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H@ı~©ıt peılh1®Dü0ö~ü R 

Ticaı~et odasının 
pahalılığının 

tetkikleri ·ve hayat 
hak~ki vaziyeti 

Hayatı lafla değil, hakikaten 
bakalım! 

ucuzlatmanın 

Ticaret odası tarafınd~n h~r .ay 
yapılan hayat pahalılığı ıstatıstık-
Jerinin temmuza ait olanlan da ne~
redilmiştir. Burada gıda madde!erı
ne mahrukat tenvirat,· tathirat, gi
ye~ek ve ev kirasına ait dört grup
ta 25 ihtiyaç eşyası tesbit edilmiş 
olup bununla bu günkü pahalılık 
derecesi bulunmaktadır. 

Gıda maddeleri grupunda ekmek 
şeker, kahve, pirinç, makarnR, pa
tates, fasulye, soğan, zeytin yağı, 
tuı, süt, beyaz ve kaşar peynirleri, 
et, sade yağ, ynmurta, ' balık, taze 
sebze zikredilmektedir. 

Mahrukat, tenvirat, tathirat gru
punda petrol veya elektrik, kömür, 
odun, sabun alınmıştir, 

Giyecekte elbise, çamaşır, ayak 
kabı: ev kirası grupunda da yalnız 
kira fiatları vasati sibulunmaktadır. 

Altın pııra farkı da nazarı iti
bara alınarak tnm 15 sene evel bu 
aya yani 1914 temmuzuna göre bu 
senenin temmuzu arasında bizde 
hayat hahalılığı farkı 0o 1421 ku
ruş olmuştur. 

Bu nisbet bir senenin en ucuz ayı 
olduğunu ifade etmektedir. 

Çünkü ayni eşya kanunusanide 
1523, şubatta 1531, martta 1542, ni
sanda 1517 mayısta 1481, haziranda 
1430, temmuzda ise l i • Altın 
para il yni eşya yu an a · y
larda şu fiatlara alınmıştır : 

168,6-173,9-171,S-168,7-163,l-155,3 
154,6 alakadarlardan bazılanna görr 
Ticaret odasının bu tetkıkatı bir az 
garip görünmektedir. Çünkü oda sQt 

aylarda hayatı mütemadiyen ucuz-
yor şeklinde kabul ve tespit et
ektedir. 

Halbuki hariçte her ay hayat pa
halılığının arttığı hissedilmektedir. 
Yoksa oda kağıt üzerinde hayatı 
ucuzlatmakla hayatın dışanda haki
katen ucuzladığına mı kanidir? 

Hülisa ticaret odası yalnız lafla 
iştiğal etmeyerek memlekette ha-

Q 

caresıı:ne 
~·~~riZ:mBriım&iiallliRı! ________ mr&;l!Mla;~lillll!ll--~f 

llnyat pnlınlılıgı ...... ~-· 
yatı hnkıkatcn ucuzlatmanın yoluna 
ba.kmalıdır. Gazlerimizi, gözümüz
deki şu adeseyi yanı başımızdaki 
Romanya, Bulgaristan gibi devlet
lerin hayatına tevcih edip bakınca 
bu derdin bir çaresi olabileceğini 
rr ü J::ıhede etmek güç olmaz. 

ve Ticaret odası 

Büyük, beynelmilel bir mesele 
olan uİnumi hay~t pahalılığını biı 
halledemeyiz amma, muhakkak, bu 
işten anlamnlan lazım gelen tica
ret odalan bir az gayret gösterse
ler, hiç olmazsa ihtikarın önüne 
olsun geçmek kabil olur. 

====== 

Derdest! 
Rizede onbeş 

sabıkalı 
yakalandılar • 

l M. V eııizelos 1 

Ankara ya 
gelecek mi? 

Aşk! 
Evl~nenieyince 

beraber 
ölmP~ i~tediler 

Rize ve Hopa havalisinde sirkat
ler cinayetler yapan ve hükumetin 
ka~uıll takibatından kurtulm~k üzre 
dağlara kaçan ve ya şehrın bazı 

l • de gizlenen 15kadar sabıka
yer er:dın d sti ve adalete teslimi için 
lının er e d R' 

. • vekaleti tarafın an ıze 
Dlahıli>:e • de çalışmak üzre la-
v layeti emnn ı 

• b' . • ube memur a
tanbul polııı ırıncR'ş e ve civarına 
rı_nd~n bir. kı8smı 

1~urlar evelki 
gıtmıılerdı • u me · terdir 
gün şehrimize avdet. ~tmış emrinde 

Bu memurlar vılayet f d 15 
çalatarak tamam bir ay zar ın ~ 
şakiyi yakalayarak adliyeye teslıme 
muvaffak olmuşlardır. 

Bu şakilerin ekserisi ağı~k~za 
mahkemesince giyaben m m 
bulunmaktadırlar. 

Mamafih kanun mucibince tekrar 
muhakeme edilerek haklarında 
ikarar verilecektir. Bunlar arasında 
dama mahkOm olanlarda vardır. 

Amerika· Ingiltere 
Washington, 24 [A.A] 

Malumattar mehafil, Amerika 
ile fngilterenin bahri kuvvetlerinin 
1934' ve bin 1940 seneleri arasında 
muadelet kespedeceQ-i mütaliesın
dadır. Mamafi, bu h usuıta bir iti
laf aktedilmiş olduğuna dair olan 
haberler nabehengam telakki edU
rnektedir. Reisicümhurun bahri si
yaseti manevi bir muzaherete nail 
olmaktadır. Çünkil gerek riya.s~ti 
cümhur sarayına ve ~erek _harı~ıye 
nezaretine bu siyasetim tasvıp eden 
binlerce mektu~ E"elmek\ cHı·. 

Atina, 23 
M. Vcnizelos Laheyde gazeteci

lere beyanatta bulunarak Türk-Yu-
nan ihtilaflarından bahsetmiş, bu 
ihtilaflar için bir telif çcresi bulu
nacağını ümit ettiğini söylemiş ve 
bu ihtilaflar bertaraf edildikten 
sonra iki memleket ara.ııında bir 
bitaraflık ve dostluk tnisakı akti 
.çin Ankaraya gitmeğe amade bu
:unduğun~~ eylemiştirr. 

Kıymetli bir 
memurumuz 

Vahan i 
minde birer 
meni gene'" 
yle Eteni ir-
minde bi,. 
rum kızı, bi-

l 
ribirlcrini çıl
dıraııya sev
di k lerin den 

evlenmek is-
temişler fa
kat aileleri 
rau olmadı-Polis mildüriyeti . birinci şul• 

baş memurlu~untb bulunduğ\• e ğ:ından ölü~ü 
nada ma • yaiamata te-
lı.ıp kara Kt:· !IS - --~--~"! f rcih ederek 
mal, Apdül- j evvelki ak-
kadir, Şcvh tirketi hay-

.,, riyenin 63 
Sait isyan .. - numaralı va· Y AHAN 
da alakadar porundan ayı:ı.klannı birbirlerine 
Seyit Ab - bıt~lıyarak denizi atılmıtlarsada 
d Ü 1 k adir, kayıkçılar tarafından kurtar.lmıf-

lardır. mulup ca-
sus Nikola 
ııibi maruf 
kimnleri ya 
kalamata ı 
muvaffak o- ' 
lan Ziya bey 
dahiliye ve- ""..,'-=-" 
kaleti tara-
fından. bi -
rinci şu"' c .
mfldür ın • 
avinli.tjne 
lrı~'etli ~ 
v· f~ .. : · 

ZIYA B. 
.;;lunmuşhır. Ç 

memurumuza '.fc.ıı 
r et: ...... + ~ l .. j .. • 

Son gün! 
Dün sergiyi iktis:ıt vekili Şakir 

bey ve refikaları ziyaret etmiş, gör
dükleri mamulat hakkında beyanı 
takdlrat eyl~mJtlerdir. Ziyaretçiler 
arasında polıs Müdilrü Şerif bey ve 
ailesi ve avusturya sefiri ogilıt kı
ral ve aiJeleri ve Romanya ıeyyah
lan bulunmaktadır. 

Sergiyi dün 14,000kişi ziyaret et
miştir. Şu suretle on dört gün zar
.fınb 174.000 yüı: yetmiş dört bin 
kişi geımi,tir. Sergi bu ak~ıam aaat 

e "de l{"fH\ n<' ı t ... 

(Gi~~ü u:n~.-ı 
l Y aluvayı tekrar 

teşrif ettilt:r. 
Reisicümhur hazretleri dün 

akşam saat 6 da, refaketle
rinde Baş.-ekil ismet paşa haz· 
retleri, malive Yekili Saracoğ· 
Ju Şükrü , . dahiliye ' 'ekili 
Şükrü Koya, Katibi umu· 
mileri Tevfik, ser yu·erleri 
Riisubi ve refaketleri mutat 
diğer ze,·at oldut;u halde Er
tuA'J'uJ yatına rakiheo Y alu\•a
yn teşrif etmişlerdir. Gazi haz· 
ret1er4ıin hu seyahatları es
nasında imirıaa emrü işaret 
buyurdukları Yaluva Kaıılı
casını ihya keyfiyetini müs
bet fiil sahasına isal buyur
maları ve Yaluvada iki gün 
kalmaları km·\·etle muhte -
meldir. 

... 

Kadınlar polis 
olamayacak ! 

-ıc-

Kadınlar birliti kadıalann poliı 
olmaları hakkında teşebbüsatta bu
lun Uf ve viliyete bir de istida 
vermiş idi. Vilayet, kadtnlann polis 
mektebi açmalennı yasak etmıeye

cekse de bu mektepten çıkanlan 

polislikte istihdama mecbur da ol

ma.) ~takhr. Bundan bqka şlmdiki 

P'"'liı mektebine kadınlann dahil 
c1m ına da müsaade edilmiyeük-
tir. 

üsküpte tufan 
, Belgrall, 23 ~(AAJ: 

Osküpten bildiriliyor : Onulıti 
Sırbiıtantiaıki tufanasa yatmu•!ar 
yüzünden geçen gece şehif eVle
rinden mühim bir kısmı sular al
bnda kalmışbr. Maddi zarar pek 
büyüktür. 

.:1JJ1fil1ı EDEBi TEFRlKAMJZ-tMI~ 
~ E 
:ıruırkmenıerıe~ 
= savaş ., ; --- ~ ·- Yazan: Comte de Gohinean = 

''1KDAM,, da karilerimiz :::"' · 
i"in aeçenlerdc Comte de ~ 

- :r ' ., .. 1 zıJana .::..:: ::: bineau'nun guze ye - = = dan biri olan " Kandehar = = . tik == = ôşıkları,, nı terceme etmı'- : != 
Şarkta hayJı dolaşmış, Turki~ 

"vede de çok bulunmuş eeneb~ 
-1• ı • •L- -bir edibin yazısı o ması Jüua· := 

rilc ''Kandchar aşıkları,, zevki~ 

1 
= okundu. Bun.dan ees~~t ala- 5 
- ruk gene aynı muharrınn da- := 

• ha güzel eserlerinden biri e = = 1 =olan = 
ı Tıüıırkmenıerıe~ 
j-· sava el e 

- C\>9 :ıı::: 
- ismindeki romanını bugün - ;;;, · 

den itibaren tefrikaya hafla-=: 
dık. Kadınm nasıl bir mahlfik ::x 
olduğunu, vak'anın içinde geç- ;; 
tiği memleketin zihniyetini := 

( 5 ifade etmesi itibarile de eser, -
I ..- ."Kandehar aşıklarından,, dah~ 

1 --= glizel bir edeb'i parçadır. ~ 
_ Şurasını ayrıca lrayiktmelr. i 
•tazımdır ki., son sMelBr ve •Y- e: 
lar da bile ,arkı göya gM"üp ~a = :etelerine aafsata ve :Ucube d 1 

= makale silsileleri gönderen mu· $ 
':= harrirler hala t•arken, alımı~ e 

sene eııı•el §arka dair, sırf edebı ~ 
bir mevzu üzerinde yazı yazan 1 

= b" bir müellife de bu ruyet IE 
-· ecn~ ı . d bakmak ıe ona ~ := zavıyeaın en . . = 
:= .. hiik ··m vermek, yenılerıne !2 
E gore u . . r. l k s 

nazaran, büyük bir ınsa,sız ı -
o~ro~~ 

-- yeni tefrikaınız ~ 

~ 2inci sayfailadır. i 

Te\HİH'J l:f\.i Uf\ l" 
)) \' Al~AR 
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Aliye hanım davası! 

DÜN DAV ANIN AGIR CEZADA 
DEV Al\ilNA KARA il VERİIJDI. 

.. 
illYE H. VEKİLİ 
SADİ HİZA B • 

Kızı öldüren 
Erenköyde Vedia isminde bir 

• km ölüdren Feyzi ati lisesi talebe: 
sinden Tevfik Fikretin mutiakemesı 
müstacel işlerden olması ~o1ayasi• 
yle qirincl ceza mahkem~e 

1 
ril .. 

yetedildi. Buraa lisesin~n olan bu 
gencin orada mukayyte bulunup bu
lunmadığı sorulmuştur. Gelen ce• 
vapta mukayyet olduju bUdiriliyo-

.,. 1 
rdu. • 

Bu cihet tespit edlldilitU ~oııra 
katil gencin vekili 30 tane müda· 
faa şclıidi gösterdi. Mahkeme b~
nu kabul cduck mulwıkemeyi •11• ~ 
etti• 

koT!'tllı,w>rum 'f\t" i.sll'rsem ya-;N 

a benim gibi ih .) arladlğm .ııdMl.t.o 

• 



• 
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T aıırlllııte [\})ıtiı~liJık ©la~caocıır 

BÜYÜK KATERİNA 
2-

Esld hayat, yeni hayat· on altı atlı araba!- Prens 
nasıl bir adamdı?- Rus tacı için!- Dinini bile de
~tirdi· Büyük Katerinannı doğuşu- dağün! 

Y ezen : Henri ROBERT 
KGçilk Alman tehrindeki müte

vaıi hayat ile bu yeni hayat ara-
11ndak.i tezat o kadar kavrayıcı ve 
o derece tlddetli idi kl, Princeue, 
hörmet ve itibarın bu azami dere· 
ceoi llnünde hayretlere düşmüş, 
adeta ne yapacatını bilmez bir 
halde idi. Saflyane bir eda ile : 

- "Bana, hatmetmu.p kıraliçe 
hazretlerinin maiyetinde imifim iİbi 
ieliyor, bütün bunların zavallı be
nim İÇİi• oldutunu bir türhi aklım 
almayordu • ., diyor. Moıkovaya kadar 
11yafıat aeyahat, mızraklı askerle
rin refakat ettitl ve on altı beygir 
tarafından çekilen şahane bir ier
dunede devam etti. 

Prenaeı kocaaına yazdıtl me· 
ktupta bu ıeyabab anlatırken: 

" Kızını Ye ben. kıralıça1 .. : iİbi 
yafıyoruz 1 ., diyor. lık mülakat 
Moıkovada oldu. Eliaabeth made
rane bir hüınü kabul iÖıterdi. 
Genç Crandilk Pierre İle ıefkatle 
delu bir tehalük içind~ idi. 

Yakışıklı ve güzel değil 1 Ni
fAX!lııından bir yaı daha büyilk, 
yilail çiçek bozutu, nahif, ıoluk ve 
marad bir hll ve tavn vardı. Ah
liken daha çok inkiıarı mucip ol
makta idi. Bir takım çocukluklarla 
oiYanmerda"e arzuların, gülilnç hal
lerin ve yilkıek hlulyatın acaip bir 
aalituıD1 arzediyordu. Fakat fena 
tarafı iyi t.rafına galip bulunuyor· 
du. Battan bata uydurdutu bir ta: 
kım kahramanlık ıııasıılları anlata
rak• nitanlııını kendisine hayran 
kılmata utJ"&fıyordu. 

Fakat o, d. ha o zamandan ha
ldkatpereıt, pek acemice tahayyül 
edilen bu masallann yalan oldui'u
nıı anlamak için zahmet çekmiyor 
ve bu çocukça kafanın baıitliti ve 
buda!alıtı karş111nda iatıhkar du· 
yuyordu. 

Bununla beraber o kadar men• 
faatı mevzubahlıldi kl hiaılyatından 
hiç bir t•Y göstermiyor. 

Hatıratında kaydediyordu 
" Ona kartı tamamen lıikayt 

idim. Fakat Rusyanın tacına kartı 
öyle detildim ı. 

Biru daha ileride izdivacı mG
naaebetile ve daha kat'iyetle ıunları 
yazıyor. 

"Gönlüm hiç te iyi bir şey ola
cajtını ıöylemivordıı. Yalnız ihtira· 
ıınıdır ki beni tutuyordu. 

Bu kız, bu ihtirasa her şeyini, 
' batta dinini, imanını bile fedaya 

hazırdır. 
Sophie d'Anhalt Luther tarika

tından bir protHtan idi, fakat Rus. 
yanın küçük inıparatoriçesi ortod

' olu mezhebinden başka bir mez. 
hepten olamaz. 

"Ortodokı '.dini ilk ve en oaf 
hıriıtiyan dini olmuttur. Dinin 
yalnız harici ahkamı baıkadır ... 

Bu on beş yaşındaki çocuk, bir 
ilmi edyan doktoru ciddiyetile, di
nini değişdirmesi eobabını münaka
faya ıririşiyor. 

Eğer kendini tamamen ikna 
edemiyona dahi, hiç olmazsa ba
baaını iknaa muvaffak oluyor ve 
bir kaç kere: 

- " Kızım Ortodokı olmaz 1 ,, 
diye iddia etmi9 olan babası, 111· 
ha yet: 

- " Ha Ortodoks olmuş , ha 
Proteatanl ne çıkar?,, Demete baş· 
lıyor. 

Binaenaley • Sophie d' An halt. 
ın Ortodoks dininde vaftizi icra 
ediliyor ve iımi: 

KATERINA ALIEX!EVNA olu
yor! 

BQyük Katerina tevellilt ediyor. 

• • 
Vaftizin erteai günil nitan 

merasimi icra edildi. Fakat Gra· 
nduk hutalandıjtı ve iyileşmesi 
çok sürdüğü için izdivaç ancak 21 
Ağustoı 17 45 te icra olunabildi. 

Düğünü 10 gün süren harikülıi
de eğlenceler takip etti. Katerinanı 
babaaı bu etlencelere çatırılmadı. 
Yalnız dQğünün tafsilatını duyma
kla iktifa etti. 

[Arkası yarın] 

1."ioskova müsteşarlığı 
Moskova sefareti müsteşarlığına 

Köıtence şehbenderi Agah B. tayin 
edilmiıtir. .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 
• • .. .. 
Ü iKDAM ii 
:ı ~ l· Abone ve ııan tarlfeaı u 

Abone ücretleri !ı 
~ i! 
:S Tir kiye lçinı Senelik l 700 !: 
İİ Altı aylık 900 ii 
p Oç ayhk 500 jl 

İ:j Ecnebi memleketler için SeneJik 3300 ı'I 
:, " '' ~· Alu aylıkJ600 .: 
!i .. " " C'ç " 900 !i .• .ı .. .. 
:: :: 
i! iUln ücretıerı ij 
n :. 
:1'ıı' Tek ıütunda aantimi 'İl 

Altıncı aayfada 25 klll'llf 
:! Beşinci " 50 " ! .. .. 
ii Dördüncü w. 80 " i! 
!! (·,...üncü ..., 120 " !! :: \ :· 
jl ikinci w 200 " ı! il Banka ve müesaesati Maliye Iİ 
i: ilUnları hususi tarife}'e tabidir. !: 
!i 'ficarel müdüri)·etinin, şirketlerin !I 
g t"""ili hakkındaki ilanlarile katibi lj 
ij adillikler ve anonim tlrketler Ü 
İ! iliııları., ıantimi otuz kuruıtur. H 
:: Üt'"air YC müca&e~atı reemİ)t" !. 
!! ilıinlorı. Turk mektepleri ve aaari ii .. .. ii ınüot~ire ilinları santimi )irmi :İ 

:: kuru~tur. Ü • • ... ::::::::::: t:: :::::: :::::: ::: : :::::: ::::::::ıı:: •• 

it buna kalsınl meahebini deği
ttirirl lmparatorhık tacı herhalde bir 
ihtidaya değer. Grandükün papazı 
ona yeni me•hebini öğretmeğ'e me
mur edilmiştir. Kendiıini' derin bir 
itaat ile zühtü takvaya veriyor ve 
inanmıı bir proteıtan olan babaaına 
"dotruıumı söylemek lizımielirae, 
bu mezhebin itikadında hiç bir ya
nlışlık bıı!mayorum. Yalnız kelime
eler başka!,, diye yazıyor. 

!~ ........................ " 

Bir başka defa da yine babasına 
fil lzahab veriyor: 

'I o K [Q) A M 
ı Her gün: 8 sa.,,f a 

Ed~bi tefrikamız: 1 

TO rkmıeın DeırDe 
savaşı 
- ... 

Yazan: Conte de GOBİNEAN 
Türkçeye çeviren: Senih MUAMMER 

Adım Gulimı Hilıeyinl Dedeme 
de öyle derler. Anam babam, de-

demden bahsederlerken, adının ardına 

"Ata. lakabını da muhakkak ko
yarlar. Ata demek, bir yerde "eş
raf" denilen zümrenin aaaleti de
mektir. Bana da kimse, bu cetten 
kalmıı aoalet i eıirgemiyor. 

Siz, bir ıillile reiıinden bahı
edilditi zaman dillerdeki cetni· 
nin nuıl bir hörmet ve itaat çef
niıi olduğıınu bilirsiniz. Kimse onun 
için ulu orta laf ıöyleyemez. Şu yer 
yüzQnde kimin dedesi, Ali, Haaan, 
Hilıeyin ve yahut buna yakın atlar· 

la anılmışsa, torunu da mutlaka 
"ağa. dır. Varsın olıun, varsın ol· 
maaınl lıte ben de, bunun için, ta· 
nıyaa H tanımayaıı arıuına "ağa" 

diye billnmltim • 

- ·- - ·- -

Zaman a-eçti. Param oldu. Üs· 
tümde temiz elbise, cebimde bet 
on akça, o vakıt bana çok kimse· 
lerin "bey. dediklerini de duydum. 
"Ağa -Aey., hiç te fena şey detil l 

Ne yazı'< ki , taliin cilvesi, aara
yı, konatı, uşıı§"ı, ahç111 olmayan· 
!ara bıızen bu lakabı çok görüyor. 
Bir gün sezdim, tanıyan ve tanıma· 
yan ara•ında bana " Bey " diyen 
kalmadı, Kararımı verdim. Methet 
denilen mübarek tehre a-ittim. 
imamların türbelerini iezdim. Bu 
türbeleri iezenler birer hacı ıribi
dirler, Orada çok medreselerin çok 
çorbalarını içtim. Şimdi .kim bana 
" Meşhedi ., demez ? imamların 
türbelerindeki topratı öpmüf, akıllı 
uılu, temkinli bir ıoftaya itibar 
edilmeuo olur mu ? Artık kimi 
göroem bana " Baba Meşhedi ata .: 
yahut daha çok hofuma ıriden 
" meşhedi Ağa - bey! diyor. Fakat 
Allah nasıl İ•teue ıene öyle olaıınl 

Azerbaycan ıınırlanna yakın 

Gamze'de doğdum. Köyüm bir da
ğın etetindedir. Küçük, yetil bir 
ova içinde, kllçilk ve yeıll bir k6yl 
Burada yer yer utak ~atlayanlar 

Pazar IK DA )1 , ı\ğustos ~3 , 1929 
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vnıayett<S 

Barem tatbikatı 
Dahiliye vekAletindeo dun gelen 

bir emirde şehremaneti ile idarei bu· 
su•iyelerde Barem tatbikatı gelecek 
seneye teh·r edilmiştir. 

Defit:eırd ırD o il< 
Yeni kadrolar 

1 Evlnldan itibıoreıı Barem kanu
nu tatbik edileceğinden devair yeni 
kadrolarını beklrmektedir. Yeni kad· 
rolar gelmeden memurlara Eylul 
maaaşı verilmiyecektir. 

