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B. TARAFLAllII 

AK11:1VlLİC-İNİ 
TALEP ETMİŞİZ . 
Diin gelen bir Atina ı Dün dört koşu yapılmış ve muhtelif Oyun Galatasarayın 

telgrafının mük~afatlar verilmiştir. 
ki 

- leden sonrn otomobille -~ 
lehine bitme e Boğazın sahilinde bir tc- :-:-

= r.h . b = __ nezz., u:ra uyurmuşlm- ,_: 

-verdiği malumat Aziıı1 bir seyirci kO.tlesi vardı. --Atina Sefirimiz Enis Bey, ceva
bi notamızı, Yunan Hariciye Na
~na tevdi etm!9tir. Enis Beyin 
dQn Atinadan mfifarakat etmif ol
znası da muhtemeldir. Bu takdirde 
Atina Sefirimiz Pazar günll vaaıl 
olncalrtır. 

Dün Atinadan cevabi notamız 
etrafında şu telgraf gelmi,'ir: 

"Türk-Yunan müza:,erııtının •e
bebi inkltaına ait ve Yunan b(l. 
kumetinin teklifotına karşılık teş

lcil eden Türk ce\labi notacı, dün 

BitarafJar 
1\1. Rivas M. Hol~tat 

, orta elçi Enis bey tarafından Yu
nan hariciye na:ıın M. Mihaloko
pulosa tevdi edilmiştir. 

Türk hQkOmeti, bu cevabm-
, da, Y una n hfikümetinin Ce
hliyeti akvamın hakemliğine mü
racaat teklifini reddetmekte, buna 
•cbep olarak ta mevzu mesaillo 
•iyaşi mahiyetini ileri sürmektedir. 

Mamafi teaviye zemini olmak 
Gıere muhtelif komisyonun bitaraf 
•ıasmın hakemlitini teklif eyle-
lllektedir. ' 

Türk bükümeti, bundan ba.ş~.ı, 
fillldiye kadar ahkamı infaz edil
lllemiş olan muahedelerin ademi 
tatbikleri esbabının da bitaraflarca 
tetkikini serdetmektedir. 

M. Mibalokopulos, M. Venize -
fosla :ialişııre etmek için istimhal 
etmiı, bu hususta Lıihide bulunan 
Yunan ba,vekiline mufassal bir 
telgraf göndermittfr. 

ltalyan başvekiİi 
· Akdenizde bir 
sey~hata çıkıyor 

Homadan verilen malumata gore 

ltal}·a Baovekili M. Mu olini Orara 
Y•h ile Akdenizde bir eyahata çı· 
kacaktır. Yat bir kaç günden beri 

1'aranto'da bulunmaktadır. Bahriye 
'lllUsteşarı Anıiral Sirrani Je ha~· 
Vekile refakat edecektir. llai'vekilin 
hu cevlünındıı. ltalya idaresindeki 
ndalura ur•ranıa ı ··ok rnulıtcnıclidr. f' t:> ~ 
abt lstanbula gcleceğiıır daır altı· 

kadar nıaknrrılıırda hi~ bir ınalüınat 
Yol.tur. 

Şiikrii Kaya be 
Osmaniye, 8 (A.A] 

b D~hiliye vekili Şükrü Kaya 
cy~fendi bu gün .saat 18,30 da 

Osrnaniyeye muvasalat etmişlerdir. 

Aııkara elektrik ~irkcti 
Aııkura, 9 

. l~lektriJ... irketıııin Y crıi~chirdc 
lll§a ettirdi'•İ biııalar hitıııi,..tır. Bina· 
ı t- • 

Clt 2 buçuk ınil) on Jıra) a ııınl ol-
:u~tur. Şirket } a.k ıııda } eni bıııeı) a 
nklc·dt>cektır. -..... 

lstrazlnırgtaki grPv 
lstrazburg, 8 [ .AJ 

h l Mayı:;tan beri grev halinde 

kı•lunan na1diyc amelesinin hepsi 
:t 't Y• ve ç~rb;ı:ı: işe başlamıştır. 

Yanş ve islih encümeninin 
t • .ip ettiti üçüncü koşu dün Veli 
efendi koşu sahasında icra edil -
miştir. Dün öğleden itibaren şark 
şümendüferleri kumpanyasının sık 
sık fuılalarla tahrik ettiği trenler 
güzide bir seyirci kütlesini yarıf 

yerine naklediyordu. 
Filvaki , saat ikide koşu ma

hallinde tribünleri kaplayan kesif 
bir temaşager kütlesi toplanmışb. 
Yanşlara program mucibince ssat 
on dört buçukta başlandı. 

Biri11ci koşu 
Proğram mucibince bu koşuya 

5 hayvan iştirak edecekti. Fakat 
yarışa başlanacağı zaman sahaya 

F 
.d. av ReJ'an ve Filozofı çıkb

rı ın , . 
1 K P

arine ve Banan herhangı 
ar. a o • 1 d 

bir sebeple iştirak etmıyor ar ı. 

Yarışa başlandı. . . 
f 'd' nısıf 6 aha ımtıdadın-

rı mav, 
b t koşuyordu. Fakat ca en aşa 

• b' heyecanla takip edilen 
umumı rr . 
b b. . 'l'k çok sürmedı, son u ırıncı ı . 
virajlarda yarışı itidal~e ta.kip 

d R . mukavemetı kesılen 
e en eJan • . . K. 
Fridinavı atlatarak bırıncı, . a-
m i 1 efendinin rakip olduğu 
Filozofi ikinci geldiler. Bu suretle 
Fridinav sonuncu kaldı. Rejan 3oo 
lira, Filozofi 75 lira ikramiye al-

dılar . 

İkiıu:i koşu 
Dört ve dah yukan yaştaki 

yerli ve arap at e kısraklnnna 
mahsus olan bu .:>şuya 7 hayvan 
iştirak etti. Heyac nla takip edi-

len koşu neticesinde Ferhat ağanın 
sahip ve Aptullah efendinin rakip 
olduğu (Küçük Ceylan) birinciliği 

ihraz ederek 300 liralık mükitı 
aldı. 

lkinciliti Ahmet efendinin bin
diği Tayyar ismindeki demiri kır
arap ab ve üçüncülüğü de Hakkı 

efendinin rakip olduğu Yıldınm 
kazandı. 

Üçüncü koşu 
Dört ve daha yukarki yaşta 

halis kan lngiliz at ve kısraklanna 
rµahsus olan bu koşuya yalnız üç 
hayvan girdi. Programa dahil bu
lunan Filaz.ofi iştirak etmedi. 

Yanş başladığı zaman, Atif 
bez.in Primerolu en başa geçti. 

Koşu bütün heyecanile devam 
etmekte iken, ikinci nısfında Pri
merolun yerini kaybetmekte oldu
ğunu gördük. Filvaki son virajla
rda fokey Yulanın rakip olduğu 
Mi .. tinget birinci, Klarkın rakip ol
duğu Banan ikinci oldular. Piri
mrol en son kalmıştı. Birinci 4001 

ikinci 75 lira mükafat aldı. 

Dijrdıiııcli koşu 
Üç ve daha yakan yaştaki ye

rli ve arap at ve kısraklan 1400 
metro mesafe dahilinde yarışacak
lardı. Bu yarışa iştirak için kay _ 
dolan 14 hayvandan Atila, Alcey
lan, Maşallah ve Sabah girmediler. 
Yalnız 10 at iştirak etti . Kamil 
efendi tartfından sevkedilen Kıs -
met birinci, Ahmet efendinin ra -

( Mabadi 3 üncü sayfada J 
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beraber Istanhul şampiyonu 
bir oyun 
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Şehrimizde bulunmakta olan 
İz.mir fampiyonu Altay takımı ilk 
maçını dün Ta~im Stadyümünde 
Calatasarayla yaptı. 
• Saha, ecnebi takımlar maçında 
olduğu kadar kalabalık bir man
zara göstermemekle beraber tenha 
.da değildi. 

Muayyen saatten biraz geç ol
mak üzere, &abaya ilk evveli Al
tay çıştı. 

İzmir şampiyonunu karşılayan 
Alkıtlar henüz durmamışh ki Ga
latasaray da gözüktü. 

Hakem M Ailenin düdüğli iki 
rakibi karşılaşbrdığı :ınman taktm
la'r şöyle idi: 

Rasim "G.S,, 
Burhan Vahi 

Suphi Nihat Ibrahim 
Muslih Şadli Necdet Latif Rebii 

Cemil "Altay,, 
Hilmi Naz.mi 

Rasim Vehbi B. Feyzi 
Gafer 1. Hakkı Vahap Donnik Vefik 

Birinci devre her iki takımın 
bucalamalan arasında geçti. Al
taylılar sahaya acemi olmaktan 
mütevellit bir anlaşamamazlık için 
de ıüst üste fırsat kaçırılıyor Ga
latasaraylılar anlaşılamaz bir ha
leti ruhiye içinde şuursuz bir oyun 

oynayorlardı. 
Birinci devre bu vaziyet içinde 

ve Altayın hakim oyunudn bir 
mecra takip ederek nihayetlendi. 

İkinci devre başladığı zaman 
her iki takımın canlı bir oyun 
oynamağa başladığı 1rörüldü Bu 

" ., 

.. 

faaliyetlerin ilk semeresi Galat:ı 
sarayın beşinci dakikada kayt
ettiği gol oldu. 

Fakat bu sayıdan sonra atalet 
yene başladı ve her iki taraf sert, 
hatalı oynamağa başladılar. Bilhas
sa Galatasaray defansı, kendi hat
tı dahiline giren lzmirli oyuncu
lan tehlikesiz bie hale getirmek 
için her çareye başvurmayı mubah 
görüyurdu. 

Oyun bu tatsız. şekilde devam 
e<lerken zuhnr eden tuhaf bir hıı
dise oldu. Her nedense takım 

kaptanı tarafından sa hadan 
çıkarılan Burhan yene sahaya 
girdi ve Kaııtanının arzusuna 
rağmen oynamak istedi. 

Oyun bittabi durdu ve ancak 
hariçten vaki olan mudahaleJerle 
Burhan çıkarılabildi ve oyun de
vama başladı. 

Tekmeye, hataya maruz kalan 
Altaylılar neticeyi değiştiremediler 
ve oyun Galatasarym lehine bitti. 

Nasıl ovnaılılar 
İzmir takımının dünkü oyununun 

kıymeti hakkında verilecek bir 
hükme esas olarak kabul etmek 
doğ'ru değildi. 'Mamafi Altay ilk 
devrede Galata ar5ydan iyi oyna
mıştı. Ga_latasaraya geline: lstan- ı 
bul şampıyonu dün zevksiz bir oyun 
oynadı ve teknik faikiyetini tespit ı 
edemediği için işi fnvle ve tekme
ye döktü. Gaiatasar y için söyle
necek tek bir söz vardır. Şampi
yon olmak kafi dc-~ildir. Mi5nfıre 
hürmet etmesini d bilmelidir 

Boğazden .. Ankara., motO-
s rüyel ve deniz tarikile .... F:...: 
;; ya avdet buyurmu§lardır. :: 

fülıııııııııııııııııınıııınııııııııHHıuıııuuıın ınıır~. 

Yerli mal -
SERGi P AZAllA 

AÇILCYOR. 
Millf sanayi birli[:.,li 
btitiin IstanbuUuları 
sergiye davet ediyor. 

Galata5aray lisesinde tertip ed
, ilmiş olatt yerli mallar sergisi pa

zar günu başvekil ismet paşa haz
retleri tarafından küşat edilecek -
tir. 

Küşat merasimine İ.ııtanbuldaki 
bütün meb'uslar, sanayi erbabı ve 
gazeteciler davet edilmişlerdir. 

Sergiden duhuliye alınmaya

caktır. 

Milli senayi birliği dün gazete
mize şu varaka11 göndermiştir. 

Muhterem 1 tanbul halkına 
Yerli mallan hakkında muh

terem halkımıza bir fikir vermek 
üzre, birligimiz tarafından Galata 
Saray U.e.1iode 11 Ağustos 929 
tarihinde açılmakta olan sergiye 
alakadar olmaklığınazı rica ederiz. 

TOrk siyi ve türk eli, Türk sermasilc 
vucut bulan mamulabmız.ın bu 
günkü mcvkiinden her halde me
mnun ve müftehir olacağınızı çok 
kuvvetle ümit ediyoruz. Bütün 
efradı ailenizle geliniz., her eşyayı 
tetkik ediniz, izahat isteyiniz, aı

nayi mevcudiyetimiz hakkında bir 
fikir alınız, yerli mah almayı mil
li bir mefküre olarak çocuklannı
za telkin ediniz. 
Istanbul milli scnayi bir.liği 

Rom~yanın 
üç harp 

gemisi geliyor 
1( 

Bükreşten bildirildiğine göre , 

Romanya hesabına ftalyadan •İpa
riş edilmiş olan üç harp gemisinin 
Köstenceye hareketlui beklen -
mektedir. Bu takdirde gemiler ls

tanbuldan geçecek demektir. -
Pr. Y ansen geldi 

Ankaranın iman için çalışan 
Mühendis Pr. Yanscn dün Ankara-

dan gelmiş ve Trapyada T okatli
yan oteline inmiştir. 

Mühendis Yansen İstanbulun 
imarile de meşgul olmak üı.rc tet
kikatta bulunmaktadır. 

Londra sefirinıiz 

dun de gelnıedi 
-

Bir kaç rıiindt'nberi ... clırimizc o ~ 

gelme~i Lekleıımckfe olaıı l.ondra 
sefırimiı. Ferit bey dun de gelme· 

mi~tır. 

1,evfik Jliiştii B. 
gelnıedi 

Hariciye vekili Tevfik Rüştu 

beyin dünku ekspresle g ime ek 

leniyordu. Vekil bey dün trenden 
çıkmam•• .. 



(~~•c_m_a_ı_J 
i\lısır ve Britanya 

-~ 

Mıs r hiiniyl'lııtnı rlrriııi dr, 
Britmıya a •. ı•lc hiikiiııwt ve fırka

sını da takdir l'lmeli) iz. 
Halli muhal ıamıolııııaıı lıir 

me~~clenin tr!"Vİ}'t"!->ine do~tu bil' 
adım daha atı)orlar. 

Tesviye e• kli ~u olmak ihti· 
mali Zİ)aılcılir: 

Mmrhlann iueti nef•in<" p<'k 
haklı olarak aı!ır gelen Britaııya 

•~keri Kahire ve İekeııdcri)·rden 
~ekilip ~aliha :;uveyş kuııalının 
orıa.ıodaki !;mailiye ~ehrinin bir 
kenarına yerleşeı·ek, tayyare lilorn 
.Mı<ır kııvveıleri kadro>ıma çire
cek, Kapiıula•yonlar kalkarak w 
Jnı!ilıı·re crnebilcrle d,alli\Tlkrin 
hiruayeı-ıindt'n vazgt\•'• ('k~ konıİt-tr 
unvanı orta - elçi' r tahvil ı·<lile

rck, ""· Sudan ]89<} mukavelesi 
murihinre her iki dn leıı• ait im
i una, ak ( t:~)ndonuniuıu ) • 

Bnna tanı ioıiklil denenıezee 

ıle merbutiyet de elenemez. Btlki 
bundan •onraki adım Mısırın tam 
istiklalini ı.,min ecll'r. 

Bu netireye ne.ıl varıldı? 

Jpıidn, Mı•ır alıali.i ril~t çös
terdiler· 25 oerıeclenh<·ri milli)'ct
leri nı ıniidrik oldular. Bu huw•t• 
~ok ~alıştılar. Her suretle İngiliz 
idarniue kar-.ı gddiler. l\u~uıu

ıhlar. uzla~madılar. Kernlilerinin 
ınu•tanıcr..Jer halkından farklı bir 
•evi}ede olduklarını filen İ•paı 
ı•ttiler. Zulma kar>,ı İ>)an dını·k· 

len çekinmediler. 
.Hritan)anın an·an<·vi '"İ"'EUH li 

mı•ırılıların rilı;tüne taraftar oln
maıılı. Lorıl 1 loyd e'ki @aıraple· 
nn 1 nıerzebonlann, Ron1a proko· 
n11ul"larmın ) olundan ı.ıiııi. Mı ili 
hi•leriu inkişafına mani olnrnk 
is1tıli. l•akat amı le partioı i~ l"ıtı· 

na !!elince iııııanlann el>ı-di) en 
hayvanlar p;ibi idar<' t-dilenwyeı·e

j!İni derkeııi. lord Uoyd'ı azletti. 
E#er muhalifler giiriiltil ~ıkarma· 
•alardı \laı· Jıunald daha iluıır 

f!İdC!'l'kti. 'imdilık )ou kadarı i.le 
ıktifa edilıli. O da kimlır. 

İngiliz imperialiı-ırıini hir dr
re.·e ehvenle~ıirdij!i l\İll Mar Do
ııald tebrik<· ~ayandır. 

Dominionlftnn harici .. e dahili 
i11iklallerini tanımak, ve \lı•ırın 
iıtiklalini prensip itibarı ilr kahul 
l'lmekle Jngilıere ~u eon zamanla· 
rda ineaniy .. ıkiirhk hueııeunda bir 
ınukaddim" göetermi~ oldu. ln~al· 
lalı bP~eriyete kar~ı ruiıi eair fil
rtlmlnini dl" trlMi edn. 

t;örü:torr,nnuz ki rnt\etamereci· 
lik eekı hızını klyht"tnıcj!e malı· 
kônıdur. Yakın bir <levirde Brita
ny.nıo H indietan hakkında da da
ha }umu~ak bir eiyattı \ttilıa:ıı rı
meııini dileriz. 

