeıli ( 

hıusıs raporıınu ı JJ~: aı.acıç:e,: ~ 

ki~at yapmakta olan şarap ramı günü kedilerine at yağmurlar yağm1' ve, bp § 
mUcahı.ssm M. Aofer tetkik : takılacak üç tayyaremiz yüzden jki köy su alrınd• ~ 
rn.poronu hımrlamaktadır. \ şehrimize gelmişlerdir. J<atmı~, l 5 kişl boğulmuş· ~ 
M. Aoferfn c:difüUğl · kunıuıre ~ + Bordur m~b'u!u Şe· tur. § 
na.:t.aran lımır mnıtakıısmda = 1 . y8ıı-.murlıırın Jka ettiği ~-
mühim bir servet menbaı i ref B. ktıut kongresme " -
vardır. nu üzümlere.ten her j i"tirak için Avrupaya git.. hasar yrıJnız Bu1garJ~tana i 
halde ~arap yapılmak }Azım- g miştir. münhasır kıılmaını,, .Atin:ı- \ 
dır. l\J. Aofer bu surerle 1 + Nakil ve~aiti ve da iki mahalJc su altinda ~ 
temin edilecek servetin btit· i" tramvaylarda izdihamın ka1mtştır. ~ 
çemizin dürtte Liçli nisbc· J men'i için emir verilmi~tir. Bu meyanda Romımy.adi! ~ 
tim1~ Qlacıığını K>ylemt'ktcdir. s_ ·'°9 Ekmek 10 para, bir siklon zuhura gelerek ~ 

• Hoğaziç1nden Kur111.knizo J f ırnncala 40 para ucuzla- l 00 milyon ley hıısarata % 
~eçen hazı vapur kaptanları \ ınıştır, scbap olmu~tur. j 
Hi7.umsuz yere düdiik çııl- g + Yeni ceza usulü ka- + Kuduste Araplarla ~ 
m~ktadırlıır. ~ y h d ı nd b ;;: - mınunu eski harflerle bas- a u i er araşı a ar e· ~ 

Oeni:;; ticareti miidtiriycti ~ · de dolayisile idarei örfiye ""_ğ 
kaptanların lüzüm~uz yere ~- tıran hakkında tahkikat 

- ı k d ilan edilmiıtir. ~-düd iik çnlmasmı mcnctmi~tir. i yııp1 ma 'tu ır. 
Hıı emir bir tamimle bütiin \ + lrtişa tahkikatmm ay + M. Jaspar, dört a· ~ 

t k J lacaklı devletı·n .. evabını %_ acentalarn bil<lrilmJştir. ff sonunca arapt (<ıptı rnv- "' 
• Son glinlcrde lstanbuida ~ vctlc muhtemeldir. lngiliz heyetine tevdi et- ff 

tııtnrcık hlimması Yckayii r + Anadoludaki Yunan miştir. % 
görülmiyc başlamış ve bu- ~ emlakini gayrın mubmHltcre ~ Almanyada, 8 kiıi- ~ 
nun da bilhassa bazı yerlerde i tevzii tukarriir etmiştir. nin ölümüne 24 kişinin ~ 
denize ~iren]crden sirnyct j + Gayrı mubadl!Jer diin yaral·anmasma sebep olan ~ 
etmekte olduğu anla~ılmıştır. ~ maliye vekilini ziyt1ret et- bir tteo kazası olmu~tur. € 

• F.tibbn odalurı LcşkilAtı f mi~lcrdir. Bulgari:H;.ınh Türk ruu~\ 
içln tali matnnmc Sthhiy~ mii· ! . + Londra sefirimiz dün Ier 2 cyllilde Uur:mpı ğidc- ~ 
diirlyctir.c gelmiştir. Sıhhire f Ankanıyıı gitmi~tir. cekler ve bir hafta k.:ıdıktan ~ 
müdüriyeti etihbtt od:ılnrı ,~ + Rus sefiri l\I. Soric; sonrıı Bulgadstanu düne- ~ 
teşkili Jçin huz1rhklara bn~ltt· 1 1 · · ccklerc1ı·r. ~§ 

l\lo:;kovıu. an a\'L et ctmısnr. , 
11 ·rtr. · -

f =s + Gazi hazretleri CYveJ. • Ekmckcilcr bit· Çil\ ıl ~ • dmıın 'itduktıın kongre· .., -
! __ J.t ıı-c<.:c Y aluvndıın ııyuct undim 98 ekmek çıkam- g si teşrinisani de roplrınncaktır. h 

\

E ı.tmisknlir. caıtı hukkında iktı,:;at vckıl- '§_-::. 
• Rtı:'l}'}'ll göndcrUcn d c- · 

dı.I ı::: +. ~dır:mizdc brlı.ınnn !etine müracaat edeceklerdir. § 
rilerin ihraç mü etinin tem- ;fıııırı111011111111i111111111uuı1111111uıııuıuııı111ıııw•ıı1111ıı1111ııını1111111ııııııu11ııuıııııııııU'!!lrııuıııııııı1111111,111111ra 
didi için vekdlct nezdinde 6 • b d · ı r:~ l 
ıcş:b~~'Ai~~;~:,~;;~, ımyr•· ayrl mü a 1 - r,d'J~3Att 
mında m.ıç yapmak üzere 1 ' t f • h • 
Galataşaray takımı Zongul- erı n ar 1 1 Haliçte iki 
dağa, Be~ikt;.ı~, takımı fümrn- badl~e 
va Fcııcrbahçc rak mL da f Üstırafı 1 inci sayıfamızdadır] o . ' ' 

Adap:ı7.anıı.a gidec:ktir. O z<ım:ma kııdıır Anadolu- Dün sabah Haliç şirketi-
~ L1'1ist~r~amda roplaı.a- <h dcvktc intik:ıl eden nin '10 ve 12 numarah va-

cuk olun gö:1. lınswhkixm 
• Y u ııu n c nı lAkin c de kclmikn kongresine Tlirkiyc nıımına 

purları köprü ile Yemiş 

arasmda şiddetli bir mü
sademe yapmıflar, 10 nu· 

maralı vapur mavnalara 

bindirmiş, ikisi de ayrı ay· 
n yerlerinden hasara uğra· 

ml~lardır. Halk hayla endi

şeli dakikalaı geçirmiş, 

birçokları mavnalara atla-

vmımıhhas oh;rak rerrahpll:;;a 
Jhıı;;tarıesi miitaltus:>ıtit Uakkı 

I Jayri~ Tıp fakliltc:«indcn Ziya, 
:\ n kanı Nlimunc haımıııesin· 
den Y dik beri er iştinık 
tıdeccklerdir. 

Kongre ".5,, eylt'ıldc top· 
Ianacak ve bir hafta el '1-"am 
c<lcccktir. Kongreye i~ tir;ı k 
edecek oltm lar 29 ağusro~ta 
hareket cdt:ccklcrdir 

• Voronof U~ISl ile fl~ıla· 

nıın ku::r.u ~iirbü:ı: bir koç 
olmuş ve anknrayıt G:.ızi çift
liğine göndcrilrnl~tir. 

• Bur:mdan bir he)'Ct Ça· 
nuklrnle harp sahasını zi~·;u·ct 

edecektir. 
* l\ laden i.stihsalAnnı arur-

nıak için bir program ya
pılacııktır. 

• Ilaytar müdlirj) eti rnrn
fmdmı l\lııcaristamhın ~J;ıını :t
hk olanık sip;ıriş edilen me~ 
rinos koyonlım dün şehrimi
ze ğctirilmi~lerdir. 

• istiklal mahkemesince 
mahkum cdilJikten soru 
memleketi mizc ııvdet etmi
ven sabık b<tş\·ckil Rmıf Beyin 
İsveç sahilerinde bindi~t yat 
batını~. Rauf 13. hayatını güç 
kurturmtş! 

* Emanet sokaklıır için 
yeniden 3 sulıu11na makinc$l 
sat:n a'. mt. tır. 

• lstanblll nlifus işlerinin 
çokluğu nazarı itibara alınmış 
ve nüfus dairesinin ·iki şu
be~·e tefriki kararlaştırılmıştır. 

• Tllksim mcydamoın ge· 
nişJetUmesi ameUyarına faaH. 
yede devam edilmektedir. Bu 
ameliyat nıünasebtile tram
v aylıtr İcin esld tatlmhane 
meydanından geçen bir yol 
yııpalmıştır. Btc kaç güne 
kadar tramvaylar bu yoldan 
lşU~·eceklerdlr. 

Y eniasır refikimiz 
İımirde münteıir Yenia· 

ııır refikimiz otuz beı Y41•· 
na girm.iıtir. Türk matbuat 
ordusunda uıun müddet
tenberi şerefli bir mevki 
işıal etmekte olan arkada .. · 
ıımııı tebrik ve devamı 
muvaffakiyettnl temcnnni 
ed.:rtz. 

kıymcw- ..c.Uu.lir • edilmiş 
olaı.:a~ıııd:rn ga~·ıu. muhadH-

lerin i;:;tihkaklan ile mevcut 

ı:mlı\kin miktarı ıırasında 

bir ııh~pet tayini mümklin 

olac.aktır. Bulun<ıcıık yüzde 
1 niı::lıeti tizcrinden hesap edilerek 

lıer gnyr' muba<lile emlAkinin 
mıkdımn:t göre bu nlı;bec 

<.!uhilindc nnkit ma.kamıııa 

kaim olmak lizerc bonolar 
verilecektir. 
Diğer t::raftan Yunan emla· 

ld zirad bankaları vasıtasi!e 

ınf zw~ce:ı c çıkarıla: ak ve g:wrl 

nıu)adilkr bu müzayedeye 
dJcrird::ki bonolarla iştirak 
ed:cc · h rdir. Boııolar sahipleri 

tu?.fmtlan satılabilecek ve it:· 

da;-ül f'decektir. Bu işlerin 
azami sl.ratla ikmali ve gayri 
nn:bacj illerj11 bir an .evvel ter
filıi iç1ıı ttdabJr ttlınmıısı dtinkij 
mül,\lı::ıttt tekarrür etmiştir. 

Cevap Anlearaya gôndui/Ji 
fnlld gün tayyre ile şehri-

mize gıele11 Vunan cev.ıbt no
taş1 dl.nku elcsprtsfe lıuwst 

kurye tarafından Ankaraya gö
tnrülmi:§tOr. Yumın Jıüklimeti-

kilimize tevdi edilecektir. Ce· 

vap, tevdiini m üteakıp Atina 
ve An karada neşredilecektir. 

MiilA!lctJbil fedakfirlı/r 

Au~ 24 (foe) - Elefte.. 
ron Vim. pı.e*M muk.ebd yv

nan av.bmda ~de 

mışlardır. Bu çarpışmanın 

sebebi tahkik edilmektedir. 

Haliç vak' aları bundan 
ibaret değildir. Evvelki 
sabah da yuk~rlci hadisenin 

zıddma hayli gülünç bir 
hadise daha o1.nuf ve B,55 
seferini yapan 14 numaralı 

vapur kaptan~ yemif iske • 

lesine uğramayı unutarak 
Köprüye gelmişken bura -

dan tekrar Yemişe dön ~ 

müı ve tekrar Köprüye 

gelmiştir. Bu snretle 15 

dakika kaybeden yolcular· 
dan bir ~ısmı Boğaziçi 

ve Kadıköy posmlanna 
diğer bir kısmı da işleri 
bMma zemanında yetişe
memişlerdir. 

Şikayetçilere kaptanın 

Yemişe uA-ramasını unuttu .. 
ğu için geri döndüğ-ü ce· 
vabı verilmiştir 1 

Yarını asır cvel:Ci 

VAKiT 
27 AIUllDI 1 fJ79 

"'""''~" •"'-~~ diyor ki: 
Hakemıo mtıhtydl umumlyell D/Jn ubah hapl-

fedaklrlakiamı w tarala da &dil Nnd umumiden fi~ 
\'e mllten.11lp bir ,...ette tahınih r1.1r etrnelc niyetlle 
manumı taummun eda. bir ~lllllhpua lcen-

Mademki her .iki wafta .-nı dıudntJ her nıuıblJ 
-ı- SıılUua aJrnurl mey· 

uzu ve bırared.e wlifı lııtedik- danına 4{mıı IMJ 4e 
lerlni iddia ediyorlar ve uiJAf- derhal asakiri ~-
lan h.al oiac.k ol. ~· cie hane ve ~tıyeleT 
m~.btl ol..aılttll'. Ma&mki · yetq6.p ciimlesJnl 
bu ~ hakemhk nlafbna derdest elmi~lt.tr 11e '* mahirdi lıaıı; bulu-vi.k her fak.al içlerinden bi-
t.eh. ~de inmtEuıt utruna ~i tı:~Um olmadJ-
endee IMlyar ettikJ«i fedaklır. l•n4an sungfllenılı· 
....... haap t'e UZMI diillle 1 

1 
tir. 

almması muhik o ur. L...----------



Yunanistan ve ..-..._.aı.o~-tt an d a t u fan a,., s a . y ağ!!! ll ~J ~ r y a ğ ı y o r 
Su altında kalan şehirler frmmi;iiiic=-e-va;;;b;.ım~ ... :Miiiiiiuhaiiiiiiirririiiili: Fakir halka ucuz ev 

Fransada halledilen mesele 
Hiç paranız olmadan bir ev sahibi 

ve köyler var ~ i Sı'tyıılıJ 
- Yun.walı ,.ır ye muhıurlre -

• ber ·b • ıta. • 
Soıı ,.len A"'rupe. poe-olmanın yolu bulundu 

mez. pr•ııada dikkat edilecek 
İd müotahiz ıltmıt bet Y1f1°· 
dan sonra taksit ödeıııetln· tahlt 
senevi olup miktarı öyle t-p 
edilmlfllr ki istikraz beddlııln 
sermayesini, faizini ve .ıgorta 

lıın~•hllıye vekaletinin cfdare • 
.. nqr~ttlği aylılc mecmu· 
~•ın 
~ son nushasında 11.1.po U. 
··•do tıl ro Atıf B. tarafından ya-
~ lllıı luymeıli hır tetkik ma
llı esı var. Muharrir, muhtelif . . 1 öder faiz yüzde ıkı bu-

tasında bu müsadematm 
mahiyet ve derece! ehem· 
mJyeti hakkında tafsilAt 
bluyoruz. 

