
Yılnnkl sayımız 

il •• , •• 
1 
.. -Akba;; , Gençllk , ı 
_Sinema !4!.'-~~~!:.._ 

Recep Bey 
Ankar•, 12 (Vakıt) - Cüm• 
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Cenevreden gelen ~ir ses 
"Bu adam dOnya yflzOnde bOyDk işler yap· 
mak için btltUn dOnyada sulhU hAklm 

kılmak istiyor r,. 
1:Dr~iy~ain milletler cemiyeti· 

ne ıftirakı mOnaıebetile journal 
de Gencve 8 temmuz tarihli 
auballnda bir baımakale yaz
IDlfbr. Journal de Geneve mil· 
letler cemiy t" · . . e ının toplamı yırı 

olan bır ıebirde çıkması itibari
le haddi zatında hususi bir 
ehemmiyeti haiz olmakla bera
ber. beynelmilel meselelerde ek
aeraya bitarıfane miitellıları ile 
tanınmııtar. Bu noktai nazardan 
da bu gazetenin menuubaba 
makalesi dikkatimizi celbedecek 
bir mahiyettedir 

Tevnk Kuştu ·Heyin, Journal deGene\'ıie 
Çlkın, ressam Dersu tarafından yapılmış 

bir Jcarikaturu 

izah ediyor. Bu suretle. Tevfik 
RlıtB beyin pbata bu iıte mi• 
him rol ifa .etmit oldujwna git· 

Akvam cemiyetine 
• • 

gırmemız 

Tevfik aa,ta Berin ltu ak .. m 
Ankaradan hareket etmesi 

muhtemeldlr 
Rartctye VekUt Tevfik Rllfttl Beyin, 

Cenevreye gitmek Qzere, bu akfam Anka· 
radan hareket etmfllll muhtemeldir. 

Londra bllyQk elçim )(tınlr, hariciye 
encllmeııt mazbata mubarrirl Necmettin 
Sadık. Bern elçill Cemal HU8DO Beylerin 
Akvam ceıntyetlne lfUrak edecek olan he
yette murahJıaa olarak bulwıacaklan eöy
lenllmektedlr. 

Diğer taraftan ajanam verdiği bir tel
grafta, TUrkJyerWı akvam ceıntyetine gir· 
meaine ait olarak on Mkiz temmuzda icrası 
kararl&ftınlan fevkall.de lç~ on altı 
temnıUZda yapllmuı Uıtlmaüııden bahao
hmınaktadır. Bu ııu.u..tak1 telsraf ıudur: 

Cenevre, 12 (A. A.) - Terki teallhat 
konferaıumım bltmellnden 1 ay evvel Ce
miyeti Akvamın meHtelnln tatwne dair o
lan ve Blr John gtmon tarafmdan Yeri· 
len takrir IUJ"etl projelılne alt mOzalceratm 
lcruma, Bir John Slmoın'un gaybubeti mQ 
nasebeUle H. Benea memur edl1mlfttr. 

Bu projenin konferW m-e•-Sntn ta
kip edeceft pkle att bUlunmaıD mtımkQn. 
dür. 

Bu IUbarla konteramm me•lelntn bu 
hafta zarfmda muv~ n .uratıe ld· 
tam bulmam muhtemeldir. Bundan bqka 
TOrklyeııln CemlyeU AkT&m& gtrmealne alt 
olarak 18 temmmda lCrUl mukarrer u-
amtıle fnka!Ade acumemm 11 temmasd& 

)'apitmyr da mQınldbtdlr. 

A vasof ya camiindeki mozaikler 

Bizans san'atının en 
yüksek nümuneleri 

MOtehassıs, yalnız. bir eseri mefdAoa 
çıkarmak için ta1m ile halta çalışmıştır 

Hakikat halde Journal de Ge
neve Tllrkiyenin milletler cemi 
yetine daveti meselea"ni müm
kOn olduğu kadar bitarafane bir 
g5zle görüyor Ve memleketimi· 
zı milletler cem"yetine iştirake 
dant eden assamble içtimaından 
bahaederken .. Cenevrede Tevfik 
Rüıtn Bey günü,, tabirini kulla
nıyor. Tevfik Rüştü Beyıo 1928 
1 " •sinde nasıl ilk dafa o' arak 
Cenevre~e milletJer cem yeti ile 
teması firerken bO:ıUk bir ftip· 
he ve tereddOt içinde olduğunu 
kaydettıkt~n sonra yavaı yaYaf 
bu Cetniyete kartı ısm-:lığını Ye 
nihayet Tilrı,İyenin milletler ce-

teri1or. 
fsY çreff refikimiz bu noktada --------•-•.;' 

'"''Y~H... J,tira ma ae 
~ .afiit --.,. ., ..... , ... 

Tali kuşu 
Plyankoda kazadan 
talllllerln isimleri 

On ikinci terUp tayyare plyankmunu· 
albncı keşldcsl dUn blUrllml§Ur. Dün 50 bin 

Ura 115138 numaraya, 30,000 lira 45992 nu • 
ID&raya, ıo,ooo lira '4556 numaraya çık -

:11tır. DUn ııoo numara çekJlml§t1r. Son 
fidede tkn.ınıye ve nıUkAtat kazamnıyan 

:~Un bOeUv Oçer Ura aınortı alacaklar • 

Bu ketidenln 
olmaktadır DOnıı: taUWert teker, teker be01 

• Q DOahnmızda Kumkaprda 
potta TeVftk efeıadlnln 
dJtmı )'UllUetık. DUıı ~ Ura kuan • 
Tevfik efen.ıtııJn lılıeu dlttmlae göre 
tak onar bin Ura ..ı--~kmif. !Jd or-

--...nur. 200000 Ura • 
mn taUhlllerhıdeıa hlrS.11 ..._ r · - Beylerbeyinde 
çmatdibl llOkalmd& Gturaıa l'ettalı efendi • 
dir. Fettah efendi b0et1at ...., 
81ııden almJftır. Bu biletin ......__ n•a ldf8 • 

-- bir talD1lıl de lzm1rde ceııue otoıDotıuı ~ Halil 
efendidir. 

Beyoflwıda ~ 
Natamullye llOOOO Ura, tOtibı lnJaı.ar~ 
mur1&nndan bir zata 80000 lira, Betlkta,ıa 
Muradiye maJıalleainde Haydar be19 30ooo 
Ura cıkmıftır. Bu uo taın1 lılleUertnt llmt
n&:dlnde Kader gtp81ııden alnuflardır. DQn 
kG btldeye alt numaraW'· muntaaanı ._ 
Wıeurde altıncı aytamızdadır. 

çok haklıdır. Tlirkiyenin millet· 
ler cemiyetine iı\irak etm..ı 
ıi~I bır mo•affakiyet İl• ba 
movaffakiyette Hariciye Tekili· 
m"z"n bGyllk hizmeti vardır. Ce· 
nevrede hakikaten ıulh için ça· 
bfan inHalar ve milletler de 

...... et Aa1111 
{ ATıcın.9 a-. •J&~ 1 

Vekil Hunu deyin 
mtl'11m beyanatı 

.... ..,, -
Gt•rlk Ye. inbiearler Tekili 

R.aa bey dllD Ankaradan ıeh
rimia ıelmit Ye bir mubarriri
IDİze birletme •e kontenjan iı· 
leri bakkmda. mlhim mal6mat 
•er'1iftir. 8a beyanab S inci 
.. 1'amızcla buJacabınız. 

- Aml.._ • ._,. • ,. .... llar•bn kı,...U adınllr. 
- Ya at.. PUo80f ••••• 7 
-"ııw,....._ı 

Seyyah şehri 
Edirneden lstanbula otomobUle ge 

len iki Franaıı, yollannuzın bo:ıuklu-

;andan, gümrik nıut11Mlemizin zorlu 
landan flltdytt mm,. Abidin Daon 

... ...... ""'•'"- dıltM .,., 

.. .. .,,,.,,,,,,,. : ili( ,enılt tlalılllıule 
1"'1n6ııl• JIGlll .. ,,,,.,. ıeArl .,.,,..,. 
lu1 

Qclld """-: ,,..,,. il onları, 
~ ..,.,. ... ~. _,.,,,,. 
oteUera .,,,.,._,,,,_ ,..... fll4Jlartla dlltl....,.,,... .,.ıı llCrl«rtla ~len
dlıu ,.. ,..... tıoi; o luıl4e, ,_,. ak· ., .... Wll.... 9"1.,,,Zun.. 
Şlflkkl: 

CUmle kepıaının lzerlade bula•• lewM 
( Resim, mürebusı1111 uriftne göre re11&mıaus tarafından Y•Pllm•tm] 

Bizaaa Hnat emerleriaclea ola- olu Am.tblı profalr Tbomu 
rü Ayaaofya camiinde bulunan Wbittemorem euiaini oldukça 
mozaikleri bir mOddettenberi ilerlet~. Camiin IOD cemaat 
meydana çıkarmakla meıpl t Alttan& 4 üncü ay 

Bu muammayı kıirı lıalled 
• 
işletme erkinmdan biri 
Hız fazla detlldl, fren tertibatı vardı, 

katarın tertibi doğruydu, diyor ! 
-----~-----------~ 

O halde kazanın sebebi ne .. Bunu halletmek 
için bitaraf bir heyete lüzum var 

IUı ince, ....,.,.,.,.., dew laörgiJc#J 
11161..,,.,. ..,,,."' l10llarunızda dolaf Be11llkköprlJ faclaaının tahkikatı Nk aıerlnde birkaç ıöz daha ta11I~ 
tırarak, manialar atlatıp hendekler U. rMfO'Ul olan Mget vazilnlnl lıe • 1Mk utlgörru. FUlıaldka art.da 611 • 
tlflnırak: nlU bltlnneblzin lıddlae mahalline gllk bir cltldlgetle tetklk edil-,,. 

_ .... erelldller, •1'111m, ...._ mıH!le genl bir tahklk lıegetl gönderUmlf ol malı~ bir facia vardır. Fakt ,_... 
11m1s.. 111s, .. blfd'Dtılar l:wlllde • ,_. dalıma DelJll f/Önderlleeeğine dair lıa 14 ka;ıtllJG ulnl/flll trenin terllblntlM 
otıı ma•Pv1e ._. -- ,_., m w1t herler oelmlftlr. Bu mzlget kazanın mlıteoellU bir ma'ull,d JMOZUU balı4 
llbrpbdeılte nlıat ...._. 71rttr. • tdc la- tdıkUd rxızllnlnln bitaraf bir ugete aoluna taJılt:lkal Nlumnı Beyllldtip
ıafetlelle ..._ ..... •d ı mı oerllmal ldzımgeleoeği luıklıuula ri ffll:llmna luarwtnwk de ltıtfll gel 4 

Ortllla BtJlıjp'Dı/lnna ~: dibi/dl nlWıamızda yazdığumz mitale ,,,,..,,.ldlr. Brl tollkUtatı ınmrldoel 
- ı,te .,......, tlJellm, .. pmarta alann ltlfıbetlnl teyit edecek mahllld dalıUlıitN ,,,,._. bltill fbMndlln-. 

.........._ ...... wa. ...,.,._ .. Udlr. Biikflmdçe hlitlue mahallinde ludlanıluı tıwn urtlballanna tlo#nl 

.............. ,.,... feoehhrde ....... iptida tala1dkata vazıyet etmı, olan. uwl etnwlc icap edecektir. 

.... Wlrmm 1ı•trt ntlar, pe711111er, lar tarafından oerUe~k maltunatla Zlra ,,ak tnnll'rlnln polcu ,,_, .. 
me,ftlar latıllrt lktUa edUmemnlnl btqlca ıumle uf rlnden nwl oepa ıonra kolunaaı lna 

01'fllltaa 61r lıruta ıoim-ak: ıir etmek kabU değUdlr. 111 noktal ntuardan umıunl aırett. 
- ı,te ._.,.,, tlJ'ellm. .. katlı tıwll· Bu ndklai nazardan bugiin bu me (Udlaa .al/fa111 fft'lrlnlz) 

lan ....................... lıeyaa ............ -==:-----------..;_ __________ _ 

:::~=.=::; Türk -Yunan dostluğu 
elrmeldlrl 

~ iP"" tıklım tıklım 1n - Garbi Trakyadaıı 270 kiıilik 
aan dol14 lnllıtün arkaautdan kol - b • h kafil • Jd• 
lar, ,.,..,., n#l~r sarkan bir Har- lr Seyya ell ge 1 
blve - F:la, 61r Eı'linöni - Y edllm
k ora6alı ,,a.~rek: _.,.. ....... ~ .......... 
... .....ati ......... eleldrlldl ...... 
TaJI 

Ye antla.,.,.. da, catltlelm dol
dıırrın kadınlı erkelcll, irili uf aklı ,e
lılr luıllıvu ,,.,.., ederek: 

_.,.. ...... ..,..... ........ da, .. 

