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Telgraf adresi : hıtauhul, lKOA;)ı 
Telefon : l!'tnnbul, 1797 

Tayyarelerimize at konma 
meı·asi.mi iciıı hazı.rlıkla ., 

Gazı Hz. ·ı 
Rei~iciimhur hazretleri dün 

S&rayda iıtirahat buyurmU§· 
lar ve bir tarafa çıkmamıı
lardır • 

/ ©il' il'eıaı~etn ı 

felaket tahminden 
çok daha büyük! 

Of ve havalisinde bir müdde~· 
tenberi tüyJ"v ürpertici ve sinirlet Tayyare ce -

miyeti 30 Ağuı
tos tayyare bay
ramı için hazır .. 
lıklarını ikmal 
etmittir. Bayram 
günü atlan ko· 
nacak tayyareler 
de ehrimiıı:e ge· 
Jmif bulunmak • 
tadır. Evelce ya
zdığımız veçhile 
tayyarelerin biri 
(lıtanbul balıkçı· 
]an), biri (Istan· 
bul Beyazıt), biri 
de (lstanbul Fa
tih) isimlerile te
vsim edilecektir. 
Tayyarelere at 
konma mera.imi 
öğleden sonra 
Yeşil köyde ta. 
yyare meydanın· 
da yapılacaktr,. 

Merasime ce
miyeti belediye 
·znları,umumi vi
aoet meclisi aza. .::UMA GUNU iSiMLERi KONACAK TAYYArcLl!

RİMIZfN RESiMLERİ ları, belediye,vila
ladliye erkanı ile cemiyetler ve halk davetli bulunmaktadır. Merasimden 
sonra tayyarelerin uçuş tecrübeleri yapılacak ve tayyareler halka tebrik· 
nameler atacaklardır. Bunun için tayyare cemiyeti 200.000 tebrikname 
tabetmiştir. Muhtelif renkte olan tebıiknamelerin bir taraftan (Bütün va
rlığını milletten alan Türk tayynre' cemiyeti 30 Ağustos zafer ve tayyare 
bayramını tebrik eder) cümlesi, diğer tarafıanda da ayrı cümleler vardır. 
Merasime iştirak eden pasta ve limonatalarla izaz edileceklerdir. 

Ceva 
"iki taraf dahi fe- Bir 
dakarlık etmeli .. ,, 

• • • rus ısmını 
"V t' oyvo,,yap ı. 

--H-
Atina, 25 [A.A) 

rfük'1met, Türkiyeye olan ceva
bını buaün tayyare ile göndermiş
tir. 

* i:t .. 
Atina 24 [Fos J 

Eletteron Vima gazetesi muka
bil yunan cevabından bahsederek 
diyor ki ı 
. "Hakemin mahiyeti uınumiyesi 
rednkarlıkların iki tarafa da adil 
ve ın"t • u enasıp bir surette tahmili 
manasını tazammün eder. 

Madenıkt her iki taraf ta ayni 
arzu ve hararetle itilafı . t d"kI 
•. 'dd' ıı e ı e-
rını ı ıa ediyorlar ve itilaftan ha-
ııl olacak olan menafinde müteka
bil olacakbr. 

Mademki bu meslede haJ<eınlik 
uzlaşbncı bir mahiyeti haiz bulu. 
nacak, her tarafın miişterek menfa. 
at uğrruna evvelce ihtiyar ettikleri 
fedakarlıklar hesap ve nazan dik
kate alınmaıı muhık olur. 

Evvelki sriln Yunan cevabını 
hamilen bir tayyare ile şehrimize 
relen yunan kuryui dün Ankaraya 
fitmiıtir. Yunanlıların ce~abı An
kııradaki Yunan Maılahatguzarı va
ııtasile bu srün Hariciye vekilimize 

verilecektir. 

lzmir yolları 
lımir, 26 [A.A] 

Bir Amerikan grupu belediyeye, 
lımir yollannın asfalt olarak yapıl
masını teklif etmiştir. Şirketin mü
messili ted~at mes'elesinde azami 
teshilat gö.terileceğini beyan etmek
tedir. Belediye iklimin tesirabna 
karşı bnu tecrübeler yapılmasına 
lüzum göıtermiştir. Şirket ~u tek· 
lifi kabul ettlA"i takdirde İzmir yol
larının asfalt olarak yapılmasına bat
lanacakbr. 

Tiirk ocağındµ 
Türk ocağında münhal bir kati

plik için dün bir müsebaka imtiha
nı yapılmıştır. lmtihap 25 hanım 
i~tirnk etmiştir. 

- x--
Şehrimt.ıdeki Ruslardan birisi 

son zamanlarda her kesin ağzından 
düşmiyen ( Voyvo ) kelimesini ke
ndi namına tescil ettirmek için vi
layete müracaat etmiştir. 

Dün akşamil kadar mu:ımeleıini 
ikmal ettiren bu zat bu isimle çi

kolata ve sabun çıkartacakmış. --
SeJanikte tevkifat 

Atina, 25 
Selanikte tertibatı hafiyede bu

lunan bir takım komünistler tevkif 
edilmiştir. 

Belgratta komonisler 
Belgrat, 25 (A.AJ 

Devlet mahkemesi gayri kanuni 
propaganda yapmakla maznun yedi 
komünist hakkındaki kararını ver
miştir. Bunlardan üçü beşer sene 
küreğe, ikisi ilçer seneye mahkum 
edilmiş ve diğer ikisi de tahliye 
olunmuştur. 

Buz buhranı? 
Şehrimizde buz buhranını evelce 

yazmıştık halbuki Emanet şehri
m~z.de .buz buhranı olmadıtını ve 
l<afı Jl\lktarda her gün Buz bulun
duruldutuna kanidir. buz buhranının 
hususi buz istihsal eden müellise. 
ler tarafında~ ortaya atıldı§'J idda. 
sı emanetçe ıleri sürillmektedi. 

Ekmek, francala 
Dün emanet ekme ve fırancaJa. 

ya yeni narl vaz'etmittir. Buna gö
re ekmek 10 para tenzil edilerek 

16130 ve fırancala bir kurut tenzil 
edilerek 23,50 olmuştur. 

lüzumsuz düdük! 
BoA-aziçinden karadenize ıeçen 

bazı vapur kaptanları lüzumsuz yere 
düdük çalmaktadırlar. 

Deniz ticareti müdüriyeti kap· 
tanların lüzumıuı yere dOdilk çal· 
masını menetmiştir. Bu emir bir 
tamimi bütUn acant ıara bildiril· 
mlştir. 

Gazi hazretleri dön gece 
ıaat oo birde refakatlerinde 
dahiliye vekili Şükrü Kaya 
~~ ~aliye vekili Saracoğla 
~ükt"u beyler ve diğer maiy (. 
leri erkilnı olduğu hald 1'nk· 
im bahçesini teşrif buyurınuş

ler ve yarım saat kadar numa. 
raları temaşa ettikten ıonra 
aTdet buyurmuşlardu·. 

-- -

"' 

kopartıcı bir 
şekilde de· 
vam eden 
heyelan ve 
seylap hadi-
.sesi dolayı. 

sile o hava
lide tetkikat 
yap mak ü
zere "Of" a 
giden Darül
fünun tetkik 
heyeti düt 

Nafıa vekili bu 
gün geliyor 

Ankara, 26 [A.A] 
Nafıa vekili Recep bey tehri • 

miıı:den lstanbula hareket etnaiştir. 

Bulgar muallimleri dün birliği ziyaret 
ve şehrin muhtelif taraflarını gezdiler 

şehrimize av• 
det etmiştir 
Evvelce de 
yazıldığı VC\ 

Mustafa Şeref bey 
Cinevreye gitti. 

Cenevrede toplanacak olan bey. 
nelmilel iktisat konferansında hG. 
k<lmetimizi temsil edecek olan 
Bordur meb'usu Şeref B. dün §eh. 
rimizden hareket etmişttir. 