Hükılnıetln mürevvici ef
karı olan NayeFraye Pre
MI memleketin vaziyeti da
hiliyesi hakkında yazd.it 
bir makalede diyor ki: 

prunın , 
•nılckctlerde' mesken buhra-

Qınl k 1 lı._ arıı a ınan tedbirleri hu· 

çuktan fazla olmaz. 
Bu malnmıltın sonra mlıalle-

" Dahil! terki tallbatı 

hatta bir dakika bile tehir 
etınek c:al& dettldh-. V azi

yet A'VU9turya hükumeti 
için tehlikelidir, çünkü ka
nuni tepilltı gayri kanuni , 
te~bbüılere karıı her ne 
bahasına oluraa olıun mü
dafaa etnıiye mecburdur. 
Avusturya hükiimeti amele 
tetkilitı aJbi ıol cenah te
zahüratını ııaııl durdurmıya 
muvaffak olmuıa, azmet
titi takdirde tealibat cin
netine de kal'fı selebile
cektir •• 

l ettikten sonra F ransada çı· 
llrıla b bu 11 yeni lr kanundan ve 

kanunun tatbikatından ıu 
llır~~· hah .. diyor: 

ransa hükOmctl halka ucuz 
t~•n temini için ahiren bir 
~un ncıretmişllr. 

1 Evvel& bu kanuna istinaden 
Q~ 

Oınctin nezareti ahında ucuz 
llıo.J:cn idarehanelcrl• ile cu
tııı ınesken §irkcılerl• teıeklr.ül 
:.ını1ştır, Bu müesseseler baılıca 
•ç u ı.,, P olarak ev nümuneleri 

1 e geçebiliriz. 
Çocuktuz bir aile 25 sene-

de ödemek ,artile ıkı bin lira
lıktan bir ev yıphrmak ısteyor, 
çucuksuz olduğu için .üçyüz yir
mi lir• pqin vernıeot lwm. 

İsterse bu kıymette ana ver· 

slnİkrı~t tirketi bun• 1680 

kr par Bundan 
liralık 1 azat ya . b k 
b ka da yüzde on yedi uçu . 

l
af . ta pirimini de vırırkı 

oan 11gor ed . b 
bu da 1 76 lira er. yanı u 

ı ·krazat ıirketi ceman 1856 
zaaı lurBu k 
lıra ikraz etınit 0 • mu -
rlzın bu parayı 25 sen~ öde-

..,.. ,,;;,,, -vl tesvıye e-

Y.ımurlar Atloada da mühtnı 
h.aıarat 1•~ıth1' 

Bulearistanda 15 
kişi bo~uldu 

k lp etnıiılerdlr. Bu evler ilti 
ıth üzerine 3 • 4 odalı olup 
\4r •nlıAı, muthağı, banyoeu ve 

" t~sı vardır. Pencereleri ge
lıl ır. hına levazımının büyük bir 
da lftıı demirdir, ve lııtut o yol
"11 terııp edilmiı ve bu mües
ı . er o ıureıle hazırlanmıılardır 
'' ev· ı 

yec~0.ne r· - . k 
dec<il taksit 100 lıra 56 u· 

d ki ay ay vermek 
ruı e e8r lira 40 kurut kadar 
isterse 

Sıı.nkt-Lorenzen müsade
mesi hakkında verilen mü
temmim malumat ise ıudur: 

Sofya, 25 (A.A) - Bütün memlekette müthiş yağmur· 
lar yağmıştır. Bir müddet şimendifer münakalatı durmuş
tur. iki köy su altında kalmış, 15 kişi boğulmuştur • 

Sofya, 25 (A.A) •- Bütün memlekette dün tufanasa 
yağmurlar yağmış ve birçok yerlerde tren münakalatını 
durdurmuştur. Halı:n bu noktalarda münakalat tekrar 
temin edilmiştir. Yağmurlar hassaten Rademi mıntaka-

lh zin lnıası için emrinizi 
;erdikten sonra dört beı gün 

1 
•rlında bütün levazımat ve 
ottıbatıfe ini" edılmiı ve ha
~rla it, nrnııtır. hemen içerisine 
it •nabtlınınız. bi•im paramızla 
iki bın dört yüz ve üçuncüsü 
Ilı 11 bın beıyüz liraya mal ol-
••tadır. 

ite Bu kanundan istifade edebi-
ek olanlar münhasıran az ser 

1~e~ı halkbr: yani sanayi ame
~ı r Ilı ıcarctane memurları, az 
· 1•tlı hülr.Qmet memurları mO.
'-hdimln, küçük •ermayedarlar 

lıiçülr. sanayi erbabı, çiftçiler 
~. sureti umumiyrde irat üze· 
11ne umumi vergiye tabı olmıyan 
hhut hafifi ot.bette tabi olan
lardır. Ev yapbracak kimsenin 
)a Utuz mesken şirketi veya 
ltcuı tneaken dairesine giderek 
llıukaveleyl imza edip evin sı
:rııını vermesi lazımdır, bu 
lı.Pta gerek vilayetler, gerek 

ı.u:~diye daireleri IAıım g.elen 

1 
on malnmatı vermekle mukel

efıır, 

l Bir defa müstakbel ev sahibi 
lı•ndisine eh·crcn bina tipi hak· 
~da tirleı veya daire ile mut

a ık kaldı mı a• ıık kalan it arsa 
~tın almak ve in•aat için para 
~•darilr.inden i l. ar;ı kalır. Bu 
tı"•u ta kendi mıntakasındaki goy-

llıenkul;lt karşılığında ikraza! 
r~Pan. firkete müracaat etmek 

•nıdır. Bu şirket böyle bir 
Ilı .. 
~u~rac:'ab reddetmez; ancıık ka· 
lu 1.çın de müracaat edenlıı 
..ı t.., ııırtı haiz olması l5zım
"'r: 

ı 1 - Fransız olması; 2 fil bal 
Olr ~-C 

b ev ""1libi hulunması,3 namus 
; •bından olduğuna dair ken· 
"'in hd d 1 Ilı e 18 a et e enler bu un-
tıı ası; 4 milli sigorla da hemen 

Uayene olarak hayalını sigorta 
'lttrnı esı. 
•· 5Q • 320 lira kıymetinde 
"'Ilı." ~rketııini veya bu mıktar parasını 

bir ıey tutar. 
)kinci bir misal: 
Jkı çocuklu bir aile ve ço

cuklar J 8 yaıından qağı ise 
bunlar 2400 liralık nevinden 
ev yaptırmak lsteyorlar. 

Bu defı çocuklar nazarı dık
kate alındığı için lotilr.raz için 
peoın bir para veya . arsa ver
mesi lazım deAtldir. ikraz ya
pacak şirket IAzım olan paranın· 

kAllesini yani 2400 lirayı ikraz 
eder. Buna sigorta pirimini ilave 

edersek - kı 250 liradır- ikraz 
edilecek paranın yektlıııı 2650 
liraya baliğ olur. Bunun öden· 
meol için senevi verilecelt tabii 
145 buçuk lıra ve ay he .. bı. 
le de (12) lira eder. 

E~er aile htç çocuııu olmı
yan ve yüzde cilt hesabtle ma-
loliyet maaşı olan harp malolo 
ise hesap yine bunun aynidir. 
Kezalik ikrazı isteyen kocası 
harpte ölmüı ve tekrar evlen
miş bir valide fre yine ayni 
minval üzere hesap olunur 

Sır misal daha: 
Her biri 18 yatından aşağı 

dört çocuklu bir aile 2560 
liralık nevinden ev yaptırmak 
istiyor. Bu defa çocukların çok
luğu nazarı dikkate alınarak ken· 
kendilerinden petin bir para 
istemek değil belki hükOmet 
bunlara 600 lira ikramiye ve-

recektir. 
Ev bedeli olan 2560 liranın 

GOO lirasını hükOmet verece
ğine göre ıkraz şirkellnden alı-

k Para f 060 fıra ve buna naca ~ 

?05 lira sigorta pırımını ilave 
-d ,_ ceman 2160 fıra eder e erse" ~ 

- -denecek tabii 1 17 lira 
senevı o I 

ki beher aya 9 ıra atmıı 
tutar . 

dil er Dört çocuklu bır 
kulruı . ıe hiç çocuğu olmayan 
al e yerın ' . 

d tmit ikramlyelı harap 
yilı e ye alolil bir aile için lııe 
veya it m h'' ı. . aynidir ve UKümel 
he.ap y•ne K 

·kramiyeyl verir. anun 
ayni ı d 
. ihtimalleri erplt et-

bılu~umd balada zikrettiğimi• 
mıı ıse e h 

baılıca ana al· 
misallar onun 
!arını çizmekte~ir. edtlen ucuz 

Bu suretle ınt• ··d 

"Hayimvehren. fatlıt fır· 
ka11 bu ıehirde bir içtima 
aktine teıehbüs etmifti. 
Soıyaldemokratlar buna 

mani olmak istediler; evvela 
taı atıımakla baılıyan 

cidal, tabanca ile muhare
beye müncer oldu. Jandar
ma kasaba haricinde da
ğılmıf olduğundan müsa
demeye vaktinde mani 

olamadı. Neticede bir ıoıyal
demokrat öldü, altısı yara

landı. Hayinvehrenlere ge
lince iki pek ağır, yirmi 
sekiz ajJır ve yirmi hafif 
yaralılan var. 
Görüldüğü veçhile Sanki 

Lorenzen mücadelesi adeta 
bir muharebe addedilmiye 
.. y .. tedir. 

Hadiııenin radikal soıya
IJstleri fazla aaablle,tirrneal 
"Hayimvehren. in faali,..,. 
tinin, fatist partiılnın Jıal
yadaki ilk faaliyetlerini 
andırdığındandır. Filhakika 
harbi umumiden aonra ve 
bahusus 1922 den itibaren 
Façyo İtalyanın muhtelif 
mıntakalannda kongreler 
içtimalar aktederek nüma
yiıler yapmakta ve gayet 
kavi teıkilata malik olan 
ftalyan aosyallst fırkaaile 
çarpıtmakta idi. Şimdi Avuı
turyada olduğu veçhi!e , 
İtalya façyosunun ilk teı
kilatı 11ralarmda İtalyan 
ekıeriyeti sosyalist ve ra
dikal sosyalist idi. Fakat 
fatlzmin azimkarlığı ve 
milliY.et perverliği kütleler 
üzerinde pek çabuk tesirini 
göıtenli. Faıizm az zamanda 
sosyalizme galebe çaldı ve 
onu memleket dahilinde 
imha eyledi. 

hte Avusturya demok-

sında pek kuvvetli olmuştur. Yağmur devam etmektedir. 
Atina, 25 ( A.A) - Fırtınalar ve sel gibi yağan 

yağmurlar neticesinde şehrin iki mahallesi su altında 
kalmıştır. Struma nehri, vadileri su altında bırakmıştır. 
Mühim hasarat varcfır. • 
Löhide müttefikler lngiltereye 

yeni bir muhhra verdiler 
Llhi, 25 (A.A) .L- Fransız, Belçika, ltalyan ve Japon 

mali murahhasları muhtıranın tanzim ve tesvidini ikmal 

etmişlerdir. Bu muhtırada 4 devlet mukaddema M. 
Snovdene şifahen yapmış oldukları teklifatı tasrih ed e , 
ceklerdir. muhtıra, takriben altı sahifoden ve bir mck • 
tuptan mürekkep olacak ve bu mektupta münazaünfih 
bazı noktalar tasrih edilecektir. Bu muhtıra yarın sabah 
M. Snovdene verilecektir. Nluhtıranın yeni hiçbir teklifi 
ihtiva etmediği ve yalnız M. Jaspar tarafından M. Snov
dene bildirilmiş olan ve lngıliz metali binin takriben O. O 
60 ını temin eden tekliflerini tasrih ile iktifa eylediği 
aöylenmektedir. 

lngiliz matalibinın yüzde altmışı senevi bir taksitle te
min edilecek olup buna lngiltere için Yong planı tara
fından derpiş ve ahiren islah edilmiş olan yeni bir ay
nen teslimat rejimi inzimam edecektir. Bundan sonra M. 
Snowden de Young planının tatbik mt'vkiine vaz'ı husu
sunda umumi bir itilaf husulüne lngiltnenin ne suretle 
yardım edeceği istifsar olunacaktır. M. Snowden ikna 

edilmediği takdirde konferans lngilterenin itilafgirizliği yü
zünden akamete uğramış telakki edilecektir. Eğer bir 
itilaf husule gelecek olursa konferans, Y oung planının 
tensiki için bir takını komiteler teşkil edecek ve komi
teler Lo7.anda içtima eyliyecektir. 