............ ........ J1lr9dmderl. .. :ıalla-
n, .. peJlllıleıf, '8 eJnne1rJer1, lıa 

0

me;fftla
n ,.allıllll. lıa .........,_. lıbuDlerl W-

de .., ft ...... :pfl7aa .............. -

•ı 
o,ı • ... ,.,,. il, dlıanın lılf61r 1dJ. 

,..,. 6rıl,,,,.,aca1clıar ,. 1ı.,,. • 

tng& ""'1U01'11ltm tılıınei ~n 61 • 

tin """"" ıe11,,alıları l•tanb• dul 
etlerkrl 

Y..r Zlp ••nahlar lataatoacla 
Y11111 6 mca ap&m•ala 
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Bu muammayı .,-o.-h .. ,-, --Tı-81-gr_al_B_a_ll_e_rl_e_rl _ __..,. 
Kim halledecek :-"_::_ıc•_... __________________ _ 
tetkUc edUeee1' bir 1111Mle oldaju gi
bl trenlerin l/Olcultm1 ffga/aut ~il/O 
talurdUıw mahaa olan muhtelU ak -
...ailda otomatik frenler bulunup 
bul,,,.,,.,,,,.... da JGllfllll trilcik bir 
nınızu laallne girecektir. 

• • • 
Dün, bzanm, kat'i ıurette he

nüz anlqılamıyan, aebebinden 
bahsederken en kuvvetli ihtimal 
olarak katarın yük v&Sonlanmn 
arkaya, yolcu n.•onlanmn da a 
ne konulmak ıuretile tertip edil • 
mit olmuı üzerinde durmak la -
zımıeldijini yumııtık. Filhaki • 
ka lokomotif raydan çıktıktan 
ıonra ma.kiniıt fren yapanı, 45 
kilometre ıüratle meyilli bir arazi 
üzerinden inen yük •aıonlan tid 
detlP yolcu •aıonlarmm üıtüne 
binmiı, yolcuların mühim bir 
loımı dökülen buiday yıfmlan • 
nın ve yük arabalannm aJtmda 
kalarak ezilmiıle1'dir. Eler tren, 
yük arabalan yolcu vapnlarm • 

dan IODTaya plmemek ıuretile ter 
tip edilmit olsaydı, ya biç kaza 
olmıyacak Yeya timdiki nüfus za. 
yiatrna 1ebeWyet •erilmemit ola· 
caktı. 

Bu YUİyete nuaran, trenin 
ba tekilde tertibini fenni 'bir bata 
olarak bhal etmek •e hunun mea 
aliyetini de alakadar memurları • 
na atfetmek zarureti hlul olduiu 
na da ill•e etmiftik. 

Bir m6tehuna bu noktai naza· 
l'llDISI teyit ederek ıunlan aöyle • 
mittir: 

"-Tren münhaniyi seçtikten 
aonra makinin arazi meyilli ol -
Clu~ndan fren yapmq, fakat 45 
kilometre ıüratle yürüyen arkada 
ki ,tik vaıonlannm tazyikı loko • 
motifi aıçrabrıq, facia wkuhul .. 
mu§tur. 

ColComotif denildikten aonra 
arkumdaki furgon lokomotifin 
dftill W: tarafın akaiae, tala, 
lceftdl f:Blt.eri etrafmda bir kaYiı 
çi•ıMk vtf arkur esne gelmek ıu
retile denilmittir. Sürat fazladır. 
680 tonluk bir katar meyilli ara· 
•iCfe 45 kilometre aUratle ilerle -
mc::. Katar fena tertip edilmittir. 
Mulilelit katarlann tertibinde 
çok dikliatli dananmak lbmı • 
dır Buna riayet olamn•mıfbr. 
Muhtelit katarların yolcu •ason
ları d•ima arkaya konulur. Eler 
höyle yapılmrt olaaydı, nüfus za· 
yi tı olmıyacakb. Kaza mahallin 
de ark da bulunan vasonların 
aapıailam durmuı huna bir delil 
C1ir.,, 

fark demlıyollannda 
Şark a .. iryollarmda muhte

lit katarlarda lokamotiften aonra 
furgon vef ODdan Mnra bot bir yol 
at nıonu •e müteakiben yük va 
ronlan hahmme.kta en nihayette 
~e yolcu yqonlan plmeldedir. 

,,, .... •rkl111 ... d9,ort 

Dün bu metele etrafında devlet 
Clemiryollan itletme erklnmdan 
•iı' %atla Prilftiilr. Bize tunlan 
.a.,lediı 

"- Klana aehebl hakkında şim
alde• hlr rı-T llÖ7lemiye lmkAn yok -
bir. Ba. ... maltalliMI balnaa 
I• la919tlerbdn ...ıı tetldkatm41an 
~WB olaMUr. T......_ 111. ,,_ ............. , .. --·· ,,. . ,,... 

ha lieJetJelllda bt'l lllr fikir ... 
•"111..ı.rl lsla evvel& ••hletla ifa 
w.t ...,... ... ,.,. 11r.. aaa ... • 

Lozanda temin olunan netice hakkında 

Hata ettikc Amerikalılarla uyuşmadan 
Avrupalılarla itilaf yaptık ! 

Bir lnglllz gazetesi, bu fikri ileri stlrftyor. Amerikanın devlet
lerin harp borçları meselesinde menfi cephe almasından 

endişe ediliyor. Vaziyette tereddllt var! 
CeMYre, 12 (A. A.) - Lamannel si daha mühimdir ve tahdidi teslihatl namındaki ko•ı.,onan )'alden ihya 

kollf eramn kAtibi wnumiai, Cemiyeti meeelelerinln halline çalı1111lk her a edileeeji ve koqnnin ~ TUJh 
anam Utlbl umumisine cihan iktı- manclan ziyade bir wdbe haHnl al • bf r santte sirfip bir karar •ermeef 
sat konf eranm hakkında La usan ne' da 1111Ştır." M intlzaren morato17_. temcltdi-
kabul edllmit olan karar suretini gön Alman ba,weklllnln a8zlerl ne bq.Jamak 811ntlle La_....,da a-
derml§tir. Berlin, 12 (A. A.) - Ba§vekll M. tılm• olan adımı takip edeeeji mer -

Cemiyeti Aham meclisinin bu hu Von Papen, matbuat milmet11illerine kezin4edir. 
smta bir karar ittihaz etmek üzere 3 milyar mark mlktanndaki obliau- "Daily TeJcraph,, m Vqiqton 
ba hafta içtima edecefi zannolun • yonlana malt piyasalara ~anlmam muhabiri, Amerika pa:rftalatm4akt ha 
maktadır. ihtimali hakkmda vaki beyantında va ._ temaylıtln Lauaaae konferan-

Meclis, ayni zamanda Avusturya- mutasavver 12 senelik müddet zarfın sında hlldm olan zihniyetin tesirile 
ya monenet Jçln yapıhmş olan iti • da bunlann piyasaya çlkanlma8111a deilPlit oldatanu bfldtnaektedlr. Pa 
JA.fı da tetkik edeaktir. muvaffakıyet hbıl olmuına mitehu 

Hata ettik 1 •larca ihtimal •erilınemtiEte oldufa yitahhn timdlki temayfllU bortlann 
Londra, 12 (A. A.) - "Ttme8,, ga nu elyleml§ ve "Bana muvaffak ol- yeniden tet:ldkine mütemayildir. Hal • 

:se&eal, Lawunne ltillfaamelerinin, dufumm takdirde, bu. muvaffakıye • baki bundan blık~ ay evvel hiç kim 
kambiyo kontroUillin ve ln'edilere alt tin Almanyanın her ftibar ile mali ·ve ee buna talıantll etmezdL 
tahdldatın tedriel nrette flgunn in- lktıudl mvvazmealnl latirdat et.mit Faklll, &tlmaon .. 
taç edeeetfnl bildirmektedir. olchaiu mUUIM tuamman edecek • Loadra, 12 (A. A.) - Vqinston-

"Dell Bxprm9,, diyor ld: "Bir ha- tir.,, sözlerini fllve etmiftlr. daa Beuter aJ&-a bildiriliyor: M. 
ta lrtfklp ettik. Amerikablarla uyut- Le zandaki ad11111 t.klp SU-, Amedb .. Jaeallz harp borç 
madan Anapablarla IUW )'&ptık.,, Londra, 12 (A. A.) - Vqinrto21- lannm yenld• tetklklae müteallik 

"Nen ClmJniele,, de "IMtuanae'da daa bildiriliyor: hi~bir tedbir almam19 oldufunu bepn 
kuaınlaut olan muvaffakııyetler, Va herikaımı ddcU mahafflinin ın41- etmiştir. "Dostane ltillf,, rn ihzar ve 
flnston ile icra edilecek olan mtikA - taleur, m1ltteflkler aramdaki borç • tanzimi h111UAna lftlrak etmiş oldu • 
le•elen kapı &ÇDDf oldatundan Ame larm tesviyesi mabadi1e 10 sene n- tuna dair olan haberleri kafi saret
rikaJdann aazannda hortlar meeele- nl te11a edlbalf olan Dobt - Foandls ıe teblp ebalftlr. --------

1 z mi c Rıhtım şirketi suiistimali davası 

Dünkü celsede okunan ebeli vukuf 
raporunda nele 

İzmir, 12 (V A'JDT) - R*trm tlr
ketf suiistimali davasına bu gün de • 
vam edildi. Mahkeme salonu dinleyi
dlerle dolm11§ta. EnelA Eliur Kff
rafa vefatutda tereke9lala tuflyesi 
hakkında eulh mahkemesine ehli vu
k.t tarafıadan ftril• rapor okun -
m11ft1ır. 

Banka müdlrlerlni n tertip ettik le 
rf bu 1IZ1lll. raporun okulUDUI 'bir a 
atten f aıla lrilnffL 

Bu raporda flrketin reeml def ter
lerinden bazı yapraklanam kopanl • 
mi§ oldutu, yerlerine yeni kayıtlar 

konuldutu, şirkette ild tllrlU muha -
aebe U81llü tatbik edildifl ve firket 
hesabatmı ciddl tellW etmenin im -

limalllı ~llfJ'ordu. 
Maznun Gat Franko Adana elek

trik şirketine vaktile cönderdiji mek 
tubunda şirketin defterleri hük11metçe 
tasdik edilirken birkaç defterin ihti
yaten ve Ubamu takdirde kullanıl -
mak ilftre fazla tasdik ettfrllmealnl 
taftl7e eadpir. · 

Muaaa Tekili relsla bu hunata
kl 8Uallae, Fraakodan telcral aldıtr
m, Adana aitr ~nm ba •-leye 
dair kendisinin if adesbıe •lraeaat t
·dildfiiai if adeeiaia Adıma ınalkeme
alndea celbedftm..ıaı eeftbea lf1le • 
mfttlr. 

Fran.z bankası mfidlrl BarteJU 
phit olarak diale••ifllr. lfadeslnde 

şirketin defterl keblilnde 12; hesaliı 
cari defteriadea 18 aa,.ta yırtılmıt 
görd utlnil vaktile tetkik ettftl h ... 
batın uall dairesinde htulmadıtını 
söyledi. 

Mlddeiomuml defter yapraJdannı 
kopanp tekrar )'&Ulama eahteklrlık 
oldufunu beyan ettL 

Matı alar, firketle Jaiikilaet ara •d• ... 'akit itll&faaM 'ft ..... 
kola .adafaa aoktal •••m•an 
.... , • .,.. eeJWıd w 9llılk una 
...... , .. n Bllrhaetlla "11• mlda
fa tüldl olırlk fltlmım talep et. 
tlhr. Mal*•• ..,.ti ml•detmuml
nfa taltM ~ 1na talepleri nddet 
ti. 

Cenevrede 
Gelen bir s 

l Batmıkalemisde4J 
bulunduiunu iptida 0 

beynelmilel hayatta 
bir aulb aiyaaeti t 
TOrldyeDİn bwadald 
•e milletler ile doıt 
riki meAİ etmemiad 
ıptida o takdir etmiftir 
TOrkiyenin aulb ıiy 
Amimiyeti Cenenedeki 
cemiyeti mulaltlne de 
miftir. 