-:ıı-

Arap yahudi kavgası 
Kudüs, 25 [ A.A J 

Araplarla Yahudiler arasında 
zuhur eden ve 30 kadar kişinin ölü. 
müne ve bir çoklarının yaralanma. 
ıina sebebiyet ~vermit olan karga. 

iki gün evvel memlektimizi zi
yaret ve inkılabımızı tetkik için 
gelen Bulgaristan köy muallimleri
nden mürekkep heyet dün ö81eden 
evvel ikinci defa olarak muallimler 
birliğine gdmişlerdir. 

Heyet burada bir aı kaldıktan 
sonra şehrin şayanı temaşa ve ta
rihi mahalleri gezdirilmiş ve ken
dilerine bu hususta izahat verilmiş
tir. Bulgaristan muallimleri şehı i
mizde bir kaç gün daha knlac. 
)ardır. 

hile bu he- L 
yete Darül-

fünunFen fa- )fta tetkikattnn döne~ 
kültesinden MALİK B. 
Hamit Nafiz ve Malik Beyler cbhil 
bulunmakta idiler. He yet azası tah. 
kıkatlarını mümkün mertebe ta. 
mik etmişlerdir. 

Bu husustaki ilmi tetkıkat neti• 
cesi bugün ikmal edilerek gazete .. 
lcre verilecektir. Yalnız Malik B 
dün bir muharririmize şunlara 
söylemekle iktifa etmiştir : 

- "Of ve havali.si felaketi zan• 
nedildiğinden çok daha büyük ve 
tasavvuru müşkül bir afettir. Bunu 
bizzat gördük. Jeoloji itibarile ıklim 
sıcak ve ratıptır. Arazi serttir. Bil· 
hassa felaketin cereyan etti!i sapa 
sahile amut iki dağ orta i b~f· 
luğa, vadiye dökülüyor. hklar dolayisiyle Kudüste örfi 

J!t'old=a:o::;;re~il;=;=an~ed:'.i'"'.:lm':i:=şti=· r.=:="~=="'.~===~~~~J3~~U;;_:L~G~A::R~M::_:U":.:_ALLİMLER , MUALLİMLER BIRLIGINDE 

şayanı hayret ~ Don g 

Bunun önüne bittabidir kl g • 
çifemiyeceği gibi, bunun durm a 
da imkan yoktur. Bundan sonra bu 
ranın dökülmesi için bundan evelki 
seylıiplar gibi büyük yağmurlara dı 
ihtiyaç yoktur. Bir az evvel söyle• 
diğim gibi bu topuğın sertliği v• 
ratıplığı bu hadiı;eyi yürütecektir. 

"Graf Zeppelin,, dün 
.. ~os Angeles 
uzerıne vasıl oldıı! 

Santa Cray, 26 [A.AJ 
Zeppelin saat 7 /45 (büyük bahri

muhit saati) şehrin üzerinde görün
müştür. Balon cenuba müteveccih 
bulunuyordu. On dakika müddet 
üç projöktörün ziya hüzmeleri ba
lonu aaeta nura garketmiştir. Bun
dan sonra balon Los Angeles isti
kametinde gözden kaybolmuştur. 

* * • 
San Francisoı, 26 [ A.A] 

Zeppelin, San Franciıco nun mer. 
kezi üzerinden geçtikten sonra gar
ba ve cenubu garbi istikametine 
doğru dönmüştür. Loa Anaeles'e 
kadar bu iı;tikameti tnkip edeceği 
zannolunuyor, 

Zeppelinin San Franci.scoyu zi
yareti bir saatten az bir müddet 
devam etmiştir. Balonun etrafında 
elli tayyare vızıldayarak dolaşmak
ta idi. 

Binlerce halk tarassut mevkile
rine tehacüm etmekte çanlar çalı
nmakta idi. Balon, d°üdük sesleri 

\ 
arasında, v1tktinden evvel ortaya 
çıkmıştır. Evelce alınan malOmata 
~~zaran ıabahtan evvel gelmiyecek 
ıdı, fak at müsait rüz~irlar aüratini 
arhrmııtır. 

* • • 
Berlin. 25 [A.A] 

hilGI raf zeppelin düıa kaliforn.iye H• 
erinden takriben 300 ldlc>metro 

mesafede bulunmakta idi. 

Los Au~eles, 26 [ A. A) 
Zeppelın, saat 1,16 dıa 

"mahalli saat~, şehir ü
·:erine vasıl olmuştur. 

:f • , 

Zeppe\lıain 'bityük seyaha6anna fş. 
tirak eden ve iki ıene eYvle teh· 

rimizede ...{elen İngiliz muhabiri 
Lady IJrumond HEY 

A vrupaya gidecek tayyare talebes= ı 
Tayyare cemiyeti 

tarafından, t:ayyare · ' 
müheadiılitl t ç i n 
Almanya ve Fran-
1 a Y a 8'Önderilecek 
efendilerin müsaba. 
ka imtihanları den 
ik m a 1 edilınittfr • 
fmtihande kimlerin 
muvaffak o 1 dutu 
ancak iki fÜn aon
ra aal şılabilecek
tir. 

Plajlardaki 
rezalet! 

fstanbul polis nıüdiriyeti, bazı plaj
larda rezaletin son haddini buldu
ğunu, ve bir çok gençlerin kadın· 
ların mevcudiyetine rağmen denize 
çınl çıplak girdikle:-ini hnber al
mış, plajlarda denize çıplak giren
leri menetmek Üzre icap edenlere 
"mir vermi~tir. 

Tetkikatımız hakkında ilmi bazı 
noktaları yarın ( bugün ) matbuatla 
cfkan umumiyeye bildireceğiz" 

Malik bey tetkikatlarının ilmt 
tardJ:ırı üzerinde dün geç vakte ka
dır Darülfünunda meşgul olmuftur. 

DÜN ŞEHRf GEZEN ROMENLER 

Şehrimize gelen Romen zabitanından mürel<kep heyet şehrimizin mn
zede gibi şayanı temaşa mahallerini ailelerile birlikte gezmişlerdir. Ro· 
men zabitan heyeti müzede şayanı tetkık buldukları eserler hakkında 
tercümanlarından izahat almışlardır. 

ı·a11ı ya11ı, den iz 

~ ıc::~-.:_ ... -;--llli::1'~. 

o:::....~ 

ball yosunda •.. 
~ 

'""' 

T •• f e guze ... el, i ficP k~-armışlar ! 

O Llh 
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BÜYÜK KATERİNA 
-4-

Yataklığın perdesi arkasına gizlenen d§ılıldr ! 
Katerin hazırlanıyor... - Mellf adan dönen 17000 

kifi - lki a~ılı düşman / 

Yazan : Henri ROBERT 

Katerina lmparotoriçc Eliaabe
&in nezareti ve boyunduruju albn
da, kocası tarafından tamanıiyle 

bir kö,eye atılmıfb. Filvaki Gran
dük kendini büsbütün yeni yeni 
metreai Eliaabeth worenzoffa ver
mişti. Zevku ıefadan baş alamıyor. 
ancak fula s rbo~ olduğu zaman 
sırf kendiıine çatmak ;çin kansmin 

yanına uğ'rayprdu. Katerina yalnız 

vaşıyorduı yemete ve uykuya mü
mkün mertebe az zaman hasredi
yor, bfl'akis okumata, düşünmege, 
intrlkalar tertibine, kendine gizli ve 
aadık doatluklar teminine uzun za
manlar ayınyordu. 

Bir türlQ bulGl etmek bilmiyen 
halis •e intikam saatine in
tizaren kuvvetlerini toplamağa. yar
dımcılanm arthrmağa çalışıyordu. 

Voltalre ( Volcr), Montesquiau 
(Monteskio) en çok sevcliği muharrir
Jerdi. Ciddi eserler okumakla iayan 

Jrzulan ve peletika bilğilerini arttın
yor mamafi bütün bunlar çapkınlık 
yapmuına maai olmuyordu. 

