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DCJNKI VARIŞ~• .._ 

DEN-İZ YARIŞLARI MUNTAZAM 
~VE MÜKEMMEL 

nazaran ~rında ki ze•at ile Boğaziçiade= 

.· 
seyAhat nasıl geçti? 

1 bir teneaühte hulamnuflar· j! 
=dır. = 
5i111 ınııuıııııııııııuıuı ı ı ıııııı ıııııııııııııııııı uıııııuııııııııııııınıı~ 

Pazar gü~ü BiR SURETIE CEREYAN ETIİ. 

Zeffell~1:1 Tok~·oda, tayyartı meydanında abamıt bir reami- -...ıa, 
ıo da. ..,.,ouua üç yolcusu: kifif WILKİNS Ue ild aeaıiD Aıaerlblı 

• • • 

cevap 
verecekler. 

Atina, 23 [A.A] 
Yunanistanın Tü

'r.kiyeye vereceği ce
vap, hava tarikiyle 
Pazar günü verile
cektir. Bu cevapta 
bütfin mua me-

' sele le r da 
umumi bir Wem 
usulüne müracaat 
edilmesini Wep et· 
mektedir. 

AT KOSULARI GDZEL OLDU. 
He1beliadada , Bahriye birliti 

tarafuadan tertip ecfilea denis JVll• 
, llvll kulGpleria de ifth'akile 

~la parlak bir aurette yapıldı • 
Batta Mediı reilimb Kilam n 
vekil bmet Pqalar oldutu haJ. 
lıtanbulun kibar ve l:aluDIDlf 

Uelerinden mütetekkil lc..U bir 
alabalık Denil Liıeainin davetllle

tahıiı ettiji mahalden bqka 
a4anıu nhbmmı ve YUlfl ıeyre 
milaait her tarafım doldurmuı bulu· 
DU)'Ordu. 

O.Diz UHIİ midGrliljü, tertip 
edilen yanım mümkün mertebe 
muntazam ve mükemmel oım .... 
tembıen icap eden her tGrlG tedbir· 
lerl alllllf, YUlf aahuuadan; ıeJir· 
cUere tahllı edilen mahaUere kadar 
h'r yenle •e azami muYaffaldyetle 

Atina 23 (Foı] intizama temine flnat bulmutta. 
f'nkalar rGeauından mGrekkep Glrillen lntl.am, aufeclileD me..ı

~k ko..U,on Hariciye nazın M. nla heba olmadıjuu iapat ediyordu. Tokyo, 23 (A.A] 

Zeppelin devri ilem seyahabnın 
iiçüncü merhalesini katetmek üz

Mlulakopuloıun rlyaaetinde bu r4n Yanflara tam uat oada bqlan-
top(aaclı. IDlfb. bk Jantlar temamen yjl•e 

M. Mlhalakopuloı, TGrk • Yu- mleabakalanna tAıa. 1Mllmlftl. 

Los Ahgelosa mütevecciheq 

·-· 

Craf ıreppeliaiain iki defa bahri 1 qaOttGr. 11.a mltlPf f o ı batı n 
aulılti pçlp amerlkaya •ardıktaD o.r ta aa n 4 a ftaaan- k e "el h hı ı 

•aclu Japo-.yaya rellti bQ. yahUı, korkaç bir ıurette yalmz 
•-.11nra ~ allkadar ecli· biındiyor •e! heplmiıl Wlderhnke 

:::;. ......... Alman ve Fr· kadar donduran delifetli aopk ol· 
bl)'lk ':i",.. ~ aalaffel~rinin mua bile lnı.an bu korkufl•n 8tpe-
~ ,.i.':.......:'•atila re- reo,k fibi oluyor. 1 

tldaaja ecll· Blıclenbir-, 5000 ldlom,t,., yol-yorlar. 
Hel AllllD tb dan IOllJa, tatlan ıhlerlmia ...._.. ·t · l : J: deaeWDrld, iltıan hayatıma ilk ifaretlerl ,e.a. 

t.:i1ıdı =~~Ren~ in ~~= ldlyor. Bir evi Faıı.t yaldqıau 
ve bu meaeleyt mAMir:eıe ......_ " alçaktan pçlnce , blytlk 

pi • La Ha:re ,, koaler•n11ncla bir llildean hayal içinde bunun ha-
dı:h! ıiyade, Graf Zeppelba De m8ffUf ~ bir e• .akeıından ibaret olcla· 
oluyorlar ve Alman kabW,ethd .,_... •ltahede e4iyoıu • Bu HfiJ 
ehin ama clart k6teaiae •• dem oealda otu....ıar ,. o•a çolttaa ter
iler! .. ldlade netrecl•n pyuu hay. ketmltler Ye ya llmGfler _ 
ret balonun Hyahabnı adım adım NIHA YET, BiR ŞEHiR ! .. 
takip ediyorlar. da 18 .p.ao. ublllu Mat· 6 

Son ıelen avrupa matbuatın Bizi ıJldum arUUMlan 1r8tben 
teaaclGf ettltfmlı en pyanı dikkat bu ha•a ,. .. 111 muctse flbi Wr 
lletrlyat baloaclald yolculann batı· teYdlr. 7S ... ~beri bavaaaa ıp.. 
.... -'"·t batibalan oluyor. den ayle bir r 1 ya.. kat'lyetle 

" " .. ,,_ Zeitu un kayıp ıfcli7or ki, bu, mGtereCWitJerla 
BUDludu eıf,aakfurter . a~,, kalplerinde olahUeeek aon fUplae 
lllubablrl ıueteıbae 18nderdıj'i tel· ve korkulan da bıiale etti. Ge.We 
pafta .. ,.._tuu tGJI• anlabyon ıeferimİIİD tam bir muvaffakJJetıe 

iNTiBALAR aeticelenecetfadea tuPıa.u bU tek 
•Hafif bir İllaelde laallacle, bili kiti bile yoktur. Zira bu, laMdlsatıea, 

...... _.._ .... ,_ n layenkati bir seyahat dejil, fakat batla ma
"'8J01Uo ..Ue blr ıeferdlr. Öyle bir Mfwld 

..... Slberfacla ~oatak. uti· ~ftirak edenlerin ,apa ne kadar 
lraaletlacie, "WllJai,. Mlarini lnlyo- fabritferefle kabana yeridir. 
raa. ~otak. da _.....timiz de- Gemideki bGtb arkadqlanm 
lalae tlotru yol alaJOl'UL MftnÇ lçtnciedlrler. Bllim çafu'dı· 

Daimi •• ulal bir fdkGnetle tamıı lımlle " Eber Baba ,, , foto• 
._..blo G....,_lıdn nlfuz edebil- ıraf muhabiri M. Von Perkammer'· 
.UM en uzak m...nlenle bUe ne chtı hlnt rakiılanna bakıp 
~bir malaluk, ne bir"' .. bU Jaay. lıa oyu habl bakikatea ta· 
·~ hayat iclD mGeaclele edea •••~· IGIGyor. Bu mu k r ıLIJ-
clatiai .eeacluaa cleW•t •••'* llf • lalltl ukabU bir om"'"" 
-.,. ıtrmlJoı'UL 1e.w.- ~ llentel Tyrol olu bu ariıtokr-t, 
hDUa& bombot aaauaraJI btfldl eMa abaJI prk 1 Ik le rinde' mUU 
'"• sahraya bemeyea çıplak tepe. lia1at.t1Jle, iuld MM meaieketinl.n 
lerı11 ve vadllerla Gs.._ ,...._., 1: ll• !"ıl441'tl i11Jı1 • ,.-.. 
ltlr llG eukGıaetlnla ...... -· llli nlılltl 

nan meHlelerinin blltGn aafhalanm Muntazam rieutlu naçlerla, 
izah etti. l.rıtlmada laraliyet hrkaaı. heci• kabiliyetlerini fenal teraite la 

... :....aL d L çal mal ...a..&-- Dflnldl deniz yarıt rda reül M. Çaldariaten bqb bittin teYn& e erea lf anm •-- '() () (} YA 
~arın mGmeuiDeri Yardı. I»• mGlabalcalar çok zevkB o.Wp, iSMET PAŞA, SARACOGLU ŞOKR VE Ş KB KA ·Jl!t!9'f' 

Hariciye nazırı vaziyeti uzua "'""•a.flarla. rakibi btr' lii Jerl bir karabatak aabn ipacle, hariç· 

••••,. liıflık ..._ Ttrldjeye •"" •1 ıill ~ ~ ~ tea •:rredealuia Wlıa .,.... daa-

~Ti.~.:=:a ~~~ .... _ :- ... ~-= 
tUYlp · ettiler. · ---~ Wr _., flM1 ..-..'ı::.. ermlt~ 

ır.mı1c meabadaıi alman •alt· y~en ra.ldW.ıe nMadaP olmu Bu ranılarda Gedikli mektebia· 
mata ,a,., cevaJai nota ea nihayet Uatf.iaB kuvvtlenen bir wen .. den Fahri, Deniı Uıeainden y..., 
puut.l rinilae kadar Aiabraya elU ya annesini~ ya Jaıkardetlnin ve Mitbat, Beylerbeyi kulübClnden 

... blyetten titreyen dadaklan ara-
~fnir: aıadan farbyor, ve bu hafif nida, ye- !~~ıııpe;.·':::i!EE~!!!l!I~~~~,--
.... itı. Jdr tMlr J "\Volod- tijea tuafm koparchtı daha hlldm 

I"- daUeii i'çNbni& meçhu ve l'alebe .. tefYlk avUllUD içinde 
ketfedUmemlt topraklar uzerinde, ıanilyor, kaybolup pcllyorda. 
bu, ıCSrcUltilmh Uk tehirdir. Biltila Heyecaa, ...- ~ele takip 
>..yayı, denize kadar, katettik 1 edilen ... ~ c-.yamnda , 

Şimdi albmııda ıardiifGmlz tela· barlçtea M~clenler Gzerinde yap -
rin iaml "fakatak,, dır. Sokaklanta. bta tMir, flmdlye kadar ~rmete 

_t_:_ ....... 1.....1 .t..ıı..ı.. ahpıp.u ,......,. buoakbiJ jnti -
m ... Belerde, me,. .. ._.. .. a, 9m\'- bğ nazaran Çolı daha bqlcaydı • 
ve ıenit Mnalana arumcla mite- GOriilttl, P•brb , adi cotkanluk • 
he1Jlç bir halk çallcanıyor. laftla , HJafl feTeranJardaa aak 

Balondan ... taya bir P8'ta p&• bir . Midide akıp Pi• be ....._ 
•ah attık. Aptıda ıarcHltGmGz J•· bakialar , aeyireilenn bu neZahata 
aanlar buu ele ıeçirmek için pa- yabancı kalmayan baleti ruld7...,. 
çavramlar ıribi b&birleiile botufup lçincle, ....Sml Wr mecra takip ec1 .. 
duruyorl•.llualann kırmm bHb ve rek atlaayetlae yaldatbl\ Mr U. 
ya ı&nleklerlai iyice r&ilyorm. bu pek tatlı ıeçea ıGnilD aiha,.tl-

Buadu IODra korclelauna Siber- bir 
yada ilen Alman elirlerinia habruı- .ııe yaldqmadu mGtevelllt azap 
aa ithaf ecliJmit bir kayıt yazılı bir bi.all duyuyordu. 
çelenk abyoruz. S=r le 100, 50, 400 metro f41• 

Japon teleb iıtuyonundan aJ. me yapdda. Si'Yll KalGPler-
dıtwmız mall•attaa, sabilde milthlt le ltalarl,.uler &Jft ayn kartllata• 
tapgnlarua hGldlqa ıilrclGjünG at· yorlar Ye laer YUlf latizam, heyecan 

rendik.Bizi tehdit edentehlakedea ka- ltibulle blrblıbıden daha seftll 
fmaak •• taldp edecetimiz yola oluyordu. 
~-.:i.8\!tt mGtemmim malOmat Dalma mGaabak.alan :.ta çok 

Ge •)'oruz. heyec:anh oldu. Genli omaZlu, Saf· 
T ı..... mide bulunan Japon Zabiti lam elprli pnçler daldkalarea ıu
tl , • .,od ta11are lı~onu Ue. do~- ywı albada kalıyor uua meufe. 
aa 0 1"1Ja muhabereye bafladı. ' 

Bu Japon ablti muthlt bir beyeca- . 
::. ~~Uf alrGnGyor. Her taraf· 

1 er Ye l'lzel vaitler yarı· )'Or 

-DENiZi 
18 aafaet.oı Aat 20. pek az tam· 

tan Staaavor dal'lanni l'eçitorm. 
OnGmGıdeld barite en ,.lcHk le-
....... l 2 O O metro olclupaa 
=ediyor. Fakat biz bualarua 

metroya lrittitlnl aSrilyonaa. 
_.J>atuw )'..,.ela mabmi Wr ova • ..... .a,or. Bu d..ızcllr. 

Çok mltehu.w.. Doktor "Ek· ..... '-lan1or: 
.. _ itte hu ta11areeiUJ&t1r1. Ha

va ıemlmlı Aaruın tuk Wlıl
ne .,. ... oWu. S.yahat1a T~cışa 
kadar dreeek olU •ltebald -. 
kama arbk ........... bir tetelııı. 
.... ıtbl f3rh•IJ & ., .. ....... 

..mı llmanlarmdaa blriae v~· ... 
TokJotlu lıbıl llG,Jtk .,aı.ceı.. 

,.411ntedea~· 111ıı,..., 

t>GnkG deniz yantlarmda 
YCZME MCSABAKASI 

CemD beJ1er ciddi 
tudller. 

bir I telercle Gala.....,•J WrlMUljl .W.. 
Yarhk Pt· Be,Jkoa ..... ohlu. 

Ôtledea ıoara Jantlara yene 
cle•am edUcli. Y antların bu lmma da 
aynı dikkat H heyecanla takip olu· 
nuyordu. 

~ alt ....ıt aruıHWd 
ymfhir lr ~ mlkemmel oldu. 

.Alrf'aş• "~ bGtGn .......... 
Jar Mtiiôftl, tenli mGkifat ,.,.... 
•• ,...... prap eclerkea il• lrM 
l.taabulua yolunu tuttu. 

Diyamandop~ 
hadisesi 
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BÜYÜK KATERİNA 
-1-

tcaterlnanın asıı ne idi? - Küçük, manasız, ehemmiyetsiz bir 
~renaez - ikinci Frederlkln pl8nl • Bir mektup - Yolculuk· Pis 

kokan han odalarında - Hayat başllyor. 

Yazan : Henri ROBERT 
BQyUk Katerlnanın hayatını ve 

saltanatı anlatmağa teşebbüs edebil
mek için, onun tarihini en iyi nak-
leden mGverrih Waliszews kinin yap
tıtı albl ehemmiyetli bir cll~ - 600 
sahifeden fazla 1 • yazmak lizım 

gelir. 
Ben burada, bir kaç ıeri çızgı 

içinde, o dolğun ve hareketli haya
tın ya~ ikt, Qç devrini hatırla
tacağım, kilçük bir zaman için, 

bugün eu müthiş zulmun boyundu
ruj'u altında inleyen o uzak ve es
rarenıiz Ruıyaya girmek, belki ala
ka uyandırmaktan hali görünmeye
cek. 

O Ruıya ki , Çarlann istibdat 
ve ~lObGnden, &anki Sovyetlerin 
menfur ve kan içici hakimiyetlerine 
düpıek için kaçmıştır 1 

Maziyi tetkik edince, hazınn 

huln hadiseleri daha iyi izah edi
lebilir. 

Tallln a-arlp tecellileri vardır : 
Bazen, birdenbire, bir gün evel dOn
ya sahnesinde parlayan birini tutar, 
kanalıtın el derinliğine atar. Ba
zen de, kendilerini layemut bir şe-
tefle örtmek üzre, evvela tarihte ıi
Hk ve tali rol oynayacak hissini 
veren biriıini alır, birdenbire birin
ci aafa çıkanr. 

Taliin böyle hareket etmekte, 
ıuphe yok ki, anlatılmaz earan var-
dır. 

Fakat bunda aklımızın keşfe

demiyeceji derin sebeplerde olabilir. 
dmek i.tlyorum ki, tali, kendi nam
~etlerini, ancak bunlar kendisine 

kudretle yardım ettikleri ve şayanı 
hayret mazhariyetlerine layık olduk
lanaı ıöıterdikleri zamandır ki, tam 
bir suretle, ikbale ıevked r. 

Ruıya imperatoriçesi ikinci Ka
terinin mi1&li bu mülahazalara hak 
verdirecek mahiyettedir. 

Bu kadıaın doğufu, kendinin 
parlak kaderine hazırlamıyordu. Ka
terina,, evvela " Chri&tian Auguste 
de Z.rbeat - Dornburg" isminde 
çok sönGk ve ebemmiyetsiz bir pr
eaıin km ve iımi de küçük 
"Sophie Fredrigue d'anhaltn idi. 

Tarih, doğduğu yeri bile kat'i
yetle tayin etmiyor. 

"Snphie,, nin çocukluğu, " Stet
tin,, kasabasında, mütevaziane bir 
ıurette geçti ve o zaman Almanyada 
moda olduğu üzere, matmazel Car
del ilminde ve bilahara 11 Diderot 11 

ııun NasnaıD ıtı~nı taııyan şamdan!,, 

lakabuu verditi bir Franıız müreb
biye.i tarafından talim ve terbiye 
edilmekte idi. 

Bu mürebbiye, k~çük Sophiye 
adabı muaıeret ve o devirde Cahili 
olmanın en bGyUk ayıp sayıldıg{ 
fran&ız Uıanının inçeliklerlni ögret
mete memurdu. 

Filvaki, matmazel Cardel, bu 
ciddi talim ve terbiye eanatında, 
bir az kalan kafalı gibi görünen 
talebesinin ıımini enıal ve ahfada 
nakletmek taliine mazhar olabile
ce~ni, muhakkak ki, hiç tahmin 
etmiyordu. 

1743 te, "Sophie d' Anhalt,, on 
dört yaşında idi. 

Ebeveyni, yüksek }llukadderatını 
bilmedikleri için onu 11Fighen,, diye 
çağırıyorlardı. Genç kızlara bu tarz
da bir az gülunç ve laübnli lakap
lar takmak, Almanyada adet olmuş 
gibi idi. 

"Fighen,, in, o nankör yaşta ken
disi üzerine bilha&1a dikkRti celbetti
recek hiçbir huıusiyeti yoktu. Ne 

güzelliği, ne zekası şayanı dikkat 
değillli. Ünvanı da, o esnada çok 

bereketli olan Almanyada, evlendiri
lecek iki yüz küçük prensesin en 
sönulderinden biri olmasından başka 
birmana ifade etmemekte idi. 

ikinci " Fredric 11 , " Fighen ,, tn 
üzerine bu hayırhabane nazan at
mağa nedan tenezzül etmitti? 

Bu, " Fighen " için dcjil, belki 
daha çok birdigerine karlJı idi. 

" Fredric 11 , o zaman Pruıyanın 

rakibi olan Saksonyanın teşebbüsa
tının önünü almak istiyordu. 

" Sophie d'anhalt ,, Saksonyanın 
hesaplannı mahvetmek ve kendi 
tasavvuratına hizmet için, üzerinde, 
pek iyi bir intihap tesiri İcra et
mişti • 

Tanınmamış olan f smi gizli tahri.:"' 
katma yardım edecek, ailesinin in
kiyadı temamen elde olunacakb • 
Nihayet annesinin "Holstein,, hane
danile karabeti de iki gencin taka
rrübünil kolaylaştıracak ve meşru 
gösterecekti. 

Bu izdivaç projesi hafi bir kıyam 
hareketi gibi idare edildi. 

"Fıghen 11 in annesi, hiç bek
lemedlA-i bir anda l'!eferberlik 
ve Rnıyaya I•nreket emrini aldı. 

Şunu demek istiyorum ki, bu ka
dın, 1743 de, Sarayın büyük ma
reşalı ve Grandük "Pierre de Hols
tein,, in valisinden ~u mektubu aldı: 

"Haşmetmeap imperatoriçe haz
retlerinin emrile, fmpeıatoriçe haz
retlerinin, zatı asilanelerinin, keri
melerile beraber, vakıt gaybet
ıneden ve milmkün oldutu 
kadar sür'atle bu şehire ve sarayı 
imperatorinin bulunduğu mahalle 
tetrifiniz arzusunu izhar ettiklerirıi 
arzederim. 

"Zatı asilineleri imparatoriçe 
hezretlerinin sizi ve kerimenizi bir 
an evvel burada görmek arzularının 
tazammün ettiği hakiki manayı 

taktir edebilmek ferasetine malik
tirler. 

"Emsalsiz hakimemiz zatı asila
nelerine, zevciniz Prens hazretleri
nin size refakat etmemeıini arz 
etmekHğimi bilhaesa emrettiler .. ,, 

i te seferberlik emri! Yol kagatina 
gelince, bu1 başlangıç için verilmiş 

on bin rublelik hır bono idi ve bir 
kere Rus toprağına girince prense
sin hiç bir .şeyle meşgul olmasına 
mahal kalmıyacağa da aynca ilave 
edilmekte idi. 