Gene joarnal de 
serdettiii mOt.IAalar 
çok haklı buldap 
nrdar; Da da Aaya ile 
mn birlettiti aoldada 
elinde tutan elki 
paratorlatu İl• sene • 
1ette balaaaa 1eai 
aiyısetleri aruaada 
zıddiyet bulmım .. dır. 
imparatorlutu cojrall 
den milletleri birbirln 
mak auretile iıtifadeye 
br; Yeai Tllrkiye iae m 
billkiı bopzlar va11ta 
letleri birbirlerine yıkl 
ta ve birleıtirmekte ara 

Journal de Geneve'ia 
sinden Tevfik ROft& Be 
ıi tabıiyetine ait bir 
iğreniyoruz : 

Bir pafott Temk R 
kim olduğunu bilmekaizia 
1111nı tetkik etmit ve ba 
slrllr pmez batırmlf: .. 
ytık maksatlar Petinde 
bir adamm yamuhr. 8a 
dlhlya ytızllade b&ytık iti 
mak, blltlln dllayada 
,kim kılmak iatiyor~, 
Mulaterem Nfikimiz bu 
~,ll.oU~ :annr.a IQ m 
lllft ediyor: ••Doğrudur. 
R6ftil bey iatueydi 
anama nifak sokau.k b 
tika da yapabilirdi. Fakat 
giden yola tercilı etti.,, 

Bitin bu aaıler ıhel 
•ıı meft1111bahl makal 
nada Ermenilere teaUOk 
bir fakra nr iri bmnmla 
mek iatenildifini pek İJİ 
madık. Makalenin aGzlde 
riri de itiraf ediyor ki 
Lozuda imu etmif 
muahede ile ıerek barice 
dablle kırp nıiJetial 
etmiftir. Bu vazi1etin i 
Talihleri yapbjı aibi 
..,.da 1apacakbr. Faka 
ldyenln milletler cemiye • 
meai ile eıki paclipblanD 
cakmalaruu birbiriae 
mek biıce alla dojna 
tlbi padipblana cllll 
olarak illa ettikleri affı 
1e k11u ederek Tlrki,. 
hariyetiadea bir t 
tabU atıfetler belde 
olar. BahUIUI me.andll 
Atıfet TDrk milletİllİD Y9 ,.c:am1a.n,..-. 
.. .. -- .... 11111 

.... ~tekrar .... ........... 

.. .., tl .. 1111•1 .... 
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1 
>S Takas 
:~ Muamelabmız 
~ ~ Tlryeste merkez mi 
ı~°" olacak ? 
ra~ Dnnkü gazetelerden biri Tir-

• f,f yestenin takas muamelatımız 
1 ~ı için merkez ittihaz edilece

til ğini ve orada ihracat ofisine 
eJ bağlı bir büro tesis edileceğini 
fi yazmıştı. 

Offs müdürü Cemal B. , bu 
~husus hakkında maliımah olma· 

e1' d - f' ,; ıgmı ve 0 ıs tarafından bu hu-
• r susta hiç bir müracaat ve teklif 
ır Y P l d .. 1.tfı 8 1 ma ıgını, belki bu işin lk-
of' tısat vekaletince tasanur edil-
8ob mekte olduğunu söylemiştir. 
i ı Çay, kahve ve eker meselesi 
kif .. inhisarlar vekaletinden dan 
111 gumrllkler baş müdürlüğüne 
5' mllhim bir tamim gönderilmiştir. 
e~ ~u tamimle çny, şeker, lcahve 

11 ı ıthalahnın bir elden idaresine 
alıf dair ayrıca yapılacak tebligata 

ı kadar kontenjan harici olarak 
fe çay, şeker ve kahvenin gümrük-
,,- )erden geçirilmesi menedilmiştir. 
kff Yalnız balı ve tiftik ihracatına 
.. mukabil olmak Uzere 5-7-932ak

o : §amına kadar gümrüklere gelmiş 
olan çay, şeker ve kahvenin güm

~ rbklerden geçirilmesine müsaade 
edilmiştir. . 

~ Hah ve tiftik ihracatımıza 
1' mukcbU memleketimize 
" girecek mal 
~f Son bir ay zarfmda halı Ye 

•' tiftik ihracatımıza mukabil mem-
1 leketimize 120 bin liralık muh· 

O telif cinste mal girmiştir. 
el hl:ınbul mıntıılrn:n tic ret mü· 
~ <iur vmnsın lSc taKas muame
~ l~s f.ıpan tacirlerimi.ı hakkında 

bır ı apor tanzim ederek iktısat 
r vele illetine göndermİ§lir. 
F Yunanlstanda ihracat 
fi Yuuıın hükümeti 22 mütehas-

sıstan mürekkep bir ihracat mec
.1 lisi teşkil etmiştir. Meclisin baş-

lıca vazifesi Yunan ihr#lcatının 
J tezyididir. 

::nzın '!ot.'~" etrafında 
J • d mleketımızın muhtelif yer-
erın c benzin fiatları geçen se-

neye na:ınrnn h . . 
t lik e emmıyetlı suret· 
ç~n YDe::ıiektedir. Mesela ge
"ft t k onguldalda benzinin 

çı ~;e esi 770 kuruşken bu 
se~e. OT·kuruıa kadar yüksel-
mı§lır. ıcaret odası t tk"k t 
başlamıştır. e 1 a a 

1 kanun11 18ylhesı 
iş kanununu tetkik eden ko· 

misyon dün ticaret odasınd - -
J 1 a og
eden evve e sonra olarak iki 
celse yapmış ve m saisine de
vam eylemiştir. 

Lozan itilafı 
Piyasada çok miis
bet tesir bıraktı 
Alman·Fradsız mali itilafı pi

yasamızda çok müsbet tesirler 
yapmıştır. Evvelce işe girişmiş· 

ken bil!bare sarfı nazar etmiş 
olan birçok Alman fırmaları ye
niden piya amızln işe girişmiş
lerdir. 

Kuponlar mUzakeresJ 
Paris'ten gelen ıon haberlere 

göre kupon hamilferi, hamillerin 
DlUmessilJeri tarafından toplanmıya 
davet edilmişlerdir. Mümessiller 
hamillere bu toplanmada hükQ
metimizin son tekliflerini bildire· 
ceklerdir. Hamillerin bu teklif. 
leri • bul edecekleri ve itilaf 
muka veJeıinin tanzimine b1:2şlaı:ıa. 

.. cagı tabm"n ediliyor. 

Ad1ivede: A ' k Poliste : 

Muhasebeci Şevket mert an Kasımpaşada feci 
Beyin muhal~emesl M kt 1 · bir cinayet 

Zimmetine 77 bin lira geçir- e e p er 1 Dün Kasımpaşada feci bir ci-
m ekten suçlu Çatalca. mevkı nnyct olmuş ve Kemal Bey is-
müstahkem muhasebecisi Şevket ou Ad minde bir odun tacirinin odun-

bk . d uztepe ve ana )arla döğlilmek ıuretilc ölümüne 
Beyin ağir ceza ma emesın e mekteplerJkapalıldı sebebiyet verilmiştir. 
görülmekte olan muhakemesi Memleketimizde ve civar mem· Zabıta raporuna göre Kasım-
son safhalarına gelmiştir. Dünkü tek etlerde bulunan Amerikan paşada Matmazel F ofonun depo-
celsede maznun vekilleri uzun mekteplerinin umumi vaziyetini sunda çalışan Sarafim tarafından, 
müdafaada bulunmuşlar cürmün tetkik etmek üzere bu mektep- aynı depoda çalışan bekçi Şük-
ikaında muhtelif esbabı muhaffe- lerin Amerikalı muallimleri ara- rü, nalbant Şükrü ve arabacı 
feler mevcut bulunduğunu söyle- sından seçilmiş murahhaslar lsa kandırılmış ve hiç yoktan 
mişlerdir. Muhakeme karar için şehrimize gelerek Üsküdar Ame- bir mesele ihdas edilerek Kemal 
başka bir güne bırakılmıştır. riknn kız lisesinde bir kongre Bey dövülmUştür, Zavallı adam 

aktetmişlerdir. Bu kongre on gün bu dayak neticesi aldığı yarn-
.Mu barrlr- Rejisör 
Davası 
Aıliye birinci cezn mahkemesi 

dün, Cumhuriyet gazetesi muhar· 
rirlerinden Ahmet Hidayet Beyin 
Dariilbedayi rejisörü Ertugrul 
Muhsin Bey aleyhine açdığı da
vaya devam etmiştir. Muhake
menin dünkü celsesinde tahkikat 
bitmiş ve muhakeme muddeiu
muminin iddiası ve mOdafaa için 
27 eylüle kalmışhr. 

Muhtelit mübadelede 
Komisyona ait bazı işler hak 

kmda temaslarda bulunmak üze· 
re Ankaraya gitmiş olan Muh
telit mUbadele komisyonu Türk 
murahhnsı heyeti reisi Şevki Be
yin yarın şehrimize gelmesi bek-
lenilmektedir. . 

Bitaraf murahhaslar ihtilaflı 
meseleler hakkındaki hiiküm ka
rarlarını hazırlamı lardır. Bu ka
rarlnr Şev i eyin avdetini mü
teakip yapılacak umumi bir iç
li at-J iki murahhas heyetine 
tebliğ edılccelctır. 

Orta mektep mualllmnaı 
lmtiha"ları başhyor 

Lise ve orta mekteplere mu
allim olmak istiyenlerin imtiban
l::ırına bugünden itibaren Darül
fununda başlanılacaktır. 

sürmüş ve yakın şarktaki Ame- ların tesirile ölmüştilr. Poliı tah
kikata başlamışhr. rikan mekteplerinin mali ve ida· 

ri işleri konuıulmuştur. Mektep- Bu da ağtr bir yaralama 
Galatada Hendekte Tıryanda· 

ferin de iktısadi buhrandan mil· filidlt: hanında sakin Ortaköy 
teessir oldukları anlaşılmış ve 

Fransız tütün deposunda katip 
tasarrufa aynı derecede dikkat lsrail Efendiyi tütün amelesin· 
olunması kararlaştırılmıştır. Esa· den Zekeriya Efendi ağır surette 
sen geçen derı senesi içinde yaralıyarak firar etmi§lir. Mcc· 
şehrimizdeki Amerikan mektep· ruh hastaneye kaldırılmıştır. 
[erindeki Amerikalı muallimler Sandal devrildi 
in maaşlarında bu maksatla ten- Emirginda sakin Haki iki ar· 
kisat yapılmıştır. Üsküdar kon- kadaşile beraber sandala binmiş 
gresi gene bu maksatta memJe- ve lıtioye önünde sandal devril· 
ketimizdeki Amerikan mektep· miş ise de kurlnr1lmışlardır. 
}erinden ikisinin kapatılmasına Sokafia dUştU 
karar verilmiştir. Ônümüzd~~i Galatada Yenicengiz !lokağm· 
ders senesi başlangıçından ıh· da sakin taşçı Kemal Efendinin 
baren seddedilmekte olan bu oğlu iki yaşında lbrahim ikinci 
mektepler Gödepedeki Ameri· kattaki pençereden aokağa düş-
kan erkek ve Adacadaki Ame- nıüş ve yaralanmııtır. 
rikan kız mektepleridir. Bu Motoslkletln altında kaldı 
kapatılmasına karar verilen iki Pangaltada Fatinefendi soka-
mektebin Amerikalı muallimle· ğında 12 yaçmda Daven Efendi 
rinden bir kısmı Amerlkaya Pangalh sinemasının önünde kar-
düneceklerdir. Birkısmı da mem· şıya geçerl<en o sıralarda oradan 
leketimizdeki ve civar memle· geçmekte olan 114 numarah ve 
ketlerdeki diğer Amerikan mek· Mebmedin idaresindeki posta 
teplerine tayin edilmektedirler. motosıkletinin altında kalmış ve 
Göztepedeki Ameriknrı mektebi yaralanmıştır. Mehmet firnr ey-
müdDrn Halepteki Amerikan lemiıtir. 
mektebine tayin edilmiştir. bin de vaziyetini tetkik etmiş ve 

Dünkü Sonposta ıazetesi eskisi gibi tedrisatına devam 
Gedikpaşa Amerikan mektebi- etmesine karar vermiıtir. 
nin de kapatılmasına karar ve· Amerikan muallimleri kongresi 
rildiğini yazmişsa da bu hnder bitmiş ve başlrn şehirlerden gel
doğru değildir. miş olan murahhaslar yerlerine 

Üsküdar kongresi bu mekte· gitmişlerdir. 