Fakat bu çapkınlıklar bile, iıtlh
taf ettitl maksada, hariaana emelle
rine yaramaktan hali kalmıyordu. 

Kurnaz Nariıchinin i~tirakile, in-
-trikada ü.tat bir oda hizmetçiıinin 
\uymettar yardımı ile atıktaılan, 
-takip ettitf makıadm muzaffer ol
"'1aaına çalııan bir o kadar bende 
)aline geliyordu. 

Atıkano intrikalarıoda göıterdi

li kunaaılık ve hilekarlık, umul
maz cür'eti kadar büyüktü. 

Hatta bu husuata o kadar ileri 
gitti ki yataklığının arkasına, ica
bında arkaıma, atıklarını saklamak 
için blr perde koydurmağı bile dü
tündü. 

Bil gün Elisabeth, nedimi olan 
kont Clıouvalofu teftiş makaadile 
Katerinnaaı yanına yollamııtı. Kont 
pterinanın yalnız bulunduğuna kanaat 

ietirdi. Halbuki o esnada perdtnin 
arkaıında iiç nedim gizli idi. 

1738 de GrnndOk Pierre (Pier) e 
)kinci defa olarak baba olac~ğını 
lıaber verdikleri zaman büyük bir 
hayret duydu. Fakat miıacen laka

yt bir adam olduğu ve çocuğu red-
detmek Katerfne kartı açıkca ialnı 

harbe mutevakkıf bulundutu için 
onu kendi heaabına kabul etmeyi 

aaha muvafık buldu. Sonra kendi 
~e kabahatsiz değildi, karısın Pon
fotovvııky ile olan münasebetine 

~artı rözyuınma!llı§, hatta inanıl-
1ataz bir ınümaqatkirlıkla o müna
.sebeti tetci bile etmem·ş miydi? 

Daha fazla teliıa lüzum rörme

jClen tekrar aef ahete daldı, diğer ta
raftan aklı başında bir kadın olan 

:hem aıikane münasebetlerini hem 
aiyaııetini idarede devam ediyor, 
onları aynı derecede ihtirasına alet 
ediyordu. 

Her rosgeldiğini saltanata geçi
nce gözdeleri arasına alacağı vadiyle 
kurnazca kandırarak herkesi ken
dine bendediyordu. 

Onun için etrafındakiler kendi 
hesaplarına çahştıklanna kani ola-

:Edebi tefrikamız: 3 

iF«Jı ırkm eını o e ırD e 
sarvaşR ---O zaman bu kadının beni 

büyülediğini anladım. Hemen ibri
şimlerle saçı tuttuğum gibi pen
çereden bahçeye attım. Kalpağımı 

dikip başıma geçirdiğim zeman, 
knfamda, kalbimde, nabızımda bir 
değişiklik duydum. Gulamı Hüseyin, 
eski Gulimı Hilseyin değil.! Artık 
sokakta tanımadığım bir adama 
raı;gelsem belki bent Leyladan da-
ha çok meşgul ederdi. Sonra da ar
t ık elimde bir akça11 kalmayan 
otuz tomanın gidişi ne yandım. Dü
şünceli, miskin, fak at bir hiçten 
kızıp köpüren haşin, gazup, asabi 
bir adam oldum. Leyli bendeki bu 
değişikliğin farkına vardı. Yaltak.la. 
nmağa başladı. 

O yaltaklandıkça, beri iğreni
yordum, Çünkü büyünün tesiri k~l
mamı1tı. En sonunda kavga ettık. 
Kerinı ayırmak ve barıştırmak is
tedi. Fakat ben, kızgın kafasınıp 
emrinden başka şey dinlemeyen a-

1 
rak canla başla ona hizmet ediyor
lardı. Çünkü onların ikbali kendi 
kendi likbaline tibi oldupna dair 

bQtGn bu hariı inaanlara kuvvetli 
bir kanaat telkin etmişti. 

İşler bu merkezde iken, 5 Şubat 
762 de lmparatonçe Elısabeth vefat 
etti. · 

imparatoriçenin ölürken gran
dük Pierre ( Piyer) ile Katennayı 
barı9hrmak için yanma çağırdığıaı 
söylerler. 

Çar ili ncü Pierre'in yeni devri 
saltanah, velev zahiren olıun ha
yırlı vak'alarla açıldı, Asılzaderinın 

hürriyetini ilin eden emirname, ye
kdil _bir ıevinç ile karşılandı. 

Ayan meclisi yeni çarın altın
dan bir heykelini yaptırmak istedi. 
Çar bunu kemali tevazula reddetti. 
İkinci hareketi affı umumi ilanı ol-

du: Sibiryada inleyen on yedi bin 
bedbaht yerlerine dönerek Allaha 
hamdü sena ve lII ncü Pierre'i ta
kdis ettiler. 

Bunlar arasında dünün nüfuzlu 
ndamlan vardı. Elisebeth devrinde 
ikbal ~örmilş olan cerrah Lestock 
bu ikbali on sene nefi sayesinde 
ödemişti. 

Evvelce Düşeş Courlande(kurlan)
ın uıağı olup bilahare imparatoriçe
nin ntıkı olarak nüfuz kazanan ve 

dokuz. sene hükmü altında Rusyaya 
boyun eğdiren ve on bir bin kelle 
uçurran nedim Bilren de bunlar 
meyanında idi. 

Bu adam, hal'inden sonra Pier· 
re hakkında şu sözleri söylemişti: 

"Bu Prensin asıl kabahati ihmal
cilikti. Ruslar ancak sopa ve balta 
ile idare edilebilir." 

Nehayet DeJi petronun kuman
danı müıir Münich de bunlr.r ara
sında idi. Seksen iki yaşında bir 
ihtiyar olan bu adam Bilrenin hasmı 
ve rakibi olup zulümden yana raki
bini geride bıraktı. 

Menfa hayatını iztirapları, Sibir
yanın dondurucu iklimi, bu adamın 
yenilmez azmi ve kudretini 
sarsmamıştı, öyle olduğu halde 
kaybettiğine zahip olduğu oğluna 

kavuşunca göz yaşlarını zaptede
medi. 

Aynı zamanda sibirya steplerine 
ıilrüleliden, yani yirmi aenedenberi 
Bilreni ilk defa gfüüyordu. 

Fakat biribirlerine karşı olan 
kinleri ıoğumamıştı. 

111 ncü Pierre bu iki yaman duı
manı barışbrmata kalkıştı, Oç bar
dak ıarap getirtip onları kendisi ile 

beraber içmeğe davet etti. Fakat 
tam bu sırada başka yere çağırldıtı 
için, kendi kadehini alel acele içip 
gitti. 

Bilrenle Münich de kadehlerini 
içmeğe teşebbüs etmişken aynı 
zamanda duruverdiler. Biribiriyle 
çarpışan iki kılıç gibi bir müddet 

gözleriyle boy ölçüştüler, sonra me
ydan okurcasına birbirine bakıştık
tan sonra dolu kadehlerini önlerine 
bırakıp arkalannı döndüler. 

(Arkası Yarın ) 

damdım. Kamamı çektiğim gibi Keri
min üstüne yürüdüm. O, gözleri beni
mkiler kadar kararmadığı için, ıav-
lctimi görünce, kendini müdafaaya 
aldı ve 11rasını düşürerek 11yırdığl 
bıçağını kafama indirdi. Tepemden 
odanın içine kan fışkırdı. 

Leyf ıinın vaveylası mahalleyi tu
tunca, konu komşu yetiştiler. Deli
kanlılar, geldi, yaşlılar geldi, kadın. 
Iar, çocuklar geldi. En sonra da po
lis geldid; Kerimi yakaladıkları gibi 
aürüklemeğe başladılar. Baktım, 
çocuk hapishaneye gidiyor. Batır
dım: 

- Huda rizası için Kerimi bı
rakın. O, yabancı değildir, amca
mın oğludur. Kanım helal olsun. 
Ben davacı değilim. 