Huna mukabil 1''ranea cümhu
riyeti müstımereeililı.te yerinde 
ıayıyor. Ceuyirin, Tunueun, Fa
eın haline bakınız: zavallı halk, 
bu Aidi,Je, Amerikadaki kırmızı 
renkli iuıanlann ıniy~ine dil· 
oecek. 

Kemalettin beyin cesedi 
Merhum borsa komseri Kema

lettin beyin cesedi bügün "Lo
ren,, vaporiylc şehrimize getirile· 
cek ve burada aile kabristanına 
defnolunacaktır. 

Macera roınam :24 

Müthiş şeyi 

Maurice Leblanc 

döndü. Son defa hn tarafım lef
ti~ etti. Sonra muturü harekt:tc 
getirerek tayyareye atladı. 

Zemin muo;aitti. Ta:nare kü
çük bir münhani çiıdikten sonra 
havalandı. 

C~iinf'§in yaldı1l&dıtı bulutla
rııı ii~tüııe çıktığı zaman, sevin
dnılen lıir l!ll}'ha kopardı. E8rar
engi1 Dolori"e artık gozünde yok
tu. t;e<;irdi@i bütün tehlikeleri 
bile unutnıu~tu. Bütün manilerın 
hakkından ~elmiş, bütün tuuk
ları1an kurtulmuştu. Her zafer 
aH1<·unun i~inde idi. Dolore•in 
,;lıriııi lıile mağlup etmişti. 

Artık heı- ~ey Litıni~ti. Dolo

re-iıı altın -açları ~imdi bam baş
k.ı l·ir ı~ıkla parlıyordu. Onu 
.. urt l' :ııak için tayyrenin dırek-

c .u ııı ıı.ı.ıl emin bir elle tu· 
ı d ı. l\lotur muntazam i~li

}l I hı. Pıı~l.ı g11zünün 11ııünde, 

h. u 111 t nııuıııle 1 

umartes A M, A~ustos 10, 1929 

nı:ın ... rı~ 

Mübadillere veri- Büyükmerkezlere Kazanç vergisine Bazı sokaklara 
len emlake nasıl konulan dair yeni 
kıymet konacak? telgraf makinesi b i r iz a h n a m e lambalar konuyor 

x 
Muhacir, mübadil, mülteci ve 

harikzedelere iskan ve borçlanma 
kanunu veçhile teffiz olunacak em
valin tayini kıymetlerinde kanun 
ve nizaınname hükümlerinin hüsnü 
tatbiki ve yeknesak keyfiyetinin 
temini için berveçbi ati ,.,kilde 
muamele olunması Maliye 'Vek5le ... 
tincien ddtcrdarlıklara bildirilmiştir. 

1 - Gayri menkullerin tem
lik lf..manına rör~ 3G2 tarihli em
lak nı:..:anınamesi raci oJan yerleröe 
emlak ve araziye mavzu kıymet
lerin yani Hrgl lrült.•a defterltr'.
nde rr.ulı .. rrer kıymetin 326 tarihli 
mürakt.'"f.at kanuno ce-r ... yan eden 
r.ı~hallerde adiyen tzg};r olunan 
İradı gayri > fiye!udeıı şubat 328 
tarihli kanuna göre istihraç olunan 
kıymetin sekiz misli, son defa ta
bariri icra edilmiıı olan yerde de ah
"> ali hazıraya göre bulunmuş olan 
gayri safi iratlardan aynı suretle 
çıkarılacak kıymet " l\tisihiz ola
rak" şayi kısımlardan i•abet ede-

1cek mikdarln borçlandığı mallan 
ve esas itiban ile yirmi !'lenede 

tahıili lazım gelen bu borçlan 
deraten vertnlere 3-7 -929 tarôh 
">e 1128 numaralı tebligat mucı
bince müteakip her sene için yüı
"de 6 iskonto yapılır. 

2 - Borçlanma kanununa 
tevfikan kendilerine mal verilen 
ve şimdiye kadar kıymet tal·dir 
olunmayan emval için muh•ıtir, 

mülteci ve har:kıedeler h•klonda 
da birinci fıkra mucibine~ mua -
amele olunma~ı, 

3 - • lüb•del<ye g;.yri tabi 
eşhn•tan mctr~k olup kıymetleri 

takdır rdilmiş ve yahut bu t.-bligat 
üzerine kıymetleri tayin edil<cek 
emvali gayri menkulenin 331 seııe•İ 
bidayetindeki yani em ali rr.ul<ü
renin 331 sentsine m;ıhsuben Jı;,n. 
gi kıymet.e nrgiye tabi tutu m114 
iıe de kıymetin izah•b anife da: -
resinde tahakkuk ettirilerek l:uua 
nazaran tahsilibn takip ve icrası. 

4 - Dahiliye vekaletinden vi
layata gönderilen 9 - li - 929 ta
rihli ve 78846 numaralı diğer u
mumi bir tdıliırabn b«9iaci fılıra

ında "Şark ·ilayetleri mültecile-
rinin memleketi uliyelerinde em
val terlıı edip etmedikleri husuau
nun tahkL<İ hakkındaki 23 kimı
nu eve! 341 tarih ve 25551 nu
maralı tebligab umumiye ahka
mının baki oldutu " şeklindeki 
tebligattan maksatta mültecilere 
meıltenden l"ayri verilecek em•ali 
l"•yri menluılenin memlek tlerin -
de terk etnıiş oldulJan «mvalin 
aynı olma11nı leminden ibaret 
olup mabaup n taluıola alikadllJ' 
olmadıjından mültedlere ne ve -
rilmiş İH memleketi Hliyelerinde 
mal terk etmit olaun olmaıun 
kiffeainin kıymetleri tayin ettiri -
lrrek borçlundınlmalJa iktifa olu-
nmaıı. 

BüyükJiman vapuru 
Trabzonda karaya otura Büyük 

Liman vapuruun bala kurtanlamamış 
tır. Vapur kurtanlması için Trab
zona bir İngiliz tahlisiyesi gönde
rilecektir. 

Bu hava seyahatı, tahmin ı>t

tiği kadar kırk dakıka Lile sür
medi. Otuz dakıka bulutların ü<

tünde uçtuktan sonra, n~ağdan 

insan sayhaları duyduğu zaman 
yavaş yavaş ulçalmağa karar ver· 
di. Bulut perdrsini sıyırdıktan 

wııra alçaldı, al-.;aldı ve gozüne 
kestirdiği düzlük bir '!&haya indi. 

Sağdan · soldaıı ko~uşanlar ol
du. Simon hunların kendisine 
yardım için geldiklerini zannedi
yordu. Fakat bu tahmini çok de
vam etmedi. A>. sonra yırmi kişi 
tayyareye hücum ettiler. Bunlıır
dan biri, elinde tabanca, Simona 
yaklaştı ve ötekilere emir verdi: 

- Yakalayın! 
Simonu yakaladılar, bağladı

lar. Gene ayni emir: 
- Anbara atın! otekilerin ya. 

nına .. Kımıldauırl!ll §iikağına kur· 
şunu sıkıverin. 

Zaten tabancaya !üzüm yoktu. 
Her tarlifmdan sım sıkı bağlı ! .. 
Simon bir şey yapacak halde 
değildi. 

Yakaladılar , sırtladılar, btr 
merdiveni çıktılar. Yukarda bir 

·--Yeni harflerimizin kabul ve 
tatbiki üzerine telgraf muhabera
tının sür'atını temin için telgraf 
idaresi tarafından yeni ve seri ya
zan makineler tedarik ve tesisine 
ba,ıandığını zazmışbk. 

Yeni makineleri• faaliyeti ve 
görülen faideleri hakhnda telgraf 
işletme müdürü İhsan Cemil bey 
diyor ki: 

- Yeni harfi erimizin tatbikin
denberi Ankara telgraf n1erkezine 
beş Hük ve bir de Simens maki- ~ 
nesi konulmuştur. S::.atte 250 tel- i 
ı:raf kadar alabilen •e'i Simens 
makinesile Hük makineler: , bida
yette Li·-~ı. bozulan n.uhaberatın 

ı&lah ve tabii hale iadesi üzertnde 
çok büyük tesiri olmuştur. Konya, 
Adana, Diyarbekir merkezlerinde 
de faaliyete geçme•i pek yakın 

olan Hük maklnele•·i sayesinde ya
kın valutta buralarla olan telgraf 
muhaberatırıda daha mahsus bir 
safalı görülecektir.~ 

J\.tuharririmiz bu yeni m,.kinele
rin ne suretle işledfği h~:..kmda da 
malümat rica etmiştir. 
-Teltraf Hük makinelerinde, ya

zı makineleri gibi tuşlara basıla

rak doğrudan doğruya yazılmakta 
ve ahnrrken mak=nenin şeric!i üze
rine kendi kendine yuılarak tel
graf kıiğ•llarının üzerine yapıştınl
makt;aiır. 

St-ri Simens makinelerJnin ça
lı4ma !arzı daha ba~ka dürlüdür. 
Bu m~kine yau'acak telgrafı ev
vela ı;cni, bir bant üzerine deli
nerek yaulmakta ve hu bant ma
kine tarafından bizzat ,,,,,JG,bil 
merkeze naklolunmaktadır. 

Bu suretle iki üç daktilografın 

delrrek yaup hazırladıkları tely
rafnamc'tr n1akine tardfındttn sür' -
<a..:e mck;,b\I ıntrke-ıe çt.1 iln1etedir. 

Eu ınakinelrrden ba•J...a mul:.
telif bi:~ük merkt'Zlcre d<.gı!mak 
Üzre tlaha yirmi makine- ısmar -
lanmı~br. Bunlarda gıdince yazılı 

olarak telgraf veren seri makine
lerin adedi ikiye baliğ olacaktır. 

Iotanbulda telefon müka!ematı 
mua:ızam bil' surette ~ereyaR ~tmek
tedir. Telefon hattının tuisindrn
beri lf"çenlerde yalnız bir müka
leme inkıtaa otramı~tı. Ankara 
ile İstanbul arasır.da telrfona mal -
sus obnak üzere ikinci hattın ik
m?.li p.,k yakında hitlcekt:r. Bina
ena~eyb "1.u!em.-ı ınlııta mevzuu
baho olmayaralttır idare telefon 
a.tr,·i "nin intiz.an1?ndan ~-~ v~ıdiji 

huılalınclan merunun bu!unmalııta
.tır.,, 

Jçkil• r 
Maliye .. ekaleti bütün viliyet

lere gondertli~i bir tamimle ispir
to ve alkollü me~rubat kanunu 
mucibinı e hll',usi idarelere veril
mekle olan yüzde 10 hisseıleıı 

926, 927, 928 ~eneleri zarfında 

balı!\ olan )Cküııu sornıu9tur. 

Bundan maada vekillet 928 -e
ncMinden kalan hı>nüı vnilmcmi9 
his~enin derhal tcsviye,ini vila· 
yetlere lıildirmi)tir. 

el bütün t•cplerini Lo~alttı. talıan
ca,ıııı aldı. (;eni' 1-.uldmlılar ve 
bir hoşluğa aı11·c. lıler. 

Simon, eğı·r a~ağıda bulunan 
diger bir kaç in-anın omuzlarına 
düşme~eydi, muhakkak bir tarafı 
kırılırdı, ~iınoıı lıulııııdıığu yer

deki insanların orta~ında oıkı~ık 

bir yer buldu. 
Sabahın saat dokuzu vardı. 

Etrafındaki insanlar gürleyor, 
küfrediyor, haykırıyordu. Bun
ların içinde tilenler, can çekişen
ler, kan kuııanlar vardı. 

Akşama doğru infılika benze
yen bir gürültü oldu. Soora da 
mitaralyozu andiran devamlı sillh 
sesleri •. 

Bu, iki üç dakıka devam etti. 
Ne oluyor? muharebe mi? Yeni
den anbar denilen bu çukura bir 
kaç yaralı atıldı. Ortalık karardı. 
Gece oldu. Simon açlıktan, hava-

' sızlıktan, hır de vücudunu saran 
iplerden boğulacak hale gelmişti . 

Bu artık bazıları taafüne bar 
lamış cesetler arasında, yokea 

ölüp gidecek miydi? 
Batlı gozlerine rağmen güne-

• 
Kazanç vergisi kanununun tat-

bikatına komisyoncular, kendi he
sabına iş yapan tacirler, ticaret 
memurları ve ticaret dell.iilları bir
birine karıştırılmakta ve bu yüz
den ver&iler bazan noksan, bazan 
da fazla tarhedilmektedir. 

Be noktayı nazarı itibara alan 
Maliye vekaletiı bundan sonra her 

angi bir yanlışlığa mahal kalma
mak için vi1ciyetıete bir tamim 
göndermiştir. 

Hu tam~tnde l' c~r, komisyoncu, 
dehcil, ticarethane memuru sıfat

lannın kinıfcre veri~eceği uzun 
uzadıya izah edilmekteöir. Bundan 
sonriı. Lu tarifelere nı,zaran vergi 
tarhedilecektir. 

• 
Kütahya hatip ve 

i ıııanı nıckl<'hi 
IRtaıılıul İmanı \C batıp ılJ(·k· 

tehı taleht• lıırlı~iııin i~gal ı·ttiği 
taş nıckt<·lıc nakletti. 

Üi!;rı·nıligimiw !!' ı t>, ta~ mek
tep imam ve hatip nwktdıinı' el
vcrİ)li ıkğilılir. ~:üııkü ta~ ın•~k· 

telıin gı·ni~ ve ıııütı>ad<lit ı.daları 
mcv.·uttur. llall ııki iııınnı ı e ha
tip ıru-kt<·l11nııı taldı<''i a,dır. llu 
itilı ırla l\iitalıy:ı imam H' lıaıip 

ını·kı..iıının la~Hılilt>n k l<taııl•ııl 

iııı.ını '" hıip ııwktı·l.iıH' ilhakı 
vc•l·ıı ikı ııı..1-,t<·hııı lıir n; .. ktt')' 
halitıdı• 109 1111 k:ı lH' ynk~tirik
,.,. ' bhr H'rİlııırkteıtir. 

Can.i nl tınıları 
P.c)İ<·rlıt)i "' IJrt;ık"Y • aınıl~

riııin rıl.tıınJarı } ıhılıntı~a J,,,~Ja. 

ını,.tır. Bıı r.l.ımılar ılaha !ada 
~·c ktu{·ti 1, ~.<hıt:,. 1t.ııuiri •.t"" 
ına~ral ilıti)arıııı ııın ıp olaı·:ıf..tır. 

E\kaf idarı·,, ~ınuJitJen lııınun 

"niin» ı;<'~ınclidir. 

Yc·ni us1·lü ceza kanunu 
Ceza ıııalıl..eıııdcri, J ı·ni ına 

muhakeme ıı-ulii l.aııunuııun ıat
lıikiııe yirıııi ai';ıı~tuMa lıa)hya

eaktır. 

Gazi küpr~i»ilniin planı 

Ca11 l..11pribiinü iıı~a eılnrl 
olan I· raıı1>1z ıııülıl'ıtılr-lı:rmılt>n 

ı;ı:luı ~·ir 'llf('tlc planın ilııoır ı•dil
mc le oldııı::u ı e lıir ~ok mr~lıur 

A•rııl'a l..ııprülerint!Pn arımın llÜ· 

mıuıeW.rlı> 1 :a~i kol'rüsünüıı kz· 

yin edilecı'ği l.ıilcfnilmi>1ir, 

lnhlsarlarda -
Tütiinler 

Tütün inhisar idare•İnin Yeni
sigaralannm gramını a:ı:altacatı 

ve 20 kuruşa satılan ıigaraların 

25 gramdan 20 grama indirilecrği 
bildirildi. 

Bu mesele hakkında tiitiin 
inhisan umum müdürü Bekçet 
bey şunlan söylmiştir. 

ıiıı doğduğunu anladı. 
Bu 8trada yukardan bir ses 

duyuldu: 
- Heis emretti, çabuk getirin. 
- De:n tanıyordum. Hangi iple 

bağladığımı biliyorsun. 
Aııbara iki ki'ıi indi. Simona 

yaklaştılar, vül'uclıınu yokladılar. 
Onu da bir kadavra gibi, diğer 
kadavraların arasından çekip çı

kardılar. Y ııkarıda bağlarını çoz
düler: 

- Kalk hak.alım ! 
Orada gozüııüıı batını çozdü

ler. Başka bir vapur enkazının 

merdivenlerinden çıkanlılar. Va
purun gövertesinde di~lerine ka
dar silahlı adamlar dolaşıyordu. 

Simonu gövertede kırık bir 
direğe bağladılar. Simon o zaman 
başını kaldırdı ve kareısında, bir 

nevi mahkeme azası gibi kurulmuş 
insanlar gördü. Ortalarında bir 
adam oturuyordu .. Simon tanıdı. 
Çetenin reisi Rolleston 1 

Her tarafı mücevhere müstağ
raktı. Afrika ortasında bir zen
ci kıralı gibi mütemadiyen ~aga 

sola emir veri) ordu. Rollestoıı .. 
Wilfrid Roıı~~ton .. 

«--
Elektrik şirketile şehremaneti 

arasında son defa yapılan muka
velename üzerine şirket yeniden 
lOOil sokak lambuı talik etmeği 

teahhüt etmişti. Şehrin bazı semt
lerindeki sokaklarda elektrik ten
viratı olduğu halde bu sokaklara 
muvazi olan sokalcların karanlık 

içinde kalması doğru görülmüyor. 
Emanet, kış gelmeden evvel , 

hem inzibat, hem de halkın ko
laylıkla gelip gidebilmesi için ev
vela şimdiye kadar hiç tenvirat 
yapılmamış olan sokaklara elektrik, 
te<:satı kifayet e<m~yen sokaklara 
da hava gazı lambalan konacaktır. 