La Haye, 26 (A.A) - M. Jaspar, dört alacaklı dev
letin cevabını lngiliz heyetine tevdi etmiştir. 

Romanyada bir siklon hasarata sebep oldu 
Biikreş, 24 - Büyük bir siklon "Plosti. de muaz. 

z~m hasa~at yapmıştır. Hasar 100 milyon ley tahmin e
dılmektedır. insanca da zayiat vardır. Yaralıların mik
tarı mühimdir. 

Kudüste idarei örfiye 
Kudüs, 25 (A.A,) - Araplarla Yahudiler arasında 

zuhür eden ve 30 kadar kitinin ölümüne Ye bir çok
larmm yaralanmasına sebebiyet venniı olan kargaıalık
lar dolayıaile kudü le örfi idare ilan edilmitlir. 

ratlarını dütündüren nokta 
budur. Buna mukabil sos· 
yaliot gazeteler fı .. kalannı 
c.esaret vermek içın ne Malta, 26 (A.A) - Filistine gitmekte olan Coura

geous namındaki İne-ili}' tayyare g misinde bir tabur 
asker vardır. 

Bir Yunan başmuharriri neni r, anırmamak ılirayı·-
bir Yunan şairi olan • Jori tinden malırumdıırlar. 
Forsenol. un mektubunu Yakın bir mııhareb~drn 
okuduktan sonra güldüm bahseden satırlarına gr-
ve: 

- Yunan ııakeri gibi, 
Yunan şair ve muharriri de 

,beş para etmezmiil 
Dedim. 

• 

tlci büyük sahife içinde ı 
i)cl cümle bile yok. Bulaşık 

~ bir palikarya ağzile bana / 
ve milletime söğc-n bu ada
ma kar~ı kendim için ne 
gayz ne merhamet duyuyo
rum. Fakat Türkün adını 
onun çatal dilinde görmiye 
dayanamadım. Hele iftira
ları karşısında gönlüm bu
landı. 

Tehdidi gülünç, gayzı 
iğrenç ve hiddeti maskara 
olan bu adam, beni şişte 
kebap edecekmiş. Birkaç 
satır yukarda zengin bir 
medeniyet sahipliğinden 
dem vuran Jorj F ersenolun 
bu yamyamlığına diyect>k 
yok. 

Ben, daha dün üzengile
rimizi öpenlerin bizi süngü 
ile tehditlerine gülmüştüm. 
Yunan şairi beyhude köpü
rüyor. Bu alçaklığı yapan
lar sade Yunan neferleri 
değildir. 

lince : 
Şair efendi, ceni..etnıel:, 

kelcbC'k avcılığı dc-mrk d • 
ğildir. Biz Türkler için at 
sırtı kö~e ınindl'rİ kadar 
rahat vl' döğü~ mt>ydanı. 
kendi çatıınmn :ıltı kad~ r 
emin yerlerdir. 

Biz: •Altı da bir, iıstü 
de birdir yerin., d~ını~ bir 
milletiz. Avuçlarımızdan kı· 
lıç kab7.alarınııı na ırı hiç 

b Thlar geçemez. Fakat u 51 8 

asil düşmanlar içindir. On· 

ların binbir gaı.ada par~l~
mış şerefli namlarını sızın 

kirli derilerıniıe ve iğrenç 
ellerinize daldırmaktan ha• 
ya duyarız. Size gdince, 
siz ancak satıra layıksınız. 

M~denilik davamıza gc. • 
lince: Aydın yangını,. lz~ıır 
k . ·· ·· d bıı ıcldıa· atıanıı onun e 
dan nasıl utanmıyorsunuz? 
Efzunlarınızın fütanlarından 
teslim bayrakları yaptığınız 
günlerde güzel Anadolunun 

garp tarafı kundakl~."~ 1~;. 
yangınlarlle yeryer tutuy 
du. Sizi tasmalarınııdan 
tutup Kordon boyuna bırs •

1 
k 

. . n8'ı 
kanlar ıııemle ctımıze 

bir yağlı paça~ra so~tu:,ı: 
!arını bilselerdı tarıhın . 
lesinden korkacak, bu cı • 
ııayeti işleıniyerekll'rdi. 

1 büyiik 
Jorj Forseno' . 

lskenderden bahsrdıyor 
Y 

"hangirfiğinden 
unan cı Fatihlik 

dem vuruyorsun. . . 
davasından vazgeç. Siz. ı~ı 

'

. k tir sınız garson, ıya a ... 
ve böyle kalacaksınız. Bun· 

Gazinin, ayakları dibin
de paralanan güllelerden 
fışkırmıt topraklarla tozlu 
çizmelerinde Yunan baş ku
mandanı Trikopisin dudak 
izleri vardı. Tarihtr. hiçbir 
cenk Sakarya muharebesi- . 
nin neticelerini vermemiş
tir. Biz çeteler halinde 
meydana atılmıştık. Yunan
lılar büyük devletlerin yar
dımlarına mazhar, kocaman 
bir ordunun sahibi idiler. 

Çok geçmeden bizim çe
teler ordu, Yunan ordusu 
çete oldu. Müdafaasıı: top
raklar iistünde ne hayasız 
ve ne kepazece ilerlemiş
lerdi. 

f. ksa da men • 
ların şere ı yo nda her 
faat vardır ve uğru . x-; • 

1 varlığınızı feda etlııı·nı 
menfaat sizin için her 

Sonrıı ne oldu? daha 
ilk Türk naınlusile karşıla
şır karşılaşmaz sıçan deli
ği bin liraya satıldı. Onlar 
yalnız bir şeyle öğiinebi
lirler: "Muzafferane rüc'at
larile!,, Harp edebiyatında 
muzaffer bozgunu Yunan
lılar ibda etti. 

şeydir. 
5eYJ'"h 

Bi1ı11jv~ıı dert 
T ramvayl~rda izdi~arrı 

neselesi ve yenı 
tedbirler 

1 1 ·re r:ı~men 
\le\'CLlt cm r < 1 

1 l ·Jıamın. s,ı ı 
ırnnıı ;ıı·farda 7.< 1 • et ' ı rııı c-
gltıncı i tercih ı-den c •·•zı 

. 1 u yıııdcn "" 
Jorj F orsenol, on bin mm cırlgı ' ı !bet· 

kazalar oiduıtıı dıl,nt cek ne 
iyi silahlı Türk askerinin . fer nıer ıı 
Andreços atlı bir serger- mi~ 1 c !'c rıı-c ıddet• 

d h' ve konınılıın ş 
denin yüz yimi palikarya- tc • ır ·r verıl-

fe tatbiki için • emı 
sına mağlup olduğunu söy-

lüyor. O, aptallık rekoru ı;m:l~şn~·r~.~-:"'.~::;:z;;;j,~1 
kırmak istiyorsa, bir diye- a.hr• gt;Jenl~ 
ceğim yok, fakat cchale- T erbiyesiı çocuk! 
tinde ciddi ise, yüz yirmi 'k rcfs!.:lımhıır 

1 k \ merı a - na·ınd• pa i arya karşısında on bin ı • ' ~ 

1 hl 
Lfnkoln s~ya ı•tı 

0 
ç:Uılf· 

Sİ a ı, silahsız Türk değil, . ·r il'" u ranıı; . 
T 

bır çı t be d thıi)nr 
ürk dağlarının temiz ve onlln c 

h h 
ğin kııpı>• diğer bir 

ür avasıaı teneffüs imiş bir mlam ağf1'or. k .ır bir 
tavşanların bile kaçmıya- da 0ııa ~, ı,.. 

ihtiyar rdu. Rcf•i· 
cağına yemin ederim. . durıı)O 

vaııvecı• a ı duken 
,\ı le pe,•n teslim etmesi. Fa
·~t •1f8itı~ı göreceğiz ki pek çok 
t .. v• de bu sonuncu fart ya 
·~c'3b·· 

be sene mu -
meskenler on f 1 
deıle devlete, vi!Ayete ve be e· 

mümkünse yapıyorlar. Meali 
sol cenah naıirl efkarı olan 
"Der kbent. diyor ki: Almenyada feci bir tren bza 

Avueturya proleteryası 
henüz "Hayimvehren. !ere Bcdiıı , 2 5 (. \. \ ). P.ın:;; \ "ır,01 ;1 'ıır .. ı J.atJr. Buir j ı·~· 

Jorj F orsenol, kin, ıyı cunıhurıı go/. l l 

bir bil eği ta~ıdır. Fakat ihııvara ordu: 
çeliği sağlam kılıçlar için. ..:_ • ·eye agltyor>un? . 

fıf Utün kaldırılmıf, yahut tah· 
"'"4 eclı~.ınlotir; Hayat sigortası 
Ilı.. rnuatalr.rızin vefatı halın de 
~~bakı parayı temin içl~dır. 
~ uda tamamen ölenin aıltsl 
~ nlaatinedır. Çünkü müst.krlz 
~ •cunu ödemeden vefat edince • .,. 1 
bır ıs eri ne talı:slt, ne faiz hiç 
~I Para artık ııdemeğe lüzum 
\ . llıadan evin maliki olacaktır, 
Vtf t h-' ' oL. • ıııinde ıkrazat tirlıetine 

ı l bor ;u atgorta ıırkeıı öder. 
•Ukraz edilen paranın - kaç 

""~ ııdeneceğt moıitaltrlzin 
~ıı.una tal,ıdır. Yalnız bu 
Oıfdet lrml seneyi ~ 

b 1 gayri mrn· 
diyeye alt ı umum . 
kul vergilerinden ve re ım.le;t· 
den muaftır. J 931 sen.e m len 

1 1 k •artile arazının e-
cw • o ı oa ' il · J · ıa 

h da yüzde e ı tenzı a 
rağ arcı 

ıobidir. F 
Bu kanun ile bu sene ran-

d il . ıla altmış bin ucuz ev 
sa a e ı d· 1 1 ola· 
kıştan evvel ınıa e ı m 1 

cakıır. . hhi 
!lir çok ailelere külletsıı 81 

'-en tedarik tden ve bu 
me•• ·dı 

ti ıllı ser»clln tezyı 
sure e m bl 

mleketiıı sür' aıle imarı gl 
me , iik 
içtimai ve iktisadı bily gayj 
l&ri temin eden bu milkemme 
kanunda bizim için ıııtıladelı hır 
nüınune lcab~tyed püyoruz. 

knrtı gelecek kuvvttedir. Yal- \'Oııtı ıı <la yolJa ıı ç ı f, n ıı ~fır. ,'; 1 ıs i teki, I' l,hi nı ~cnılı ol
nız kuvvetlel"ini lüzumu ! ıı ı ust.ır. \lc.:rulıb : ·dan J / i İııi ıı } ar .. ı ,.,ır<lır. ' 
veçhile sarfa kat'iyen ka- ----;:--:-;-:;;--:~~--:-;_--~---~---1 
rar vermelidir.. Ferit Bey. ı J ~ j 111 (' k 

Avuıluryanın fU dahili Zondra sefirimiz A11-
ınüşkülatının timdilik vasati karaya iffl 10 para, francala 40 
Avrupa siyaseti üzerinde Londra sefirimilı:ferit B. para ucuzladı 
büyük bir tesiri yoksa da, dün akşamki ekspresle An-
vaziyet vahamet peyda, karaya gitmitlir. Ferit bey Dün ekmek Ye francala 
ederse gerek Almanyanın Ankarada birkaç gı;n ka- narkı yeniden tesbit ve 
gerek Macarl!tanla İtalya- lacak ve hariclje vek;li ekmek 10 para, francaJ.1 
nın ala.kadar olmak mec- ile temaeta bulunlı.taktır. 40 pnra tenzil ~tir. 
buriyetinde kalılcakları uıu- Londra seffrimiz mt\te&ekı Ek>Qıeğin ldloe• 16,,38 lraa-

Mukavva kılıçlar hiç çarka .- Jlııbam olan ,u ihtııar 
tuıu : ur mu? b~nl ıokaıl~<lı dıı.- . 

Rolünü şaşırmış soytarı- ikinci Jhtl> ar scııe karJitll 
lar gibi :ıalladığınız teneke _ 'ı'abll ıokadurını .• ye-
silihlarm yarın göjtıısleri- diıtl d8yagı haketmf;tlr~ 
miz Ü tünde cam çubuklar "IJnkoln •. 5onlu: 

'b" k 1 x.. b'J . \ ba ne kabahat iş· 
gı ı ·ırı ocaı<'"' ı nııyor - ı cı 

musunuz ? leııılş... le ıı _ f!jjyilk babasını arş 
Beni i,te pi;ir cek, ke· 

b d k · • · N hu· rnıct'!llr.llk eıtl. ap e ece ıııı,sınıı. e edın 
kuvvclli bir kııhkıılıam ol- titlrrneıtt .lrıılllr fi 

torun stk;ıen J•t•nJA faı 
du~ıınu bıls idın, bdki k bU Ok 1>eba•ıı•ııı hç 
bu kepazrce tehdide yrl- ,\rtı y he r 

hakkaktır. mezuniyetini !.ı.anb.tda..- calA 23 buçuk ~ ... 
~recekUr. tılacalrtır. 