Kerimi çok severdim. LeyJıidan 
da çok severdim. Bayağı bir mes
ele için kılına dokunmalanna razı 
olamıyordum. Kan yüzümün, göıil
mün Ustünden akarken, öyle talakat 
kullanmışım ki, herkese sükünet 
geldi. Bi:ı.i kendi halimize bıraktı. 
lar. Kerim, Leyli ile beraber, ba. 
şımda açhğı yarayı sardı. Üçümüz 
birden kucaklnştık. 

Sonr~ ben yatağa çelfJdim. Derin 
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Nüfus işleri 
lıtanbul nOfus itlerinin çokluğu 

doJayfllyle nllfuı daireai iki ıubeye 

aynlmıtbr. Bundan b&tka yeni 
harflerle nllfus cüzdanları tab'edil
mektedir. 

Muhacirlerin iskanı 
Şimdiye kadar gelen muhacirle

rin temlik ve iıkinları ıene niha
yetine kadar ikmal edilecektir. Bu 
itibarla muhacirlerin iskanı için bir 
programa lüzum görülmektedir. 

Gelece ~ ıeneden itibaren ııerek 
kendi kendine gelecek olan ve ie· 
rekıe getirilecek muhacirlerin iıki
nı için hilkCımet bir proıram yapa
caktır. 

Bu programa nazaran gelecek 
muhacirler hükümetin gösterdiği 
) erde oturmağa mecbur olacaklar
dır. Şimdiye kad r g !enler. ldan
buldakiler dahil olma • uzere istedik
leri yerde oturmakta serbest hıra 
kılmakta idiler. 

Bulgarlstandan gelen muhacirler 
kendi arzuları veçhile Tirakyada 
iskan edilmişlerdir. 

~malrll<ette 

Sokakları sıılaınak için 
Sokaklar aulamak üzere yeniden 

Oç arazlb alınmıştır. 

Cerahpaşada paviyon lar 
Cerahpaşa hnstanesinde inta 

edilmekte olan tifo ve cilt paviyon
lannın inşaatı bitmek Gzeredir. 

Bu inşaat bitince birde verem 
paviyonu yapılacaktır. 

Çöpler 
Gerek evlerden gerek halk ta

rafından ıokaklara pislik ve kiatlar 
atıldığı görülmektedir. 

Emanet buna mani olmak için 
sokaklarda muayen yerlere çöp ko
nulmasına mahıus kaplar kunula
caktır. 

Asılmayın 
Şehnmaneti ııeyriıefer merke

zine verditi bir emlrde, tramYayla
rın arkasına kimsenin asılmasına 

meydan verilmemesini, köprüden 
geçerken kapılann kapalı bulundu
ruhnasını, ön ııahanhklarda eiville
rin durmalarına müsaade edimeme
ıini bildirmistir. 

Tramvaylara 
edilecektir. 

aaılanlar 

StJkak isimleri 

tecz.iye 

Yeni yazılacak numeratajda 
bütün defterler ve eııas kayıtlar 

yeni harflere çevrilecektir yeni nu-

maratajda bilhassa ıokak iıhnleri
nin taaddüt etnıemeıi ve şehJ-

sh. izde bir sokağın isminin di te
rinde bulunmaması kararlaıtmlmıştır 

Fo 1rka<d1 a 
Ocak kongeresi 

btanbul halk fırkası tcşkll,tının 
teftişine devam edilmektedir. Dil n 
de Hasköy ve Kasımpaşa şubeleri 

teftiş olunmuştur. 

Eylüllln ikinci günü fırkanın 

Ocak kongreleri inikat etmeğe 
başlayacaktır. 

bir uykuya dalıp gitmiştim, , 
Erteıi ııabah mahallenin kethu

dası beni çağırdı. Askerliğim gel
miş, "Haydi bakalım!" dedi. Zaten 
günün birinde başıma böyle bir şey 
geleceğini biliyordum. Zencanda 
kimseyi tanımıyordum. Beni elim
den tutacak büyilk makamlı veya 
itibarlı hiç bir adamım yoktu. 

Herkesin kurtarmak istedikleri 
adamlar hesabına, bilakis beni bö
yle bir çukura tekmeleyip itmeleri 
tabii bir feydi, yabancı bir şehirde 
hamisi, elinden tutanı olmayanlar 
itte hep böyle çukura düşerler. 

Acaba bir yolunu .bulur da yakayı 
sıyırır mıyım deye evveli ıızlandım, 
sonra batırıp çajırdım. Para etme
di. Kethilda adamlarına emretti. 
Beni yakalayıp ıırtüstü devirdiler. 

Ayaklannı falakaya sreçirdiler, 
fkl ızbandut iri iri ıopalarla taban
larımı patlattılar. HAia o koca ıo· 
palardan dört beşinin nasıl ayakla
rımda kırıldıklarına 4aşarım, 

Artık ondan ıonra aklım batı· 
ma gelmiş ve işi naıııl tutmak li
um gelditiqi anlamıştım. Param 
yok1 başını çevirip bakacak adam 

~oDDs"tÇe 

Polis nıuthaassısı 
Memleketi mis p ol i'ı tetkllltı 

hakkında tetklkatta bulunmak üzre 
Ankaraya celbedlbniı olan poill 
mutaha.ımnın daha bir ~Oddet 
buradaki meııailerine devam etmesi 
zarureti hasıl olduğundan mumai
lcyhin hükumetle olan kontoratoııu 
daha altı ay temdit edllmfştir. 

Bir toplannıa 
Polis müdürü Şerif B. bu sabah 

için polis alayına mensup bütün 
polis me'murlarını Sultan Ahmet 
meydanında toplanmağa çağırmıştır. 

Alay mensubini saat 10 da bir 
resmi geçit yapacaklardır. 

Afüteferri/,a kadrosu 
Yeni ceza uıulü kanunu muci

bince eskisi gibi polis müdüriyeti 
müteferrikasında, mevcutlu eşhaa 

bulundurulamayacağı cihetle, polis 
müteferrika kadrosu tenziJ olun
ınuıtur. Adliyede istintak dairesince 
İıticvap için celb olunan bazı maz
nunların aynı gün :zarfında muame
leleri ikmnl olunmadığı takdirde 
eskiden poliı müteferrikaıında bir 
gece nezaret altında bulundurulu
yordu. Şimdi, bu hal olduğu tak
dirde maznun ertesi gün serbest 
bırakılacak dahi olsa bir gece için 
tevk.Jfanai umumide yatırılmakta 
ertesi günil gene adliyeye getirlle
rek isticvabına devam olunmakta
dır. 

ırıcırette 

Borsa rıtııamelesi 
Dün borııada İaterlio 1016,S ta açıl-

mış, 1016dn kapan11uı1 1015,25 atağı, 
1017 yukan gelmiıtir. DÜ)iUDU mu
vehhide tahvili 190,25 açılmış, 190 
kapanmış, 190,50 yukaıı gelmiştir. 
İıtikrazı dahili üzerinde muamele 
olmamıttır. 

Borııa haricinde Türk albnı üze
rinde 887 • 886,5 kuru§tan muamele 
olmuştur. 

Ali i"htisatcılar 
Evelki ıı\ln bir reflkimizde Alt 

iktlHt heyetinin toplandıtı y zıh~ 

yordu. Meseleyi ıorduk. Heyet top
lamamıştır. Mecliı azaları eylultin 
iptiduında ıehrimisde toplanacak
lar ve bundan ıonra yapılacak tet-

kikat için hep birden mi, yoksa mü
aferidenıni gidilmeıi husuıu müza
bre edilerek karar verilecektir. 

Tetkikata Trakyadan ba9lanacaktır. 

Malul gaziler ıirketi 
Malili gariJer fİrketi tasfiye hey' 

eti faaliyetine duam et111ektedir. 
Matazadaki eşya.henüz tespit edilme 
mittir. 