Ankarada bu 
Bütün şüpheler bir demircinin üzerinde toplanıyor 
Ankara, 12 (Vakıt) - Rize 

meb'usu Hasan Cavit Beyin dört 
buçuk ay eTvel tagnyyüp eden 
eski hizmütçisi Fehimenin naaşı 
evvelki gün tesadüfen Yeniıehir
de bir lağımda bulunmuştu. Son 
tahkikata göre, bu cinayet ha
disesinin bUtün şlipheleri, Hasan 
Cavit Beyin evine girerek dört 
kat elbise aşıran Konya Aksa
raylı demirci Salihin üze.rinde 
temerküz etmektedir. Son tah
kikat şu neticeyi vermektedir: 

Hasan Cavit Beyin aşçısı Ce
~ile ile maktül F ehime bir pan· 
sıyonda oturmaktadırlar. Febime 
Demirci Salibin metresidir. Fa
lcat bir akşam Salih Fehimenin 
odasına geldiği zaman içeride 
F ehi menin ikinci dostu Osman 
zade Hamdi Beyin evlatlığı Muı
tafayı görmüştür. Bu sırada de
mirci Salible Mustafa arasında 
bir kavga çıkmıştır. Aradan bir 
lrnç gün geçince F ehi menin oda 
komşusu ve balen Şurayı devlet 
azasından Omer Lfıtfi Beyin 
avjnde hizmetçi bir Ermeni ka· 
dını Cemileye giderek Fehime
nin birkaç gecedir odasına gel
memekte olduğunu ve demirci 
Salihin de evin etrafında mUte· . . . 

essir ve ağlıyarak dolaştığını 
söylemiştir. 

Cemile maktul F ehime ile dar· 
gm olduğundan evvela bu söz· 
lere ehemmiyet vermemiştir. Fa
kat bir gün febimenin odasına 
inmiş, Salibi karyolaya uzanmıf 
ağlarken bulmuştur. Derhal F e
him eyi sormuş Salih de Fehime
nin eve gelmedij'İni söylemiştir. 
Birkaç gün böyle geçmiş ve bir 
gün Salih Fehimeye ait odada 
bulunan cşyelan alıırak çıkıp git· 
miştir. 

Şimdiye kadar yapılan şu tah· 
kikat Salibin katil olduğu bük· 
münü vermuktedir. Hatta Salibin 
izini kaybettirmek için Hasan 
Cavit Beyin evinden eşya çalmı
ya da teşebblls ettiği zannedi_l
mektedir. Y arm mevzuu bahıs 
şahıslarla Salibin muvacehesi ya· 
pılacaktır. 

Bekarin ma lfeti ! 
Trabzon, }o - Akça abadın 

Lefke köyü ahalisinden lürkmen 
oğullarından bekAr odlı bir ada
mın bazı saf kadınları, batıl iti
katlarından istifade ederek do. 
)andırdığı nnlaşılmış ve kendisi 
yakalanmıştır. lhtiyarca bir adam 
olan bek'r Al<çaabat kasabası ci· 

varıoda bir yerde bir mezar 
ha:zırlamıf, bir bayrak ve renki
rcnk beıler nıtığı bu mezarın etra
fına bit de yeşil parmaklık çe
virmiştir. 

Bekar mezarın baş tarafına 
bir delik açmıı ve bir kaç mum 
diktikten sonra etrafına burada 
yatan şebit evliyanın her gece 
mezardan dı~arı çıktığını lfae 
etmiştir. Bekar bu suretle etra· 
fına bir çok saf kadınlar toplıyarak 
paralarıoı almış, geçinmenin yo· 
)unu bulmuştur. 

Fakat müddeiumumi Ekrem 
Beyle Akçaabat kaymakamı ora
dan geçerlerken bunu görmüıler, 
Bekar hakkında adli tahkikata 
başlanmıştır. 

Malatyada bir cinayet 
Malatya, J 2 - Burada feci bir 

cinayet işlendi boyıcı Mehmet 
adlı bırisi ortağı Ye aynı zaman
da teyzeıinin oğlu olan Hacıyı 
bıçak) öldürdü. Katil cinayetini 
maktulle aralarında çok ehem
miyetsiz bir meseleden dolayı 
münakaşa neticesinde yapmış ve 
kaçmıştır. Fakat bilabere polis 
rıer komneri Ahmet ve muavin 
Nuri Beyler tarafından şehir ha
ricinde yakalanmı§lır. 

u ıc::ı:c::::m:::ıı::llSı:ııı:ı::ı;m S abasın da ,. 

ikmet Şakir B. 
BırT .. k bayftarınuı 

muv fakBye i 
Uzun müddcttenberi harp ve 

sıhhiye köpeklerinin ırk ve ter•' 
biyelerilc meşgul olan haytnr 
Hikmet Şakir Bey, Temmuzun 
yedinci perşembe günü Paris bp 
fakültesinde akademi azalarmdan 
mürekkep bir jüri lıuzurunda ve 
kalabalık bir sami kitlesi huzu· 
runda tezini muvaffakiyetle mil· 
dafoa etmiştir. Neticede kendi· 
sine dol<tor unvtnı veriJmİ§tir. 

Hikmet Şakir bey, 929 sene· 
sinde beşinci imi ordu baş bay• 
tar muavini iken karargahta vü .. 
cude getirdiği terbiye mahallinde 
yptığı lecrüberlerden sonra. 930 
senesinde " harp ve sibiye kö .. 
pekleri,, isimli bir eser yazmış 
ve bu eser, büyük erknnibarbi· 
yemizce takdir olunmuştur. 

Paris ve Alfort baytar mek• 
tebinde bilhassa zootekni saha• 
smda çalışan ve mektepten yük· 1 
sek derecede diploma alan Hik· 
met Şakir B. , köpek terbiye 
müesseselerinde, beynelmilel ser• 
giler ve müsabakalarda vazifeler 
ifa etmiş, tetkikat yapmı~ ve 
"lstanbul köpeği, harp ve sıhhi· 
ye ltöpeği olarak Türk ordusun• 
da kullanılması,, mevıuunda ha· 
zırladığı tezinde, köpeklerimizin , 
vasıflarını, kabiliyetlerini, harp• 
larda gördüğll hizmetleri, Avru· 
pa ordularındaki teşkilatı ve ni· 
hayet ordumuz için ne yapılması 
lazım geldiğini izah etmiştir. 

Elde ettiği muv::ıffakıyetten 
dolayı kendisini tebrik ederiz. • 

Iiüseyin Beyin 
Seyahati 
Robert Kolej Türl<çe şubesi 

reisi Hüseyin B. , önümüzdeki 
Pazar günU s' at on bir buçukta 
Romanya postasilc \C Köstence ' 
yohyla Avusluryaya gidecektir. 
Hüseyin B. , orada Badgastnyn .. ' 
da kalacaktır. Seyahati birbuçuk 
ay kadar sürecektir. 

Gümrükler Muhaiaza 
kumandanı Seyfi Pş. 

Umum gümrükler muhafaza 
teşkilatı kumandam Seyfi Pş. 
dün Ankaradan şehrimize gel· 
miçtir. Seyfi Pş., lstanbul güm• 
rüğü başo:üdürlüğü binasında 
kendisine ayrılan bir odada ça• 
lışmıya başlamıştır. 

Mevhibe 'i'e akbule 
Hanımefendiler 
Baıvekil ismet paşa hazretle• 

rinio refikaları Mevhibe ismet 
Hanım efendile Hariciye vekili~ 
Tevfik Rüştü Beyin refikaları 

1 dün sabah Aukaradnn şehrimizo'1 
gtlmişler ve akşamki Avrupa~ 
ekspresile Karlsbade hareket ~ 
etmişlerdir. Aynı tirenle haraket 
eden Berlin sefareti mllsteşara 
Kemal Aziz Bey Mevhibe ve 
Makbule Hanımefendiler Kar ls
badn kadar refaket edecek son• 
ta Berline düncrek yeni vazife. 
sine başlıyncakhr. 

Abbas Hilmi Pş. 
Şehrimizde 
Sabık Mısır Hidivi Abbas 

~alim paşa dün sabahki ekspi· 
pıres!e şehrimize gelmiş ve Ta· 
rabyadaki Tokatliyan oteline 
inmiştir. Abbas Hilmi paşa ilo 
birlikte snb:k şarld Erden Baş• 
vekili Hnsan Halit p ııd:ı bura• 
ya gelmiştir • 
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Ayasofya camiindeki Belecllzede ı 

Bir mezarlık 
mozayıklar Davası kazanıldı 

Belediye, Evkaf aleyhine açbp 
ltir mezarhk da•uı kazanmıtbr. 
A.ı.plditma ,are Y&kaekkal
dmmda Şabkali mahallesinde 
lranh Mecidin dOkklni kartıtın· 
claki mezarlığm bir kısmı iki 
1ene enel Evkaf tarafmdan Me
cide kiralaDIDlfbr. Mecit bu me
zarlıiı bir babçe yapDUfbr. 

(ast tınlı 1 inci sayıfada 1 
,erinde olad moza111dann bir 
çojana meydana çakarmııhr. 
Şimdi bu mozaiklerin en mD· 
lllml olan ye cUmle kap•nın 
iminde bulunan mozaik lev· 
ha ilerinde çahfmaktaclır. 

Din muharrirlerimizden biri 
prof..ar lle glrlifmOf, nasal ça· 
hfbiml, pmclıye kadar aarfetti-
11 meuidea nual bir netice 
elde ettijiai aormUf, profe.ar 
1111 h ..... ıayam dikkat mal6· 
.. t wrmlftir. 

Ba malemata gBre aoa cema· 
at ,.mm ta•annu tqkll eden 
,.ıclizh abhlu tamamen alba 
ft mozaiktir • Burada camün 
JoerWae aplaa dokm kapı ar
dır. H• kapınm lal&nde de 
1mm ay, Jul biW teklinde 
birer kemer balnmaktadır. Bu 
kemerlerin ortamda kırmm 
moalktea birer alip İfl•lllİf· 
tir. Y almz ortada buhinan clm
Je kap11111111 lberiacle Binaa -·at uarmclan olan bir moza· 
lk lefta bahmmaktaclır • Ba 
ım.da laureti la bir tıht 
iminde obaWft ininde Bizana 
~tora diz çlkmllt bir va• 
1iJe1te t&'llmekteclir. Hazreti 
llaam •i •• aol tuaflarmda 
Wr madaly• nrclırki b..ıuclp 
blliDia ipninde birer melek 
,_eclilmif bahmmaldada-. 

Profalr Tboma• Vhibemore 
mo :tik levbr 'an bah1ederkea 

- Ihı ..... Bu- ........ -
..... 6lr ~- f'lrilfr 
atlllial .,,,,., ...., .. ~ .. 
,.. ... lleınlnl bıuUlerine 1Md • 
,._ ,.,_,. Gdflerdtr .. 

Demiftir. 
Fakat profes6r8n meydana 

pbrdıp ha('· 'lf Ue mouik 
lhha lıealz i~e pteıil
m1or. Çlbakl IOD taDzifat hedz 
ppdmalDlfbr. Knma reakll 
_,.11c haclarm tlserlae birer 
blJik Ujat parpa yaplfbnl
.U lllNtile mahafua edilmek· 
tedlr. 8a haçlar meydana çaka· 
nlmudan mel llW'lerlacle J&i· 
• boya • ,., ...... çlpk , ..... 
~ bahaa-"ta1dı. Fakat ba 
clPk ralmleri , mosai~eria 
--.deki çiçek reaimlerinln 
kopyalancllr. ipe Amerikalı pro
,... ba boyalı naimleri silerek 
baalarm altmdald mou111dan 
..,c1au pkarmaktaclır. 

lhlaarririmiz moza,Wm •• ,. 
-- pbnlak ipa ....ı bir 
... bU.acbiı IOl'llHll: 

- Ba mouyikleri temizlemek 
.. ldmJ8WI bir madde mi imi· 
h , ..... ? .. clemiftir. Profe-
* bd male: - a,,,,.r, ,.,.... ,,.,,,. kullan-
... _,,. .,,,.,.. MowrgDrlıert ... 
,.,_ ....,. rı r.ım H pPltlerl ,_ 
..,,.,.,., '"""" ..,,., .,,,.,,,. Mike • 
......... Balana ,,,,,,,,,,_ ....,,,. 
ı.n ...... flianılol'llnl. Ta611 ..., 
.,.,,._, ~ - ~ 6lr ,,.,., ..,,,.,,..... ~ ,,,,.,.,,,..,... ,, . ...,,,..,,.,...... 