Yedikuled<; Teke, Sulu manas
tır, Uzunca ova, Şerbethane, Güm
rük ve bunlara muvazi ve müca
vir bulunan sokaklar halkı bun
dan evvel ~ehremanetine .nüracaat 
ederek sokaklannın çok karanlık 

olduğunu ileri sürmüşler, elektrik 
veya hava gazı ile tenvir edilme
sini rica etmişlerdi. Bu ricaya 
rağmen bu sokaklar hala karan
lıktır. En küçük bir petrol lamba
sından bile mahrum kalan bu ma
halle halkının mazbatası ehem
miyetlr nazan dikkate alınacaktır. 

x 

Zirai kooperatifler 
İktisat vekaleti zirai koopera

tifler hakkında tetkikat yapmak
tadır. Vekalf!l şirket komiserlerin
den Remzi beyi Bulgaristan dahi
linde tetkike memur etmiştir. 

R<·mzi B. bir kaç güne kadar 
Bu!gar:stana gidecektir. 

• 
) eni tranıva) ~olları 
~dııı maııcti Eıııiııoıııii - Eyip 

) ıılıı i~ııı proje üzeri ıııl<' hazırlan· 
mı~ olan ) ol t'trafıııdaki i-tinılak 

i~kı .ııi )apnıı~ ve lııı hat yapıJır,a, 

trııımay kump;ıııJa'ı, inıtiyazna

nıe~i ınudlıin<'I' taahiit elli~i )Ol
ları hitirmi~ olaı·aktır. 

Ancak ha11 hatlar üzerindeki 
iıJilıaıııı dağıtıııek nıakoadile inşa 

ve Caıi kol'rü~üııtlen ge~rı·ck 
olan B•')'azıt·~İ§aııe ile Maçka-Bt>· 
~if..ta~ yolu im taahhüdün hariciıı
dı• kalmaktadır. Maınafl hunları 

müıralip iıı~ası lazım gelı·ıı diğer 

ba1.ı hatlar daha vardır ki bunla
mı iıııtipzını almak iı;in Tram
vay lımıpanya,ıııııı hükümele 
müracaat t'tnıe'i lfızıın gelmekte
dir. llu hatlar ııwyanıııda bilhassa 
llt-l't'k-Ruıııelil.avajiı yolu "Vanlır. 

Emiııonü-Eyip tramva)' haltı

nın iı~sıııa başlamak uzun bir 
müddet ıçın imkansız olduğu 
anla§ılmı§tır. Çünkü tramvay şir

keti bu hattın inşHı ıçın !Azım 
gelen iatimlak parasını Emanete 
vermiş, Emımet ise bu parayı 
ba~ka yere •arfetmiş bulunmak
tadır. 

Halen Emanetin vaziyeti ma
liyesi müsait olmadığından bu 
istimlakatın icrasına imhan yok
tur. 

~imım dostu Edvar Rollestonu 
düşündü. Aralarında bir müşabe
het var. Fakat biri ne kadar asil 
İEe, üteki o kadar vahşi 1 

-6-
Ceheıınem 

\Vilfrid Rolleston kendine gô
re kurduğu bu mahkemede mü
temadiyen içiyordu. Dedi ki: 

- Eh, mösyö Simoıı Dulıok. 
Sür az sabredin. Sizden evvel ö
bir dünyaya goııderilecekler var. 
Bir defa onlar git>in .. ::ıonra sıra 
size gelir. ÇoJ... dq~i 1. Ü~ be~ da· 
kika kadar bir şeyi 

Müba~ir J(İlıi ayakta geıinen
lerden ikisine emretti: 

- Birer hirer getirin bakalım, 
Kor!.. udaıı titreyen avallı bir 

adamı ileriye sürdüler. Rolleston 
sordu: 

- ';e kadar çalmış? 
- iki altın. 
- Öyle ise oldürüıı! 
- Herifin ~ar.ağına bir taban-

ca sıkıldı ve zavallı adam yuvar-
landı. · 

Ondan sonra ü~ ki~iyi daha 
oldünliiler. Her adam !'an verir· 
f..cıı çetr efradı kaddılrrini hava
ya kaldırı)orlar V<' "Hıp, lıq•, hu
ral. dı}C b.ığırıyorlardı. 

IHitıı.• ı 

Ka:ıg,a U at ~101, 
Ezilenler iııin 

Şöför Kemalin idare>inde 27()(l lı r 

nıınıarıılı otomobil Kadıkiiyde Kati· etaı 
na i>ıniııde hir kad na çarparak Wt 
yaralamııtır. b;, 

Slırk.aıtner 
Bir takım elbise 

Nusret ~irerı·k bir ıaJ..ıııı elhise do· 
!andırıp kaçmı~lır. 

C®ırlhl Deır 
AlaC'ak dava ... ı 

Fatilık \1anisalı .'llt-lııııet pa~• 

nıahallı 'inde oturnn Lutfi ile .5ıirtli 
:'\ail hir alıwek ın~sdı'siııdm ka•·ga "<iil 
elıııı,ln Uıtlı :\aili J.ı\akla yemle· b bi 
n1:~t r. t·h 

IJ· 
Parınağını kesti r:e~ 

Ha>köydr çarşı caddesinde He!· kısa 
•·aeı Mehmet n•tanın yanında \&lı· ~lılle 
şJıı Ali, henı~eri•i Satılm şm par- '<in 

ma:l'ını hh;akla kt>flmi~tir. r. 

on~eır veıılk0aDaır qnı'. ,, bııı 

Yangın ~•ke 
(skıidarda Harı He.na hatun iliğ 

mahallesinde SüJ,.yınan lıeyin evin· e 
dm dün of(lı-ılen sonra ı anııın ia. 
çıkmı~~adn sündıirulmtı~lıır. ğa 

•a 

~f ahzeni evrak 
binaı;ında tadilat 

Maliye Vekilliği önüde hazır

lanan yere yapılacak olan Mahze
ni evrak binaınnın ilave edilecek 
kıımı yamda yapılmağa başlana

caktır. Bina aldığımız malumat• 
göre yapılan porjenin aynı olmı

yauktır. Yapılan projede binanın 

şimdiki binaya muttasıl olması 

dolayısilr dört kat yapılma11 ka
rarlaşmı~tı. Fakat İmar Müdürlü
ğü tanridan tespit edilen esasa 
göre iki buçuk kattan fazla yük
seklikte bina yapılmıyacağından 

Mahzeni evrakın bu yapılacak kı
smı da şimdikinden alçak ola
caktır. 
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Faik bey gitti 
Şehrimizde bulunduğu mtla· 

detçe antrepo komisyonuna riya
set eden maliye vekaleti muha
sebci hususiye müdÜ'rü Faik bey 
dün Ankaraya avdet etmi~tir. 

Sigorta tarifeleri 
Sigorta tarife komisyonunun 

nıe~aioiııi bitirdiği yazılmı'ıtı· Ta 
mim mu<'ibince Ticaret miidiri
yetiııJe bir sigortalar daimi komi' 
}Onu te~kil edilmi§tir • .Bu komis-. 
yonda f.:n fakültesi reisi Hü~nil 
Hamil, ticaret mektebi milderrl2-
lerinden Zühlü, tüccardan Hacı 
Recep beyler aza olarak buluna
caldardır. 

Komisyon ayda bir defa topla· 
nacaktır. Vazifesi sigorta tarife
lerinin tatbikinde çıkan ihtilaf
ları halletmektir. 

Hasan bey geliyor 
Cencvrede ikti~al konferan•ı

na giden Trabzon meb'usu Hasan 
b. bir iki güne kadar ~ebrimiıe 
gelelektir. Hasan b. tedavi ınak
sadile Cencvreden Viyanaya geç

miştir. 

Perakende eknıek 
satanlar 

Malİ)C vekaleti defterdarlıkları 
bütün lirıncıları alakadar edecek 
bir tamim goııdcrmi~tir. Fırıııo

ların pi~irdiklcri ek r.wk f(•rin mü· 
him bir kısmının kı>ndi dükkan· 
lamıda perakende olarak ı;atıılı.· 

lan malumdur. 

Şimdiye kadar fırıııdardan 

büyük e'naf kazanç vergisi alını
yordu. Maliye vel..aletinden gdeıı 
tamime nazaran kendi çıkardık· 
lan ekmekleri kendi fırııılarıııd• 
eatan fırıncılarılan hu Pkmeklet 
için küçük hnaf k.11aııç vrrgi~İ 
alınacaktır. Hu tarzda inap ticıı· 
ret eılı·n fırınnlardan toııtıık1'1f 1 

diikkaııların kıra lwıl• Ilı riııı 11 

yiizılc yıııni be:i nbı ... ıiı lı ıcr~ 
alıııa ... ıJ..ıır. U..ıkkiiııları kı•ı lı • 
nııin ol.ııı lırır•ıl ır aıııı ım ı 1 ' • 
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.Reı:ıinı sergısı 
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La· aye'deki müzakerelerin 
ink taından bahse başla1ıdı 

lllD 

' ' Zeppelin ,, de 
bir 11ıilyoner -

Bir 
' va ası 

tahk.k ediliyor ~latasaraj ında açılan resim 
;rıiu mütc§ebbislerinclen olan 
' ,., samımız Ali Sami Be
lateıi ile gezdim. 
~ =uyıf, pek zat ullı. peh bi· 
ır sergi. lliç teraJ..·ki ·yok, 
~~lif haylı tedenni var. Üç 
a lıutün res amlurımız e.ı;er
tC§lıir etmişler. 
rılbuki ileri bir mcmlel,ctto 
'ta lllekwp talehesi11in. <ıma· 
~heri bundan geri olmaz. 

lıdaı salıibi yanm du:.itıa 
~ 

Peşavcr, 8 (A.A] 
Afganistanın şark vilfıyctlerin

dc anarşi ve iğti1aş hüküm sür
mektedir. Bir çok nüfuz sahibi 
kimselerin Kabil hükumetine nrzı 
mutavaat etmek fikrinde bulun
dukları söyleniyor. Kabilde fevka
lade bir heyecnn hüküm sürmek
te olduğu da rivayet edilmektedir, 

Paris, 8 [A.A] 
M. Stresemann, maliye encü

meninin umumi müzakerat esna
sında ortaya ablmış olan mali mew 
seleler hakkında bir itilnf elde 
edeceği ümidini i:ıhar ebniştir. 

Ln Hnye. 8 [A.A] 

etmiştir. Encümen, cumartesiden 
evel toplanmıyacakbr. 

La Haye, (A.A] 
M. Snowden e cevap veren M. 

Chcron, bilhassa şu sözleri söyle
mi~tir: Biz Y oung planı salmsında 
sabitkademiz. Bu planı .ımeli ola
rak münakaşa edilmesi gayri k~ 
bil bit eser olarak aynen kabul 
etmemiz icap eder. Aksi takdirde 
tamirat meselesi hakkında, Cenev
re \')rotokolunun istediği veçhile 
tam ve kat'i bir itilaf elde etmek 
mümkün olamaz. Eğer İngiltere, 
planıu mekanizmasına dokunma
dan bazı tadilat bulabilirse müşa
hede ve mütalaalnnnı diolemeğe 
amadeyiz. Fakat senevi taksitlerin 
ve bilhassa Fransaya ait hissenin 
şu veya bu suretle tadilini kabul 
edeıniyeceğimiz gibi bu hissenin 
tahıisi şeklini de değiştirmeğe 
muvafakat edemeyiz, Mademki M. 

Berlin, 8 Ağustos 
Grnf Zeppelin balonu bu s.ahah 

saat 5buçuktn Amcri ndaıı hnreket 
etmi tir. Balon şimale doğru dtinıen 
tutınu~tur. İngilter•' ll7:erindcıı Al
mtm) 8) gelecektir. 

Şehrimiz polis müdiriyeti ikin
ci şubesi bir şekavet meselesiyle 
alakadar bulunan iki şahsı der
dest etmiştir. Bunlar Ihsan Te Re
cep isimlerinde iki izmitlidir. 

M sele garip olduğu kadar da 
mühimdir. Hadisenin tafsilab, 
ynpbğımız khkikata nazarnn şöy
ledir: 

rc~amınuz var, yahut ·yok 
· lalı in zet'k bulmım arasm
·~rıu da meıcudiyeti lıaybo
. Zacmederım ki bı.zde resim 

~ı, e..ı-b · _ı_ • 1' . ue ı)attan uu gerı. e§-
bedı~eıı 21 I tablanun dcgeri, 
ı1 bır yerde orta bir ü.stadm 
~~asının bedelini bile tutmaz. 
lJıç " ve '' ) ok,. teni.it edile· 
~ ği i~irı bu baptaki mutafa· 
J •&sa keseceğim. 
111Let namına acıyorum. Bü· 

~
ıarı'atlrôrlarınuz yetim kal
r. Himaye bir Hüma gibi 
ru, mevhum. RC3me ragbet 
bir para ııeren yok Bu lıal 

r~~~cti kabalığa, zevksizliğe, 
1 ılığe seı:kedi) or. Güzelle is
cdemiyoruz. inceyi anlamı-

t, Halbuki kaba scıbalıktan 
ga mecburuz. Bu da anoak 

l 4<m'atlara bir a~ ihtimamla 
' Elli sene ecel mımhasıran 
iilerden mürekkep olan bul
r giizcl san'atlar mes'ele.sini 

'rıı ettiler, bıı gün beynelmilel 
ılerde bil taktire müstclıik 
liiyorlar. Biz neden bu mer
t; •ri kalalım? 
be~imdc gayet iptidaiyiz. lki 
u kadur resmin çoğu aııcak 
lle kalw lıanclerine asılacak 

rı~rdarı ba§lm bir §ey değil-
1 IJu da geçer '.) alıu ! ., '' Ak 

e <ı§k ! ., laılwları yerine bu 
t;:.re mortc ,, lar. Bunlarln iç· 
ır ball:abağı resmi bilhassa 

ıırınu cezbetti. 
;,ikıyla anlıyorum: zemin, 

nrı bir ressamı geçindirmeğe 
ıt olamaz. Bir milyon t 1atan-

'?1z bir tek san'atkürı yaşata. 
ıktidarda değil. Ekmek ı:e ka+ 
.ttı~s'ek.si bilcümle bedii ve 
. ihtiyaçlara galiptir. Ful.at 

,>'141.-sck nokta var: Tiir/..;yedc :j aun iraptan htç mahalli ) o· 
huk1tıüne maruz J.almamalı-

4r rupa medeniyetine giriyo· 
· lJIJ medeniyetin bir kısmı da 

11an'atlard1r. Bu lrum<ı ya
kalmak ıerefiınizle mütena. 

0lunıa:ı • .Mademki halk &an'atı 
~Ye edemiyor, onun salıabeti 
l'rıete düıer. Fcrtlerirı elinden 
~eni yapmak cemiyetin va-

r. 
Cenıiycı, mahza kabalı~m önü
i~elc için, beynelmilel bedii· 
ıt; •ştirak etmediğimiz lussini 
~ ,.nıenıek için aan'at yctimleri-
0tumalıdır ııe illci /ela J 

c. 
'V,.upanın endi§esi 

Londra, 8 (A.AJ 
~rnanyanın en maruf ve müte

• i adamlanndan biri olan 
• Arnold Rcchnrj tarahndan 
l'?/ Mail gazercsine yaıılıp İo
,,.edc büyük bir alaka ve e-
11Yandıran bir mektupta, cihan 

11 l'ln lktisaden hakim olmak 
~ttlerikalıla.rca sarfolunan me

olınaua kısmen akım bı
lt.&.k Ve böylece Avruqayı ifl s 

e.tinden kurtarmak üzere Al
tıt'ran ı:ı v İngiliz senayi cc

~if arasında bir ittifakın akti 
Sıı.b~l~nmaktadır. 
1~ ıbı makale, Alaman ve Fr-
ltu~ennyi kimyeyiyesl arasında

adın Mha şimdiden dün
. hc_r tarafmda tesirabnı hi -

Bo11ıbay meclisinde 
Bombay, 8 [A.A] 

Bombay teşrii meclisi, Bom
bnyda ve varoşlarında tehditkii.r 
nümayişlerde bulunmnnın kanunen 
tecziyesi lazım gelen bir cürüm 
olduğunu natık bulunan kanun 
layihasını birinci kırantını müte
kip kabul etmiştir. 

Anıeliyattan sonra 
Paris, 8 [A.A) 

M. Poincare ilk defo. olarak 
>ataktan h:alkmıstır. 

Devletler • 
ını 

Siyasi encümen saat 16 da top
Janmı~tır. M. Henderson encüme-
nin mesaisini 6 Eylul 1928 de Ce
neyrede ittihaz edilmiş olan karara 
istinat ettirmesi lazım geldiğini ha
tırlatmış mesainin sür'atle devam 
etmesi iç.in temenniyntta bulunmuş 
ve bu mesainin istikbal için haiz 
olduğu ehemmiyetten bahseyle
miştir. 

M. Briand He M. Ştresemann 

biribirini müteakip tahliye mese
lesi ve iki encümen arasında mev-
cut rabıta hakkındaki noktai na
zarlarım teşrih etmişler ve icabın
da mütehassısların muavenetine 
müracaat suretiyle umu.ni tarzı 
haller elde etmek hususundaki 
azimlerini ızhar eylemişlerdir. 

Paris, 9 [A.A] 
Le Journal yazıyor: La Hnye 

Balonda 8 ) olcu vardır. Bunlar· 
dan ikisi Alman, üçu Amerikah ga· 
zet c ]erdir. Bn:.-lıc.:ı )Olcu maruf 
mil)oncr Vilyam Ledstir. 

Milyoner A\rupıı ile AmNika 
ara ıııda ha,·ai bir hat tesi i için 
büy uk bir parn tahsis edecektir. 

Balond.ı Amerıkan Los Anjeles 
balonu kumnndaııı da .. ardır. Diğer 

) oJ, ul arııı iı;inıleri gizli tutulu) or. 
iki delikanlı balonda gizlenmeğe 

çalışırken ınkalanmı§tır. Balonda yol· 
culardan manda 2 ton t' ya U\ŞI) or. 