Deft~rdarlığın yeni kadrosu dün 
gelmi~tir. Di~er dairelerin de bir iki 
gUne kadar gelecektir. ---
Emaıll'ilette 

Kış komisyonu 
Geçen seneki •iddetli kış esna

sında Dahiliye vekaleti şehremane
tine tahrirat göndermiş ve kıfa ait 
tedbirlerin yazdan ittihazı lüzumunu 
bildirmiş idi. Kışın yaklaımaıı üze
rine emanet kı,a karşı hazırlıklarda 
bulunmak maksadiyle bir komisyon 
teşkil etn.i,tir. Bu komiıyon pek 
yakında ve Muhiddin Beyin riyaae· 
tinde toplanacaktır. 

Leş fabrikası 
Kara ağaçta teıİ•İne senelerce 

evvel karra verilen ve hAli müıpet 
bir netice istihıal edilemiyen le~ 
fabrikası meselesinin nihayet bua-ün· 
lerde kat'i bir karara batlanaoatı 
söylenmektedir. 

Kimler şoför olamaz? 
Şehremaneti toförler hakkında 

yeniden buı kayıtlar koymaktadır. 

Bu cümleden olarak sabıkalılar ile 
cürüm i4liyenler otomobil ı,ıetemİ· 

yecekler ve 'oför olmayacaklardır. 

Deniz işçileri ve.aiti ıahiplerine de 
aynı kayıt vaz edilmektedir. 

Beyoğlu belediyesi 
Beyoğlu belediye müdürü Hazım 

O. Ankara şebreminliği muavinliğine 
tayin edilmiştir. Beyoğlu belediye 
müdtiriyetine kimin tayin edileceği 
benlız belli olmamakla beraber Beya· 
ztt mudürü Kadri beyin tayini muh· 
temeldir. 

Buz buhranı 
Son gönlerde şehrimizde buz buh· 

ram mevcuttur. Bu bumsta her gün 
Emanete bir çok şikiyetler vaki ol· 
maktadır. Emanette bu Jiki.yetlerin 
bir kısmına halkın vakı ı vakıtaız 
ve ihtiyaçtan fazla buz talebinde bu· 
lunmalarına atfetmektedir. Her gün 
75 ton buz istihsal edilmekte Te 
fazla olarak istok buzlardan bir kıs

mı da peyderpey satıhğa çıkarıl· 
maktadır. 

Konservatuvav binası 
Şehrimizde bir konservatuvar bi· 

nası inşasına karar verilmiş Te buna 
lazım olan 200.000 liradan 160,000 
lirasını da vilayet taahbl1t etmiş idi. 
Konservatuvanıı bu sene inşaaindaa 
vaz geçmiştir. 

Maarifte 
Mekteplere tehacüm 

Bu sene mekteplere eski ıene
lere kıyu kabul etmiyecek dere
cede fazla ratbet vardır • Kayt 
muameleıi ey!Glda başhyacatı hal
deşimdiden tehacüm başlamıttır. 

Mektep idareleri, müracaatlan 
sıraya koymaktadır. Maarif idareoi 
bu ıene de mektep buhranı olma-

-o -

var ki, sular yüksek otlann arasın
dan Allahın beıtelediği bir natme 
içinde çakıl taşlarına çarpa çarpa, 
köpüre köpilre, sıçraya sıçraya akıp 
ıriderler. Bu temiz derelerin iki ta
rafında, yaprakları yemye§İI, taptaze 
ıık aötütler vardır. 

Bunlara yalnız şöyle bakmak 
bile inaanın canına can batar. Kü
me küme kuşlar bu ağaçlara yuva· 
!arını asmışlar. Gönül yalnız onla
nn cıvıltııını duysa ker.dini cen• 
n-ette sanır. 

Bizde butday ekerler. Pirinç 
tarlaları da yok değildir. Pamuk 
fidanları bodur da olsa, iri yaprak
larına bakan insanın yüreğini an• 
la9ılmaz bir ferahlık alır. lıte be
nim köyüm! 

Apdülhamit han isminde T ah
ranlı bir devlet müsteşarı vardı ki, 
köyüıı öşrünü alır, fakat bize de 
öz evladı ıribi bakardı. Onun aaye
sinde ne Gamze valisinden, ne de 
başka bir kimıeden hiç korkumuz 
yoktu. Mea'ut insandık veueliml 

Ne oaklayayıml Tarlada çalıtma· 
ıını ıevmezdinı, amma üzüınü, kar
puzu, kavunu, ~eftaliyi nasıl •ever· 

maoı için şimdiden hazırlıklara ba· 
tlamıştır. 

Ziraat mektebinde 
Bu sene yeniden tesıs edilecek 

olan Ankara Ziraat mektebi için bir 
Ey!Olda htanbul ziraat mUdürlUğünde 
bir mUsabaka imtihanı açılacaktır. 

TD~aııreıte 
Gelip giden vapurlar 

Geçen ay içinde limanımıza 598 
vapur girip çıkm19tır. Bu vapurlar
dan 131 i Türk bandıralı, 26 ıı 

ltalyan, 30 u romen, 27 si de ruı 
bandıralıdır. Limanımıza en az ııe· 
len vapurlar danimarka ve leh ban
dıralı vapurlardır. 

Ali iktisat meclisi 
Ali iktisat meclisi azalannın ka· 

radenizdeki tetkik aeyahatından av· 
det ettikleri yazılmışb. 

Seyahate çıkan aza bu iÜn Ha· 
ydarpatada demiryolları binaaında 
içtima edeceklerdir. İçtimada, diter 
azada bulunacak ve Karadeniz vi
layetlerinde yapılan tetkik ıeyahatı 
mevzuu bahsolunacaktır. Bu huı'1· 
sta bir rapor tanzim edilecektir. 

Rapor gelecek hafta içinde bat· 
vekil lamet pa•a Ha. ne takdim 
edilecektir. 

Deri tevziatı 
Rusyaya ıevkedllmek için yeni 

deri tevziatına. ticaret odaaınca de· 
vam ediliyor. Deriler peyderpey 
gönderilmektedir. Dilne kadar odaca 
muhtelif tüccara 26,42S kilo itlen· 
mit deri, 46,830 kilo da ham deri 
tevzi edilmit ve mallar muayene 
edilerek ıehadetnameleri verilmiştir. 

Borsada muamele 
Dün boraada lngiliz lirası 1016 

da açılmış, • 1016, S te kapanmtf, 
1015 &f&gı ırelmittir. Dilyunu mn• 
vahhide tahvili 189,S hona haricin· 
de türk al tunu ilzerinde 887 ,S • 887 
de muamele görmüştW. 

Ticaret muahedeleri 
Fransa, ltalya, lngiltere ve Rııı· 

ya ile yapolacak ticaret m...a..cıeıl 
e-lan ıehrimiz ticuet oduı tara• 
fm an ha:ı:ırlanmıı ve lktiaat veki
letiae gönderilmittir. 

Türk-] apon sergisi 
Japon yada açılacak Türk-Japon 

aerıriıi için .. hrimlıı:den etY• gllıı
derilecetir. Eşyama Hıteai ticaret 
odaıı tarafından yapılmıtbr• Bu 111-
te iktiaat vekiletlne gönderilecek
tir. Me•zuubabs eşyaya vekalet 
tarafmdan fÖDderileeektir. 

Bi.r mesele 
Eabam ve tahvilita yeni ticaret 

kanunu mucibince haciz Yd'ı halin· 
de borsa ile bankalarca ne yolda ha
reket odilec~i hakkında mııtaha
lanıı raporu bona kominrlitine 
ven1miıtir. Rapor meeliai idarece 
tetkik edilmektedir. 

hracat tacirlerimize 
Tiryeate iktiaat mecU.i lllıl ta· 

rafından mezkGr ıelılrde dakal bir 
numune . ıerglıl lcilfC>ıiına karar .,.. 
rilmittir. Serırinin tetkili makaatla
nndan biri de ltalya ile ticeratte 
bulunan memleketlerin iıtibaalabna 

·dair lıaJyan ticl!M'et &lemine bir ft.. 
kir ye,.,{,ilmektJr. 

Bu sergiye ittirak edenlere ma
ıarif ve ruıum tahmil edllmiye
cektir. Mahaulitımızın revacına bG
yilk teairi olacak olan bu ıergiye 
ihracat tacirlerimizin İftlrak etme· 

sem, onlan yetiştirmete de öyle 
özenirdim. 

On beş yaşına vardım. Renç• 
berlikten çok hoıuma ıriden yeni 
bir ite ırirclim. Beni bir &Y merakı 
ıarmı,b. 

Tüfeğim in bir tek aeei gökte 
uçan kekliği indirirdi. Giyik, Karaca, 
Yaban keçisi gene tilfefimin ucun
da taklak atıp düşerler, ve ayağımın 
ucunda can verirlerdi. Tavşana me
rakım yoktu. Çünkü etini kimıe 
yemezdi. Satamayınca, ıarfedllen 
baruta kim acımaz? Memleket, t6· 
fetimio namlısından bir tek canb 
mahlukun kurtulmadığını öğrenince 
bana muhabbet arttı. Artık kaplan 
ve paro avına çıkıyorduk. itte alla· 
hın derileri para eden güzel mah· 
liıklan 1 

Taliinden, avından, kazandıiıı 

paradan, dünyaaından memnun me
ı'ut bir adamdım. Fakat, kifki bir 
kızı sevm.,aeydiml itte o zaman ha· 
yatım altllıt oldu. 

Amcamın Leyli iıminde, daha 
on dördünd e kilçük bir kızı vardı. 
Ne zaman ona raogelaem, içimi bir 
haz kaplardı. Sık aık ta raslardım. 

-
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leri menfaatleri iktiza.11ndan oldu. 
tundan ihracat tüccarlanmızın ıta· 
zan dikkatini celbederiz. 

Petrol madeni? 
Tekir datı ve M6refte civarında 

petrol madeni meydana çıkarıldıtı 
ıöylenmektedir. 

Bundan batka boya istihsal olu· 
nabilecek madenlerde bulunmuş ve 
tahlil edilmek ilzre 'ehrimize g"ı;. 
rilmittir. 

Jlükerrer sigortı ı 
Mükerrer sabıkaları bulunan ke

aanın Nafia hizmetlerinde kullanll
mak Gzre bir defteri tanzim olun
maktadır. 

Silah satışı 
Silahçı dükkanlarında ailih aatışı 

tahdit edilmiştir. Silah mağazaları 
muntazam birer defter totacakllll'· 
dır. Bu defterlerde silahın kimlere 
aatıldığı numıırasiyle teabit edile
cektir. Muntazam defter tutmayan 
ailihcılar tecziye edilecelı.lerdir. 

Amsterdarı kongred 
Beynelmilel Ticaret odasınının 

Anıaterdam kongresinin komisyon
larında mev,u bahıolan başlıca me
ail tıınkı olmuştur: 

Bandıra imtiyazı, gümrük ve 
şebenderi muamelatının limanlarda 
gemilere irao ettiği teahhur, konit
mento reçer vaaı, ıranti mektup
ları, muzaaf mükellefiyet, ithalat 
memnuniyetler ve tahditleri, en zi· 
yade mazharı müoade mill .. t mad
desinin iÜmrük tarifelerinden gayri 
ecanibe ve vesaiti nakliyeye teşmili, 
bllvaaıta himayek.irlik gümrük tari
feleri ve bu tarifeleri ve bu tarife. 
ivin tatbıkı Demir yol nakliyatında 
eşyayı tirariye iıimlerininin beynelmi 

Jel tekli vahide göre tespit, hava 
nakliyatı, yol sanayiinde mecburi veya 
ihtiyari istatistik meaelesi, demir 
yolu ve otomobil, ıerbest hava Ji. 
manı, mefter!er ve panayirlerdir. 

AdUlyede 
İrtişa tahkikatı bitti 
Arelan rr.a o'l- lrtiaa ~.ı..lır.ikatı 

yedinci lıtiııtak dairesince bitirilmiş· 
tir. Bu tahkikata ait evrak dün 
müdchi umumıliğe verilmiştir. Tah
ldlı:at enakı tetkik olunduktan ıon
muetantioe iade edilecekti~. 

Mahkemede 
Talik 

Dün, Kalyoncuda Hüseyin paşa 
zade Vefik beyi öldüren Komaer 
muavini Abmet beyin muhakemeıi· 
ne devam edilmeıi mulaarrer idi fa· 
kat nöbetçi bulunan »irinci ceza 
ınabkemeai bu davanın milıtacel 

iperden iÖrmedlğinden mubakeme· 
yi rilyet etmeden talik etti. 

Postacıların tenezzühü 
Po.ta, telgraf ve Telefon me• 

murlan teavün cemiyeti tarafuıdan 
tertip edilen deniz teaezzühü evelki 
giln yapıldı. 

Seyriıefayio idaresinin Kmalı
ada vapUnJ sabahleyin saat 9,30 da 
tıklım bkhın insanla dolu oldutu 
halde hareket etti. Evveli muayyen 
bazı iekelelere utranıldtktan ınnra 
adalar açıklarına ıridlldl. 

Heybeli ada kart111nda vapur 
demir atarak yapılmakta olan deniz 
yarıtlan seyredildi. Ötleden ıonra 
Adalardan hareket edilerek bataz· 
içine geçildi. 

Esrarkeşler! 
İzmir gazeteleri esrarkeşler ara 

sında ce:leyan eden ve iki kişinin 
yaralanmluiyle neticelenen bir arb 
de hakkında ftı tafsilatı veriyorlar: 

Dün gece saat on buçuk radde. 
!erinde esrarkeıler arasında bir ar. 
bede zuhur etmit ve feci bir cina. 
yet ile neticelenmiştir. 

Aldığımız malumata iÖre hadi· 
ıenin başlanırıcı lS temmuzdadır. 
Ali baba ve Yusuf ikisi de kahve• 
eldir. Her ikiıi de eorar k11Ilanmako 
ta ve kahvehanelerinde milıterile· 
rine esrar satmaktadırlar. 

Kahvehaneleri de aynı ıokakta
dır, lS temmuzda rekabet ıaikuile 
Ali baba Ynsufun kahvesine ıride· 
rek bir kavga çıkarmış ve Yuıufo 
kolundan tabanca ile yaralamıttır. 

Bu suretle aralanndaki rekabet 
büabütün huıGmete tahavvQI etmiş, 
artık iki ka ""ci biriblrlerinl hl• 
yudum suda boğacak hale gelıniftir. 

Bir aralık Ali baba Yuıufun 
ermeni olduğunu da iddia ederek 
polise ihbaratta bulunmuıtur. BQ 
bıP,>iakl lhbarat hakkında pollı tab. 
kikat yapmakta iken dün akşam 
Yllıuf ile Ali baba 1<'..üçük Haaanıa 
kahvehanesinde ka.{ l;ıı9mıtlardır. 
Yuıuf, Hasanuı kahvesinde otunu 
iken Ali baba oraya ielmiıtir. 

Yusuf, Ali babayı görünce kilp• 
lere binmiş ve "Ben bu akşam bunu 
temizleyece~im., diye arkadaşlarına 
bağıra haf ra ıöylenmete batlam••· 
tır. Ali b ,a bir vak'a çıkaracafını 
anlayarak ve eaaaen bir kaç ay evet 

de yusufu yaraladığı için yanyan kahvt 

den kaçmıştır. Fakat eceline ıuaa. 

mı• olan Yusuf Ali babanın kaç. 
tıtını :rörünce daha fazla kabada· 
yılaşmıt ve bir cıngar çıkarmalc 

maksadile kendi kahvehaneai önGne 
ielerek havaya bir kaç el ıililı at. 
mışbr. Aynı ıokakta kahvehaııeal 
olan Ali baba silah ıesleri üzerine 
ıokağa fırlamış ve Yusuf ile karı•• 
!aşmıştır. 

iki huım birdenbire gözleri ka· 

rarmıt ve kucak kucata kapışmıf• 
!ardır • Ali baba gözlerini kan 
bürü ye 'r vahşetle b ı ç ait"" 

us un Yilcu unun on iki yerine 

ıokup çıkarmıf ve hasmının burnu
nu keamittir. 

Ali baba bıçatını Yuıufun vÜ• 
cuduna sokup çıkarırken arkadafJ 
Veysel de Yuıufun kollarını tutmak 
ıuretile Ali babaya cinayetini itle.o 
mekte yardım etmiştir. Ali babanın 
da kolunda hafif bıçak yMralan va• 
rdır. Lakin Yuauf tarafından mı ya• 
pıldıtı yokaa kendi kendtılnl nd 
vurdııi'U alatılamamıttır. Ali aaba 
ve Veyıel yakalanmıt AdHye19 te• 
alinı edilmittir. Yuauf aldıtı yara• 
lann tesiri ile ölınüştür. 

Altun kumda va p ıı r durdu. 
Yolcular banyolara çıktılar. aaat 19n 
kadar orada kalındı. Badehu va• 
pvr botazın dıtarıaına çıkb. Geç 
vakit oradan dönüldü. Gad Haz• 
retlerinin Büyük dereyi tetrif eyle
dikleri haberi duyulıınca vapur BQ. 
yük dere önünde demir atb, 

MO:Uka iıtiklü martı çaldı. Sa
hilden alk>tladılar. Bllyilk derede 
de bir aaatten fula kalaııcllktaa 

sonra iene muayyen iskelelere ıı~ 
ranılarak gece yan11 köp.-üye &V• 

det edildi. 
Memurların yapmata mu•affala 

olduklan bu teaeuilh gil&eldi. 
.. -~ -- - ----- -

Aramızda aöylenecek o kada~ çok 
ıey var ki, kimse plip te keyfimizi 
bozmaaın diye, büyGk bir dere ke· 
nannda, sık yaprakları dllrt taraftan 
etilip ortada hucle bırakm14 bir 
ıötüdün altına ırider, ıaatlarca orada 
kalır ve vakbn nasıl inaafaız bir 
hızla geçip gittitine hayret ederdik. 

fık önce aendını ki, ben dilnya
nın en mes'ut adamıyım. Leyli bir 
1aniye zihııimden çıkmazdı. Fakat 
onu arayıp ta bulamayınca aalnraız• 
!ık ve endi .. deailen akrep yüre
ğime yapıfır, oraaını didik, didik 
ederdi. Sağa k°'ardun, sola kotar
dım. Hep Leylayı bulayım, Leylayı 
göreyim diye 1 

itte böyle bir zamanda, beni 
yerin uçurumuna ıahveren bir aır 
ötrendim. Meger Leyli ile böyle 
tenha köşelerde baş başa veren 
adam, yalnız ben değilmişim. O ka
dar tefik, masum, ince, rakik bir 
kızdan vefa11zlık ummak kimin 
aklına ielirdi? Yalniz bunu düşiln
mek bile, insanı gayya kuyusunun 
ıztırabını bir zevk haline koyuyor. 
Bunu düfünmek güç. fakat ölme~ 
ehven şey 1 • 1 

Bir gün rene böyle bq hafa ı 
kaldıjtımız uman, kendimi tutama• 
dun. Gllıılerimden akan ııcak 1aflu 
araaında dedim lci: 

- Amcamın kızı, baaa Njd 
Ömrilm tükeniyor. Daha bir iki 
iÜD ıonra ni9ımı ırörilnihı. Sen 
Haaanla konllfUyonun, Kerimle 
konufuyoraun, Süleymana gilltlyo,..., 
sun, Apdullahın çenesini okt11nnı• 
11n. Biliyorum ki, onlar da beaia 
gibi, amcalarının çocuklandır. 

Fakat sen benden b&fka ldıaHJl 
aevmiyecetlne , bana iztlrap ver
meye c e ı} ine yemin etaedia 
mi ? Bu yemini uautamazaın. BU,. 
sen, içim naaıl yanıyor, canım bo
j'azımdan naııl çıkıyor. ÔKlyorum., 
Leyli.. Ölürsem beni arbk bir dr!~ 
ha iÖremezsin. Ruhum, canua Ley• 
la, acı bana l Sana eelr oldu
Ayaklarının :ucunda can nAP.• 
vallahi i•m yemem, yalnız balla 
bunları yapma 1 

Böyle Söylerken de na11l atlı 
yordum yarebhil Kalbim naul iı• 
yan ediyordu? Kalpağı .. ı fırlattılllr 

( Arkuı ~·ana) 



Ziraat mutahassısi 
tetkik ediyor 

Izmir, 23 
Tfirkiyenln zıraı istihsalabnı 

teyit çarelerini bulmak ve siyane
tini tespit etmek için Avrupadan 
celbedi.lmiı olan Alman mutahassısı 
M. Oldenbura- ile arkadaşı M. Venet 
ve tercflmıınları Hamit Edip bey 
Ankaradan otomobille şehrimize 
relmişlerdir. j • 

M. Oldenberg Ankaradan zmı
re geılinceye kadar bütün yollarda 
zirai tetkikat icra etmiş~ir: ~u tet
kikatı neticesinde ahvah zıraıyeden 
memnun kalmışbr. 

Din sabah Vali Kazım paşayı 
ziyaret etmit ve tetkikab hakkında 
malümat vermi,tir. ~ - b 

Ziraat baımudürü Zuhtu ey, 
Bomova Ziraat mektebi müdürü 
Rıza beyle ber:ıber Mösrö ~lde~
berı ve maiyeti Bornova ya gıtmıf, 
orada Ziraat mektebinde tetkikat 

yapmııtar. 
Bornova Ziraat mektebinin eski 

vaziyeti, arazisi, bağlan ve saire 
hakkında malumat almışbr. 

Mösyö Oldenburg dün otomo
bile Maniza'ya gitmiştir. Orada 
tetkikata devam edecektir. Manisa
dan tekrar buraya geleçek, doktor 
(Vent) ile beraber Bahkesire gide
cektir. 

Yeni Ziraat 
Bankası 

Ankara, 23 
·"Ziraat bankasının yeni binasının 

inşaatı bitmiştir. Bir kaç gecedir 
bu asri binada tenvirat icra edil
mektedir. 

Yeni ltina duvarlar içindeki 
vantilatörleri, soğuk e sıcak hava 
tcııicıcıtı il her türlii kon o 'ih:tiva 
etm-ektedir. Binanın kapu1!1nd1111 
içeri ılrilince kıymetli vazolat ve 
palmiyelerle silsin bir hol vardır. 
Burada ressam Namık Is01ail beyin 
yapbtJ Gezi Hz. nin türk çinicisi 
ile görüfütlerini tasvir eden gayet 
caı.ip bir tablosu asılıdır. ikinci katta 
merdiven sahanlığında ilk göze çar-
pan fey büyük haliskinn mermer 
büıtüdür. Bu güzel eser Kenan bey 
tarafından yapılmıştır. 

Odalarda Gazi Hz., ismet pa,a 
Hz. ve vekil beylerin tabii kıt'ada 
yatlı boya nefiı birer resimleri va
rdır. Bu resimler içinde Ziraat ba-
nkaııdın ilk müessesi Mithat paşa
ya ait büyük tablo nazan dikkati 
eelbetmektedir. 

Bina dahilindeki tefrişata çok 
itina 1röıterilmif, hemen umumiye
tle tGrk mamulitı ve türk san'at
kirlannın eaerleri kullanılmıştır. 
Bina dah~llnde nefis halalarımız va
rdır. Dahıli kemer tezyinabnda gü-
zel Kütahya çinileri nazan dikkati 
celbetmektedir. 

Bina dahilinde elektrikle İfleyen 
mGteaddit uatler mevcuttur. Her 
katta koridorların telakiainde birer 
hademe odası v.e bu odalarda elek
trik lambalan ıle haber veren ses· 
. .1 tertibatı yapılmıştır. sız ;inada büyük bir oda hac~ında 

örleri mevcuttur. Bına-efya aıans _ 
1 

'd 
_ " .. kntı mudur ere, ı are 

nın .u~uncu d '"rdüncü katı müdür 
meclısıne, 0 b . · kat da m.ıh-
muavinlerine, eşıncı t 
telif kalemlere tahsıs olunmkuş ur.k· 

B . . katta ayrıca ban a me 
eşıncı N . t 

tebi dershanesi vardır azarıy~ 
gören talebe ikinci katta, servıs 
dairesinde çalışmaktadır. . 

Binanın en alt katı ise muhtelıf 
ınakine daireleri ile 102 büyük ka· 
sayı ve kasa dal elerini ihti~a 
etmektedir. Kasa dairelerinin mu
bim bir kısmının duvarlan çelik ve 
betondan yapılmışbr. 