- Şimdiye kadu kaç taae 
moza,lk meydana çakardım• •• 
..._ ipa nekadar zaman Ar-
fettiaiz? 

- Buf'flllo lf .... beri fflllflllO
,.,... Ba ınllddd ..,.,.,,. MkU tane ., . ...,.,., ..,. ......... 
,.,,,. w ..... ,.,,,.,,,,. .,.,.,,. ~ 
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.......,.,.,. ,.,.. 6lr ,_.,,.,,. 
..,.,._, &o.-..,. temlzlOlfrel: 
....... .,.,..,_ lfla "' laalta ...,.,. . .. ..,.,.,,,,,, ........... 
~" ............ 

bu izahat g6ıteriyor ki bu sat 
hakikaten iğne ile kuyu kaayor 
denilecek derecede dikkat ft 

itina ile Ayaaofya mozayikleri 
Dzerinde çahfmaktadır. Ve tim· 
diye kadar elde ettili netice
den çok memnun ıanı.ımekte
dir. Profeaar her Abab uat 
yedi buçukta gelerek ite bqla· 
makta; akpm uat oa yedide 
mesaiaine Dibayet Yermektedir. 

Gene profe.arlla verdi;i mU
temmim malOmata gire Ayuof. 
ya camii Bizamblar tarafmclaa 
albacı as1rda yapılmıfbr. Fakat 
sekizinci asırda Bizamhlar ara• 
S1nda çakan ibtillfJar aeticelİD· 
de camideki pallana bir lusmı 
tahribata ujTamııbr. 

Abdlllmecit zamanuada A,a· 
aofya tamir olunllHlflur. Tamirat 
eanumda moıayilder ..,.atbili-
1ordu. 

Profealr m111isi.U• pe akit 
nihayet balacajı llaklanda be
niz kat'ı bir Ilı lllJll~k 
vaziyette olmadılan •1lemlftlr. 
Profesare bu mlfldl ve 10D de· 
rece dikkat ft itinaya muhtaç 
itte ltaly... moıaJik AD'atUr
lar111clan çok muktedir iki 6 
teh8Ulı yardıın etmektedir. 

Y eDİ belecliJe kanuna ile E.
bfa ait batan mesarhldarm be
lediyeye dem icap ettiii halde 
Evkaf yeniden bir mukavele ile 
mezarlıtı Mecit efeacliye llç aene 
mlldcletle kiralallllfbr • 

BuDU &zerine belediıe E.
bf al.,hine dava açmlfbr. 

Fakat Evkaf bnl'UIDlll akar 
oldaiaau ileri •lrerek meurb
im EYkafa ait bulundutuiı iddi
a etmipede mahkeme burumm 
mezarbk oldupna ve belediyeye 
dem IAZllll ıeldifine karar ver
miftir. 

Bandaa baıka Belediye aynca 
llecit efeacli ale1biae mezarlıp 
tahrip davua açllllfbr. 
- ................. 18ik•U. 

"e11 .. tau•ı 
Ticaret 7apu alt m&atahail· 

)erile iaekçileria dlrt me•simde 
faal ~duldan halde hafta 
talill knunaaa temkan ruhsat 
almakmm Cuma dnltri icrayi 
ticaret etmekte olcfuklarl 1apılaD 

Musulda bl• hadise teftit neticeaüade ula111m4br .. 
Musulden relen haberlere ... Beledi1e Tllridatmm m,a.m -

re Mı~rr11 erdeade Mmal pet- cip olan ba fUliyete mU1UCfe 
rollerinin Ha,faya naldı içia edilml,erek hafta tatili k.....
boralar koymakla megal klyll- da ~de edecek elu ma.
lenlen mlrekkep bir be,ele· be- taWler n ahar alüpleriaia • 
dewiler h--.. ...... tal •• kip .. natpı. 
a...ı.,l şarala...., '-tlllııt..:lıiımı-.4 .. ,., 9' ı · 
bomUflur. ll!vlerdekf 11taiı"91r 'ii'ar.atr 

Mlleueae ve eYlerdeki elek· 
ereııı klmUr flrkeU ,,. trlk tesiatmda D-a tabir edi-

Tark "41lerl __,..., 
7.eaga!daktan gel• Na ile- I• mprtalana .tel aanlmalt ..,. 

berler, EretU klmlr firbtlaln retile talmylli •• JUIDlf li~ 
SOD zamanlarda bir kmm Tlrk talana tecclit ecm.eklİ&İll tel 
ifçilere 101 vermi,. ~ an1arak bllamHhfl ,.,.._ ttf
bildirmekteclir. AJDI habere il- titler aeticuiQde aütalaup .. 
re baalarm yerine baa F...- YAD11• pkma1111a sebebiyet 
lar, matehaU1s ...-ı a1bDda .. Y.ecelt olaa bu .... •ID'I ile 
tiriliyorm11f. tel unla -..U kallaia .. ta ia· 

Birçok ıiklyetlerl mdcfp OW.- nr ecluleria cezalanchnlw. 
ta bildirilen ba nayetia. et* .. be ......_.. .. ıibi t• 
dojra ise derhal tetkik ~dilmesi teaiat TUi& banlum ela derhal 
••..:... dır J..U......_. taml• edilmiftlr~ 
nu:ım • K ............. ..-ıedlıe iti•• 

Blrl11•m tarih lloce .. n d&ldlller w il8ldettllilk laUror 
Aakarada toplanan •• effelld Konaernblftr mlcllrllil be-

glbı biten kongreye tehrimizclea 1ec1iJe r11aetiae ..__t ede-
iftiılk eden tarih bocalan .. rek belecllrenlll ~ amami· • 
mldenWer dan cllamltlınllr. p ........ t...... laeriDe 
Hocalardan •• mlderrlslenle. belecllJe biaa_.n kODHnatuYa· 
bazdan AHprdaki barfrlyatı ya- ra Y.0.abii iatemiftir. Biru 
kından girmek malraclile Aa- afak ol••• ra;mea &elecf11e 
kanda kalmlflardar. bin•, kouervataYar için pyet 

lltabU r••••• .. ......._ elftiitli ,aralmektecllr. ........................ 
ı.tubaldaki etabH ram1ara Bir teberru 

dajıblmalda alan 150 bia 19- Ve teeekktlr 
liz liralık taaninatdaa latlhkala t.tenw BallrMI ~· A..adlra-

ea u olanlara ait Dk padi ba llkıml OeaeraU ssaorta laıllp.DJUIDlll ı. · 
hafta i-:-.ae tamamlaaac:akbr. tuııaı tubell lı.Qulı *ile artedllmek • 
~ ... 1'lla,.t ....... ~ BaDrn1 

latilakaki daha fula olanlara _.. -. 7tls 11ıa ....-,ur. Bu --. 
ait ikinci liltede liamlanmakta- ~ ı.tauuı m'1btaCIVI halrlmada la. 
dır. Ba listede ilimleri olanlara ... IDaDl JUie lral'll 11a1Jreyt mullte • 

rem ,_..... natuDe tetek1dlr eder. 
talminat teniabDa Aj'ultoda 
bqlanacakbr. Şiacli1e kaclar ftlaar 
l 50 aileye tazminat werilmiftir. Rol Nanr ıdrtkamıs J'IZllDIZID eok· 

!atıma mebni ba gla detcedllemedt. 
V .. I .., ............ Okuyacolarumzdlll tlsUr dileriz. 

Y aloada bulunmakta olu 
Dahili1e ftldli Şlkr8 Kaya a.,. ,,.:::ı=: apınel ..a 1ulld 
le plfmek 1zre iki p effel P...,..t efeadbaln Mtılmet itala 

Yalova1a gitmiı olaD Yali ve be- :.1;~S:-~...!.:ıı:= :! 
lediye reisi Muhittin 8. din ak· dlr Jolmaa RP'tlp 1WJan...ıa1n 
pm dlnmDttür. lkametdla.. m•allyeti hueblle 

tebligat ifa edlJelDetHll aalqllml§ ve 
Tehir etllle• ....W ma. teMll&t letanla bnr nrll • 

KouenahıYar madllrll Ziya m1f ol..._daa Jir11i ... artıHa 
ve Halk bilgisi demeti umumi -11k•JDe78 ailraeaat et.-ıtl tak • 
kltibi Halit ~lerin Bahk..rr elinle • ...,. .. Sı7alten wmele :ra-
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garbi Trakya gazeteciler birliğine 
mensup gazetecilerdir. 

Yunanlı meslektaşlarımız, gar· 
bi Trakya gazeteciler birliği rei
si ve lskeçede çıkan lmerisyanea 
gazetesi başmuharriri M. Yana
lwpulos, Selanikte çıkan Fos ve 
Atinada çıkan Akropolis gazetesi 
muharrirlerinden Kosti Kanelo
pulos, lskeçenin Aatir gazetesi 

Re§it bey kafileden evvel şehrimi 
ze gelmiştir. Seyyahlar Uzun -
köprüde seyahatin tertip heyeti 

lerini rica etmektedirler. ftl 
Seyyahlar ıehrimizde bir hl' <' 

kadar kalacaklar, bu müddet ~, 
fında Y alovaya da gidecekle' 
dir. arbi Trakyadan 270 k·şilik 

bi seyyah ka i!esi geldi 
Garbi Trakya gazeteciler bir

liği tarafından tertip olunan se -
yahate iştirak eden seyyahlar dün 
saat 14,15 te Konvansiyonelle ls
keçeden §ehrimize gelmişlerdir. 

Yakalarında Türk - Yunan 
milli renklerinden yapılmış rozet 
ler bulunan seyyahlar Türk, Yu -

hsyraklıırile süılenmlt vagon 
nndan indikten sonra kendileri· 

ni brtılıyanlarla görüşmüşler, 

sonra şehrin muhtelif otellerine 
dağılmışlardır. Gelen seyyahlar 
Dedeağaç muallim mektebi .mü • 
dürü M. Gardikas'ın riyasetinde 
270 kişidir. Yetmiş kadarı garbi 
Trakyalı Türklerden, kırk beşi de 
mübadele suretile şehrimizden 
ayrılmış rumlardan olan seyyah
lar doktor, muallim, çiftçi, esnaf 
ve muhtelif meslek erbabından -
dırlar. Gelen seyyahların yedisi 

başmuharriri lstavro Dakopulos, 
Elefteronvima muhabiri madam 
Kaçopulos, Selanikte çıkan Ta -
hidromos muharrirlerinden M. 
Drakopulos, Ditiki Traki muhar
rirlerinden matmazel Vafidudur. 

lskeçede çıkan "Yeni adım,, 
refikimizin batmuharriri Abdi 

imzasile reisicümhur hazretleri -
ne ve lr.met pa§a hazretlerine ta
zimat telgrafları çekmişlerdir. 
Seyyahlar Sifalas fabrikası tara • 
fından bu seyahat münasebetile 
husuıi surette imal edilen ve üezr
lerinde Türk ve Yunan bayrak -
ları bulunan hususi cigaralar kul 
lanmaktadırlar. 