1 

Hamule pek muhteliftir. Bu me
yanda bir buldog köpcgi, kuzu eti, 
4 sandık kuru buz. Ruzgiir musa· 
ittir. Balon 135 kilometro sür'atle 
ilerliyor. 

mani oldu? 
de bir inkıtaın neticeleri bilhasaa 
lngiltere için o kadar vahim ola
cakbr ki aon daki~aya kad r akıl 
ve mantıka rücu etmesine intizar 

Snowden, kozumuzu açıp ortaya at
tığını söylüyor, biz de açıkça ken
tli kozumuzu ortaya atmalıyız. Bi· 
ze mütehassıslar planının yeniden 
mevzuu b hsedilmesi teklif edili
yor. Açıktan açığa cevap veriyorll%. 
Buna muvafakat etmek k bil de
ğildir. 

kabil borçlar ödendikçe " bun
Iann lfizumu itfasınd bütün cihan 
mfittefik bulundukça her hangi bir 
lngiliz bükümeti lngiltereye adil 
ve hakkaniyete muvafık bir tarzda 
muamele edilmesini musırran ta .. 
lepten bir an hali kaim yacakbr. 
lngilterenin ademi hofllidisini mu~ 
eip olan diğer bir cihet Versay 
muahedesine tevfikan 1931 sene-

Moskova, 8 [A.A] 
Mathuabn neşrettiği bir tebliğe 

nazar n M. Stimson, 25 temmuz
da lngiltere1 Fransa, ltalya, Japon
ya ve Alr.ıanya hükOmctlerine 
mahrem bir nota göndererek bun
da gerek Çin şark demiryollan 
m elesindeki 8ebep ve mücrim
ler hakkında knt'i kararlar itüha .. 
zı, g rekse bu şömendüferlerin 

idaresinde tesisi matlup nizam 
tespiti hususunda vasi selahiyet
lerle mücehhez bir uzlnşhrma ko
misyonu teşkilini teklif etmek
tedir. Matbuat bu n o k tada 
Devletlerin çin şark demlryolforı 
üz-:rindc beynelmilel bir muraka
be t is etmek istediklerinin bir 
delilini görmekte ve bu gibi teşe
bbüslerin Sovyet hükumetinin şi
ddetli mukavemetile karşılacağını 
beyan etmektedir. İzvestiya gaze
tesi diyor ki: 

Nankin hükumeti bu i te hiç 
bir şey kaybetmiyeceğinden Man
çurideki mabnlli hük • mete kllJ'fı 

kullanılncnk bir silah olmalı üzre 
şark demiryollannd cnebi haki
miyetinden istifade edebilr • H m 
bu ııerek Nankin hükllmetinin t:ı
viz kabul etmiyen vaziyetini, ge
rekse Nanldn hükQmeti nafia -
fia wu.m Sunfo P.111 Mvkdenc göıı-
dertfmeslııi iz.ah edu, M. Swıfo 
lhtilAfın mu.lihane H1'ette halli'.ee 
mani olmak• için Mı- ,eyi yapa-
catmı ifrap eden beyaaati;a 
nmuştur. Sovyet bökimeti kapita
li.t devletlerin tavauabmu redde
tmiştir ve reddetmekte denm 
edecektir, Şark demiryollanmn 
akibeti iberiude ı& ..ııfbi olmalı 
ve herhangi bir tddlde oluna 
olsun muk\ir timendifer Gnri~d~ 
murakaba hakkı almatı istihdaf 
eden her hangi bir müdalıalcyi de 
keza reddeder. Aradaki miinaaebet 
ne tanda oluna o1aun tark d lt• 
yollarl meıeleslıaln bir talaaı Hll ·, 
ıfn müdahaleaine cevaz verme ek 
suretile münhaaıran Çin ve Sovyet 
Rusya beyninde halledilecetini ta
srih eder. 1924 mukaveleıi e•asm
da muıirriz. 

Pravda gazetesi ise, t•rk de -
miı'YolJnrının müıadereıi mesele -
ıinde kalmadığını ve halen Nan • 
kinde demiryollar mOşniri olarak 
bulunmakta olan Amerikalı M. 
Mr.ntclin şark dcmiryollarınm mO
saderesi hususunda alınıın teda -
birden haberdar olmadıg-ını ı:anneJ
menin miltkül oldua-ıınu ve Franıa 

edilmektedir. 
La Haye, 8 [A.A) 

Mali encümende mühim bir 
münakaşa baş göstermiştir. Porte
kiz ve Sırp murahhaslan yüzdele-
rin yeniden tetkikini talep etmiş -
lerdir. M. Marinkowitch beynelmi
lel banka meclisi idaresinde bir 
Sırp aza bulunmasını istemiştir. 

Bunu müteakip M • Sonwden 
Yung planına karşı vaziyetini va
himleştiren beY,anatta bulunmuş -
hır. Mumaileyh lngilterenin yapmış 
olduğu fedakarlıklardan bah~ebııiş 
ve netice olarak Y oung planının 
derpiş etmekte olduğu taksitlerin 
tevzii için tali bir komite tesisini 
teklif eylemiştir. . 

La Haye, 8 [A.A] 
Maliye encümeninde M. Snow

den, Y oung planının derpiş ettiği 
senevi t ksitlerin yeniden tetkikine 
m mur tali bir komisyon teşkili 
hakkında bir karar sureti tevdi 
etmiştir. Mumaileyh, hükumetinin, 
avam kamarasının ve lngiliz cfka
n umumiyesinin muzaheretindeo 
emin olduğunu ve bu karar sure
tini müzakeratın bidayetinde mut-
lak bir şart olarak ileri sürdüğü
nü il ve etmiştir. M. Snowden, 
lngilterenin munsifane bir muame
le görmediği takdirde ki iti.lif
lan yeniden tetkik etmek hakkını 
muhaf~ eylediğini •Öylemiştir. 

M. Chcron, c:evap vererek ln-
ırflterenin yapmlf olduja fedakar
(ıklana kat'i11en hakir edilmedi· 
tini fak.at bitün muhariplerin 
yapmlf oldukları fedakirbldaım 
da ~ mnbim old1lfwul IMiyle
mı.tlr· M•maileyh. FnDMIHD mü
tehauılllaıua ~ ptinlikleri 
uerin tahrip edilmaine bil ol-
mıyacağını n ba,le bir tahribüa 
neticeai biıwmıre llelltm tabit
lcrüı ve tediye u..thrinin :renidea 
tetkiki olacatını beyan etmlftir. 

M. Prclli, aJDI mealde idara 
kel&DJ etmlftit. ltalya keacli yb
de.tııden blç blr telızitlt icruuıa 
muvafakat etmirecektir. Muma
ileyh, heyecuh bir lisanla M.Sno-

wden e hitap ederek Tuiyetinin ne
ticelerini te mmGI ve derplı etme
•inl rica etmlftir. M. Juper, Fran
sa ve ltalyanın davum• muzah~t 

Nihayet, Snowden teklifi hak
kında hiç bir karar ittihaz edilme
miştir. 

Encümen, M . Titulesou nun 
t klifi üzerine içtima.mı cumarte
siye tehir etmiştir. 

Londra, 7 [A.AJ 
La Haye konferan ında fngiliı: 

murahhasl nndan M. Snowden Al
man tazminat ve tamiratından ala
caklı devletlere lsabet eden ve 
edecek olan Spa konferansında 
t yin edilen miktarlarının tebdili 
hakkındaki teklifi tenkit ederek 
bu teklifin kabulü halinde İngil
terenin başkn bazı ufak devletle
rin de pek ziyade mutaznrnr ola
caklar nı ileri sürmüş, yalnız İngil
ter nin uğrayacağı ziyanın enede 

48Milyon altın marka baliğ olacağı
nı ve buna mukabil Almanya ta -
r fından tediye edilmekte olan se
nevi tekasitin zaten altıda befini 
almakta olan Fransanın fazla ola
rak her sene 107 milyon marklık, 
Jtalynnm 36 ve Belçikanın 102 
milyonluk bir kar temin edecek
lerini ve bu tarzı tesviyenin ja -
ponya, Yugoslavya , Yuna'lislan 
ve :.ı~ehidei Amerika için bazı 
fed ıklan tazammun ve intaç 
eyleyec'etini söylemiştir. 

Mumaileyh, Y oung planında ln
silfer için ıijhlan hissenin lngil
t~ ancak Amerikaya olan 
borcuna tekabül ettitiniı halbuki 
harp noktaaında zikrolunan itilif 

dcvlaUeri tarafından çoktan beri 
lngiJter~ verilme.d liıım gelen 
ve }\z bir saotimi bile tediye 
ed~yeo 200 milyon Ingiliı: liraaına 
~ olacak bir meblifın bu 
hi~eh atta~ağırun ilave etmiJ ve 
d~ki: 

" ~ltere konfer~s~ }>eynelmilel 
düyut°:\ ve tamirat meseleleri hak
kındaki münakatata aureti lcat"i
yede nihayet vermek niyet ve ka
ran jle ıeJmiıtir. Su kadar ki bu 

sinde arkası alınma&ı icap den 
tamiratı nyniyenin Y oung pl nı mu
cibince azalbl rak daha 10 sene 
temdit edilmiş olmalıdır. Konferan
sın nazan dikkatini celbetmek is
tediğim diğer bir nokta ve 
tesisi mutasavver olan beynelmilel 
tamirat bank na cihandaki albn 
mubadelılb kontrola kadir ve ce
sim bir albn ihtiyat akçesine ma
lik muazzam bir müesses i mali
ye şeklini vermeğe taraftar olan 
tamirat mutahaası lannı bu fikir 
ve tasavvurlarına lngiliz mahafili 
maliyesinin günden Jriine müteza
yit bir muhalefet göstermele..>idir. 
Mnhafili mezkilr~nin ml\talaasmca 
bu bankanın kudret ve silahiyeti 
harp borçlanna ait muame]Ab ru-

yet ve tufiyeye emur mil •ese· 
nin <la.irei saıihiyetini geçmeleridir. 

-Frengi rnü~adele 
kursu 

devam edecek 
Memlekette kuvvetli bir frengi 

milcadel~si idame ettirmek için 

sıhhiye vekaletinin ayırıp Yen'

baJ1çede Guraha hastanesinde 
doktor Hulfisi Behçet beyin fren

gi kursuna gönderdiği doktorlar 

üç aydır bu kursa devam ettikleri 
ve ilk teshit edilen kurs müddeti 
bittiği halde, ~örülen lüzum üze
rine hu mücU:let bir ay daha uza. 
tılmıştır. 

Bir ay sonra kurstan çıkac k 
olan bu doktorlar muhtelif mın
takalara dağılacak ve m<>mleke
timizde irsi frengi ve netııyici ile 
frengiden mütevellit ne li harabi· 
yetleri ve oliımleri tetkik edecek
ler, bunların teda·ıisi ile uğraşa
caklardır. 

Verit mal ul tut•cak. Çünkü bu adamcağız m - Kur resmen devam eder.ler
ı'ul olpıusa, bu kasadan dolayı gör den başka hariçten dersleri takip 
terilnieai icap eden başka bir mes'-
ul bıdmak Jwml Bu mes'ul de eden doktorlar da vardır. 
kim ıolacali? Bozuk lokomotifle- Guraba hastanesindeki cilt ve 

Koca eli civarındaki köylerden 
ilaç gibi kullanılan bazı çiçekler 
toplayan, ııynı zamanda buralarda
ki nhnliye manifutura eşyası satan 
bir musevi tacir ile Ahmet ismin
deki bir genç, ticaret mnksadiyle 
köyleri birer birer gezmt-ğe karar 
verilir ve birer at tedariki çare
sine bakarlar. 

İhsan isminde bir adam bun
lara iki beygir kiralar, kendiside 
beygirlerinin muhafazası için bun
lan takip eder. 

Nihayet bir köyden diğer bir 
köye giderken - bu kendi iddia) r
dır - önlerine bir k ç şaki çıka
rak bunlan durdurur ve kendile
rinden p ta talep ederler. Üç yolcu 
bu vaziyet knrşııında şaşalayarak 
ne y pac klannı düşünmeğe baş-
larlar. 

Buna nazaran Ahmet ismindeki· 
Yolculardan en yqlı ı olan 

usevi uyuşulmasını teklif eder. 
Bu teklif kabul edilir. 
genç yolcu İ:ımitte bulutlan baba
ma hitaben bir mekrup yazacak 

ve babasından 100 İngiliz. lirası 
isteyecek. 

Bulunan bu çatti halden son -
ra Ahmet babası Recep cf endiye 
bir mektup yazar ve bir tacir olan 
b basından 100 İngiliz lirası iater. 
Bu paranın da fidyei necat olarak 
\'erileceğini t srih eder. 

M ktup bu şekilde yazıl-
dıktan .1onra, mektubun kiminle 
Recep efendi ye gönderileceği m -
sel~i mevz.uu bahis olur. Nihayet 
buna d bir çare bulunarak atla
nn sahibi ihsanın bu işi yapması 
kararlııştırılır. 

Yolcu Ahmetle musevi tacir 
d ğda alıkonulur, ihsan da mek
ruhu Recep efendiye vermek üzre 
yola çıkar ve lımit~ gelir. 

1hımn. mektubu Recep efendi
ye vereceği yerde böyle yapmaz, 
bilakis oğlunun lstanbula gjtiğini 
ve kendisini lstanb°;,.lda bekledi i
ni söyler. 

Recep efendiyle İhsan bcra~ 
berce kalkarak şehrimize gelirler 
ve otellerden birine inerler. Ihsan 
nihayet hadiseyi Recep efendiye 
anlabr ve mekruhu da verir. Recep 
efendi mektubu okur okumaz bit
tabi miiteessir olur ve 100 ln~iliz 
lirası vermeği kabul eder. 

Bu iti kısmen bu şekilde hal
l~den flısan, Recep efendinin oğlu 
ile beraber aTıkunulan musevinin 
şehrimizde buiunan otlunu da ha
berdar eder ve onada vaziyeti an1a-
b;. Bu açık göz yahudi genci İhsanın 
sö:zlerini dinledikten sonra babası
nın kurtanlması için elinden gel
diğini yapacağını söylerse de diğ'er 
tara~an doğhı po1is' müdiriyetine 
gider~k meseleyi olduğu gibi an
labr. 

Polis ikinci subesi vaziyeti şü
pheli gördüj'ünden derhal takibat. 
baflar ve ihsanla Recep efendiyi 
yakalar. Polis bunlann yazdığımız 
tekilde ifadelerini zabtettiktcn &O"' 

ura tan:ılm eylediği tahkikat e"'?'a
kını müddei umumiliğe göndenr • 

Müddei umumilih bu hadise 
hakkında tahkikat icrawı.a aJbnCJ 
müstantik Süreyya beyi memur 
etmİfÜr. Tahkikat n ticuin d 
hadisenin aslüe.ııası ve lha~mın bu 
meseldeki oynadıA"a rolOn mahiye-
ti anlaşılacakhr. Her iki adam te
minata rabtedilı:ııi§lerdir. 

t fıodan sarfedilen faaliyetin 
d~raar.iz.i ve tesadüfi bir şey olma
dığını yazmaktadır. M. Stlmaonun 

h notasında alikadar dev-
re:ıe~;1 hukukunu layıklJe ~oru
mak ilue üzre Çin şark demıryol-

yın on birinde Galata Saray 
liaednd yerli m J er_giıi 

açılıyor. Bu ıerglnln kuruluşunda! i 
asıl gayeyi takdir ederiz. Mec -
cancn her keı; ail siyle gider, 
görcbillrt mlllt Hnayimiz hakkın
da bir fikir alır. Gezip beyenditi 
zaruu yerH malı kullanın yı bir 
mefluıre edf nir. 

rinde.k frenleri yapbrmayan kum- frengi seriri,,ııtına her gün 80-100 
pany* mı? Abalıya bir vurdun " 
muy+, 1 Üıea'ele hallolur, ıtder. kişi muayene ve tedavi için ge1· 

1 1 ıy timler lçm mektedir ki bunlarm kırkı clHsi 
~ Diinkü k-=.:;o=ş=u==-

~,.llıekte olduğunu kaydettikten 
I~ )'ukanda :u"luolunı}n· büyük 
l't ı? talıakkuku halinde eski 

b b devleti raep blr 
. l~nın aşıdna ub'rini m'üdir olnrıik 
nın tebasın (lll ı 1 • 

~ Fakat ean yi birllti • ı:ği hnk-
lıında gazetelere vcrdfAi mal<imab, 
BeyoQ'lu gibi y rden Telgrafla ve. 

. riy:or. 

(F a lr Ve yetim çocuklar men- frcngilidir . 
fhtaa bu hafta aonunan bir D6ktor Hulusi E:hçet• bey, bu 

ı Jlirioci yfadan maba t] 
kip olduğu ( Gü2cl lznıir ) ikinci , 
f~et. ~ .yi.n "Sayyıl l-n'l üçüncü gel -
c:h. Binn~ 20U, ~ikinci 15 lira aldı>ar. 

Ilı d.. d b' lll" unya ar~&ın a mm n 
· lıı lrc~dele başlıyacağını yaZJ-
~ S!iln: a ayi mahafilinde, Io
ltuf ayii ~stmesi ı • i~in b6yle 

tti ilktl d hiJ qlma.ktan b~ka 
~tC\•t olmadığı fikri kuvvtJe 
"'" ,, ' ~'\ •utrnektedir. 