Christiane •. Auguste, ailesine 
isabet eden bu hüınü taliden 
memnun, kendisinin bu ıeyahattan 
bilhassa ve her hanıri bir nezaket ka-
ydine de riayet edilmeksizin alıko

nulmuş olmasına rağmen, karısının 
ve kızının hareketine hiçbir İtirazda 
bulunmadı. 

Hiç şüphesiz, Rus sarayında bu 
adamın münaıebatsiliklerinden ihti
raz ediliyordu. 

Diplomatlıktan hiç nasibi olma
yan bu askerin beceriksizliklerinden 
ihtiraz edilmekte idi, Fransız eefiri 

"Chelardie,, , bu adamı: 11Haddı za
tında iyi adam ... Fakat nadir görü
lecek derece ahmak 1,, tabirile tarif 
etmekte idi. 

Bütün bunlara rağmen hakimi
yetinden tamamen vaz geçmek is
temedi ve bir taraftan kızı hareke
te hazırlnnırken "muhtıra kabilin
den 1 ,, ünvanile, kızının anlayacağı 

şekli surette, son vasayaııının ve 
adnbı muaşeret kaidelerini muhtevi 
bir risalecik hazırladı. 

Seyahatin başl .. ngıcı çok zah
metli oldu. 

" insan dilinin damağına yapış • 
tığını hisııediyordu. 11 Princesse d'a
nhalt-ki, müstear bir isimle, müte
nekkiren seyahat ediyordu- menzil 
hanlarının pek fena odalarında, ka
lmağa mecbur oluyordu. 

Bu odalarda tüten bir soba et
rafında, kirli, fena kokan fakir adam
lnrdan ve hatta kümes hayvanatın-
dan mürekkep bjr halk toplanıyordu. 

Mahaza, kendisi de bulunduğu 
.. '!!.. halde, tam bu sıralarda idi ki, tali 

.1 ve iıtikbali takarrür etmekte idi, 

Fakat " Rıga ,, da, Efıun gibi, 
her şey birdenbire değişti. 

Muhteşem bir resmikabul tertip 
edilmişti. Seyyahlann rOkubuna ta
h:..ıne bir araba tahııiı olunmuştu. 

11lkinci Frederic" impcratoriçe 
"Eliı.abeth,, ile, "fighen,, in, büyük 
Petronun torunu ve "Elizabeth,, in 
yiğeni olan "Pierre de Holsteln,, 

ile izdıvacını müzakere ediyordu. 
Bu genç Elizabeth tarafından 
Saltanatta kendiıini lstihlif et. 
,.,.,e;t !!:rre :.. östcr!lmlş bulunu. orr.". 

Şehre girişleri top atılmak sure· 
tile aelimlanıyordu. 

Kendileri için sarayda muhte• 
şe!Jl bir daire hazırlanmıştı. Bütün 
ikamet milddetleri :ıı:arfında itidil
memiş zenginlikte ziyafetler ve re
ımi kabuller tevali etti. 

! .. ı .. :sı • :-r"' ! 
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~malill tt~ 
itfaiyemiz 

ltfaiyemizin ı~lahı ıçın E lül 
bjdayetinde geleceğini yazdığımız 
Yiyana itfaiye müdiir muaYini M. 
Köniğin vazifesini kolaylaştırmak 
üzere emanet şimdiden hazırlığa 

başlamıştır. Şimdiki itfaıye teşki· 
litı, iyi deAildir. 

Emanet, itfaiyenin yangın YU· 

kuunda daha az bir zaman içinde 
} t..t::. eLilme i i~in grupları çoğalt
mak tasavvurundadır. Mamafi bu 
hususta kat 'i bir karar verebilmek 
için mütehassı ... m mütalaası alına
caktır. 

Emanet Viyanah mütehassısın 
\•ezifesini kola ylatabilmek için 
İstanlıulun ahşap ve kağir bina
larmuı hir haritasını hazırlaya
caktır, itfaiye efradı yalınız yan
gınlar için değil her türlli kaza 
larda ilk muaYenet ve imdatta 
bulunmak için yetiştirilecekleadir. 

İtfaiye mütehas ısı, lstanbul 
itfaiyesinin dahı için burada ya· 
pacağı tetkik müteakip emanete 
mufassal bir rapor takdim ede· 
cektir . 

~ezbahadakiinşaat 
Mezbaha meclisi idaresi senelik 

raporunda, mezbaha inşaatının uza
ması i9in merkezden idare edilme• 
sinden ileri geldiğini. aksi suretle 
hııreket edilm!ş olunsaydı inşaatın 
şimdiye kadar ikmal edilmiş bulu• 
nacağını ziltretmektedir. Emanet 
heyeti fcnniyeıi buna cevap hazır
lamaktadır. 

Sıı ihtijracı 
Şehremnneti, Belgret ormanın· 

daki büyük bendi tamir ettirmiye 
karar vermiş ve ihalesini yapmışbr. 

Bt ndirı bütün duvarlan, ııı.ma
ması için kurtunla doldurulacaktır. 
Bendin tamiri 4 ay zarfında ikmal 
edilecek, kışın gelen ııulor bende 
alınabilecektir. Bent elyevm yan 
yarıyn su kaybetmektedir. 

lstin·yede katralllı şose 
Şe:hre~aneti hoy'eti fenniye mü

dürü Ziya B. lstinyeye giderek ye• 
ni yapılacak olan katranlı şoıenin 
istikşafile meşgul olmuştur. 

Emanetin bu sene inşa ettireceği 
yollardan en nı ühimlerini bu yol ve 
mezbaha yolu teşkil edecektir. 

~eD<.elf1lo ~ndeırn 

Dünkti. korıvanisyonel 
Bu sabııh 9,40 da Sirkeciye mu· 

vasaliit edecek olan konvansiyonel 
bir buçak saat teahhiirle 11,15 te 
gelmi,.tı r . 

Ceırhler 
Dünkü vak'alar 

1 -· Beyoğlunda Bostanbsşın da 
sakiıı Söğütlü Tahir ile Edirneli 
sabıkalı Ziya biribirilc kavga et
mişler. Ziya bıçakla Tabiri sol me· 
mesi üzerinden tehlikeli surette 
yaralanmı) r. Mecruh hastaneye 
)atınlmış, Ziya da yakalanmıştır. 

2 - ) enikapıda balıkçı kel 
Niko ile arkadalıı Artiıı bir alacak 
mesele inden dolayı kavga etmiş· 
ler, 4 iko bıçakla Artini vurmuş, 
yakalaıımıştır. 

3 - Nişantaşında Meşrutiyet 
mahalle inde 52 numaralı evde 
mukim şofor Kemal aynı mahalle-
de akin kör Aliyi ~ol memesi al
tından yaralamış ve tutulmu~tur. 
Kavganın sebebi meçhuldür. 

4 - Dün gece saat 1,5 radde
lerinde küçük Pazarlı Hasan Fe
ridiyede gecelik kaldığı 1 ·uran is
mindeki kadinla münazaa ederek 
akdını ayağından hafif surette ya
ralamıştır. Hasan zabıtaca yaka
lanmıştır. 

yer kapmak için ı 

Ka ımpaşada Tahta Cazi mahal
le inde oturan Arnavut hllhÇl\'an 
Rifat pazar yerinde yer kapmak 
yüzünden Seyfi adlı diğer bir bah
çevanla kavga etmi:ı, gözü kızan 

Arnavut tabancasını çekerek Sey· 
fiyi takibe haşlamıştır. 

Rifat bu ırada tabanca ile ate~ 
etmiş, çıkan üç kurşundan biri 

Seyfinin sol avağına, ikicisi bir hak· 
kal dükkanında alış veriş eden 
mütekait Şaban efendinin boş boğ
rüne isabet etmiştir. Carib yaka-
lanmış. mecruhlar Beyoğlu hastane-

• . ' t.' ~ t 
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Şeltri111izde lngUiz . Konyak ve ham ipek 
talebesı " 1928 ,, Ş,_enesinde memleketimi· 

Şehrimizde kısa bir müddet kal- ze. ''.4-07S ,, kilo konyak ith!1 edil· 
mak üzere bir Ingiliz talebe grupu m.ıftir. A>:111 eeae. z:vb.n~a 2400" 

. . . ·. . l kilo ham ıpek getirilmıştır. Bu her 
geJmıştır. Ingılız talebesı daha eve iki adedin de ehemmiyetli bir yekun 
Sofyaya da uğramıştır. tutmadığı ıı.~ ikardır. 

Jluhtelit tedrt.,ata doğru Poznan ticaret kongresi 
Çamlıca ve Erenköy gibi kız Çek, TUrk, Homen, Bulgar, Yunan 

ve Avu turya ticaret odalarııaın işti• 
orta mekteplerinde bu seneden iti- rakile bir hafta sonra Lehistanın 
haren muhtelit tedrisat yapılacağı Poznan şchrind hir kongre ııktedıle· 
söylenilmektedir.Tahkikatamıza göre cektir. Bu kongre, alakadarlarııı tica· 
Çamlıca ve Erenköy kız orta mek- lret sahasında dııha sıkı surette ç a~ ı ş· 
teplerinde muhtelit tedriu.t yapıl- malarrnı temin için ak~ilmektedır. 
ması knrarlaşmış değildir. Vesika ticareti 

--·- --
Ala11ıa11 sefiri 

Almnn sefiri Her Nadolni hlikü
meti tarafından başkn bir vazifeye 
tayin edildiğinden hariciye vekilimi
zi ıivaret ve veda etmiştir. 

Kimsesiz çocukları 
sünnet 

Ağustosun 30 uncu cuma ı;rtinü 

Tayyare bayrnmı şerefine Halk 
fıricası Beşikta, Abbas ağa oca~1 
tarafından bir sünnet düğünü ter
tip edilmiı;tir. Muhtaç ve fakir ço
cuklar için yapılacak olan bu mü
tenevvi eglenceli düğünün masrafı 

bazı Çayır sahibi :zeut tarafından 
temin olunacaktır. 

ırunan hava işleri 
AtiRa ~2 

Tathi tayyare meydanında, Yu
nnniıstan tarafından lngiltereye si-
pariş edilen Atlas tipindeki ilk de
niz tayyaresinin ~ecrübeleri yapıl

mış, muvaffak netice vermi.ftir. Ta
yyareyi bir İngiliz pilotu idare et
mittir. 

Diğer taraftan Yuna:aiıtanda vü
cuda getirilecek ob hava iiitas-
yonlan meselesi henüz halledilmiş
tir. Bu meseleyi tetkjke memur ol
an komisyon askeri esbaptan dola-
yı han merkezlerinden birinin ye
rinin değiştirilip Falerde yapılması
nı teklif etmiftir. 

ır 

Denizde boguldu 

Çar§ambada Beyceğiz mahalle-
sinde otur n camcı çırağı 16 yaşın· 
da Ahmet dün Yeni kapıda Kum 
iskelesinde den ize girmiş, yüzmek 
bilmediği için boğulmuştur. 

Tramvay kazası 

Sirkeci - Edirnekapı lıattında 
işliyen 757 numaralı vatman Hay
darın idaresindeki tramvay arabası 
Çarşı kapıda dokuz yaşında Vah
ram isminde bir çocuğa çarpınıetır. 
Vahram muhtelif yerlerinden ya· 
lralanmıştır. 

Görünmez kaza 

Haydarpa§a rıhtımında ha~lı 

bulunan Yağkapanı iskelesine 
mensup 237 numaralı mavnanın 
tayfası Osman mavnada otururken 
birdenbire sar'ası tutınuj, denize 
düşüp bohulmuştur. Cesedi bir 
sa~t sonra Hüseyin isminde bir 
ar~adaşı tarafından çıkanlmıştır. 

Kalpten vefat 

Üzerinde zuhur eden evraktan 
Lminin Raif ve Vidosla olduğu 
nnlaı;ılan 50 ) a~mda bir şahıs dün 

saat 1 lde Murat paşa mahallesin
de 59 numaralı doktor Selim b.in 
muayenehanesine gelmiş ve ora
da sektei kalpten ölmüştilr 

Hazin bir ölüm 

Vefada Darülhadis maha1lesinde 
Nuri ef. inin hanesinde hamal 
Bekirin lyaşlarında Hikmet ismin
deki kızı ikinci kat sofada yalınız 
olarak oynamakta iken parmaklık 
arasından 4 metro aşağıdaki sofaya 
düşerek ölmüştür. 

Sn ırl}<arll:Oeır 
60 L.lra 

Kadıköyünde Y eldiğirmeninde 
karakol sokağında sütçü dükka
nında sakin Osman isminde bir 
adam, içinde 50 lira bulunan cüz
danının Halil namındaki şahıs ta. 
rafından çalındığını iddia etmiş, 
merkum yakalanm1şttr. 

iKDAM 
:8 hila 

Rus}ava ihraç edilen deri vesıka· 
lerının a'tıldığı .hakkında yaptığı mız 
neşriyat üzerine ticaret odası tahkika· 
ta başlamıştır. Bu vesika sat şı yü· 
zünden bazı kimselerin binlerce Ura 
kazand ı ğı söyleniyor. 

M üte'ff e ırırö G< 
Bir prensin hedi,·esi 
Mısır prenslerinden Yu uf Kemal 

geçenlerde şehrimizde bulunan Ptole· 
me me'<kiinin haritasına ait güzel bir 
f otoğraıh i Bulgar milli küttiphaneei· 
ne hediye etmiştir. 

Sait molla! 
Adliye musteşarlığı zamanında 

Sait molla haininin eytam sandığına 
oynadığı oyun malQmdur. 

Bunun gibi deha bir . çok dolan· 
dırıcılıklar yapan molıla, Kıhrısa fiar· 
rından sonra arkasında bir hayli borç, 
bırakmıştı. Bu alacaktılardnn bir 
hanım, nihayet molla aleyhine icra 

katarı alınış, Sait moUanın Cağaloğlu 
civarındaki üç ,evine de haciz vaı· 
edilmi§tir. 
~·~:=:;;;:===========--======== 

Ormanlanmız 
Muhtelif şirketlerin 
faaliyetleri ne halde? 

Memleketimizin başlıca milli ser· 
vetJeri11den olan ormanların muhafa· 
za ve bunlP.rdan mUsrnir bir surette 
istifade edilmesi için çalışılmaktadır. 
Bir tıırnftan amenajman grupları or· 
manlarımızm itletmc plaı.ılarıaı ihzar 
etmekle beraber beri taraftan da or· 
mcınlardan istifade ec1ilmek için talip 
olanlar \&rafından PJllrılnn :) apılmak 
ve o pUnkırla kafiyat yapmsk: şarti• 
Je orm lanmız lwvvetli &ermıye te 
ıirk<etıere i le edilmektedir. 

Şimdiye kadaT müteferrik, ve §İr· 
ket şeklinde bu hususta teşkilltı mah· 
susasile işliyen kırk dört orman gru· 
pu vardır. Bun}ftr muntazam teşkil~t 
ve müfit mesai ile bu milli servetten 
ietifade ediJme6ini temin etmektedir. 

Bu şiT~tlerden en mühimmi ve 
en ziyade scrmaye&:i olan Zilgal şir· 
ketidir. Bu şirkeıfuı sermıyeai iki 
buçuk milyon türk lirasıdır. 

TUrk rntitehassı.,Jarından on iki 
ve ecnebi m\itehasıtıslarından yirmi t• olmak Uzre otuız iki kitilik bir 
heyeti feneiye tarefından oımanların 

i~~ ve air i .erini idtıre etmek· 
tedir. Şirket nispeten yeni tesis \'e 
tqekktil ettiği ve uzun bir müddet• 
teDberi teıiaat ile iftigal ettijti için 
asıl istihsal kabiliyetini gelecek sene· 
den itibaren ibienp edecektir. Şirket 
gelecek seneden itibaren senevi JOO 
bin metre mikap kereste imal ede· 
bilecektir. İkinci derecede gelen şir
ketlerden Bozliytik fabrikası da iki 
milyon eeıımaye sahibidir. Bu ıirketin 
de ıenevi istibsaliitı elli bin metre 
mikiibıdır. 

Karadeniz Türk Orman Anonim 
a_irketi sermayesini bir milyon liraya 
iblağ edecek bir §irket olup ıenevi 
on iki bin metre mikap kereste is
tihsal etmektedir. Tabii s~rmayesi bir 
milyon olwıca istihsal miktarı teza· 
yUt edecektir. 

Ahida~, ve Çanakkale orman şir
keti buna nazaran daha küçük olup 
300~000 lira sermayesi vardır ve 
snevt istihsailltı 20,000 metre mika· 
hıdır. 

Rizede Sadık zadelerin Kurayı 
seb'a ormanlarını işleten oirkette iki 
yüz bln lira sermayeli olup istihsal 
miktarı senevi on beş bin metre 
mikiibıchr. 

Osmancık gönüdaıt ormanlarını 
işliyen şirkette otuz iki bin metre 
mik§p senevi istihsalatta bulunmak· 
tadır., ' 

.üiğcr orman işleten §irket grup· 
lan bunlara yakın bir vaziyette ol~p 
selle\ i istihııal miktar ı beş yUz bın 
metre :mik'iibı bulunmaktadır. 

Bu iııtihsal miktarı memleketimi· 
zin kereste ihthacın~ tamamen temin 
etmektedir \e İnemleketimiziden mU· 
bim miktarda ihracat yapılmaktadır. 

Halen meınleketimizde, lzmirde 
üzüm \C incirlere yarayan kutuluk 
hrcste yapılmamaktadır. Bunun ı.;e. 
bebi de dahn sirketlerin ve grupların 
nakil vasıtalam11 tamamile ikmal et· 
mcmiş o~nlıı.rd ır. Yakında bu ,ihıiya• 
rırı da memleketimiz m:ıhsuliitınclıın 
IC' n ıı -1<' •_ı iT 1 !.;i- ktır 
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Baytar Santur Bey durup durur
ken garip bir hava çalmağa batladı. 

Ehli hayvanlar doktorunun haylı 
dedikoduya meydan veren fikri fU· 
dur: 

"Kedi eti yemekte hi~ bir mah
zur yoktur!,, 

Acaba Baytar Bey bu hbbt fet• 
vayı hangi istifta üzerine veriyor?. 

içimizde kimin canı kedi eti 
çekti ki, bu eti yemekte mahzur olup 
olmndığanı baytar Santur beye ıordu? 

Kedi etınôen sonra kurbata, 
kaplumbağa etlerinin yenilfp yenil. 
memesi mevzuu bahsoluyor, 

Şehremaneti Sıhhıye Müdürmua. 
vini Dr. Münşi Bey kurbata yahni· 
inden , kaplumbağa çorbasından 

adeta ağzı .sulanarak bahse.liyor ... 
Bu etler leziz olduktan batka aynı 
zamanda son derece sıhhi imlf. Biı 
kendi hesabımıza,~ Şehremanetinin 
sıhhi işlerine bakan ıelahh ettar bir 
şahsiyet ağzından çıkan bu ıöılerl 
bir az tehlikeli buluyoruz. 

Kendi çıkarlanndan bqka bir
şey düşünmeyen bazt muhtekir 
bakantacdarın bu s6zlerden cilr'et 
alarak: 

- Ne yapalım ? Şebremautl 
bile tavsiye ediyor! 

Diye müşteriye il& kecll ~ 
lası yedlrnıej'e kalk..-1a•klan 
ne malOm 1 

Fakat kabahat ötaldntle berllda· 
de detil, durup dururken orta,a W. 
kedi eti mes'elesi çakara mulat.
rem baytarda .•• 

Santur Beyin aactak .farelerl ... 
vindirecek olan bu yeal pepeYlal 
dinledikten ııonra kendi keacllalze: 

" Haza nai'metea uhra I " 
Demekten bqka ..,U19eö W, 

söz bulamıyoruz 1 - I· Ş. 

Meb'uslar 
intihap d irelerini aiya· 

rete gidiyorlar 

Şehrimizde ve Aakarada bulu 
naa bütün millet meclili uaemm 
15·20 güne kadar dairei iatibabi· 
yelerine gidecekleri haber alın
mıştır. Meb'uslar dairei iatihabi
yeleriııde 15 gün kadar k.ı.c.k· 
lar, müntehiplerinin dertleriai din· 
liyecekler • mahsullt Ye ikı.at, 
imar vaziyetlerini tetkik tdec)k
lerdir. 

Mektuplar 
Havadan 

gidecekler! 
Ankara posta ve telgraf umum 

müdürlüğü işletme kısmı tarauadaa 
bir heyet Anadoluuua muhtelif 
cihetlerinde posta ve telgraf itleri• 
ne ait tetkikat yapmıı ve bu tetki· 
kat neticesinde memlekete IClzumu 
olan bazı yeni telgraf ha&ları yapıl• 
ması elzem görülmüıtür. 