Yunanlı seyyahlar büyük bir 
kafile halinde bu gün saat 16 da 
Cümhuriyet abidesine çelenk ko· 
yacaklardır. Seyyahlar bu mera -
sime şehrimizde bulunan bütün 
garbi Trakyalıların iıtirak etme • 

Kafilenin reisi M. Gardin1'":f 
dün bir muharririmize şunları 1 

lemiştir: ~ 
- Türkiyeye sadece seyahat 111', 

sadile geliyoruz. Fakat bu seyııf1D( 
ayni :ıamanda Ttirk - Yunan d~~ 
ğunun takvi.resine de hizmet c ııo 
ğine kaniiz. lki memleket nrtı51 ~ 
bu nevi seyahatler hiç şüphcSiı 
noktadan ~ok faydalıdır. ~ 

Türi<iye toprağına nynk bast~~ 
mız andnn itibaren her tarafta bil; ~ 
kolaylıklar gördük. Bunn bilhasS 
~kür etmek ieterhn. 
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Maraı Çeltik Fabrikası T. A. e•llkeıne ,,. icra lllnl•r1I 1 s. Ko. Sa. Al. Ko. dan 1 
tirketinden ! latanbul D6rd0acn icra me- Afaj'ıda cioı •e mıkdar Ye ıunızonlan JUlb mevaddı i•ı• 

k~palı zarf uıulile mOoakanya konmuıtur. ihalesi 7-8-932 Pa· 
zar ,ODD uat 10,30 daa itibaren biıalanoda yazıb ıekilde icra 
edilecektir. Taliplerin prtnamelerini g6rmek Dıere her gOn ve 
mDnakuaya ittirlk için Babkeair de Askeri Sa. AL Kom. na 

lbketlmlz heyeti umumiyesf 932 seneet Ağustos ayının 15 inci P.-.. murluğundan : 
-"ntl --' ı Ma--'ta f kallde J rak Temamını 12000 Onlkl bin lira kıy· 

tesl •• zenli aat onda şirket merk«rA• 0 an • ..,. ev 0 a met takdır edılen Kartalda Kumsal mev· 
içtima edecellnden şlı~et eaas mukavelenameslnin aşaftda yuılı bazı mad- klinde 130'. 7 rakım eb\ablı knden 
delerinin tadlHne ve halen sermayesi olan 120 bin Urantn 158 bin liraya ıasaıruf lcanununun neşrinden sonra mu· 
tezyidfne müteallik ba içtimada Ticaret kaDwMı maelbface bir llllH 1ahf- hıddes malcoyu Dolap ve Dım ve muş 
binin dahi hakkı reyi balU11duğuna göre bi16mvm hissNaranın yevm ve ea. tcmilAn saırevi havi halen Bostan Kuyu· 
atı mezlcOrda hazır buhmmalan ilin ohnaur. su Dam ve müştemilln ve saireyl havi 

Raznamei mOıakerat olan ı,bu Bostanın nı11r hissesi açak ar· 
hrmı)a vazedılmış olup 25 7 • 932 tari· 

Şirket esas mukaveleumnlnin beşinef, on bfrfnel, on Udnd. OD UçUn- hinde şarmımesi dıvanbaae}e talık edl· 
cü, on beşinci, on Yedinci, on eekilinci, yirmi birinci, yirmi tiçüncii, yirmi lerıt 20. 8 932 tanhine musadif Cumar· 
dördilnetl, otuz dördiincü, otuz beşinci maddeluinin tadllf. ttsl günü saat 14 den 17 ye kadar Is· 

Maddelerin tadil metinleri be"eçbiltidir : t1nbul Dörduncu icra dairesinde IÇ'lk 

muracutlan illa olmar. (S33) (3235) 
Cillli Mikdan Carnizon 
Ua 520,000 Babkeair 
Ua 585,000 Edremit 

.. 
" 
" Sade yatı 

Arpa 

4'6,000 
270t000 
260,000 
23,000 

700,000 

Bur11 
Bandarma 
Mudanya 
BurH 
Bursa 
• • • 

ihale tarihi 
Saat 10,30 

" " " .. .. " 
" ' .. 
" " " Saat 11,SO 

On iki buçuk.; 
Madile 5 - Şirketin aennayesl 158 bin Undan maret olup bebe~ ~ anırma ile sanlacık:tır. Arurmayı iştirak 

Tlrk Jlruı kınnetinde 31&00 hİae7• münkaeemdfr. Heyeti Uaumiyenın ış- ı~n yüzde yedi ıtmlnıt ılm1r ve mütc· 
ba eermayeyi bfr misli tezyit sallhlvetf olacaktır. Tezyidi 1ennayeye ka· ralrim vergiler ile Beledıye resmi Vakıf 
rar ftrilditi zaman htiıkAmete malOm~t verilecektir. Senaayeni• bir miB • icaresl mü,renye ıittır icra ve iflas ka Yerli fabrikalar mama11tından ı Kapata zarfla m&nakeuya ko-
lfaden fazla tez>fdi evvelemirde hfikftmetin muvafakatinin istihsaline mü- nununun 119 uncu maddeııine tevfikan (100,000) metre boı realste ka· nulan 9996 kilo erİmlf· sade va-
tevak.luftrr. Şirketin ihraç eyliyefffl hi.Me senedatmın ntimGneleri ihraç - haklın Tapo ~icillerl ile- sabit olmıyın I k k J 

tan ~el tasdik edilmek O.re lktıea t VeUletfae tevdi olunacaktır. Ser - ipotekli alacaklılar ılc diğer ellkldarının put u .... kapab urfta mil- tın talibi zuhur etmeditiadea 
mayenın tanıalllf Türkive Sana..1 ve Maadin Banlluı ile dfter müessese - ve imfılr hakkı aahlplcrınin bu haklarını nakaaaya koam..,tar. lbaleai bir hafta müddetle paıarbp 
ler t f J ı• ve husu ile faiz ve masarıfe daır olan 1 • 8 • 932 ta..ıLiae •Oaadı"f 18 7 93" ara ından taahhüt •e ı-· olanm-tar. • na lconmuttur. ;baleai • • • na-• -- ...,. iddllllannı ılan tarıhınden itiharen 20 p rt .... a t ıs t r-

Madd .. ... 1 tanfmdan aza el& •••u Ha • yapı- t · A n.dn T ı· 1 rin K ... .. • 11 - Şirketitl vaar ve m,..HJtJ .. eye.,. umum ye gün zarfında ve cuıkı müıblteleri ıle k T . · zar eıı gunu ur. a 1P e 
muntahap ve beş azadan mürekkep bir meclisi idueye ihale olunur. Aza- bıldirmelerl Jazımder Aksi halde hakları laca hr:.ı_: alaplerıa ı_prtaame b ve tamoni'deki aabn alma Ko Dl 
nın ikisi Tiirkiye Sanayi ve Maadla BaÜUHldan ıösterilecek namzet - Tapo sıcıllerı ile sıbıt olmıyan satış be· numune..... slrme" lıere er O 1 541) (3293) 
ler meyanından intihap 0Jan1eaktır. delınin pavlaşmasından hane kalırlar. gOn Ankara'da merka ubn al- m racaat an.~ • • 

M-~d ffd fldd ti ı tfh Janaeak Al k dl b d,._ .. h ma ko .. JODaaa m•acaatlan mu e 12 - Meclili idare .... aene m e e n ap o a :ı rınm iş u mı uıı:i aınunlye a . Eakiıehirdeki kıt'alann hlr ... 
ve her sene kıdem itibarile tkflll ~ nlank yerlerine ahan lntllıap kıh - kamını ıöre tevfıkı hareket etmeleri vt ve mOnalmuaya ittirak edecek- nelik ihtivacı olan 52 hin 800 

•• ı.'- teL- ı .. n •• 1. ı ı --LtJ T"rkl daha faılı m:ılumııt almak isteyenlerin l la o ... •e uatiade enel J na"-wr. Şu kadar ki, f*u UUlll ..-.r nwu-ı ca z 0 •~ r. " ye er n kilo utır eti kapalı zarfla müna-
Sanayt '" Maadin Ba..._..daa s19terilea namzetler meyanmdan fnti - ~!:3!u~°:!~ı.~u::°'oiu~:r memura· teklif ft temi•at mektaplaraaı kuaya konmuıtur • ihalesi 16 _ 
hap olunan azalan •••r baaka her zaman tebdil edebilir. Bu M1retle makbuı makabiliade meık6r ko- 7 _ 932 Cumartesi pnü saat 
yeniden tayin e~ uaJann intiha plan ilk ~tima edecek heyeti umu - BeıUctaı lcra dairnlnM11: mİl'OD riJıntiae teYCli e1leme- 10 _ ıı eledir. Şartnameyi dr' 
miyede tasdik oladl'• Borçtan dolayı inaheuz kaq kol leri. (510' (S138) mek iıtivenlerin her .. a ... komİIJO-

ı ı ı f ı br tuık, mermer taşlı ayaa, mua, .. a ı J ..... 
Madde 13 - lfeclW daren n çt mat ea maslahata ihtiyaç ve za - örtü, uma aat, ke~, altı P•rt• eda • • • numuza, taliplerin vakti muay-

nırete tabi ol•P flı'•* menezlnde toplanması zaruridir. Müza"en - takımı 20 - 7 - 932 tarihine ...... lzmitteki kıt'alar için 317,000 yeninde Eakitehir Dördüncü K. o. 
bn muteber olmuı llakal nmfından bir ziyade azanın bizzat hanruaa dif srftne saat 13 - 1' de Pansaltl kilo mı kapalı zarfla münakaaaya Alım Satım komiayonuna miıra• 
mütevalduftrr. Meelief idarenin kararlan huır buluan azalllll ekseri - Afet sokak 50 numaralı hane tilrifn kolUllattur. lbaleti 20- 7 _ 9J2 caatlan • ( 488) (2962) 
yet ara•lle dahi matehr olur. Te1avl l ara vulmuada nlaln balaaclafu ta. açık arttırma saretlle bflmtizay Pl'IUDba ıünü aaat on d6rt· • • • 
raf .. __. .. eı-r:. utıla-a.-ııu tallp olanlann mahal ur.- .. T k" d .. d k" •- ta'at ı·..ı.. 

wnua ·- Unde ;:;;,.... m6racaatlan ilin .. ~-- • ·• &liplerin izmitte 23 üncü • ar aıın a 1 • 1 ~ 
Madde 15 - idare lfecllll uaamdu •er biri bedeli klJmetl uH,..r hmar. Fırka Ahm Sabm komiayonuna 108,000 kilo kura ot aleni mi-

itibarile şirket sermayesinin ablli )'izde l»lrfae 1M1adll kıJwetl hafs mit· --
1
-,,_-,_,--

4
-dl-l_orw_tlalr< ____ ,,..,. __ : miracaatlan. (488) (2983) aak .. aya konmuıtur. ihalesi 17• 

tanla hisse senedatmı "rkete t.\'dlı meebarclar. Tevdi olanan hfeu ae • Be,otlaeü Kamet' Hat118 .. hal- • • • 7·932 paurte!İ gllnO uat 16 da• 
nedatr azanRI heyeti um11mtyeden fatlhsall beraat edeeelderi vakte kadar Jealaln Kalıfeacu Kallaia IOWmda Teldrdltt-lald lnt'at itim .... dll'. Şartnameyi görmek iıtiyenler 
...... 1 ldareleri1"1en mitevelUt __.uUyetleriu kaqı teminat itik • Wa olup Sofra biati YUT&ma. taJıtı parça• 250,000 kilo almak d 
mtlnde olup ahara devrolunamaz. Maksatla Jmzalanarak şirket san- tasarrufunda bulunan atık 92 dlrt de d6rt parça halinde •Jll ayn ıart· her ıGn mlnakua1a iftirak • e
dq}mda hıfzotunacaktır. TUrklye Sanayi ve Maadin Bankası kendi azala· fa 94 ve 92 cedit 128, 130, 132 o. lar namelerle bir milyon kilo od• celderia de vakti muayyeade Çor
n namına hi•e senedatı tevdi edebilecektir. la marakkam kadimen tevsii fntil\al • aleni mllnakau•a konm••tn•. lu'da 61 inci fırka ıatın alma ko-

li iki bap dükkan. müştemil bir bap ' ~- ( 63 
Madde 17 - Mec1isi idare Reisi her sene Türkiye Sanayi ve Maadin apartrmanm tiçte bir hissesi Panayot lbaleıi 16-7-932 Paur gbll ıa• miı1oouna mllracaatlarL 4 ) 

Banka ma ait aza meyanından tayin olunur. oğlu Pandeliye olaa borcunun veril- at 16 dadır. Şartnameyi g&rmek (2850) 
Madde 18 - Meellai idare azunua yekdiferfne nlyabeten rey verme- memesinden dolayt ihalei evveliyesi- Oıere her fl'D taliplerin •akti • • • 

eri raiı değildir. .:=..:.:' .!:!ı:.IUrı .:°~=~ pa~y,..de Çorlu'da •• 61 ioci Çatalca Mıt M• ih~yacı o 
_,.~n ... llttliat tar._. liiiikır ~ a.brtH lala --Atıilt• ahlp .._ kerN ,.... ,..._ eabD aı.. komilJoaw oduaa kepala zarfla m-'ra ... 