'"Qnsada fırtına 
l)'tı Lyon, 9 [A.A) 
· • Co t~ havaliıinde 
• b' lçltı 11 fırbna Q]mu , maluu-
. hakiki bir felaket ıe,Jdı 
it· 20 nahiye mabvolmuf
!f'v&r bir çok evleri'} dam

-. ıp ırötilnnif, ağaçlan ve 
So 'IOlılan d vlmıiftir. HaH

aıaUyoa tahmüı edilmekte-

getirmek hususundaki noraı "ti 
zar e hamı kılrilamıf o ıın eı 

' ' b ka e~llam ha-
1 Rus asya n ıunın r t 

millerini ~ d ha . başka kapita; Jf 
• ruplann· bijp.jıere ,ş_a.rk. 1ime91 • 
ferleri üz~riıı?e ınevJıum bil' takı,m 
h klar }.ürüteb:lmesi içi dir. 

Levleb.er sulh dostluğu maı .. 
kcai altınd Soyyet al yhtu hare .. 
kati re geçmekte 1i e . UZ~ arka 
kundak sckn!nk amelıyeaıııi laba-

kkuk etfümckt Jirler. 

Yzınan meclisinde 
A~a, 9 [A.A) 

Mecliı, e~ılrname ' kanunla
nu. neşri huıu•.aala J.tıı. ~• " "" 
mif olduty mezunipll t.Ol!it .&.-. 

K!Aıtl&ra . yazıp y_nnro rnt.t 
jçind~ Ôjltlln l•~nbuj ian\clerlqp 
iıtenlldi&f kadar fualuıı:ııt verntc'k · 
klibll ikeıı apı anı çekilen teli'• 

•raf paralanna J.cıdık. 1 r 
Acab,;t. ,bedav,nıı tel~raf $4.tkl• 

yqr 1 dedik • öyle l1lle olsa 
telgrat inemul'\lnun vaktmı. v 
telgraf üyeıılinin ed,.eti d 
acıımak lbım .~oıcı; mi 'i !! er 
,ra veriyort aeyecetıı. ld k 

~f tıısarrqfp da yeril ı kadar 
~nimseydik • 

Mee'ul? 

K al»• at gelin ol•• ld 
al ~·• 08re~ıl~ 

5-rk ar Ku.mpuy .. ev ı. 

ld gC1a Pf1P -~·tm• ...._loko•o mallWd.ıilmw 

mü 
1 

• u~ ve ~lr. tene:ı.zQh var. frengili hastalardan kad:nların 

f 
.1B rıbıliı~ayeı ~~ cq~ i tara· erkeklerden daha mazbut ve 

tn\I ~ltcs ve fakir çoculdar men-· ı . ....ıd'kl · 
f11i} 'lt Ağustos Perşeaioe akşamı mtıntaze.ro .tedu·ışe . , 5'"" ı , en 

t\tıl· BalurkUyUntle Milhyafü· dçin erkeklerd Jl • da\:o& . ç ı>uk 
haliç inde verilecek mUaamcredir. t)'İ» plduklınnı ve. .bq k~ın-

ı.D Acıdı 16 ~Ultoe. .Cuma ((tinU }arını beınQJ hep ıwn ;namu.s· 
Tilıkl ~unluı Esirgoıne d ru,eği hı aiJe kadınları old~unu, ha 
yet;m~a.ıı i menfaatına terti,p edilen taJJkı kocalarından aldıkları l 
d a 1 ten UbUdUr. söyl mektedir. 

Bta ten Ub igin vapur sut (11) Guraba hastanesi e eveloo 
dcı kqprildoıı ar et edec k (U) de gayri müslimlerden hiç kimse nril· 
kö~rüyo ovdttt ~ooektir. Gtdiı ve raoaat etır.ezk d 
ge.hıte BoAaz, Uakttdıır, Kadıköy, • ' on zaman 
.Adal lekelclcrine uğranacaktır. buraya gelıp munye e T tedavi 

Vtpurda oaıbant, inee -, ucuz olunan yri nt.J lim 
büfe vua. BUotlerta fiyatı iki umumt miil'acaatlara 
Jin4tr. yüde onu bulmak dır • 

. . /.. 

. ~eüinci ve son ko 
L)ı ·ıY'1Tifta. dn dört ve dah~ 

yuhar• y taki yalnıı haliskan anıp 
at ve ki' raklan koştular. Mesafe 
2000 ıme~ idi. 

l4tirak eden 7 hayvandan Ha
mit l>eyin Ejderi sakatlanarak ya
nşı terketü, en başta giden Mat• 
lah,koıu nihayetiJae doğru lılrin

C)illkln Ş~ı;>hi paıanın"Alceyl•n,,m.
bral:.b. 20t Jifa.bk birincilik müka· 
fatını kazanan bu laqovaadan OD• • 

r• P• ı Helf ~iıı PeHgr18f 
ildnd n Z.yn p h ımın Neclbl 
lfinc dller yt ••t on yedi '"" ) 
...,." lıltama enlf. -.;{ 
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ltfersinde IKJJA.Af 

20,000 li a ık bir 
aka 

4 Ağustos 
A'ffkara harikzedgfmiyle, Kara 

de n i z sahillerindeki Sürmene, 
Rize, Of ve havalisi heyelan ve 

A.nadoluda IKDA:Jf 

Hapisaneden 
kaçan m te is 

6 Ağustos 
Üç sene evci Adann nufus baş• 

kiitibi bulunan Hüseyin Avni ef. 
ihtilas ve kuyudatı tahrif cürmiyle 
tahtı muhahemeye alınmış ve cezn 
mahkemesince 13 sene ağır hapac 
mahk iim edilerek hapsa neye tılul
mı;;tır. 

Hüseyin Ef. hapiı:nneye bkılclık
tan sonra mütemad"yen firnr pla
nının tertibile me:;:gul bulunmuştur. 

Nihayet bir gün hasta olduğu
nu söyleyerek sünğülü jondarma 
refalt.etinde doktora gönderiliyor ••• 

seylapzedelerine yardım olmak üzre 
Mersinlilerin yüksek himmetine 
müracaat için vali Ali Riza Bf. ri
yasetinde hilalic:.hmer hey'eli tnra
fından ayn bir komisyan tefrik 
edilecektir. Ve bu Cumaert si bil
umum ticaret ve müessesat rüe
sası vilayet mskem1nda umumi 
bir içtima aktederek i.eberrüat 
için komisyonun tarzı mesaisini 
tespit edecektir . 

Bu moksat münasebetiyle yeni 
fdersln gazetesinde bir beyanname 
ilan olunuyor: 

1 
Tabii hiç bir şeysi olmadığı söy

leniyor. Hapisaneye dönerken evinin 
önünden g e ç e c e k yolu takip 

• • • 
Yeni te§ekküi eden yüz bin lira 

sermayeli Türk ticaret bankasının 
hisse senetleri vekaletçe tasdik 
edilmiştir. Bu bankaya Mersin ha
lin çok samimi bir alaka göster
miştir. Kısmı azamı hisse seneda
bnı şimdiden satın almaktadır. 

Bu münasebtle bankanın çok 
emin bir yaziyet dahilinde in
kişafa doğru yörümekte olduğu 

maalmemnuniye görülmektedir. 
Fırka müfettişi Hilmi Bf. geçen

lerde burayı teşriflerinde Mersine 
çok fayda temin edecek olan 
" Enterepo " mes'elesile alakadar 
olduğu anlaşılmışhr. Mersin Tür
kiyenin en işlek ve geniş ve bir 
lünterlandı il e vaziyeti iktisadi
yeye hakim olabilecek bir limana 
malik ik e n fi m d iye k ad ar 
taransit muhamelesinin başlaması 
yürlinden azami inkişaf temin et
mit ve binnetice bazı büyfi kum
panyalann, lskenderun ve Berut 
Hmanlan He münakalibn vesile 
olarak epeyce servet kaybetmiştir. 

Yeni gümrük tarifesininin baş
lanmasından mukaddem bir çok 
emteai tüccariye celbedilerek güm
. riiğe çıkarılmıf dolan anbarlardan 
mada çarşu içine kadar dizilen 

. sandıklarla iıkele geçilmez bir 

hale gelmiştir. 
Müfettiş Hilmi Bf. pek lüzum

lu oJan antrepolar ve transit mu
amelatile Ankarada iken meşgul 

bulunmu' olacaklar ki burayı teş
riflerinde bu mesailin esasatı hak
kında temaıılarda bulunmaşlurdır. 

• • • İntihabı fcsholunan T orsus 
ticaret oda meclisi azalığı için 
müntebibi sani namzetlerinin 
Ye fırkanın Mersin nevahi mute-

, metliklerinin fırka müfetti Uğince 
tayinlerinin tastik kılındığını da 
haber aldım. 

Müddeti hitam bulan Mersin 
borsa encümeni azalığı intihabı 
için ihznrata devam olunuyor. 

tı 

• • • 
Mersin borsası yeni icar ettği 

binaya nakledilmiştir. Salon gü
zelce tezyin edilmekte ve nakil 
dolayısiyle alım ve satım mua
melahnda da fark görülmektedir. 

Bu seneki ınahsui 
Memleketimizin bu seneki mah

sulib her tarafta mucibi memnu
niyet bir derecededir. Bu seneki · 
mahsulat miktarı hakkında mahal 
mahal tahminler yapılmaktadır. 

Bu seneki Aydın mahsulat 
miktarı hakkında da bazı tahmin-
ler yapılmıştır. Elde ettiğimiz bu 
tahmin miktarları şunlardır. 

13,385,000 kilo incir, 6.500,000 
kilo arpa, 3,000 kilo afyon, 12,000,000 
kilo akdarı, 8,765,000 kilo buğday, 
1,764,000 kilo bakla, 6,000,000 kilo 
pamuk , 2,000,000 kilo çavdar , 
1,800,000 kilo fasülye , 1,000,000 
kilo kumdan, 325,000 kilo susam 
276000 kilo yağı, 386000 kilo 
kilo kendir tohumuı kendir elyafı, 
41872,000 kilo mısır, 600,000 kilo 
uzüm, 150,000 kilo palamut, 78000 
kilo yün ve yapağıdır. 

Bu tahminler kat'i değilse de 
az çok hakikate yakın bulunmak
tadır. r ' miktarlar geçes seneye 
nazaran .ulannda "çok büyük bir 
fazlahklar vardır. 1 • • 

Denizli ze.r.iyah 
ilkbaharda Denizlide yağan fo?

la yağmurlardrln seller hasıl olmuş-' 
tu. ~J;abji o}arak bu tf.~ğmurla,_r e-
k?n~!t; zarar. v~rnıiş,ti. Çiftçiler Lu. 
znrnn telafi etmek için faaliyete 
başlamışlar ve zarar gören yerler 
mısır~ susam ve bilhassa pamuk 
ekmişlerdir. 

Nişan 
H use} in Calıit lıc·} efendin in 

teyze zadesi Fatma Emel hanım ile 
Bahriye nazırı merhum Cemal pa· 
~mıııı mahtumu Ahmet lıe} ııı ııişan 
ruer ınıi mumaileyh H use) 111 Calıit 
beyefrndirıin Şişlide lfori)et tepesi 
caddesindeki hanelerinde icra edil· 
miiltir. Tarafeyne mes'udi)·et temen· 
ni ederiz. 

ediyor ve tam kapının önüne gel
diği zaman jandarmaya kapının 

önünde beklemesini ve kendioinin 
bir çnmnşir değişmesine müsaade 
etmesini söylüyor. İğfal edilen 
jandarma kapıda bekleye dursun 

Hüseyin ef. ikinci bir kapıdan firare 
kadem basıyor. Gü:ılerce taharri 
edilen Hüseyin efendinin sesi ni
hayet bir gün Halepten gelmiştir. 

Hüseyin ef. Halebe varınca ken
disine bir tüccar süsü vererek ha
vadan iş yapmığa başlamış, bu ve
sile ile de bir çok müesaesatı do
landırmıştır. Bu dolandıncılığın so
nu gelmiyeceği ve foyasının mey
dana çıkacağını anlayınca artık 
Halepte de görünmez olmuş. 

Hüseyin efendi Halepten sonra 
Mısıra oradan da Avrupnya geç
miş Fransa , lngiltereyi gezmiş 
Buralarda da çok istifadesini gör
düğü tüccar sıfatını terketme
miş.. Ve Adanada bir pamuk 
şirketinin mümessili olduğunu 
söylemiş, epeyce de iş yapmış. 

Böyle bir tüccar sefarethane
nin nazanndan kaçmamış ve kim 
olduğu Adana vilayetinden sorul -
muştur. Muhtelis bir memur olduğu 
cevabı gidene kadar Hüseyin Ef • 
işi sezmiş ve kayıplara karışmı,tır. 

Hüseyin Ef. bundan sonra Av
rupanın hiç bir şehrinde dikiş 
tutturamamış ve ne varsa Halep -
tedir diyerek Halebe dönmüştür • 
Bundan haberdar olan vilayet 
Halep konsolosluğuna yazmıştır. 

Konsolosluk derhal tedabir 
alarak iadei mücrimin kanunu 
ahkimına tevfikan tevkif ve Tür-
kiyeye iadesini talep etmiştir. lı'af 
edilen bu teklifle ;Halep ıabıtası 
Hüseyin efendiyi yakalanmış ve hu-
dutta Türk zabıtasına teslim et
miştir. 

Zabıtanın eline geçen Hüseyin 
efendi sıkı bir tedbir altında şeh
rimize getirilmiş ve mahkumiyet 
müddetini geçirmek üzre üç sene
lik bir fasıladan sonra tekrar hap
se tıkılmıştır. 

* * * Dün gece erkek muallim mek-
tebinde . çok acıklı bir hadise ol -
muştur. Kursa devam eden mual-
lim muavinlerinden: Antepli Necip 
efendinin öteden ber:i şuuru muh
tel bulunuyormuş. Adanaya geJince 
sıcaklann tesirile görülen bu gayri 
tabiilik artmaya başlamış, nihayet 
dün birdenbire ıırkada~rına te-
cavüze başlamış, bunu haber alan 
müdür muavini Sait B. ve bade.
meler derhal koşmuşlarsa da ma
alesef hasta tamamen kendisini 
kaybettiğinden bunlarada tecavüze 
başlamış, eline geçirdiği bir ağaç 
parçuiyle Sait Beyin gözlüğünü 
kırmış ve başından ağır surette 
yaralamıştır. Bundan sonra hasta 
daha ziyade çığ.rdan çıkmış ve 
bir hademeyi de kolundan yara
lamıştır. 

Hasta şimdi mektep hastane
sinde müşahede albndadır. 

1 İzmirdc ne kailar C<'nebi 
anıcle var? 

M a a r i f Vekaleti memlekette 
mevcut küçük san'atkar ve sanayi 
müesseselerinin mıktan hakkında 
Ticaret odasından malumat iste-' . 
miş ·ve oda· buna dair tetkikatta 
bı·~unarak cevap vermiştir. ı • 

İzmir ticaret odası , ayaı 
zan.an°da, mevcut ecnebi amcle
leT' hakkında tetkikatta bulµn
mu' ve bu cihet hakkında ve
kalete malumat vermiştir. Ticaret 
odasının vaphğı tetkikata nazaran 
i zm irde 2254 ecnebi amele -

> ' 
mevcut olup bunların 578 zi 
ltalvan , 885 şi Bulgar , 148 zi 
Macar, 78 zi in g i 1 iz , 84 dü 
Avuııturyalı, 28 zi Fransız, 118 zı 

Alman, 104 dü Rus, 106 sı İranlı, 
3 ü İspanyalı, 23 ü Çekoslovaklı, 
10 u İsviçreli, 5 şi Japonyalı, 8 zi 
İsviçreli, 5 şi Belçika, 18 i Yunan, 
5 şi Mısır ve 1 ri Okranyalıdır. 

Bu ameleler, mühtelif san'atlar
la iştiğal etmekte ve en çotu da 
nefai lzmir ıerindedir. 

umnrt~i 

Ecnebi Jfatbııat 

An ara, staııhul 

8 Ağustos 1929 kambiyo, nukiıt horsasi Hatlar "fi Merıs~ggero,, den: Gazi Haz
retlerinin ziraat ve zürra hnyabna il gö termekte olduğu kıymetli nld
knyı tafsilatla tahlil ve izah ettik

ı ten sonra gazetenin Türkiye muha
biri Mado del Sordo diyor ki : Nu1:ut 
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Tahvil.at 
1 IngiHz lirası 1012 
1 Am .. rlkıı dol ":' 200 
:o ı·uncu drıı!ınıl r;s 
ı / lı:::ıaıı rı>y"•' cır~ 4!> 
1 I · rPtya rHııl !:P 
20 I ı:y J:•ım=yn !!<&. 

!O I cnı uııar :;:9 
1 rcıcme!t florl-.ıl rıı 

.ZO Frar.ı:ıu: fnıo'lu 163 
20 Ittl,-an lireti 217 
.2() Kurun Ç~ J.;nv1k 121 
ı Çırunetb allvly~l 

1 7.lotl IA'blııt:ın 23 

, 20 Dinar l'o;;mb.,.,.a 78 
20 DelçUuı FronJu 114 
ı Pttctn 1 a 80 

20 Iııv'9re Frankı BOJ 
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l-lisse scmedatı 
l~ hıılum 
M~rla ltihlll'. lıUlli 

OrJDıınll m-. 
MllU Jkti~ııı B't. 
'J icaret \e ııapy\ 

ı:ınıır Dk. 
~ ~ırL:etJ IJftyrlye 

n ~ ı n 

"D8rt, be; senedenberi yılmnlt bil
miyen bir gayret ve men:ıi sa
yesinde ve gclirtilen yeni maki-

nalnr ve kiı~yevi gübre ile kayalık 
ve taşlık ara:zi yerine buğday ba
şnklcnnı, nğaçlıkinn ve yeşil çayı
r2nn :tıtiv.:ı eden bir belde ka:m 
olm':l;tur. Anhar.:ı yal.mındaki çif
tliğ;n le G ... zi çok mu..-affnk olmu
.çrur 7C çöle karşı açılan cidalin 
müsmir olnuyacağını iddia eden
lere bu muva{fakıyet, parlak bir 
azim ve zafer misali olmuştur. Ye
ni Türkiye cümhuriyetinin yeni 
mnkarn olan Ankarn Yeşil bir 
belde, muasır bir şehir nümu-
nesi olmağa pek müsaittir. Yalnız 
su fıkdnnı olmasa. Bunun da ye-
gfine çaresi şehrin yakın bir mev
kiine büyük bir Akuveduk inşa-
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~·.rk dt"lıirmea. 