Bu duvarlar içinde de aynca 
huausi k i r a l ı k , kücük , küçük 
kasalar vardır. Bankadaki evrak 
ve diğer dolapları, kasalar çelik lav
halarla kaplı olduğu için yangına 
kar,ı pek kuvvetli bir surette si -
rortalıdır. 

Ayrıca bina dahilinde asri ter
tibata ihtiva eden yangın tu!umba

lan ve 16 tonlu!. ıcak, soğuk su de
polan vardır. 

Bankanın içinde k çücük bir 
dekovil de vardır. Bununla kalori
fer dairesine mahrukat nakledil
ıncktedir. Bankanın yerleşme ame
liyesi çabuk bitcue 28 Ağustosta, 
bitmezse zafer bayramı olan 31 
Ağustosta kü'iat resmi yapı acakbr. 
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İNGİLİZLER EYLÜLDA BAŞLAYA
RAK 3 AY ZARFINDA 

"REN,, i TAHLİYE EDİYORLAR! 
La Hey, 23 ( A. A.) 

Konferans mehafili M. Henderso
nun M . Stresemanna mektup 
yazarak Y oung planını akibeti ne 
oluna olsun , Jngilterenin Ren eya
letinin mümkün olduğu kadar sür'
atle tahliyesi fikrinde olduğunu bil
dirdifioi temin etmektedir. Mektup 
bundan sonra tahliye uıullcrinden 
bahsetmektedir. İngilizler, tahliyeye 
EJül ortasında başlıyacaklar ve 3 ay 
zarfında ikmal edeceklerdir. 

Konferansta vaziyet 
La Hey. 23 [A.A) 

Hali hazırda konferansın aka
me ~e uğraması veya muvaffakıyetle 
neticelenmesi ihtimalleri müsavidir. 
~tafranın dü~ Fransa ve &lçikaya 
ımüsalen vası mikynsta fedakarlıta 
muvafakat etmiş olduğu ve Japon. 
yanın jeneral Dawes planı bakaya-
11ndan hiç bir şey telep etrniyece
ği tamin edilmektedir. Fransa, Bel
çika, İtalya ve Japonya murahhas. 
lan arasında teati edilen onktai 
nazarlardan bu devletlerin evveli 
kendilerine tediyatta bulunulmasını 
arzu ettiklari, saniyen fngiJtereye 
yeni iktisadi müşküller çıkarmamak 
hatta aynen teslimat sisteminin 
bais olabileceği zararları tahfif et
mek Aiyetinde bulunduklan, salisen 
AJmanyanın iktisadiyabnı himaye 
etmek istedikleri, rabian devletlerin 
ve bu meyanda bilhassa İtalyanın 
aynen teslimata olan ihtiyaçlannı 
dahil he1ap etmek fikrini besle
mekte olduklan anlaşılmaktadır. 

Murahha!'llar, gerek aynen tes
limat mes leı;i hakkında ve gerek 
mali mesailin heyeti umumiyeai 
hakkında ngilizlN ile Almanlar 
arasında cereyan eden miizakeratın 
neticesinden ma!Umat almak üzre 
saat 22 de toplanacal"hr. Murah
haslar, ayrıca yarın sabah i:a top
lanacaklardır. 

* * *" La Hey [AA] 
f'ran.ınz, Belçika ve ltalya mu

rahhasları iktisadi meseledeki 
lngiliz noktai na.:zanm kabu husu
sunda itilifetmiş.lerdir. Ancak, M. 

iş bankası 
Ankara 24 

iş bankası müdürü Celal bey 
buraya geldi. Banka, teessüıı~ınftn 
senei devriyesi olan 26 ağustosta 
yeni binasına taşınacakbr • 

Damga kanunu 
Ankara, 24 

Maliye vekaleti damğa kanunu 
ile 7 talimatnameyi birleJtirip bun
lar yakında kitap halinde baı;ıla
cakhr. 

Kayseri - Sivas 
Ankara, 24 - Demir yollan ın

şaa t reisi izzet bey Kayseri - Sh as 
hattının ve yeni bina inşaatının 
teftişi içın Kayseri ye gitmiştir. --

Japonya sefiri 
Ankara, 24 

ispanya sefiri bu güu Ankaraya 
geldi. 

Hayvan sergileri 
Ankara, 24 

Hayvanları 1slah encümeni tara
fından bu sene dokuz vila:t ette 

htelif tarihlerde hayvan sergileri 
mu k" · tih 

Loucheur ün geçenlerde irat etmiş 
olduğu nutukta dermeyan edilen 
şeraite tevfikan ve fngiltere ile 
Almanyanın münaziünfih noktalar 
hakkından doğrudandoğruya anlaş
maları kaydi ihtirazisiyle. 

• • • 
Pari•, 23 [A.A] 

Fransa, Belçika, İtalya ve Ja-. 
ponyanm itiliifculuğun son haddine 
kadar a-itmiş olduklan temin edil
mektedir. 

Ziyafet 
La Hay 23 [A.A] 

Kıraliçe konferans murahhaslan
na bir akşam :z.iyaf eti keşide ederek 
kendilerini kabul edecektir. 

* * .. 
La Hey, 24 [A.A] 

Kıraliçe tarafından keşide edi
len ziyafet mali murahhaslar içti
mamm saat 22,30 a kadar teehur 
etmMine sebebiyet vermiştir. içti
ma nnmhasıran aynen teslimat 
meselesine tahsıs edilmiş ve gece 
yansı bitmiştir. Alman teılimabnın 
kontrolu hakkında inıiltereyi tat
min edecek olan metin yarın ihıar 
edilecektir. Alman tediyah mora
toryoma tibi olduğu tak~irde ingil
tere, haJyaya verilen Alman kö
mürleri miktarını pek fazla bula
cakbr. 

Gece, son Alman - fna-iliz mü
likah nm gayri müsait neticesinden 
bahsedilmekte idi. 

Dört alacaklı devlet, İngiltereye 
senevi tak,itinin 36 milyona iblafrı 
teklifinde bulunmuşlardır. M. Sno
wden 48 milyon istemişti. Deveran 
etınekte olan ve fakat gayri muh
temel olmıyan betbinane şayıalann 
şimdiden teyidi mümkün detildir. 

Vnıit kalmadı 
Paris, 24 [ A.A 1 

Paria Midi gazetesi ya21yor: Ar
bk La Hey de hiç bir muvaffakiyet 
ümidı kalmamış ğibidir. Avrupaınn 

tevriki nıelôı&.isi siyaseti iflis etmiş
th-. Diğer •naftan M. Stresemannın 
ıstifasını talep eden merkez fırkası 
ile nn5yoıuJiistJerin Almanyadaki 
tahrikat1 dnha z.;yade vahim bir va
ziyet i das eylemektedir. 

Tarihi bir lahit 
İzmir, 24 

Ödemişte tarihi kıymeti haiz bir 
lahit mcyd;ı a çıkarılmış ve İzmir 
rniıze >ine nakli taknrrur etmişti. 

Ynpıl .n bütiin gayretlere rağmen 
eserin naklinde bir çok nıüşki.ilııt.1 
tesnduf o unm~tur. Nihayet nıüze 
müdürü Salahnttin be:y Ödemişe 
gelerek bizzat nezaret etinek sure
tile e~erin şehrimize getirilmesini 
temin el lemiştir. Eaer dün müzeye 
yerle~tir imiştir. 

lzınirde dıidük 
İzmir, 24 

Belt>diyenin avrupadan satın al
dığı düdük mahalrne koı.muştur. 
Yarın şirket cereyan 'erecek ve 
ertesi gün de <itmeye başlayacaktır. 
Düdük merasimle bir çok :r;evat hu
zurunda yerleştirildi. İlk ötüş nıer
a~inıle olacaktır. Düdüğün sesı 12 
kılometrodan işidilecektir. Bundan 
sonra s .. at 12 de artık top atılma
yac.1k ve düdul~ ötecektir. 

. * 
lzınirde aııtrepo buhranı 

Ki İzmir, 24 

Misak 
Italya -- Fransa 
anlaşıyorlar mı? ----

Rflma, 24 
M. Mussolini ile Fransız jeneralı 

M. Guran arasında vuku bulan mü
lakattan sonra ftalya ile Fransa 
arasında bir misak akti ihtimalleri 
siyasi mehafilde mevzu bahsolma~a 
başlamıştır. 

M--

"Zeppelin,, yolda! 
San Franciac, 24 (A.A] 

Buradaki bir telsiz mevkii 
Graf zeppeliaden bir haber almıştır. 

Bu haberde balonun sabahın aekinzin 
de ( GreeA-wich ) saati 16~30 tulü 
şarkide ve 41 '85 arzı fimalicle oldu
ğu bildirilmektedir. Şu hale nazaran· 
balon da şimdiden Tolqro ile Los 

Angeloa arasındaki meaııfeDin beıte 
birinden fada bir meaafe katetmiıtir. 
Telsizde ıöyle denilmektedir. " Sa
atte So nıi yapıyoruz. Kesif bir 8İı 
içindeyiz ,, 

Bir infilak 
Bükreş, 23 [A.A] 

Tayyare karargahındaki elekt
rik fabrikasında bir infilak vukua 
gelerek bir kişinin telef ve altı ki
fİ•İn mecruh olmasuıa sebebiyet 
vernaifti • 

imar kadrosu 
Ankara, 23 

Ankara imar müdüriyetine ait 
kadro tanzim edillllittir. Bu kadr'o· 
ya nazaran müdüriyette maktu ma
aşlı memurlar istihdam edilecektir. 

Kadro heyeti vekilenin ilk içti
m~ında müzakere edilecek ve he
men tatbik olunacaktır. 

Şiddetli sıcaklar 
Aakara, 24 

3 gündür Ankarada sıcaklar ta.. 
haınmül edilmiyecek dereceye ırel

mişnr. Hararet ırölırede 36, ırüDefte 
65 ür. 

Mersinde buz buhranı 
Mersin 22 

Burada üç buz fabrikası olduğu 
hftlc!,. bu sıcaklarda buz bulmak 
kabil olmamaktadır. 

Aba'' bu vaziyet karşısında bir 
okka buz için buzcu dükkanlan 
önunde ve biı cemmi gafir halinde 
ıaöbet beklemektedirler .. 

Bu sene buradaki fnraklar gö
riilmemiş derecededir. Hararet gü
neşte insanı kavurmaktadır. 

Şarap fabrikası 
İzmir 20 

Şarap rnutahassıslaranın telkika
tına göre Burnova üzümlerinin cinai 
şarap imaline fevkalade elverltlidir. 

Bumonda bir fabrika yapıla

cakbr. 

Tayyare filomuz 
İz.mir, 23 [ A.A ] 

Tayyare filosu bu gün şehrimize 
gel mi~ tir. Filomuzu İz.mirden hare
ket eden di~cr bir filo tarafından 
Edremit açıklarında istikbal etmit· 
tir. 

Sefirler Giresonda 
Gireson 23 

Sc..yahattan u ·det eden Amerika 
ve f ngil !7 sefirleri ıı.ilelerile birlikte 
buğun akşama kadar şehrimizde 

gezmişlerdir. 

Şereflerine Kulak Kaya sayfiye
sinde çamlar dtında ziyafet verildi. 

l kbr Bu hususta ı ıs zarata 
açı aca · 
devam edilmiştir. 

Zeytin ~ı ütubassısı 
, Ankara, 24 

_ nzım paşa tamir edilmekte olan 
ııu_mı uk . anb.ar!arını teftiş etoıiş ve 
n;ıutealJh•c!e ıhracat nevsimi dolayı
sıyle beklenen buhranın önüne kıs
ınc~. olsun gt:çmek için tamiratın 
ta~ıl! hakkında bazı tabmat ver
mıttir. 

Bir çocuJc dinamitle 
yaralandı 

Balike.ııir, 23 

f "d".,'yeti urnumiyesi bir 
Evka mu u.ı ıh· karar 

:r;e tin mutuhnssısı ce ıne -
ve~miştir. Mutehassıs yakında An 
karaya gelecektir. ----

Ankara ) olları 
Ankara a4 

Nafia vekaleti Ankara ve civar 
yollannın ınşasına önümüzdeki ilk
baharda ba lıyacaktır. Bu yolların 
slikşafı içı timdlden m\lnakasa 
"çalmıştır. 

incir bayramı 
i nıir, 25 (A. A.] 

ilk incir m hsulu bu gün şehri
ıniıc gelmiştir. Bu tnünasebetle in
cir bnyramı yapılmıştır. Merasime, 
vali, halk fırkası matbuat, tilccaran 
ve kr"'if bir halk kütlesi iştirak et
mif, limanda bulunan vapurlar dü
düklerle lamlamıştır. 

Ev .. ·lki gün on yaşlarında küçük 
bir çocuk sokakta buldu~u u~ak bir 
dinamiti bışln l"erken dınamıt pat
lamış ve sol elinin üç parmağı ile 
V\lc.ı.ıdumm mahtclif yerlerınden va
ralaıunıfbr· Çocuk derhal memle
ket hasta.nelline nakleailerek teda
vısine bafianmı"tır. Bu. çocuk İz.
mirler mahallesinden Ismail oğlu 
mustafadır. 

Zabıta çoıcutun dlnamiti ne 1'1• 
retle ele eç'Ydr ıhi aruWrmaktadır. 

- - - -
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Ş~ıru<9>· v~ muhilbbesn 
" Faust ,, ve 

"Fırhna,, filimle-
rinin güze mü
mcuilesi alman 
artisti Caıaille 

( Kamil ) Horu 
Charlie Cbaplin 
(Çarlı Çaplin} in 
en çok betendi
R"i ve sohbetin
den zevkaldığı 

kadınlardan bi
ridir. 

Alman sina
ma stüdyolann
dan istifa eden 
Horu şimdi Hol· 
yvood' da çalışı
yor ve Charlie 
de genç kızın 
bulunduğu sıralarda stüdyodan çıkPAıyoY.atıŞ. 

Amerikan edibelerinden hiri " Erkekler ıarapn kalltaJ.n .. ...._ 1 
diyebir roman y•ımtfb. 