. k . A )-<,ınctıi oldı P"" 
tenenııx ce lın. nıa ne a 

çare, aalan poalunn bü!'Ü· lle~cfl~n1~'1'.;;·-;....-------



İngiltere ve Irakta 
Irakta vuku bulan ihtilal İngilterey 

siya~·etini değiştirtrniştir 

-52-
Attığım ilk adım Kahi

rede bir konferans topla
maktı. Ben bizzat bu kon• 
fe!'ansa riyaset etmiı, bu· 
radn orta prkın idaresile 
alakadar bütün memurlar 
bir araya gelmiılerdi. Bu
rada münakaıa olunan 
ba§lıca mesailden biri Emir 
Faysalin Bağdat tahtın~ 
namzet olarak gösterilmesı 
ve onun Bağdada izam 
edilmesi idi. feyaal aslan 
Iraklı değildJ, fakat onun 
bu makama gelmesini te
mln edecek bir çok liya
katleri vardı. Mekke feri
finden olan F eysal, İslam 
aleminde çok muteber 
bir aileye mensup idi. 

feyralin babası, bilahere 
Hicaz kıralı olan Şerif 
Hiiseyin, :umumi harp es-

nasında Türkiye aleyhinde 
bir kıyam hazırlamıı, Fey
aal bizzat bizimle birlikte 

haW>etmiı, Miralay Loren
sin iştihar ettiif çöl harp
leffnde vazife ifa etmiıti. 

Emir F eysal 1921 senesi 
haıranında lraka doğru 

htf1'eket etti. Feysalin mu-

va1elatı üzerine Baidat 
n82ırları , Feysalin kıral ola
rak intihabı liçin reyiama 

ettiği halde mahalli vazi
yet tereddüde mütehammil 

d~ğildi. Irak, ingiltenin reh

berliğine tabi olarak iler
liyordu. Manda kelimesi 

tamamile gayri makbul bir 
mana almııtı. Manda, visa-

yet manasınada anlaıılıyor 
ve yeni Irak devleti, ken-

dini bundan müstağni gö
rüyordu. Bu hadise M111r-

daki himayeden batka 
bir ıey değildi. Müpülatı 
bertaraf etmek için Irak 
Kıralı ile müsavi ferait 

dahilinde bir muahede ak
tine karar verildi. Bu mu-

ahede iki memleket ara
sındaki münasebatı mu-

fassal bir surette tayin 
edecek ve İngilterenin Ak-

vam cemiyetine kartı de
ruhte ettiği vazifeleri ifara 

yardım edecekti. 
Bu muahede 1922 sene-

sinin 10 teırinievvelinde imza 

edildi. Bunun imzasından 

az zaman sonra İngiltere-

deki temerküz hükumeti 
sukut etmiıti, ben de müs-

temlikat nazırlığından ay-
rılmııtım. 1922 birinci teırin 

muahedesinin bir çok tefer-
ruatı , sonraya bırakmıfb. m'1racaata karar verdiler. 
Bw1lar için aynca zeyiller Btkin~ Irakta reyiama mü 

1 vücuda getirilecekti. Bu as-racaat edilmiJ , ya nız . 
latnamile bitaraf kalmak • keri, mali, adli zeylller 

1 1924 senesi martında ikmal iıtlyen kürtlere rey eri 
aor.ılmamııtı. edildi. 1924 senesinin ey-

Çünkü Kürtler, bu ite lulünde muahede ve itilaf-
karışmamağı tercih ediyor- nameler Akvam cemiyetine 
latdı. Neticede reylilerin takdim edilerek onun ta

yüzde 96 ısı Feysalin le- rafından kabul olunmuıtu. 
hinde tezahür etmit ve Yalnız İngiltere hükumeti 

Feysal 1921 senesinin 23 bunlara bazı teminat ilave 
a~stosunda kıral olarak etmiıti. 

tetviç o' unmuftu. Feysalin Bu suretle bütün mesele 
ilk hareketi Bağdat naki- muntnzam hukuki esaslara 
bine kabinenin teşkilini 

raptedilmiıti. tevcih etmek oldu. 
Diğer taraftan Irak da- . Bu suretle Irakta lngil-

hilen, hayli mühim terakki terenin doğrudan doğruya 
adımlan almı~tır. Bunların idaresi nihayet bulmuş, 

Irakta :lngilterenln irtadı biri bir miicssisan mecli-
ile harek~t eden bir Arap sinin toplanması ve bir 

hüküm.eli tee111üı etmitti. kanunu esuiyi vazetmeıidir. 
Bu hük<imet kendi mes'- Meclis, bu kanunu esasasiyi 

uliyeti tahtında hareket 1924 ıeneıinin 10 temmu
etmekte ve haricin diktesi zunda kabul etmiıti. Mu
daireıinde yürümemekte idi. eaaiıan meclisi bu vazifeyi 
Irakta bir çok lnailiz za-
bitleri bırakılınıı, fakat 
bunlar ya iıtif&rl mahiyet
te kalmıı, yahut Irak hü
kOmetinin emrine tlbi 
fenni memur olarak istih
dam edilmitlerdir. 

Jngiltere hilkümetinin 

ifadan ıonra dağılmııb. 

(Blt•HI) 

----- -~--

Teşekkür 
Refikamın doğum ame

liyesini fennin en son ve 

m6tekamil çarelerine te
veaa\il etmek sureUle kolay

laıtıran ve ıösterdiği ma
haretle temeyyQz eden Ni-

pntaıanda T qvikiyede Ka

OKSIMENT04. 

1 Memleket Haberler! 1 

60000 kilo 
Çekirge yumurtası 

Son günlerde Muğla vi
layeti dahilinde imha edi
len çekirge yumurtalarının 
miktarı 60 bin kiloyu 
bulmuttur. 

İzmirde yüzme rekoru 
Geçen cuma günü İzmirde 

yapılan yüzme müsabaka
larında 100 metre sür'at 
yarııını Kartıyaka Sebat 
kulübünden Selim Bey 
1, 4, 7 dakikada kazan
mııtır. 

Bursa fabrikalarında 
faaliyet 

1925 senesinde 110 bin 
metre kumaı yapan Bursa 
fabrikaları bu sene 800 
bin metre dukumuılarclar. 
Tezgah adedi de bu müd
det zarfında 40 tan 290 a 
çıkmıtbr. 

lzmirde Sıtma 
İzmlrde mülhit bir sıtma 

vardır. Bu hastalık :günden 
güne ziyadeleımektedir. 

Birğünde belediye amelesln
den 36 kiti hep birden 
sıtmaya tutulmuılar ve 
titriye titriye itlerini bı
rakmağa mecbur olmuılar
dır. Sıtma için tedabir 
~lınmaktadır. 

~!l~ Va .. p=··'U"rTaf 'I 
E::: __ ~,,,,~:u:r.==:~::r.=ı 

Seyrisef ain 
Merkez acenteal: Ga1ata Köprü 
bapnda. BeyoQ\u 2362 Şube 
acentetl: Mahmudiye Hını altında 

lıtanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
{ iZ:\IİR ) \'apuru 29 A~uatos 

Per;embe akşamı Galata nhtımın 
dan hareketle 7.onguldak, İne· 
bolu, , inop, Samsun, Ün) e, 

Fatsa, Ordu, Gıreıun, Trabzon, 
Rizeye gidecek \e Of, Tr":bzon 
Polathııne, Gireson, Ordu, Fatsa. 
S&mrnn, Sinop, İnebolu) a u~ra
yarılc geiecektır. --------------· 
Kadıköy hattı 

Kadıköyünden 14,35 te 
kalkan vapur 28 Ağus. 
tostan itibaren 14,30 da 
kalkacaktır. 

SO .det çıralı hatıl 

34 " çam f ıbrilcası lcütülı: 
30 11 beyaz çam "' 
60 • tahtan 
20 • çıralı lambalı fabrika ~ 

25 • .. halli 

Yukarıda miktarı yazılı 
altt kalem kereste 27 A
ğustos 929 çarşamba pa
zarlık suretile bilmünaka
sa alınacağından talip 
olanların o gün saat on 
altıda levazım müdürlü
A'üne gelmeleri. 

bundan sonra yapacatı İf, 

bütlın vazf yeti tanzim idi. 
1920 senesinin nfaanında, 
San Remo konferansında, 
lngilterenin Irakta, Akvam 
cemiyetinin mandaterlfl'fni 
ifa etmesi tekarrür etmi§ti· 
1920 senesinin kanunıe\·

velinde Akvam cemiyetine 
bir manda layihası takdim 
olunmuı, fakat muhtelif 
mü~külAt yi\Zünden tasdik 
edilrnemltti. 

palı fınn aokatında ebe llllM11 .. ıccnllllllll111111&1ı ... :ıı:::::ıcc 
Ayte hanıma aleni tetekldlr 
ve hürmetlerimi •rzedertm. 

1921 senesinin birinci teı
rininde, Akvam cemiyeti 
meclisi ref si, lngtltere hü-. . 
kılmeUne bfr mektup ya-
zara'k btzlm manda IAyt. 
haaı dal,.nde dev~m et
memizi ifade 'tmit ve Y&

ıiyet!n ta nihtne kadar b• 
nun devamını utemlfti. 
Akvam cnmlyeti teredtlal 

İkdam gaıeteıi htthbarat ,efı 
Vahit Rllmlz 

"'IJll"""·••ı•------· -Do kt~ rlorınızdan sorunuz: 

BİOLACTYL 
Mide ve barıa~la~ak~. 

tahammür ve tet&Dmumu 
temizler, iSHALLERi ve 
SANO . I def eder. 

27 atustOI sah giinÜ ak

şamı Şehudebaş! Ferah tiyat
rosu Cevdet B. ttqısillerl 

( Hintli slhlrbai ) 3 perde 
, ~l ..... ftff•t• 

Yelkenci 
VAPURLARI 

Karadeniz Postasa 

Vatan 
vapuru ç b 

28 AAuato• arşam a 
günü alrıanu Sirkeci nhtınundan 
hareketle doQr~ ( Zonguldak, 
İnebolu, Samıun, Ordu, Gıre-
ıun, T rabıon, Sürmene ve 
Rize) ye gidecektir. 

Tsfıiltt için Sirkecide Yel 
kcnd hanında ktln ıcentaıına 
müracaat Tel. lstambul ı S ı 5 

Yeni ne~riyat 

Şerh ve Sak 
\ .. asli Raşi t be

yin ceza mahke

meleri usulli kn-

nunu için VLicudıı 

gctlrdlıti Şerh ve 

Snk intişar etmiş

tir. Biıtlin hukuk-

çulım alilkndar 

eden kıymetli bir 

eserdir. Tavsi):e 

ederiz. 

Zayi - ikame": tezkere
mi zayi ettim yenisini çı· 

karacağnndan eskidnin hiik
mü yoktur. 

Kadlköy Azizi~ sokak 
No. 37 Yunan tabaaı;mdan 
Klaonti Yerasimo Molfeai. 

Lüleburgaz a.slıye mahkme

sinden: Eski tatlı köyünden 

Şerif kızı Hanife tarafından 
zevci Haaan oğlu Hasanın 

gaipliğine hüküm itasını 
dava ederek cari muha

kemede kanunu medeninin 

31, 32 inci maddelerine tev

fikan merkum Haaanın ğa

ipliğine dair sadir olan 20 

haziran 929 tarihli ilin su
reti mahkeme divanhane

sine talik olunarak tarihi 

ilandan itibaren bir gnna 

itir~z Vllku bulmadığı tak

dirde hükınün kespi katiyet 

edecefi ' ilin olunur. 

ZA YJ - Asker vesikam la 
niifus tezkeremi Zil) i ettim. 

Yenisini çıkartacağımdan htik
mü yoktur. 

,, 
SATIE 

MOTÖRLER ve TEZGAHLARJ 
Ahımıy şubesinden 

tevclliitlii fsm:ıll 1 1 ak ki 
l liiscyin Sapri 

:mı 

oP;lu Veresiye size takdim eder 
lleyoğln Tlinel meydauı nwı J'O ilan - ı~tauhul n~~·aztt - El{\ktrik 

Yeni 

icra ve iflas kanunLı 
Şerhi 

yazan : lıtanbul icra reiıi Ahmet Refik B. 

ikinci cildi çıktı 
, fjiyatı ( J~O ) kuruıtur. Satış merkeıJ lstanbulda 

Cihan V\! ilcbal kütiiphanclcridir. Her kitllpçı da bulunur. 

Kız ve erkek Ameli 
hayat 

Mektepleri nıiidürlüklerinden: 
Yeni ~alebe kayt ve kabuline başlanmıştır. Kayt ~ünleri 

cuinartfs'İ-, pazartesi, perşembe 5att 10 dan 12 ye, 13 den 17 ye 

kadardır. Ta!rbe kadrosu ıııalıtuttur. Zamanında müraccat edil

mesi lazımdır. Eski talebenin rıiha) et eylülün ı 9 zuııcu gliııüııc 
kadar kaytlarını )'enHeınelerf mecburidir. Aksi ta;>dirde yerlerine 

yeni talebe alıııacaktır. ~iriu~i sı.nıfa ilk mektep mezıııılar_ı elırı;r 
yukarı sııııflara girmek ısteyeıı lıse ve ort:ı mrktep nıuadıl ~ını 
talebesi gireceği sınıfın altındaki sırııf dersh:riııdcn iıntiııaıı oluııur. 