Fıtllli. hirn M.,un . _........., ________ --=~-----.;;.....-...:--...:....--:...~.i-. 

Haftalık 

Piyasa 
Ağustosun ilk haftasında An

adoludan 66 vagon buğday 4 va
gon Arpa 1 vagon Mısır 3 vagon 
Yapağı, Tr~kyadan 34 çavdar 2 
Buğday gelmiştir • Li~anlardan 
9895 çuvnl Buğday 1256 batya tif
tik 1068 balya yapa~, 100 sandık 
afyon gelmiştir. 

· Fiatlar l 
ARPA i Geçen haftaya azaran 

fiat yükselmiştir: ! 
BUGDA Y: Yu~uşak tbuğdaylar 

fiatlan bir mikdar HüşmJişlür. Sert1 
buğdaylar fiatları~ı ,;.uı'ıafaza et -
miştir. Ecnebi buğday ıatları ep
eyce yükselmiştir. 

ÇAVDA.R : Fiatlan 10 para 
kadar düşm~ştür., ve bf hafta az: 
mıkdarda çavdar saqlm~br • 

MISIR: Fiatlar eski tarz<İadır ve 
talep fazladır. 

UN: Yumuşak ve ert un fi. 
atları bir mikdar yükselpıiştir. 

Y APAGI ve TlFTİK : Fıatlan 
eyi yapağı ~atılmaktadır} Tiftik pı
yasası kevşek geçmiştir' 

AFYON: Haftanın son gün
lerinde satıcılar ellerinden oldukça 
mal çıkarmışlardır. Fiat 42 lira
ya kadar çıkmışhr. Bu hafta bü
tün piyasa bir keşmel;ceşlik içinde 
idi. Bir türlü istikrar kespedc
memiştir. 

Eenehi piyasa ''e fiatları 
1 ila 7 ağustos 

Hafta bidayetinde buğday fiat
ları gayet sağlam açılmış ve ilk 
günden itibaren gevşeklite tema -

ı:.l tt" . • h" yu e ırıcı ma ıyette alınan rapor-
lar uzerine tedrici ve yavaş bir 
surette hep tenezzül etmiştir. 3 nu
maralı manitobalar fip,t, yükse,kliti 
dolayısiyle müşteri bulamamakta -
dır. · • • tll 

Gevşeklik elemanları: Arjan -
• • • '1 • 

tinde lS gün süren amele vevinin 

8 Ağu.1Jfos 929 Ticaret 
Borsası 7iatlan 

Asgari A:1.ami' 

ı:=::==C ... i=n=s=i~= ..!'· .... y. K. p. 

ugdav ~de 
• ç.,·Jorlı 

ı l'umuı:ak Kızılca 
1 

Sün(cr 
Sert 
Dönme 
Sert ınahhıı 
Bulgariııtan 
Ecnebi 
Çudar 
lllıeır 
Arpa 
ntr.rclmck 
Nuh ut 
t'aııulro 
Sium 
Kuşyeml 
l'nlrf 

Un kilo 
Ekstra 1<:1<etra 
Ekst.rn 
Uirlnci yumuflllı.: 

., · Seri 
ikinci 
Fıudık l.ılbııklıı 
Fandık ir-i 
Sandık boşaltma 
Ct·viz 
Afiyon 
A(i)on KarıılıilJlll" 
Yapuğı 
1'ıkanını1 
Tiftik 

~~ 

)3 20 )3 

]0 )() 12 :.!O 

16 16 

12751 1400 

ı:no 1375 
lOSQ 1300 
1000 1200 

106 ·106 

170 170 

Tiftik pıyasası 
Bir müddetten beri tiftik tica

retimizde umumi bir durğunluk 

vardı. Bu durğunluk son a-finlerde 

şiddetini artırmışhr. 

Bunun sebebi elde bulunan ti

ftiklere Avrudadan eskisi kad r 

ahcı olmamasıdır. Bu Yüzden pi

yasamızda bulunan tiftiklerin fiab 

düşmüştür. 

Yalnız son günlerde Avrupa 

ve Amerikadan aıağı cinste bulu

nan tiftiklere kartı bir az talep 

vardır. 

İhsan Rifat· bey ., 
Umum Giimrukler mudilrü lh· 

aan Rifat B. 1.lün Ankaraya gitmiştir. 

dır. Celbcdilen Alman şehir müte
hassısı Profesör Jansen Ankara-
nın muntazam bir pilanını hazır
lamıştır. 

1 

Yüksek inşaat yok, dar sokak
lar yok, yalnız iki üç katlı binalar ve 

1 hemen her eve muttasıl ufak ye
şil bir bahçe ve geniş, modem 
caddeler .... 

lstanbuldan geçmekte olan 
Profesör Jansen atideki beyanatta 
bulunmuştur : 

lstaııbul zevksiz, .şekilsiz ve 
sıhhata mugayir olarak inşa edil
miştir. 

Beyoğlu ve Galata tamamen 
yeniden yapılmalıdır. 

lstanbula gelince, burası daha 
geniş, daha sıhhi, daha zarif du-
ruyor. Biraz itina ile latanbulun 
vaziyetinin kabili ıslah olacağına 
kaniim . 

Şehremaneti yeni ve munta.zam 
bir şehir planı vücuda getirecektir • 
Fakat gene herkes zevkine göre 
inşaat yapabilecektir, elverir ki 
emanetin çizeceği ana kaidelere 
uytun olsun.,. 

Makalesinin sonunda Mario del 
Sordo, Istanbul .saatlerinin birbirini 
hJtmamasından biraz müşkülat 

çekildiğini ve şehrin bu hususta 
bir karar vermeıini temenni et
mektedir. 

Sırp -Bulgar hadiseleri 
( Chicago Sunday TrlbuneJ ga 

zetesine Romadan bildiriliyor: 
"Balkanlardaki. siyasi sükQ -

netsizlik bu hafta ltalyada fevkala-
de rahatsızlığı mucip oldu. Büyük 
Avrupa devletlerinin Baçveka1et1eri 
bir Balkan yangınına başlangıç olur 
korkusu ile , hcrgün Bulgaris -
tanla Y u g o s 1 av :ya arasındaki 
Makedonya dahilinde vuku bulan 
hudut hadiselerini dikkatle tetkık 
~tmekte bulunuyo~lar. İtalya da, 
Italyaya manialar ihlası için, Bııl

garislan hududu boyunca bu hadi
seleri kasten körüklediği ittihamın
da bulunulmakta ve matbuat bey
nelmilel murakabe ve ecnebi dev
letlerin tazyık yapmalannı talep 
etmektedir . ., 

ll1ısır- Irak - llicaz 
IC 

Hol andah hir aliın yeni 
"fürk harfi riııin kulla
nılma ıuı teklif edi)•or -Holanda lisan ·timlerinden biri Mı-
sır maarif nazaretine arap harflerini 
terkeden türkler gibi la.tin harf
lerinin kabulünü ve talaffuzlan bir
birine benzeyen 7 harfin hazfini 
teklif etmiştir. "Mutahassıslardan 
teşkil edilen .bir komisyon teklifi 
tetkik etmiş ve neticede redde 
karar verilmiştir. 

Bununla beraber selahiyet\ar 
mehafilde bu günkü harflerin müş
kilatı gizlenemekte ve doğru dü
rils okumayı temin etmek üzre 
esre, üstün. ötürü yerine bir takım 
harfler kabulünü tavsiye etmekte 
ve bitişik harflerin verdigi müş
külatı ayrıca tetkika değer mesele 
bulmaktadırlar. 

hitamı , mezkür meml~ tahmi -
!atının pek vasi mikya~la'tıttnfası. 

' 'Şikagoditda'"'fazta ~l}t~raa H-' 

Vakit küresi .. ı ; 
Dün · Galafa kulc~ine konnıllf;ı . . ~ . 

Irak hükünıetine ~ıızı . 
bazı dersler için 
Muallim arıyor 

Irak Maarif Nezareti Arap 
edebiyatı, bedeni terbiye, hendese, 
topogrtıfya · tedrisatı için hMa ilı· 
istemekt-edir. Irak Mısır .konsoloıu' 
bu hocaları tedarik etmek üzere 
oğraşıyor. Bu hocalardan bC\şka 
bir de ana mektebi için t:>ir" ha
nım istemektedir. 

kidasyonlar yapılması, ~anadanın: 
mıntakalanna yağmur 'yağ"mağa 

, başl~ma.sı, Şik~go. borrasına ~!11!
sul hak&tında gelen raporlann kespi 
selah etmesi. , 

Sif Londra hafta P:iclayetinde . 
korteri 61/7 1/2 şilinden açılan 
mnnitoba Şimdi 52 şilin, Hartvin
ter 52 iken 46/3 şilin Baroza 50 9 
iken 46/6 şilin avustrya 53 3 ik
en 52 şilin. 

ŞİKAGO: Hartavinter 147 112 
sent iken 134 8/7 

VINIPEK: Manitoba 2 numara 
170 S/8 iken ıss S/8 dir. 

mukarrer ;olan vakit küresi bazı 
n~ksaıılnr ikmal e,µilçccgi için . ko· 

:uularrwuı tır. Klirenın arıqk, bir 
a} onrn ) erine koıınbıleceği ümit 

edilmektedir. 

Bu1gar hayatını tetkik 
Bulgar ~azetecılerınden M. Pan· 

~·o Dorc-\. bir müddPtlcn heri şehri· 
ıhiıde • 1871 • dt•n <·vdki Bulgar 

hayatına ait vesaiki tf'tkik etmekle 
meş guldur. Mumaileyh hazinei ev
rakta nıühin.ı vesikalar ele geçir· 
m iatir. 

iVlekke-Medine denıiryolu 
Mekke ve Medine arasında de

mir yolu yapmak üzre Hicaz kı
ralı lbnissuuda vuku bulan müra-
caat neticesiz kalmıştır. Kıral bu 
hattın yerli sermayesile yapılaca-
ğını söylemiştir. Müracaat eden 
şirket temamile şarklı olduğu gi-
bi sermayesi kamilen şarklılara ait 

Taşrada 

Feci bır cinayet -
Bulanca(!ın Yuı1 ıı'ilü ko., ırı 
lırpertiri hir cinayet )Jnıu.;l 

) unlıslu kih uıı<lt•n to 
lzzNin kızıııt kı;} <len hııct 
ister. söz verılıli",i 1 ulde 
sonradan gni alınır. Bunuıı 
iste} eıı tarnf kızı koçırı r. 
keme) e al,ı;rdcr, kız hab!I 
ııe gelir. lıaJ...kında muv.ıkJ, 

girift muzekkf're'lı çıktı~ııı 
alım linet heyin oğlu fi 
Grçen CurnıırtC'tıi gıınü 
İzzetin I'\ ine riren b.r can& 
İzzeti V<' hem de kızı zanıı 
11in kurşunlar ile } ere serer. 

·X- Şaraplık uzümler -
ha' alisinde ) l'liŞt'n şaraplık 
ve si}ah i.llümler on guıı 
kemale erecektir. Bu ene 
ve siyah üztimlerimizin çU 
lerirıi temin için müskirat 
idaresi tnrnfmdnn tedbir al 

Mi ket üziiml~rin knnta 
siyah üzümlerin knntarınıı 
kuruş takdir edilmiştir. 

~arap yapmak için bazı 
rin hazırlıklar yaptıkları ve 
hanelerinde ~eni te~kilnt 
getirdikleri anla~ılmıştır. 

Mamafi şanıp yapacak s 
miktarı azdır, onun için mi 
siyah iızümlerden mtllıim 
inhisar idaresi satın alam~ 
imnl edecektir. 

·X· Ahenk c;azctesi halde 
kibat - İzmir valisi Kiiıı 
facia serlevhası ile yazdığı 
kaleden dolayı Ahenk gazet 
muharririni mahkemeye ve 

~· İzmirde asri ftr.n 
belediyesinin iş bankn8ındaıı 
ilk istikrıız tn ksitinin zamat 
)aşmıştır. Bir ay sonrn, yrdı 
içinde istikrazın ilk: taksiri-> 
milyon lira alınacaktır. 

Bu bir milyon liralık il\ 
ile yapılacak: işlerin başıJ 
f•nn vardır. Asri fırından ıl 
sebze, et, balık halleri vartı 

Bunları yapmakla beledif' 
pahalılığıı.ı mühim mikyast 
latmayı temin edecektir. On 
rn diğer sıhhi tnsisata başla 

·X- Berut izcileri - 19 
deıı nıiıleşekkil Berut izcil 
viyc vapuriyle .Mersine gelıll 
muallimleri refakatile şayanı 

mahalleri gezmi~lerdir. 
Üğle iizeri belediye tıı 

bir ziyafet verilmiştir. 
İzciler akşam üzeri ,avdet 

)erdir. 

+ Ala~ehirile cinaye~ 
çen perşembe gece i AJıı 

Genlik karye inden Süle 
lu Nuri Hey darı tarlasında 

denberi yanında bulundur 
gül'Uhundan Hatiçe ve knr) 
kurdan Arap .l\lelımet Ali 
iki nrkadaşile rakı içerkeıı 

çeyi diğerlerinden k ı&kanıı 
haııcasile dört kurşun 
suretile ve üç kuı)'ıı 

Aarp Mehmet Aliyi katle 
Vak·anm vukuu telefonlıı 

hire bildirilmiş Alaşehir 
umumisi 1 layrı Nedim, fi 
Doktoru Kenan ve Jaııdtı 
lük Kumandanı Yüzbaşı 1 
Be}ler mahalli vak'aya "f 
lerdir. l\.laktullcrin muayc 

ra ve definlerine ruhsat 
Katil silahı ile beraber 
t-dilerek evı akı tahkıkıyc~ 

!iyeye te lim edilmiştir. .,,.,, 

Diinkü sıC11 
Bir haf tadan beridir } 

da ıcaklar tahamnıiil edil 
hale gelJi. Azami hnrarr' 

aşağı diişmeyor. Bilha sıı 

eaklar bunalııeı bir halele 
tuma olmak münase 

hri ~oşnltarıık Boğaza, J~JşJ 
dcnlcrjn dünkii kcsnfeU 

ğıo tos irini gösteren nıtt" 
ılandı. 

• , i\niM!olud~ JlaJ sıcc:kl'' 
icldetilc 'hükihnfc;rmudır. Jıl 

<le gölgede · hararet 39 ıı 
11 • 1 • 

tur. <?.rta Anııöoluda iııC r 1 
· dar çıktığı gelen haberle 

la şılnıar~·taclır. ' 
-~-L--

akir be~' 
lkti..,at \•ekili ~ııkır 

u pa111li"11t ameli} atı y11pılt 1 

nı111tık. ~akir be) in atıv111 111 
iyidir. Hastaneden orı t!. f( 

çıkacağı ümit ediliyor. ~ 
ismet ve Kbım pnşslıat 



Karileriınizc bu gün çok g\ıle
celdcri, yahut hal ret \ ~ ncfrt• t !ıiıı-
1 ri anısında muhayyer kalacakları 
bir garibedcn bahseder.eğiz. Spor 
işlerimiz i inde insanı is~ip,raba 
sevkedecclt rnk'lar l.ıclki nadir de
ğildir. Faknt bunlar içinde bugün
kü yazımıza mevzu olan hadise 
kadar igrençlerinin de bulmıabilc
cegini znnnelmiyoruz. 

Geçen lik maçlarının bidayetin
de tespit edilen bir knrara naıı:a
ren birinci küme sonuncusu ile 
ikinci küme §ampiyonu karşılaş
brılacaklar ve bir terfi müsabakası 
yapacaklardı. Galip gelen t&kım 
birinci kümeye mal olacak, bu su
retle birinci kümede bu?unmak 
hakkı muayyen kulüplerin inhis.:ı
nndan çıkarılarak çalışanın hakkı 
olacaktı. Bu çok musip karar o 
:tııman takdirle karşıJanımşh. 

Aradan zaman geçti, lik maç
ları jkmal ve intaç edildi. Yapılan 
tasnife m':2.nran birinci kümenin 
sonuncusu Sfileymaniye olmuş, ik
inci küme şampiyonlukıJnu da ls
tanbulspor kaz.anmıştı. 

Binaanaleyh, evelce verilen karar 
mucibince f stanbulsporla Süleyma
nlyenin Karşılaştınlmaları, galibin 
birinci kümeye geçmesi , yahut 
kalması lii7.ımgeliyordu. 

Karşılaşacak takımların muka
dderatını tesadüfe bırakmamak 

için maçlann iki defa icrası takar
rür etti. İlk maç hakim bir oyunla 
lstanbulspor kazandı. İkinci maçta 
tali Süleymaniyeye yar oldu . iki 
takımın bir üçüncü defa karşı kar
şıya gelmeleri icap ediyordu • Bu 
maç da yapıldı ve lstanbulspor 
kat'i bir xaf er kaı.andı. 

Arbk bu neticeden sonra, 
lstanbulsporun birinci k ü m eye 

geçmeaıi bir emri vakı oluyordu. 
Son maçtan aonra bir lstanbuh;por 
lu arkadaıımıza, senelerden beri 
takibedilen gayeye vHıl oldukla
nnı söyleyerek tebrik etmiştik. Bu 
arkadaş, müapet bir hakikata isti
nat eden tebrikitımm çok müte
redcHdane karıılamıfh. Bu tered
dndon eababını sorduk, fu cevabı 
aJddc 

- btical ediyoraunu:ı. Gerçi 
bit maçı kazandık Fakat unatma
IDak laxımrellrld bu hakkımın 
tulm edecek mıntaka hey'eti re
W S6Je,_aniyelidir. 