Acaba methw' Kemik de bu harekeayle l.u Mikye Mk vutiitW ~ 
anlatmak istiyor?L. 

~~~~~------------~-::---:---

kukla Kadın ve 

Conchitta ( Konçitta ) Montenegro on yedi yaş,nda güzel bir ıiaem 
nrtistidir. • 

Meşhur fransız romancısı Pierre Louysin " kadın ve kukla ,, ıambadeld 
nefis romanı süıemaya alınmak üzeredir. 

Cins bir rakkase olarak bir çok sahnelerde parlak muvaff aloyetlet 
kazanmıf ol::ın Conchitta Montenegro bu filmdeki kadın rolünii yapae.k

Tipi tıpl.ı İspanyola benzediği için bu ro!de muvaffak olacağa kuvvet· 
le ümit edilmektedir. 

" Kadın ve kukla ,, 
İıpanyada cereyan eden güzel bir aşk macerasıdır. Vaktiyle Huaıı 

Bedreddin Bey tarafından lisanımıza muvaffakıyetle nakleclilea ltu e1era 
Uirk karileri pek iyi hatırlarlar. 

Bu eesrdcki " Kukla ,, dan murat, pek ali tahm n edileeetl hee,r 
fettan bir kadın karşısında iciz kalan :ı:avallı bire ~-r;.,k•~e~k ... ti='r=I-==-..---..-

HzmRır<dle aaoKDAM,, 

iZMIRIN iKTiSADİ V AZIYETI BU 
SENE P ARLAh.1'IR. 

lzmir, 22 [Hususi] 
fzmir mıntakasının iktisadi vaz

ycti hakkında aldıgım malumat 
şudur: 

İzmir iktisadi :qııntakasmın bu 
seneki zirai vaziyeti her tilrlü tak
dirlerin fevkinde bulunuyor. 

Geçen sene 45 bin ton üzüm 
a tık. Bu sene 55 belki de 60 

bi: ton o' k. Fiatlar l'eçen sene· 
ran dalla yüksek olacaktır. ye naı:a _ .. 

Ç - k- , .. kip memleketler üzumu un u •• - d" h hem soğuklardan zarar gor u, em 
de kalite itibarile her defasından 
b aene çok daha qağı olacaktır. 
B~ndan dolayıdır ki bu sene \ızüm 
alivre •atışJ.arı hara.retli gitmiştir. 
Ha~iki satıtlar da öyle gidecektir. 

incir geçen sene 32 bin ton idi. 
Bu sene 35 bin ton tahnıin ediliyor. 
lık iti gayri tabii cereyan etıneıeydi 
rekolte daha far.la olacaktı. Geçen 
seııe inci.~ fiatları çok iyi idi. Bu 
sene de oyle olacaktır. Bir kaç gün 
cvel yerli gazetelerden birinde 
Aınerıkanın incir ıümriik tarifesiai 
12 kuruştan 28 kuruşa çıkardıj'ı 
yazıldı. Bunda bir yruıJıt vıudır. 

Vakıa gümrük tar;fesi Amerika 
meclisinde o ıuretle buırlaıunıf&ô\ 
tarife hale:ı Sanat dadır. Senatoda 
Aj'ustoı ıonlarında toplan'P mGıa
ker tına bnşlayac ktır. 

Onun için kuvvetle tahmin ecll• 
yoruz ki Senato tarifeyi ~Dea ka· 
bul etse bıte tatbiki blx" _n bu ıene .. 
ki incir rekolteıni:z.in en .... deYre. 
Jerine tesaduf edecektir. 

Yani o vakta kadar mahnli· 
müzün muhim bir kıımı eski tarih 
üzerinden Amcrikaya rirmeai çolJ 
muhtemeldir. Amerikaya bu Mlll 

yapılan salatlar melllnuDiyctt .... 
ciptir. Avrupa satıflan da ayaı MI• 
rette iyidir. Gerek üzüm prek 
incir kalite i tibariJe aeaelerdea beli 
görülmiyen mükemmel bir clve• 
cededir. 

Pamuk geçen sene beı Wn tc. 
idi . Bu seae 10 bin toa ralNr: 
ediliyor. 

Tütün geçen sene 23 bfa ton ldı 
bu sene 17 belkide 19 bin toa ol .. 
eekhr, Geçen sene tütlD ip l>lr •~ 
idi, akdamar ba•taktı ,edlıd• it 
yüksek tüUln "!ko~-:flae rataeı· 
maalc•ef netice bir f111iket ol•aktn 
hali kahnamııtı. Bu ırene titan ia· 
biaar idı.rcainin liut&lıta i•ha bu •. 
suıunda ıJ5tercliti dikkat ve Mrfet
tiji mesai f6luaala tekrar edlbaell-
dir. Hiilua 23bin toa tütünden zorla 
12milyon Tü:-k parası ald:~11ııı halde 
bu sene 18 bin tonun bu parayı lld 
mislinden da.ha fı.ıılasile te.a. e49. 
cektir. TGUli&ün nefaseti bua~ ıat. 
terir. 
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Genç kadına bjr gün yolda tesa• 
düfle onu evine lcadar takip etti. 

Amma uzaktan ve hürmetle. 
Öyle olmakla beraber kendisi 

ne çekingen, ne de beceriksizdi , 
fakat genç kadın o kadar faziletkar 
Ö)>ie ıakin ve namuskii.r görünüyor
du ki, bu güzel süküneti ihlal et
mek adeta bir cinayet olacaktı. 

Bunun böyle oluşu kendisi için 
büyük bir taliıizlikti, çünkü çok 
kadın ırörmüş ve sevmiş olduğu 

halde bundan daha ırüzeline tesadüf 
etmemişti. 

Genç kız veya kenç kadın of. 
duğu belli değildi, fakat muhakkak 
olan bir şey varsa o da şayanı pe
reltiş bir mahluk olduğu idi. 

Çok aade bir yünlü roba genç 
ve narin belini meydana çıkarıyordu. 

Nazik ve kibar olduğu anlaşılan 
çehresini bir tül örtü bulutlandın
yordu. 

Robanın yakası ile tül örtünün 
alt kenarı arasında ufacık bir ense 
parçıuı ırörünüyordu. 

Bu beyaz, terü taze cilt nümuneıi 
delikanlıya nümunenin üst tarafı 

hakkında malumat almak için çıl-

ırınca bir arzu veriyordu. 
Cesaret edemedi. 
Ağır ağır ve oldukça muhteşem 

bir yürüyüfle evine dönüyordu. 
Delikanlı kaldırımın üstünde 

kala kalmı,tı, yüreği allak bullak 
olmuştu, hatta öyle allak bullak ki 
bu kadarını kendi kendine itirafa 
bile cesaret ademiyordu. 

- Olur fey değili dedi. Ne gü
zel kız .•• 

içinden gelen bir vah! .. ı zor 
zaptetti. 

- Namuslu bir kadın olmasaydı, 
ben yapacağımı bilirdim 1 

Genç kadını ertesi, daha ertesi 
ıriln ırörebilmek için epeyce feda
karlıkta bulundu. 

Onu artan bir taktir ve eksilmi
yen bir hürmetle uzun zaman takip 
etti. 

Ve her seferinde kadın evine 
girip kendi de kaldırim üzerinde 
kalakaldıkça: 

- Namuslu bir kadın olmasaydı 
yapacağımı bilirdım ... 

Diye kendi kendine mırıldanı· 
yordu. 

• • • 

• 
ona tesadüf edemez olmuştu. 

- Ya ... dedi: Demek başka eve 
taşınmış! 

Sonra ilave etti : 

-İsabet! diye düşündü. Yoksa fe-
na halde abayı yakacaktım 1 

Nihayet hükmünü verdi. 

- isabet! 

Fakat genç kadının hayalini bü
sbütün kalbinden çıkarıp atamadı. 
Hele, yün robanın yakası ile tül ör
tünün arasından görülen beyaz en
se ekseriya zihnini tırmalıyordu. 

Çok defa fikrinden cayıp kadı
nın adresini aramağa kalkışacağı 

ıreldi. 

Kaç defa elinde bir lira ile es
ki eve yaklaşip kapıcıyı isticvap 
edecekroldu. Fakat her seferinde 

fikrinden son dakikada cayıp iğfal
kar lirası cebinde olduğu halde 
evden uzaklaşıyordu. 

Falcat tesadüf denilen 
kapıcı aşık delikanlı ile 
kızı karşı karşıya getirdi. 

bu büyük 
saf ırenç 

Fakat heyhat l genç kız artıİ< 

eskisi gibi saf değildi. 

O saf mahlOk şimdi haf"fmeş-

rep bir kadın olmuştu. 
Mamafi, hep ayni güzellik! 

Hatta eskisinden bile güzel ! 

Üstelik pervasız! 
Bütün gece yürüdü, bir sinema 

veya tiyatroya ırirmeğe tenezzül et• 
meden yürüdü. 

Delikanlı onu eskiden olduğu 

gibi takip etti, takdirkar ve hür
metkar takip etti. 

Bir kaç kere kadın barlara gırıp 
bir takım erkeklerle şampanya içti: 

Delikanlı yanındaki masada otu
ruyordu. Fakat şampanyalardan bir 
netice çıkmadı. Çünkü gece yarı-

~ sınd11n sonra tek başına dışarı çıktı 
ve tek ba~ına evine döndü. Ağır ağır 
oldukça haşmetli bir yürüyüşle evine 
döndü. 

Evin kapısı kapandığı zaman 
delikanlı kaldırım üzerinde kala 
kaldı. içinden gelen bir " oh 1 ,, u 
zor zaptetti ve mırıldandı : 

- Namuslu bir kadın olsaydı , 
ben yapacağımı bilirdim, 

Geçen sene Nisan ortasına doğru Alphonse Allai 
·==~=~== 
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\ 1 ~tanbul \lahkf'mci A~ıiye B:.!:inci Hu· 

Balolar, mıısan11·reln 1 kuk 11aire&ir.Jrn, 1-tarıhul da Sarıasar-
• l \an hanı altıı;,~.ıı 4h \unıaralı ına,2'azada 

TAYYARE BAYRAMI MÜSAME- ı ko-ele ıi ... mt1>tt· nıt·;~ul ikrn ~5 T•·n•muı 
RELERİ 92•1 tariLinde illa<ra hükmoludmuş olan 

t.dirneli ilacı ı\1c lırnrt !;ı"rıf efendinin 
Türkiye tayyare cemiyeti Kızıl- hu .. ıı~tı iti ~i. e .. irıin riı\t:t ve ıt::-o\i~·ı- ... i 

toprak fubesi tarafından 30 ağus- zımmm<la &\ukat C:evJeı 1 ahri ve kalodi 
toı 1929 tayyare bayramı şerefine L.,k•ridi Ltvler esaleten Sindik tayin 

kdınınış olduklarından müflioı. mumaill'~ h 
Fenerbahçede otel belvü gazinosu- · 

zımmPtındc alat·a.ğı olanlarıu kanunu 
nda danı, zeybek oyunları, Alma- tlrar tnı 199 ,, ~LIO iin<ıı madde>i 
nyadan yeni gelmiş artistler tara- nnıc·iLiııce tahkiki di_-.·lır1 için ta,·iu kılı . 
fından muhtelif numaralar ve tak- naıı 1-l •. 15, lo ,~ Hıl q2q rumnrtt:ıı.i paıar 
!itler, monolog, balon ve eskırim pazartP~ı guıılı·ıinde:: ınahk,..:,ıe ıL:ı .. ,...Ja . 

1 b 
sıııa µcltu·k. ~ıaJiklc·r nl'ı\o.ıcehı· inde ula· 

etlence eri kotıyon ve el'a ı narİ· raklaıını i!<hJt ~·e ~., 1 vı· ta~dik ettirme· 
yeden ibaret gayet zengin bir pr- feri ,.e mtir1d.,.tı nıı·zklırede j~baıı , ~cut 
ogram dahilinde bir müsamerei fe- edı:rneyen alecak!ılar h;ıkkında kanunu 
vk.a1ide verllecefinden muhterem nıeı.k(ırurı 210 uncu maddr ... ine tP.,fiken 
h ık 1 1 • · d muamel·· oJunacn!!ı ilJ.n olunur. a ımızın eğ ence erinı temın e e- · .. 
cek olan işbu müıamereyi teşrifleri -S-., ullanahnıet ::)ulh ıcra~ındaıı: jjjle\aıan 
ve busuretle kıymetli muzaheretle- Sıt~ı ,.e lbralıim !;iin8'i ':e \!"'~ Alı 
r ini rica ederiz. beyledc ~airenin ;i.:l~ ;on ulıJeı IR!>arruna. 

Davetiyeler Kadıköyünde Süre· rın-ia bulunııp ,.ı;: iznl~ı şuyııu. ıımn.!nda 

d Al 1 ' bı~ır.üı:ay~do 3000 )irada ıha\.~~ .~\'eh)~aı 
yya sinemasın a tı yo ağzınoa icra kılınan ~lahrnut pa~ad• Kuçuk yıldız 
tütüncü Sadık zade Hüseyin ve is- haoı sokaıl-inda vaki 1075 rnetro ınur3b. 
kele caddeıinde tayyare piyankosu baında olı~ı ar.ıanın lP. ~· ,:.! 9'L'-J <;.ıu~·ınbıı 
bayii Haydar ve Kızıltcpr•kta ti.i- !!ilnii sa ı 15 te ib:llri kotf',,•ctj iı.:ıa k.h:ıa· 
tüncii Abdürrahman beylerden ve 'ca~,r!<lun talip ol.J.u:zr:ıı lu~mt::ı m;;hıım· 

d ·ı d mcu ... ·si olan rnetro oıcntlılı~ı rl<.irt lir.,dın Bdvü aazinosundan te am< e ile-
tuterı olan di.ı-t lıin üı; J'Ü4:'. liranın }'ti::de 

bilir. onu nishetinde pe~T ıkçııiııi mliataahiben 
Gice lıtanbula avdet için ınat vo·:mi saat mezkOrda Sıılınnauın<t ::iulh 

(3) de Kalamıştan vapuru mahıu• irra•ına muracaatl•rı iliıı olunar. 
vardır. 

Pazar -~,__ .. ..., __ _ 
:·,~·'"' (,~lr. lkinı:i~k,•u• ·ı ııtaıı 1 m 1 - -- \.,:. ... -=- ~ • •, :.:, .:.r \f.,,:; ıq.".:•. 1.) l • 2.~' 
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IC Tiyatro, sinema J 
Bu akşam 

ferahda KünııK Ceı det B. ve 
Ana!las balesi ve Diiz 

taban Hastı bacak ll ck>ö 
L.ık 'ı•) rı, .. tr 

r ,~r I ··ı}''" ..... l. ,,: l t 

KAVGJ\NIN SONU 
1 --. l eragti.m,.ük;:c, C1,·H, l\f11-

•• ve Zckerriyıı k,,vga Ltmi~lc Zc
keriyya .susta!ı ç~kı ile r~us~yı sol 
bağrQl!dcn, Cavidi de cl11ıclen ya
ralamıştır. 

2 - Kasımpaşada Aşçı Sabri 
Tenekeci Mahmudu bıçakla karnın
dan ya:-alamı~hr. 

3 - Şehremininde oturan Vey
selkarar.i ismindeki şahıs, Feridiye
de meçhul bir şahıs tar~fından ya
ralanm;stır. 

Garip yüzlü kadınlar ruhu habisin içinde 
insan bulunacağına inann1ayorlardı! 

hiı 

l;:A T ALCADA - Çatalcanın İn
ceğiz köyünden Mustafa oğlu Nuri 
Çatalcadan köyüne giderken Şaban 

ı oğlu Mehmet ile Hasip oğlu Süley
man önüne çıkarak tabanca ve bı
çakla göğsünün muhtelif yerlerinden 
yaralamışlardır. Carihler jandarma 
tarafından tutulmuştur. 

Ka;gaıll&IDır 
TRAMVA YDAJ\j ATLAMAYIN 1 
Sarıyerde oturan Naime hanım 

Sultan Ahmette yanlışlıkla bindiği 
bir tramvaydan aşağı atlamış ve 
başından yaralanmıştır. 

DENİZDE KAYBOLAN 1 
Tarabyada yıkanmak üzere de

nize giren 18 yaşında Saim isminde 
. bir genç ortadan kayıp olmuştur. 
Boğulmak ihtimaline mebni tahar
riyat yapılmaktadır. 
KAMYON ÇOCUGU YARALADI 

3-365 numerolu kamyon, Kara
ııümrük caddesinden geçerken çarkçı 
Emin efendinin oğlu 11 yaşında Ih
san çocuğa çarpmış, başmdan ya
ralamıştır. 

AN BARA DÜŞEN ATEŞÇİ 
Reşitpaşa vapurunda ateşçi Ali, 

vapurun anbarına düşmüş ve o da
kikada vefat etmiştir. 

~n ırkarıı:oeır 
2300 LİRA NE OLDU? 

Sirkecide Hendek otelinde otu
ran Mahmut Yusuf efendinin 2300 
lirası, aynı otelde oturan Mehmet 
Kazım ve Mehmet Tekin efendiler 
tarafından çalındığı iddia olunmuş 

ve zabıta tahkikata vaz'iyet etmiştir. 
YAKALANAN HIRSIZLAR 1 
Hamal arif ve Ahmet isminde 

iki şahıs Erzincan tütün inhisar mü. 
dürü Sami heye ait olan küpe, yü
ziık, pırlanta taşlarını havi bir çan
tayı çaldıklarından polisçe yaka· 
lanmışlardır • -

( KÜÇÜK TELGRAFLAR ) 

* Bir tayyarecinin ölümü - Ro
ma, 25 [A.AJ - Schneider kupası 
için antrenman uçuşları yapan tay
yareci yüzbaşı "Motta,, Garde gölü
ne düşerek boğulmuştur. * Prens dö gal - Le Toupuet, 
25 [A.A) - Prens dö gal buraya 
gelmiştir. 

* Müthiş fırtına - Saraybosna, 
23 [ A. A.) - Bu havali de müthiş 
fırtınalar hüküm sürmektedir. So
kaklarda sellar akmaktadır. Seller 
iki çocuğu alıp götürmüştür. 

Schneider Kupası - Londra, 23 
[A.A] Schneider kupası maçı komi
tesinin azası bu gün Royal Aeroclub 
de toplanarak müsabakanın bir ay 
tehir edilmesi hakkında İtalya tara
fından dermeyan edılen talebi mü
zakere edilecektir. 
vermiştir. 

* Sahte bonolar - Marsilya . 24 
( A. A. ) 1924 senesinden beri beş 
milyon kıymetinde sahte mudafaai 
milliye bonaları çıkarmış olan bir 
sahtekarlar çetesinin iki reisi tevkif 
olunmuştur. Merkumların ikamet
gahlarında fevkalade mükemmel 
malzeme bulunmuştur. 

* Tayyare musademesi - To
urs, 23 [A.A) - Bir askeri tayyare 
Uçacağı esnada diğer bir tayyareye 
çarpr.ııştır. Bir telef ve bir mecruh 
vardır. Mecruh ümitsiz bir haldedir. 

Nehir feyezanları - Bombay, 24 
[A.A) lndüs şehrinin feyezanları 
vahim bir hal almaktadır. Bir çok 
köyler su altında :kalmıştır. 

* 500 metro irtifada - Pariı, 
24 [A.A) - Tayyareci Burtbin, 500 
kilo hamule ile 9,500 metreye ka
dar yükselerek irtifa rekorunu kır· 
mıştır. 

Gn©ıe!Filo ~eoeın 
ZiRAAT UMUM MÜDÜRLÜGO 

Dört gündenberi şehrimizee bulu
makta olan ziraat umumi müdürü 
Naki B. teıkikatta lıulunmak üzere 
dıin Bur9aya gitmiştir· :Naki B. Bur
sadekı tetkikatıni ikmal ettikten sonra 
Bilecige gidecek oradan da Karacabey 
harasına gid~cektir. 
GÖZ DOKTORLAR! KONGRESi 

Cnrahpaşa haştabanesi goz dok· 
toru Haklu Hayri B. 5 Eylıilda 
• .\msterdmı<la inıknt edecek olan 
(gc•z dokıorları\ kon~rcsine tayın 
edilmi~liı. '.!umailn·h . ::kor.da şehri· 
r.-i:<lrı t ao ket f'_ 1e_ •ktir. 

Bir müddet sonra bu tedbir te• 
.sirini gösttrdi, hele bir miktar pa
ra da çıkarınra, havadan uçarak 
gelen bu mahlukun ervahi tayyibe
den olduğuna zahip oldular ve et
rafımı aldılar. Tayyareyi ufkı vazi
yete sokmak için bana yardım 

ettiler. 
Fakat bu defada kalabalıktan 

sıkılmağa başladım, bu esnada iz
dihamdan tayyarenin na11l olup ta 
parçalanmadığına hayretteyim. 

Hele etrafımdakilerin gülüşme

leri, garip jestleri ırörülecek şeyler
dendir. 

Çinlilerin çocukça hallerini bi
lenler, ne nefis vaziyette bulundu
ğumu tahmin ederler. 

Bu izdihamın ortasında ezilme
mek için yine yerime çıktım, elimi 
her ihtimale karşı cebimdeki Mav
zer tabancasının tetiğine götürdüm, 
olacak şeyleri bekliyordum . 

Bu esnada çinlilerle konuşmak 

ve anlaşmak için yaptığım bütün 
tecrübeler boşa çıktı. Karşımdaki
ler sözlerime ve ya işaretlerime 
dikkat ediyorlar, ondan sonra kah
kahayı salıveriyorlar. 

Ben bu müşkül vaziyetten bir 
müddet sonra: 

- Good Morning Sır 1 
Hitabı kurtaralı, yanımda, ken

disini Amerikan misyoneri olarak 
takdim eden uzun boylu bir Mıster 
Morgan türedi . 

- Hay allah razı olsun senden 
mister, patlayacaktım bu adamlarla. 

-Hoş geldiniz, nereden böyle? 
Halimi mıstıra anlattım ve ken

disi gayet iyi çince bildiği için 
yardımını rica ettim. 

- Hiç merak etmeyiniz tema
men emniyet altındasınız, bıitün 

cahilliklerine ve garabetlerine rağ
men bu adamlar kat'iyen fena in
•anlar deQ"lllerdir. 

Çinktavdan ayrılmazdan evvel 
yaptırdığım muazzam Çin pasapor
tunu çıkardım ve Amerikalı misyo· 
ner bunu Mandarine gönderdi. Bir 
saat sonra kırk kişilik bir müfreze 
gelerek Tayyaremi muhafaza altına 

aldı, ben de tayyaredeki öte herimi 
alarak ve Mister Morganın davetine 
icabet ederk ikametgahına gittim. 
Burada bana çok iyi muamelede 
bulunan daha iki kadınla iki erkek 
tanıdım. 

Çok misafirperver olan bu iyi 
insanlar derhal bir kahvaltı hazırla
dılar. Tam masada otururken bir 
çinli zabitin geldiğini ve benimle 
görüşmek istediğini haber verdiler. 
Zabit içeri girdi ve Mister Morgan 
vasıtasile, Mandarinin bana selamı
nı getirdiğini, kapının önünde bir 
merasim kıt'ası ikame edildiğini, 
kendisinin ben!m arzularımı öğren
meğe memur bulunduğunu ve hat
ta Mandarinin yarım saata ka
kadar beni ziyarete geleceğini bil
dirdi. 

Ben hayretler içinde tefekkür 
ettim, doğrusu bu kadar cemilelere 
intizar etmiyordum. 

On dakika eonra yine ziyaret
çiler geldi, bunlar da ( Hay- Çu) 
kapu muhafızlarının rüesası imiş. 

Bu ihtiyar ve ağırbaşlı çinliler 
bir çok bükülme, kıvrılma ve mı
rıltıdan sonra yerlerine oturudorlnr 
ve ondan sonra da sual başlıyor? 

- Nereden geliyor? niçin geliyor? 
nasıl geliyor? havada nasıl uçu\·or, 
Çingtavdan buraya kaç saatte 
geliyor, uçmak i ç in ne gibi 
bir sihir kullanıyor? v. s. Ben bun
ların bir çoklarını cevapsız bırak
tığım halde, iyi kalpli tercümanın 
kt'ndiliğinden cevaplar uydurmağa 
çalıştığını his ediyorum. Fakat 

muhataplar söylediklerini kolay kolay 
anlamayorlar. 

Bu eınade meraklı bir vak'a 
daha geçti, biz konu.urken ev sa
hibesine ziyaretçiler geldiği bildi
rildi . Madam Morgan doğru· 
giderkt'n ipekliler i~ine bürün • 
müş on kadar zarif mahlük, ufak 
yapılı çinli kızları ııürültü ve patırtı 
çıkarar11k kapının önünden geçti. 
!er, hatta bunlardan üç tanesi du
rup bana bakmak k4-tahlığında 
bile bulundu. Madam Morıranın kı
•• bir ihtarı bu günahkar vaziyet
lerinden ikaz etti, çünkü çinlilerct' 
bir kadının tanımadıjiı bir erkege 
dikkatle bakması, o erkeği tahkir 
demek imiş. Halbuki ben de hı< ga
rip ve d.,ğişik güzelliğe malik ka
dınlar hakkında fikir edi:ıebilnıek 

•• . .. ~. 

Yine Madam Morganın anlattığına 1 
nazaran çinli kadınlar da bu sabah 

homurdanarak kendi şehirleri üzerine 
gelen ruhu habisin içeri.inde bir ı 
insanın bulunabileceğine asla inan-

tantana ile vµku buldu. 
İadei ziya!·ı:-tten ve a.k~ar~ı :fP-

meğine dn,·ettl':n sonra t."":yyt1rP_Jnin 
yanına gitt.irr;; söl<111~)(e başiad~n:!. 

Fakat btiııun söy:en?csi yapm.a
sından kr,faydır. Yamoı:da ~ek :: r 
vida anahl'arından başka takın, 
yoktu. 

• mamışlar, ve, ınadamın bütün temina
tına kar§ı : 

- Buna inanacak kadar budala 
değiliz, demişler. 

Mister Morgan diyordu ki, şu bir 
kaç şene zarfında vukua gelecek 
kıtlıklar, garip doğumlar, ve •nire 
hepsi sana isnat edilecektir. 

Saat onbire doğru büyük giırültü 
ve patırtı arasında Mandarin hazret

leri de teşrif buyurdular. Adam akıllı 
besilenmiş, kafaoı çok muntazam tıraş 
edilmiş ipekli elbiselere müstağrek 

zati Mandaraneleri büyük bir 
ihtişamla yörüyorlardı. Se' a:nlaşma 
pek muhteşem oldu, devrin, adeta 
yere kadar de~ 'n eğilmelerin bir 
türlü ardı arası gelmiyordu. 

Mandarin hali hatırımı ve arzu
larımı sorduktan sonra temamen 
tahtı emniyette bulunduğumu temin 
etti ve ayrıldı. 

Geri dönüşte aynı debdebe ve 

Bulunduğum memleket ise çin, 
yani adem babamızın bıraktığı gibi 
duran bir memleketti, vida anahtar 
veya tornavidadan bahsetmek ne 
garip. 

Nihayet Amerikan misyonerle· 
rinin evinde bir· balta ile destereye 
benzeyen yamru yumru bir şey ke
~fettim. 

Bitaraflığa riayeten tayyaremin 
berayi muhafaza çin hükOmetine 
teslimi lazım geliyordu. Fakat koca 
kanııtların şehir kapusundan sığma
sı ihtimali olmadığından bir çok 
mesaiden sonra 100 beygirlik mer
sedes motorunu çözdüm ve müte
baki aksama benzin dökerek ver. 
dim ateşi, güvercinimin yanması 

bana cessur arkadaşlarımın ölümü 
kadar tesir etti. [ arkası yarın J 
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Şehremaneti 

ılanları 

S ehremanetinden: Bedelikeş
·• fi 15405 lira olan Tunuzba-

ğı - Ka!aca Ahmet tramvay 

caddesinin tesviyei türabiye

siyle kaldın m ferşi münaka

saya konmuştur. Taliplerin 

şartname almak, lceşifname 
evrakını görmek iç.in her gün 

levazım müdürltiğüne gelme

leri, teklif mektı•plaruıt da 

ihale günü olan 14 Eylül 929 
Cumartesi giinü saat on beşe 
kadar mezkur müdürlüğe ver-

mel eri. 

ıl.ıf'rhmr.:t :'clıihat~iı..:. .~yin ··reuı~r ~.dan 
ıfı l•orı; 'lldı~: bır. iki 1 üı 1emn; lıra~a 
ınukJbi1 hirin~:::i ie.rer.e b'rır.c: ın·a ouma· 
ra:;llı~ lpotek !r&r~ <~·;•ediği B•ıtk.ta~ Sinan 
l'a.,a)i atik nıalıallesi ll<fiktaş :t Kl.iyiçi 
caddoc-inio eski :ıs ilii ]# <.2-4-6\ tl~ 
<lı?fa nln uıükC:ı rtr nunuıralı Beiikt~ cad· 
dt~iııde ,eni l l ıliı. 2S l uurnaralu~:ı mU· 

/ rJkKü.ru iradlr arsa\·ı mütteaıe: Uydat ah. 
l"i' oıı iki bap dükkan <e ÜrtMSloçc carl 

dt>;ırır t!.ki YLil tir:-oi d·)rt VCD.l MİO! "i. it 

1 

nh.şAp hir baıJ konak ve -derur.oua cari 
hi .. ına-.;.;r ntAt 'eıiz ve OrtababÇ'! ı:tt.dd.e
sırıdı· \'cl·ı 2· 4. fJ. - 10. 12} o.uroa.ral-9.rlıı 
ın;ı ·ali.to.:~ı altı hılp ı]ük~aı:iaru: ve Be

ı ~İ~ltl. t·sr!ut·'öir:ıır ·~ski ;!18 · 120 · 122) ve 
yez:" \2:-. :~u - ~l, numaralı mCla udalar üç 
<lı;kkf,nlar ·'"" a;ıcal: (l <8) !IA \122) numa· 
:ait ii._; l· r Jlı-kklir:ın:zdan rJ..'.lrlasının do· 
ku1. }ıi ::ır :t:iıar::,. b:r,.r ~ıi~_,~ıeri borcun 
\'triln.• ,,-,ı--ıı· .... cıeı: d:1İ;.1\·1 ıht;l"İ t1".'veliyesi· 
nı:• "'"L"· :ç;c oi.u .. ~rı ınııl.ı .;:!deyr: k~ 
nı ınıı i"'"'.". l:r.'.-~nılu: ı•tl :A.ra'ı ~an Pa· 
ta \aırı ı ~f"ıl: ;.ni:ı ;..,?11.01 bir !ıllrafl e.m. 

ı liıkı rudr .,.den kor.ait: •:t: bNb·;e "" baıcn 

B eyazıt dairesindtın: Ak..;a~ )a,·e .. tf' H. lıatı~: ,.e i~ır tarafı Kriyı~i 
rayda Gt.raba Hüseyin ağa c>;; ı .. ,, '' ı,,r t•'"' H•lil "l evlatları 

ılıiİl.o.:ıınlart ve ba•en. mLl,. 1 ~f.-.. 01;rı.:su 

1mahallesinde217 No. dükkan 1 ev•&rtı '" <n::•ı.u-. l><'•~f.ci '"'" •• :,.,,.., 
ankazı hedim ve nakli masa- ı, B<ı•! ••:, <• "''" 1e ,..,.,.;:"ı ""!; biıı 1'~;. '' 

ar ·ın ını.lıe!J:.::ıL~rt:ı ba!en CJ'..,_,.,ı ;.:ir~ç •,'l~ 

rifi alıcıya ait olmak üzere \ ait br~·an ·t•!•. ••·' v• ı:.~;, oa.k h...ı«e· 
kapalı zarf usuiile satılacak- ' •i va r•tL•I en "" vr ""'nı·:• ~r·uh •. -~ 

ınah al ve !!ti~ aıt c:alai ~~,l~t,l,e -.-·: t.ı.İ'.· 
tır. Almak isteyenlerin şartna- ta ,,.,.ie ii· ı ~ r. l.•r ı•,•,ıc .• r .c'j t çr.uı.. 
mesini görmek üzere fen ka- t>i,· ..:1. ;.~,t.,;•es;, hı~· "'k" ı, n~r ~ıi_.., .ıi 

lemine mi.ıracaat ve ihale güR ior·u· ağırı vf! l,.,::! ıra~n:n: ı?":- 11 'lJ" :01 
ı<v.yıı)''' Oavi "'··~,~ ~·irıtıı ıt.IH hin !!ra kı~·· 

nü 18 EylGl 929 Çarşamba ııı•ti muhomın. . .,•li<iir. \l'üur .,....,.,., ıaf;-
güııü saat 14 de kadar tek- ta p.rd • '"•n1<on. \la·ır .. ı .ili .!Jcr.oi 
lif ve teminatı havi zarfları kirıt<.cır ?\leı\~, t. ... c i ,,;,füık v• ,ı.ı.~ 

ıi.a:aôt_, <'·~r"nmı.·~: t.ııt·~ en.'~r ~•':'" aaliıııİ.{ı· 
dal.re encümenine tevdi evle-• kt r,<.-ti .lıuhat.:nı• ""'h .. o vD.ıJoJ rıau !\.OA 4 

meleri il~n oJuntır. \ 'I ptti·ı<ie ur:>• a),.·ftl!irn ve 92'; trlJo ~u.·~-
ra iie i;•a!:t-u; Joc~urıı.a !c a ~~etr:lt'IU4 

Sultanabo:t.t Suih icru:ndan~ ğuıoa mO:LC&ai eı,..1· ari ve ~c.4.91tı 
Yusuf Ziya bey!e Fehirı:.:, A_yşc 1 tariiı:r.o• , •• , "" '"'"'"ı °'' aı:'T" ••. ı .. 

ve Naznı:ve han~n~!Jtr1ı1 şayian üb- bir;n~: •L,..: .• ~ı;>ı·kl:~ğı ilfır. ciw:tc'". 
dei tasar:ufl::\tln1..ia bolun~P. izalei 1 !11L.ınhu 1 .~ Gc.ci; •ı·ı • .r.tn. urh·t4..ı;-,d .. r: 
şuyuu 1.ımnında bilınüı:ayede fu- Bir alacat!ın !eaıtı.i • .. a:ı-c.nlK.\.ı aılr kF· 

ruhtuna karar veril~n Beyazitta napı· ikı ko'!"' '""""'ce ~- .... bur l•J 
yahni kapan sokağında atık iki ayın 29. u,,,.., P~J:.· ..... o , __ ıO Jı 
numaralı sekiz buçuk arşın yiizün.. G~}.ııU.ti• 1'r>!tu~çnla:· lç\~ '1 • -·~cıı1oatın"•;1 

• J h itı""y~!e..rin mc:U-Cr ~Co•J" lı ,,, bııiı:"· 
de ve meyva agaç arını ;;vi yüz-

k , , k. m•lıt: i!t"r. o1n~ :J:' _,,.-
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T aVvare l»avra• 
·1nıncla sDor 

30 Ağtıstos tayyare bayramı gü· ile baştan haşa değiştirmemişse 
nü muhtelit İstanbul tf(kımlarının sahayı böyle bir sebeple terketme