Sigorta komisyonu 
Ticaret müdüriyetinde dila daimi 

siıorta komisyonu toplanmıf ve 
tlrketlere ait bası meceleler mG
zakere oluıamuıtur. 

Ekmekçiler cemiyeti 
Ekmek yapıcılar cemiyeti hey

eti idaresine yeniden iza intihap 
için ticaret mildüriyetine müracaat 
edilmittfr. Hey' eti idare için göste
rilen namizetlcr gene eııki hey'eti 
idare izalarıdır. Katibi umumi Mü
mtaz beyin vazife sine nihayet 
verilmit , yerine Hezarettin bey 

yok ! Belki bu itte bir hikmet, bir 
teselli vardır, dedim. Alnımın yazı
suıa ba9ına batımıeğdim.. 

Leyli, bu ıerencamı ötrenditi 
zanman feryat ve figan etti, gök
ııOnil dövdü, 1açlarııu yoldu. Elim
den geldiği kadar teııelll verdim. 
Kerim de bana yardım etti. Niha
yet ıOkönet bulunca kendisini ikna 
ettik. Dedim ki: 

- Leyla göıümün nuru! Sensiz 
yaıamak, bilirsin, bana ne azaptır. 
Sen olmasan dünya kararır, 
ölümden beter olur. Şimdi fU ha. 
Umde gene ben ıeni düşünüyorum. 
Asker olursam, yalnız ne yapacak
ıın ? En dotruau sana mihrini ve. 
reyim, aynlalım. Belki benden iyi 
koca bulunun. Ne diye benim yü
zümden ırençliğln kahre uğrasın ? 
Ben, dat batında, çamur içinde, 
bllıem ki sen etleniyoraun, neı'en 
aıhhatin, 1aadetin yerindedir, en 
müthit ııamı billahi yenerim. 

Leyli beni kucakladı : 
- Az.iz ağa, dedi, benim için 

çektiğin sevdanın şiddetini biliyo
rum. Başımın tacı kocacığımı ben 
daha fazla severim. Çünkü kadıq 

namında bir zat a-etirilmiştir. Cem· 
iyetce bir çuval undan 98-100 ek
mek çıkabilecefci iddia edilmektedir. 
Bu huausta tollremanetiıae yapılan 

mOracaatJanlan bir f aide haııl ol
madtfı için eeml)ret bu huauıta ik
tltat veklletiııe mOracaat edecektir. 

Pişirici esnaf günde 18 saat 
çıdışmaktadır, halbuki tabii mesai 
saaii 8 saat oldğundan bu müddetin 
tenzil ve mesai ücretinin tezyidi 
içinde teşebbüsatta bulunulacaktır. 

Derilerin muayenesi 
Rusyaya ııevkedilecek derilerin 

muayenesi ticaret odasınca ikmal 
edilmek üzeredir: Evelce iade edi

len derilerin tekrar scvkı hakkında 
odaya henüz. bir tebligat yoktur. 

Li11ıanın dertleri 
Liman şirketi, limandaki tesiaatın 

noksanlıtından, rıhtım şirketi ise 

hamalların Cfyayı yüksek fiatla ve 
yanlış surette naklettiklerindcn şi
kiyct etmektedirler. 

Hatta bunun için hamallar 
tarifesinde ücretlerin tenzili isten
mektedir. Ticaret odası bu ıikiyet
ler dolayısiyle iktiııat vekaletine 
gönderilmek üzere bir rapor kale-
me almıştır. Oda vaziyeti umumi 
bir zaviyeden görmektedir. 

Odanın kanaatine göre tikiyete 
ıebep ne hamal meselesi, ne de 
başka bir meseledir. Bu doğrudan 
doğruya 929 ıeneıi liman faaliyetine 
kartı şehrimiz limanındaki teşkili-
hn nok1an bulunmaııdır. Buhuausta 
iılahat temennisinde bulunacaktır. 

Gıda sergisi 
Bakkallar cemiyeti tarafından 

açılacak mevadı gıdaiye sergisi için 
cem '} etçe fa liyete başlanmıştır. 

Anadol ı ticaret odalarına yazılmış 
ve Aaadolunun muhtelif yerlerinde 

yetişen patates. fasulye v. a mevad 
hakkındn malOmat iıstemi9tir. 

Sergide makarna , şeker , yarı 
ve dahilde çıkan bilumum mevat teşhir 
edilecektir. Bu tetkıkat iki a.yd;& 
ikmal edilecek "'~ acrl'i kıta dotru 
Bcyoğlunda açılacaktır. Sergiden 

nıaksat yalnız er:rak teşhiri değildir. 

Bu mevaddan ne miktar ihraaç ve 
itha] olundufu hakkında halka ma

IQmat verilecektir. Hatta icap eder
ıse bu huıusta etraflı nıalOmatı ih
tiva eder bir kitap yazılacaktir. 

Adlnyecıe . 
irtişa nıes' elesi 

irtifa tahkikatına ait olarak yedinci 
istintak daireıince müddei umumi 

müddeiumumllite verilmit olan evrak 
muavinl~rinden Burhanettin bey tara-

fından tetkik olunmaktadır. Bu ay 
ıonunda müddeiumumilikçe mllta

laa ıerd olunarak evrak tekrar İl· 
tintak dairesine verilecektir. 

ıntıısaroar 

1 !pirto fabrikası 

Son günlerde şehrimizde Papa
taci ismi verilen tatarcık hOmmaaı 
çıktı. Sıcaklarda bu hastahta t .... 
düf olunur: 

Mikrop vücude ilrdikten 3-4 ,an 
ıonra ha.talık meydana çıkar. Atef 
yapar, bat atr111, kınkbk, mide bo· 
zuklutu g6ıterlr. 

iptida 1904 da Heraekte g6rill· 
müştür. Sıcak yerlerde çoktur. 

Ziyade dütkünlGk etlerde, maf. 
aaUarda aj'n, ittlhaaıdık, klıımalu 
iıhal görülür, sonu iyidir. 

Sivri sinek sokmamasına çallf
mak bu hususta cibinlik ve difer 
ecz.alardan istifade etmek li&amdır-

Lokmon Halcim 

MaD=Dkemede 
ölürrıü ölüml,e tedavi 
Sirkcide Meymenet hanı bekçisinı 

keserle öldiırdügünden dolayı idame 
mahkum olan fakat 21 yqını bitir
memiş olmasl dolayısLyle 24 tene 

ağlr hapse mahkum olunan Nazmi 
Efendi hakkındaki htikilm keabi 
kat'iyet ettiği cihetle te\ kifhaneden 
hapishaneye nakledilmiıse de kendisi· 
kan kusmaga başlamıştır. Doktorlar 

veremin ikinci devresinde buluadu~unu 
söylemektedir. 

Bu gUn mer'i olan kanunları na. 
zaran veremin son devresinde bulun· 
duğu bir hey'eti tıbbiye tarafından 
tespit olunan mahkumların tahliyesi 
icap etmektedir. 

Nızminin de haetılığı ilerlediği 
takdirde hey'eti tıbbiye tarafından 
muayenesi )'llpı]acak ve hakk.ndı bir 
karar verilecektir. 

Da.ga kız kaldıran/ 
Çatalcanın Buyalı köyünde Şa. 

ziye ismindeki bir kızı cebren ve 
mu ellehan dağa kaldıran ve fa· 

kat tecevvüzatta bulunmayan Şaban 
1 sene 8 ay , Ali , Ahmet ve 
Yusuf tabircr sene müddetle ağır 
hapse mahkum edilmişlerdir. 

~ellelf\lo gDtdlen 
Gelen banha müdürleri 

Ank ra 26 
Ziraat ve emlak bankaları umu-

mi müdürleri Hakkı Saffet ve Şük

rü beyler bugün Istanbula hareket 
etmişlerdir. 