Ne yalan aayleyellm biz o.uman 
lllt•~u arkadatın endifeai· 
llnt nabemabal bulmuf , bunun 
ftlınae atfebnittik. vakayl inkitaf 
~ ve hapetl-:_, _l•tipapla, teeaıil-

fle öğrendik l~i arkadaşımız tere
ddüt ve endişesinde hakh imiş. 
Çünkü mmtaka fotbol hey'eti to
planmış, ~imdiye kadar teşkilat 
içinde kınlan potlara bir şaheser 
ilave edaek ahada kanınan ls
tanbnlrporu masa başında mağlup 
addedı•rck bu znvallı tnJunn mü
ktesep Jıakl.ından mahrum etmiş. 

1 1anbulbporun sem•lcrcc süren 
bir gayretin semere~inden mahrum 
eden bu cepheye çarphran sebep 
ne imiş zannedersiniz ? 

lstanbulspor, kendi yetiştirdiği 
fakat Ankara mlntakasına naklet
mek üzere i tifa eden ve istifası
geri aldığı zaman mıntak;,ya ma
lümat vermesini unutan Mithat is
minde bir oyuncusunu o gün oy
natmiş. lstanbulsporu kazandığı 
maçtan mağlup çıkaran, 30 lira ce-
zayı naktiye çarptıran kabahat ve 
cürümdü .. 

Başka yerde, yahut Süleymaniye· 
den başka bir rakıbe karşı irtikap 
edilmesi şartiyle bu kadar ağır 

cezayı müstelzim olmayacak olan 
bu hareket, Süleymaniye takımının 
mağJjibiyetile hitama eren bir 
maçtan wnra, reisi Süleymaniyeli 
olan bir heyet karşısında bittabi 
çok fcd bir harekettir ve l.,tan
bul porlulnr elbi hukuk, müeh
beden boylnıt gibi Lir ceza ile 
karşılaşmadıklanna şükretsinler J 

insanın yapılan muamelenin 
haksızlıAma bakarak böyle kara
kuşi kararlar vererek her kesi dil
şünmek ve tahlil etmek hassasın
dan mahrum addedenlerin gafleti
ne, ihtiraslanna hayret etmemesi 
kabul olunuyor. 

Mıntıka futbol hey'etinin bun-
dan evvel, buna mumasil hadiaeler
de verdiği kararları tetkik eder -
sek bu aef er!d karann sakameti 
takip edilen makısadm hedefi te-
zahür eder. 

işte Üsküdar - Beylerbeyi 
maçı, oynamak hakkına malik 
olmayan oyunculann oynabl -
dığı için üç defa. 

işte Üaküdar -Beylerbeyi maçı 
keza aynı sebepten, tam 5 defa 
aynatılmışl 

işte Kasımpaşa - Darişşefeka 
maçı daha gf'çenlerde tekrar olun
muş! 

Şu holde İstanbulıspor - Sü
leymaniye maçının, bpln buna ben-
2.f'yen hadiaelerde olduğu gibi, tek
rar edilmeyib de takımın matlup 
addedilmeıinin eaht'bı ne dir? 

Ortada b6yle bir karann itti
haı.ı için esbabı mü4ecldide dejil 
bilakiı eababı muhaffefe vardı: 

1- Müdevver nizamnamede o

yunculara ait takyidat nizamatı 
tatbik eden zevatın kulüpçülük 

LCKS 
ince çamaşırınızı muhafaza eder. 

1 . L O K S kullanın ı:ı. iki defa 
nee çamaşırınızı yıkamak lçın 1 

faale dayamr. LOK S çamaşırlarınıza tazelik Yeri.r, ~mq1r an 
e\fmak lazam dejil çünkU muzirdir. L O K S tehlıke~ı~ v~o:S 
lceınmel surette temizdir. Yıkadıjınız ince çamaşırlar ıçın 
lcuUaıumz. 

umartc ı 

rsa Türk Ocağı açt ğı kurs a bir çol< <ız arına 

Bu resimler Bursa Türk ocağı idare heyctile bu sene mart ayında 
açılan 1 ürk ocağı daktilo dershanesi talebesinin Ocak Reisi avukat 
Namık Cem~I bey ve muallimlerile bir1ikte alınmış fotoğrafileridir. 

Bu Daktılo dershanesinin birinci devre imtihanlan 27 temmuz 929 
tarihinde Bursa r · · · va ısınm rıyaseti albnda fırka, belediye, ticaret odası 
ve banknlar ve maarif mümessillerinden mürekkep bir jmtihan heyeti 
hu~u~.nda ~er~ .c~ilmiş ve imtihana iştirnk eden on yedi hammdnn üçü 
ço ~yı ve uçu ıyı ve dokuzu orta derecede ehli) el göstermişlerdir. 

lmtilıandn muvnff al: olan hanımların j imleri şunlardır: 
Ruhat Ahmet (birinci), Naz.nıiye Ahmet, irfan Rifnt, Hilmiye Hasan, 

Hüsniye Hüseyin, Nimet Numan, HOrriyet Ali, Edibe AJi, Fabr.iye Maz-

Aııkara ana mektebinde yaYru]arımızl 

Ankarnda ana mektebi talebesi kum bahçesinde oynadlktaıı soma 
açıkta ve gölgede uyuyorlar 

har, Naciy Mehmet, Saadet Cevdet, Gülsüm Hü eyin, Nurhayat Sala
hattin, Nadire Üzeyir, Yadigar Mustafa hnnımlar. 

Bu h nımlardan üçü tavzif edilmişler ve üçü mulazemeten bulun -

dukları yerlerde derde"ti tavzif bnlunmuşlardır. 
Türkocağı idare hey'etinin resminde : 
Oturanlar- Sağdan itib ren Mürahhas Dr. Sad" Ra'.!;~m, Reis avukat 

Namık Cemal , umumi k.ıt;p Bursa san'atfar mektebi muduni muallim 
Salih Şevket Beyler. 

Ayakta durrmlar- Sağdan itibaren: Vezned r İ Bank ... sı memurla
nndan İhsan Vecdi, muallim Muhtar Tüccnrdnn Ferit Remzi, mulıase -
beci Bur.sa Ziraat \tanka ı müdürü inayet l>e} Jer. 

Eski teloraf makine eri fleğ.şiyor 

Harf inkilflbı telgraflann daha sür'a\Je alınıp '\'erilmcsine de yaradı. 
Bütün bu eski makineler yeni cihaı.larla tebdil ediliyor 

- ===- :r == _z 2 qyr: ~ <ı!•....,.~~....-~e • 
aa: WllZ • 

Japon • • 
hinlerine alet olmak için konmu.ı-
tur. Bu taJı:yidah lıonulmaaı esbabt 
oyuncu)ann kulüp bazirgiDlanna 
yeni olmasına mani olmak içindir. 
Halbuki Mithat l&tanbulsporurı .se
nelerden beri y tiştirdiğl , biuat 
kendi oyuncusudur. 

2 - Ankara mıntakaınna nak
ledilmek üzre istifa eden bu oyu
ncunun Ankara mıntakannda bili 
oynamadığı vultubulan ietilimın
dan anlaşılnuşbr. 

3 - Mithahn eliadr: Futbol 
federuyonundan almmış bir lisans 
Yaı dır. 

4 - Bu oyun<u ktanbwaporo 
l.ulup değiştirmek suretile geJ...e
miftir, 

Su halde lstanbulapor maılap 
aayıİdı, mademki galip de geac, 
matlup da olH bu takımın yenil
miş addolunması mukadderdi. Bu 
11 genç T emmuı güne,inin albnda 
muhayyel bir gaye için neden 1-5 
saat koşturuldu ? 

lıtanbul sporc:uluju bu efendi
lerin elinde ne uıman bit Sultan 
Aziz çifliği gibi idare edilmekten 
kurtulacak? 

Be im Peşteye gitti 
·'..ıymetli k~ucumu~ Galat...

rayb Bwm B. Macaristan Atleli
:ıinı Fede .. a.syonu tarafındaıı, Pe,ı
tede ayın 18 zinde yapılacak olan 
Macar atlesizm müsaba1uı.Janmı 

davet edilmişti. 
Beı;im 1928 olempiyadına ıi

den atlet kafiJuıi:de Pe:;tede bu
lundu~u esnada o vaki• Peştede 
yapılan bir ihi miisabakaya girmi~ 
Macarlann oa7.an dikkatini celb-
dmi~-ti. 

Macar federasyonu, bu &ene 
yapllf'ak Macari.tarun umumi 
atldiıın müsabakalarmda Maeu 
atletleri arasında Besimi de gar • 
mek istemiş, kendiaini davet e'-

mi,tir. 
Besim H. Evvelki a~ tr

enle Pe4teye hareket etmiştir. Be-
sim B. Pqtede bulunduğu müd
det zarfında Macar F ederuyonu-
nun misafiri olacak, 800 metro mu
eabakasına iştirak edecektir. Mu
vaffakıyet temenni ederiz: 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedesi temdit olunan emlak 
l (;aıutacla l<ı nıaııl\eş mahallesinde lıclvacı sokağında 12 No. m8ğa· 

:.-.a \le oılnların cloku;1,ıla sekfa hissesi. 
2 - t;aıatıul:ı kemankeş mahallesindt• helvacı sokağın<la 6 No. hanın 

dok ıızdn s<'loz lııssı·tiı. 
3 (;uJatacl~ k<:ııımıkı·'? ıııalııtllı·siııılc' lıehacı sokağında 2 No. dükka· 

um dolu1.do l!t'kız lıısscsi. 
4 (~~lntadn k"m?rıkc~ ınnlıallesincle top~ular ··aıJde."lindı· 20 No. 

maa odrı ~lııkl<.ıııın ekwle üç hissesi. 
5 . ( .a!ntıııla Jıaı.:ı ama mahallesinde 12 No. ~ehil Melınwt .,aşa camii 

bal11.;esı. • 
6 -· .Balıçt>kaıHda hubyar maluıJlf!ıind~ orıııdihnk 11ırasında 4 No. 

Deniz ve yaz ışı 

JukUnın nısıf hisııeiiİ. 
7 - Bah~ekıı~ıda hulıyar mahaJl~emde oruıftibak &ıruında 6 No. dük· T6rld•ede Japon kadını 

klnın nı11f h"'sesı. J 

8 - Bahçekapıda hubyar maha'lfe8inde hamidiye «"adde.iade 18 _ 20 YıldaalAna Y•"" Geçenlerde Buuada açılan 
ve 81 - J O No. dııkkinın dörtlt' bir lıitlHlf!i 
N 9 Bahçekapıda bulıyar mabaJleııiuJc · }ıamiJıye t•addeeiade 30 _ 75 Sinema artiatJeri y.-z. tatillerini bir ipek fabrikasını aiyaret için 

o. dııldıinın yuz ~wksende } irmi hissesi. · hemen lcimil- plajlarda ıeçir- lstanbuldan ha:ı.ı zevat davt'I edil-
' lO Hahç,.hpıda huLyar mahallt>sinde hanıidiye nc.td<·ıtindt 28 - 77 h b"tü mı· qtı·. Davetlı"l ... r fabrikada milli 

No. cJukkjnın ~kizde bir hiueeL mekt«' ve ernen u n yaz üzer- Y "" 

. 11 -1 Yeni cal!'i havlueunda 114 - ) 5 vtt 27 - 28 No. makluıl iki dük· lerinden mayolan çıkarmaamktadu- kıyafetlerile Japon kadınlarına 
kanın a tıda l5eş hıssesi. · tesadüf etmişlerdir. 

Y 
lar. işte bir taneai: Greta Niasen J "'"""-=-""""--=~=-=-· ,.., 

.. 12 - .~ni ca!11i hav)ueunda 40 · 41 ve 107 · 108 No. moklup iki ~~~~~~~'!!!""""~~~~~i!ii-• dukkıiı.ın dortte hır ve uçte hir his elni ~ -=rv .. ~ n2?2rit ank 
Müddeti müzayede: 31 Temmuz 929 <lnn 21 Ağustos 929 Çarşamba oyçe vrya ı.ı D 

günu saat on dört buçu~ kadar. Tarihi te'sisi l 322 
Balada f!!Uha!rer eml~. kiraya verileceğinden müuyeıieye vazolun muıtur. Talıple~n yevmı ıhale otan son giinıın saat on dört buçuğuna Mektebinde otuz derslik bir Mnke i ıdııre Rerfüı 

kadar ~artnamcyı okumak ve temiııntı murnkknte ita eıfnek ınuzayedeye kurs ecnebi memlekette bır Telefon il oAlu 
247

.248-984,985 
iştiralc etmek uıre lstanbul Evkaf nıiıdılrlıığlınde vakıf akıırlnr mudur)uğü· ti! ı tanlml ~'84 ~ 
ne mUrecaatları iliin olunur. müddet hulunmaga muadil ve 

Banka nıuaıııclah 
'e ka. alar İt""arı 

Evsııf 'c mıiştemil<ltı hakkında ~ıalunıat almak isteyenler lıu müddet fiatça dı:ıha ehvend'r. 
zarfında ınuz.ayede oda ına muracaat edere! ecri mısil raporlarını göre· Beyoğlu 356 istiklal caddesi 1 

~ ••~--------------------------m 



Seyri sefain 
Merkl"Z Aceııtası; Galııta Köpru ba

şında Be) oğlu 2362 
ŞuLe Acantası: l\tes"ııdet hnnı altında 

stn nlıul 2740 

Trabzon birinci po ta ı 
(Cumhuriyet) \'apuru 12 A

ğustos Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle Inebolu 
Sam on Gireson Trabzon Hize 
Hopayll gidecek ve dönü~te 
Pazar i kclesilc Rize Süemene 
Trabzon Tirebolu Gireson Ür· 
du Ünye Sam un Inebolu Zon-
guldağa uğrayarak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Izmir - Mersin sür' at 
postası 

( KONYA ) vapuru 13 
Ağustos Salı 12 deGalata rıh
tımından kalkarak Çarşamba 
sabahı lzmire ve akşamı lzmir
den kalkarak Antalya Alaiye 
Mersine gidecek_ ve dönüşte 
Taşucu Anamor Alaiye Antal
ya kuşadası lzmire u(,'Tayacaktır. 

Bozcaada po tası 
(GELİBOLU ) vapuru 10 

Ağusto Cumartesi 17de idare 
rıhtımından lıareketleGclibolu 

Lô.p eki Çanakkale İmroz Boz
caadaya gidecekve Çanakkale 
Lap eki Geliholuya uğra)arak 
gelecektir. 

Antalya postası 
( İNEBOLU ) vapuru 11 Ağus

tos pazar 10 dn Galata nhtı

mından hareketle lzmir, Güllük 
Bodrum, Redos, Fethiye, Finike 
Antalyaya gidecek ve dönüşte 

mezkur iskelelerle birlikte An
difli Kalkan Sakız Çanakkale 
Gelibouya uğrayarak gelecektir. 

erkez mek pleri 
omısyonu eisl ğinden· 

Mekteplerin Mayıs 930 gayesine kadar et ve sair ihtiyaçlan kapalı zarf usulile mevkii müna
kasaya konulmuştur. Şartnameleri görmek ve almak isteyenlerhı Ankara maarif eminliğine ve ya 

mektepler muhasebeciliğine mfiracaatlan taliplerin de yüzde 7,5 teminat muvakkatelerini mektepler 
muhasebeciliğine bitteslim alacakları vezne makbuz ilmühaberiyle birlikte teklif mektuplarını 
şeraiti kanuniye dairesinde bittanzim yevmü ihale olan 27 Ağustos 929 salı günü saat 14 de Ankara 
Maarif emanetinde müteşt:kkil mubayaat komisyonuna tevdileri lüzumu ilan olunur. 

H E P S 1 D E N 

•• :::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::m::::: •• 
• • .. .. 
ii 1 KDAM ii - -- -:: Abone ve ııan tarifesi :: .. .. .. .. :: ~ :: .. .. 
:: Abone ücr tıeri :: .. .. - -ES Tün.ı,.,. içhı: Sen etik t 100 ~S 
SS Altı ylık 90tı :: .. .. .. 
:: Uf aylık 500 :: 
Si Ecnebi mt'mleketlcr için Srndik 8300 iE 
ii •~ .. " Altı D)lık)()(){) !! 
:: w k '· Üç ... 900 :: 
:: .... :: .. .. 
:: -ıan · cret:ıeri :: .. .. .. .. 5i 1,ck siitundıı snntiuıi ~E 
:: Altıncı SU.) fnda 25 kuruş :: .. ... 
:: Heşind 50 •• EE 
:: Dörddncü .. BO :: 
ii f çüncu 120 .. ~i 
ES ikinci 200 i! 
SE Banka 'c mÜf' e ·ıti foli} f' :E 

1 
ii ilimlıırı hu u i tarifc.>ı· tahidir. ~~ 
:: Tiel!ret nıüdiirİ.>ı•lirıin, irkt•tlt>riıı :: .. .. 
:: tescili hnkkmd.ıki iliınlnrile katibi :: 
:: mlilliklcr ,.c anonim irkf'tler :: 
~i ilıinlıın, sımtimi otuı kuru~tur. g 
~S Dl'H1ir \e mües e<ıatı resmi)e ~i 
Ei iliınları, Turk uıekteplcrı H" asari H .. .. 
E! nıüute~ire ilônları ı:mutiıni ) irmi :: .. .. 
H kuru~tur. K . ~ ... ::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::: :: :::: :: ::: .. 