}'akın şehirler sporcuları ile te-- miştir. Çünkii o bilir ki mağlup 
masta bulunmak üzere turneler c~mak bir şerefsizlik değildir, an
yapacağını yazmıştık. Bu hususta cak son gayretini ~arfetmeden mü-
icap eden muhabereler yapıl- cadele sahasını terketmek şeref. 
mı~, seyahat gün ve programları sizce bir harekettir. Yabancı bir 
tespit edilmiştir. memlekette Türk şerefini temsil 

Seyabata çıkacak takımlar Fe- için işini, gücünü bırakıp giden 
nerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Besinıden böyle bir hareket bek
tır. Fencrbahçeliler Adapazarınıı lemek günahtır. 
gidekcek1er, orada iki maç yapa- Besim, hiç _şüphe yok ki iki-üç 
caldardır. Fenerbahçe takımı se- güne kadar aramızda oJacaktır. 
yabata küçük oyuncularla çıka- ~ za?1an sahayı neden terkettiğini 
caktır. bıze 1Zah edecektir. 

Galatasaray turnesine lzmitten O zaman acele ettiğimiz için 
başlamak üzere cuma günü hare- k 

ket etmi~tir. Galatasaray da küçük utanmama istiyorsak hüküm ver-
. oyunculardan mürekkeptir. mekte istical etmiyeliml 

Beşiktaş takımı 30 Ağustosta Besirn geldi 
Bursada bulunmak üzere bir mu- Be imin geldiğini dün son· da
kavele imza etmiştir. Beşiktaşlılar kikada oğrendik. İşte geç vakıt 
seyahata birinci takımlarıyla çı- kendi ini gören bir muharririmize 
kacaklar, hem Bursa şampiyonu, 

bizzat anlattıkhırı: 
hem de Bursa muhteliti ile karşı-
] kı d T k 1 -. Evela şunu SÖ)•Ie,"·eyim ki 
aşaca • ar ır. a ım arımıza mu-
vaffakıyet temenni ederiz. hadısatı her hangi bir ademi mu· 

B • p, vaffakıyeti tevil ve ya kapatmak 
esun eştede lle yaptı? için nakJetmiyoruın . .Maksadım 
Kıymetli koşucumuz Besimin vak~yı beni se\·enl~re anlatmak· 

Macaristan §ampiyonasına i~tirak tır. Macaristan şampiyonasına 14 
etmek ilzere M car federasyonu atlet, hep birlikte, aynı pistte koş
tarafından davet edildiği malum- mak şartiyle başladık. Halbuki 
dur. Besim, hayat gailesi dolayı- nizamname bu kalabalık şekilde 
sile epeyce bir müddet antrenman- koşuyu meneder ve koşucuların 
larını terketmiş olmasına rağmen adedi dokuzu geçince ta8fiye mü

p' ır J l' f) .t ",ı v t .')_,-, . l O_?'> ---- <.. '- i ·\. !T.ı, µ·ı· 0" 
~-- --=-=----=----

21 Ağustos 1929 kanıhivo, nukut horsasi fiatlar 
• 

ıYukut 

1 Ingiliz lirası 
l Amerika dolar 
20 Yuna drahmi 
1 • Alman raybf mark 
l A Vlllt) n ıHnl 
~O Ley Rumaoya 
20 Leva BGıgar 
l Fclemek norloi 
2° Fran!lz frankı 
20 ltal}an lireti 
2° Kurun Çek lsluvıık 
1 Çırunctie eÜ\i\·et 
1 Zloti l.ehlsıııo • 
~O Dinar \ oı.;u ln·ya 
:.?O Bel\·ika ı-·rankı 
l .Pt'Zetn lııpan}a 
20 levic;re Frunlu 
l Mecidi}e 

Çek 

Açıldı 

1014 
208 s 

54 
49 7 
30 
24 62 
29 ';5 
83 

164 25 
219 25 
122 

23 2!l 

ll5 
30 

801 
50 

2S 

Loııdra l lsterliıı 1016 
Nh)ork l tür.L: L llo. 
Parls " Frıınk 
~lilano ,, Liret 
Berlio ., Mark 

Sofy " Len 
Brüksel ,, Bclgn 
Amıtirdam ,, Florin 
Cine\'re ,. Jo'rank 
Prag ,, Kurun 
\ iynna ., Şilin 

l\Jadriı ,, Pezcta 
\ arşuva ,. Zeloti 
Atina ,, Dr:ıhmi 
Dükrct 20 Ley Ku~ 
Moeko,·a l Çroncne 
Belgrnt tlirk lirMJ Din. 

istikrazlar 
istikrazı D. Yadeli 
Dü)unu muvahhcde 
lkrnml)eli dt"mir yolu 
1902 Gümrükle!' 
J 903 Safdinıahl 
l 905 'J echiznti Aıkeriye 

~ l l 903 Tertip 
~ .904 .. 
~ 1901 190) 
~ 1908 T·ertip 
~ 1909 • 
N. 190!1 

1909 
lJS9 

~ ehrenıanet .. 

0,4i i'l 
12 l8 
9 ıı 
2 00 

65 75 
3 42 
118 
2 47 

ltı 07 
3 38 
3 :Z:J 
4124 

86186 
24 87 

10i4 
27 o,; 

95 50 
18925 

1 

Kap~=====-1_!ç. K 

ı;n~ • Tahvilat 

208 50 '-< := 
S.& e Q. 2 ,, (D.E) 

~5 - e 
49 ' ;" - S (FJ) 
ao • c " 
24 62 Galata talıtelıırz D. Y. 

291 75 letnnbul tramvay Ş. 
83 RUıt. Dok. Ant. 

l6'A 251 Üeküdar·Kndıköy Su 

219 25~ latambnl anonim s. 
ı22 EretU Maden 

23 25
' llisse setıedatı 

74 1 = r'! lıanlı.a•1 
ll 5/ .,0 il' .Müı;:ıa itibar. :mm 
80 ;51 ~ OamanU Dk. 

80 ı = Milli lktiaat Blc. 
;;' Ticaret ,.e IA!lyl 

il ., Eınaf Dk. 
r ~ Şirkf"tı Hayriye 

1 
t::ı .• T emeta 

1016 50 , Hali~ 'sporlar. ;\n 
0,47 75 ~ An.D.\". )olu 

J:! 19 • ... .. .. .. 100 
9/12 ·~. Mudanya-Buna 
2 00 ;l- Saoııun Sahil 

65 7S ~ Tramvay .... 
3 43 ;- Türkiye mllll 
l 19 ., ittihat .. 
2 47 •• itimat ,, 

ı6 07 Jf. J Şark ıdgorta 
3 98 ;: Bozkurt 
31!!3 i Anadolu Aa. T. 

4125 ~ Jıt. Umum. 
86 86 Balya Kııraaydıo 

~ 24 87 Aı-.ıan Çimen. 
1072 i:: Bakırköy ., 

27 05 rı'ı 'J ürk kömür M. 
Q.; 
~ Mermer Tqı Ş. 
=:: Hava gazı, alektrik 

95 50 ~J) 
189 25 ' 

ıı 
~ .... 
ı~ 

.. ., temettu 

Cıküdar. Kadıkö~· 
lzmır mezbbs . 

Jııanbul T. Ano. 
Rihtim dok. An. 
fıtıhaı dfllir.ıııead 
tark merk ecza 
Jet. Kaeapları 

Reji (hali tufiye.) 
Türk tüt. Ano.. 
Duban Türk,. 
Şark değirmen. 

Milli. bir al\t~rn. 

1 511 1 

22 7 22 

81 50 31 

41 50 4l 

Dün gelen Zalıi 
bu daveti abu etmeyi J'ürk por- sabaka1arını zaruri olarak kabul 
culuğu hakkında çok cemilekilrane eder. Bu kalabalık içinde koşu D •• 
davranan Macar federasyonunun başlar başlamaz derakap bir grup · un 
nezaketine mukabele için bir borç tarafından muhasara edildim. Bit· 
bilerek kalkmış, Peşteye gitmişti. tabi, bütiin müsabakalarda adet 

piyasada faaliyet yoktu, yalnız 
satışları inkişaf ediyor 

tiftik 

Kıymetli atletimizin Peştede ~1.duğu veçhile harekatımı işkul Anadoludan 45 vagon buğday, ' veJ 100 kilosu 240 şilin okkası 

' 1\ od i J,ö.r·l\ ö11rii tarij(-ısi 
Köprüden 
Kadıköyünc t Kadıköynden Köpriiden Haydarp~şadan 

! Köprüye Köprüye Haydarpaşaya 

J - ı·-ı • 
6 15 : 
7 05 
7 40 
8 15 
8 40 
9 20 
9 55 

)0 25 
11 05 
ıı ıo 

12 15 
13 05 
13 50 
14 25 
15 ı;; 

15 ~5 
16 JO 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 
19 05 
19 ıs 

20 30 
21 
22 O.> 

• : : • • • : : • • • • l : 
j 
$ 

t • • ~ : • • • • • • • • 

b J:i. 
7 05 
7 40 
8 ıo 

8 ıs 

9 05 f'J 
9 50 
10 25 
11 05 
11 40 
12 15 
13 
13 50 
14 35 
15 
16 
16 30 
Ji 
17 15 
li 15 
18 25 
19 Qj 
19 45 
20 20 
21 05 
21 28 
23 

( .. ] Sefı·r ~alnız Cuma. Pazar. Çar
ıaubıı CÜu}erİ Ila}dllrpaŞA)"ll ugra}ll• 
ı•aktır. 

l"f Sefo r 'nlnız Pn:zarteııi, (41rfaın· 
bıı günleri lln)<larp:ı~ayıı uğr:ı~a· 
ı•akıır. 

l l"'J 
6 15 
7 05 
7 ..ıo 

7 55 
8 15 
8 52 

9 55 
ll 05 
ll 40 
12 15 
l3 05 
J ı 25 

15 15 
16 10 
16 40 

17 ıs 
17 50 
]8 25 , .. 
l8 40 
19 05 
19 15 
20 30 
22 03 

. - -
• 6 20 
: 1 ıs 
ı • • • • • • • •• • • • • • • • • i • : • • • • • • • • : 
! • • • • • : 

7 48 
8 25 

53 8 
9 
9 

11 ('] 
35 

9 56 
10 35 

11 13 
11 48 
12 20 
13 08 
13 58 
14 IO 
J5 08 
16 08 
17 13 
17 40 
18 15 
18 35 

12 
28 
15 
38 
08 

19 
20 
21 
21 
23 ('"] 1 

l .. 'J -•'feri )apan ,·npnrl r )ıılnız 

rertcmbe, Cuma, Pazar günlerini ta· 
kibcden gece lfa)dıırpııf&}B uğraya· 

f'akıır. Raaıauının birinci gcce1hıdcn 
On) rıınıın sonuncu gecesine kııiar her 
gece llıı~ dnrpıı~:ı) a uğra)acuktır. 

l'"J Scfrri ) aluız .P111.ar, Pcrfemlı~ 
Cumn günlt':i Hn)dnrpatB}ll up-aya· 
caklır. l"alnız Ramazanın birlnd ıü· 
nünden Ba}Tanıı.a BOnuncu alJniine 
kad:ı.r hP.r gürı Haydarpot•)n u{ıraya 
takt r 

Adalar tarifesi 

10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan mada günlere 
mahsu ndalar hattı 

Sefer So. 
Pendlkkn 
Kartaldan 
B. adndan 

.. .. 
He} bdiclen ., 
Burgazclan ,, 
Kmııhdan ,, 
l\Jodndıın ,. 
Kadıl.tö) ündl'n., 
KöprÜ}e \Drı' 

Sefer No. 

Köpı-Uden kalkış 
l(odıkô)Üuden ,. 
:\lodndan 
Kmıılıdan 

Bıırı;n:zdan 

ile~ lıcliden 

B. adııdnıı 

Kar.aldt'!n 
Pı•tııllkten 

.. 
,. 
.,, 
.. 
" 
" 

l 

6· 
61(, 
6.25 
6.40 

7 25 

2 

'i,40 

8,3:; 
8,15 

7,10 
7,30 

7,45 

8,:!(I 

4 

8,25 

l),05 
9,20 
q,35 
9,45 

5 

7. 
7,111 

8,05 

9,10 

9.50 
ı ,os. 
ıo.~o 

I0,30 

7 

'7,03 
7,20 
1,ıs 

s.. 
8.15 

8,30 

9.15 

8 

JO,ıs 

10,35 

11/lS 
11.20 
JI.35 
ıı.so 

12.1:; 
12.so 

9 

8· 

8,55 

10 

12·· 
12.20 

12.50 
13.05 
18,20 
13,30 

ll 

.. 
9-
9.10 
9,25 
9,..W 

···• 
10,25 

12 

ıs.ss 

ıs.ss 

14,30 
14,45 
15-
ıs.ıs 
lS,40 
ı-.,ss 

alacağı nıeticeler Türkiye atletizmi ıçın "bloke,, edildiğime intikal et- 2 vagon arpa; Trakyad~n 2 vagon / 156 kuruş 33 9-10 santim. Fındık iç 
için şayanı dikkat olduğu için mekte gecikmedim. Bütiin mesa- çavdar, 2 vagon kuşyemı, 2 vagon J Levant eyhi) - teşrinievvel 100 kil 

B . . h k~ k' d' l<etento.hu.mu; Deniz tarikiyle 169 230 ıııilin okkası 149 kuru: 82 3o·s5u 
esımın are atını ta ıp c ıyor- ime rağmen muhasara çenberinden b ı 'Y '; 

d k k a ya tıftık, 247 balya yapağı, 77 santim. Fındık iç- ispanya eyllıl teş. 13 15 
r-

17 19 21 23 25 
u • ·urtulamayınca protesto mahiye- harar koza, 9 sandık afyon, 603 rinievvel 100 kilosu 225 şilin okkası 

Besim Peşteye gideı: gitmez, tinde pisti terkettim. çuval buğday, 1025 çuval arpa, 252 146 kuruş 56 9-10 santim 
eyeltlen tekarrür etiiği veçlıile Vaziyet budur. Ben ne başka· çuval un gelmiştir. LONDRA 23 81 Peşteye iki saatlik mesafede kain Jarını ıtham. ne de muvaffakıyet· Istanbul pi yasa ve fiatJarı Buğday piyasası sağlamdır. A~~ 
bir sayfiyede şampiyonaya girecek sizliğimi tevil etmiyorum. Eğer bu Dün piyasada Afyon Hacıköy ~.anti.nde\ a~nma~ta olan haberler 
atletlere mahsus olan kampa gitti. hadise olmasaydı yarışı kazanaca- eski 40 yeni 38 liradan Tiftik An- uzerıne uğ aya talep artmıştır. 
?~ada azami kabiJiyetini kazanmak ğıını, yahut derece alacag~ ımı da 1 kara 177 kuruş 20 para Buğday Aynı haberler ketentuhumu fiatla-
ıçm m·· b k k d "d 'd yumuşak 17 kuruş 20 paradan 18 rını. s.ağlamlaştırmıştır. Fi atlan yük. usa a n gününe ·a arı · ı dia etmem.,, ı ı 
man.larını ikmale uğraşan Besim, B kuruş 5 paraya sürmeli 17 kuruş se tıcı e emanlar faaliyettedir. Baruzo 

k ol • p t d 10 para 0o 45 mahlut 16 kuruş j korteri 46 şilin 9 pens okkası 13 
ya ı an nazikane <lavetı" redcle- esım eş e e k ş 98 1 10 t' para, sert 16 kuruş 20 paradan 16 uru • san ım. 
demiycrek darülfünun birincilik- (Geeikmi;;;tir) Pe:tc, 19 kuruş 30 paraya· Yulaf 9 kuruş· kktcntoh2Snıknun tonu 20 isterlin 
lerine girdi ve idmanları ·henüz Macar Avar kampında yııpılan Mısır Varna 15 k~ruş 22 112 para; Live~;o! Buğd~; 6[eş:i;i~v;:ı1tioo 
tamamlanmamış olmasına rağmen 5 günlük antrenmandan sonra Çavdar 13 kuruş 15 para; Arpa !ibresi 11 şilin b 1/8 santim okkası 
bir çok çetin rakipleı· içinde ikin. .l\1acari tandan bir gün evvt>I Pe . Mersin 9 kuruş 25 paradan 10 ku- 15 kuruş 81 3/10 santim. Şikago 
ciliği kazanmağa muvaffak oldu. teye geldik... ŞJınpiyona, Ente;. ruş 5 paraya Afyon arpası 10 kuruş HartvintC'r 2 n~ nara buşeli 133 318 

1 f b ı .. · . 20 para. sent ol:knsı 13 kuruş 12 1 2 sant-Bu kı)•met i za er, aştan başa na.,y.ona unl\,ersıtc şampiyoıuı~ı- . 
nın ıcra d'Jd'u' B S K d Ecn } . . f' l ım. Vinipek Buğday huşeli 157 3 8 

şayanı iftihar olmakla. ?e~aber bi- l e ı 1
c

1 
• ... • • ı:>ta ında e}} pıyasa ve 1at arı sent okkası 15 kuruş 48 7/10 san-

d b kı d ğ 1 yapı acnk lı. Saat 4 te başhn ncak HAMBURK 22 8 29 tim. Bura az yumuşak 76 siklet Q
0 

3 
zim Besim en e e 1 ımız ya nız ?l?n mü ahakalar dolayısıyl~ tam Fındık c. 
bu de!tildi. Biz Besimden asıl 3,30 da stada gittik. iç Gireson eylUl-teşriniev· analiı 100 kilosu 637 1ı2 leva ok-

~ d d kası 12 kuruş 05 2/5 santim 
Macaristan c:ampiyona~m a erece Mii ahakıılar tam 4 de 100 met- tuğum ha:,;ııııa geldi. Macar atlet· 
almasını istiyorduk, ki olcmpiyoda re ile başladı,. 800 motro günün ~e~·i tarafmdaıı malı:.ur vazİ)<'tte, 
giden atlet kafilesinin Peşted~ Y.a- en son )arışı idi... Müsabakalar ıçındcn çıkılması aa)i'İ kabil bir 

k d B f.c,·kal ~d t' 1 ı 1 çenher çine a1ma~ak adeta 7 . 8 
pm1ş olduğu müsaba a a esımı~ a e ııc ıcc er c Jütiin hızıyla 1 k ~ 

b .. 1 b r de\'am ederek 800 için d . 1 h0:ı1"'ducu ta~afı~ıdan hapsedilmiş bir 
kazandığı zaferden sonra oy e 1 c 'a 'ıt n e ne ılerı ne geri "idebilmek· 
arzuya kapılmak hakkımızdı. . haylı yakluşıyor, atletler )8\a~ )avaş liğime imkan kalmamış~. O sırada 

Müsabaka tarihi geldi, ğeçtı ve koşular yapı) orlardı. 1 yarış benden iJeride devam edi· 
.Macaristandan gelen gazetelerden Dünyanın her yerinde 9 dan yordu. Ben ndeta hareketsiz kal-
öğrendik ki Besim koşu esnasında fazla müsabıkın dahil olacağı 800 nııı.tım. . 

h k k ı m seriler üzerınden koştuı ulurken .Bu \'azıye~ karşısında hiç bir 
sa ayı ter ·etmcğe mecbur a mış.. ' ŞC:\ } apmak ımkAn ı b' 

1929 Macari..,taıı ;;amJ)İ)'Ona~ında ~. b k <l ı o mayan ır 
Gazetelerin 1-ısa ibarelerinden ~ ı~d .. .. mu a a 8) ı tçıketmckten ba~ka 

Be imin sahayı terketmesi esbabı· '13 müsabık fe~·ka a e bu) uk ol- yapılacak hiç bir şey yoktu. Mü
nı çıkarmak kabil olmadı. Mama· mayan pist üzcrınde ) an yana ahzı sabakam bu urette yarım kalmış 
fi yakından tanıdığmız Besimin mevki etmişti. ve .. antr~ııör \adaş bunun sırf çok 
karakterine nazaran bu hareketin Macarların hepsi çıkışı ayakta m~sabık. dolayısıyla benim orada 

b , ı Ben tabii verdeıı çık- ds~ ~şıp. ~almaklığımdan ileri gel· 
çok zaruri ir vaziyetin mevlüdu yapı)or ar. , . . . ığını ıtıraf etmiştir 
oldur.unu iddia edebiliriz. mak ı'stediın hareket amın garıp · . 

0 ' ' • •• BESHU Bazı rivn) etçiler, Besimin ka- bir surette itiraz ettı. ,;\ıha yet baş J . 
zanmak ümidini ka)bettiği için hakem serbest olduğumu söyledi. zrnıtte futbol 
pi~ti terkettiğini iddia ediyorlar. Tabanca patlamış 13 müsabık . İzmit, 23 
Bu noktayı nazar, Besimi tanıma- birden fırlamıştık. Barşi başta, Adapazarıle takviye edilen İzmit 

muhteliti Gnfatnsaray küçükleri ma
)'anlar için, belki kabili izahtır. ben arkac:mda gidıyordtım. 200 m. çı iki ikiye devam ederken hitama 
Fakat hakiki bir "sportmen,, olan sonra ortPltk bir karıştı. Sağdan on bir dakika kata Galatnsarayın 
Besim, eğer Pe~tede bulunduğu saluma geçrı eğe ba }adılar. İlk tur yaptığı uçüncii snyı lcabul ed11me
üç be~ gün içinde ceelerin takrir d'böyJe ittı diğinden cln Oyünu tatii tın'iş
ett' i ahliikıyatını ktıt't fiir istih le • tk· ci t un baı:ılangırmda kor · 1 

... -
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l'J Bu i arcıli ~eforlı-r 'aln z Pn7.ar gün)crinı- m.:th•ııl' olup S) E:ı- lula kadıır yapıla· 
caktır. 

("I Bu İflır<'tli st'fı-r 30 F.•lıiln ı.nılor Pazar günı .. rı )&pılaı3)&1'ak •c 3{l EylGl· tari 
bndt'll itlhoren l'uzar ı,;ünleı-itıe )npılacaktıı-. 

J ~taııbul icra dııirctinMn : A\Ş'" Cemil 
lııınımın müte\ effa O<:man bn eri efı.ıı· 

didekı nlncağındıııı dola\ ı mahcuz Su le) · 
mani) ede snmıuıvirnııi e\' el mahallesi 
kebabçı lıaııı ) okıışuııdıı nt~k 3 ,.e ıııükrr· 
rer 3 cedıt 5 :\o. \C derunundaki bir 
mnc:ura ve bir çurnldız teilı sunun ha\ i 
arsa kırk beş gı.in nıuddcıle )&pılan illina· 
tın bin lira bedel ile talıbi uhdesine olup 
bedeli ınilzınede haddi Jipkında olmadı. 
f{ından kat"~ ihalesi icra kılının:ık uıre 
liır ay muddetlc ıııc,kıı muıa\ede\c \uz 
olunmuştur. Ehe'nı hım \anını, ulup ar
s:ıdır. Mcsalıası: il-.i hin iki )llZ )etmiş 
dört nr ın tcrlıiindı:dır , derumıncfa bu 
kuyu 10 alrn )8 ağacı, tuğla kulube, tonoz 
harabelc'rİ \C cırnfıııda duvar \'e cadde 
tarafında 8 ııdet di~eJ tonoz vardır. Hudu. 
du: lhi nti .efendi ~mnmirnn sokağı zl\a 
pa!lll lıanesı \C fırıncı Lnnbo ve liız Ah-
oıct cfendı ve silıhdnr hıını ve sul~ar bn
hçe~i hnnı yokuşu ve Pzünı çarşısı cnd. 
dcsıle mezkur cadde Şehremaneti tnrafın· 
d:ın )npılnn sala lar on taraftaki tonor.lnrı 
d~ istimlif. et~ektcdir . Birinde Şukru 'e 
Kumh!1 dığerınde Mu lafa \C di"crinde 

ra ım '<' birindt Mehmet , e ıirindl' 
Şukrü \•e birindt'! ı~nıaıl efcndıler kirııcı • 
dırlar, kı)ıncti :i685 Jıradır Talıp ol nla· 
rın l,ı) meti muh:ımmoı ııın 
ni prtindP r 
$:ıt ı. \ kd 

.. 

Piyango Müdürlügünden: 
.. umune!e~i \~çhile iki nevi divar 

afı~ı tııb ettırılecegınden taba talip olan· 
farın pey . ıık_çclerile birlikte 26 • 8 929 
pu.arerteı.ı Guml Qaat oıı beşte p:ıyango 
miıdurlü{!Unde nıUtcşckkiI ınv\ orc mtlha· 
)nat kom ıs) onuna müracatl11rı '. 

J stanbul da rduncü icra men urlııi·ı rıdan 
Ferıde ha nınıın n•. dıırn '\c.;;ıurdat 

borc aldı~ı l 300 ) uç \'liz lırua mtıktibil 
birinci derece \ e biı incı mı nomuro ııvle 
ipo<'tck gu ıerılM he\ beli ndcda )8lı so. 
ka~ında e kı ( 62 1 \l'ni ( 102) numarah 

orsanın \ rıın hi,, e ı Uorcu o ' rılıncme-
iııden doln) i Lıriııci ılıalcsiııin )ilpÜmasi 

için otuz Gunlük aç•I, arıı.rmaya kon· 
mu~lur. Hududu . ~ tarafı ek;nefon 
dultkanı ol tıırnfı harıılnnıbos \t: saicrı:· 
oin otdı ıııkıısı mııkııddcma denıı elvilvuı 
belcdi~e ııırnfıclllıııı vııı ılan rıhtım malı t111i 
ceplıe&i ynlı cııdılt""I\ le ro ıhduı iki yüz 
arşun ıcribıııde arsa dııh ı.rıı.!e tenel.e 
\C ula bir kulubt• mcH'Ut uiup 8\da 
iki Jiı.ı kira ıle rıı clnn Iıık'ıı ı~~al elmcl.:· 
ıedir. Kı'ın ıı mııl a•nmıne i altı 10:: lira· 
dj~. nu erı!ll) 1 a m:ık \ e daha ziyad., 
mnlum;ıt t lınmek iq ııler hi~sew• mUıip 
t lımın l•luıı n ki ınetln ~UT.de l)OU ııi-
f ı tıd pr~ nk~P ııı . 'l;ZQ. 2Q21 clers\a 

ın r ın l 8 rJ ın ' icr:ı. uıcı• ur-
uı .ı < im 1 r il · q · 9 Q tatıbı .~ 
t l t 1 () ş r • , • :ır \ • 

ı:.ık h... ı ı ... lcsıı:..ıu \, ı ac ~ 
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Yıldız hastanesi arkasında 12 dönüm, icar müddeti üç senedir 
muhammen bedeli 56 lira 50 kuruştur. Müzayede pazarlık suretiyle 
4 Eylul 929 Çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta. (204) 

KiRALIK ARSA 
Kasımpaşada Bedrettin mahallesinin Ambar arkası sokağında 

tuz anbarı yanında 81 numaralı 6156 zirra miktarında yem ambar· 
!arı arsası, senelik kirası 200 lira, müzayede pazarlık suretiyle 4 
EylOl 929 Çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta. (250) 

KİRALIK DÜKKAN 
Tersaııede valide kızağı yanında No. 169 muhammen bedeli 

210 lira, pazarlık suretiyle 4 Eylul 929 Çarşamba günü saat 15 te 
Defterdarlıkta. (203) 

KiRALIK BAKKALİYE 
Yıldızda latanbul polis mektebinin, senelik kirası 355 lira, 

müzayede pazarlık suretiyle 4 Eylul 929 Çarşamba günü saat 15 te 
Defterdarlıkta. (377) 

KİRALIK SATICILIK YERİ 
Kabataşta Ömer Avni mahallesinin Kabataş vapur iskelesinde 

müselles şekilde 5 arşın miktarındaki arsa, senelik kirası 24 liradır, 
milzayede 29 Ağustos 929 tarihine müsadif Perıembe günll saat 
15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 

SATILIK ANKAZ 
Sultan Alımette tapu müdürlüğü yanında tahta perde ile çevril

miş arsa içindeki salaş ile yıkılmış tııhta perde, muhammen bedeli 
125 liradır müzayede 29 Ağustos 929 Perşembe günü saat 15 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır, 795 

KiRALIK GARAJ 
Galatasaray binası altında yeni çarşı caddesinde No. 11, sene· 

lik kirası 260 lira, müzayede 29 Ağustos 929 Perşembe günü saat 
15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (567) 

KiRALIK DÜKI<AN 
Galatada Azapkapısında meyit yokuşunda No. b, senelik kırası 

(120) lira, müzayede 29 Ağustos 929 Perşembe günü saat 15 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (568) 

KiRALIK BOSTAN 
Beşiktaşta bacı Hüseyin ağa namı diğeri Ihlamur kasrı karşı· 

ıında lblamura giden yolun üstünde meyvalı ağaçları vardır, 3 
ıene kiraya verilmek üzre seneliği 150 liradır, müzayede 29 Ağus-

1 tos 929 Pertembe günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (574) 

KİRALIK FUf\DALIK ,e ÇAYIRLIK ARAZİSİ 
Beykozda Paşabahçesi civarında gümü, suyu deresinin sol 

tarafından 100 dönümdür, 3 sene müddetle kiraya verilecektir, 
ıenelik kirası 70 lira müzayede 29 Ağustos 929 Perşembe ğünü 
saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (432) 

KIRALIK MER'A 
Ayas ağa çiftliğine merbut cenderede hanım ke;:; mer'ası, 3 

sene mllddetle, senelik kirası 165 lira, müzayede 29 Ağustos 929 
Perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (431) 

SATILIK EV 
Kumkapıda şeh Fer bat mahallesınin Havuzlu sokağında No. 

49, üç kattır. Bodrum katında odunluk kömürlük birinci katta 1 
oda 1 hela 1 sofa ikinci katta 1 sofa 1 hela üçüncü katta 1 oda 
1 ıofayı müştemildir, muhammen bedeli 2000 liradır, müzayede 3 

' Eylul 929 tarihinP. mlisadif Salı günü saat 15 te Dafterdarlıkta 
yapılacaktır. (903) 

SATILIK DEı ·tzDEN DOL~A ARSA 
Balatta Karabaş mahallesinin Balat caddesinde bir tarafı lebi

derya, ve iki tarafı denizden dolma yer, bir tarafı lshoçonun hanesi 
ile mahdut No. 90, 67 metre murabbaındadır. Bedeli defaten ve
rilmek ıartiyle muhammen kıymeti 464 liradır. Müzayede 2 Eylul 
929 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 te Deftı:rdarlıkta 
yapılacaktır. (454) 

SATILIK ARSA 
Aksarayda Baklalı Kemalettin mahallesinin Küçliklanga sokağın· 

da 37-39 numaralı 179 metre, muhammen bedeli 708 lira bedeli 
dört taksitte verilecektir. Mürnyede 2 Eylül 929 Pazartesi günü 
saat 15 te Defterdarlıkta }apılacaktır. (796) 

SATILIK DÜKKAN 
Unkapanında Yavuz er Sinan mahallesinin eski ayazma yeni 

ueaıiryolu caddesinde değirmen demiryolu üstünde No. 3 3-315 
üstllnde odası vardır. Bedeli dört senede alınmak şartiyle muham
men kıymeti 789 lira, müzayede 7 Eylul 929 Cumartesi günü saat 
15 te Defterdarlıkta. (543) 

SATILIK Dt KKA~ 
Unkapanında Yavuz er Sinan mahallesinin Unltapanı sokağında 

buğday ambarı arkasında No: 13, betl,eli dört senede dört taksit
te verilmek şartiyle "1135. lıradır. Muzayede 7 Eylul 929 Cuma
tesi günü ıaat 15 te Defterdarlıkta. (595) 

ı SATILIK ARSA 

, BCVCK 
li Tayy©ıır~ püy©ıırıı~©su 
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~ 30 000, Lira kazanan 9924 nu,;.;;alı bilet: Wanbul, Ankara, l~: 

1 
Trabzon, lzmir ve Turgutluda. !~ • 

~
• 18 000 Lira kazanan 30811 numa"alı bilet: lıtanbul, Edirne, l. 

• ; İzmir, Acıpayam ve Samsunda. 

il 15 000 Lira kazanan 33166 numaralı bilet: latanbul, Haymana, 
~! lzmir, Ödemiı ve Samsunda. 

, ~ili! 12 000 Lira kazanan 12759 numaralı bilet: lıtanbul, İzmir, 
i ı Çanakkale ve Samsunda. 1 

: • 10 000 Lira kazanan 32575 numaralı bilet: latan bul, Buna, ~ ~ · 
; ·: içe[, lzmir ve Osmaneli de Satılmıştır... i~ • 
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Satılık merıner ve dııvar taşları 
D f terdarlık bahçesinde mevcut moloz ver mer

mer taşlardan istinat duvarının tamirine nıuktezi 
1:>63 1,;ekisi lıey'eti fenniye tarafından i~ lif edil
mek ve mütebaki alınacak taşların nakli)esinden 
sonra kalacak küçük taş ve saire yine ınüşteri ta
rafından tathir ve harice naklolıınmak ::ıartile 30277 
çeki nıik<larındaki taslarla 33-930 metre murabbaı 
muhtelif şekil ve ebadda Inf'rmer ve iki adet hüJük 
hela taşları satılıktır. (Binanın garp cephesinde 
işlenmi~ taşlar dahil değildir.) ~iuhan1~11en b~clt-}i 
1778 lira<lır. Müza)·ede pazarlık suretıle 4 Eylul 
929 Çarşamba günü saat lSte Defterdarlıkta. (442) 

Maarif vekaletinden: 
Leyli lise ve orta mekteplere meccani kayt olunmak üzere Maka

mı Vekalete bir çok müracaatlar vakı olmaktadır. 
Halbuki bu mekteplere leyli meccani talebe kabulü 915. numa

ralı kanun mucibince müsabaka ile yapıldığından Yekalete müracaatla 
intizar vaziyetinde kalarak müsabaka zamanını geçirmemek için alaka· 
darları 21. Eylülde yapılacak müsabaka imtih,nlarına i~tirak etmek 
üzere doğrudan doğruya kayt olunmak istedikleri mektep idareleri:ıe 
müracaat etmeleri. 

lstanbul giimrükleri 
baş müdürlüğünden: 

Gümrük levazım andarı için beheri ellişer yardalık !'ÜZ top ka· 
naviçe Pazarlık suretiyle mübaya olunacaktır. Taliplerin lstanbul 
gümrükleri baş müdürlüğünde mevcut nümunesile şartnamesini gö· 
rüp münakasası yapılacağı 31 Ağustos 929 Cumartesi günü saat 
14 te teminat evrakile bilikte mezkür baş müdürlükteki komisyona 