Bundan başka A vrupada oldu· 
ğu gibi memleketimir.de de haya 
tazyıklı borular vuıtanyla mele· 
tup nakletmek usulleri tatbik ola· 
nacaktır. Hava tızyıkiyle mektup 
nakli hakkında §ehriaiz f01t8 hq 
müdiriyetinden §U ir.abal aldak: 

Hava tazyıkiyle mektup anket• 
mek için yeni tesisata ihtiyaç vır· 
dır. Hu tesisatı yapmak için bina
ların posta idaresinin malı olmı11 
liıımdır. Çü.ııkü kira ile tutu1111 
yerlerdl'!n çıkıldığı zaman bu te• 
siaatı geri almak için b11r1JUD yı· 
kılması lizımdır. Banma içiD 7a 
yeni bina yaptırmak ve yalnat mev• 
cut binaları satın almak icap edi· 

yorK. fı • f ... !ı..-~ .1- L-esa ctı nu us llıWU'IJ'• ua'9 

tazyikıyle mektup sevk uaull eneli 
lstanbulda tatbik edilecek Ye ilk 
tecrübeler burada yaps__,., .. 
Halbuki ne Galata , ne beJ ~· 
ve Pangaltı postaneleri hm.lan 
idarenin malı değildir. Bunlarm 
eatın alınmaları da benGz takar
rür etmi§tir. Mektuplan kam • 
yonlarla sevk etmek piç ve teeD
hurü de mucip oldutu için yeoJ 
sevk usuliyle büyük faideler ... 
edilmiş olacaktır. Hava tazyıkiylıf 
sevkedilen mektuplar te~ 
evvel milrsilün ileyhlerine -
ed ıld "lcrekt ır . .. 
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ııı uzerıne yuru-
yece ler mi? 

Şangay, 23 [A.A] 

arımız 

rekabet 
edecek hale getireceğiz . 

Yerli mallar sergisi dtin cuma h ticaretimiz.in gerek kı)'Dlet ve re· 
olmak münoııebettle ubabdan rekse iktisat nokta! nazanndan te
akşama kadar mütem•diyen •kan kemmül ve iDkişafı eHılar1 uıan 
ve hiç boşalmayan bir kesafet dikkate al&naoaktır. • 

V tçe Çabuk civarında yapılan La Heyden bildıriliyor: Burada 
teaeat 700,000 liraya mal olmuş- zannolunduğunn nazaran, M. Snow
tur. Bu tesisat sayesinde Ankara den ile M. Briand arasında cereyan 
ve civarı ıulanac:lktır. etmiş olan son dostane mülakat, 

Paris, 22 [A.A) 
Maten gazetesi yazıyor: Konfe

ransın kamete uğraması ve yahut 
mu, affakıyetle neticelenmesi ihti
malleri müsavidir. Fakat Alman 
matbuatının gayri muhik olan mü
cndeleleri Fransız mehafilini müte
sair etmektedir. "Er Nouvelle ga-

Sovyetlcrin Harbin üzerine yü -
rümek üıre Mançuri hudud:.ından 

40,000 .işilik bir kuvvet tahşit et· 
nıekte olduktan rivayet edilmekte-

içinde idi. Medhale konulan ho· HabcılıQ'a mevaddı iptidaiye vwıqck 
p rlör va ıtn ile h lkımıza yerli için bankanın, Kayseri, Isparta. He 
oı Barına rıığbet edilmesi ve yerli reke ve Fe ane olarak dört fahri· 
wallarıolD kullanılması, Türk pa· kası vardır. Bu fabrik&lar mamuli
r sının Türk di)srında lması tının fevkinde iıtibıalat yaptığımı• 
hakkında nutuklar söylenmiştir. taktirde mnllanmız için mahreç 

Serıiyi meb'uelr, TiCBl'et oda ı bulabiliriz. 
azaları, mühim müessesatı tilca· Bu m yanda Amerika müttcri • 

dir. 

Yapılacak be t 4v metre yük- jngiliz ve Fran ız noktai nazarlarım 
eelclitinde olacaktır. Bent 2 kilo- ı biribirine yaklaştırmağa haylı yar
metroluk bir Bahayı işgal ede- dım etmiştir. Bunun neticesi ola-
cektir. Bunların ihalesi 20 teşri- rak, M. Briand mütehassıslar ko- . " 

• • • rİ) e n maliye esbabı ve grup mizdjr. Dahilde de bilyilk talepler 
Tokyo, 

23 
[A.A] ha inrle zabitleri refakatinde kıta· k rşasındayız. Şimdiden iki ıene za· 

Çinliler ile Ruslar arasında Mançuri- )i 1 ile rfında yapılacak balılar aatılmııtır. 
S'b" h d d d :: f •t •• d atı a keri) c Ye muaR m er 

ı ırya u u un a ~n en mucn e- l ı ı · · et Fabrikalann lam sabm ihtiyacı 1 ferin tekrar ı.ft~lamış olmasına rağ- birlikte mektep ta e ıe erı zıyar • 
e UG'i • t • ı d" n·· · i (18 OOO)ı şimdiye kadar doğrudan doğruya 

ni evvelde icra edilecektir. / misyonunda bulunmuş olan İngiliz 
· nderc ve Cediz nehirleri su- delegelerinin müstakillen hareket 

zetesi, lngiltere için mevzuubahs-
olan meselenin şu olduğunu yazı
yor: "'« a avrupa ile beraber olmak 
ve yahut avrupanın haricinde kal
mal<.,, 

men Tokyonun resmi mehafili nik- e mış er ır. un ergl) ' 
binliğini mu afaıa etmekte ve mu- ~iitc: \iz ziyaretçi .ı:elmi ~r. o~ banka merkezince temin edilmekte 

h t · • ·1 • · · - uç guu :1.arfında zıyaretçı adedı idi. laına, kurutma meni :hasar, kuvvei ettiklerini ve inglltere hükumeti 
elektrikiye istf hıınliibnın iştikşafı 24 nam ve hesabına her hangi bir ta
tepini 8 nide müteahhide havale nhhüt altına girmek için muktazi 
edilecektir. Sakarya :"'C: Po

1
rdsudk' ne- sal~hiyeti haiz bulunduklarını ka 

hljinin i lesi 25 teşrınıeve e ır. b l t ı· d -
Diğerleri ne fikirde ? 

asama a gırışı mesının gayn mum· üz il' k' b' b l" lmus:tur Bundan sonra bu vaıife muhtar 
kün olduğu k naatinde bulunmakta- Y e 1 e ız 1De a 1 O )' • l * * * bir şekli idare verilerek, fabtikalara 
dır. Japonyanın bu meseleyi siyasi- . . b' tevdi olunacaktır. FabrikaJud'a Sdare 
y t sahasına nakletmek hususunu S~nayı - .ma~dın bankasının ı~ 
tetkik etmekte bulunduğu söylen- seaelık faalıyetı ve bankanın yenı heyetleri vücuda ietlrilmiş ve eski-

Adaandada Bareden havzasının su- u ve es ;m e muztar kalmışbr. 
1 n istiktııfatı 24 teşrini sanide 1\ e olacak ? 

La Hey, 22 (A.A) 
Mali enciimendeki Fransız, Bel

çika, ltalynn ve Japon murahhaslan 
konfeJ"anaın uğrayacatı akameti te
vlit edeceği neticelerin lngiliı mu -
talebatını mümkün olduğu kadar 
vasi mikyasta tatmin ve M. Snow
den' i Young planının esas itibarile 
tatbik mevkiine vnz'ı naimale etmek 
için ihtiyarı lazım gelen hafif feda
ka,.Iıklard n dalın vahim olacağı 

husu11unda mutab kalmışlardır. 

kt d" va:dyeti hakkında banka erkanın· den yapılmakta olan kontr~l bir 
ae e ır. dan bir zat ıu izahatı vermektedir: kaç miıfi attınlmıfbr ki, bu lcontrol 

vapdaeakbı'. 
Susığulıkta sulama, kurutma, 

meft'i basar ve nehrin seyrüsefere 
r.ılib hale ifrağ istikşafı 20 teşrini 
aanide, Bursada Nilüfer, Deliçay 
bctakJıkl rının kurutulması, nehir
lerden istifade 19 teşrini sanide iha
le edilecektir. Bu amelivat için 3 
milyon lira sarf edilecektir. 

Nazilli ovasında kısmen açılmış 
olan kanalın ikmali 19 eylülde 
Burhaniye i 1 e Pursullu arasınd~ 
nehrinden Mendres su alma ameli
yatı 19 eylülde , Eskişehir ovasının 
irvası için Pursuk tevabiinden San 
ıu Gıeriııdc kain kandilli boğazında 
yapılacak 300 bin liralık ~ ıeliyat 
25 eylülde ihale olunacaktır. 

Tayyare filornuz 
İzmir 23 

Alb parçadan ibaret olan tay
yare filomuz Edirııeden geldi. Filo
muz samimi karşılandı. Tayyarele
rimiz Scydiköye indi. 

hayra ı 

La Hey, 22 [A.A] 
Havas ajansının siyasi muhabiri 

Cumartesi günü behemehal bir ka
rar ittihaz edileceğini bildirmektedir. 
Heyeti murahba&alar rüesası ika _ 
metlerini Cumartesiden sonra tem
dit etmeğe karar vermişlerdir. iki 
ihtimal mevcuttur: Ya M. Snow<le
nin rüf kasının tekliflerini red
detmesi neticesi olnr k konferansın 
mesaisi akamete oğ'rayacak ve ya
hut ingiliz nazırı Y oung pilinını ka
bul edecektir. Bu takdirde piliinın 
tatbikatına ati usulleri tanzime me
mur bir komite teşkil edilecektir. 
M. Snowden, M. Henderson ve M. 
Briand Pazar günü hareket edecek-
lerdir. 

Londra. 22 [A.A] 

. . " 
La Hey, 22 [A.A] 

Mrt iş b·r intihar 
Prag 21 

Şehrin tanınmış tüccarlarından 

Alna, çakı ile karnını açarak intihar 
etmiştir. Alna kan deryaııı içinde 
bulunmuştur. Muayenesinde karnını 
açbktan ııonra 6 saat yaşadığı an
laşılmı tır. Tüccar mide hutalığın
daıı rahatsız idi. 

usların hilançusu 
Moskova, 22 [ A,A J 

Sovyet Rusyanın 12 aylık harici 
ticaret bilanço u 1 milyar 350 mU
yon rubleye balığ olmuştur. Bunun 
628 milyonu ithalat 692 milyon ih
racattır. İhracat fazlası 34 milyondur. 
Geçen sene ise ithalat 141 milyon 
idi. 

Çinlilerin akını 
Moskova, 23 [A.A] 

"- Bankanın yüksek ihtiaıaaa, idari, he abi, iktiıradi, fenal ve tic• 
fabrikaların fenni cepheden ıslaha cari noktalatdan yapılbıaktadır. 
ihtiyaç olduğu nazarı dikkate Bu suretle banka tefertüatla 
o l ı n m ı ş ve ticcari, i k ti s adi meşgul olmayarak işleri daha şil• 
cephesinde yapılacak işler için alem- miiltabir zaviyt!den ğô!'m~kiedlr. 
fÜmul şöhreti olan mütehassısların Bu usulü hisseder b\Jl~lll'UZ 
malumatına müracaat edilmiıtir. 

Bu cümleden olarak Almanyadan diker fabrikalara da tı1ttiik ve bu 
mensucat mütehanısı M. Mundofu suretle ıslahat vücuda getirmek im• 
ve Viyanadan debagatçi M. Konf- kanı hasıl olacakbr. Bir eylülde'D 
taynı celbcttik. Bakır köy fabrikası itibaren bu usüll rin tatbıkabna baf• 
ıslahat projesini yapbrmak için Al- l naçakbr. Bu usulün dijer blı 
man profesörü M. Y ohanıenin ihti· iyiliği de şudur: 
sasından istifade ettik. Fabrikalar alım sabmla bizzat 

M. Mundof yün, M. Yuhansen meıgul olacaklan içib b11 suretle 
pamuk, M. Konıtayn debaraUe mej· piyasanın ihtiyacına tetabuk ede• 
tul olmaktadırlar. cek mallan vllcud ge'tirnı'tk &usu

Yapılan projeye röre Balmköy 
sunda daha ziyade sür'at iltizam fabrikası üç mi li derecesinde bü-

yültülecek vs en son terakkıyatı ih- edeceklerdir. ~ 
Kundı.ıra deri ve ıaraclye lasllıı• 

tiva edecektir. Bu suretle bit' ııene mızda bir k~ ayda.beri etölı bir 
sonra teşekkül edecek fabrika mem- ~ ,ıı. 
lekette pamuk ve pamuklu sanayii· terakki vardır. Bu dıtfa müteırıasıı • 

lar getirerek ve makiba oaluıinlanin en mükemmel numunelerini ve· 
recektir. Yeni • .brika deniz keaarın- nmızı da ikmal ederek. bu klima 
da ve fabrika bahçesiDin bulunduğu bir kat daha kuvvet vuecefiz~ 
mahalde yapılacak ve diğer bina• Avnıpa moıbl\ı IU"armayacd dere• 
nanın içindeki kabili istimal maki- cede mamülat vücuda getirebil· 
neler yeni binaya naklonacaktır. mekteyiz. Bu mamülleri bimaycıiz 

lzmir 23 
BugQn, binlerce ailesini incirci

Iikle geçindiren lzmir için bir ziraat 
bayramıdır. incir bayramı dolayısiyle 1 

sabahleyin erkenden Kordon, Alsan
~ caddeleri hıncahınç dolmuştur. 

kk incir bugün saat beşte Al
saııcağa gelecektir. Halk ellerinde-

La Hyade huhman gazete 
muharrirlerinin umumi his· 
leri ve intibulari şu merkez
dedir ki muvaffakiyet ihtima
lleri adeta nıefkut deııilebile
cek derecede zaiftir. Vaziyet 
bP.r holde gayei nazik Ye ha· 
tt v lılnıdir. Y egune ümit, 
önlerine çıkım adeta gayı·i 
kabili iktihum müşkiiliita ra
ğmen müzıikerata her neye 
mal olursa olsun iyi fena bir 
neticeye isal azminde olan 
murahlı slarm hu mUcellida
ne himmet ve ga} retlcrindc· 
ndir. Ren cyaletiııdeki as -e
rlerin Eylülden itibaren geri 
almıığa ha1;1 fıyacıtğını k t'iyen 
ve saralı f(•n iluıı etmiş olan 
İngilterenin bu sarsılmaz ka
ı·arıoa rağmen siyasi murah· 
h slar havalii mezkôrenin tar· 
ihi tahli"esini görüşmekte 
berdevam ırlar. 

M. BriaDd ne Young planına ne 
de Jeneraf Dawes planına istinat 
etmlyen muvakkat bir tesviye su
retinin hukuki ve mali noktai nazar
dan mumkün olamadığını vazıhan 
iııpat etmiştir. Alacaklı devletlerin 
konfernnsın akamete oğramaması 

için fevkal de mt-sai sarfetmiş ol
duklan beyan ediliyor. Alacaklı dev
letler murahhasları arasındaki mü
lakatların hedefi M. Snowdenin mu
h lefetini kırm k için İngiliz noktai 
nazarına tekarrüp çare ini aramak
tadır. M. Snowden Ft-ansa ve Belçika
nın fedakıtrlığın son haddine vasıl 
olmuş olduklannı tefhim ettiğinden 
şimdi ltalya, Japonya ve Almanya
nın fazla bir gayret göstermeleri 
icap eder. Yapılan içtimalar alacaklı 
devletlerin Y oııg planının kayıt ve 
şartını olarak kabulü meselesinde 
tamamen mütesanit olduklarını gös
termiştir. Fransız, Belçika, İtalya, 
Japon ve Alman heyetleri yann saat 
11,30 da toplanacaklardır. Bu heyet
ler, lngiliz heyetı de dahil olduğu 
halde aaat 16 da içtima edecekler
dir. 

Tas aj nsı yazıyor: Çinlilerin 
y pmış oldukları akınlarla Rus tab
aasına karşı yapılan tazyikler, ame
lcııin infialini mucip olmaktadır. 
Amele, harp tahriknhnı.n önüne 
geçmek için fiddetli tedbirler itti
haunı istemektedir. Bir çok fabrika 
amelesi, kendilerini seferber addet
ıneğe, kö}'lüler de mahsüllerinin 
fazlasını hükumete .satmağa karar 
vermişlerdir. Genç köylüler, nıüçte· 

Halı ipliği imal eden Kayseri dahi Avrupa mallan ile rekabet 
ve Ispartadaki fabrikalan da bir edebilecek mükemmel bir bale ~e· 
mütahaı:ıısa teklif edeceğiz. Anado- tireceğiz. t 
ludaki halıcılığımız için büyük bir Beykoz fabrikası için profesBr 
eti1t h zırlamaktadır. Bunda halıla- Konştaynin çizcliği ıslahat plinıııın 
rımızın dokunmak, renk, re&im nok- tatbikine yardım etmek üıere bu 

tai nazarından tere8diye uğramamaıı, fabrikaya gerek deri ve gerekıe 
her yerde hususiyetinin muhafa- kundura k11mına aynca Almanyadaa 

ki bayraklarla inciri selamlayacak
lardır. 

fncl: mahsulünü getiren trenler 
bayraklarla donanmıftır. 

incir donanmış arabalara yük
lenerek önde keri muzikn, oto
mobiılerde ıma ile vali, halk fırknsı 
nıüfettişi, şehrimizde mevcut meb'
u.1 lar. konsoloslar, bütün incir ta
c rle.ri bulunacaktır 

Gelecek 5000 çuval incir cu
martesi günü işlenecek, pazar günü 
Avrupaya hareket eden vapurla 
fıuıtanda olarak gönderilecektir. 

Zengin bir demir 
madeni bu undu 

Bursa,22 
Uludağda bir tenezzüh ynpnn 

Viya darülfünun ve lisesi mual-
na b' lirn ve profesörlerinden ır grup 

tetkik için buldukları bu fırsattan 
istifade etmişlerdir. 

Bilhassa iki jeoloğ ve iki coğ
J"afya profesörü Girvenin Cenap 
sathı maillerinde yüzde yetmiş mikta
!lndn ce\ heri havi zengin demir 
tnadenine rastlndıklannı ve yapıla
cak sondajla iddialarına hak verile
ceğini beyan etmişlerdir. 

Profesörlerm bu beyanatı vilayete 
bir raporla bildirildi. Vilayet bu 
hususta alakadar daireyi tahrik 
edecektir. 

Atinada bir yangın 
Atina, 22 

Atinnda muhacirler m~hallesin
de bir yangın olmuş 80 ey yanmış
tır, 3,500 kişi açıktadır. 

Yanan evler sigortasız idi. Son 
2-arnanlarda yangınlann çoğnlması 
ve Yunan itfaiyesinin liyakatsızlığı 
hasebile sigorta kumpanyaları hü
kOı:nete müracaat etmi ler ve itfa. 
iye ıılih edilmezııe faaliyetlerini 
tatil edeceklerini bildirmişlerdir. 

"Tan,, ın tehdidi 
Paris, 22 [A.A) 

Tan gazetesi yaı.ıyor: M. Snow
den harbin tasf1yesi siyasetini aka
mete uğratacak derecede itiJBfgiriz
lik gösterdiği takdirde kendioinin 
İngiliz nıntbuatı tarafındnn safdi:ar e 
bir şevk ile peşin olarak selaınlan
mıf olan muznffeıiveti İngıliz mille
tine pek çetin ferdalnr hazırlıyacak
tır. 

* * * 
Parı 22 [A.AJ 

M. Brinnd pazartesi günü mec
Jissi vukeliida hazır bulunacaktır, 

• • • 
La Hey, 23 [A.A] 

Yarınki hey'eti umumiye celse
sinde Y oung planının ret veya tat
bikına karar verilecektir. 

* * * 
Roma, [A.A] 

Gazeteler, M. Snowden in snr
fetmiş olduğu mesainin dört dev
let blokunu sarsmamış olmasmdan 
ve İtalya ile Fransanın tesanütlcri
ni m hafazn etmiş olmalarından 
dolayı beyanı memnuniyet etmek
tedir. 

• • • 
Paris, 23 [A.A] 

Paris M:di gazeteı;ine nazaran, 
r t Snowdenin beynelmilel bankanın 
merkezinin Londrada olmasını ta
lep cttighi Yü:Zlllııkl. dır. Le Journal 
gazetesi Fı ıu;ız murahhaslarının 
bunu asi .. bu. etmi;eceklerini te
min e. mektcdir. 

( KU~ K 1El,t.R•füTJl) c~Üo«ıı . )ı 
Pari .. teki Alınan talebe - Berlin, ı Y AKA_LANAN MAHPUSLAR 

23 [A.A] - Parı e gitmiş olnn 50 K(J> t nn n Cırlavuk koyundc>:ı 
. k g ca ııın11 o lu Mevlut 4 . 8 929 

kadar lise tal.e~e 1 ha kında ~ehre- 1 ·~.un K~}Stn h pıshcmesind~n. firar 
eti ve hancı ye nfzaretı tarafından kı. ış ve 16-8.<>29 da koy civarında 

mnn . k bul ıcrs edilmi~tir. H·nb ı~ ~rd~ ılıılıfü aol ~ tı~ı habcı 
resını a ~ uln e ı uz~rıııt' J\ll) crı karakol * Lepine müsabakası - Parıs, t1) k~danı Şt.krı, .;n"u:1 kuındndn· 

[A AJ Lepine musabnkıısı res· nkı. 0 1 mu freze taraf ııdan yapılan 
23 · - 11 ıp v tAhar ride lfkere dere1<ina• 
mi ' C edilen kiıçuk ıhtiralar ~alonun~n tesud~f. cılilerek bılmUııJt!eme mt>y 

) . . . . kü.:at re::ımı ıcrıı edıl· Y ıten ıstıcaıı] <.dilmiştir. 
27 ıııcı&ının "' H J1 anı.• firar Jl"!rin len B 
miştir. kızıh ir n koy undr.rı I>urın . U) 

8~1
111 

s l"h t k b . ı .ş 06 u 
B" . flak - Paris, 23 [A.A} - h kı d ıı.l'r ı at netıcesınde Develııım * ır m ı. . .. d vukun a ır •eı ı;ııınt katı ndıı yakalanmıotır. 