Istanbul ithalat 
Qlırnrlı Q lın den 

Sandık 
1 TCE 278 kilo Pamuk amerikan bezi 
1 HD 50 

" 
Kendir İp 

2 TAC 284 
" 

Pamuk mecsucat 
10 DTC 730 

" 
Is tor 

2 DMP 370 .. Pamuk mensucat 
1 J R J 140 

" 
Demir makine aksamı 

1 
Balya 

3 
2 
1 
1 
3 
2 

Demet 
20 

7 
Adet 

JEO 

CE 
CTC 

. 
J p 
CKE 
JEK 

8 

527 
332 
156 
330 
432 
258 

J035 
125 

" 

" 
" 
" .. 
" ,, 

" 
" 

Müstamel eşya 

Pamuk ipliği 

" .. 
Boş çuval 
Balık ağı ipliği 
Kazmiz 
Yünlü Pamuklu 

Piriç çubuk 
Demir çubuk 

1 Müstamel Araba tekerleği lastikli 
) .. Çinkodan mamul sandal 
1 " Motorsuz motosiklet 

mensucat 

1 Çuval M . L . B . M . 56 kilo yeni bahar 
Balada nu1ıarrer 19 ka lemeşya 12-8-929 {arihinden itil,!>.-r 

lstanbul ithalal gümrügü satış anbarında bilmüzayede satılac""6 ı I 
ilan olunur. 

Emni~ei sarıdıQından: 
Halka her tür:ü kolaylık göstermegi Sandık vazife bilir. Emla

kini ipotek göstererek sandıktan para istikraz edecek müşteriler
den işlerini bizzat göremiyenlerin dellal ve komisyoncu gibi hariç
ten bazı kimselere müracaatla fuzuli mı-sraf ihtiyar etmekte olduk
ları nazarı itıbarc alınarak bu kere Sendık bu gibi müşterilere ko
laylık olmak üzere mahsus ve muvazzaf memurlar tayin etmiştir. 
Vergi ve belediye ve tapu idarelerindeki bu ipotek n.uamelesini 
bu memurlarımız vasıtasiyle yaptırabilecekler ve kendilerine üc
ret ve aidat namile bir şey verm~ycceklerdir. Alakadarların ma
lumu olmak üzere ilanı keyfiyet oiünur. 
~----------------------~---~----~ ------------~ 

' .... ~ .... ±'"Jx:~··1mf ~...E· ........................................ . 

Ticareti Bahri~e mekte~ aı. ı:. ~ •• ~~~;:on~ ~n.;~·:~~~~~_.,~;::7-;, :ın. 
~ :~ bi alisi mlld.UrllıQlınden :ıreıvvl§lır® pDy<§lncgı©>~lUI ,,. 

1. el KEŞiDE: 11 A~USTOSTADIR. 

BOVCK iKRA_MNVE:ı 
30,00 Liradır. ; · 

AVRDCA: 

•• n . 
a 

f ·····F;~:i~ki:d:·ii~M:·~~kai~~~··;:~:;;.;;-·····J· 
f komisyonundan: 
........................................................... 
İ zmirdeki kııaatın ihtıyacı olan Peynir knpalı ııırfla miuınltasııya konmuştur.llıa ~ 

le i 25-ağustos·l929 pllUlr giınil saat 15,30 dn İzmirde a.skeri satın aloıa komia • 
yonunda )apıl.ııcııKlır. Taliplerin şartname suretini komisyonumuıdn görmeleri ve 
teklifııamelcrini temınatlurile Lernber İzmirdeki ınezkfir komisyona vermeleri • 

J znıir ve cirnrırıdııki kıtu:m ihtiyacı olan pirinç kapalı zarf usulile alınncaktır. 
İlııılesi 17 • Ağustos • 929 Cumartesi ı;unü saat 15,30 hmirdc mevki mu;;tahkem 

m ·vki satın alma komisyonunda )apıl:ıcaktır. faliplerin şartnamesini görmek için 
konıı rnnuınuza \'C muıınl,ıı ıı)a iştirak edeceıderindc İzmir de mezkur komi yona 
ınura~atları. 

·-······--...... -··-----·-·---··-.... -f Üçüncü koloı·du satıııalma komisyonundan f 
-········-....... ·········-...... ······················· 

Cıncıı 1\lıkdnn 

Sığır Pli f:ı0,000 

Kouyııeli 5,000 
Makarna 2.000 
:;elırıye 1,54.XI 
Patates 10,000 
!'.1rrcınelc 10,000 
Kııruisoğan 8,000 
He) az peynir 500 
7,e,1in tanesi • 900 

Kapalı ı.arlla 
Munakasai aleniye 

• 
• 

ı...:.. Giresondaki kıtaat içın lüzum olan cina \C mıktan yokarıda yazılı bulu 
nan muhtelifulcios 9 kalem ero:ık ayn ayn münakasaya konulmtŞur. 

2- Ağustosun 17 inci cumarte i günü aaat on beşte ihnleleri icra edilecektir. 

3 Talip olanlann şeraiti anlamak ve numunelerini görmek üıre Giresondak.i 
satııı alına korniS) onuna mfüacaatları ilin olunur. 

K olorılu çatısının tamiri pa1.arlıkla )&pılacakhr ihalesi 11 • 8 · 929 Cumartesi 
guniı sant onaltıdndır. Tnliplerin şartn:unesini görmeleri ve şartnamede yazıh 

olnn şekildeki ıe"minatlarile komiS}-Olluınuzda hazır bdlunmala:-ı il.in olunur. 

G limıi,. SU) ıı lınstanesinın Lnı.ı mnhalleriniıı pauırlıkla tam~ri l~karrur etnıişt.ir: 
7 İhale l l • H . 929 pnzar güııu saat 14 Je yapılacaktır talıplerııı şartnamesmı 

'ni \'C şarınumede )l!Zllı olan şekildeki te'min:ıtlnrile koruieyonunıuuda hazır 
ıl ırı ilô.ıı olmanur. 

yz- eni ihıi)OU İt tıı 1500 kilo zr,tiıı pazarlıkla muLnya edilecektir. P11zarlığıu 
r:"'- ıl.11lnı il. 8. 1 29 ı azar gumı l'aat 15 de )apılııcaktır. 1aliplerin Ş3rloamesini 
gorııırlcı i 'ı Ş<trlıınıncdc } zılı olıııı ~rk ildeki tc "minnt lnı ile 1 omi&} onumuzdn hazır. 
bıılıırımııl:ırı ıliin olunur 

K ılaııt ıhlırncı iı;ın lQl<.ı:> kılo ot 10000 kilo aman 22000 kilo arpa 35000 kilo 
oı 10000 ı,ılo ~maıı ve 10000 kılo ot ayrı nyrı pazıırlık suretiyle mubay a 

cdılec,.ı,ıır. l'ımırlı,,ı ı ihııle i l 1-8-929 pazar guııu saaı 14 ten itıbaren yapılacaktır. 
Talıplrrııı 'eHn H' ı;;ıatı ınuııpenede ı.vmiwonumuzda hıııır buluıımnları illin 
olun ır. 

Ç or ıı la'ti Kıtaat ihtİ\acı i;in .l ı78S kilo gııı. rııuha)ııa edilecektir ihalesi 14-8 • 929 
ı;:ır'l:ınılı:ı giinu saat l!i de \npılaeaktır. Taliplerin şıırtıınıne.sini gormek ıı1.re her 

gıın ,,~ i~tirnk f'tmrk içımlc \aktı ınuanrııde Çorlud:ıkı sntın alına komİS)Onuna 

ıııurnrııııılıırı i fin ııhıııur. 

'I ıt..ıat ıhti)nLI i~ııı 600 çrki odun pazarlık uretıle ıııuba}aa edilecektir. lhalesı 
lı'-. 11·8 'J29 p:mır ı,unıı aat 14 tr }Bpılncaklır . Taliplerın ş:ırtnııme ini gonnelerı 
ve ~nr!ıı.ımc iP \nzılı olıın .,.eldldcki tcminntlnriylc komısyoııuımızda hnı.ır bulunmtı· 
lıırı i!§n o!unur. 

K ı_ıunt il.ti)ucı İf;iıı lJ<,% ~eki odun knpalı zarf u ulilc ın~b~>ııa. ediJecektır. 
lhalc~i 4 • 9- 929 Çnr~ıııııha guııü nat 14 it' )apılacaktır. 1alıplenn ~rtııame

~ırıi koınİS)Onumuzdıııı almaları \C şartnamede )azılı olnn ,.ekildrki te"minatlarile 
ılıale snntindl'ıı e\\el korııiı:.yoııumuıda hnıır lıulunmalan iliiıı olunur. 

İrtibat zabitliğine 
L«ı,:şc·lıirM kı Hava ııı..,kıdıi \C taburunun ihtiyacı için Aleni munaka93 ilıt 

11000. kilo Bıılµur. 1 1000 kilo Nolıııt, w 14000 kilo Kuru oğan ıılınae&ğındau 
1 . H . 92«1 ıurihiııden itihareıı 20 giın nıiıdıietle muııakas:t}a konulıııu~tur. 21 • 8 
92<ı ~.uı~.ıınlı~ giiııiı saat ı 1 t.: ilıalı•si icıa kılıııaçağındaıı Şlrtııamesiıü gonnek İçın 
lwr giııı i~ıirnk edı•crklt r )Cvnıu nıeı.kiırda teminat paralarile komisyona muracaal· 

lıın. 

irtibat :ıabitliğine 
ki~ı+irde ı,i lıaHı mcktebiııın ve tnburuııuıı ihti)acı için kapalı zarf usulile 

Eylülün on b~inci günü tedrisata iptidar edileceğinden talebe 
kayt ve kabulüne başlanmıştır. Mektep Nehari ve meccani olup 
sefaini ticariyeye Kaptan ve makinist yetiştirir ve derecesi yüksek
tir. Tahsil müddeti ikisi tali ikikisi ali olmak üzere dört senedir. 
Alı birinci sınıfa liıeyi ve tali birinci sınıfa lise dokuzu ikmal • 
eylemiş talebe alınır. Ve liselerin onuncu on birinci sınıfların
dan mfinakale suretile talebe kayt edilir. Talip olarılaıın Eylülün 
yedinci cumartesi gününe kadar istidalarırıa atideki evrakı rapt 
ederek Ortaköyde çırağan sarayı ittisalinde kain mektebe her 
gün 2yleden sonra müracaat eylemeleri lazımdır. 

00 'j 00) kilo s M , a:: nlıııacnktır. 1 . H • 1129 tarihinden itibareıı 20 gün rnüddetlfJ 
1 a.o ~;unııknı:;a\a ... lionıılı"nu tur. 21 • 8 029 ça~mbu ~unu saat 11 de ihale edilaceğınden 

1 - Hüviyet cüzdanı. 2 - Aşı .şshadetnamesi. 3 - Mektep şa
hadetname ve ya tastiknamesi. 4 - Maznun ve müttehim olmadığı

1 S • QOO : . : şartıınınesırıi ı;örmek i~in l.er gurı i~ıira~ edecekle: yevmu_ nıeıkürda vaktı muay-

00 • ~ 1 ) ~niıııll" vı• ı,nr•a'ı 1.arllarılı• 0 
, 7.S temınat paraları!(' komısyona mııracaaılan. 

12.0 ·~: ··········--·-·-·--·--··-----········-
na dair polisçe musaaddak ilmühaber, 5 - Dört adet kartonsuz c 
vesikalık fotoğraf. 6 - Veli. validelerinin musaddak imza sı;retleri. 

, O.OOOıirnhk ikrıımiyel(·r ve·'. f Deniz satınahna kon1isyonundan f 
1 O OOOliı·alık ııı kafat · ······--····--····--··-··-···-·······--······ • ~ 3500 Ayal.. :ıınr.rikaıı ,ıJab•u k ıpalı ı.artfo. ıhalr i 2l-8-929 cumartesi saat 14 

Türkiye iş bankasından 
Muhterem hissedarlarımıza: 

lf: 

Yeni enet!erimizc ait mühlet 10 Ağus
tos Cumartesi günü akşamı bitiyor. Hakkı 

~ rüchanmızı istimal ediniz. 

kinci kolordu 

b k •d d ' "3 900 :\000 metro tnıı\'İ dimi u eşı e e cem an ' ,, 1300 • p:ııı ka kapalı r.arfla iluılı:si 24-8-929 cumnrle~i at 15,5 
Milli mudııfaa dt"rıiı kuv\ctlrri ihıi,ncı iı:iıı )Ukarda yıuılı eş)a lıiuılıırında 

n umero kazanacaktır. rnulıarrer giiıı \C saatle ihaleleri icnı edilecektir. Şartnamelerini gornıck iste)Clllerirı 
her ~iiıı ~ermek i·teyeıılerin )l"\rııu ihalede muharrer santte Kasımpaşada denı1. 
:;atııı ulıım 1,0111İs\'01ıııııa ıııuracauıları . 

2 Alay satuıalıua koınisyonuııdan: 
Mara._taki kı'at ve nıue·de3atıu bir pnelik ihıiyacı olan oılıııı, sade)ağı, 

) ulaf, sır;ır eti \C ekmc~in kttpalı zarOa ,.c bulguı, Fasuly<', uolıut, mer· 

cimek, palatis. pirinç, konıiir. gaz, sabun, şeker, kuru uzum, tuz, o~an 
,.e saman aleni mhnaka a u ulile 2 Ab'U tos 1929 tarihinden itibareıı 

muııakasa)a vazedilmiştir. 22 Ağustos J Y29 tarihine ıniisadif Perşembe 
günii saat 16 <la ihalei kafiyeleri icra kılınacaktır. Talip oJımların t'h•af 
ve ~eraiti anlamak üzre her glırı VI' iştirak edcc~klerin ~ evımi mczkiinla 
teminatı ıııuvakkat<'lcrilr· Mııra~takı o kcri atına ima kom is~ onuna rnııra· 
caatları ilii.n olunur. 

.................................................................................................................. 
: i 
: Eın vali metruke ilanı : - -. . 
: ................................................................................................................. 5~ 

G alııtnda hiidıı..,·l'ııdi:.;ür haııında eınvalı metruke anLnrın•la mevcut eşya 14, 15, 
17, 8, 929 ııırihiııe ıııusadif çarşamh:ı, per enıbe ve cumartesi gunleri saat m 

dan J2 ye kadar lıilmii7.ayedı· satılacaktır taliplerin mahalli atış komisyonunu mu· 

rııcaat etmeleri. 

........................... ~ Satılık ...... 111111•10tı••••• ............................ ~ 
........................... . ••••11a .. •••• .. .. ··················-········ 

:•: :•: 
:•: =·= 
~~i FC>t:ogra~ ma.k.iriesİ §~i 
~.: =·= 
= ı: =·= 

Ekmek 
Kilo 
89,332 
Arpa 
2,785,000 
Sade yağ 
10.oao 

Sığır eti 

·atıııalı11a 

ı~oııı · syoııun 
18-8-929 S88l 14,30 da 

. Diyanet işleri reisliği 
an. levazım müdürlüğünden: i:i Çays-tessa J, 4, 5-- Oxl5 kıtasıııda ~=~ 

=·= =·= ~ii l\Ieııtor Refleks bir fotograf ınaki- ~i~ Kilo 
665,590 
Yulaf 
1,470,000 
Sabun 
25,000 

19-8-929 ~aat4,30 da 

20-8-929 saat 14, Od 

Barbunya Beyaz 
Bulgur Fasulyası Faaulya 
296, 700 52,500 53,000 
Mercimek Börülce Pirinç 
108,000 65,600 118,000 

Nohut l 
169•0~.. 21 - 8 - 929 
~9~00özum sa t 14,30da 

Balada cins ve mikdarları yazılı erzakı mütenevvia bizalarmd ki 
gilnlcrc!e kapalı zarf usulile münalt:asaya konulmuştur. Evsaf ve 
şcraici görmek için Istanbulda milli müdafaa, lzmir müstahk m 
mevki, Afyon Karahisar, Konya; E.,c;kişchir askeri satmalmn ko
misyonlarında mevcuttur. Talip olanların mezkur günlerde ter.ıi
natı muvakk:. telerile birlikte BaJıkesirdc 2 ınci kolordu satınalma 
komisyonuna müracaailim ilan olunur. 

l:layrall erifrye muktezi 8000 kilo Rumeli mangal köınüru münaka)a 
vazedilmiştir. 19 M~u tos Pazarte~i gunü \erilecek fi11t haddı layik go· 
rilldU ü taktirde aat üçte ihale i icra bk1lınaca •ındaıı ma ıınkliye talip 
olanların teminatlarİ) le lstanlıul F.vkaf dairesinde 1>i} anet i feri levazım 
müdurli.ığüne nıiıracaatları. 

2 inci kolordu satııı alı11a 
koı1ıisyoı1undan: 

Buğday: Kilo 
360000 
180000 

540000 

Kapalı zarf usulile 
Pazarlıkla mübayaa olunacaktır. 

Balada irae olunan Buğdaylar kısmen pazarlık ve kısmen ka
p.ılı zarf usulile mübayaa ve ihale olunacaktır. Taliplerin teminat
lari1e 19 - 8 - 929 pazartesi günü Balıkesirde 2. K. O. sabn alma 
komisyonuna müracaatları. 

iil nesi satılıktır. !ii 
ı.: =·= I•= Görmek ve ı•azarhk etnıck i~ıcyenlerin s:i 
··= =·= Jii l~eı·gün aa~ 12-14. de -~adar nıathaaıuızda i!~ 
ı:! Kenan Hasıp b ye nıuracautları. ~:~ 
fa.._ ............... iiiiii8iiiii:::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii00iiiiiiii0 "iiiij; .. ;;:;9;ii ... ,.~::ı!~~~~ ........................................................................................ v 
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1 10 Cumartesı ~~9 