müracaatları. 

Enıniyet sandığı müdurlüğündeıı: 
Söüt yatı mektebi muallimlerinden Nimet hanım tarafından 21 

mart 29 tarihinde tevdi edılen mebaliğa mukabil ve ilen 62016 cüzdan 
zayi eylediğini ihbar ettiğiııden zayiinden yenisi verileceği cihetle eski 
bononun zuhurunda hükmü kalmıyacağı ilan olunur. 

lkiııci kolordu satınalma 
komisyonundan: Yeni bahçede Keçeci piri mahallesinin Neyze!' sokağında 39.9 

numaralı 200 zira miktarında, bedeli defaten verılecektir. Muham· Sığır eti kilo 
ınen bedeli 100 lira, müzayede: 7 Eylul 929 Cumartesi günü saat 82865 Edremit 
saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (862) 19750 Ayvalık 

SATILIK ARSA Yukarda }azılı iki ka't m sığır etinin 1-9-929 çarşanba günil saat 

K dk~ .. d H h il · · N hı't bey soka"ınd 15 te ihalei katiyesi icra kılınacağından taliplerin Balıkesirde 2. K. a ı oyun e asan paşa ma a esının a ıs a O l k · .. l 
13 numaralı 916 zirra, muhammen bedeli 300 lira, bedeli defaten \ · satına ma omısyonuna muracaat_a_r_ı. __________ _ 
verilecektir, Müzayede 9 Eylül 929 Pazartesi günü saat 15 te 1 b } k J • b · 
Defterdarlıkta yapİılacaktır. (793) stan U yatı me tep erı IDU ayaa 

K RALIK OTLU BAHÇE k · · t' d · 
Kağathane ça!!'layan köşkünün etrafı duvarla muhat 70 dönüm OffiISYOilU rıyase In en. 

bahçeıi şeraiti mukarreresi dairesinde 3 sene müddetle kiraya . . Or.taköyde Gazi paşa, Balmumcuda Dumlupunar, Yıldızda Ha. 
verilecektir. Senelik muhammen kirası 600 liradır. Müzayede 11 kımıyelı milliye yatı mekteplerinin 930 senesi Mayısı sonuna kadar 
Eylul 929 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te Defterdar· ı ihtiyaçları olan ekmek 661 numaralı kanunun 18 inci maddesinin 
Jıkta yapılacaktır. C fıkrasına tevfikan aleni pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin 

• ~ • .. ., • • Ağustosnn 26ıncı pazartesi günü saat 16da Ortaköyde Gazipaşa yatı 
Jandarma ımalathanesı mudurıyetınden: mektebı n üdürlük dairesinde mÜtf'ıekkfl komisyona mürııcaatları. 

Kapalı zarfla satın alınacak 2128 adet eşya çantasının müna· Ü rtaköyde Gazipaşa, Balmumcuda Dumlupunar, Yıldızda Hııki
kasası 1 Eylül 929 Cumartesı günü saat 14 te lstanbulda gedik miyeti milliye yatı mekteplerinde biriken çuval, peynir ve yağ 
paşada jandarma imalathanesinde yapılacaktır. Şartnan.e imalatha- tenekeleri, eski elbiselea ve diğer bazı eski eşya aleni müzayede 
neden verilir. Teklifnamenin tarzı imlası şartnamede yazılıdır. Te. ile satılacaktır. Taliplerin Ağıısto~un 26 ınci Pazartesi günü saat 
minat al sandığına verilip makbuz teklif zarfına konulacak aksi 17 de Ortaköyde Gazipaşa yatı mektrbi müdürlük dairesinde ınii· 
hal teklifnamenin reddini muciptir. teş~kkil komisyona ınürcactları. 

~-=--=-=--

Emniyet saı1dığı eınlal( 
müzayedesi 

kat'i karar ilanı 
müzayede ikrza Merhıınatın cins ve nevile 

mevkii ve müştemilatı 
Borçlunuıı 

ismi bedeli No ' lira 
85 13643 Üsküdarda Kepçedede mahallesinde Karacaahmet 

caddesinde eski 65 ve yeni 331 numaralı yirmi iki 
arsa üzf.ırinde kagir iki kattan ibaret ve üstünde bir 
odayı havi bir dükkanın tamamı. 

Süreyya H. 
485 13970 Ortaköyde Taşmerdiven ve şekerci oğlu sokağında 

eski 25, 27, 28 ve yeni 25 27, 14 numaralı yüz ı·lli 
arşın arsa üzerinde kagir bir kattan ibaret ve yedi 

, yllz otuz beş arşın arsayı havi bir mağazanın tamamı. 
Çtlebon Nama ef. 

14572 Üsküdarda Altuni zade elyevm Mecidiye mahallesin· 
de Nişantaşı caddesinde eski üç defı mükerrer 4 ve 
yeni 12, 12-1, 12· 1 numaralı büyük köşkün harem da• 
iresi üç yüz otuz iki arşın a> ~ada ahşap iki buçuk ka~ 
ta sekiz oda, bir sofa, bir taşlık ve bir hamam ve 
bir kuyu ve selamlık dairesi keza üç yüz otuz iki arşın 
arsa üzerinde ahşap iki buçuk kattan sekiz oda, bir 
sofa bir taşlık ve bir hamamı ve diğer köşk yüzon 
üç arsada yarım katı kagir iki katı ahşap olmak üzere 
iki buçuk kattan üç oda bir mutfak ve elli bir dokuz 
yüz yetmiş beş arşın bahçeyi havi iki köşkün 
tamamı 

Emine P.adiye ve Fatma Ömmülsaade hanımlar 
110 14787 Carşukebirde Çohacı hanı üst katında eski ve yeni 

41 numaralı otuz iki arşın arsa üzerinde han üstünde 
bir odanın tamamı. Fatma H. · 

610 17076 Yedikulede lmrahurda İlyas bey mahallesinde eski 
istasyon caddesinde ve bakkal Eilip ve yeni istasyon 
caddesinde eski 57, 57 57 mükt!rrer ve yeni 67 • 1 
numaralı altmış arşın arsada kargir iki katta iki oda 
bir kiler, bir sofa ve on iki arşın arsa üzerinde ahşap 
bir .mutfak altmış dört arşın bahçeyi havi bir haneni• 
tamamı. Sabiha H. 

20750 17081 Beş;ktaşta Yeni mahallede Rota \e Ihlamur sokağın• 
da eski 27, 10, 10 mükerrer 10 mu~errer 10 müker
rer ve 12 ve yeni 13, 15, 17, 19 numaralı bin beş 
yüz arşın arsa üzerinde kısmen üç ve kısmen iki katta 
altmış üç od., altı sofıı, iki mutfak müştemelatından 
bulunan yüz elli arşın arsada ve mezkur konağın itti
salinde beş oda, bir sofayı havi kargir selamlık köş
künü ve ayrıca iki züz otüz arşın arasında kirgir üç 
katta yedi oda, iki sofa , bir mutfağı ve beş yüz dört 
arşın bahçeyi havi bir konağın tllmamı. Zekiye H. 

2695 17484 Büyülcadada mukaddema balıkpazarı elyevm Rıhtım 
caddesinde eski 11 mükerrer ve yeni 17, 19, 28 32, 
34, 36, nu ra ı · · y 'ı; gir iki 
katta altında iki dükkanı ve üs'. inde Rüsumat ve Dü
yunu umumiye idaresinin tahtı işgalinde bulunan altı 
odeyı ve iki kapıyı havi bir hanenin tamamı. 

Vasfiye H, 
4400 17603 Başabahçesinde Köyiçi eJy,.vın iskele caddesinde 

eski 1 ve yeni 26 numaralı yGz altmış iki arşın arsa 
üzerinde kargir üç kattan ibaret üstünde sekiz oda, 
bir koridor, bir mutfak ve yirmi dört arşın üzerinde 
bir aptesane ve gusulane ve yirmi arşın bahçeyi 
havi bir furun tamamı Mehmet Cevdet B. 

620 17672 Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde ınukaddema 
Halil bey ve elyevm Bayır sokağında eski 2 müker• 
rar ve yeni 36-36· 1 numaralı yüz altmış sekiz arsa 
üzerinde ahşap iki kattan ibaret on oda, dört sofa 
bir mutfak ve otuz arşın üzerinde bir mutfak bet 
dönüm iki yüz otuz artın bahçeyi havi bir hanenin 
temamı Kadriye H. 

270 18127 İstinyede Kürkçübaşı ve Çayır sokağında eıki 13 
mükerer ve yeni 19 numaralı elli iki arşın arsa üze
rinde ahşap iki katta dört oda, ufak sofa, bir mut
fağı havi bir hanın tamamı Makbule H, 

170 18252 Boğaziçinde Emirginda eski 30 ve yeni 36 numaralı 
yüz elli arşın srsa üzerinde ahşap dört katla birinci 
katta bir oda, bir mutfak, ikinci, üçüncli dördüncil 
katlarda karşılıklı ikişer oda, birer sofa, terkos ve 
el~ktrik t~sisatını havi ve yüz on llç arşın bahçeyi havi 
bır haneııın tamamı İhsaıı, Sıdıka Melahet, Mehmet • 

Kamiran B.ef. 
695 18536 Kadıkiiyünde Osm~n ağa mahallesinde Kağıtçıbaşı 

elyevm Kazasker sokajında eski 4,4 ve yeni 6,8 
numaralı beşyüz arşın arsa üzerinde ahşap üç buçuk 
katta on altı oda, dokuz salon ve iki bin yetmiı arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamam. Emin B. İfakat 

ve Feride H. 
Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemelatı yazılı emlak hizala

rın?a. göste~ilen. bedellerle talipleri üzerinbe olup 31 Ağüıtos 929 
tarıhıne .. musadıf Cumartesi günü sat on buç::ktan itibaren müzaye
deye mubaşeret olunarak saat on altıda kat kararlarının çekilıneıi. 
mukarrer bulunduğundan talip olanların mezlrilr günde saat on altıya 
kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on altıdan ıonra 
vuku bulacak müracaatların kabul edilemiyeceği ve mezkilr emliko 
evvelce talip olanların kat'i karılr esnasında hazır bulunmad)klan 
ve başka talip zuhur eylediği t11kdirde evvelki taliplerin miiıayededen 
çekilmiş addolunacakları lüzsmü ilin ı>lunur. 

Encüıneni daimii vilayetten: 
Çatalca kazası dahilinde Karaca köy ve podime hav&ı;illinden sene'fl 

ihraç oluna~ak on bin to~ kumun resmi nisbisi -!Eylül929 çarşanba günü 
saat on bıre k~dar m~.nakasaya k~nulmuıtur. Taliplerin şeraiti anla
mak ve pey surmek uzere yevmı mı-zkilrda vakti muayyene kadar 
encümeni vilayete müracaatları , 

Satılık kargir Ev 
Unkapanındı Allama ta,ında at. 

lama camii karşısındaki ıokakta 4 
numaralı hane ilç oda iki ıofa ve 
mutfak ve bodrum vo kuyuyu havi 
cedit kirı!r bir bap hane aatılıktır. 
Görmek arzu edenler mahalline ve 
konuşmak için de Cıtalotlunda 
Orhan iye ırıAtbııaıında lamail Hakkı 
efendtve müracaat etsinler, 

1 

Z AYI - Koca Muıta Paıa ıubeoiı1'leD 
aldığım nufus tezkereıile askeri .,...;k

ve Tütün Şirketinden namıma aldtltm 2 lola 
honservi"i havi cüzdanımı :r.ayi ettim ba1· 
ka•ına faide•i ve hiçbir htikmü olmaya• 
hu evrakı bulan utın zirdeki adreıe t• 
limi insaniyet namına reca olunur. 

./ '- Tiltiin idarei inhiurı Ahırkapı 
Dik imha ne ambarmda 
ı: ıtabafı Veli lehmet 
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~ T rfadaki A.ıtaaun ibtl)·&cı oları ::ıığır eh •e eı~nıe up , . 
lJ · 9•>9 J1esi günü saat 8 de l rfaria ıteıkert ~atın 

koamu~~ur. lhaleaı 26-a~t5toe· - . P~78 l. f; rl kı mezkıir komisyona müracaatları. 
ılma k.omısyonunda yapılacaktır.Tahplerın ,r a 8 

k · ·h · · · ·k· k k be" ton kırıplc ınl'lden lı: Omurii kapalı zarf u:ou-

A 8 erı ı tıya~ı ıçın ı ı yuz ır .. .l. . J. 
!il 

.. , k t 1·ha1ecl 28 . uğuııtos ~ 929 tarııur..t:: mu&a if fartauıba 
e munaii.asava onruuş ur ı d '- k 1. 1 · 

.. ü ·· il auf ı4 de komisyonum~. münak.asa sa onun •. yapııaca_ t_ır. a ıp erın 
gun gun . . . · L•t ru" ınukabılınde almaları ve teklıfuaınelcrını eartoamcde 
p.rtname ıuretını yırmı "' ı -. . 1 
ki tarzda ihı.ar ile komia,·oo riyasetlne •terme erL . 

T h d h 1 Vüz elli blu kilo kadar .:ıskerı eş' anın fr,uruma nakli kap•lı ra zon a u unan 
n ··nakı:auya k.onınu~tur. lhıılesl 11. eylül. ?29 çar~ınba gün_ü saat 14 te 

r_ zar ad mu lacak.tır Taliplerin Erzurumda1'.ı nıe:ıkur konu~yona miıracaatları 
.ı.:..ızurum a yapı · _ . • 

1 .t D Tuzla veı ı\dapazarınd.tkı kıtaatın ıhtıyacı olan -"ığır ve koyun eti 
zmı , arıca, 1 . 9- .. . _ 
ka ah urfla münakasaya k.onmu,tur. Iha esı cylul·929 .Pa.za._rteaı eünü saat 14 te 

lımit~e aık.eri aahn ahna _tomıs~·on~nda La~ı1.aı·aktı~. Ta~ıplerııı sartname suretini 
komiıyooumuıda gt>rınel~rı ve tcklıfnanıt erını teınınatlardc bcraLer Iır.nitteki mez. 
kQr komisyon• verrnelt:7ı • . . . 

M ardiıı ve civarındakı kıta.ılın ıbtıyacı olan .El..mek ve arpa k.ap&lı zarfla müııa· 
kHaya konmuıtur. lbale>i ıO-eylül-929 _sa lı _günü saat 14,30 da Mardinde askeri 

aatın alma xomiıyooundı yapılacaktır. Talıpl~rın nıardindek.i mezkUr komisyona 
müracaıtlatı. 

D örtyoldalri kıtaat;~ ihhyacı olan Nn_ k•palı zarfla münaka•aya konmuştur, llıa
. 1•11 8 :. eylôl - 9_) Dv!tyolda. askerı satın alma kumisyonunda yapılacaktır. Ta

hpleno DortyolJnkı ın~zkur k.omı.syona muracutlan, 

S arıkamııdak.i kıt.ıatın ıitivaci için kapalı zarfla münak.,ava konulan ve ht ı·ı 
"hl d "h 1 . la . mu e ı tarı er e ı a eeı l apı rağı ilin kılman sade y·ağt saman ar(.a ot · · b J 

uıı fu lva ve ınercim kt 'b k 1 ' • ' ' pırınç, u gur. 
d '. u. 

1
. c e,, ı aret a em erzaktan sade yağı aıulya saman ve )·erli 

eyıruıen unu ıır \- .,a iki kıc.m · I ak il d h" 'I ı' · · • 
betle taliplerin S k . k. - a. •)rı m suret e a ı ı ıa eeı mtimktin olduğu ci· 

. . arı a~ı.,ta ı a.skerı eatın alnıa .komısyonuna muracaatları. 
S lT&S ve cıvarı~dakı ~ıt:ıatın ihti)&cı olan odun kapalı zarl1a münsk.a~aya kon

_mıı~tur. lhalesı 1-oylul-929. pa~r günü saat ı5 te Sivaata aslı.eri satın alına ko
muyo~unda Y1.P1.lacalı.tır · T~lıplerw fartname suretini komiıyonumuzda örmeleri 

ve teklıfnamelerını ltmtnatlarıle beraber Sivasdaki mez'<" k · g 1 · . . . - ur omısyona ,·rrme erı. S _ıırttakı. Kıtaat rı ıhtıyacı o~an mercimek. kuru fasul)ll. kovun eti ve bulgur kapalı 
ı.arfla 'e kuru svğ_aıı alenı surette münakasaya konmıı~tur, İhaleleri 2S.. ağustos -

9~ çarşamba i?ÜnÜ Sıırtta askeri ~tın alµıa k.om.iayonuu<la yapılucak.tı Ia!ipleriu !:hırt-
lr.ıta mezkOr k.oruisı·ona muaacaatları. ı 
y eniıehirde . inşa edilmekte hulu_nan l\lilli lllüdafaa vekıilti binasına dört adet 

. AYn~or tetıialı yapılaca~tır. Kapalı zarf usulile münakasaya k.onuhuu,tur. lha· 
l~sı l • LylU.l • 9-ZJ .. Pazar giınU saut ondadır. Ke\'fini ~ı!raiti f<'nniye~inı projesini 
gorm~k. üzer~ . her guo :\nkara merkez satın alma k.ouıi~yonurıa gel mel eri Atünaka
aaya ıştı~ak ıçın de o gün ve ı;aatmdao evvel teminat ve teklif mektuplarını makbuz 
111ukabılınde komıs-_yonu meıkür riyaıetioe vermeleri . 

. ı. - l1bu tesı .. t deruhde_ . edecek mühendiı ile Lu gibı teıiaat vücuda getir-
ılık.lerıoe daır , . .!iaı ı re.!'mıyeyı ıbraz e}'!eıneleri Jizımı..lır. 

S an amıştaki ~ıtaattn ihtiyacı ol_an. I•ğ S.eylul-929 paı:ır günü aat 15 te, pirinç ve 
bulgur ll-eylul-929 çar~amba gunü saat ı5 te, yerli Un kuru fasulye R mercimek 

l~eylf.1].929 cumartesi .günJ ~a~t 15 te ve arpa, ot ve u~n 16. eylHl. 929 pazarteti 
~ııU aaat 15 , 17 de,, ıhalelerı Suıkam~ aak.e~i aa:tın .alma komiıyonunda yapılmak 
üz.~e kapalı zarfla munakasayıı. lloo.mu~tur, Talıklerın Sarık.amı..,taki mezkQ.r komisyona 
muracaatlan . 

İ zmir ve civarında bulunan .. k.ıtaatın ihtiyacı bulunan Un ve ekıuek &)'n ·~Tı şartoa· 
melerle Ye kap~h zarfla ~unaka'!aya kon~uştur. lhalel~ri 4. 9. 929 çar;anbı günü 

~lt 15!30 da İımırde askerı satın a.lma _kowı!Jyonun~a. yapılacaktır. :;;artname suretle· 
rı komı&)·onumuz~~ ıne\'t·uttur. Talıplerın gartnar~ıeeını görmek üae komisY.onumuza 
ve bedeh mukabılındr ~artname almak ve tek lıfnamelerinı vermek üzre Izmirdck.i 
mezk:Qr komi!lyona ını.iracu.,,tları. 

) stanb~lda btılunau kıtaat, müessesat _ve ~ek&(ibi ask~ri\eııio 19:10 senesi ~iayıs ni-
hayetıne kadar. ekmek~. erzak. ,.e ıaırenın. k.~ra naklıyatı k~pah zarfla münakasaya 

konmuştur. lhaleeı 5-. Eylül· 929 Perşembe günu ıa~t 14te komısyonumutda yapılacak
tır. Şartname ıuretlen Ankvra merkez ve ti:mır muata.hkem mtrVkı satın alma komi&· 
yonlan.nda ~evcuttur •. Ş~rtname ~lmak i.steyc:nıeri~ her g~ komisyonumuıa müracaat· 
lan ve te~lifoamelerloı ıbaıe saatınden e\.·vel k.omııyon rıy&betine tevdi e}'lemeleri~ 

A ntalya _dalci kıtaatın ıb'.ıy~n olan Un kapalı 1.arfla m?nakasaya konmı.ııtur. ihalesi 
15 eylül 192? pazar gunfi sı.at ı6 _da lsp•rtad3 aekerı satın alma komisyonunda 

Y!lpılacaktır. Talıplerın Şartname surellnı k.omıayonumuzda görmeleri ve tek.lifnamele. 
ruıı teminatlarile ben eıı lıparta daki mezkür komisyona vermeleri 
E laz~ <lck.i k.Uaatın ihtiyacı olan ek.mt:k kapalı 2arfla münakasaya konmuştur. İha· 
d leaı ~·Eylül· 929 P::ılB.rte&İ günü saat 16 d1.1 lliziıde askerj sat;nab.ua komi~yonun· 
• >"~1 

. caktır. 1'aliplerin J:laıiıdek.i meıkılr k.oıniayona müracaatlart. ~ D uı6ıtlıdellı.i kıtaatııı ihtiyacı olan Un kapalı zarfla münaboaya kooulmllŞtur, ihalesi 
ey ili 929 pnıarteıı gilnü t ı6 d 1 d k . ı caktır 'l'al 1 . saa . . ı . ıparto. s aa en eııtın allllll k.omııyonunda 

t
Y':P

1
i:atlarile L~rab~~n ı!artnamde_J~~etını ,komısy?nıımnızda gör1u:Ieri ve teklifoamelcricıi 

em . . parla ı;nı,,t metkur kornısyoııa verınelerı. 

D iyarıbekır ve havalı ındeki k ta t · · , .. k. ı . .ıı. ve ıuues::;e8atın ıhtıyacı olan Uıılgur kapalı ıarfla 
ınun~kuaya 1oumu~tur .. lhalesı 12-eylül-929 perşenbe giloü eaat 12 de Di ·arbek.ir· 

de ·~ıı.erı satü~n :a:~rık(Jınısyonunda )Bpılacıktır. l'shplerin Oi)anbck.irdek.l mez.k.iır 
komısvona Dl ra · 

700. ton hafif benz n •pal: .zarf usulıle müoaKaaaya k.onmuıtıır ihalesi lS.Eylill-29 
r •• amba !ani 011 be§ıır- Talıpler . · 
~ş. . . .1 ın §art111.nı~uu gormt"k. uzere her gün ve 

münak.&11)'& ıştırp.k eJnecek eruı o saa1t~n evve~ te'llif ve teb:ür.&J.I ınıcktuplıarmı mak.bw; 
mukabitiode Ankara 8: nıe~Keı: satına ma konuf.~o.uu riyut:tWc tevdi e)~lert. 

toD hatif bt!nı.ın &)rıc~ kapalı. urt1a mUnakauya konnu.t.jtur. Ma.ıWlli teslim 
}50 fUlnımede muharrerdırd Iha_leiil 9-oylül-929 ~azarteıı g"nıi oaat 15 te Ankarada 
ınerkez 1&UD alma ko.m~ıyonun a yap.ı ae'aktır. 1aliplcrin ı.ıı.rtDameınta gürm"k UırtJ 
her gün münakasaya ıştırzık edeceklerın o ~n o ~autten e\•el ı.ek.Jif ~ tenıinat meh· 
uplannı makbuı wukabılınde Anliara mtrkez satıu alwa k.onusyunu rıyw.ıctine tevdi 

!eylemeler~. t ağı ayrlca kapalı zarfla ınunaka!ava konmuştur. ~fahaBi teslimi şartna-5 ton ın y d. ihalesi 10 eylül 929 aalı günü •a.ı 15 te AıılauaJa merkez 
mede muh.arrer ır~a yaP:tlacnktır- Tahplerin ~artnauıı sinı Aliıı:a..k üzre her ~üo 

aatın .~ .. hna komı.sy~nun ~.le ·eklerin P gtln o saattan evvet _ıek1if ve 1tw~at nk'ktuı•la. 
'Ye mun~kbasaya ık~t\~ak t \nkara merkez satın alnı.:ı komısyonu riy.uetine te\.·di ~yl 
ttn.ı ma.ıı;. uz mu auı ıntiı: 

llıeleri. . • 1 ---' ulile münakasaya Konmultur. lhaleai 21. t.:ylul • 929 

110 ton Hıntyaaı kapa - zarı US l k · .L 
C rt - • ıs ı \nkaraba merkez satına ma ·omtıs)O!Jun ... ):ı:pılacaktır, 

, uma eaı saat e .. .. h gün ve muna)(aYva ~§tn-ak ed~cek'.lerıo 0 
• lılipleriu prtnameıiui gornıtk uzer~ er k.tuplarını makhu~ mukabili~e Aoka.radJ. 

gün o aaaıte eQ evvel tolı.lıf ve tamıııat me. 
1 ınerk.eı eaunalma ıtomisyonu riyasetin.e tevdı eyle~l~' erık. 

1 
••rfla mu· -~ka· . lı. 

1• ı ınnt apa 1 uo. ·- ~•}a oo-

K on yadaki kıtaatın ihtiyacı olan ) er ı ma t P • K d okeri !lllınal ı. 
1 · "'' E lül "'29 p ·· " t l.'.> te onva a •~ ma ıı..cr multur. haleaı • ., - ) · .,, azu gunu ~a ı.· k ·&ıoııa müracaatları. 

ıııit7onunıla l•ptlacaktır. Taliplerin Konyadakı mez ur omı 

•!• (• •!• 
1- 150: 200 ba dağ top eıteri mubayaa olunacaktır. _ ve harbiye da_ 
2- Talir olarıı ·tarın bır istida ile vekaleti celıle)t ınuraca.atlan ·sinin alıouıuı 

iresi ıuvari şuh sındl"'n fenni mali ve idari mevadı ihtiva eden şartname 
3-~fünaka.ıw ırıiniinün ayrıca ilin olunaca~ 

1 .. . '. . ' .. 
f~ nÖ~d~~;~·k~İ • ~~du' ·;;t:~·;i:a~ • k~~j~;~D.undan: : ......................................... ,,,, ..................... . 

İritibat zabitliğine : 
Eıkitehirde bulunan kıtaat bayvanatıuın ibtiracı ıçın kapalı ıarr usuiile müoaka· 

&aya konulan ı3ı,OOO ı.cilo ~ulafın ı5-8-929 tarihınden itibaren 20 gün. müddetle ın~· 
na kasaya konulmıı<tur .. 4-Q.9~~ Ç_arşan_ba giınu aaat 14 ıe ıhale edıl•~'Jlınden. talıpletın 
tlırtnan~~~ini gt.irmek ıçın h~r gun ıjtıra.lı.. edı..-c•k.leı ıhale guniı. 'ı• ı ,50 tcmınat para· 
•rıle koınİ:,\ona müracaatları. 

4. K: O. irtibat zabitliğine : 

I', r 11' 1 '\ Iİ --- ---

G- ....... , ... ..... 
sıı.- ... , ' • --aıı:-. 

'r'<* çrt ...... .- ...... .,.. .... .-..._ ...... 

Q illette 
l'clemenk Bahri 

Baııkası 

Sefit 

. 
• 

SATiE 
Merkezi 

Anıstedr am 
Galaıada karakllv hani ıltıirei ınahause 

ve TEZGAHLA~; 
t•lelon Bey<>tlu- 3711 - 5 , Mcırk.e. 

µ09taae~i ittiNı.linde Al~~ l Un 
ıeJefon I.tambul 5iB b-yi S...a I 
muaınt'llitı ,.t ~mni,.et kasalirı • icarı Vereshre size takdim eder . 

meydanı Metro han-ıstanbuJ aeyazit-Elektrlk evı B•yoğlu Tünel 

,,,, ............ , ... ·······~········ ,,,,, , ....... ............ 
J Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan f 
.. . ,,,,,,,,,,,,,, ...... , ... , ..... , ..... , ...... ,,,,,,,,, 

lami ~lil<darı !hale tarilıı :iaati Şekli 
Arpa 570627 12,9.929 15 ı.a,alı 
Arpa 186750 12-9.929 15 • 
Yulaf 570627 14-9.1)29 15 • 
Yulaf 186000 ı.ı.9.929 ıs • 
Saman 660844 ı5-9.9'29 lS • 
Saman ıas856 l 5-9.m ıs • 
Arpa 34249'.! ı6-9.929 ı5 • 
Arpa 113758 16-9-929 15 • 
Yulaf 342492 17 ·9-929 1.5 • 
). ulaf 113758 17-2-929 15 • 
Saman 342492 18-<;.92Q ı5 • 
saman 113758 18-9-929 ıs • 
Kıtaat ihtiyacı içio berv8'ki hali mevadnı hin.le.rı•da 1'59tl'lriJen tariJUerde 

ihaleleri icra edilecek tir . 'l atiplerin §1.rtnırnceini k.omiıyonuınuzdau al•aları ve 
prtnamede yaıı.lı olan ~ek.ildeki tcaıoaı.Jarile k.omi•yvaumıızdıı hazır bulunmaları 
ilin cıluuur . 

K Kıtaat ihtiyacı ıçiıı 400 kilo keten tolaumu 517 kilo nohut 199 kilo burçak 450 
kilo pirin~ 90 kilo kaya tuzu 464 darı 720 kilo buğday m lı:& mısır ve 576 

kilo kenevir paı.arlıkla mubayaa edilecektir. liıalo•i 26 · Ağustoa • 929 P81.artesi günü 
savt 15 te yapılacaktır. 1·aliplarin şartnanıe İDİ gdrnıeleri ve şartnamede yazılı olan 
şek.ildt·l..i tc'ıııınatlariyle konusyoauınuzda haı.ır lıulurıuıaları ilin olunur. 
K ıtaat i.lıtlyacı içi~ 1~3~ çeki udun .. ~•pah zarf u~lile ~uha}·a~ ed~e.cektir. 

lhale:'ı. 11 • Eylul - 929 Çarşamba ~unü •aat 15 te ıcra :edılecel.tır.. 1 alıplerin 
şartnaıut:')ını koıals)·ooumuıdao almaları ye §artna111ede yuıh olan gek.ıldeki te'mı· 
natlariyle koaıiiyonumuzda ham huluomalan illn olunur. 

Arpa ı 
(• (• (+ 

Eyliıl 929 ilıaleıi 
Sa<l• yağ 2 
Odun 7 • 
Karamandalıi Kııaat ihtiyacı için iktiza eden üç kalem erzak 10.8-929 T. itibaren 

(20J güıı müddetle kapalı zarf ıaulile auoaka aya vı1edilnıit •.e ballda muharrer l&. 
rih erle aaat 16 da ihaleıi io~a edılccelı.tır. 'Joliplerin §&rfnaıneııoi hf'r g~n 1aat 10 da 
Karamanda Matın alına k.omı!'youunda Kony&da fırka, lıtanbuıda 3. K.. O. lzıw.irde 
mW.stahk.eın mcvk.i Ak~ehirde satın alma kon1iıoyonlarında f,!Orıueleri tek.lifnamclerile 
teminatları berab~t karanıandaki satın alını konıitıyon\lna vermeleri ilb. olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 450 çeki odun 36ı 70 kilo Saman 1120 kilo Sur 5000 kilo pirinç 
ayrı ayrı pazarlık •uretiyle, Muhaı·aa tdilec•ktir. lhal .. i 26-8 - 929 pazarteıi günü 

1&at 10 dan itibart-d yapılac:ıktır. 1alıpl~rıo tartnarneiınl görmeleri vz Şartnamede 
yazılı olan Şt·kild.ek.i te'nıinatLıriylo k Wl:1)onuıuuıda ha.ıir bulunınaları illn olunur. 
F ırtn l\;in bir hJmur makitır.biyle sair mal1.e_o.ıeleri nıulıayaa edilecektir. İhale 27. 

A!;nı:llos - 929 Sah g,üııü ~.ut .o~. be~ten ıtibar~ )U[.nlacaktır. 'l'aliplerin yevmi 
mezka da koruiayonmuıa ~elmelerı ilau olunur. 
K ıtaat ibtiyar.ı i~in 899100 Ç•ki odun. puarlıl< suretile mubarna edilecektir. IJ.aleıi 

29-IJ.C/:'9 perıenLe gııııll •••t 15 ten ıtıbaren yap•lacalıtır . 'faliplerin f&rlnamenııi 
p;örnu lcri '~ ~Arlııaınt'de \lLZtlı olan şekıldekı ıcmınatlarıle k.ou119yuııumu,<la ha.ur 
1uluıunaıaı 1 ılau olunur. Cııı K ıtaat ıhl.)ac: i~.ıı 20000 lı.ilo .. man 'e J2iio0 kilo Yulaf ve 150 çelı.i odun ve 

14111 kılu ot pa .. arlık oureti,le uıub8'&a ' cektir. ıhale•i 28 - 8 -929 Çar~ınba 
gilnti saat 14 den ıtiharen yapıl1ı1caktir. Talİplcrıu ıartııameıini görmeleri ve şartnamede 
yazılı olan l'k.hl ki tt'n1inat.lariyle \.omi!l\uauoıu1. dıı. h"zır bulunmaları ilan olunur. 

r 1taat ıhtıJal:ı çın l 1,)7159 k.ilo k.uru ot paıarlıı.. 6Urotıle nıunayaa edilecek.tir. 
. Pa7.a1l:ğln ihalt!Iİ 2o Paı.al'te.ı.i ~ünü snat lô da yıpı!acnk.tır. 'falipleria. ~artnaıne~ 

!!lıtı.ı gorı..nclı·ri '\.C µrtnı.ıme.!c yazılı olan ~eis..ildek.ı temiuatLorivJo k.omiayouumuzda lıa~ 
zır bu 1 uuındları ilin <ılunur. 

K tta~t, ihtiy·~"'L içın 2i 000 ~ilo ~ıtman ve ~ 700 l(İlo yıtalt.lık kuru ot P.t.zarlı~ su· 
• r~tı\ f! ınul a\·aa_ edılecektıo. Paıarlıguı_ ılıale11i ~6: Ağustos· 929 Pazartesi günü 

8 l~ t ya.pıl1tcaKl:r. Jat~plerın şartnırneittnı gormt"lerı \.e llarıu..anıede y.uılı olan §C· 
kıtc.lek.ı tcıııır11ı1ı ıtitı}lc -.omı'j\OnumuzJa Jıa1.ır hulunınaları ilin olunur. 
K ıta 1 il,tivacı i~in 18W .kılo ckwel< 30tl kile aığır eli WO kile aade yağ ıso kilo 
f ı•ytın )a,; 2()0 •ılo tuı 250 kilo kuıu i<•~an lSO kilo lı.uru üı.üm 300 kilo kuru 
ıuıuı_ e _ 100 lıılu sabun :ıou kilo gaı lt.ıOOO kilo odun 1000 kilo arpa 1000 kilo ot 
~~~a k.ı.o ~!nan ~ lı. ilo çay L50. kilo. rı;.ert:i'!1'ek. lOVO kilo ya1 sebıo _razarhk aurttile 