Dugmıy Troum kroHızorun e Yoa K1i) r n k a rııanı ma· 
gelen bir infilôk nrtircsınde 3 tayfa hııllcıın en Alı llll·di Ilııs:ın 
tdefolmuştur. d~ı bs,la_rın in e at bir radde-

lcriudo evu:ıde katleden Hacılar ko· * Bir pamuk ihtil~fı - Loıı~rn, ylinden k raha . oA~Jlarından Sadık 
23 [A.AJ - Lancbshire pamuk ıhtı· o~lu ~fo tafa ~ıt~ııkıp . de~d~ t ed "lı . 
lrifı hakem ueulile halledilmı~tir. rek cıhctı adlı) C\ e vcrılını~tır. 

minn kızıl orduya kaydedilmektedir. 
zası, e .. iyi şekilde imali hülasa ha- ınütehaasıslr getireceğiz.,, 

~===--==--==-.-

Mc®lr<9Jfilfll<9l@ aa DK~AM oo Ticaret gemisi 
Nevyork 23 [A.A] 

Hükumet tarafından, ticaret fi
lor u için gemi inşa edilmek üzre 
"Americcn Stc mship Corporation,,a 
[l,380,000) lngiliz lirası ikraz ede
cektir. 

Türkige-surige lıudut 
protokolu 

Atinada komünistler 
Pire, 23 [A.A] 

Polis, genç komünistleri 25 A
ğustosta içtimalar tertibine davet 
eden bir takım komunist bcyo.nnn
meleri musadere etmişti. 

Kayser Vilhelm 
Büruksel, 22 

" Libre Beljik 11 gazetesi, Berfin 
muhabirinin Almanya Dahil;ye Na
zın M. Severing ile icra eylediği bir 
nıu kat1 ııeşreylomiştir. 

• Muh .. bir sabık Kayser Vilhelmin 
Almanya; a avdet edeceğini zanne
dip etmcdiğıni sorduğu vakıt Nazır 
denıt~tir ki: "Sal:>ık Kaysuin avde-

iınkan haricmde değildir. Lakin 
gayrı muhtemeldir.,, 

Muhabir sabık Kayserin vdeti 
Cumhuriyet için tt:İllikeli olup ol
madığını sorduğu v.· kıt nazır böyle 
bir tehdit varit olmadığını ve ma
haza vaziyeti işkal edeceğfoden şa
yıu11 nrzu görülmediğini beyan et
miştir. 

Muhabir Almanyada hükümdar
lık rejiminin avdet eylemesi ihti
mali olup olmadıQ-ını sorduA-u va
kit dahiliye nazırı demiştir ki: 

"Cumhuriy t Alman milletinde 
sağlam bir surette kökleşmifth. Müf • 
rit saA cenah fırkaları Almanyanın 
harici siyasetteki müşkülatından ye- j 
ni ku\•vet buluyor. Komilni11t!er ise 
men11eketin iktisadi vaziyetinden 
i tifade ediyor. Mahnza Alman mil
letinin yUzdc 70 ilii 75 kısmı cum
huriyete e;.ıdıkhr. 

Sabık k., yserin şimdilik A1111an
)'aya u ·det niyeti göriinmüyor. iste
diği vakıt Almıuıyaya geJebilir • 
Cumlıur1 etin hlınııyt:si kanunu ar· 
tık mer'iyette degildir. 

Mardin, 12 [H.MJ 
Her kesi yakından alakadar eden 

Türkiye - Suriye hudut protokolu 
Vilayete tebliğ edildi • Şim -
diye kadar başımızı ağrıtan ve iki 
devlet araı:ıında ikide bir smltıyı 
e ihtilafları mucip olan hadiselc· 

rin bu protokoJ üzerine zail ola· 
cağı ümit edilmektedir. Protokol 
hudut vaziyetini etraflıca kavra-
narak icab eden tedbirlerin alın· 
mı,. oldup;unu gostcrmektedir. Bir 
suretini aldığım bu protokol l er
veçhi atidir: 

"Birinci foSJI, hudut mıntaka· 
sında emniyet ve asayışın istikr~: 
rnıa \.e mucrirnlerin derhal tevkıt 
ve teslimine nıüteal1iktir. 

Bu fac;la nazaran , bir YC ya 
müteaddit eşhasın müctemian Yeya 
münferiden kom u devlet arazi· 
~inde şekavet ve ya za.ra: verecek 
fii1Jer hazırladılarına ıttıla husu· 
lürıde iki devlet, ellerindeki tek
mil v; aitle uıen ve mümasil isti-

tJaatı tafsilatiJe bir bırlerine ihbar 
edeceklerdir. 

Bir cinayet ve ya şekavet fili 
ika ile komşu devlet arazisine il· 
tica eden e~lıas ~elahiyettar hudut 
makanıJarı tarafından derhal tev-
kif~ ve. filin _müeddi oldu~u ıararın 
tclafisınc aıt bütiln tedbirJer!'3 le· 
vessül edecekler ve eğer mücrim-
Jer, cinayetin arazisi üzerinde ika 
oJundu~u iseler başkaca hiç bir 
muameleye muhtaç olmaksızın hu 

c h.tsı mezkur devlete teslim edile· 
ceklerdir. 

Eğer failler, arazisine iltica et
tikleri de\·]et tabaasından i&eler o 
dc\Jetin umumi kanunları muci
bince tecziye edileceklerdir. 

Ayni fasJın dordüncfi maddes 
mucibince cinayet failleri hudut 
mıntakasından her halde uzaklaşt· 
tırılacak ve hudut mıntakası be~~
teşkiJAtınm istLnasil~ • tedri_c~n 
ve mümkün mertebe sur atle f:ılah
dan tecrit edilecektir. 

Ikinci fasla gore, hudut mınta· 
kasında arazisi olan mezkur mın
tnka halkı idari ınokamlnrdan ala· 
cakları senelik vesik luJa bu mın· 
takada serbebtçe seyahat edebile· 
ceklerdir. 

Üçüncü fa ıl sürü otlama hak· 
larmı ve dordüncö fac:ıl mer'a içia 
hududu geçnı~lerinin tabi tutul· 
mnsı la~ım gelen ._erait ve tekay· 
yüdatı muhtevidir. 

Betiııci fasıl mucibince huout 
hadisatı hakkıods muhabere ve 
icraata mezun makamlar tayin 
edilecek ve ayraca ile~ b~kQme~ 
tarafından milntehip musıvı adet!• 
daimi hudut komİtt)OllU te§1.ıl edı· 
Jecektir. 

Daimi hudut komisyonu en kı· 
88 bir müddet i9inde reıkil odil .. 
cek ve komisyoo altı ayda .,. İ<'..&· 
hında daha kısa fuıl lır!s Ül 'ik.at 
edecektir. 

Daimi hudut komieyonu; ille 
içtimarnı 1'. eHel 929 da Beyrutta 
} p caktır. 
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Konserve kutusu açmaktn kul -
fondığımız makasa çok benzer , 
amerikan mamulab ndan bir al tle , 

şerir , mağazanın saç k penginde , 
aynı noktadan başlıyan biri şakuli, 

sahibi Mösyö Yosse bir elinde bir 
şamdnn, · bir elinde bir tabanca ol
dugu halde dükkanın arka tarafın
dan çıka geldi. 

c rlı 

b oat z 
Hu •.;euc h .. Hin d Hl)a 

rekolte ... inc nazaran 
ınahsulatnnız çok İ) idir. -Bu seneki buğday ve arpa ve 
S. hububat mahsullarımıım bere
ketli olması dünya piyasasına na
zaran da }uisnü tesadüf \'C hayırlı 

addedilmektedir. 

biri ufki, iki şak vücuda getirdi . 1 
Sonra bu suretle çizdiği madeni 

zaviyeyi kuvvetli bir elle kendine do
ğru çekti, onu sanki bir kalay ka- ı 
ğıdı tabakası büker gibi kolaylıkla 
büktü. 

' Şerir, büyük bir nezaket ve hu
Iusla: 

- Buradan geçiyordum dn .. dedi, 
size uğrayıp hal hatır sormak iste
dim. 

Kanadanın kurnklık yüzünden 
olduk n müşteki bulunduğu ve 
Avusturalya mahsulatımn da bekle 
nildiği derecede mükemmel olma -
dığı cihan piyasasına gelen rapor -

Güçlü kuvvetli bir şerirdi. 

Methal kapısının önünde mu ta
til şeklindeki ufacık dehlize girdi. 

Kapının camını, amerikan ma
mulabndan bir kavuçuklu ventuzla 

zaptederek, cami kaptan gelme bir 
elmas parçasile kesti. . 

Arhk mağazaya girmesine hiç 
bir manı yoktu. Kemali sükunetle 
u~ulü dairesinde, kıymettar taşları, 
yükte hafif, pahada ağır olmak gibi 

iki fazileti haiz olan taşlan torba
ya doldurdu. 

Tam itini bitireceği sırada mal 

Kuyumcu bila ihtiraz elini sık
mağa hazırlanırken şerir, adc:;mın 
gögsüne, keza amerikan mamula
tından bir bıçak sapladı. 

!ardan anlaşılmıştır. 

Torba sür'atle dolduruldu. 

Tam sokağa çikacağı sırada 
şeririn hatırına bir şey geldi. 

O znınan kasaya geçip büyük 
bir tabaka kağ'ıt üzerine kocaman' 
harflerle bir kaç kelime yazdı. 

Bu levhayı zamkla dükkanın 
kepengi üzerine yapıştırdı. 

1 
Nitekim Amerikanın müttehit 

çiftçileri birliği,Amerikan çiftçilerine 
mühim bir ihtarnamesini tamim 
etmiştir • Bu ihtarnamede , dünya 
mahsulünün na k ı s netice ver -
meııi kuvvetle muhtemel olduğu 

ve bu sebepten mahsuHann piyasa
ya dökülmekte istical edilm~mesi 

tavsiye olunmakta ve şimendüfer 
istasyon ambarlannın ve elvntör]e
rinin yeni mahsul ile dolmuş oldu
ğu zikredilmektedir. 

Şafak vaktı sokaktan geçenler 
şu kelimeleri okudular: 

"Vefat nünasebeliyle kapalıdır! .. ,, 

ALPHONSE ALLAİS 

Bu neticelere ve ileride maruz 
kalınması muhcemel p~hahlığa göre 

*b'u sene memleketimizin çok ka
zanmış olacağı beyan edilmektedir. 

M©~©ıY 
M©(Ç1}<§l g 
--x--

Pariste bir kadının en bü
yük zevki terzihanel,,.ri, bir bir
inden zengin moda mağzalarını 
dolaşmaktır. Bu güzel şehri da
ha ziyade ğüzelleştiren, hatta 
Parisi Paris eden, denebilir ki, 
bir çokta modası ve terzi ma
ğazalarıdır. Kadın vücudu en 
güzel örtülr.rini bu m~?.'Zı>larda 

h· 1abiliyor ve Parisli makasl:ar
lı.. ·ın muvaffakıyeti bu ışık ve 
eğlence ~ehrini biltün avrupanın 
terzihanesi haline getirmiş bu
)unnuyor. Amerikalı film yıldız-

lanndan lngiiterenin Lort aile
lerine kadar Parisi yalnız mo
dası ve kıyafetleri için ziyaret 
edenlerin adedi oldukça müh:m 
bir yekün teşkil eder. 

Düny::ının dört tarafına rı -
del ve tuvalet ihraç eden, me
vsime göre koleksiyonlar gön
deren bu terzihaneler son zam
anlarda hakiki snrnylar gibi 
mükellef bir hal aldı ve büyük 

\i terziler kibar, zengin, süsüne 
lüşgün kadıııiar aleminde hakiki kıraliçelı t' gibi hüküm sürmüktcdir. İpekli kumaşı en güzel cildin cazibe&~

den daha caz.ip renklere ve şekillere koyan bu terzilerin sermayeleri, bugün milyonlarla ölçülen banka serma-
yeleri gibi azim nispetler iktisap etti. . . 

E,.,mer, kumral, met kad nlar ve kibar aristokratlar ıçın zevklerini en iyi tatmin eden bu terzihaneler, belli 
başlı meşgaledir, ve filvald, bir avrupa moda gazetesinden iktibas ettigimiz şu resimleri ve elbiselere bakınca, 
bu insanlara bak vermemkte kabil değildir ! 

2 i-ııci sa)farııı~da oku)'Unıız 
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Japonlar ilk oltimatorrıu verdiler ve cevap a may ruca 
hasmane harekete başlayarak kaleyi muhasara etti er 

Uçdum, güvercinim yine kav
slerinıi )aptım "e kale kuman
danının evinin üzerinde ( Tayyarem 
mükemmeldir ve ben keşfime devam 
ediyorum raporunu attım. 

Bu tarihten sonra benim için u
zun keşif uçuşları başladı, büküm 
himaye mıntakasının üzerinde kilo
metrelerce mesafelere kadar uçuyor 
ve düşmanın yaklaşması muhtemel 
yolları, karaya ihraç ihtimali olan 
sahillerj keşfe çalışıyordum. 

l zak şarkın güzel ve berrak 
semasında yaptığım bu cevelanlar 
güzellik ve letafet itibarile bulun
maz şey!erdi, ne çareki dert başı
mızdan eksik olmuyordu. Benim 
yaptığım derme çatma pervane ay
rılmaya başlamıştı. Her gün bir 
parçayı düzeltmek ve tamir etmek 
!azım geliyordu. 

Çingtav da bana ikinci bir va
zife daha çıkmıştı: 

Balonculuk. Almanyadan ayrılmaz
c!an evvel tek bir defa sabit balon-
la havalanmıştım. Burada ise beheri 
1000 metre mik'abı hacminde iki 
balonun idaresini bana havale etti
ler. Maiyyetimde de yine benim gi
bi balonları yalnız uzaktan seyret-

~ıniş bir bahriye cavuşu vardı. 
Balonlari doldurduk 

Evvela korka korka balonları 

doldurduk. ( Sarı sucuklar ) ın ha
vada ilk yükselişi bizi kabımıza sığ
maz bir hale getirdi. 

Bu defa aşağı aldık ve ben 
üzerine tırmandım, nerede ise daha 
bu ilk tecrübede arşı alayı boyla
yacaktım, çünkü ( İpi salıver) ku
mandası üzerine aşağıda bıraktı

ğım küçük zabit birden halatı sa
lıverdi. Bir anda elli metre ka:lar 
yükseldim, hızını alan balon göv
desi küt diye halatı sarstı ve bere
ket versin halat sağlam imişte 
l<opmadı. 

Y c.•ksa bir ipi koparsaydık daha 
ilk günden hesap tamamdı . İşin 
bundan ötesi o kadar güç olmadı 
~e anadan dotma baloncu imişiz 
ftbl havalandık durduk. 

M:ımafi doğrusunu söylemek Ia
zımgelirse balonlardan bir istifade 
temin edemiyorduk , çünkü arazi 
dalgalı , ilerileri görmek mümkün 
değildi, düşmanın keşfi yine benim 
tayyareye kalıyordu. 

Nihayet 23 ağustosda Japonlar 
ilk oltimatomu verdiler ve cevap 
alamayınca hasmane harekat başladı. 
kalenin etrafını muhasara ettiler. 
~ylülün ilk günlerinde de ilk düş
man ateşleri benim tayyaremi karşı
ladı. 
Muhasare 

Tekmil kale gibi benim evimde 
muharebenin başlamasiyle hüzünlü 
bir hal almıştı. İlk düşman mermile
rinin civarımızda patlamasiyle bera
ber benim dört çinli uşağım sırra 
kadem bastılar , ahçı gitti. rahata 
alışmış alman emirberime de iş 

yapmak güç gelmeye haşladı. 
Yeni bir ahçı tııttum, hatta ayda 

beş dolar da fazla verdim. İlk gün
lerde seleflerinin hayırszlığını ayıp
ladı durdu , fakat mermiler biraz 
daha yakınlaşınca o da ortadan ka
yboldu. 

Diğer taraftan Çıngtavun hava
sında da bize ortaklar çıktı,japon -
lar 4 kara ve 4 deniz tayyaresi 
getir d i 1 e r • Biz her nedense 
Japonların tayyare getireceklerini 
aklımıza getirmemiştik. 

Japonlar allah icin güzel tayya
reci idiler, yalnız bomba abtları o 
kadar isabetli değil idi ki, ben de 
hayatımı buna medyunum. 

Eylülden sonra Çingtav bir ce
hennem manzarasını aldı, denizden 
Japon ve lngiliz filosu, karadan 
ağır topçu ve tayyare bombaları 
bu uf ak mevkii müstahkemin her 
tarafını bir yanar dağ halinde kay
natıyordu. 

Geceli gündüzlü mesai, rahat 
uyku uyuyamamak, sonu meçhul 
bir cidal hepimizi nevmit ve meyus, 
asabi bozulmuş bir hale getirmitti. 
Mamafi vazifelerimizi düşünmekten 
ve yapmaktan bir an hali kalma
yorduk. Meseli ben kendi nefsime 
tayyaremin başına &'elir gelmez bü
tün ümitsizlikleri silker atar ve 
çok defa yalınıılığıma bakmayarak 
japonlara bombanın naııl ablaca
ğını öğretirdim. 

27 teşrini evvelde kaleye tebiı
le İmparatorun ıon emri geldi: (Al-
man mUlctlle be!'aber ben de çins-
.. ıv l. ' 

kip ediy rum. Bütün kale mürette
batına karşı şül ran hislerile müte-
hassis bulunduğuma emin olunuz ) . 

Bu emir hepimizin kalbinde 
anavatan ve imparatorun bizimle 
meşgul olduğunu görmel<ten müte
vellit bir neş'e uyandırdı. Fakai çok 
sürmedi, japonların fasılasız bom
bardımanlan tekerrür ediıp du
ruyordu. Şehrin her tarafı buradaki 
alman donanmasının her cüz'ü tah
rip ediliyor, },er gün aramızdan yüz
lerce arkadaş kayboluyordu. 

Teşrini saninin beşinci günü ka
radan ve denizden müthiş bir bon
bardımans daha maruz kaldık ve öğ
leden sonra kale kumandanı beni 
çağırttı : 

- Her dakika kalenin sukutu 
muhtemeldir, yarın sabah erken
den uçmağa ve burayı terketmeğe 

çalışınız. Çok korkuyorum ki Ja
ponlar bunun için de fırsat verme-
yeceklerdir. Eğer kendinizi kurtarır 
ve anavatana atarııanız bizden de 
selam söyleyiniz ve burada olup 
bitenbri anlatınız. Ben şimdiye ka
dar y.s.ptığınız hizmetten dolayı te
şekkür ederim. 

Kumandan bu son sözlerle bera
ber elimi uzattı. 

vı~ pusulnma göre kendime i.sb"ka
mct veriyordum. 

Saat sekizde 250 kilometreJik 
mesafe katetmiş ve kendime i.n. 
menzil olar a k tayin etti ğ i. m 
kiangsu eyaleti dnhilındeki Hay - ç·ı 

şehr:ne yakla~mıştım. 

Yüksekten inecek bir yer ar4!
maya başladım ve fakat gözüme 
müsait mahi:I görünmedi. 

Son günlerh'l şiddetli ya ·rmur
larından, era7.inin her tarafını sular 
kaplamıştı. Kuru kalan yerlcrdede 
evler, ufak tehecikier vardı. Niha-

1 yet 201) metre kadar uzunlugun• 
da ve 20 metre genişliğinde b"r yer 
gözüme ilişti, bununda her tarafı 
hendeklerle çevrilmişti. 

Yere inmek çok gilç olacaktı, 
ne çareki ilanihaye yokarıda ka
linmazdı, saniyen ben AlmanyndG 
değil, çinde bulunuyordum, bu 
meydanı bile bulduguma şükür et• 
meliydim. 

Bü) ük hele o zanlarla alçaldım ' 
dim dik bir kdymacian oonra tam 
saat sekizi kırk beş geçe kend"mi 
Pirinç tarlasının çamuru içindo 
buldum. 

- Almanyaya gidebilmek için 
elimden !;eleni yapacağ'ınn emin olu-1 
nuz. 