Kız tAmelilıayat mektebi Saraçhane başında Müııür paşa 
konağında telefon, lstanbul 2731 

Erkek Amelt hayat mektebi Cağa! oğlunda Tel, btaııbul: 
363(). 

Ttyatro ve Sinemalar • 

28 ağu:-to" çar:;-:ımba gii-

.. k amı K·ıdıkü)· Kuşdili mı a .., , 

yazlık I lilal tiyatrot;u Cc\ det 

B. tem:-illeri, l\lemduh ve 
~ . . 

Sait Beyler miı:samercsı, me, -

um izdi\ aç facia 4 perde. 

[lnkİl;lp tiyatroı:ul tcm~illcri 
1 

Cskdarda Beyk·roğlu bahçe-

sinde 27 ağuslOI Ml1 günü 

akşamı ~ayk~ 

Evi 
.~ . E!SBABI .\1CCBİHE ~ . ~.-. ;• . ,4·. 

Oelıııl'kte buluııaıı kışlık mallara yer a\lnıak için safi Avus· 
turalye yfüıiındeıı mamul, erkek \e kadınlara mahsus kos
tümlük ıııaııtohık ve p:ırdcsül iık lrıgiliz J,uınaşlarıııı 
rekabet kabul etmez bir fi ata satıııağ:ı. mec l>ur oluyo
ruz. İsto1<" bitmeden evvel Karaköyde Topcıı l:ı r sok:ığıııda 

23 ııuınarada Bebek tramvay dıırağ ıııda TA YHMAN 
tic-tı rl•tlıa11t ~iııı• acc·lc mfır:ıc.l, t cdiııiı . 

il 

Münakasa ilanı 
•• . Manisa naf ia baş mu-

hendisliğinden: 
Manisa vilayeti dnhılınde Saruhanlı ch•arında Kumçny li7.e

rinde mevcut köprülere ilAve edilecek ] 6 şar metroluk betonarıııe 
l~I köprü lnıaatı kapalı zarf usulile münakasaya vaz'olunmu~tur. 

Münakaııa vilayet encümeninde icra olunacaktır. 

Münaka~ya yalnız beton arnıe inşaatında tecrübe ve vukul 

sahibi rnOhc:tdÜiler veya bu ehemmiyeıt~ inşaatı hrısnü sureıle 
ikmal eyledikJ,.rini kımaatbahş vesikalıırla l~pat edebilen irıcaat 
nıiif>SSe8cleri dahil olabilecektir. Münakaeaya iştirak. etmek isteyen· 

!er ıhtı1t1s ve ehlıyetlerinin ispat eden vesikalarla Manisa naf ia 

baş mühendisli~ine müracaat ederek bir ehliyeti fenniye vesihsı 

alacalclardır. 

Şartnamelerin naha vekaleU yollar umum müdürlllğünden ve 
Manisa naha baş mühendiıliğinden alınabileceği ve izahat ıtlmak 
için ınezkOr mekamlara müracaat edilebıleceQi ve lhalit kanununa 
ve münakasa ~tlnameıine tcwfikan ihzar edilecek teklif zarflarını 
yevmi münakasa olan ] 4 E>·lül 929 Lumartesl günü saal 
11 re kadar Manlııa valilı~ne miltesclsel numaralı bir makbuz 
mukabilınde tevdi edilmeıi ilan olunur. 

devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Müııakasrısı fesholuııan beş adet devv.ır köprü yenindcıt 
kapalı zarfla müııakasaya konmuftu. Mfüıakasa 10 tqriniev\'cl 
pertcınbe Rünü saat 16 da Ankarada Devlet Jcmiryollan idarc
f.ınde yapılacaktır. 

Münakaaaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mua1'· 
kat teınirıatlırım ayııi gü<k saat 15,30 kadar Umumi Mfid1rlil~ 
kale ı dııe vermeleri l!zıındır. . ~ 

Talipler münakasa şartnamelerinı 5 Hra ıpu~bil~n<JJ ~ .. 
da, ~\alzeme dairesinden, lstanbulda HAydarpila liıaiaUaiftdd 
tedarik adebilirler. 



Emniyet şandıfı m'ii.Ji1rli1· 
ğünden: 

Mücevherat satış U!nı 
M•dJllllQa ,_., 

'·,.az N.. Merbunatıa clat •• oet"I 

54 1 çift roza küpe 2 rou yüzük ( Qtaıı 
k) Nezihe H. 

t 53 io altın saat Fatma Neriman H. 
230 2 ıoıa lcüpe 1 altın SMt 1 altın lcor· . 

d 14 5 dirhem Hayrıy•. H. 

308 
on 'fi -k 1 taş noksan 1 gümüş ayna FevkıyeH. 

t roza y zu 29 d' h F d ıs· 
377 1 altın saat 1 altın kordon ır em a ı 

b fatmn }-l. 
447 1 rou or~ Sarım B. 
456 1 altın mineh şaat 
603 1 çift roza küpe 2 hurda altın saat .. ı 

altın köstek 1 çift gümüf kupa 2 guH.. .. • H 
usnıye • 

müş tabaka M d'h H k" e ı a . 
676 1 çift roza upe Nuriyc ,. 
863 1 roza yüıük Faik B. 
942 1 altın saat B 
975 1 roza gerdanhk Mehmet Celalettin • 
999 Hurda roza ı~ne ve yüzük paryalan ıs fkbal ti. 

7 parça • 
J089 3 .. "k ı roza kıravat i§'nesı 80 

roıa yuıu 

dirhem gümüş 
1116 8 miskal inci l cAltın saat 
1168 5 roza iX-e (birinin iğne ve 4 taşı 0 _k .,, 

Vehbi B. 

~.. ._. N1 ım ı:.ı. 

noksan) 1 çift ro:r:il ~ope l 
1175 1 l l ~-ı.aka 1 altın mada yon c mas ı ~ Samiye H. 

maa kolye .. 1 ik 
1191 12 miskal inci 1 çift roza kupe m • Fikret B. 

tar beze sarılı döküm inci 
l ar ve 1 taı• noksan 

1208 1 roı:s boroş P ça d lık Fatma !:r:ıet H. 
1 pırlantalı yanoı ger an Osman B. 

1364 1 pırlanta tektaş ağraf k M" .. B ·..:tayn 
1431 2 ultm saat 1 gfimÜŞ taba 8 osyo FrohnıY .• "il 

e mı u. 
1436 1 altın saat .. ··k Hü i H 
1491 1 l ta tantif 1 roza yurck yfizu sn ye 

pır an pan Fitnet H. 
1675 1 çifi roza küpe , • 
l 77 5 ı roza tektaş yüıiik 1 çıft roza ~mek 

kCipe 11 attın bileıik 1 altın gerdan- • 

J k 56 d
. b Nez:ıhe H. 

J ır em r:' S . H 
l 798 l altın bilcıik "at r ,atma amıy.o B. 
1800 1 

rf ta 2 ta;h akar pantantif KemalettJn • 

1817 1 ;:rı::wlı bilezik 1 roza yıldız. iğne Rıfkiye H. 
1837 2 çift roza küpe 2 roza yıldız -~ne 1 

roza tek tat yüzük Hllyriye H. 
1913 8 adet birer liralık ziynet altını Ayşe H. 
1915 1 altın çalar saa~ Şadan f3. 
1962 1 çift rouı ay küpe bir taşı yok 1 

roza tçk taş yiizük ~ Hat.at H. 
1963 20 ,miskal inei 1 çif roza çe 

küpe 2 rozn yüdik 
1964 2 pır1anta yüzulc 
2041 1 çift roza küpe ijç gümüş ~ğne 

Hakkı B. 
Hallaç.yan Ef. 

.Nazife H. 
Ayşe .. 2051 2 roıa fÜz.ük 1 ı1un'i yakut yüziik 

2334 
l ııltm gerdanlık 2 altın kordon 15 
dirhem Nurettin B. 

uk Azize H. 
2356 :3 pırlAntalı fiİZU 
23

.c9 1 !lltm saat l altın kordon 13,5 ıf ir-
,, "" tatife H. 

hem 
2477 1 çift pırlanta küpe . 

1 lah kol düğmesı ( 4 parça ) 1 

Refia Halide " 

2490 1 pır an k . ., · l pırlantalı ırayat ıgnesı 
roza ~e Süleyınan Niyaz.i B. 

l t tcktaf yüzük, bir çift pır -
2691 1 PH an :taş kol düğmesi, bir altın 

lanta t~· eltın bH~rik. Eyiip Sabri B. 
Juı1ka, 1

:lar saat, l ımineH altın saat 
2703 1 .alltn .ç 

1 
a•h saat on taşı noksan 

burda, ~ cm Fatma Ji. 
l attın ~tt~n. l inci. Hulkiy~ " 

2865 3 bu~uk mıs~ 7 5 dirhem. Fatma " 
2930 2 oltm ~ile~ 

1 
ı:ıÜx-ınesi, ) alan halkD, 

3028 J çift akık ko " inayet " 
t Jtm yüzük. Münire " 

3053 t nltm hurda eaat. t gümij,ş tabaka Mürüvvet" 
3247 l rcw iğne. 1 altın .sa;' altın köstek. Ihsan B. 
3312 l sltın bit ezik ıaat, d t'f Radife H. 

k Pan anı. 
.3323 1 pırlanta a ır Zeki B, 
~3,.i.O zCmrUt }·üıük . Ramiz B. 
3399 ı 

1
. ırl ınwh kıravııt iğnesı ··zu'"k Mı.ııımmcr 1 f. 

"ki ro7-4 yu 
f,4n7 ı ro1.. ı pnnclandf 1

• • Ayşe H. 

3498 ı mzıı nkıır p:ım.t:ıntıf ı ·r t:ışı yok, bir 
<ı ::; ,ı r. I ı t l• ırerdıtnlık )l 1 nt" 
.,.., 7 v pır an ıı • ıcı •. kU c, ı pıra ~ .. 

çift pırlıınwh l'-ul r pantantlf (iki 
te1mı. ~ üıük, ı pırlııntbıı·ı'e:ı:ik saati. Rtzıt B. 

k) ı lrlııntıılı 1 • • 11 ıtcı~ı )'O P ı menekşe ıbne 
8692 ı ro1.a dııl iğne!. 1 ro ~ Adviye ll~oıa H 

l ,;ift roza küpe altı. k . S"imc Havva H. 
l roza m~dıılyon, 1 akın ·oty': " Q:,man 8. 

ı çift roza küpe. F~ııma . ·imet H. 
ı ror.ıı menlı'.eşe fgne ZarlfeSerlfe !i. 

3904 ı pırlaııuılı kol ~~Ü. faizç Sadık l 1. 
391 g ı roza tek caş ~·uı.uk Hnciçe 1-1. 

:3824 
3861 
387:-l 

3920 ı roza uğrnf 1 roza lck taş 
3900 f çtf t rOl'.A salkım kUpa e üç adet 

- ·· ı· ı ra1.:ı menekşe j~ b' 
yuw "k"' b ı ulduk on ır 
bctlbirllk iki adet ' . ., l ç ıltıel aluna 
adet bir Urnhk bJr ecnebi . ~mine Nazire H. 

l>ir rı:ııııriık olunı .. '"k ı ıılcın çııota 
k (AŞ y Ultl L' i Jf 408:5 ı pırlanta re ~·ı ye .. 

82 dirhem _
11

.,. Adnın Rııa P. 
ı . wü7~ 

4 ı 43 J pırlants te~ taş 1 ••• ··k ı rilı 
d odf f ro7~ yuıu w 

4 ı 76 J roza pıın 3 at beş y:ırım Urahk zl-
rozu küpe iki altın ~ don bir ~l bitlik 
net olanı bir alcın ot 

42~1 

f381 
4-ıf 78 

4:;34 

ol574 
4597 
4610 

465( 

4749 

51f0 
51f8 
5174 
5971 
5483 

5512 

5703 
5~'55 

.5914 

' zinet altını maa kolye Süleyman B. 

Dört alnn bilc1..ik 350 dirhem gümü 

Bir clm•sh kehribar sigaralık. 

J3chlce l L 
Adnan U. 

J3Jr ro1.a yLlılik blr nlcın bJle1,tk natl 100 
dirhem gümüş. Cmmü Gill üm H. 
Bir ahın aat bir ıltm köstek 1 J dirhem 

Şc\ ket Kadri n. 
Bir çift rn1.ll kUpe lkl m1.a yUıUk Hasan J lü nü U. 
Bir ro1.a bile?.ik bir pırl nt.Bh rüzuk Kemıılcttln Jl. 
Blr pırlanta bileıik Uç taş noban beş 
roın iğne iki çift roza küpe üç roza 
yüzük ikl incili nn1.arJık Hav\'4 J}Urdıınc IJ. 
r pırlant4 Jekras yUzül< bir pırlantatı 
mine saat vkct H. 

f çift inci küpe hir pırlanta tekta yü· 

zük Hatice H. 
ı çift ro?.o klirc iki giimüş zarf ı la11Hc J J. 
2 ro1..ıı i~nc lbrııhim f~cm B. 
ı blr pırlantah bilezik Cevdc.t il 
f gfimUş teıı i Hnydyc 1clihn 1 (. 
f çift roza kUpc bir pUs1dıl noksan khmct IUfot B. 
ı 11lan )'lizUk bir ıılon )'iik:;ük bjr gU· 
mH~ wtıaka llawva. J)iirdnnc J J. 
f f'Ol'Jl ltoldiiğıncsi takımı IJcş pnrçn Cemil H. 
ı pırlnnttıh gcn.\unhk ormsı Ayşe S:ıhihıı H. 
l ~lft pırlantll tckta )"iiıük bjr pırlanta 

mnrkl7. ıı. Uzük l>ir alan bilfzik . Arııra fü. 