14 yaı edıtf!C'(')..tır. Paınrhğın ıhılesı .. 7 Aj u~tos 929 tarıhiue mGf.adıf ~alı günü uat 
te fjJ·•lııcı.ı~\.tır. Taliµ~eru1 §Aflnamei!ıni ~tırmcleri ve sartnamede \azılı olan ~ekildeki 

le~ drııt• konu&\.'orıurnuzda haıır bulunmal!!rı 114n olunur · . ······ ......................... , ....................... , ......... . i Bakır kl>ylınde barut fabrikalarında imıiltı harbiye i 
t ıOs l•tambul satınalma komiıyonunda11: '°' t ....................................... ...._ ı 

M 
~~ ..................................................................................................... . '.' . 

e\;cıd re.:1im -..e prtuauıe~i ve\:hile 35000 takurı \-Jtnte~ ~itJek \'e ~tandal 16 • 

k 
9 .. 91.)2 peıart~ .. i günü ~aat 14 de ihale t·dilmclı.. uıre kapalı z.arfls münakasaya 

onnıuıtur "'artnamc · .. ı_ • ı · 
1 .' ·r ve ı Cfıtnı ~C1ruıe~ ısttJ:yen erın her gıın koıniıyonumu:ıa mur1.cat· 
art ve nıun11kısıı(.a ·. k · 1 . m aY e . d "b gaınt': - ıstertn rrıu tcmınatla~nı havi teklif mektupfanoı } evm 

t 
u<l" Y n1uı el 1 .a e &aatıııdao rlıukadd('m Aıı~uradll D'ltırkeı ıatuı alma komiavonuoa 

e' ı ey eınt'. e~ı 

J\.. ülli)ct~ı m. kt.arda Çei.!k. alınacaktır. Bu ~apıa iıahat !tlnıık iıteycııleriıı Ao.kaıada 
alı..eirı~abrıkra.la l muıa Müdüılı.iC;üne mutal!M.atları 

~· uhtclıf ebatta ceınan !050 adot taban Demiri ıııuahyauı lı.rp•lı :ı:arfla münakaaaya 
. konuhnuştur. İhılt'°Sı 1-~ • 9 • 929 cumarle.tı gunii ıast 14 de icra kıı..nacaktır, 
~artll&'l'~ıuaı ~ı ~rtnek. l5te)~n1Prın _h(''" g'Ju komiı1)onuıuuıa .r:uuracaatları ve m; aa~.tM.• 
~ıı. ı~uıak.clmık lşle) • ıılı-rın t~.l.11 n., arını ha\İ t 1 fnl\ıne'c:ıni ye'lmü IDU.'l}VCnınde 
ihale aıtH,t.Jen cvveJ \ukarac!a uıeıleı: eatın alına ıWS} oııuoa ıevdı eylt·meleri. 
'ıf uhtdif cıno ve mıkdhrda 12 k&!om deri ve ku.eıe ıı. 9, 929 çar;anba gunü uat 
nı ı4 iP. :hate rdilmek üzre kapalı zarfla müuW.ya konulıııııttur - )anııaırıeaıni 
eli nıek · : on!erin her glin k il! svonumuıa u.ı:racu(jarı ve milnu~ ,. li'"ınel: i.ıt• 
\'t?Dltrın te 'latlarını h \I 1 Kli ek.tuı-Juın ,>cvml mua. ninde ıhalC aa.atuıden 

I "'" Ot •• t .. Ot t 0 ..... • t t ............... ••• • t •• t O t O O o o . O ~ ·~:j 

L .. ~~~~?!. ~.s~~~!.i~.:~~::.ı:~:.~~:!:~~~~ 
~i.it \"oğurt .. • .. 
Kilo Kilo 
ıoeuo • 5000 : Harl>iye mektebi için 
40090 08 : Giilhaae lıaata8"oi için ... 
35000 25000 : T•lolııye mektebi ve Haydar paşa ha•tan_e'1 ıçııı. . 