Çamua o kadar sulu ve yumu
şak idi ki, bir anda tekerlekler üst 
kenarlarına kadar gömüldüler ve Kumandanın yanından çıktım, 

arkadaşlarımla vedalaşmağa gittim. 
Sanki rahat ve emin bir surette 
memlekete dönecekmişim gibi 
herkes elime mektup ve ufak hedi-
yeler tutuşturuyordu. Sonra evime 
geldim, 5on defa olarak odaları gez
dim, ahırın ve kömesin kapılarını 
açtım, atımı tavuklarımı serbest bı
raktım, tayyarenin yanına giderek 
son uçuşuma hazırlandım. Nihayet 
haritamı açarak takip edeceğim is
tikameti tayine ve hiaaplamaya baş
ladım. 

baş tarafta bumu üstü yere saplnnd-. 
pervane parçalandı, kendi azalarım
dan başka sağlam kalan şeyler sok 
azdı. 

Etrafımdaki sükunet üzerimde 
pek tuhaf bir tesir yapb; aylardan 
beri ilk defa olarak gürültüsüz, in
filak sedası, top patlaması olma
yan bir muhite gelmiştim. 

Gövercinin kuyruğu yukarı-
da burnu çamurun içinde isti• 
rahata dalmış gibi duruyordu , 
artık onun da sadası çıkmıyordu. 

Bütün gece top ve tüfek sesleri Uzaktan in::an kümeleri görüldfü 
kesilmedi ve ben sabaha kadar uyu- Erkekler, kadınlar, yüzler ve bin-
yamedım, hep önümdeki meçhul lerce çocuklar bana doğru geliyor• 
aklbeti dütünerek Uatimaller y6rüt- lar. 
tüm. <__,-~~-•~~uu mem eltet uzerm e 

Kal'eden uçuş 

1914 senesi teşrini sanisinin al
tıncı günü sabahı ve daha ay gök 
yüzünde ışıklarını saçmakta devam 
ederken, benim tayyaremde uçuşa 
hazlrlanmış, pervane sabah şarkısını 
terennümle meşguldü. kaybedecek 
zaman da yoktu, uçuş meydanının 

düşman topçu mermisi altında 
bulundıığunun söylersem saniyelerin 
benim için ne büyük ehemmiyet 
kespettiğini anlarsınız. 

Makina1arı bir kerre daha göz
den geçirdim, ı;adık neferlerimin 
ellerini sıktım, ~onra yerime otura
rak gazı açtım ve yükseldim. 

Daha 30 metre kadar yükselmiş
tim ki tayyare bir sarsıldı ve güç 
bela müvazenede tutabildim . 

Tam altımda bir mermi patla
mış ve infilakın tazayıkı az daha 
beni yere yuvarlamış bulunacaktı. 

Etrafıma bakındım, bir mermi 
parçasının sol kanatta açtığı delik
ten başka çok şükür ' bir zararım 
yoktu. 

Havalandıktan sonra arkamdan 
da bir miktar şarapnel gönderdiler, 
bunlar son son dostlarımın son he
diyeleri idi. 

Kafi derece yükseldikten sonra 
ufak bir kava çizerek tir cehennem 
gibi altımda kaynayan Çingtavı 
seyrettim, bu dünya cenneti ve bi
zim ikinci vatanımı-. olan şehirde 
şimdi toz, duman ve derin hendek
lerden başka bir şey görünmüyordu. 

Top gürültüleri ve havayi ihti
zaz ettiren infilak .adaları ta bulun
buğum yüksekliğe kadar geliyor, 
atef böceklerini andıran namütena
hi pırıltılar, iki hattı harbin yerle
rini mükemmelen gösteriyordu. 

Elimle bir kerre daha arkadaş
lara ve güzel Çingtava selam işa

reti yaptım, dönerken ( Yeşke ) 
burnu istikametini tuttum, güneş 
çıktığı vakit ben de yeni usülde 
muhasara hattını yarmış, ve o 
çemberden kendimi kurtarmıştım. 

Çin Pirinç tarlalarının Çamuru 
içerisinde cenuba ve daima cenuba 
doğru yoluma dev:ım ediyor, hiç 
tanımadığım, bilmediğim bir mem
lekete doğru yol alıyordum, Kes
kin çizğili, dik y:ır.ıaçlı bir çok sil
sileleri, düz geniş ov;:ıları, nehirleri, 
bnzen deniz parçafarmı ve büyük 
şehirleri geçiyordum. 

1 uy\ !dıı.,1. i" hir harit. 

tayyareci olduğumu düşünürseniz 

gelenlerin müstagrak bulunduğu 
hayreti anlarsınız. 

Daha yerimden kalkupta kendi
lerine doğru gittiğimi görür görmeı 
çil yavrusu gibi dağıldılar. 

Erkekler önde ve kendi itikatla
rınca çocukları bu semavi şeytana 
kurban bırakarak bağıra bağıra 
kaçmağa başladılar. 

Siyahi Afrikanın neresinde gö. 
rülmüş olsaydım, bundan daha ga
rip şekilde karşılaşmazdım. 

Bir müddet gidenlerin arkasın· 
dan merakla baktım güldüm, son
ra koşarak bir ikisinin uzun saçla
rından yakııladım. ve bu koca ku
şun kimseye bir şey yapmadığını 
göstermek üzere tayyaremin yanına 
kadar getirdim. 

[Arkası yarın} 

i.ON ŞANEY 
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Birinci koşu 
Dc'irt ve daha yukarı yaştaki ha

liıkan İngiliz at ve kısraklara mah
sustu. 

ikramiyesi : 400 liradan ibaretti. 
Birinciye : 300 lira, ikinciye 75 

lira, üçüncüye 25 lira idi. 
Sıklet: dört yaşındakiler 56 

kilo bet ve daha yukan ya,takiler 
58 kilo, taşıyacaklardı. 

1929 Seneai zahnda bir kotu 
kazanmıt olanlara ikişer kilo, iki 
ve daha fazla koşu kazanmış olan
lara dörder kilo ilave edildı. 

Satış fiab 2000 lira ve daha 
fazla olanlara iklter kilo ilave edi
liyordu. 

Sabf fiah 800 lira ve daha 
aşağı olanlardan ikişer kilo tenzil 
edildi. 

Mesafesi : 2200 metro olarak 
teıpit edilmişti. 

Bu yarışa 4 hayvan, Banan, 
Fröydinav, Filozofi, Miıtinge ve 
Primrot iştirak ediyorlardı. 

Koşu çok hararetli oldu. Şimdiye 
kadar baliıkan İnırillz hayvanları na 
mahsus bütün koşuları kazanan 

Kapgrine, 4 bankası umumi müdürü 
Celal beyefendinin bu henüz mağ
lup olmayan hayvanı bu koşuya 
lttirak cim "yordu. Buna rağmen 

mevcut hayvanlar hep maruf hay
vanlar olduğu için kotu cidden he
yecanlı oldu. 

Dört hayvan, hemen hemen baş 
bata turu bitirdiler ve ufak farklarla 
sabık Ticaret vekili Rahmi beyin 
Miıtingetl birincı, Şakir beyin Filo
zofiıi ikinciliği, M. Binsin Fröydinavı 
llçilncü geldiler. 

ikinci koşu 
1929 ıenesi zarfında kazandığı 

ikramiyelerin yekünu 1000 lirayı 
tecavüz etmiyen üç yaşındaki yerli 
ve arap taylara mahıua olan bu 
koşuya 7 hayvan ittirak ediyordu. 

Mesafe 400 metro, ikramiyeler 
ecmuu 400 lira idi. 

~ Haararetli bir koşudan sonra Ne-
. "anın AI yerli tayı Cemile 

cıp a., f d" · S d "k" 
b. . • Hakkı e en ının a ası ı •· 
ınncı, S h .. .. .. 
. F h t a"anın er anı uçuncu ncı, er a li 

oldular. • 
Üçüncü koşu 

Güniln en mühim 
dan bir 'üphe yok ki 

koşusuların

üçüncü ko-

şuydu. k. r 
Dört ve daha fazla yaşta ı yer 1 

1 bu ko· hayvanlanoa mahsus o an •• 
. G ·k kuçuk ıuya Na11p, tayynr, ey•. al-

Ceylan, kısmet, Güzel lzmır, Maş 
!ah, Yıldırım, Sabah iaminde dokuz 
hayvan ittlrak ediyordu. 

Me1&fe 1800 metro, ikramiyeler 
yekun 400 lira idi. 

Koşu cidden heyecanlı oldu. Ne
ticede Kısmet birinci, Nasip ikinci, 
Küçük Ceyliin üçüncü geldiler. 

Dördüncü koşu 
Üç ve daha yokan yaıtakl ha

liskan lngiliz hayvanlarına mah
ıua olan dördilncil kotu dünkü ya
rışların en ehemmiyetliaiydi, 

Mesafe 2000 metro, ikramiyeler 
mecmuu 500 lira idi. 

Koşuya Banan, Primerol, Filozofi, 
Rcjan, lnoriıt lıminde bet hayvan 
iştirak ~diyordu. 

1 K f) A. l • ;\ğ l 'lS ·ı 1 t l • ) 

- ....... ,.,,, ·-. "'"".ı-..~~ ......... 

il 

tabii olarak Manika 
ikinci geldiler. 

Altıncı koşu 
• Karacabey havrasında yeti§en 
taylara mahsus olan bu koşu genç 
binicilerin de iştirakiyle çok cazip 
oldu. 

Koşuya 12 hayvan 
numaralı hayvan birinci 

girdi ve 4 
geldi. 

Istanbul - 1 zmi ı· 
maçı ihtilafı 

Dünkil akşam gazetelerinde0: 
birine bmirden gönderilen Şu mek
tubu hayretle naklediyoruz. Göz 
önünde careyan eden hadiselerin 
insanlann muhakemesinde ne garip 
şekiller alabılecejjine bundan güzel 
misal olamaz: 

İzmiF, 19 
İıtan bul ve lzmiF şampiyonalan

nın gerek Takaim ve gerek Alaan
cak stadyomlarında karşılaşmaları
ndan ve aldıtı neticeden •onra; ga
zete aütunlarma akacdcn münaka
şalar biç şüphesiz ki İzmirin :ıaf'Cri
le hitam bulmuştur. 

Gayri kabili inkirdır ki İzmir 
ıporu son iki sene zarhnda İstan
bul sporuna nispeten mahaüa biF 
tekamül gösterdi. işte misaller: 

1 - Olimpiyat seçmeleri mü
nasebetile lıtanbulda yapılan iz. 
mir - lstanbul muhtelitleri müsa
bakası lzmirin galibiyetile bitti. 

2 - Bunu müteakip fstanbul
dan gelen kuvvetli bir muhtelit 
hiç galip gelmeden mağlup ve 
münhezim bir şekilde lstanbula 
döndü. 

3-Vefa klübü yaptığı iki seya
hatta lstanbulun lehine olmıyan ne
ticelerle karşılaştı. 

4 - Galatasaray takımı İzmirde 
aldığı beraberlik neticesini son da
kikadaki tesadüfe medyundur. 

5 - lstanbul sahasında lzmir 
şampiyonunun Galatasaraya karşı 
aldığı netice İzmir hesabına iyi, 
fıtanbula göre fenadır. 

6 - Meydanda son Fener-Altay 
maçı var. Bu maç lstanbul gazete
lerinin ifadesine göre izmirin kat'i 
faikiyyetiyle neticelenrıiş. Fenerin 
attığı gol son dakikada zorla bera
berliği temin etmiştir. 

Bu son maçın safahab arnsında 
Alt ayın sahadan çıkışını doğru 
bulmıyanlar olabilir. Ablan bir 
ofsayt golü kabul etmek centil
menliğinde bulunan lz~irliler her 
alılan hatalı golü kabul edeceklerine 
dair bir mukavele yapmamışlardı. 
Onun için İstanbullu kardeşimiz 
lzmiri bu huslista mazur görsünler. 

Bugün 'u gayri kabili inkardır 
ki fzmir lstanbula nazaran futbol
da daha mütekamil bir vaziyette
dir. Altayın lstanbul seyahatından 

Küçük banun : 

Il=O ollrwodun sizi davet etti-
ğini ve sinema artioti ol

mak:ıi,ıediğinizi yJzıyorsuııuı. Ge
celeri hep hunu tehayyül ediyor, 
g~ndüzleri hep bunu konuşuyor
sunuz. Öyle gurüyorumki yıldızlar 
sizin ba~ınızı döndürmüşler. Tıpkı 
kutup mehtapları alımda uyanmış 
ve o zamandanberi muhakemeleri 
bozulmu~ tayfalara benziyorsunuz. 
Bu fikri sabit belki ciddi bir isti
dadın alametidir . Fakat istidat 
hiçte kafi değil.Hatta güzellik,hatta 
şans bile kafi değildirler . bütün 
bunlara ayni zamanda malik olmak 
lazım Sonra, yıldızların o büyük şa. 
nü şöhretlerinin seadete delil oldu
ğundan emin misıniz? bu bir ha
yal bile değildir. Ve acaba, hu 
kolaylıkla kabılı inhisar görünü

·. ı ne pahalıya mal olduğunu bilse. 

~tudyoya gelir 
niz, acaba hunu ödemek istemisi
nıı. 

* • 
Şu yıldızlardan hniya şu parla-

maları ile sönmeleri bir olan akıcı 
yıld ızlardanl birini bütün bir gün 
takip edelim de görürüz, bakalım 
hoşumuza gidecek mi? 

Sabahın saat beşi. Uyanma zili 
çalıyor ve yıldızı ruyalanndan ve 
uykusundan çekip alıyorlar. Uya· 
nan bir yıldız, tıpkı sizin ve benim 
gibidir: esner. Fakat fazla esneye
bilmek ve gerincbilmek için sizin 
ve banim gibi çok vakti yoktur. 

Derhal )atağından fırlar, bir 
banyo alır, kahve aiti eder ve rek
lamlarile me~gul ilan acentasını 
kabul eyler. Her gün, rakamlıır, 
P.rojeler ve büyük fikirlerle yük
lu olan bu adamla istişare etmek 
mecburiyetindedir. 

Saat 6 da uyanır 
açılan bir sin~ma müzesine kön· 
dermesinidir. Bun! ar okadar güç 
şey değil •.• 

* * Şimdi, stüdyoya gitmek üzre 
yola çıkalım. 

Yüz boyama! yüzünüzün ve du
daklarınızın, öpüştüğünüz zaman, 
dudakhırınızı ökseye yapışmış 
gibi " Jeune Premer " nın dudak· 
!arına yapıştırtacak kadar koyu 
bir maddeye bulanmış olman ho
şunuza gider mi ? 

Vazii sahne oradadır ve sa
bırsızlanıyor. 
Her kes oradadır. Dün akşam mu
vaffak olunamayan sahne tekrar 
edilecek, dikkati tekrar edim~. 
Ve üç, dört, heş, on defa ayni ifa
deleri, ayni tavurları tekrar eder
sınız. Bir tarııftan çeviriyorlar. 
Yalnız öğle yemeği için küçük bir 
fasıla verilerek bu hal akşamın 
saat altısına kadar böylece devam 
eder. Oh! Yeknesek bir şey değil, 
değil mi? Artist küfür eder, alla
hı imdadına çağırır, saçlarını yo
lar.! 

el bir f.tanbul gazetesi: "Artık 
evv 1 · 1 · b 1 b maçlardan sonra zmır- atan u 
u da bu lilzumsuz rekabete 

arasın . _ 

• Bugün adamın bütün istediği 
Ç!rıl çıplak bir, bira fıçısına girmiş 
hır halde fotografını aldırtması, 
( Bu İnı:iliz bira fabrikası için 
yapılacak bir reklamdır) bir iki 
sabun ve diş macunu fabrıkatörü 
için objektifin önünde bir müddet 
tebessüm etmesini, saçlarındn bir • d" 
P k · Nı"hayet kurtu' lur, E"1ne oner ~a-r~ç=a~s-ın=ı=--~es=ı~p,..;;L:a~n;.,..;f~ra:n:s:ı:sk~o~d:a:;..._.~~~~~~~~=~~~~ 

1 e davası kökunden hallo-ye tenm . b H k. kt r dıye yazmıs . a ı-
luoaca ı1;~ir şampiyonu bunu 
katen il h · k" 

1 hasında ş p esız ı 
llsta~blu h" ıakökünden halletti. 
zmır e ıne ----
Galatasaray küçükleri 

Galatasaray üçüncü futbol .. ta~~~~ 
İzmit şampiyonu ıle bır musa 

k . . dun sabah Kırlangıç yapma ıçın . 
1 

d' 
vapuriyle lzmite hareket etmış er. ır: 

Istnnbul şampiyonunun genç oyun. 
cularına muvaffakiyetler ıemennı 

ederiz. 

2inci sayjamı:zda 7 V?iuyunuz 

' 1 

Yıldız bir iki ~İnır buhranı geçi· 
rir. Operariır bir iki defe yanlış· 
lık yapar. nıu .. ıahsil- asıl şef- vazii 
şıılıııeı e kızar, oda hiddetini mai• 
) etıııdekılerden çıkarır, makinacı· 
lari paylar,figürnnlara hürüm eder. 
yıldızı itip kakar. 

Ak~am saat altıda. bazen, her 
şeye yeniden ba,Iamak lazım oldu-
ğu görülür. 16 ıııcı asırda. "doges,, 
!ar sarayında hüy ük lıailr sahnelei 
ç.E·nilmi~ . bir ma•anın üzerinde 
iki hançerle lıir zehir ~i~eşi ara
'ıııda, birisi bir ka:;ketle bir puro 
sikarası unutmuş! Kaybedecek bir 
aün bir saat yoktur. Saat 7 den 
" 1 

gece yarısına kadar tekrar çevri· 
lece ki 

••• 
Fakat her şeyin bir haddi var lır. 

Yıldızı ispanya u&ulıi döşenmiı salo 

işe başlar. Aşk sahnesi ..• 
nunda ( Hollrwoodda bu modadırı) 
doktoru heklemekteeir. 1ıl!Wı, bır 
ı;ıın eve!, Studı oda ta~ışlardır. 
:;iil•manlamış. Terazinin Uıerınde ~ 
ki o 300 ı:r•m çekiyor. Bir madde)" 
nazaran, Yıldız 63 kilo olursa, kum· 

ran) anın mukaveleyi fesbetmeğe hak· 
ı vardır. 

Bu, yıldızın ne şişman, ne de yu· 
varlak oldu~u demek değildir. Şehır . . . 
de görseniı: "ince bir kadın!., dersınıı.. 
Fakat perdede, şekiller, mııô~lagalı 
bir surelte aksetmektedicler: Işın fi• 
kaya talıammillu yoktur. 

Doktor pldıza müthiş bir perhiz 
\erir. Jlcrgun buhar banyosu alacak 
}alnız bi,kUit, stbze .v~ çaydan mür
ekkep olmak Uzere ,ıkı kere yeınek 
yiyecek. Hemen hu güadeıı periıiu 
ba~layacak! 

• * İşte yıldızın bir gün! matmazel 
lıi/i)·orum: siz bana egleucclerinden, 
zeık alemlerinden, avrupaya seyaha 1· 
rrındcn, pren,Jer!e evlenmelerinden, 
bıiyük sinema kabramanlarıla hera· 
ber olmaktan( •İze yoldo ıı:öıunil kır· 
lpan kü.;ük zabit ,.~va memur, emin 
ol unuz ki onlar k~dar zekidir) \t 

yıldızlar için bir cehenııem azabı ol• 
mağa başlamış bütüıı o zalıiri •!•Y~~· 
!erden balısedeceksini2. fakat .oUtun 
bunlar bir nldızın hayatının ond' 
birin bile it~•I etmez! 

Sonra şunu da düşünme~ IAzrn~· 
dır ki ııldız olmadan evel ınsan h· 
gUran 'oİur v_e on bin figuraoı~ içil• 
den yalnız hır yıldız çıkar. Ob .lrleı~. 
mankenler, ıemizliyiriler, terziler fr 
kendi kendilerine, inkisarlar içinde 
olup gidenler ııe oldular? 

lsrar mı ediyorfünuz? pek ıla 
ıaliiniz açık oı<ıın matıııazel! Ve eQ.er 
• allah nasip ederde · bir p:lin hır 

yıldız olure nır. b na bir sası lavin 
J , \ ' . 
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Bizde fen! 
Fen fakultesi 

• • re ısı 

Hüsnü Hamit B. 
ne diyor? 

Cç oene evvel açılan Dariilfu
nun Fen f '·'llteai makine ıubeai
nin bu oe.ı sonuncu tınıf tedriıa

,......---·,----,.....bna öailınilııde
ki teşriaiev 

velde batlan .. 
cakhr. Bunun 

-- 1 

• için fakiiltede 
teırininvelda 
bir reami kllfM 
yapılacaktır , 
Bu seae niha
yetinde bu fU• 
beden ilk ma• 
kine ve elek
trik müheııdia-

H .. .. il ' B 

Kaçak iskambil 
--·-

Polis dün 480 deste 
iskambil vakaladı 

• 

Polis ikinci şube müdiriyeti 
memurları Marpuççularda bir ka· 
ğıt deposunda kaçak iskambil ka· 
ğıdı yakalamışlardır. 

Bu islcambiller, Marpuççularda 
kırtasiye taciri İranlı İbrahim E
tem efendiye aittir. Hepsi (480) 

destedir. Defterdarlık, bu kAğıtlar 
için İbrahim Etem efendiden 
(4800 lira nakti ceza alacaktır. 