Sofya, 24 
Ankaraya dönerken Varnadan 

geçen Rusya.nan Ankara sefiri Sorl~ 

yoldaş Odesadaki Türk emtiai tic
ariyesi meıele11inin halledildltiai 
beyan etmittir. 

· Soriç yoldaş geldi J 

Meıunen memleketine gitmit 
oJan Rus ftefiri Soriç yoldq ıehri· 
nab:e avdet etmittir. 

Keranıettin P§. izmirde 
Ordu müfettişlerinden Keramet. 

ttin Pı. lzmire gitmlt ve meraıimle 
karşılanmıştır. 

Konservatuvar 
heyetinin avdeti 

Rize 22 
Konservatuvar hey'eti ve zirai 

tetkikat için ırelen profesörler av. 
det ettiler. 

lapirto f abrikaıının Er eyli ve ya 
Adapaurında inıaaı kararlaıhnl

mııtlr. Bunlardan biri bu hafta te
rcih edllecektir. Pe,te kongre8inden avdeı 

sevene, erkekten fazla ıever. Ge111e 
ayJe iken kendimi fedaya hazırım. 
Beni terket. Senden nikah hakkı 
iıtmiyecejim. Burada. kalacatım, 
gözOmde ne kadar yaı varsa hep
ılni dökeceğim. Ondan ıonra da 
ıon nefeıimi vereceğim. 

Zehirli oklar gibi yilretime 1ap
lanan bu sözler, beni de, Kerimi de, 
kendiaini de, ağlatb. Halının OatOne 
diz çökmüştük. Mavi rakı kadeh· 
(erinin önünde başımızı bir saj'a, 
bir ıola vererek, çıplak gakıümGzG 
dlSverek nal ezen olduk: • 

- Ya Ali, ya Hasan, ya Hüıeyn 1 
Ey srözüm, ey canım, ey tenim 1 

Gene kucaklaştık. Gözyaılarıınız 
dinmiyor, hıçkmklanmız odanın çıp· 
lak duvarları arasında, burasını bir 
matemgedeye çeviriyordu. 

Hakikat şu ki, Leyla ile ben ıe
vi,iyoruz. Kadiri mutlak Leyla ka
dar merbut ve sadık bir kadın daha 
acaba yaratmış mı ki? .. 

Bunu düşfindükçe, gözümde yaş 
olukları varmış .sanıyordum.Yarabbi, 
ne kadar ağladım. Bahşettiğin tali 
o gün beni ne kadar ağlattı, 

f Ar~uı yann J 

Pette de toplanan beynelmilel 
talebe birlitf kongreıine fttlrak ed
en murahhulanmızdan bir m•H 
avdet etmiştir. Heyet reislmis Tıp 
fakülteıiaden lbrahim B. kontrey• 
katibi umumi latihap eclflditladen 
bir kaç giln ıonra avdet ecleoektlr. 

Ferit B. ankaraya si"i 
On gllndenberi şehrimlıde bu .. 

lunmakta olan Londra btlyGk elçi
miz Ferit B. dün Aakaraya gtt. 
mittir. 

Hazin bir ölüm ' 
Kibrit ve Ç a k m ak idlaan 

mildüri umumiıi Tabir Kevkep 
beyin iki yatındaki yavruıu, yirmi 
gündenberi müptela olduj'u hasta
lıktan kurtulamayarak dGn ıabah 
ufQI etmiıtlr. Cenazesi bugGn Cı .. 
hangirdekl ikametgahından Hat bi· 
rde kaldırılarak Kabataı iskeleıia
den saat bir buçukta hareket ede
cek olan bir iıtimbotla Büyilkadaya 
götürülerek oradaki aile makbe-. 
resine defnedilecektir. 

Aziz arkadaşımızın ve kederdld• 
ailesinin bu teeaaürlerine itdrak: 
eder ve kendilerine c:andnn beyan• 
t.T-iyet oderiz. 
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Diy3rıhekirden 
bir 

lzmire 

Komünistler lba IHlaye fkcnf~o·aınsn 

(Temyizin tastiki geJ'. Devletler hazır lf; ki arı 
Balkanda Tayyare filomuz geldi 

ldi. Niko yakalandi ceva.bı 
Şiddetli fırtına ve 
yağmurlar haşla-rı 

lzmir gazeteleri §ehirlerini zi
yaret eden tayyare filomuz hak
kında şu malumatı veriyorlar: 

- Seyahatim.il bir laafta 4e"Yam 
edecektir, Diyarbekirdea Kay.e
riye, oradan ükişehire, ~ glo, 
lstanbula , oradaa da EdirneJe 
gittik daha sOftJ'a buraya geldik. 

- lr.mir, 26 
Fll'Uf komüniatlerden Niko Sin

keyvİç Jıtanbulda yakalanmış ve 
vecahen muhakemesi yapılmak için 
dün Galcemal vapurile şehrimir.e 
getirilmiş ve Polis müdürlüğünden 

ınfiddei umumiliğe, radan da ağır 

Snolvden' e tehlf) O- ettiler Sofya, (A.A] 
BiltGn memlekette müthiş yağ

tnurlar ya mıştır. Bir müddet şime
ndifer münakalatı durmuştur. İki 
köy su altında l !mış, 15 kişi bo
fulmuştur. 

Evvelden haber verdiğimiz veç
hife Cuma günü harp tayyaresinden 
mürekkep ku"''etli hava filomuz 
şehrimize gelmişitir. Tayyare1eri
mizle on iki tayyarecimiz gelmiş ve 
şehrimizin bir gün misafiri olmuş· 
lardır. 

S1loı'1de11 'e cevap 

( ceza mahkemesine götürülmüşlilr. • * * 

Tayyarelerimiz bU buçllk ton
luktur. Tayyarclerimizdc miikem· 
mel makineli tüfeıık, bomba, te~ 
siz telgraf ve telsiz telef.11, fotol 
raf tesisatı vardır. 

La Haye, 25 [A. A] 
Alman, Fransız, italyan ve Bel

çika murahhasları M. Snowdcn'e 
verilecek cevabı tanzim etmek mak-{ Mahkeme Reisi Yakup Rasim 

\ Be7; taklibi hükume te teşebqüstcn ııa~iyle saat. ıo,3o da topfanmışlar-

:ıoktni naı:ımna imale ettirmek için 
lngUterentn matafibinln - Alınanya
nın menafiini ihlil etmekıizin - tat
min edilmeaini musırrane talep et
mektedir. 

Vaziyet hali fevkal'ade müphem 
olmakta berdevamdır. M. Snowden 
kat'i bit cevap vermeden evvel M. 
Mac Donaıd ile görüıecektir. Fran
sız, Belçika, ftalya ve Japon heyet
leri bugün yeni bir nota hazırlaya
caklardır. 

Sofya, 25 [A.A] 
Bühin memlekette dün tufanaııa 

yağmurlar yağmıt ve bir çok yer
lerde tren münakalihnı durdurmu-

Kuvvetli filomuzu istikbal için 
deniz tayyarelerimizden mürekkep 
bir filo Edremite kadar gitmi~tir. 

Mühim yerlerin fotoğrıfıleri11i 
almaktayız. 

d6rt b k h h lçtımam hıtamında murahhaslar uçu sene ağır apse ma - . .. _ . . . . ı 

kıl la N'k s· k . . isticvap 1 Pazarteaı gunu yem bu ıçtima ak- Seyahatimiz 4500 kilometrelil
bir mesafe dahilinde yapılmakta· 
dır. Şimdiye kadar dört gün ge9 
mi~tir, üç gün sora bitecektir. Hiç 
arıza ız eyahatimize devam etmf"k 

t 
mi ~ D 

1 0 m eyvıçJ dine karar vermişlerdir. 
em ftir. • • • 

ştur. Halen bu noktalarda münaka
itat tekrar temin edilmiştir. Yağ
murlar hassaten Rademi mıntaka

sında pek kuvvetli olmuıtur. Yağ
naur devam etmektedir. 