!da lnlınaeak ..._. .. bqb ... ._ hmE 1"ı ~ lfla .. • ....._... ~:11 dil ........ M• ............. 461> (28t8) •acla nıilea fiatpelaall .... cll-
J'eti amumiyeden tltifr ft ~ iir leHI'' ... .aDe. l&~~eclt.hie Jr.Ma • • • • jl için ihal.a 13-7-932 Çarpm-
• 

8 
U: Ceflallll::,.._ ~taclald. J&d'•l iti• W P8' faa ....... 16 da yepdaealdtr. 

Mü il'..,. !W t 911(1"9 .. r ... mart a11 zarf•u tfrlEetin =.. -.=. bl~=fı Kan _.... paı 22,000 kilo OJ•ak jlMre ~rtnamaiai almak iateyenleria 
mmezinde ımretl ...,... MU tttt .. eder. BHdaa bqka meclisi idare ft ...... tarafr Kotopal• ft o.mir dlrt parça bar1114e .. .,,. a;n laer ,Oa Ye paıarhfa iftirlk ed..-
ye Marakrpler feap e7)tdllıp •reti fffblldeden olarak heyeti a ... ı · 111e81111 ve K• Jıanelerile mahdut prtaalftlerle 900,000 kHo oclaa 
yeyi davet ede1ııllfr1er. Serma1eaba 7fizde yfrmlllnl telllılfl eden hfMtda- 278 • .,.. te~ anziden 25' arşna aleni mlnalra•,. •oae.,t•. ceklerin de •akti maaneainct. 
ranm taleblle dlllf Meelfal idare ve iknaı halinde lktrsat vek&letl Jaeyeti lzerlne .ai•ıl _~, taa lirglr ola lhaleıi 16·7·932 puu ,anı 18• komiıyonumma muracaaban. 
_.m17.,.ı tctima& clavete •lAhiyettardrr. Her MH hey~tl 11mumlyenln ~.·::.= ;1:J~ -.~~~;~ at \4 decffr. Ş.rblwJı alr•ek • • (~36) <3231) 
f~ aDIQet Jil'IDI cin akdem tahriren 11ltl88t VeUletıne ihbar oluna- tı: Bednm b • mndlvenleri illlf...... her (S.. talipleria 
m ft heJ9tl .... re de ftlıilet tarafnulan bir komiser ham bulundaru- ...... ft,.. ... la temr kapan y~ • ,, ..... Çorlu •e 61 
laealdn'· çini ve Nto11 brhlorlar llerlade 1! inci firk• utan alma komiı10· 

MeelW idare ve ~ raporlarUe senelik bllal.nçodan ve heyeti ama- tepo bir talWli>ılılı b111 ve çl~ekll auna •••acaatlan. '462) (2849) 
w-r1 ı-- • ti ..LAred • çini kapı antnıdal malderidlr. Zı • .. 

.ı,.e sat.daameK n- ve eye me-.. e haar bulunan h1SHdaranm in katında....., t;ltekJl tlal dlfe-
_ _. n miktarı h18selerlnl ıdNJ)'ln cetJeW.n dlrcler nUshuı lktısmt Ve- ~ arkulllda bilmeler birer a-
klletlH slMerllecektfr. rahk baı.... diMb mncat o-

Mad•e 2' - Heyeti umumiye vellileten vfya ualeten Jlakal on hlı • lap biri .. • l N•otl dflerinde 

1181e aalifp olan hfaedarwlan mllrekkep olacaktır? Heyeti umumlyede ge- ::::eı:= .:':t:!!~·~::-:.~:t~ 
rek uaW. Tt gerek vfttleten haar bulman hialedaranın her oa hi8M demir kapı iizeri Anava catnlrdır. 
fpn Mr "11 olacaktır. Bib • antre eameklnla ikiye tef ... 

Madde 34 - Şlrketia .....ı maUresl Kinanuam lptfdumdaa 'bed'lle edllmlf tavulan ve tavan etraflan 
Kt.nuaaevvelin aonaaa rtlal hitaıa balar. Me,liat idare her sene niha- =:rıh :'ai:e ~=:· :!d3.'1; 
)'etfrıde tfrketln ~atJabat Ti dliyueatmt ha.vf bir defteri umumi tanzim ve oda bir hail -.atat kırnHı Jfnl aiaf 
lfba defter ile milvazeae defterini ve hesautı h•tetl amumiyenin içtima • raaga ocak aabU dolap ve m111lntlu 
tnclan ladE güD eml ••rüıplere lbru ve teblll edecek ve heteti umumi- DM1tfalr haTi .ı., 19t ..... ,..,.. .. 
hain ilini tçttmaaula na ı.kdlm etllleeektfr. He,etl nımamfyeye dahil ol • tahtı ilUeannadU°• Diler alre ltlr 
lllak Jihiyetini haf• olan hr Jd19edar mezktr defterleri ve hesabatı mil- korlür Urıeria8 4 oda bir bal&Jı 

18 d bUI muhtevi olup derununda kapıeı && • 
taıea Te muayene e e r. kindir. ı, 2, 3, 4 d katlana Werfncl• 

Madde 35 - şirketin bna._ •uarif .. dlyvn Ye falaleri ve emva- bir mermer meftllven bqr azerlade 
li ra)'rf menkule ile fabrika allt •• ednat itfa bedelleri çıttJktan aonr:a ikişer daire ol., her birinde birer 
kalaa flrlretfn temettbtl •flrel •ae.b'ealHen enelA billlaisna hiMe- 11Mlilal 90fa IMrfacle ikiler' oc1a ve 
lerfa etlallll faiz olarak bedeli u.tt~ edftlllf ile •rmayeye yüzde bet bf r koridor Userlnde ikişer oda birer 
f ebaı~ r- ... .....__, 1 ._.n alafraqa ltalA l1nf tamla mııtfak 
taama kifayet edeeM m .. " .... yen -ti:rat ~n _,_.. etmek fk· mevcuttur. 5 fnd katta •mte mermer 

re ~ttllata mesktreafn yilde •• lfru Oldnftktu eonr:a baki kalan aenlfvea hafi lserinde bir arahk so-
.._ lllnti atl,.M ...,. olaaur. fa ve 2 koridor &nrinde 8 oda bir mat 

Meclill idare aza_... laer bf rfne ,..._ WNr, 'ft MecU 1 ldanınin tet- fak a llal& Wr beyu ... ,. cfaldıu 
kik edeeetf tekilde arami.19 ola,.k •ld• ft .... ım ve mlıdaJuUable etrafı ur v• •lfe.me ve lr.endid';: 
yUzde .._ nt·-'- u:ı 1.•-...l•rana. .. bit banyo eınayedeJt mmlulc taı 

"""'' m .. .cua.... ......- mermer matluk ayna ve ıtasuh ita• 
B1111lardan b&fka ... .aa"ı. • ..-..ıa NrlMI ve yirmi yedinci )'o mevcuttur. 1 el katı, 2, 3, .ı d 

••deterlade (Ticaret yelrA)eti) ,.riat (Tlrld7W' S..)'I ve Maaclfa Banka- btlann a1111dn'· '1 el kat mermer mer 
• lcmU edlltıeell ve altıncı, CJ118DC11, "beti ..... lertn4eld (Denaadet) dıven bapada nl taraftald kapı • 
11eı-.. 7Ube {1.tanhal) ket.-ı T• Jlnd •cb'aıueu, otumcu madde - 9j\' 6!'1~.!!J:;altb~= '=~~~ 
Jerlade malaarnr ()llfeW,) tabiri yerllle (llarakrp) tabiri k61n11acak ve Crmnr cini 2 •bit bakır ÇUl8fl_1' tek 
otu •lbaeı madde ktllQren tan .. Ueetldlr. neaf mu oeak ! abft bun ve bOfa 

M .k T A Şi k ta malaantal .... çam ... rldc 1 dfpo 
~- Çeltik Fabrı ası • • ı etinden: ve koridor m1nteha lltda ı....mı "' ... 

ti. mm (ini dipli u 1ker1 ah•P falı 
l - Meel si idare w •aralap. raporlarqam kına ile mestur etrafı kargir kor.kabak ti-
1 Bllbp " 11..-a. tetkik w lfedlsi ldareain fbrw. zerine krtlHn dtrlm eamekb '9~1 -

- ba•aame ......._ çıkaeak lllllf aza yerine dlterlerialn fa- •e ile ..tv taraca ve sol cihette 
bir korWor lieriaM & cİepo Mr uJI 
ayal tanda 41ier çamaprı.k · !Mfft 
olap bvada bpak tarasa~ CfP 
hede nrcbr. Bar:ada11 xene •enaer 
.. rc11 .. ate hr apk ta~ kısmen 
ta .......... de 

mir çercl..U cameUala matar •1 -
dmhk " taraferad• •...ır lrapdarla 
slrllir etrafı Ursir korlnalalda ••l
al ,ım•te ~nf dipli tarau •evnt 
ollP NNtla baluaa aydnal* ... 
llallerhlln tlzerl d .. ır çerçlvell came 
A.ala mesturdar. Bbıum iki cephe
m anaan &ay ... tk Ye ~-- felaDefin 
ve ı el •ttaa ltfllaı9 ~ klpde et
rafı .... r pannllll*Jı pkma balkon 
ve 1 el kattan lttbarea pmeereler a
m11ınea paneUrla zemla •• bodram 
katnl ,.._,.l•rl dtmlr paraaklıklr -
dır. Dtn-u elllrtrik ve tertree tıf
lilatı. mt•n& n semin katmdaa maa 
da apartımularm odalan karton pi 
1er temyfaa&Jıclır. Bodnm•an maada 
merdi enler me!'IDlr etrafı korkaltık 
I• d mir panaaldrllı kerf ılaJamnr 
ki,..ı.11 'ft mum kapı ve peacereler 
111a• " Jaflı bo)'&)ıdır. 

14 .. ıu daime maM1e ıs llta 
ile Yorvt lstamatidba 1 No. la daJre
de Alebandrf Yorsladil 40 lira in 
el dairede doktor Shinu to lire. 3 • 
la dalretle ~ ..-e Zo,lo 40 Ura 4. 
Ne. la dairede Mada• hphaa D U. 
ra 5 o. da Madam Avloa1a 40 llr&ı 
& o. da U.lmalaoe 45 Hra 7 o.; da 
madam Marlı:epalo •lira 8 Ne. ft 
ÇIAtfnfyadf '5 Hra 9, 10 o da mat sa 
lllbi 11 Ne. da Ma.._ Aaaa 30 Ura 
ve U o. da Yeqrl 35 lira, berber 
diM6nlada Arlatidl U Ura bakkal 
ltlıWnntda lkell 18 lira ile 111U.te
cfrd11'1er. Düa 11,.•e tahlllt !1-
10199 o. la dm,...U mnnttar. 
b&b-e•ler mlneaat Meltlllrler. Ta -
llp olaalına kıymeti •uhammenesi 
olan 48 hin lfranm ~te ltire isabet 
eden ıeeoo Hr:anm Jbde 10 nfepe • 
tlade pey ak~ ini t.Umi vnne ft • 
H ve 10 - '1 - 932 tarihinde saat 
18 ya bt1ar ihalel kafiyesi ltra latı
nacatmda• mfitterilerla tarflıl mez • 
ll6rda bluat ve ya muaddak Yeki • 
letna• ne lst. .f d kr:a dalrealnde 
Um- ""1•amalan illa ol••r. 

K. O. •e 1 iaci fırka için q.; 
•cak yGz kilo kırm1za biber •• 
Çatalca Mıt Mv için alaa""" 
1111 kilo py lpn paUrlak ıs 7· 
9S2 Çarpmh• •hl ..-....ı 
aaatlercle yapalacekbr. -1'.lep 
iltirlk edecekleri11 nkti .. ,. 
reDiade ve farW.maiai almak 
iateren!eriD de- her p kom• 
yoaumuza muracutları. (5S5) 

(S2.i7) 
15, 15 kir._ biber 
15,30 Çay. 

• • • 
K. O. Ye 1 inei lwrka •ıt'alm 

bıyv11111baıa ibtayıta ol• kuna 
otun lıapala zırfaa m&aakaauıacla 
talip sıkmadıf .adan paıarbkla 
alanacakhr. ihaleleri 13-temmua-
932 çarpmba ıOnO aıaiada ya• 
zıh uatlerde yapılacakbr. Şart• 
mmelinl almak iıtiyfnleria ber
,en Ye pazerlıldta iıtirak ede
ceklerin de vakti maayyellinde 
komiı1oaumaıa mOreca•Uan. 

Saaüeri 
16,30 
17 

f538) (3240) 

K. O. otu 
1. fırka otu 

• • 
Çor'adaki lut'at için her par

çası 135,000 kilo olmak Dzere 
iki parça halinde ayn ayn tart· 
name'erle 270,000 kilo kura et 
aleni miinakaAya konmuttur. 
lbaleti 17· 7·932 Pazartelİ flld 
Hat 14 tedır. Şartnameyi girmek 

isteyen er ber glha talip'trin •ak· 
ti muayyende teminattarile bera
ber Çorluda 61 inc:i Fırka 11hll 
alma komfıyonaaa maracaatfan. 