İbrahim Eteın efendi, i,kıunbil· 
!erin Serlcis isminde birine ait 
olduğunu, ınağzasına muvakkat 

bir zaman için bırakıldı~ını söyle· 
mi~. kağıtları Toparıedt Kegork 

isminde bir bakkaldan alıp İbra
him Etem efendiye sattı~mı söy· 

!emiştir. 
Kegork inkar etmekte: 
- Ben kaçalc mal almamda, 

satmam da, demektedir. 
Zabıta. kağıtların nasıl kaçırıl· 

dıl'mı tahkika devam etmektedir. o 

ı usnu amıt . eri çıkmıı-
buluna cakhr. 

Makine şubeainin nısfı ilk ına
talebe kaıt ve kabulüne baş!· 
anmıştır. Bu ıene için Makine 
labaratuvan, elektrik labratuvarlan 
ve reıimhane levazımı tanzim ve 
ikmal edilmiştir. Bu şubenin elye\'m 
22 talebesi bulunmaktadır. Fen fa. 
küiteıi meclisi müdcrisin reisi Hüanü 
Hamit B. Makine şubeıi bakkında 
bir muharririmize şunlan söyle
miştir. 

" - Bu ıene ıon sınıfını teıiı 
ettiğimiz makine şubeal ıene ıonun
da ilk talebelerini hay.ta atııı14 
bulunacakhr. 

Buradan makine ve elektrik 
mühendiıi yetşir. Makine şubemiz ki 
en hayati bir tahsil ocağıdır; burama 
bilgi! nkünden fazla rağbet görmeme 
ılne imkan yoktur. Yalnız hayati ve 
iktlaadl ,artların bizde uuzn mild
det niharl olarak olark tahsile deva-
mı miltkill kılması bu tahıilin mü· 
hendlı mektebinde yapılmaeına ıebep 
olmaktadır. Mahaza talebemizin git
tikçe fazlalaştığından eminiz . ., 

• • • 
Milli reauuranı şirketi hayat 

kıaınına müteha1111 ve mllıavlr ola· 
rak Oarillfilnunun fen faklilteal me
clisi müderrisin reisi Hüsnü Hamit 
B. tayin edilmiştir. 

f~uıııa•t -i f" ır ,,_,, 

Mısırın istiklali 
K 

"DeyJi Ekspreıs,,in · 
muhabiri ne diyor~ 

-Deyli ek;pres gazetesi lngiliz · 
Mısır itilafname,;i projesinin Mı· 
sırdaki tesirini öğrenmek için bir 
muhabir göndermiştir. Musul me· 
•elesi zamanıııda lraka gönderilen 
bu muhabir ilk intibalarına dair 
uzun bir mektup gôndermittir. 

Manıaileyhin verdigi mallimata 
nazaran itilafname projesi Mısır· 
daki lngilizler ve yunanlılar ve 
diğer ecnebiler ırasında büyük 
infial uyandırmııtır. Muhabir di
yorki: 

"Henderson tarafından tertip 
olunan itilafname !tadar şarkı ka· 
ripte alelumum İngiliz nüfuzuna 
ve itibarına tahripkar bir darbe 
indirilmemiştir. 

Mısırdaki ecnebiler bu prnjenin 
iflasa mahkum olduğu kanaatin· 
dedir. İngilizler,Fran112lar, Yunsn
lılar ve İtalyanlar işi tesadüfe 
bırakmak istemiyorlar ve miicadele 
için bütün kuvvetlerini topluyorlıır . 

Mısırdaki İngiliz iş adamlarının 
ga) ri resmi olmakla beraber en 
mühim müessesesi olan " İngiliz 
meclisi,, Mıaırdaki l11giliz komiser· 
liğile İngiltere hariciye nezaretine 
verilmek üzere bir protesto hazır· 
lamıştır. Bu vesikada İngilizlerin 
Mısırdan çekilmemesi atideki dört 
sebepten dolayı talep olunuyor. 

1 - Böyle bir mahalde İngilte
renin ve İngiliz iınperıı.torluğunun 
Şirkı karipte ve Şarkı vasatide 
şerefti itibarını tamir kabul etmez 
bir surette ıılırip edecektir. 

2 - Mıstrdaki miiliim şehirler· 
den İngiliz k uvvetleriain çekilme
si İngiliı tebaasını ve menafii ma· 
liyesini tehlikede bırakacaktır~ 
Halbuki böyle tehlikeye göz yum 
maiıe caiz olamaz. 

3 - İD@il.tere ltürameti Mısır
daki ~c1>ebi ek.alli)'ifıılwe karşı 
e>lan taahüdatmı bu iıiılafname i.le 
atik&r bir sureUe tkliil ediyor. 

4 - M11rJeki , İngm erbabı 
tiearohııin MIMıatiae göre MISı.r 

yerlisi lıeniiz memleketi idııre ede· 
celı: bi.r kabiliyet derecosİlıe ge2-
mrmi tir. / 

Ecnebilerin teMişıa olmasuıdan 

doıayı Mıeırda ticari · muameielft· 
de durğuıılulc varıbr. Şimdi her 
kes reisi nuazar Ma.lıanut pllŞQlllll 
udeti•e ve milliyeqıenerlikMk 
lıuııuıı arasıııda ~ geJecek 
müs.de-in n•.siı:ıe itUi1.ırr 
edi.yor. Mahmut ~. ~ ı• 
fllmez urııumi iııı~beıt hbJ .. n
daki plialarııu izhar etıRelc 111ec-
buriyetiııdedir. , 

Milliyetperverl.er'yeDi i11ti11W& 
kaı.ir ekııeriret tellfilloİ için ll•u· 
mi hıkkı intihap veriıl-ini alet 
ediyorlar. 

Efganistanda 
Nadir Hanın üçüncü 

taarruzu ne oldu? 
Londrada çıkan "Civil aod Mili· 

tary Gazete,. nin Peşaver nıuhabiri 
mahsu8u Nadir han1<1 Gardet Uurine 
üçüncti defa 10ıarruıa başladığını mü
eyyit telgraf habecleri alaışm-. 

'adir han bu taa.rnızu icra için 
biraderi serdar Haşim hanın kuınan
dası altında 9000 kişilik bir ordu 
tahrik etmi~tir. Kabii emiri Lu hücu. 

ma kar~ı mıidafaa için alel'acele Gaz· 
neye 3000 kişilik bir imdat kuvveti 
göndermi,tir. Bu kuvvete cfıriam ıu· 
reliyle toplanan 800 gayri müsellib 
efrat dahildir. 

KiiLilıle mühimmat olmadığı an· 
!aşılıyor. Emir bir çok balta imal 
ettiriyor. Kral Emanullahın Peıaver
deki sabık ticaret ajanı ~adir hana 
ve bir~derlerine külliyetli para gön· 
derdığınden bunlar ordularının techi· 
zatını ıslah etmişlerdir. 

Kral Emanullahın kavin biraderi 
Ali Ahmet Can hanın Habibullah ta· 
rafından inam ettirilmi' olması şark 
eyaletlerinde. infiali bais olduğundan 
burada Nadır han bir çok taraftar 
bulmuştur. Emir Habibullah hanın 
biraderini ticaret ajanı olarak Mo ko· 
vaya gonderiyor. Alınanvaııın Kdbil 
maslahatguıarı Baron \'on Pl"'sen 
Kabıld~n Çamana mu,·asaldt ctmıştir. 

BesimiR Peştedeki 1 

muvaffakıyeti ı 

• 

r r:' , 

Peıte 13 
10 ağustou cumartetıi Hat 4 de 

Peıteye vasıl oldum. Atlelibah f.,. 
deruyonu ikinci reiai M. F~ ve 
arkadaşlan tarafından kartzlıınarat 
geçen aeneki Park oteline yerl .... im • 
Aynı gün 1929 Hnesi talıebe kon
greai Peıtede ilk içtimaını akdet. 
mit-.. Her Hne muhtelif memle
ketlerde toplanan lıu ittihat aynı 
zamanda kongreye ittinık eden 
milletler aruında darillfünun '8M• 

piyona11 unvanile büyük Atletik 
snllaabakalann tertibine veaile olur • 

11 Atuıtos .. bahı F. T. C ıtad
yomunda antremanımı, yapbm Te 
yorııun bir halde otele döndüm. 

Yemek zamanı federuyon k.i
tibi M. Denet bana 12 Afuılto"" 
ta icra emlecek olan ÜllİVersite 

tampiyosuna gireceğimi al!yledi. 
Bu daveti kabul etmek, Türk 

~be birliti muralıbM!an111a ıaran 
Gaerine zaruri oldu. 24 eaatllk b~ 
zaman zarfında azaıai lııtiralıat, ha
fif yemek, ıı!bi um11mi çarelere bat 
vurarak mümkün mer' •• be bazırlan
dua. 

800 metre için ihtar lfaretinl 
verdiler, ben ...ı.aya çıkarlr.eıı koca 
Stadda yalnız bir Türk arbcl11f1m 
vardıld o cfa daha ilk defa lıeııim 
ııona•le •por ıalıuma galmıifti. 
6,30 • 1'l"'8 beflarkeıı hareket 
iılıttıDlll in lta.Iymn, iki pnlaayah, 
bil' roma.yalı, iki -car ve bir de 
ben vardım. Hareket aairilı.in ta
btıac:tı;Yl pMIMmaalie hep birden ok 
ıribi fvW& 

Kal••llbk araaada kalmak kor
ı.- ~ oıdaran Rri danan
....., •nbıor Mai. llt ii\' ylh met· 
ro ~ baf'a g'idlli&H ~ah 

tllklmft'ı .,. ı~ıtı-...... • tMllle 
bati•"'"· 

ilk tur lılitti, ıron tur İfaretl ve • 
· · i ık İtal7aa, biıMx{-:-. ıa.ra_ bit Ma
_., arkaııMa Oüaci ~ hr 1-
rini teldlıea '-ta ... uit•. Soıa -
metroda orialak telıırar 1tantmalt 
lizere im ki ltea lııliy8lı: ltir f&yrat 
19rfederek ~ 

Son ltO .. aooda her ba -i 
aiir'ııtı nrmitti• 9- • ııaman ilıı5Mi 
mevkii ahnıt ipe doğru Poloaya
haın peflDde gidi;rorchım. Üç nat
ro içinde inıybettijiıa bu yanı için 
daha fazla kunet asfedemeclm. 
Bir gün evvel yaptıjlım aaln idman 
bana ., .. aen imkan vermezdi. Po
lonyalı 2 dakika 1 aıalye, ben 2 da
kika 2 ı~ede yalma..tam. 
Mtı...ıbakeknn ~ muuzam 

bir zivafet verildi. Mülr.ifat tenii 
l.taabulu çok iyi tuıa)'llA C.aeral 
Balq tarafından yapılch. • 

800 metro ikiadlik madalyası 

bana verilirken oa-aı Balat -
carca bir kat ıı& ıK17lıadi, batan 
ıaaearlar hep bir ııjJad- ilç defa 
"Y8f& Gui,, diye bııfuodı.lar. Ne ya· 
:ık ki orada '8k b...-a bulunuyor 
ve ool.ara biç ıı... ııınıtı. diter mil· 
!etlerin ;rapbklan ıaera&imle mu
kabele edemiyordum. .. İ 

O. BES M 
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1 Haeeki kadınlar has tanesi Cilt rı 
! ve Fireııgi Hekimi : •• ı• 

l!Cevat Kerlmii 
1
11 Türbe de EJki Hilali ahmer il 
. binası. Tel: lstam. 2622 1. 
• • •a:::::::::::::ı:ı:u::::::::::ı::::::::::::::::::•• 

DK.CAM 
Her gün: 8 sayla 

Hilaliahmerin ·-

AZ 1 B LOSU 
Ağustos Perşembe akşamı Büyük 
ada Yat kulüpte verilecektir. 

En iyi caz · zengin kotiyon • mükemmel büfe 

Husuıi bir vapur lataabuldan ve nıuhtelif 11emtlerdcn gele
cek zevatı Adaya götlirecelc ve aabha karŞı avdet edecektir. 

Biletler: 2 ki~llik: 5 lir11 · Yahuz erkek: 3, yalnız kaduı 2 lira 
Suare elbieui mecburidir 

300000 kilo ekmek münakiısası 

lstanbul Müddei umumiliğinden: 
Kilo Cift Şehremanetinin vazeylemiş 

200000 208333 Aıgari olduğu evıafı haiz biriaci 
200000 312500 Azami : nni ekmek. 

= 

latanbul ve Üsküdar Ha pisbaııe ve tevkifhaneleri için ilı.aleain 
tastikinden 31 • 5 · 930 tarihine kadar muktezi ekmek kapalı zarf uıu
liyle ve 20 gün müddetle mevkii münakasaya vazedilmittir. Şartaaıae
si ni görmek isteyenlerin Cumadan mada her gün lstanbııl Adliye 
levazım daireame ve tarihi ihale olan 12 · 9 - 929 Perşembe gtHıü 
latanbul vilayeti umuru kukukiye müdüriyetinde mUbayaat komiıyOllu
Dll saat 15 te müracaat eylemeleri ve bu saatten sonra zarf kabul 
edimiyeceği, taliplerin T"ıcaret oda:ımda mukayyet bulunması meşru• 
olduğa ifia ohnrof". 

Nafıa Vekaletinden: 

Serbest mühendis ve mektepten 

mezun fen memurlarına: 
Şose ve köprüler ve sular mumum müdürlüklerinin merkez ve vilayet 

!er kadrolarında muhtelif ıııaaş ve ücretlerle lcullanılmak üzere en 
yüksek dereceden itibaren ıııulııelif kıdem ve liyakatta mülıendis ve 
fen nıer.ııurla.rına ilıtiyacımız vardır. 

Ağustos nibayetiue kadar müracaat edecekler tesbit olwıarak mev• 
cut şartnam~erilWz dairesinde ke11dilerine teklifatta bulunacağız. Arzu 
ede11lerin mektup ve hatta telgrafla mezun oldulcları mekteplerle hıiı 
oldukları vesikalardan bahsederek Nafta vek!leti mü•teşarlığına milra• 
cııat etmelidirler. Bilahara vesikaların asıl ve ya musaddak suretleri 
vekil letçe tetkik oluııacaktır. 

Ayni vazifeler için Ecoebilenieıı vub.ı bulacak müracaatlar ayni 
şartlarla kabul 'Ye tetkik. olunur. 

.ııııııı···-· .... ·• ............. . 'llllWl.'\ft.."1111!.ll!.l!.P.t.ll 

Çays-tessa 1, 4, 5--10xl5 ·itasında 
Mentor Refleks bir fotograf maki-

Görmek ve pazarlık etmek iateyenleı•in 
hergün saat 12-14 de kadar matbaamızda 
Kerwuı Hasip beye müracaatları. 

' 

•···~ ....... - --··- ···········-.!~t.t.JIM!!.ll!l;illlllftlll!. 

Evka.1 umum 
mLıdLırlüQUnden: 

Elkaf inşaat müdürl~ kadroııuada miiıalııal bulUDtln ikisi se'1Yar 
olmak üzere üç (Müiıı.endiı Mimar), bir ressam le iki seyyar ıürveyan
lılc için (27·6-929) tarihinden beri ga:.tlderle vekuh\llan ilin tEeriaı 
§İmdiye kedu 111üracaatta buluaaM111 tanı 1110tat:aathır1ndllll mak11· 
~ıy liıkile kanııywuıı~ aktutlıın ıal·,.ııroı . 

1 - (Mühendis Mimar) i11rat~fil\nt11 İilJjHtı ve cesime tecrübeli 
beıotıarmeci (MiiMlıdi~, <ıoi dıiti!e im*ehaaı tabi detWıiirler). 

2 - ( Res11111), E_. )'i*911k a.ı*'ıuc Miıalft resimleri.ne ve 
batta kroki lıaliade verilecek iP laılıltJi bir pccıjefi dılir85t tebpı edebi· 
lecek kudrette, s.ırf bu gi.bi yGk.aek esedec üre iMe ça•e=ıa ve yqaiı 
( 8-m ) ( Seuai mek\ebi iaurı* ve yaJıııt .koDkıtir mık~• 
mezun) 

3 - ( Sürnyac) salifüııikir in11atuı pıojelfJİ&i taü»k hueuswıdı 
alelusul reaimleri , makemeyi n tanı iJltıa71 ~ aaı.T1P ft ID Ute
a bhit marifetiyle tatbik olunınlsrı süne7e edehüecek kabiiqeıtı. le bu 
gibi işlerde yetişmi§ (Senayi mektebi inpa.t lwsınıett.a ,.t.ıa k4ındtıktir 
mektebinde11 ) IR«ıUD ( ıüneyan ) 

Aranmaktadır. lıbu tanibe göre Resaamlar için çı6-S929) tari.lrinde 
ve ıürveyanlar için de '(31-S.929) tarihinde Ankarada Evkaf .t aü· 
dürlüğünde ve İstınbulda ETnf İaşaat Müdür Muavin~ ve İanirde 
Evkaf Müdürlüğüde yapılaak imtehana dahil ol..U i9'eyealeriıı me
murin itan unundaki evsafı haiz olanların ve bıhıı.uı nlı:erli:le altkıları 
bulunmayanların vesaiki llzımeleri ile (yani terhis varakası, şebadetnı· 
me veya sicil varakası, bulundukları i~Jerin müselsel ve 111ütevali veti• 
kaları, sihhat vesikası ve hüsnü hal varakası) birlikte mezkür güalerde 
saat on dörtte Aııkarada evkaf iıışıat müdürlüAüne, Istanbulda evkıf 
inşaat müdür muavinliğine ve Iımirdc evlcaf müdürlüğüne bersyi imte
han müraca.tlar• 

1 

\ 
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1929-1930 Ders yılı için kız ve erkek lise ve orta mekteplere 
nerelerden ve ne gi.bi şartlar dahilinde talebe alınacağı aşağıda 

röatez-ilmiştir: 
l - Leyli liselerin mıntakalarmdaki vilayetler şunlardır: 

1 - Adana Lisesi: Adana, Cebelibereket, Gaziayintap, Ma· 
ra~, M rdin, Silifke, Urfa, Mersin. 

- Aakara Lisesi: Ankar , E kişehir, Yozgat. 
Hl - Bu~sa Li~esi~. Bal~kesir, Bilecik, Bursa, Kütahya. 

Seyri sefain 
lrrku Aceııtesı; Galata Koııru La· 

şındıı Beyoıtlu 2362 
Şube Acanıaıa: Meıı'adct hanı altıud 

suuıbul 2740 

..... :.::.:::~. : .... :: ... ::.: ... :::::::: ... :.: . .,_ .. :: " ~ .. .. .. .. 
:: :: 
:: Ab il"' 1 •• s~ one ve __ an tar fesi ~i 

i~ Abone Ocret:ıeri ia .. .. .. .. . .. 
:: Tiirldyc için: Sendik 1700 i: 
:: Altı Ullık 900 :: 
!E C'ç a,İık soo !S 
5! Ecnebi meuılrL;etler için Senelik 3300 İj 
!5 " " " Altı eyWı. J 6()0 i• •• l !i • .. .. C9 " 900 :· ... ..... :i 

Kadıköy-1 iiprii tarifesi 
Köprüden 

Kadıköyüne 1 
ı -1-·1 
6 15 
7 05 
7 4-0 ı 

8 40 
9 20 

Kadıköynden Köprüden 
Köprüye Haydarpaşaya 

6 15 l - l"'J 
7 05 h 15 
7 40 7 05 
8 ıo 7 40 
8 45 
9 051') 
9 50 

' 

Haydarpaşadan 

i Köpriıye 
• 6 20 
ı 7 13 
ı 7 48 
• 
j 

8 25 
8 5S 
9 11 ı·ı 
9 35 

lV - Edırne Lısesı· Fdıme, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağı. 
V - Erzurum Lisesi: Beyazıt, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakari, 

Kara, Van. 
VI - İzmir Lisesi: Antalya, Aydın, Burdur , Denızli, lsmir, 

Tra~zon birinci postası 
(Karadeniz) vapuru 26 A· 

, ğustos Pazartc i 12 de Galata 
r.ıhtııııından hareketle lnelıolu 
Sam·on Girc::ıon Trabzon Rize 
Hopay.ı idecek ve donüşte !: ıar i::ıkl'le ile füze Siıenıene 
l ralJıon Gorele Giresou Ür· 
du Ünye Samsun Inebolu Zon· 
guldıığa uğrayaraık gelecektir 

n ~ g illin ücretleıri :: 
1 :: :: 

:: Tek ütunda antiıni :: 
ii Altıncı ayfada 25 kurut ij 

8 15 1 
9 55 ı 

10 25 i 11 05 
11 4() 

l2 15 

16 25 
11 05 
11 40 
12 15 
la 

7 55 
6 ıs 
8 52 

9 55 
11 05 
ıı 40 

9 56 
10 35 
u ıs 

11 4B 
12 20 
13 08 
ıs 58 
l4ı 4-0 
15 08 
lo 08 
ı1 ıs 

17 '° 
18 ıs 

18 85 
19 12 
20 28 
21 15 
liU 31 

v.ıı 
Manisa, Muğla. 
Kastamonu Lisesi : Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, 
ZoDguldak. vm 

ıx 
x 

Kayseri Lisesi: Kayseri, Kırş .. hir, Kozan, Niğde. 
Konya Lisesi: Afyonkarahisar, Aksaıay, İsparta, Konya. -
Sivas Lisesi: Diyarbekir, Elaziz, Malatya, Sivas, Şibinka 
r hisar, Tokat. 

xı 
XH 

Samsun Lise i: Amasya, Samsun, Sinop. 
Trabzon Lisesi: Artvin Gireson, Gümüşhane, Ordu, Rize, 
Trabzon. 