EvveJA deniz tayyareierimiz son
ra da uzun uçuşlar yapmakta olan 
tayyare filomuz gelmiştir. 

Nikonun muhakemesi günü he· La 
nü.ı teapit edilmemiştir. . Haye, 25 (A.A] 

Di~er yirmi beş mahküm komü- Fran~ız, Belçıka, ltaiyan ve Ja-
.ıriatin mahkQmiyet kararlarının tas- pon. malı murahbaslan. muhtıraaın Berlin nıatbuatı 

Bertin, 25 [A.A} 

Sut tam onda tayyare filomuz 
ı Foça istikametinde ve Karşıyaka tiki hakkında Temyiz mahkemelii- t~nz:ım ve tesvidini ikmal etmişler-

ııia vermif olduğu karar şehrimiz / dır. Bu muhtırada 4 devlet mukad
Ap ceza mahkemesi riyasetine dema M. Snowdene şifahea yapmıt 

Romanyada' ı üzerinden gelmiş, Al ancak tan baş 
teyiz, Yalııız K ayseridee Eskiıe· 
bire giderken dehşetli bir fırt.· 
rıcıya tutulduk, tayyarelerimiz be-

• &'elmiıtir. o!duklan teklifatı tasrih cdecekler-
Adliye veklletinin emri muci- dır. Muhtıra, takriben altı aahifeden 

bince mahkum komünisti.er bugün- ve bir mektuptan mürekkep olacak 
lude Siverek bapishanesıne nakle- ve bu mektupta münazünfih bazı 

Alman matbuab La Haye kon
feranaının muhtemel muvaffakiyet
siz:liğine ait mea'ullyetin Almanya
yı:. atfedilmeaine şiddetle itiraz et
mekte ve Almanya ile küçilk dev
letler menafii aleyhinde hiç bir iti
laf teklifini kabul edemiyeceğini 
kat'iyetle beyan eden İngilizlerin 
mezkür beyanatını :ılkretmektedir. 

lıyarak , KokaryaJıya ve BalÇU\', 
bir siklon! arlı dere üzerine kadar gitmiş, ta· 

Bnkreı 24 yyare cemiyetinin beyannamelerini 

~ik gibi ı:ıiıllanıyordu. 
Üç ı:ınat bu fırtına içinde ıe

} ahatimize devam ettik, uibayet 
:;akin havaya çıktık. Edinıeden 
gelirken Çanakkale boğazı üzerin· 
de bulutlar arasından geçtik, nr. 
zemin, ne sema hiçbir şey görü· 
nmiyordu. 

BOyÜk bir siklon 11Ploeıti,, de atmıştır. 
ınua:ızam hasarat yapmıthr, Hasar Hava filomuzdan ayrıJan bir 
100 milyon ley tahmin :adilmekte-
dir. insanca de zayiat vardır. Ya- tayyaremiz tekrar Karşıyaka üzerine 

dileceklerdlr. noktalar tasrih edilecektir. 

lzmirde sıtma 
1zmir 26 

lzmirde mlithiş bir sıtma vardır. 
Bu hastalık günden güne ziyadeleş
mektedir. Bu gOn belediye amele
sinden 36 kişi hep birden 6ltmaya 
tutulmuşlar ve titreye titreye işleri
ni barakmata mecbur olmuşlardır. 
Sltma için tedabir alınmaktadır, 

Şarap raporu 
İzmir, 26 

lınılr ve havaliainde tetkikat 
yapmakta olan ıarap mutahassısı 
M. Aofer tetkik raporunu hazırlama
ktadır. M. Aoferin edindiği kanaate 
nazaran Jzmir mıntakasında mühim 
bir servet menbaı vardır. Bu üzüm
lerden her halde şarap yapılmak 
ıa ...... .ıır. M. Aoter b.ı ş.ı~ctıe te-
min edilecek ııeı·ve~·n bütçemizin 
d6rtte üçü nispetinde olacağını sö
tlemektedir, 

--~-

Rizede haydut 
kalmadı 

Rize, 25 
Rize havaliıinde şekavet yapan 

•on çete de tenldl edilmiştir. Bu 
_çeteyi teşkil eden 6 hayduttan dör
dü ıat, ikiai ölü olarak ele geçiril
rnlıt:lr. Bu ııureUe burada bir tek 
takl kalmamıştır. 

Ankarada caddeler 
O Ankara '62 

ç ırGne kadar meclis önündeki 
dar k111nıın açılmasına b 1 k 

aş anca tır. 
Cadde 35 metro olacaktır B " 

1 • u mu-
uasebet e Millet bahçesinden k. 

li bh .d ,esı 
met s a çe~ın en, Divanı ınuha-

~ebat bahçesınden, Ankara pal~ 
b• k as 

nünden ır ısım arazi yola ahn-
tnışbr. 

Türk .. ltal)'an 
Ankara 26 

Hariciye vekaletinde bugün ital
ya ticaret muahedesi müzn~eresine 
başlanıyor. Diğer devletlerle ~e~ti 
edilen emtia listesi tarafeyn hı.:ku
llıetlerince tetkik ediliyor. 

.Ankarada sepet 
• • 

sergısı 

Ankara, 26 
Bu gün fsmet paşa enstitüsünde 

l>ir sergi küşat olunacaktır. Bu ser
rde izmir sepet fabrikası mamu
ttı tethir olunacaktır. 

l'ttrk .. Rus koınisyonu 
Ankara 26 

1'Grk Ruı komisyonu bugün sa
~t 10 da toplanarak müzakerata 
~ evaın etmiştir. Bu müzakerede 
kı Usların mukabil projemize verdi-

eri cevabın tetkiki muhtemeldin 

26 Ağustos 
lzmir, 26 [A.A] 

h 26 ağustos günü münasebetile 
~~raretJi neşriyatta bulunan matbuat 
'f uyük Ga:ı.i hazretlerine tazimatını 
1 

•de etnıektedir. 

Bu muhtıra yarın aabab M. Sn
owden' e verilecektir. Muhtıranın 
yeni hiç bir teklifi ihtiva etmediği 
ve yalnız M. Jasper tarafından M. 
Snowden'e bildirilmiş olaa ve lngi
lir. matalibinin takriben % 60 ını 
temin eden tekliflerin tasibi ile ik
tifa eylediği sölenmektedir. 

İngiliz metnlibinin yüzde altmııı 
şenevi bir taksitle temin edilecek 
olup buna lngiltere için Young pl
anı tarafından derpiş ve ahiren iı
liih edilmit olan yeni bir aynen te.
limat rejimi inzimam edecektir. Bu
ndan sonra M. Snowden den Y oung 
planının tatbik mevkiine vaz'ı hu· 
sunda umumi hir itUif husulüne 
İngilterenin ne suretle yardım ede
ceği istifsar olunacaktır. 

M. Sonowden ikna edildiği tak
dirde konferans fngilterinin itilifgir
izliğl yüzünden aK mete u ramıt 
telikl&.i edilecektir. Eter bir itilif 
huaule gelecek olursa konferans, 
Y oung planının tensiki için bir ta
kım komiteler teıkil edecek ve 
komiteler Lozanda içtima eyleye
cektir. 

Ne istiyor? 
La Haye, 25 [fa.AJ 

M. Snowden Almanyayı kendi 

Alman diplomatik ve siyasi 
mubaberatı ismindeki mecmua eter 
konf .,.anı akamete mahkum oluna 
bunun sebebinin alacaklı ile borç
lular arasındaki ihtilifı nazar detil 
alacaklılar arasında alınacak para
nın tarzı taksimi hakkında da uyu. 
ıulmamuıdır. Öyle kuvvetli tesirler 
mevzuubahistlr ki bunlar hem ma
tahaBBıslann, hem de• Almanyanın 
murakaba sahası haricindedir. 