(28Sl) 
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.............................. rır-SEVRISEFAIN 
Ecnebi ipekliyi •NEVROL CEMAL 

tercihte serbestsiniz!. 

ayarında bir 
ecnebi ipekli 

• 
aynı 

hatta 
e ili 

kumaşı 

fiyatta, 
yüzde 
daha ucuza 

bulabilirseniz ... 

j ist. 
Kıymeti 

mubammeneıi 

Lira K. 
448 00 

314 76 

Bir kaç misal: 
1 - Krep damurlar 245 
kuruştan itibaren ••• 
2 - Krep birmanlar 270 
kuruştan iti haren ... 
S - Krep mongollr 435 
kuruştan Jtibaren ... 

Evkaf Md. ilanları 
Bedeli 

müzayedesi 
Lira K. 
320 00 

255 00 

Tamamı 328) arşın terbiinde bu
lunan Aksaray'da .Kovacıdede ma· 
hallesinde Asiyehoca sokağında 
(12- No.) arsanın tamamı. 
Tamamı (104) erşın (92) santim 
terbiinde bulunan ÜskUdar GUlfem 
hatun mahallesinde Gülfemhatan 
camiinin metruk heli mahalli ar
aası. 

BalAdaki emlakin icra kılınan müzayedesinde verilen bedelleri 
haddi layıkında görülmediğinden bir hafta müdd\!tle temdidine 
karar verilmiştir. Müzayedesi Temmuzun on sekizinci pazartesi 
günü saat on beştedir. F azlaıile talip olmak istiyenler pey ak
çelerile beraber lıtanbul E•kaf mildiriyeti binasında Mahlôllt 
kalemine mfiracaatları. [3292) 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Talebe Alınıyor 

1 - 1932-1933 ders senesi için lstanbul'da bu:unan Kuleli 
ve Maltepe Askeri Liselerile Bursa' da bulunan Bursa Askeri 
Lisesine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta Mekteple
rine talebe alınacaktı. 

2 - Liseler 9, 10, 11 inci sınıfları (1, 2, 3) üncü, orta mektep
lerde 6, 7, 8 inci (1, 2, 3) üncü sımfları muhtevidir. Ve Jiseler 
kısmına 400:500, Orta mektepler kısmında 200:300 talebe alına
bilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaşesinden baıka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükumete ait oldağu gibi 
ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

4 - Liseleri muvaffakıyytle bitirenler Harbiye mektebine terfi 
ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet Ordusu için 
zabit olurJar. 

S - Biltiln mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun• 
dukları yerlerde 1 Teramuz 932 de başlar. Ve Ağustus 932 tari· 
binde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa 
ders senesinin devamı müddetince sivil Jise ve orta mektepler-
den nakil ıuretile talebe alınmıya devam olunur. · 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri Jise ve orta 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu
JundukJan yerlerin Aıkerlik ıubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lizım olan şartJarı muhtevi kayt 
ve kabul ıartnameleri Ye mubtaraları bütün Askerlik şubelerin
de mevcuttur. Talipler askerlik ıubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplerine mllracaat ederek mezkur ıartlan öğrene 
bilirler. (2180) 

Merkezi idaresi Galata köprlibaşı B 2623 

Şuhc A. Sirkeci .Mühürdar zade Han 22640 

Trabzon Postatsı 

(Cumhuriyet) 13 Temmuz 
Çarıamba 18 de Galata rıhtı
mından kalkar. (3186) 

Hurda bakır, kurşun boru, 
demir boru ve teferruatı, ba-

Sıcaktan ve teessürden üzerine fenalık gelenlere, bayılanlara, yürek ça rpın· 

ıısına. her türlü sinir nöbetlerine 20 damlası kAfidir 

--·Üsklldar Amerikan Kız Lisesi -~ 
Mektep Eylülün ıs ınci Perıembe günü açdacaktır• 
l<ayıt ve kabul için Ağustostan itibaren SALl ve CUMA 

----• günleri müdüriyete müracaat edilmelidir. 
-----~ 

kır boru, reçine, tenekir, bez· Gireson Belediye Reisliğinden: 
Ji Jiıtik pazarhkla 14·7·932 Gireson Vila_vet merkezinin '.·aıHlacak olnn ph\rt 
tarihinde mübayaa edilecektir. - .ı 
Teminat % 10 dur. (3272) ve hal'İltlsı 21 gün miidtlctle ve kapalı zarf 11s11l ile uıü: 

::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-=~ na kasaya çı lrnnl mı şu r. Talip olanlar ıe·u ni şeraıu 

ii ~· ml:;~n ~~ffi ~ lıa\'i ıekliflcriııi lı : lılırecekler. 11iirıakasaııııı lıiı:ııııı 
i
1
J: ·~} •,~ ~ ~ oları Tc ıııııınzmı 30 u ııcıı cmııa rıesi ~ii ııii saat ı 5 ıe 

______ l(____ n tekl:fler tetkik ediltıcek fıat ve şeraıt husu, unda en 
li KARADENiZ POSTASI U muvafık lf'klif yupaııa ıhale edilecektir: Tckliflt'r 
!! S A.MSUN ~~ kapalı zarf usulüne levfıkan yapılacak ve % 7 buç111\ 
:: :: teminat vef'ilecrktir. Tal ı fl olaııJar ırı Guesorı beledi-
:: vapuru p b ii 
ii 14 Temmuz erşem e EE ye reislığine nıftracantları lhin olunur. 
li günü akşamı Sirkcci'dcn hare- li 

1 li ketle (Zo!lguldak, lneb?lu, i~ Em n ,. yet san d 1 gv 1 Mu· 1 o u" r 1u·1 gv u· 1 n den. 
:: Ayancık, Samsun, Ordu, Gıre· ı: ' 

ii sun, Trabzon, Sürmene ve ii ,\]uhammen lles:ı.p Merhunatın cins ve nev'i\e mevki Borçlunuıı 
ii Rize ) ye gidecekir. n kıymeti t\o \' e müştemilıttı ismı 
fi Fazla tafsilat için Sirkeci ii 1020 883 Kasımpaıada Camiikebir mahal -
ii Yelkenci Hanındaki acentalı- ii lesinde Fırın sokağında atik 7 ce· 
il ğına müracaat. Tel : 21 S J S İl dit 9 numaralı bir hanenin tanıa· - -::ı:::::::::::::::::::::::::ı=:n:::::ı:ı:::::r.::ı:::::: 

w•-DiKKAT-• 11100 

Her ilAç müessir değildir. 

GLANDOKRATIN 
Alellde bir ilAç olmayıp 

meşhur Prof. B. Sequart ve 
Schteinacb'ıa keşfidir. Genç 
ve dinç hayvanların taze ve 
zihayat hormonlar ileibzar edil· 
miştir. 

Ademllktıdara 
Belgevşekliğloe 

karıı kat'i tesirli devadır. Er· 
kek. kadılJ. fukı yoktar. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 200 
kuruştur. Umumi deposu lstan
bul ZAMAN ecza deposudur. 
Dr. Beylero: Tesirini 'hastalan il· 
zerinde tecrübe için bir kutu makbuz 

.. _. mukabilinde gönderilir 

Pertev çocuk podraaı 

Aynı zamanda ayak terlerine 
kartı pek mükemmel bir ilaçtır. 

L ZAYILI!.R 1 
Tatbik mübrilmil zayi ettim 

yenisini alacağımdan evvelkinin · 
hiikmil olmadıiını i 1An ederim. 

Maltepe Cumhuriyet camii 
imımı hacı idıis 

• Tatbik mührümü kaybet
tim. Yenisini yaptırdım. Eskiıi
nin hükmü yoktur. 

l\]erhum kaymalcım Ragıp Beyin 
kızı Nimet 

1 
Sıhhi yemekler· Buzlu içkiler 

FRIGECO 

911 

840 

1846 

1580 

3406 

14025 

4120 

4518 

6449 

805 

3125 

2571 

2682 

3223 

6069 

6206 

6353 

6627 

6691 

6820 

7585 

9981 

mı. 

Babıcaferide Ahıçelebt mahalle
ıinde eaki Tütüngümrüğü ve yeni 
Limon iskeleıi sokağında eski ve 
yeni 7 numaralı maamağaza ·bir 
hanın tamamı. 

Hasköyde Turşucu mahallesinde 
Camiiıerif sokağında atik 15 ce-
dit 27 numaralı bir hanenin ta -
mamı. 

Hatapkapısında Sarıtimor ma • 
ballesinde Kibleçeımesi soka -

, ğında atik 126 cedit 126 numaralı 
bir dükkanın yüz seksen hisse iti
barile yüz kırk bir hisseıi. 

Rıfkı B. 

Yuvakim Ef. 

Nazengiz 1-L 

Ali çavuı 
Kadıköyünde Hasanpa§a ma • 
balle.ainde . kuyu aokağında atik Sllleyman Saii 
21 Mü. cedit 13 numaralı maabah Ef. tara fıncl 
çe bir hanenin tamamı. bilYekileNazife 
Kaıımpa!ada Sahaf muhittin ma-
hallesinde lplikçifurunu soka • 
ğında eski 125 yeni 153, 155 nu -
maralı maaaralık bir hanenin ta • Fatma ve Mll-
mamı. zeyyen H.1 at 
Kasımpa§ada Sirkeci maılahattin 
mahallesinde Hamam ıokağın • 
da eıki 4 yeni 6, 6 - 1 numaralı Mustafa ve ftl' 
iki hanenin tamamı. san Ef.ler 
Kadıköyünde Toğlacıbaşı ma -
hallesinde Kuyuba§ı aralığı ve 
Kayı,dağı caddesinde atik 36, 1 
cedit 84, 84, 84 - 1 No: lı ahır ve 
furun ile bahçe fazlasını müıte -
mil iki hanenin tamamı. Ali Rıza 8. 
Kartal kazasının Maltepe mahal 
lesinde Kuruçe§Dle mevkiinde 5 
No: lı bir hanenin tamamı. Mustafa Ef. 
Kadıköyünde mukaddema Oı • 
manağa elyevm Rasimpaıa ma -
hallesinde Aziziye ve Uzunha -
fız sokağında atik 51 cedit 86 nu-Kifiye ve Fat 
maralı bir hanenin tamamı. Saide H.lat 
Kadıköyünde Caferağa mahal ı-
lesinde Moda caddeıinde atik 54 
cedit 76 No: lu bir hanenin tama
mı. Sedat B. 

10029 Üsküdarda Sollakıinan mahal -
lesinde Selami Ali efendi soka • 
ğında eıki 208 yeni 17 4 numaralı 
bir hanenin ta.mamı. • Ahmet Ef. 

10190 Kadıköyünde Osmanağa mahal 
lesinde Y azıcıoğlu sokağında Remzi B. tar 
eski 31 Mü. yeni 16 Numaralı birfından vekili 
hanenin tamamı. rahimEf.bilvelı 

1O196 Kadıköyünde Rasimpafa mahal 
lesinde mukaddema Halitağa 
elyevm Süleymanefendi soka -
ğında atik 18 Mü. cedit 8 No: lu 
bir hanenin tamamı. Ayıe Behire LSATiE~ 10980 10201 Alacahamamda Çelebi oğlu Ala-

------ ------- ettin mahallesinde Alacaha • 
r". .. '"""'. ıc Temmuz ··11111111", ·" ma.m sokağında eıki 46 yeni so 
~ Hakimiyeti Milliye ~ No: lı müıterek bölme duvarlı bir ~' 
- - dükkanın tamamı. SDleyman ~ 
~- bayramı -~ 3982 102 s d e O Erenköyün e oıtancı mahalle· fi, 
( Türk Maarif Cenıiyeti ==~ sinde Çatalçeşme aokağında eı • Emine Sebetb@' 
= ~O z ET ki 11, 11 Mü. yeni 3 No: lı maa - tarafından . I' 
5 ~ ~ tarla bir köşkün tamamı. Tekile Sallll 
~ııııııııı.. tevzi gilnildilr. , ,ııımıı,... Yukarda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitaOl·_..ı 
========================:::::. borcun ödenmemeıi hasebile 61 gün müddetle satılığa çık.," 

. VAKiT MATBAASI dığından talip olanların veya fazla tafsilat iıtiyenlerin Sandık 5' 
Sahıbf: Mehmet Asım. Umumi bf imirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ili.o olunur. (3302) 
Netıifat mlldfiril: Refik Ahmet 