Yukarıda gösterilen mıntıkalara ancak o mıntakalardaki mekte
plerde tahsil eden talebe alınacaktır . Yalnız lstan bul mm taka sın-

ki kız ve erkek leyli lise ve orta mekteplerlt: lzmir kız lis 
nıllstesna olup her mıntakadan gelecek talebeyi alacaktır. Erenk 

esi 
·öy 

'ıeai in ikinci devresine talebe kabul edilecek birinci devres 
alınm yacaktır. 

ıne 

ıisa 2 -ADdiyarbekir orktat m1e~te1bi ;AdEana ve Diyarbekir, fzmir, Mar 
ve y ın orta me ep erı zmır manet mıntakalanndalci ilk m 

pierden mezun olup orta sınıflara girmek isteyen t ı b · k 
ele· 

edecektir. 8 e eyı a bul 

et-3 - ~eçen yıl olduğu gibi bu yıl da kız lisesi olmayan vila 
ludeld orta mektep mezun! rmd ı· · · y tahsil ettir eğ .. 't 1 an ve ısını serveti kendiler 

. . . . . e musaı o mayanlardan Erenköy ve izmir kı r 
le.nnm ıkınca devrelerine müsabak ·ı h l z ı 

ini 
se· 

lmtibaalar te eklcül d a ,ı e onar anım a ınacaktır. 
de yapıl cakbr. ş e ecek bey etler tarafından orta mektepl er-

4 - Leyli ücretli talebe hiç bir d 1 t dild · ,_ yer e mıntakaya tabi değild 
s e erı meKteplere girebilirler. 

ir. 

5 - Leyli meccani taleb 915 1 ._ ile tefrik ve kad e .. · nuı:ııra .ı "anun mucibince müsaba 
olunacakt M"' ronun musadesı ısbetinde mekteplere kab 
lerde ırl. kusabakalar Eylülün 21inci cumartesi güniı mekte 

Y pı aca tır. 

ka 
ul 
p· 

6 - Mektep) · k mektep t d"kre gırme isteyenlerden yalnız hüviyet cüzda nı 
al ve idare 5 l' ~ame ve ya şehadetnamesi arnnılcaktır Hüsnüh 

lerce tem~ckısblazlbatası gibi hıılkı müşkü1At8. uğratan 've mekte 

7 
.. ını a 1 o an vesikalar istenilmeyecektir. 

p-

12J.7 usaba~a~~ kazanup meccani olarak kabul edilen tale 
.ı_. n~mara ı Kanunun birinci maddesi mucibince mükellefiye 

ve ımncı madd · 'b · d 

be 
te 

k-
8
tep idarelerine k:nu~~c~e~fkan eb::z;nih~.~u:abi olacağıkn~an me 

- Leyli meccani taleb . ea u aı:ıe verece br. 
melet p müdürleriyle kt enim d kaydı ~abulu kanun mucibin 
komisyonlara terked"I m.e e~der e muaJlımlerden teşekkül ed 
ruya mektP..n id ı' ~ış o uğundan taliplerin doğrudan do 

ce 
en 

V~'-~Lt ::rd ·1are kerı~e. müracaatları lazımdır. Bundan son 
ğ-

sgwe e gon erı ece ıstıd l ·· · b · 
caktır. ilanı keyfiyet olunur. a ar uzerıne ır muamele yapılmay 

ra 
a--

a r · f vekil etinden: 
b 

.ı - Bu yıl er~ek. ve akız muallim mekteplerine lmacak tale -
enın miisab ka ımtıhanları 7 Eylül cumartesi günü y p ı 1..... • 

2 f 'h 1 a ı acaKur. 
- mtı an ar muallim mektebi ol n vilayetleı-de il' 

m. kteplerinde muallim mektebi bulunmay n vilayetlerde dua Mm 
nrıf üdürlüklerinde yapılacaktır. e a -
lu 

3 - imtihanlara girecek talebenin a!: ğ d k' ı -unıaları laztmdır. ._a l ı şart arı h iz bu 

1 - Türle lm k o a. 
il - İlk mekt 

y.a bu mckteplerd::: :ezunu 1 vek ya orta mekteplere müdavim v 
111 - 14 yaşından k.~n .. k ma 8. d 

.:...M smı a . ki uçu ve 1 en büyük olmamak (bu yaş bi ,.__ gırece. er .. d" o·x. 
vaııl ı da bu esasa .. ıçı.nh ır. •ıser sınıflara alınacak talebenin 
il..., gwe osap ed·ı k . ) JV - Her t•· lU b . ıtece tir. 
L .. lu k ur astalıktan salim olm le ve uzvAı k "" nmama • usurları 

e 

-

V - Re mi ve hususi mekte ı d 
4 - Bu şartları haiz olanla~d:rn e~ tİİ~edilm~ olma.mak .. 

isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalarla :J:r.. 1 
d me dtcğplerıne gırmek 

. "f - .. .. 6ru an o ruya muallim 
mekteplerHı ve .ya M~~rdı Mudurluklerine müracaat etmeleri lazımdır 

A - üvıyet cuz anı. 

B - Mektep taşdikname ve ya şahadetnamesi. 
C - Sıhhat raporu. 
5 _ Mıotakalarrnda muallim mektebı olnıay n ve ya olup ta 

kadrosuna nazsran talebe al~m~yan mıı~~ak farda muvaffak olan
ı rdan bir kısmı kadrosu musaıt olan ~ıg~r n~uaHim mekteplerine 

bul olunacaktır. Bu gibiler kabul edıldıklerı mekteplere kadar 
Yol maıraflarını kendileri temin edecektir. 

6 - Bu yıl mekteplerimiz kadrosunun müsait olmamasına 
llıebni kazananların içinden en güzideleri . kal 1. olunacak ve yük
&ek sınıflara girmek isteyenlere tercih edılecektır". 

7 - Muallim mekteplerine girmek isteyenlerın ne suretle mü-
racaat edecekleri ve ne gibi şartları hniz olmaları lazım geleceğ1 

Yukardaki maddelerle gösterilmiştir. 
Taliplerin bundan sonra Vekalete değil doğrudan doğruya 

muallim mektepleri ve ya Maarif Müdürlüklerine müracaat etmc-
1 ri lazımdır. 

VekAlete gönderilen istidalar üzerinde hiç bimruamele yapıl

r. 

li 

Hareket güııiı yük kabı..ıl 
olunnıi..fz. 

Iznıir .. Mersin sür' t 

postası 

( Cuınhuriyet) vapuru 27 

Ağu to~ Salı 12 de Galata rıh

tımından kalkarak Çar~amba 

'-abalıı Jzmirc ve akşamı lmıir

den kalkarak Antalya Alaiye 

Mersine gidecek ve dönüşte 

Ta~ucu Ana.mor Aliiye Antaf. 

)a lzuıire uğrayacaktır. 

Antalya postası 
(KONYA) Vapuru 25 A-

. ğustos pazar 10 da Galata 

rıhtımından hareketle lzmir, 
Güllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike Antalyaya gide· 
cek ve dönüşte mezkur iske
lelerle birlikte Andifli Kalkan 
Sakız Ç nakkale Geliboluya 

uğrayarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU ) vapuru 24 

Ağustos Cumartesi 17 de İdare 
rıhtımından harcketleGelibolu 
Lapseki Çanakkale İmroz Boz· 
caııdaya gidecekve Çanakkale 
Lapseki Geliboluya uğrayarak 

· gelecektir 

elkenci vapurl rı 
1Zl'\1İR sür'at postası 

· Lüs~ri ve SMEJ PAŞA 
25AGUSTOS 

i 

1 

vapuru 

pazar günü tam saat 15 d 

Galata rıhtımından doğru 
ı zmire hareket edecektir. 

Karadeniz poı;t sı 
Tafsilat için Sirkecide Yel

kenci Hanında kain acantasına 
müracaat. Tel. Istar.bul 1515 

V Gaatada merkez nhbm ha
mda Cclipidi ve Stafifoe.at ac

antahğınn müracaat. Telefon 
Beyoğlu 8514. 

" -· ~ Sadık zade 
Biraderler vapurları 

J ARADENIZ 
l\IUNT AZAl\f VE LÜKS 

POST ASI 

SAI(ARYA 
Vapuru 25 ağustos 

pazar gunu akşamı 
r 

l Galata 
1 ıtıının<lan hart>ketle(Zongu 
da · I b 1 

t ne olu, Sinop Samsun o 
~ . rdu G' lrcson, Tırabzon ve Riz 

kel I · ~:ıs e erme azimet ve avdet e ~. 

derc~tir 

Tafsilat için SirJ"ccide 1\les 
adet han ı d . 1 8 Un n, acantasma 
muracnat Trie tino dairesi Te. 

lefou : l stan bu) 2134. 
llıayacağı ilan olunur. 
iil;.----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=:--~-----------------~-

Senıti S..>k~.ğt . Cinsi Kıymeti mubaınmınesi . ~ ııştemılau 
Kadıkoy Hacı Şukru Klgir hane 9 3000 lkı l.atta 4 oda 2 sofa Hire 

tnü Balada cinsi \'e evsafı muharrer bir b p hane 17·8·929 taıihinden Hibaren 20 gün mtlddetle 'itiımak Üzere 
p zayedeve vazedilmiştir. Bt>deli bir sene iki ıaksittı> te&\İye edılmek şartivle tali er u 5 • q 929 tanbine mu adif 
k er~~mbe gunu saat on dörtt'" yilzde yedi buçuk tem.o t akçeleri>·le Üsküdar ma ı:uudurlüEUnde müteşekkil satış f 
onıısl onuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

!i B~ .. inci " 50 " !: .. .. 
:: Dördüncü " 80 "' :: 
:: Ü•:-iiııcü " 120 .. :! " . ~ 
:: ikinci " 200 " :: :: ;: 
5E Ilnnke \'e m 'iellM"l.lati 1\lnlive ti 
:: iliinlC'..rı husutli tarife)e tabidir. 5! 
:: ,. . . . . . :r 
~: 1 ıcurct möclıırı} t•tinın, .. ırkctlc-rm •· 
•• a •• 
:: te cili JuıkkmdaiıJ iliuluriJc katibi 55 ii adilliWcr ve auouim rirA..etJer İf 
~= il&olurı, ı,ıantiıui otu:ı: kuru~Lur. ıı· .. . 
:: Dc,air \C müe e atı resmi}e :: 
:: ilôul11 ı, Tuı k mektepleri \C asnri E: 
is münteşirc iliuları iaııti.uıi ) irmi ei 
ES kur'uttur. i: . ~ 
•.c:· :··:-.:ı:r ::::· :::· --::ıı-.ı:::::··----...... •• 

F elcmenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amstedram 

Galatada kanıköy hani daiıci mahsu 
telefon Bc}oğl 3711 • 5 Mttk.e 

p an i iUiealindc Alııı..~mci han 
elefus litao bul 5tf) lıerncvi Banka 

icarı 

M · ezi idare BerJ.iu 
Telefon Boyofslu 247,248-9lUJ)S5 

t c ista11.bul 2842.28ı"J3 

Banka muamelatı 
ve asalar icarı 

Göz he imi 
1 Dr. Nuri Fehmi 

fstanbuJ, DivanyoJunda 

~l:.WiD Telefon: İst: 3212 .,. ... ,.., 

Kiralık k.igir hane ve dükkan 

AbdüHıamidi Hni vakfı müte· 
''elli kaymakamlığından: 

Be~ikta~ta akaretlerde 84-86 nü· 
maralı h ne ile 1·3, 7, 16, 12, 20, 
28, 32 mükeuer 32 numaralı dük· 
k Jar bihnuzıyede icar edilecegin· 
den i rı haıl•n ekizfoci perşembe 
gummden itibaren yirmi gün mltd· 

detlc aleni muzayooeye vaz edil
miştir talip ol&nlarm ve da a ziyade 
malumat 1 ak isteye l rin A us· 
tosun 31 rieci Cumartesi güali saat 
on Uçe kadar mahalli mezkurda 54 
nümaralı ü&evelH kaymak.am~ına 

tve yevmi 111~zkılrun oıı UçtiDden on 
1 b.e~ine kadar Istaubul evkaf müdü· 

rI}etinde idare encuınenine nıuracaat 
etıueleri. 

Da tiloya ihtiyacı olanlar 
19 yaşında bir türk kızıyım. 

Ameli Hayat mektebinin Daktilo 
şubesiaden mezunum • lstanbulda 
olmak üzere her müesseıede çalışa
biliri • 

Adres: Snmatya Ali Fakı mahallesi 
Benli İsmail sokak No. 7 

B e}oğlu dördfiııcn sul hukuk hlk"m-

., 

J3 05 • 

13 50 l 14 25 
15 15 
15 45 

16 10 ı· 16 40 
17 15 
17 50 
18 2S 
19 05 
19 • :; 
20 30 
21 
22 05 

i 

13 50 
14 35 
15 
16 
16 30 
17 
17 15 
17 45 
18 25 
19 05 
19 45 
20 20 
21 05 
21 28 
23 

f .. J Sefer ~ız Cama. P.car, Çar
nba p ıılcrl Ha, clarpaoıay B ujrayıı• 

caknr. 
("] Sefer )&lwz Paurteai, ÇIU"f&•· 

ba güııleri Haydarp&§a)a uğrıı)"•· 
cıı.lı:.tır. 

12 15 
13 05 
14. 25 

15 ıs 
16 10 
16 40 
17 15 
17 -o 
18 2S l"J 
18 4() 

19 05 
19 45 
20 30 
22 05 

23 08 ("'} 
('"] eferi yapım vapl&Flar y•u: 

Pc11embc, Cuma, Pazar ıiiııl•riu.I ta· 
kibeden gece Haydaıı>a.-,-a .p.ya• ' 
caktır. Rıaıazaaın birinci ıcoeemdeıı 
Ba)ramın ıoaurı~u ıecetbıe kadar lııer 
aecc li•)darpqaya ~,..~-. 

l"'I Seferi >•laıı Pıızu, P•teabe. 
Cuma güaleri H•ydarp•f&fa ujra1•· 
cakhr. \'alııız Raaıaaaıwı lrirllıcl lfıJ.· 
nünden Baynmııı ıoaaaoıı ~ 
kaılar bl!r gün Bayarpat•Y• ııpwya• 
caktır 

~imi ................................ . 

Adalar tarifesi 

10 Haziraa tarihinde• itibaren Cu adan mida gftalere 
haus adalar hattı 

Sefer No. 

Pendiktcn kaUuı 

Kartaldan ,, 
B. ndadau ., 

H e,-bditlen ,, 
Burgazdıın ,, 
Kınalıdan ., 
Mod:ıdaa ,, 

1 

6· 
610 
6,25 
6.•e 

3 

7,10 
7,10 
7,(,5 

5 

7. 
7,lo 

7 

7,05 
7,20 
7."5 
8-
a,ıs 
8,BO 

9 fi' 

9-
9.10 

t: 
Ka ıköy ade•.. .., 

-K~ö•p~rö•>e;_,;,;'•~r~••--------~~·,25-.. __ ...... s,_3c_ı ______ ~o~----·~1s ..... ___ ı~,~55;.... __ _.ı1~!f~&-Sefer No. 2 4 6 8 1-0 La 
Kiprüden kallut 
Kadıköyü den ,, 
!odadan 
ınalıdan 

Burı;a7.dan 

Ha)hclidflll 
R. adadan 
Kartald•u 
Peudlkten 

13 

-
10-
10,10 
10,25 
10,40 

11,25 

14 
15-· 

15,40 
ıs.~ 
16,10 
1'6,SS 

• .. 
" 
" .. 

" 
" 

15 

11,30 
11,40 
11,55 
12,10 

12,55 

16 

n,,5 
111-
18,15 
li,25 

7,,0 

8,85 
8,45 

17 
1 

14,05 
l i.JS 
14,30 
ıu5 

15,20 
15,40 

11,4~ 

19-
19,15 
~ 
19,55 
20,10 

8,25 

9.05 
9,20 
9,SS 
9,.CS 

19 

(") 

19 
.; t< 
lS-
15,15 
lS,45 
16--
16,15 
16,SO 
16,65 

17,20 

9,10 

9,50 
16,05 
10,20 
1 ,80 

19,45 
20-
20,15 

10,15 
l&,85 

11,05 
11.20 
Jl.85 
11,50 
1~15 
12.so 

21 

17-
17,10 
17,25 
11.•o 
18,0:> 

ıs.so 

20. 
20,10 

12,SO 
18,05 
ıa,.e 

ıa.ıo 

tl,35 
18.45 
19··· 
l!l,15 

20-

21-
21,15 
21,80 
21,'° 

25 
sn 

19,16 \ 

lS..'CO 
1',lô 
2',95 
ff.21 
2t,5S 

.ıo 

21,SO 
('J 

12,H 
21,ICI 

('J 

(1 Bil i ftjretll -.ıferlel- .... ı LZ Pazar güaleriac mahıae olup ao Eylilla kadar yapıla· 
caktır. 

(") Bu i arctli ıtıfer SO Eylula kadar l'azar günleri ~apılnıayacak Ycı 80 Eylw· taıi· 
hlldcu itibaren !"azar güaleriıle )apılacaL:tır. 

HAKİKİ BOMO Trrj GAZOZLARININ 
ALA1UETİ .FARİKASI 

B~~~~jl 
..... 

Gazoz şi~elerf 
üzerindeki kapsolumuz etiketimiz 

G~zoz kaps~I ve etiketl~rimizin taklit edildiği görfttdüpden 
hakikı .Bomontı g~z~zunu ıçmek arzu edenler kapaol ve etiketi
mize dıkkat ctmelıdırler. 

lığirıden: Tereke ine mahkemece va· 
Zl)et olunan Mi§OD Mahia efeı:ıdiııin Çar
§U}ukebirde Bitpazarında M:ııcilcr cadde
ainde klin 10 · 18 numaralı dükk:inda 
me\ cut e yayı tilccarıye i bıhmiıayedc fii
ruh edıleccğindeıı talip olanlann y~"JUil 
muzayede olan 27 Ağustos 929 Sah 54nt ı 
9 da mahallinde ha:ıır lıulunmalan lüzumu .FdJ 
il&n olunur. ~:31:Eiii!mm&El!BE5ı!iiBimiiEi&BEmJISJElllB•••• 

ASRI MOBİLYE 
Mağazamızda her k- b . ".eye uyğun yatak, saloa yem~lc ve yau aae 

takımlarıle karyo!al rınıız rekabet kabuJ etmez dorececıle ehvendir. 
Bir nr"ret iddiamızı iıpata kitadir. l.taobulda FiDc&11C1larda 
No 'l7. T le: latanbul 3407. 

EVZİ AH ET 



................ ~~· ···~··· "-!.ft ........................... - ........................... ...!.I ............ . 
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!~i BlbDVOK ' 
it İf@lyy©lır® jp>Üyc§lli'll~©~lYI~ 
·\f- i 
-~=·I"~ V~IQ)ftNCn ii~RiiftP 1 
=~ 1 ;1 lkiNCi KEŞiDE: 11 EVLOLDEDIR. iti 
j~i BOVOK iKRAMiVE:~ ·L ~ !I 35, 000 LiRADIR ~ f 

1 AY~OCA: ~ 1 

i 11 sa.oogg :ı: ,. . . : 

~ 12.000 .. : 
~ 1 O.OOO!iralık ikramiyeler vej~j 
~ 1 O.Oc;>O liralık ınükafat 1 
:, b k "d d t "3 900 l~: ~ u eşı e e cem an , ,, ~! 

~ numara kazanacaktır. !~ 
l~ Tra~~o~İz1;!~; !'eazT~~;uÜ~~~-numaralı bilet: İstanbul, Ankara, ;~: 
ilH: . :. 

·• 18 000 Lira kazanan 30811 numaralı bilet: lıtanbul, Edirne, : • 
• : fzmir, Acıpayam ve Samsunda. ' " 
i~ • 15 000 Lira kazanan 33166 numaralı bilet: İstanbul, Haymana, •1:1; 
~t:i fzmir, Ödemiş ve SamsunC:a. il,: 
!~ 12 000 Lira kazanan 12759 numaralı bilet: İstanbul, İzmir, l ~ if Çanakkale ve Samsunda. . 1~ 
~ 10 000 Lira kazanan 32575 numaralı bılel: !atan bul, Bursa, j ~ 
~ içe!, İzmir ve Osmanelide Satılmıştır... • 
~~·~~-~~~·!tJ~~m-~:t!k.~~U&J.:..'·l:l!-PJN..::M~: . _ w.i#.+.+.a-ii•ı+.::n::mfü.::ffi-: .. .:rt::: ......... ::w.. ,, .....•• d;;;v..:.w. ..... ffi.ın ... . 