596 I f nlcın saııt bir altın kordon JO dirhem 
285 dirltem giimö~. H&dJcc 8ecJrlyc H. 

5980 Dörr buçuk rnn knl inci ~·ıılih n. 
607 ı ı '"rJcmm ıck giit klipe dört ndcr rozn 

ger<lnnlık \ır çlft tıltın bilezik 26 dirhem A ~ !(C 't 
6 !24 f ro1 .. 1 im~ it;nc "cher ,, 
6 ı 70 ı çfft nw.ıı küpe Ay~c ,, 

6l84 pırfunrnh ay igTJc Samiye ,, 
626? f clmıı h ııın Jt:hnı ,, 

6327 !ki r.ozn yli:l.Uk bir roın Türk altıqmdım 
ok l~c bir altın şntlcn Ahmet Reşat B. 

6386 f çHc ror.<ı kUpc iffet 11. 
647 5 1 çfü tllrlanta !tek taş kilpc f çift roın 

tek tn J Upç ı pırlanta tek taş Rravnt 

654;) 

65-1-8 
6!';49 
v672 
6722 
67 3 

JğılC 1 roza marka iğne 1 roza bilezik 
ı roı:ı. yüzük Jkl pırlantalı yüziik ı al· 
tm bilezik iJjr tıltııı kordon f 6 dlrhenı Ser\•er H. 
f pırJ.nnta iğne i\1.m Ptllddor 
f pırlantalı pandantif Anı,,,ct 
1 ror.a hurda d~l iğnesi [6 parça] t\Ichmct Ali fi. 

roza tek taş y{iziik F,ıhrl 13, 
pırlırntalı çıp!ıık taş 1 altın saat Sadettin B. 
çift pırlanta ıcJ~ taş kiipe 1 pııiantıılı 

tek taş ;ık:ır ndaııtif Behice n. 
680 I ı n'tın :;nat 'm a kordon 5,5 dirhcıp 
6906 1 çif c r'):t.tı g(Jt-· küpe t roza uk' i~ne 

Atifct 11. 

7.İ)'C H. 1 nltıo bilezik unu 1 nltın sn:ıt 
6957 ı nJtın s:ı.ıt ı nltın kfotck 1 tıltın 

kut!h .Asire Safiye H. 

6968 
S984 
7005 

ı roza yiiidik f t1lun saat Ahmet Ihsan 8. 
1 altın s.ınt Fatma 1ffct 11. 
ı roıa tek ta ~·i.iziik 1 al tın ht rJn uat 
2 altın kordon r :ıltlll burdn ~tlcn 1 laticc f1nik ',, 

7-0,2"/ J 1:1JtıtJ gerdanlık ıo alon bik:1jl: 4G,5 
dirhem 1 ııltın saat Fatma l lalet 1 t 

.7035 l çift ro?.a kiipc Ahmet Cc1Al 1\. 
7077 1 pırlıınt:ılı tanık iğnesi 11atma Fnhirc 11. 
7206 ı roza madalyon 2 roza yüzük 5 mi knl 

inci futmn Znhr H. 
7230 1 ~lmıı h :ıat [mine i kırık] 1 altın yü-

7,ük f .ıltl!l ağrnf Aziıc J J. 
73$8 J altın 68.nt .34-5 <ljrhcm gUmü~ fohm~c Zeki U. 
7f48 2 clmn lı mhıcli suut l altın bilezik ı et. 

maslı ~tlcn 580 dirhem giimii~ Eminc....JJuhccr J J. 
74 3 ı pırlanta tckta~ ylizuk ı pırlanta giıl 

yür.uk J çift pırl:ıı talı glıl küpe t Samiye 11. 
7486 1 pJrlnntıılı yıi:t.lll · J roza }'.ijıük ı pır· 

lnntah krur:ıt iğnesi lchmnt ı folls B. 
7488 1 altm ~mır, J altın bilezık 8,5 dirhem 7.ehrn ı ı. 

7547 4~5 dirhem ~iimii~. ıtidc H. 
7 5 59 1 çift ror,a iki taş küpe. Y cn·~mt ~:f. 
7562 ı çHt roza küpe, ı ror.a gijl yüzük Pcrldc llf. 
7599 ı roza ok iğne, 1 

Zugrafos gf, 
760 J nıızurJık altını, ı elma lı f altın ka • 

Jeın, J roın kıravat iğne I, J iııcm iğne. 

J itltın ıura, f altın mühlir, f çift alt•1 
küpe. Halet f ı. 

7630 I roza yüziik ı ecnebi altını. CcJı1fctrin B. 
l\llr'ct H. 7661 J roıa re imlik 35 dirhem. 

7671 l çift ro:ı:n küpe [lkt raş "nokı;an] l'~tttmn ,, 

A)'ŞC ~ 
Mm. Elenl 

7ti98 ı altın bilezik ro <Urhem. 
7773 l ahın kolye 7.5 dirhem 
7804 1 pırlanta yılan yüı. k 1 altın yw.ok, 1 

alun saat, 1 altın kordon 13.5 diTheın Esma H. 

7868 
7921 
7966 
7974 
7980 
7983 
80.35 
8)78 
8103 
8113 
8130 
8216 
8284 

l çift roza incili küpe Ane ÜUeı > 

1 altın saat Sdtrne • 
1 kravllll yilz.nk Lütfiye • 
1 çift ro1.a küpe Ahmet Necatı B. 
t roıa yll"ıfik Mustafa Avni • 

1 altın 'köstek 16 dirhem Fuat Nuri • 
J roz.a pandantif Emine H. 
J çi!ı ro~ küpe r Kadriye • 
l altın saeı l ahın kordon 1 O dirhem f atm~ , 
1 -eltın hurda kpf 6Utl Mevhibe: • 

. 9 mttic.t l11d B,,& ·e 
l pırlanıa ~ yQıflk MIJl. l'J~ 
1 -çift roıı kope 1 roza ıutılWı ~ altın 
~ 1..ıehra H. 

8294 1 ro1.a reslmltk 1 pulaot kc1~ jH ~ 
yakut ,etek IC.ı4fıftfin ,B. 

6312 1 çift ;°"' gol kqpe rQ7.4 ruııık ftlma H. Tiirkiye I ş 
8335 1 çtft pırlanta kope Me!ıf1Kt B, 
8361 ı pırlaııtalt ytııük ahı ~ ııokcan bir tat bankası umu-

~da wılı 1 altın mada\yon 1 lbın hurda J , .. 
saat ı 1thın pilsküUü ko tek 9 dirhem Mehmet Sabm B. mf mli ÜT U• 

8363 1 pırlanta tek laf yüzük Saniye H. -' 
8383 22 adet parlanta çıplak taş 4,40 Ya1cup Ef. g'/1naen: 
8473 1 çift t'Oza gül küpe [birinin kolu Türkife it bJ.nkasuıın f:dre-

kırık ] AH Ratip B. mH ~esi bw~nw iş:Jaiı m~· 
8486 1 çift roza kü~ [bir taşı noksan] .Havine H. mkmYA \'ilZ cdilnıi tir. Mu• 

8496 1 altın bilezik l gümüş çanta Nimet " naluıs:ıya i~tirak etmek !st.c;en· 
8511 1 pırlanta gül yüzük Nazlı Naıire ., Jer şartname mu1rnv leıJaıne 
8517 l çift roza gül küpe Zeynep " surttfnl ve nı-ım f re pii6nla-
8536 225 dirhem gümüş Fatma Naciye • rını bankamızın Atdaradakl 
8539 l altın madalyon maa kolye üç altın unıum müditrlüğüııe mf:,.raca· 

halka bir gümüş kese Leon Ef. atla 20 Ura nıukabilinde :ıla-
8620 1 çift inci küpe Sadiye H. bilirler. . 
8621 Bir pırlantalı kuş iğne bir taJ noksan Tcldifnanıeler muteber bır 

bir roza Maşallah Sadi B. baoı:ndın ;ijınacak \C iııp:ıtı~ 
8748 1 roza pandantif Şcküre H. b.ıliğ olaca ı mlktmn 1~. • 1 

8777 1 pırlantalı pandantif Münevver H. ııisbetindc! bir k! fal.el nıeKtU· 
8827 l pırlantalı yüzük Naci B. bu ile berafur önCimüzrlekl 
8832 270 dirhem gümüş Vefik B. J0·9·29 sılı gwıü ö~l~en 
8836 65 ,, ,. Ahmet Vefik B. evvel umum rnudürJilğıınıuze 
8843 1 rouı dal iğne Fatma H. tevdi edilmiş olnıııJıdır. . 
8916 1 Çift pırlanta tektaş köpe Mekbu1e H. M!itıahhıtıcr tc~lırt~rir.de ın-
8921 1 çift roıa küpe Mehmet B. t a~n-erl ne tcadıır ınu.ı:fdct 
8950 1 1 dl b 

şaa 1 rl) kl rını \'iftlı311 
atın ~· en ir roza yüzük Ihsan H. z~rfında y~pact a · 

8972 1 çift roıa gül küpe lbrabim B. dcrcedccekler. Miıddd Uıb:ı-
9015 1 inci nazarlık üç altın sikke bir gü· nlc eti ~ ıs.ı teklifte bultın:ın· 

mü~ çanta 275 dirhem gümüş Fatma Naciye H. lar ş:ıyar.ı ttrcib olac~ak:ır. . 
902S 1 att1n :saat Hüseyin B. Umunt MüdüriOğuınuz .b!r 
9070 J roza yüzük y .. .:'iye H. r· t t.n)'dı göıetrnel:f1110 &ol~ gCına ıa '1f' • . , 1 de 
9071 1 çift roza küpe liayriye H. dilediği ıı)iitııahhcde 1

• 
1 

9)00 195 dirhem gümüş Ulviye H. şcrbestfir. -
9154 1 roza dal iğne bir çift roza küpe Karniye H. Doktor Operatör 
9172 18 miskal inci bir zümrü\ yüzük Mehmet SenaiB. ~~f f 

1 
mn~ı 

9241 1 çift rozn küpe iki çift pırlantalı kü-
pe bir roza iğne bir elmaslı saat bir 
altın şad len bir çift altın bilezik bir Beyo"'lu Cıılata58raY Ser-
altın madatyon maa ~o1cy M. Kleopatra 6 (1) u 

9958 1 altın saat bir altın köstek 9 dfr. i apartımanı n -v: yand ~ıırteyc kadar has· 
hem Mehmet Saim B. mara a 0ıs 

9332 1 çift roza güt küpe bir karavana yü· talannı kabu1 eder. _ 
zük (ortası firuze ) bir roza yüzük Hadice H. . Jalt~n: ttı.ı;e-

9406 iki roza marka yüıük ( iki t ş noksan ) VasfiyeH. /sklnbcJ 1tta Ali ruat 

9 94 B 
· "k · b · Husnn Beylıı 4 ir zoza yüzu ortası mci ir altın yın • baJôYC ıc.ıı n 

kol saati bir gümüş tabaka Kemal B. Beye borcu o.up. ,ef:ıen 
J sı:rı lira uıukıımlfnde -..ldA. 