Ballda ıaahaUerile hioalarında mikd.arları muharrer Sut ve ) oğurt _Itır arada 
ve falı.at nıahalierine aazaran ayn avrı uç şartname.de. o_larak ka~Ti zarf ıuı:eıüe 
satın alınacalo.tr.r. Mıieaka•ları 2. ey kil• 929 pıwırtea~ gunu saat ı4,3t'I ~ Şarlılye 
melı.tebi y~l<lıau'7ri önüadtki mahalli mabeu•~nJa ıcra kılına~ktıı. Ttijpltıü l'fl· 
nameleri i9ın -haUt meLldlrdakı komıs)·ona muracaat!arı ve '"'~ak ı9w de_~ 
meleri vrçhile loaııılayacakları ıe~lıf mekrupl~rını uatı muayyen_•!"'• lı:adu umabcr 
rau11.abiiınde 11ttbalh m'~ikürdak.i komisyou rıya!etıne vecmelerı ili.a olu.ur. 

A akeri Mektepler için 25000 l<ilo Zevtin Yağı kapalı zarf ı~etU. a&bıll ~macak
tır. Mıinakaııası 8 - E.)lıil-929 Pazar güoü ... ı 15 de Harbıye Mektchi yemek; 

haneleri m;,aacl-eki münakaea mahal!Lnde icra kılınacaktır. Talipı.ctn ~ıı 
iı;iu mahaJli mezknrdaki komisyona muracaallan ve iştirak içı.nde ~-- vl9" 
hile hazırlayMoa.kları teklif rndctuplarını Mit muayycn~~~e. kadar müuak:asa ma1tal· 
!imde i.lmaloer mu.kabilinde konmyon riya.eline vermelen ılia olunur. 

Askeri mtk.tepl~r için evvelce münakasaya konulan •)nı miktardan mada bu kerre 
·yine 75 \)Oll kilo yerli Pirincı kapalı ı.arf ıuretile ••tın alınacaktır. Münalı.uuı: 

8 - Eylül . 9ZC Pazar güaü saat 14,3() da Harbiye mek tehi ycmaklıaneleri önündeki mtı
nalıi.au. ıııalıalhııde icra ktlınıralıi.tır. Tahbelerin şartnınıesi için mahalli mezkftrtlaki 
koınieyoııa nıiiraf'aatları ve i~tirak. için ctı: tartnıımesi \eçhile hazırlayacakları tek.lif 
mekiuplarnu nıüııak.aı-;a mahallinde ilmaber mukabilinde saati muayyeaesinı kadar ko
miiyon riyasetine "·ermeleri ilin olunur. 

A akeri aektepler için lr.apalı ı.arfla yapılan miınali.aauındaki fıatı gali görülen 3000 
teoeke ~tyığı 28 ;Asuıto&- 929 Çarpmba ~ünü saat ı5,30 da Harhıye mektebi .,.. 

mekhanelerı ô.ttündekı 111ahallı maAsuıunda pa.~lıkla. ~tın alınacaktır. Tahp.lerın tart· 
nam.eti için koaiıyonuıauıa müracaatları ve ı~tırak ıçırı de pazarlık. ma•slhndı lıuır 
huluıııulan ili.ıı olunur. 

• Ticaret odasından 
mühim ilan 

1929 Senesi oda kayt ücretlerile kazanç üzerine mevzu %2 ou 
resmi•in cezaaız tahsil müddeti 30 Ağu:tos 1929 akşamı hitam bula· 
cak ve bu ücreti tesviye etmemiş olanlar nakkında 1 Eylülde• itiba· 
ren ilci misli ceza tahakkuk ettirilerek tahsilat mas ceza ve icra 
vasitasile yapılacaktır. 

Alakadarların bu cezaya maruz kalmamak il:ııerıı müddetlD hila· 
mından evvel oda veznesine müracaatle borçlarını ödemelen son 
defa olmak üıere ilin oluıuw. 

Nafıa Vekaletinden: 

Serbest mühendi& ve mektepteJJ. 
mezun fen menı11rlar1n8· 
Şose ve köprüler ve sular ınumuın ın~dürlükleriııin merkez ve vil11'" 

ler kadrolarında muh•elif mas~ ve ucreıJ.,rle kullanılnıak üzere ne 
yüksek dereceden itibaren muhtelil lı:ırlt:m \'e liyakattıı mülı.eıı.di• ve 
fen memurlarına ihtiyacımız vardır. 

Ağustos nihaye!ine ~·d~r nıüracaat ~decekl~r te,;bit oluaarak meY· 
cut f&rtnamelerimız daıre•ı11de kendılerıne teldıfatta buluııaoag11. A,nu 
edenlerin mektup ve hatta telgrafla !Deıun oldukları mekteplerle haiz 
oldukları vesil.alarJaa behseder~k ;-.;afıa vekileti mü&t.eşarlıılıoa •lra· 
cut etmelidirler. BıJ.il:ıara ve11kaların asıl ve ya musaddek surederi 
vekaletçe tetkik olunacaktır. 

Ayni vazifeler için Ecnebilerden \ uku bulacak mür•caatlar aymi 
~artlarla kabul ve tetkik olunur . 

l(apalı zarfla Yatak ve Yorgan 
nı ünakasası: 

Maarif Vekaletinden 

Eokiıehirde bulunan hava kıtatınİQ ihtiyaci için al<n mUnalme ile JlOOO kilo 
ııru Faıulva 5500 kilo , !ercımeı., 3500 kilo Pirinç S.8·92~ aribindeıı it'bareo 20 gun 
lllilddetle "m'unakas•ya konulıJUftur. 28-8-929 ç11rpnba günt .b•le edıleceg'n,, n ıeraltwi 
Si)rmek için her gilıı ve i•titak edecekler ihalo ıüııu oaat >4 dt k~mısyona müraca-
atları. " ·~.uk rl<l ın />..u ,a ada m r '" atın al a owi ) n;..ına te,di e., el•rı 

Orta ve Musiki muallim mektepleri ihiiyacı i~ie münalı:a11 mGza· 
yede ve ihalit kanununa tevfilı.an kapalı zarf uaulile 20. 8. 929 tarilaie
den 15.9.929. tarihine kadar münakasaya va:ıedilerelı: mübayauı 
mukarrer (350) adet yatak ve (350) adet yasbtın ihıl.ei kal'i;•i Hi. 
9.929 tari ,1ı..., müsadif peıar günü 11at on bette Maarif Vekaleti 
müb11yaaf komisyonunca yapılııcaktı•. Şartnııne sureti mü11Jdeka· 
larını almak ve numunelerini göı:nek isteyeal•rin MF. V. Möbayaıt 
komı yonu Riyr~etine müracaat etmeleri iliın olunur. 

• 
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Seyri sef ain VELUT A S 11.8U"4,i( 

rrkrı o\<".,.,nta .. ı: (,alala l\cıprıı ~d 
•ında Bı·yn~Ju :!Jo..! 
~ube \ı·aııta~ı. ~lcı'ıdet hınl ahın<lıı 

>lanhul 27·10 ---
25 ağuıtos pazar Karabığ'a 

poataaı yapllmayacaktır. 

Osma 
31 Mart 1929 

Mevcudat ve matlubat 

lı a 
tarihindeki mali 

Duyun at 
--
1 !sterlin Sh P. - -

5.000.0(1() - :5erma"e 

ası 
• • 

vazıyetı 

[ Jsterlin Sh P. I -
ııı.oou.rnıo Hisee ıenetlerinin te~vi~·e~i talPp edilmem:~ olan kı~rnı 

Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 
Kısa vadeli a\·anslar ve rüporlar 

2.768.203 
l.77.B21 

6 ]il 

17 -
:\izamnnrrıci dahili mucibince ifrnz edilen ihtiynt skçr~i 
).tevkii teda\"ulde bulunan banknotlar 

J.2.50.lttttl 
~9:>.184 

-

., 2 

Tahsil olunacak. senetler .;.rı83.667 18 5 
Cüzdanda mevcut kıymetler 2.ıı8.>.tıo1 3 1 

Goruldli;2llnde iidene<'ek senetler ve vadeli senetler 
Alacaldı he.;abı rarıler 

297.1176 
12.209.627 

\~ 2 
7 lO 

Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul ıarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilıa 
Müteferrik. 

6.'175. 769 
3.602.921 
2.184.630 
661.1~9 

165A31 

30.303.699 

5 8 
19 ırı 

5 1 
8 3 

13 6 

- -
17 ıı 

\ udeli Lonolıır ve hes:ıLı cariler 
Kabuller 
:\lutefl·rrik 

3.3~0. 'i<lO 
2.l~S.f,30 

522.285 

30.303.699 

Umumi Müdür 

1 ı 2 10 
5 l 
ıs 10 

- -
17 11 ,. 

Uımııni Müdür Muavini 
A. H. Reid 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunuı 
Muhasebe Şefi ve ikinci Müdür 

E. Hadler De Sorbier de Pougnadoresse 
• 

Eınlal~ veEytaın Bankası uınu
ıni Müdürlü2:ünden: 

Sa-tılık arı."trepo 
Mevkileriyle evsafı mahsusası aşağıda ya.zılı bir parça emlakin satışı müzayı:deye konulmuştur. 
1 - Müzayede (kapalı zarf) usuliyle:lir. ihale 2 Eylül 929 tarihinde Banka idare Meclisi huzuriyle icra 

edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında göst~rilen miktarda , teminat iraesine mecbur olup bu 
teminat var&.kasını teklif mektuplariyle beraber makpuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine 
yetişmek üzere taahütlü olarak Postaya tevdi edilir. 

2 - ihale bedeli peşin olarak istifa olunur. 
3 - Talip olanların lstanbul ve ya lzmir Şubelerimize ve yahut Merkez Emlak Müdüriyetine müracaatla 

mufassal. şartnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını bir liraya a:up imza 
ve teklif mektuplarına rapt etmeleri icap eder. 

Umumi No.sı Nevi ve mahiyeti Mevki ve semt' Hudut ve Tem:nat 
~ meşhuru kemiyet ve mili.t;;rı 

13 Depo ve ahşap 
antrebo 

Galatada kalafat 
mahalli kürküler 

kapusu 

müştemilatı lira 

tapuda ya· 
zılı 

3710 

Üçüncü Kol ordu Satıı1alma Komisyonundan: 
Kırklarelindelc.i Kıtaat ihti)al"ı için bPT\'i"~hizir 15 kalem me\·ariJı İB.t'enın hi1.alarında g; !terilen t.!rihlcrde ıhalt>leri irra tdiJ .... 

ektir. Taliplerin şartnamesini gtırmek için her gün ve ı~tirak etınek Liıcrc Je ye' mi ihalede Kırklarelindeki Satınalma Kornisyo· 

unda hazıt bulunmaları il&n olunur. 

Kırk larelinde Bab3e~k İYf' 1:.1.Hrneye Uıunklıprü)'t" 

•variyc Pi vadeye 

';' ~ ~·-
~ 'J. '· 

ı: 
:o:: .... : .. - : : ;:; .... : " --" - ... - -<- _,,_ ... -., 
~-ti .:: .. -' .:: "-" .:: " "' .:: ~ -f 

İHALE ~ ,g J. .; ·l.1 - "' g J; 
ı: :fi" -' -' ... ::: -.r: .. ... 

:o ::;: :::: ::<' ;:;: :::;: - - ;:;: :;;: ,.. ,.. 

Ekmek 450 000 kapalı l no 000 kapalı 31-8-929 <~umnrtPsi 15 te 

Cıı il Q 000 kapalı 11 U 000 kapalı 1 JO 000 kapalı 31-8-929 Cumarte~ı 15 te 

:;ığıreti 55 000 kapalı · 28 ouo 28 000 kapalı 28000 28000 1·9·929 Patar 10 <la 

Sadeyai 10000 300U alanı 3 000 aleni 3 000 aleni ] .9. 929 Pazar 15 te 

:Sabun 5000 ale. i 2 Ouo 2000 2000 l -9-924 Pazar 15 te 

Bulgur 20 000 kapalı 6 ()[ı() l> (ıı l{J () U'1) 2.9.929 Paıarte"i 10 da 

Pirinç 10000 alenı ı OJO 4WG 100J 2.9.92~ Pozarte--ı 15 te 

Makarna 6000 20'J0 20ıJJ 2 oou 2.9.929 Pazarte:;i 15 ıe .. 
Kuruluulya 25 000 kapalı 8000 800.) B 'Jj(J 3.9.929 ~ah 10 da .. 
l'iohuı 15 000 aleni 5 IJ(JO 5UJO 5 Ot~J 3.9.929 Salı 15 te 

~ercımek 15000 .. 'iUOO 5(0) 50;)0 3.9.929 S.ılı 15 le 

Kuru Soğan 15000 5 {)(I() 5lXJO 5000 .. 4. 9. 939 Çarramlıa lO ela 

Kuru Üzüm 6000 2 uoo 2 (it)() 200) 4.9.92') r..ar-:amba 15 te 

Çay 600 .;;u 150 150 4. 9-929 Çar~mba 15 te 
" 

OduD 200000 200 (JO() 
" 

2o:ı ooo 5.9 -929 Pr>r~t..'mhe 1.5 ıe 

, 

Adliye vekile i levazım 
müdürlüğünden: 

Kağıt ve ınalzenıesi idare<len verilnıek üzre müstacelen 44 ka
leın evrakı icraiyye ve defatir pazarlık suretiyle tabedilecektir. 
Talip olanların 25 Ağu:;;tos 929 tarihine müsadif Pazar· günü saat 
15 te Istanbul Adliye le"azıın dairesinde ınüteşek~il Heyete müza· 
yede ve münakaı;a kanununun 7 inci maddesine tevfikan 300 
liralıK. teminat 'ıuektuplarile birlikte müracaat etmeleri. 

Mardin mubayaat Jm-Dôyçeüryant H<ınk 
komisyonundan: 1 Tarihi ıe'sisi · ı322 

Mardin mıntaka kumandanlığı emrinde bulunan kıtaat ve müessesa
tın ihtiyaci için azami (285000) asgeri (260000) kilo ekmek ile azami 
(,540000} iısgeri (530000) kilo arpa kapalı zarf usulle imevki rııünaka
sş.ya ltoıı:ılnıu~tu•; taliplerin teminat ak,çıılarile lı~ }:ıer ıa•9-929 salı 
günü ze\'rt!dea sonra sııııt iki buçukta Mar'tlın mübayaa komsiyonuna 
1.... .. ..... ''· 

1 Merkezi idare Berliu 
Telefon Beyo~lu 247 .248-984, 985 

ı·e İstanbul 2842,2843 

Banka ınumııelatı 
ve ·1ı::alnr icarı -. 

. D:ıima y:ıluız 

KOD AK 
fotoğraf makinaları~le 

Hl filnılerini kullannıak 
~ nıenfaatiniz icahatın
dandır. 

Alaminüt fotoğraflar için 1 
Minoteros 

' kartlarını kullanınız. f~ 

L.*1= ~t!".r1!~!-rl!t~_,_~_,,_-şa® 
Cihanşlimul marka 

( ~IANDLERBERG) 
Empermeobilize gabardin 

Pardesüleri 
Gelnıiştir 

\~licutlu rilz~iirın tesirine karşt 
muhafaza eder. 

Hafif ve giyilmesi kolay 
Yalnız Galatada Karaköyde 
\ oyvcda raddesi kar9ısında 

Ekselsior 
Buyük elbise ma/'(azasında 

sat•lır. 

Tediyatta teshilat 

K a.-ını Paıııda hac:t Hü:orev mahalle ve 
cadJesinde aıik 15 numaralı hane 

muta!'arrıf!ar bulunan ve elvevm ~fı~ırda 

ikaınetıı-&.hları ıneçhul olan ~İ ürüvet ve Ze
ki~e hanırnlara: 

Dimitri Papayani de-ı hali hayatında borç 
:ıl<lığımız 1.ırk Le~ liraya nıukabil vefa. 
en ferağ eylediğiniz baladaki 15 numaralı 
hanenin satılarak borcun verilmeHi ist~nil

miştir. Tarihi i!Hndan itibaren üç gün zar
fında 929 · 78.3 numara ile lstanbul icra 
dairesi müza\'Pde ~ube::-ine defaten borcu· 
nuzu verınediğiniz ve ya şayan kahul bir 
itiraz derme:- an eylemedi~iniz takdirde 
ınezkü.r rehin ~eneJinin infaz edilece~i 

ikinci ihbarname makaınına kaim olmak 
iiıcre ilB.n olunur. 

S u han Ahmet Sulh icra~ındaıı : :\lahcuz 
ve Furuhtu muharrer olan I\ltsır çarşu

ıunda .abuncu HanındR 12 . o. lu Dük· 
kanda bir adet kügıt kesme makinasının 
~ehri Halin 27 inci aalı günü ~at 14 te 
bilmüzayede Saıılacagı cihetle talip olan· 
ların yevmı mezkürde muracaat etmeleri 
ilan olunur. - İstanbul sıhhi müesseseler 
mübayaat komisyonu riyasetin· 
den: 

800 Kar erkek hasta elbis.-i 
500 Adet • Paltosu 
300 ,. Kadın ,, C,aketi 

30000 ~leıro muhtelif cin• • yerli 
amer!kan bezi 

1100 Çift ,, rin• a;·akkabı 
Bakır kö.;·ünde kiin emrazı aklive ve 

aeahiye haataaesi için litz1m olan yukarıda 
müfredatı muharrer muhtelif ihtiyacat 
tan:ı::im ohınan ~nrtnameıeri veçhile ve 
IO tylül 929 ••lı günü sanı 15 de ihale 
edilmek üzere kapali zarf ile münakasa.va 
konulmuştur. Bu baptakt ~artnamtyi gi.ir· 
nıck ve futlıı. n .. hat aiın:ın. i .. te} nltrin 
meıkür konli:)Ona ınu.::-.. cJ:atlJn ı'!:ı 
O ı•rı tr 

DOKTORLARA SORUNUZ 
§AF TRlkAı.SiN 

ltOMPRİMI!,"~· ~o~: 'il &RANÜLE 

6ü,.d• ~•rl•I v11ftoi 5 l<attik 
ocvklara nısıf. 

1 ilii 8 

VİYAı 'A 
Eylül 929 da devam edecek 

BEYNEL~iİLEL SERGİSİN! 
' ziyaret ediniz. Avrupanın en mükemmel mübayaat merkezidir. 

Bütün Avusturya sanayii ile Avrupanın en mühim devletleri tara· 
fından zengin ve pek mühim meşherlerle temsil olunmaktadır. iyi 
ve ucuz mal satın almak için yegane fırsattır. 

Tafsilat Avusturya sefarethanesince alına bilir. İstanbul. Viyana 
Sofya tarikiyle üçüncü sınıf azimet ve avdet bileti (131) lira yerine 
100 liradır. Hüviyet varakaları mümessili fahrileri bulunan Galata 

• ve Perapalas karşısındaki Nata seyahat idarehanesinden alınabilir. ---~-~----------·~---~------~~-

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 

Gazino maa bahçe 
1 - Galatada şahku!u mahallesinde şişhane caddesinde gazint 

maa bahçe. 

I<.ahv~ maa bahçe 
2 - Galatada şahkuiu mahallesinde karanfil sokağında ve 

şişhane caddesinde kahvehane maa bahçe. 
Müddeti müzayede: 13 Ağustos 929 dan 4 Eylul ·929 Çarşamba 

günü saat on dört buçuğa kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazo. 

lunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçu· 
ğuna kadar şartn- -ı_yi ol.:umak ve teminatı muvakkate ita edrek 
müzayedeye iştir::' etmek üzre lsianbul Evkaf müdürlüğ·ünde vakıf 
akarlar müdürlüğüne müracaatları ila olunur. 

Evsaf ve müştemilatı fıakktnda malumat almak isteyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil rapor· 
!arını görebilirle:. ' 

Tiırkiye 
. 
IŞ bankasından: 

Müessesemizin tesisi senei devriyesine müsadif 
Pazartesi günü bankamız kapalı bulunacaktır. 

26 Ağnstos 929 

Bitlis jandarma mektebi .. 
mu 

8500 12000 Ekmek 
300G 4000 Fasulya 
3500 4500 Mercimek 
2000 2400 Sade yağ 
4000 5000 Pirinç 

16000 20000 Bulgur aleni münakasa 
4500 5000 Saman 
6000 7000 Ot 
4500 5000 Nohut 
2500 3000 Sovan 

Bitlis jandarma mektebinin 929 Eylulünden Ağustos nihayetfne 
kadar erzakı olup yokarda yazılı 11 kalem erzak hizalarındaki mü· 
nakasa ile satın alınacaktır. Münakasa Bitliste mektep mübayaa 
komisyonunda 9 Eylül 929 Pazartesi saat 14 te yapılacaktır. Tek· 
lifnamenin tarzı imlası şartnamede münderiçtir. 

Doktorunuz diyecektir ki 
'ı avrunuzu layikile besleyecek taze, 

saf ve Yİtamini bol olan bir süttür. Bina• 

enaleyh her türlü mevadı ecnebiyeden ve 

mikroplardan muarra olduğuna dair temi• 

natlı ve vitamini bol olan GLAKSO yu 

tavsiye edecektir. Ve bunun içindir ki 

ek,er doktorlar yavrularını GLAKSO ile 

beslerler. Yavrularınıza verebileceğiniz en 

mükemmel ıı:ıda<lır. Tafsilat için toptan 

satış için acentaları bulunan J. V. Vittol 

ve şüreka«ı Limitede müracaat. Postı: kutusu 
Istanbul 62. 

7. F. Satin alma Komisyonu 
Riyasetinden 

Adanadaki Merkez kıtaatının ihtiyacı için 1 Eylül 929 tarihinden 
31 ağostos 930 tarihine kadar zirde cinsleri. gösterilen Altı kalem 
uzak kapalı zarf ve on iki kalem erzak alenı munakase usulıle beş 
ağostus 929 tarihinde!l itibaren yirmi gün müddetle münakasaya 
çıkarılmıştır kapalı . zarfların ihale~i 2~ · 8 · 92?. tarihine m~~adif 
çarşanbe günü saat ondadır . Talıplerın şeraırı anlamak uzere 
her gün milnakaseye iştirak edecekle~inde vakti m~ayyeni~de yez~ 
de yedi buçuk te'minatı muvakkatelerıle Adanada muteşekkıl Askerı 
mubayaa komisyonına mura~aatları. 
Aleni Münakasa Alenı munakasa 

Koyun eti Parates 
Kuru fasulya Sabun 
Nohut Meşe kömürü 
Mercimek Peynir 
Zeytin danesi 
Pır inç 
Soğaı! 
Kuru üzüm 
Bulgur 

ı<apalı Zarf 
Un 
Sığır eti 
Sade 
Yulaf 
Saman 
o dua 

~~~.~~~~~~-~~=~-~~=~~==,=·=~~-~~~-= 
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