Çanakkale jandarma mektebi mü
dürlüğünden: 

Çanakkale 9 No jandarma efrat mek'.ebinin ümera, zabitan ve efra
dının 929 senesi için ekmek ihale tarihinden Mayıs 930 tarihine ka
dar 10-8-29 tarihinden yirmi gün müdeetle kapalı ıarf ile münaka
saya vazedilmiştir . 

2 -Ekmeyin ihalesi 29-8-929 Perşembe günü saat 16 da vilayet 
dairesinde icra kılınacağından ihaleden evvel mektep idaresine mü
racaat edf.n talipler derhal şartnameler kale mektep müdüriyetinden 

verilir. 
3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklifnaıne

er şartnamedeki şerait dahilinde verilecek fiat yazı ve rakamla ve 
okunabilecek bir tarzda açık yazılacaktır. 

4-Bedeli muhammenenin ° 0 7,5 teminatı muv.ıkkatası slndık mak
buzu ve ya hükumetçe maruf banka mektupları kıymeti muharreresi 
üzerinden istikrazı dahili tahavilatile borsa fiatından ~o 1 O noksa· 
nile sair milli esham ve tahavvülatın teklifname ile birlikte ikinci 
bir zarfa konularak komisyon riyasetine birer makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

[ l ' \. '\'i • IJ• ,c- :;:, . jU_J 

aliye vekaletinden 
inhilal eden şehri (120) lira 

ücreti n1aktualı Maliye veka
leti n1ütercimliğine evsafı ka
n11niyeyi haiz ve talip olanla

I rın n1il.racaatları ilan olunur .
11 

Akşehir satınalma komisyonundan: 
[Tl tll tll ihale ... c " N ... ::: (/) 0 -'l C> 

"' " ~ 
., ., C> 

~ - C:• -.J 
7. 

., 
::: ~-::: 

l3 
::::-. 

"' :. "' . ,,. Vı 
!:?. "' 3 ..., -
::ı ::: ;;;,:- ('!) " 

~-
., 2!.3 ,,. -" s· ., ... 
"' w ., ., -

Un Kapalı Kilo 15 Salı 17-9-929 Kuruş Lira 
zarf 190,000 

Akşehirdeki askerin ihtiyacı için 1 Eylül 929 tarihinden 31 
Ağustos 930 tarihine kadar bir senelik olmak üzre 190000 kilo un 
kapalı 7.arf usulile münakasaya vazolunmuş ve tarihi ihale balada 
gösterilmiştir. Talip olanların şeraiti anlamak üzre ~u 7,5 teminatı 
nıuvakkate akçelerile birlikte her gün saat 15 ten 17 ye kadar 
Akşehirdeki satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

7. F. Satın alma komisyonu 
riyasetinden: 

Mersindeki kıtaat ihtiyacı ıçın 1 Eylül 929 Tarihinden 31 Ağus
tos 930 tarihine kadar zirde cinsleri gösterilen beş kalem erzak 
kapalı zarf ve 12 kalem erzak aleni munakasa usulile 5 Ağustos 
929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mevkii münakasaya çıka
rılmıştır, kapalı zarfların ihalesi 26-8-929 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 10 dadır. aleni münakasaların ihalesi 27-8-929 tarihne 
müsadif salı günü saat 14 tedir taliplerin şeraiti anlamak üzere her 
gün ve münakasaya iştirak edP.:eklerinde vaktı muayyeninde yüzde 
yedi buçuk · e'minatı muv~kkatelerile Adanada l'llilteşekkil askeri 
satın alma komisyonuna IJlllraca.atları. 

Aleni munakasa Kapalı zart 
Nohut Un 
Mercimek Sığır eti 
Bulgur Sade 
Pirinç Yulaf 
Patates Kuru Fasulye 
Kuru Soğan 
Kuru Üzüm 
Sabun 
Peynir 
Odun 
Meşe Kömürü 
Saman 

111ekt.~bi. "v ·" - O~O©!lhlüy<® ~~tull'i) ©.\DM©l -
nıudurlugunaeI1: n,.,. a o a a ~ 

Çanakkale jandarına 

1 - Çanakkale 9 ~o. jandarma efrnt nıek•el.inın tımPra zalıiton ve efru· ~~ITil0$\,f©lfi1 lr®D~ D~Olfilgı®lfi) 
dının 929 senesi içın ekmek i~ale taril:indPn :\b' ıs <ı.1l~ ıarihine kad~r Çuval Mahalli teslimi 
10-8·~9 tar_ihinder. itibareıı yirmi aün mu.Jdeıle knpal zJrt ile miiııaka-a~a 1700 1-lahi ede 
\&zedılmı~tır. . y d 

2 - Ekmeğin ihalesi 29-8-29 !'er~emlıe giinıı aat Hı da \ll;het daıre· . 400 . . . . ~assa a . 
sinde icra kılınaca!!;ından ihaleden ere! nıei<tı·p idaresiııe mlır~L"uat edrn 1 .. lslahıy~ ve hassadakı kıtaat ıhtıya~ı ıçın ~ıta anbarların_a _teslım 1 

talip:er derhal ~•rtnameler J,alr mekt(•p mıidürheıince" verılir-. ~artıle b'.llada .?1ıktarı muhar~er dakıkın, 10 ag-ust?s ?.2?. tarıhınden 
3 - ;\ftinekn<ovn i tirnk edecek t·ılıplnın '" er·e~leı teklıfııamelcr ,1rt- 1 ıtıbaren yırmı gun sonra 31 agustos 929 cumartesı gunu kapalı zarf 

namedeki ,erait dahilinde 'erilen·k fiat yazı '" rakııınlu \t' okunnlıile• •'k usul ile ihaleleri icra edilecektir. 
bir tarzda açık. }BZıl akıt. _ . . 2 - Münakasaya iştirak e<lecek zevatın teklif mektuplarını bir 

4 ~ ~edelı ınulıaınınınenııı 0
• ı,:1 tenll'ıatt nıU\.-ıkkntbı ;lnclık .. nılklouz zarf derununa vaz ile ticaret ve<ikası ile dipozitolarile birlikte diğer 

yeya hııkum:ı~e nı~r~f .. b'nka ıııe' tupbrı kı\lndı ıııuharrıı·p,;ı . uzt'rındrıı bir zarf derununa ve kapalı olarak zarfların küşadı olan saat on 
ı-tıkrnzı dahılı taiıvılutı\I,. loor•a 1 ıtualaıı 0

• JO ııuks~nıde 'Jır ınıllı <••hl n .. .. . ] • . 
,e talıvilıltın teklifname ile bırlıkı, ık,ııci hır ,, 1ıa klJnularal< k 0111;,, 0 ,, dortten eve! ıslahıyede nıuteşekkıl satın ama komısyonuna tevdı 
riHsetine birer maki>uz mukabilimle •eril c•ktı.. edeceid'!rdir yevm ve saatı ıııuayyenden sonra hiç bır teklif kabul 

edilıııiyeceği gibi hariçten diğer suretle muraceatta kabul edilemez. 

l'UllllllllllllllllllUUlllll!lllill!llllllJ!llllllllllllliUJl!lllll'.ııılilllllllUlllillllftlllJlffillllill!llllllHillillll!lllillllllillllll~lil!ılll 3 - Talip olanların şartnameleri görmek üzere komisyona mura 
ceatları şartn ı:melerin talep vukuunda posta masrafı talibine ait olmak 

=~, Tilr e iş -- üzere beheri yirmi kuruş mukabilinde gönderilecektir. 

§ ::Ba. kas ~~ ................................... ··················· ..... .... 
~ ~- =~ J Defterdarlık ilanı j 
~ Serıııa}·esi: Tediye ediinıi~ --- ....................... - ....................................... ..... 
: 4~000,000 Liradır '.'.'.'.: 1 Adalar mal nıüdürlüğüaden: 

Kıymeti Mahallesi Sokaği ~o Cinsi Takuimatı 
~ ~= = Um ıımi 1l.tii<lriiliik = rsOô Heybelıada Manastır 29 ahşap hane i :~~!:!: !;ı~: i ~~~~ 
~ = bak 2 inci kat 4 oda 1 
::_--.:-: i"E sofa 1 hela 3 üncü kat 
:. o ~ yarım çatı arasında ufak 
~ ;;,;;; 2 oda zemin katında o-
r.=: s b ı = dun kömürlük kuyu sar-
i~ u e er : 5 nıç bahçe harap çama· 

; 4nkar .;, AJa~a A> :;alık lstrmbul ·-·· ihale bedelinin nısfı peşinen ve nısfı diğe!;rı;~~le tarihinden bir 
!' ; 1 '•:pu·on t;vıığ ı/dah Bursa Balıkesir sene sonra nakden istila edilmek ve ihale bedelinin temamen istifa· 
- Kw·~rri Jznı1r Giresun Mersin := sına kadar Hazine namına birinci derecede ipotekli olmak şartile 

- • ar'ı<":: &.'cr1•ıit --- balada muharrer hanenın mülkiyeti 17-8-929 tarihinden itibaren yirmi 
• - .Ht aıt muıınıe!ııl., Kumbar Iar Kusalar gün müddetle müzayedeye vazedilmiş olduğundan talip olanların 

~ ı·:. ]~J!I' ':!ilı~il:~'Hi""lilılfllliıl1 11mlll~. ~ı:uı;!!ltlllFUil!llll~UP.llUml!lli'.'ilillll!!illHllllllllliUl!!llllllllll!Hlllllill.fJ f~~-~~~ Po~~~e;.be gilnü saat 
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te Adalar mal müdürlüğüne müracaat 

b Askeri m ··na
kasa ilanlari: .................................................................................................. 

t • 1 Fındıklıda l\l. M. vekaleti satınalma ! 
• • i komisyonundan: ! ............... ~~ ....... ,,, ............................... _ ............. . 

A.deı Tarihi ihale Günil Saatı 
2 7 - Eylul - 92q Curııart<>i ıo 
2 8 · Fylıil · 929 Pzar 10 

Dtirt demir hanaar kllrulnıu~ \·aıir~tte te!dımt '"Uret~h_• kaoah 1arf .ı~nlile •m· 
naka:.ıı'Hl k.onınuştu; ihale gunleri ' karıda )anlnı ıtır. l\.e~iıııi ~eraıtı f"nni-y~s.:ıı 
proje~ıııi gurmek üır'e- her glın lstanLul Fındıklıda .\1. \I. satın alma komis)·onuna 
ıuurara~tları \liinaka~aya İ':'tirnk içinde o gün \&ktinden e'vel teınin:ıt vr• tl!ıdif 

mekluplarını ınakbuz mukabilinde Ankara merkez "-&tın alma kutni~\onu ri,·a.:.::etint" 
\:ernıeleri Bidayeti inşaattan nihayetine kadar ııezilreti fenniv~~ini d.erulıde. eJec0 k 
diplomalı fen mPrnurunun dahi Yeti.kasının teklif mektubile birliı.1.te verilmesı 
~c::~ruttur. 

M anisa. :\fencmen, Kasaba ve Kırkağaç daki kıtaatın ihti~·acı olan 5ığır ~ti 
_kapalı zart~a nıünakı:ııta~a konmu tur. İha.le~i 5 • ("\}ıj} a 929 pe.-şf"mbe günU 

?\.t~nısada. a-.kerı satın alma komü·yoııunda yapılacaktır. Taliplerın ~Iaııisadaki m0 z.· 
k.ur komısyona muracaatlart. 

y nişeh~de ~n-~a t'dilmekte bulu~an :\IilH müdtt~a vekalet binasina dort adPt 
asansur te sı::zatı )&lpılacaktır . Kapalı zarf u~ulıl~ ıniinakaSa\""a konulmı § u .. 

fhalesi l·e)-·lül·929 per2enbe güni.i saat ondadır. Keşfini ~eraiti fenni) e ini projesini 
gürmek i.izre h!"r gün Ankara merkeı !l-:ltın alma konıİ$\Onuna gelmt>lerı mJn Ka .. 
saya i~tirak için de o gtin ve saatinden evel teminat VE' tt?klif nıektuf)larını makbuz 
mukabilinde komi.:0-,·onu mezkUr rİ\il!'t:'tine ve-rnıeleri . 

1 - İ~bu tc".""i;atı deruhte edec~k miihendis ile bu gibi te':;isa: vücuda getirdik· 
lerine dair \e:iaihi re$mi-ve\İ ibraz e\lemeleri Jiiıırr,dır. 
E lü.zizde_!ci kıtantın ihti)·a~ı olan 2.5 ağustos . 929 paz3r gün~ !aat 16,30 arpa ve 

~al 1 ı dt" ~aman ve 26 Ağı.ı<:.to~ 924 Pazartesi gUniı ~oa 16 da pirinç ve 16,30 da 
fa~ulye ve 17 de nohut ve 1 ı.:ıo da jeker ihale edilın"'k uzer"" kap· ı .. arf 3ulile 
ınünakaşava konmuştur .. .ıya talip olanların ve şartnaıne\İ alıuak i .. te)tnlerin ElizizUe 
ki a~keri saiın alma 1,1 ... nisyonuna nuıracaatları. 

E zine •;e Bayram içteki kıt~atın h~) ,·~nutı !hti~:a~_ı ol~n kuru ot . kapalı ıarfla müna. 
kasa\·a koııı-:..tıitur. ıhale.-.ı ~-<'~1ul·929 !-41ı gunu fzınt>de ask"'tl ,.atın alma komı•· 

yonunda yapılaraktır. Taliplerin Eıinedf>ki ınezklı.r komi~' ona müracaatları. 
1 stanbul yollama müdüriyeti n~bannda me\'cut 53-1 bo~ gaz. ve benzin tene"-e"-i ve 67 

boş gaz 0andı~ı pazarlıkla m<lıaye<leye konmuşlur. ]halesı 26 · A~usıoe • 929 Pa
zartesı günü ~aat 14 de l\omi"·.t)numuzada yapılacaktır. Taliplerin ~artnameıini komİi· 
~onuınuzda görmeleri ve ihale saaunJa tenıiuatlarile liomisyon\111uzda hazır buluıı• 
maları ilin ulunur. 

A •ker'. ihl.i)acı için 26 . 8 - 929 Pazarte•i günü <aat 15 te bir adet lağam taıhir 
makıne<:.ı pazsrlıkla alınacaktır. Taliplırin şartname ve şekil numunesini komisyo. 

numuzda gi..ırmeleri ve ihale saatında artnamede yazılı olduğu gibi teminatlarile k~ 
ınisyonumuzn muracaatları. 

....... •••••~••••••c••••••••• .......... •••4 ... •~•~••.,.... ....... ......,... ....... ! Üçüncü kolordu ı;;atınalma omisyonu dan i . ......... , ................................... ,,,,,,,,,, .. 
K ııaaı ıhtiyarı için 2~000 kilo ,aman ve 66700 kilo ~atakl.k ku.ru ot razarlık sure. 

_ tiyle nıub .. ):ıa, ed~lece~tir. Pazarhğıı;ı i~alesi ~6 • .\ğustos 929 Pazartesi günü saat 
l;> te ;ap1hıcaktır. falıplerın -:artname,.ını gtırmelerı ve şa.rtnaınede yaz:lı olan tekildeki 
temınatlarile komisyonumuzda hazır bulunmalarl ilan olunur. 

S elimiye Ye Üa\·ut p1;1şa kı:ılalarında Tt"'raküm f'df'n \ ü1bin kilo Gübrenin pazarık: 
~·1rctile satılnı~:iı; tnkarrür etını~tir. Paz::ı.rlı~ın ıh;.ılniı 2·1 · .\~u5:to~, 9:29 Cuma rtt'si 

~ün.Ü ··:ıal l~t t.e yapı~aeaktır. ~falipll"rın şartname1o0inl ~·ırmt'ltri ve- .. artnamede )&zıh olan 
~ekıldekl te mınatlarıle komısvonumuzda hazır bulunmaları iliin olunur. 

K ıtaat i_hıiyacı için 11~74~9k'..ıo_. kuru ot pazarlık •urrıile mubayaa e~ilecektir. Pa;ar-
lı~ın ıhale>ı 26 pozarıesı gunu .aat 16 da ıapılaraktır. Talıplerın ıartnamasını 

gürnıeleri ye şartnamede )azılı olan ~ekildeki te"minatlarile komis)onu.muzda haı.ır bu· 
Junmaları il.iin olunur. K ıtaat ihtiyacı için 7.WO kilo üzüm pazarlık c;uretile mubayaa edilecrktir, pmarh .. 

ğın ihale-i 28 · 8 · 929 Çarşamba ~unü gaat 16 Ja \apıla<"aktır. Taliplerin şart· 
name1ı1ini )!;ormeleri '\e ~artnaınede )'azı~ı o1an ~~kildeki tc"'minatlarile komisyonumuzda 
hazır bulunınaları ilün ulun ur. 
K ıtaa: ihfüacı için 11S96 çeki >opal. zarf usulne mııLa)aa •dilecektir. lhaleri 4,. 

9 • Q29 Çarş!lmba gi..ınü ... aat 11 dE> yapılacaktır. Taliplerin ~artaamesini 1'omis~ 
~onumuzdan almaları ve• ::'artnan1edr yaıılı olan l}c:kildeki le'minatlarilc ihale !!aahndan 
e\·vel komi~yenumuıda hazır bulunınaları illin olunur. 

............... , .......................... , .. _., ................ ........ 
i Bakır köyi'ınde barut fabrikalarında imaltı harbiye i i ol) htambul ~atınalma komisyonundan: ıOo i 
...... .•........• , ............................................ ,_..,...... 
J 6000 kilo Arpa münaka'lllva konulmuştur. ihalesi H . Eyliıl . 929 cuıııar

tf'!!ıi glinü saat 14 de icra kıbnacalf..:ır. !tava talip olanların tenıinatla
rite· beraber korni:;yona muracaatJarı. ..... ................................ ~ ............................................ . 
J Mekatibi askeryie satınalına konıisyonundan J 
......... ~···· ... ········· ......... •·········· ...... ··-····· ........... . 
A .;;keri :\lekttplt'r içın 75000 kilo \erli Pirbıı; kapalı zarf surPtıle atın alınar:akur. 

~li.inaka!"a~ı 26 • A. u:-;to!' · 929 Pazartesi gıınii f-:ci.at 14,30 da HarLİ\"e ~Ic-ktebi ye
mekha<ltlt'ri önündeki nıünaka::a ınahallinde icra ı..ılın~l'aktır. Talip)j.rin şarlnHmesi 
için :\Jezklır kumis~eına muracaatları ,.e i~tirak. içinde ~rtnanıesi veçhile haıırlaya· 
cakları teklif mektuplarını saatı n1ua,·ypnesine kadar müselsel numaralı ilmaber mu· 
kabilinde komisyonu me1kUr rİ)'llsetilr vermeleri ililn ohınur. 

3500 Avak amerikan vidalası Kapalı zarfla ihalesi "4 • 8 • 929 cumartesi 
· ••at 14 

3000 nıelre Mavi dimi Kapalı zarfla ihalesi 24 • 8 - 929 cumartesi 
1300 • Pafüka gaat 15.5 

~lilli ~tiidafaa deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda ~ezıh eşya hizalar,nd& mu· 
hırrer gün ve ı:ıaatta ihaleleri icra edilecektir. Şartnaınelcrıni görmek i~teyenleria her 
uün vermek isteyenlerin )'evmü ihalede muharrer saatta Katımı.ıs~ada deniz !!atınalma 
komisyonuna mu.racaatları. 

50 ton Gaz. % ton Benzin Pazarlıkla ihale•İ 2 · EvlM · 929 palarte!i günP eaat 
ı ı Ue kapalı zarf usulilr münakn!1.ııya konulan Ye 12 .1ğusto~ 129 tıırihind,. ı~ale~ 

si irra edilecek olan ve rriıkdarları yukarda ya.zılt gaz \C benzin yevmu mezkurd& 
talip zuhur etmediğlnden tekrar ınünaka".'4va konmuştur. Şartnamesini gurm~k iat.:· 
)·erı!c.rin ··e itaıır.ına ta1ip ol~olarında balida muharrer gün ve ~aatta Kasıınpaşada De 
niz ıe,·aıım ~atınalma kornıeyonuna muracant\arc. 

Dk 
... r_ ....... . _,,.::::::::_. o ~o ......... .. 

!!Haseki kadınlar hastanesi Cilt !! .. · H k' · •• :: ve Fire11gı e ımı !i 

l~cevat Kerim1l 
ii 1ıırbe de Eski Hılalı ahmP: ii 
ı: .: 
il binası. Tel: lstam. 2622 li 
• • ••::::r:ı::::c~t::ı:ı::ı::ı::::t:ı:::::u:~::::::ı•• 

24-Cuivıart:esi 9~9 

'" ---· p l 
Tulu Ôi:le .. ~k~odi 1t~l~ı:taL ha••lc 

4,56 12, 20 lb,15ij"ı9.26 tl.16 'i !l .... 
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Mes'ul müdürü Esat Mahınıı: 