9532 Üç roza yüzük Emine Şerife H. ~ ıar da ve c;w .. ~ 
9621 1 çift roza küpe Cemile Sabire " mtfrug 'fopcu · 91 No. sinde eski d7 •cnı ( tOOO ) 
961) 1 pırlanta tek taş yüzük 1 pırlauta emlakin temııını ...ı.. · ıdıde-

yüzük Naime 4' • bedelle ınıntm;ıl !ıra . . . ihalesi yapıtıırak 
"9693 1 rom madalyon 1 gümüş Çhnta faik B. sinde bırıncı . · 011 beŞ 
9754 1 roza yürek ikiı Ayşe Mihri H. muamelei ,kıtiyesi ıçı~ yede}e 
9768 1 pırlantalı gerdanlık Osnıan Maıhar B. gün ı11üddetle d ın~~a ı:ad· 
9770 1 pırlanta tektaf yüzfik l rouı tektaş ı<onruuştur. UuJu u ifraı 

- '- 1 rl k S Jbrahinı Be~ e yuzü1'. p1 anta te taş yüzük ndiye Zeynep H. desi ve r Kosti tnr-
9797 1 çift pırlanta küpe altı Düşize " edilw ma1ıııl Nıko 1 Rııa 
9833 1 pırlantalı bilezjk Hadice " lası fatına H.ınım "e hal ıle 

oıunan uıa 
Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş v~ ınüceV'.herat Beye >fraı db ka>l 6 

mukabilinde Emniyet sandığından istikraz eylemi" olduk· mahduttur. l3tf nıu ı deru-y 547 t!l'jtıı tara 
ları mebaliği vadesinde tediye etmemelerine mebni kcn- döııCım . · 17ı a~ ıkl 
dilerine alelusul ihbarname tebliğ edildiği halde gene nir.de •aıınıınc-;32 ,arşııı tert>ıiıi-
tesviyei dcyn eylememiş oldı.ıklarmdan ecnw;ı vukarda katlı ıııntJr.ıJık ttrbıı~ " . kat ahır 86 arııu 
gösterilen merhuııattan dcyne kifayet eclecek miktarı de bır •t bakısı tartıdır. 
sandık satıı amiri ile fora memuru huzurile te<::rini evvel de bir od• mu r 1 ,, mden '" 01uşteını au 
929 3üncü perşembe ve 5 inci cumartesi günler:i saat ~vsııf v~ ·nı tQprak 

d 
. ı..r taş ıemı 

10 dan 16 ya ka ar ve 6 p:ı:r:ar günil saat 10 dan 12ye du'lar""ı ahdP ,e 
k 

~·~~ r kadar sandı aahı amirliğinaek: camekanda teşhir ve fev.k40"" . i tahtı bfi· . . ıcahıı ı:ernırı 
şehri mezkurun 7 inci pazarteıi günü ıSnat 14 te Şehre- jJcjncı ol tarlaya 
zmsneti Sandal bedutanında bilmüzaycde satılacaJından yük J>lr şaıııa~lık h~P ınedhali 
talip olanların t~hir günleri Saodık satış amirliA-ine ve ve Jıtisıılinde~~I ~tsmcn tahta 
satış günü mahalli müzayedeye !\tC tediyei deyn veya •ırdır. ZflU d 11 duvarlıırı t:ış 
tecdidi muame1c etmek isliycn medyunların hitenıJ mü • ve toprak be ~blllciJ ahşaP 
zayededen evvel Sandık idareıine mliracaat eylemeleri' d.uı M iısdc nılı·I toprak bcUk'li \'C ıc • 
lüzumu ilin olunur. )'em talN kıre,etlı 

den du•;arı Pi . bir ıı. l!iı 

p A ~ 2 L 1 K Mrulcalı rcncb;r ~:ı51 ~~ın kiremıt· 
ıdlyd ,, JıavJ ıer it ,ııını ağnntıı 
ClıhrtU ıeri .alafıranğı -" ~ r tarll 'e 

· ·gicanı~eµı • 
'Uliz.ıı.rlUı: )dıı yeı,:Ar.s ~cvıı k&r.1 ıJıya eden ~ınoı> Dlr"MnlnTS pı ı ı>T" tahtı J L·•vrntP ıııu! anı· 
~rıı.ııııb!ıip 1 Jt""' • f111 ~tıa ı tn+ " "'4 Jm Q •r (1 ,( ,,.,\,fJJ,ljiJ • JUU.J s:zınjt)Jı.k al srJO Nı 

. tsf '}!113 liradır. 

Ankara posta Ve Telgraf 
Umum Müdürlügünden: 

Po l4 f$f t r:I mOdCrlyttinıfc 35 lira a~ıf mıaıh bir nıümııyyiı
li:C mfınhald:r. B::rcnı kanunu mucitfnce mtı4rn bedcliyic 
berııbtr bu maaşuı nıtcmııu 113 lirli •utar. Su mcınuri>·ete 
1 Jlmcsat:aka ınfırcs1tl ılıııccaktır. Tal:plcrin l uv,·etli CırıuıııCA 
bitmesi §arttır. MCb:ıbalmda kı z:ıııaııfar ~r. sıııda hukuk nıc'ıun· 
l:ırı t,rcilı oJunı: r. Talip olaııl;ınn 31 oğu tcs Cunıaıtısl ~Qnil 
ögledcn evvd ı~taııbulda Veııi Postahanedc Posta iJfaf MüdOr 
mua \"b lij!iııc ıniirac:.a tlnn. 

HUMMAYI MURZAGİ - JSITMA 
UM81Zlf K - Zafiyet re 1< uwetslzUk haUtındı 

KINYUi"1 LABARAK ... fllı••· d91tl ..,.mı ,. ~11nıt ıı~etıım .,uıuı tcUnlZ. 

· w....-ttn ·~ " n .. ,.,. .,,, alkil 1eue11ı. 

ının , r'· .. ın nısfı 1 74 tol •• ,... 
&k • 300 Jira bedelle 

iııdelmüzayedde birinci Uınlesi 
J bı utJdc$ln e . 

ta ı u:aJel lııfircsi içııı 
)'ıpılarak d-'• müıayc-

ün ,nUd nae 
l)CS btl 1 Hududu Cını-

·e 1conın.,.tur. 
de) 'den tarik b.r 

çıflll lııt g, 
coımi \'t Topkapı ferhat paşa 
Ra th hakinıl T:ıhsıu ve 
tarlsEl, ·~ fcndllerin tarlasıla 
bıcı f\iıyı e - ıuarında 

d t 40 dunııın 111 
malı u tı ıninc-
2 ıOO llrA kıyntctf ınu ant ,,,.,,, ıın eı ru 
ildir. Bu~d•Y ~e alındedır. 
:uırd; unu ı falıtJ J~~ oı111Jar 
Vl)ı:de h<1 ıan~ı talıP ü 

ni!betlnde lııymc 
y(Jzdc on tÇflflt fazlı 
,..uhamrnenkı pet • tB-9546 

nıalOmat almak jsteyeıder7 b 1 
ıu fstan u 

dosye nuınaras t-
b ine mOrac:ıt e 

mCııaytdc şu rs .- tııriltınde 
• C f(>.9Y~ 

rnclrrı " tadır jhılel 
14 dett 16 >'• 

... , • 1 .,. ... ""'1'111. 
Jı,adlıtı ~,, 



• 

H l1 ~ ~ lf 1lH t C azet<mizde çıkan yazt Te 
eıimlerin biitün haklan mahfuzdu· 

~ılfvcdt ~ 
Kuruş Kuru$ I

C'a1CtC\'e ~fnc'trilccek • nıc\i:tupJarın Üzerine 
idare tçtnse (idare'. ~·aı:ıya alt~e ( Y~zı) 

, i~a~nulntalıdır 

f•11~rrııy11n ,,..f;t.tt<pl•nn J«c!'eılnden, 11.,-.,..nu. ı "~ "~' 150 000 
11 ,. 400 EOO 
6 ,. ~:>O 14~0 

12 ,. ı.ııoo 2roo 

muk•ddercıb rrekhıplua lr:onulmut paralann 
l.aı l:clır.auı:ıdan " IUnlarm mllndercatmdan. 

IGare meıul dett.Jdtr. 

E 

fBorsalaf 26 Ağustos 1929 

Nukut 
' Jrril iz Jira!!l 
l nolar 
~O Yıırıan dıralıuıt 
l 
l A,·upturya ~lllnl 

!f J .r~· Romanya 
!f 1 eva JHılf'ar 

Frlenıor.k florini 
~r. J rıınıız frangı 

!:O Jlah·an Jirrtl 
~o ı..urOn çeko. sıoval<ya 
J ("en enete • ~oviy<ıt • 
J Zrle>ti • Lcbt~tan • 
;;o lıinar • Yo~o!'iavya • 
!O Pt'ltiktl frang1 
ı T ezeta Jrrıanya 

_.O Jt,·içro fraııgı 

l lıtecldiye 

Çek 

Açı_l_dı 1 Kapandı 

1014 EO 
208 oo scı 

10 54 0000 
J0049 100,7 s 
10 30 ,00 00 

1014 ~o 

2<:8 0~,50 
Jı>s4 ııcoJ 

'•> 49 00,75 
)030 oo 

,o ~· 6 ~50 2400 62 60 
29 C075 29 00~~ 
83 00 '3 00 

164 C02~ 164 00 25 
21q 25 219 2, 
1'2 00 122 00 

lO 00 0000 
,3 21' 23 
74 00 'f4 

115 0000 fili 
80 

fOI 

16 8,0(1 

&O 003!> 
25 0801 

!>C,68 

211 
00 
ro 
10 
25 

r.rındra nzerıne tıır lngtllı ııra.11;1 kuruş H 
r.,f,·york 1 1 Urk lirası rl(ll:tr r 1018 

047 
12 

9 
2 

oo.~o 

7 J,&7 
ıs 50 
12 00 

oo co 

1016 
0,47 

12 

00.00 
75 03 
ıs oo Parhı frank 

lttilano • • Bret 
Rerlin • 
Sofya • 
PrUk•el 
An!iFterd:ım. 

Cine'"re 
f·ra11 • 
\"iyına • 
M•drlt 
Yırsova 
At:na 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• nıarl< 

leva 
• lırlk3 

florin 
• frank 

kuron 
•ilin 

rrzl'la 
:ır)oti 

• dlrahm\ 
J t.krrş :i:O ley krw 
I:elıırat Ttrk lirnsı dinar 

'falı viller 
/,nadolu ~emiryolu (1. terıip A. B. C.) 

• 
• (2. F. D. ) 

(~. • F. ]. ) 
Jffi};.ra7 dalıill • YaJell • 
r Uyunu mu;alıide 

H.rrn.IJ<ll deıniryolu 

1ı t1tnlıul 1rarn' ay Ffrkctl 
:ıııııım Tok ve Antlreııo 
ltta11lul arıonim ıu şirketi 

Hisse senetleri 
lt 1 onka<ı 
C ın ;ııh bankaıu 

• 

~S 87.M 
a 42 so 
• l900 
2 47 50 

t~ :~: ~» 
3 2850 
• :-~·4'o 

S'I 86 
:4 8?,SO 
27 07,50 

• 40 

40 
411 

es 
190 

6 
C4 

28.00 
00,25 

6~ 

71 

8 12.00 

2 oo a 
Ell 
a 
1 

000,2 
18 

• 

87 ,sc. 
•2 75 
111,00 
47,,0 
07,SU 
28,25 

3 u.oo 
4 21100 .. 
~4 87 60 
27 00 50 

86 

00 

1 "° 
6 

000 
00 00 

65 

1 ı 75 '1 ,1 : 
r:s " eo oo oo 

Ticnreı Ye ıabire borsası 
o:ııı~.. 'T1

r111rt l t'r·F~t"ı kntJl"•nmum1li'1l t.ır 11 fın..tnn vf'rllm111ttr. =-
O!tkası 

Aıoml Afgart 
1 1\. l'. K. l'o • 

'ful,<!ay %Ça\·darlı 
ı1Yunnu1ak 18 12 0000 1535 
~!\ı7ılca 16-0J 0000 r6no 
«·rt 17-0J 0000 16 ıs 

00-00 0000 o .oo 
T•I nnın c c.co co.oo ro,oo 
~Hl mal Jet 0-CO 0000 0000 

-ZAH]RELER-

f"A\"tlar 

Arpı 

?.!ısır 

\' ıı Iıır 

it'""')• 

l('"'°m I' llf'~f'mı 
• 

13.20 
1020 

15,21 
00,09 
27 00 

-J-IUEıUEAT-

co.oo ,,,00 

1320 
09, 87 
.~.31) 

00,09 
27 00 

-UN-
Cnl"ah kilosu 
Eklotra ei<lıtra 00 IS25 130 
Ek!dra • 1~80 1280 
Birine\ yumuıak 00 l:i80 12(0 
nırıncl •eri • ruo ı~ ıo 
Oçü:ıcü • ıaoo 1200 

TiFTiK -
Sarı 212.23 2ll,2 

Kastamonl 168.00 166,00 

Konya Çengelli 207,00 207,00I 

-AV DER!Sl
zerdrn ıırıı 0000,00 0000,00 
Sansar 0000,00 00001 

Tilki • OU00,00 0000, 
Kunduz • C000,000 eOO,oc; 

-f!NDIK-
tındıi< kabukll 00 000 0000 
lladem ooo 00 000,00 

Istanbul Gümrük-
leri başmüdürlüğün
den: 

lla~mlldürlüj(iimüzle Giimrükler için şimdilik 12 Ura asıl 
m:ıa~ln lıilmiisabaka üç daktilo alınacaktır. 

Taliplerin 3 ı -8-929 cumartesi günü saat 1 1 de vesaiki 
l;1zimcyi hamilen haşmiidürlü&e müracaatları. 

istanbnl gümrükleri baş 
111üdürlüğünden: 

C:iımrüek lcrnzım anbarı için beşyüz kllo kurşun mühür 
pulu prıznr_lıkhı bilmünnkas~ m<ibayaa olunacakur. Talipler 
btanlıul gumruklerl baş mudurluj);tinde mevcut şartname ve 
nıımıınc,ini görüp münaknsanın yapılacagı 2-9-929 pazartesi 
~ünü saat ı .ı de teminat enakile birlikte mezkılr basmü
dıırüyetteki komisyona müracaatları. 

2 l ıııı$1os
;r 71 

HER GUN · ÇIKAR TORJ< GAZETES' :; -flnd""' 
6 Sayıta 

tel 1V7~ 4dare işleri) 1971 yazı Jşlerl) • teJl{ra: 

: : Tllrlc mekteplerile faydalı eeerlln 
llAnlannda o/o 20 tenzlllt yapılır 

Büyük ve ya bir çok det.ı lçln verileo. ilinlarlı 
hususi mahlyette'.(l illnl&rao ücreti 

idare Ue kararıa,urıtır. 
-

C...etemb:t ltı.ıl\ıtt ll:ı ka\n.ııl edt:a ''' 
H. S. H. llııat aceııtt•l 

== 

' 

lllNTlRlfESI: 
. 

Satltl 

6-8 inci uy!aJı 
5 • • • • • 
il • • 
1 • • 

1~ .,ci ııyıfıtı 

1resınl l\Antır ,. 

Kar'l 
ıı,50 

25 
40 

100 
200 

}ıa 

---
Nafia vekaletinden: izmir nafıa baş mühendisli-

Serbest mühendis ve mek- ğinden: 
T~rk Tayga~ Ctmiyell seok 

müdürlüğünden: 

tepten mezun fen 1 - lzmır- Menemen - Bergama yolunun ss+ooo 

memurlarına kilometrosunda 14 ve 93+093 kilometrosunda 21 ve 
Begama-Kınık yolunun 4-450-4 + 800 kilometrosunda 
ikiden 14 ve birden 8 metroluk olup (25006) lira 76 So;e ve köprüler ve sular umum müdürlüklerinin mer

kez ve vilılyetler kadrolarında muhtelif maaş ve ücretlerle 
kullanılmak üzere en yüksek derceden İtibaren muhtelif 
kıdem ve liyakatte mühendis ve Fen memurlarına ihtiyacımız 
vardır. 

Ağustos nihayetine kadar müracaat edecekler tcsbit olu
narak mevcut şartnamelerimiz dairesinde kendilerine tekll
fatta bulunacağız. Arzu eedenlerin mektup ve hatta telgrafla 
mezun oldukları mekteplerle haiz oldukları vesikalardan 
bahsederek Nafıa vekaleti müsteşarlığına müracaat etmeli
dirler. Bllfthare vesikaların asıl veya musaddak suretleri· 
vekA!ctçe tasdik olunacaktır. 

Ayni vazifeler Jçin ecnebilerden vuku bulacak müraca
atlar ayni şartlarla kabul ve tetkik olunur. 

İstanbul 
ğünden: 

ithalat 

3 demet 139 kilo lavlıa saç 
3 demet 152 • • c 
1 demet 50 • oluklu saç 
2 balya 206 c matbaa klğıdı 
5 sandık 266 c yaprak teneke 
7 paket 28 • puplin 
ı paket "' 11 c selen 

24 sandık 588 • karfiçe çivi 
1 çuval 60 « kahve 
1 bağ 27 • pirinç boru 
1 sandık 5o • kesme şeker 
1 top 7 « yün mensücat 
ı patlak 13 « zehirli buya 
ı adet tunç heykel 

l 1 sandık 284 • tarçın 
2 çuvel 40 • tarçın 

2 çuval 36 • kına kına kabuğu 
7 adet oyuncak tüfek 
1 adet 980 « demir tava 
1 adet 65() • el makinesi 
1 adet 450 • ~ir kürek 
J adet 411> • inı;liz anahtarı 

• 'ı 1 adet l 5ö « ıblainur elyafı 
3 çuval ipekli mensucat 

ı sandık 30 c S K sedef düğme 
2 balya 125 • kendir ip 
1 adet 1500 • bagul çanta 
t sandık V C 60 • pantolon a~kısı 

gömrü-

kaçak 

.ı 

bil! sahip 

1 sandık D Z H 62 • pirinç ve teneke tabak 
ı sandık B Y 58 • purselin abdesane taşı 
ı sandık B 4500 c ağaç mengene bila sahip 
1 sandık AD 12500 c ipek mensucat 
1 adet 9 • bezli ağaç şezlong 
1 sandık AZ O A 47 • mensncat fanilelik 

Y K 227 • ipekli plmuklu mensucat ı tiransit 
}PES 69 « • < « 

Balada muharrer 36 kalem eşya 29-8-929 çarşamba günün
den itibaren lstanbnl ithalat gümrüğü satış ambarında bilmüza
yede satılacağı ilan olunur. 

Saray kazası be -
tediyesinden: 

rcakyada Saray kazasında emtıai tüccariye ve Hayvan alım 
ıatımı yapılmak üzere her ıene A~ustosun31 inci g{lnO kOıadı 
mutat olan meıhur 

Balçık panayırı 
Bu ıene de kemafiuabılt kütadı mukarrer bulunduAundan leto 

rıf edecek lüccar ve esnafın ezber cihet memnun kalacakları tlln 
olunur. 

Tahlisiye umum 
müdürlüğünden: . 

Tahlisiye Anadolu mıntakasının ikametgahı ıdareden 
verilmek üzere sekiz bin kuruş ücreti şehriyeli tababeti 
münhal bulunduğundan taliplerin Pazartesi ve Perşembe 
günleri Galatada rıhtım ;\Jaritim hanındaki merkezi idare 
tababetine müracaatları. 

kurut bedeli ketlfli bulunan 5 köprünün beton anne 
olarak yeniden in§&sı üç ayda ikmal edilmek fftrtile 
kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle münakasaya 

konulmuıtur: 
2 - Münakasaya meslek, hayıiyet ve ltlbanna ve 

iktidan malislne itimat olunarak kabul olunacaktır. 

3 - Münakasaya lttlrak edeceklerin 661 numaralı 
münakasa ve !halat kunununa tevfikan bedeli keıfi 
0/o7,Snllpetinde dlpozito veya banka mektubu verecek
lerdir. 

4 - Bir ıirket veya ıüreka namına teklifatta bulu
nan talipler teklif mektuplanna temsil ettikleri ıirket 
veya ıirketlerlri kendilerine selahiyetname verildiğini 
mübeyyen vekaletnameyi rapta mecburdurlar. 

5 - Münaka1aya dahil olanların münakasaya ko
nulan lnıaabn proje ve keılfnamesile ıeraiti umumiye 
defteri ve fenni f8.1lname münderecatını tetkik ve der
uhte edecekleri ameliyatın tefılli.t ıeraltlne tamamen 

vukuf hasıl eylemlt at ve itibar olunur. 
6 - Taliplerin yevmi ihale olan 4/9/929 çarfBIDba 

günü saat 11,5 kadar teklifnamelerini nafıa baı mühen
disliiine tevdi ile makbuz almalan. 

YEDiNCi BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

i inci KEŞiDE: tı EYLÜLDEDiR 
BÜYÜK 1KRA~t1YE: 

35,000 LİRADIR 
Ayı·ıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,00Ô liralık. bir 

n1ükAfat. 
Bu keşidede cen1'an « 3,900 

kazanacaktır. 

Darülfünuna talebe 
kaydı 

Darülfünun Emanetinden: 
1 - Darülfünun Tıp Hukuk, Edebiyat, Fen ilahiyat 

fakültelerile Eczacı ve Ditçi mekteplerine 1929 - 1930 
&enei dersiyesi için talebe kaydı muamelasine baş
lanılmıştır. 

2 - Fakültelerle şubelerine, yüksek mektepler ve 
resmi ve hususi liseler mezunları alınacaktır. 

3 - imtihanla talebe alınamaz. 
4 - Namzetlerin atideki vesaiki haiz olmaları 

lazımdır. 
( A) Kayıt ve kabul istidaııamesi. 
( B) Lise veya yüksek mektepler, sıhhat, aşı, şaha

detnameleri. 
( C) Nüfus tezkeresi. 
( D ) Hüsnühal eshabından bulunduğunu mübeyyin 

ikametgah ilmühaberi. ( zabıtaca musaddak olacaktır.) 
( H ) 4,5 6 kıt' asında, mukavvasız üç adet fotoğrafı. 
5 - Kayıt 111uamelatına Teşrinievvelin iptidasında 

nihayet verilecektir. 
6 - Taliplerin Pazartesi, Perşembe günleri saat on

dan on altıya kadar Fakülteler idarelerine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

6 - Tıp Fakültesine girecekler, Fen Fakültesine 
müracaat edeeeklerdir. 

Gazi Hazretlerinin heykel

traş Sinyor Kanonika tara

fından yapılıp miidiirliigü

müzde satılmakta olan alçı 

büstleri fiatlarından aşağıda 

yazılı miktarlarda iskonto 

yapılacaktı~. 

Saun almak isteyen -

!erin Sanasarıyan hanı -

nın birinci katında Türk 

Tayyare Cemiyeti sevk mü

dtirlüğline miiracaat eyleme

leri mercudur. 

1 - 5 tane alçı biist alana 

·ı.· 5 
il - IO tane alçı bııst alana 

·ı. 7 ,50 

III - 50 tane alçı büst alana 

•!, ıo 

VI - ı 00 tane alçı büst alana. 

010 15 

V - 100 den fazla alana 

•;, 20 

Göz Hekimi 
Dr.Nuri Fehmi 

lstanbul, Divanyolunda 

- Telefon.: lst. 3212 -

l•tanbul /tse/trl mübayaal 

komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut leyli 

li~ or\a ve muallim mekıeple

rlnln ve bunlara mülhak pan

siyonların 1-10-929 tarihinden 

) -6-930 tarihine kadar sekiz 

aylık ihtiyaçları olan et, ekmelı: 

ve bil6mam erzakları Eı ·o·-;n 
22 inci ve ~bze, süt ve yo
~urtlan ile gaz, benzin, vakum 
ve mazuı ya~ları kezalik eyle
lün 29 uncu pazar gUnü saat 
on altıda ihale edilmek üzere 
kapalı zari usulile münakasaya 
konulmu~ur. Taliplerin ıeraiU 
anlamak üzere komisyon kiıabc
tine müracaaıl~rı. 

Ağustos 

J<ehtülevvel: 22 Burç: Sümbüle[ 

[!][!] 
Salı 

Le1leklerln 11tmeıl 
---111 

NamH Yakitleri 
lı•\ı Ôll• ı.t.ı&ı. ~-- Yallı l•ı•'t 

5,21? lt,15 15,59 ıs.5ı 20.30 3,3_4 

Buıiln dolanalr a iılm: 
K11 

Gilniln nulhati: 
Kendi elimle yare, kesip ,·erdi~lm 

kalem 
Fetvayı hunu nahakımı y~dı_ lptld:ı. 

1 

- Buıünltl hu a 
RüzgA.r poyraz ve hava açıktır 

.~- s 
Meı'ul müdür: Refik Ahmot 

T AA. Tın 2-:- Aif;u.11tos 1929 tefrikası: 28 - )B)ii.r ynl 
___;;...._ ____ _. ___ _.... ______ ~ 1 .. -· ·. ,. . : .:,. ~~".."'_ t { J. <? ... ' • .. • n. İngilizceden mütercim: Gı'i:::in 1\'uri 

kendisini aramızdan uzak

laştırmasının bu asri kadın

lar sosyetesine hazırlanmak 

ıçııı olduğunu söyliyerek 

alay eder. O ne müstehzi-

d. ? 
ır .... 

Bilmiyorum neden bu 

nll'saha~e beni dehşetli 

a'a'<adar ediyordu. Bu es

nzda bJşka biri yanımıza 

geldi. Ledi "Tilçester .. 

kalktı ve diğer misafirlerile 

konuşmı}'a başladı. Yar.ım· 

dan ayrılmadan evvel elini 

kolumun üstüne koyarak 

dedi ki: 

- Şimdi haber verdileF, 

sizin odanızın ocağına [ltu· 

rum dolmuş. Bunun için 

bu gecelik benim yatak 
' 

odamda yatmak liitfünde 

bulunacaksınız. Sizi koku

nun rahatsız edeceğinden 

korkuyorum, Bütün eşyala

rınızı hizmetçi öbür odaya 

taşıdı. 

Sevgili Ledi senin bana 

karşı olan iyiliklerini unu· 

tmıyacağtnı, ve aenl daima 

ıeveceğim. 

Ertesi gün eve dönerken 

dehşetli yağmur yağıyordu. 

H Ogüstüs ., le arabaya bi

neceğimiz zaman karşılaş

tık. Kahve altıyı kendi 

odamda etmiştim. 

Rengi bo~ktu ve gözfe

dnde Ol}.u il~ gôrçlüğüm 
ıaına11kl Bibi sanki uyuma-

mıf hlaihl veren bir mana 

vardı. Düşük bir halde idi. 

Ledi • Grenlen .. bizden 

evvel hareket etti. Bana hiç 

ehemmiyet vermiyerek • 0-
güstüs ., le gayet sıcak bir 

tarzda konuşuyordu, • 0-

güstüs .. ün şu sözleri söy

lediğini işittim: 

Unutmıyaeaksınız '. 

Malum yal Bir pazarlıktır .. 

, 

Seyahatimizin ilk anların

da ikimiz de konuşmadık. 

• Ogüstüs.. bir cıgara yak-

tı. Sinirli, 

birkı.ç defa 

kapadı. 

sinirli, içerek 

pencereyi açtı, 

Nihayet bana söyl<?nmiye 

başladı.. Neler söylediğini 

yazmıyacağım. Her cümle

sinin sonu yaralı domuzlar . 

gibi niçin böyle durduğumu 

sormakla bitiyordu. Benim

le bu tarzda konuşacaksa 
kendisine hiç cevap vermi · 
yeceğimi süku'iıetle söyledim. 
Kızdı ve bana istediği her 

şeyi yapabileceğini söyledi. 

- Hayır yapamazsın. 

Ben biiyle hitap edilecek 

kadın değilim dedim. 
( aı..,,ed•) 