Cevabı verdiler 
La Haye, 26 [A. A) 

M. jaapar, dört alacaklı devle
tin cevabını İngiliz heyetine tevdi 
etmiştir. 

M. Briand, saat 10 da M.Benes"i 
kabul ebniştir. 

F.ra11sus kabinesinde 
Paris, 26 (A.A] 

M. Doumergue la riyasetinde 
toplanftn nazırlar mecliai, La Haye 
deki vuiyeti tetkik ve buaa mOte-
akip cemiyeti akvaındaki Franaız 

lteyeti murahhasasını tayln etmiştir. 

Irak kahin-esi çekildi 
ı.. &tdat, 2', (A. A) 

ak kabinesi latifa etmlftir: 

ralılınn mikda,.. mölıimdir. dönmüş ve oradan tekrar diğer ta-

y ı yyare1erin yanına gitmiş sonra hep 
nnanistanda zelze e beraber Gaziemirde bulunan tayya-

Atina, 25 (foı) 
Ari'oııtoiide zelzeleler devam e

diyor. leh.efe emaıında yer albndan 
gürül tül er işidiliyor. Henüz hiç bir 
telefat yoktur. 

Atinada fırtınalar 
Atina, 25 [A.AJ 

Farbnalar ve sel gibi yağan ya
krnurlar neticesinde şehrin iki rna
fıallesi su altında kalmıtbr. Strumca 
nehri vadileriDi ıu altında bırakmış· 
tır. iki kişi boğuhnuıtur. Mühim ha
sarat vardır. 

Rusyada Ford 

re meydanına inmi~lerdir. 
Vilayet, beledi)e, Müstahkem 

mevki Kumandanlığı, Fırka ve Ta
yyare Gemiye ti namına bir hey 'etle 
tayyareciJeriıniz tarafından hara
retle islikbal edilmişlerdir. 

Filo kumandanı; Di} arbekir 
Ha\'a kumandanı Binbaşı Zeki 
beydir. 

Cuma günü öğle üzeri tayyareci 
arlcada§ları tarafından kendilerine 
bir ziyafet verilmiştir, tayyarecileri
miz; lzmir pala ta misafir edilmiş
ler ve gece saat yirmide tayyare 

Moskova, 24 
Font, hurada bir otomobil fab- cemiyeti tarafından şereflerine bir 

ziyafet yerilmiştir. 
Se)ahat hakkında filo kuman

danı Zeki B. demiştirki : 

Bu uzun seyahatten mak'•t; 
arkada:ı:ları uzun uçuşlara alııtır• 
mak, tatbikat yapmaktır. 

Buradan Konya, Adana, Antep, 
Mardin, Cızre, Van, Eriyeş, Sa-
rıkamış, Erzurum, Erzincan tari
kile Di} aribekire a'-det edecettz. 

Mi afir tanarecı1erimiz; saat 
yirmi dorde kadar devam eden 
ziyafetten eoııra İzmir pılaata iıti
rahat etmiılerdir. 

Dün sabah saat beşte otomobil
lerle G"ziemire gitmişler, saat ye
dide şehrimiz üzerinde nçuş yapa

. rak lzmir lrelkmı selamhlnuı vı 
Konyaya hareket edimişlertir. 

Kahraman ha' a fılo•nuzun ra
kiplerine laaprlı selametler tenıeıt 
ııi ederiz. 

rikaııı teaiaıi•• karar vermittir. Bu
nun için Eord fabrikalan baş mfi
henc!iıi, ticaret kısmı müdürii, Lon
dra n Berlln naGc:Mlrleri buraya 
gelnıişlerdir. 

Deniz teslihatı 
İncir piyasası müşkülatla açıldı! 

Loıadra, 24 [A.A] 
Ceneral Dawes Loadraya avdet 

etınittir. Mumaileyh M. Macdonald 

İzmir gazetelerinde okunmu~
turl 

ru§a düşmü§tür. Fakat bu tia~ 
müstakir bir vaziyette kalmı§tir. 

Refi kararları 
ile bahri tahdidi teıılihat hakkında 
ahiren icra etmiş olduğu mülakata 
dair beyaDatta buJıuamaktan iıtin-

Dün İncir piyasası haylı müşki· 
latla açılmıştır. Sabah saat on bir
de Borsada toplanan alım ve satıcı 
tüccarlar saat bir buçuğa kadar 
vakit geçirmişler, nihayet saat ikiye 
doğru piyasa açılabilmiştir. 

Eğer kıymetli ihracatça tıdri• 
miz lüzumsuz bir bülok ilatu et
miş olan diğer alıcıları laareufe 
getirecek §ekilde hareket etmeee 
idi piyasa çok düskün vaziyette 
açılacaktı. 

Ali karar hey~eti riJasetinden: 
Osmaniyenio işgali zamanında 

kavlen ve filen amali milliyeye 
muhalif olmasından dolayı hey'eti 
mahsuı:;aca hidematı devlette ade
mi istıhdamıııa knrar '1.:ıılmi:ı olan 
Yarpuzlu Abdullah o~lu mebmet 
efendi İ:.galden evve esasen jım
darma olup cidali milliye ıt'tirak 
ile ~on büyük taarruza kadar bir 
çok muharebelerde bilfi'il bulun
duğu ve ku\'ayı milliye kumanda 
nınm ten ibi ile Ü:;maniyeye gire
rek eski mesleki Luiunan jandar
maya kayt ve yazırılıkta i tihtam 
edildigi ve dahilden istihbarat va
zifesini hüsnü. ifa ve kuvayı mil
li_> eye ıual.~ime ~önderdiği ğibi 
bılha sa mucadeleı milliye} e •:'1-
ker olarak iştir.tk eyiediöi resmi 
ve gayri re mi tahkikat ve

0

tctki1"at
la anla~ılmak!a hakkırıduki kara
rın refine muttefıkım karar ve 

rilıni~tir. 
Ali Karar Heyeti Riyasetinden: 
Kulanın işgali esnasında malmü

dürliiğü vekaletini kabul. ve ifa ey" 
Jeme~inrlen dolayı heyetı ı~?h~usa
ca hideınatı devlette ademı ı tıhd~
mma karar verilmiş olan 1zmır 
muhasebei husuc:i) c icra memur~ 
sabıkı lsmail Hakkı efendi mahallı 
Türk kaymakamhğı tarafından K~
la malmüdürlğu vekaletine tayııı 
olunarak bir hafta kadar ifayi vazife 
eylediği ve beledi) e reisile ahalinin 
ihram ve israrları üzerine de dokuz 
on gün kadar alişehir malmüdür 
vekAletini ifa eylediği ve bu me-

muriyetlere tayin hususunda yu
nanlıların dahlütesiri olmadığı gibi 
amali milliyeye muhal~f bir guna 
efal ve harekatı görülmediği ve,, 
işgal zamnnlarmda Boldanda ihti
yari ikametle ticaretle meşgul ol· 
duğu r smi ve gayri resmi yapılan 
tahkiknttsn anlaşılmakla hakkın
daki k ırarm ref'ine muttefikan 
l:arar \ ~rildi. 

Ali Karar Heyeti Riyasetinden: 
Ayvalıl nııntaka mda iken yunan 

taarruzu üzerine firaren İstımbula 
ge.lc.rek Harbiye nezaretine ver
mış oluğu ar.mhtdda "kU\ vei bagi-

hderıl kurtuJnıuk ic.;irı firaren Istan-
u a ld't; · 

J. gc ı~mı ,, lıeyaıı eylemek 
st.~~tıle amali nıilJiyeye muhalefeti 
sa .11 olduğundaıı dolayı askeri he-
y~t~ nın su asıuca nispeti askeriye
s:mn .kat'ına karar verilmiş olan 
pıyauc ınulaıınu sanisi Şeref efen
dı Balıklsrin ~ukutu üzerine hattı 
mu\;a ı>felerın; n kt!ı:;ılme"i üzerine 
)oJ1a.ıda k! men şehit olan bazı 
~;~u:: .lat~fo birlikte dağları aşa
lerde b fıun 1>~ş şece mtisademe
d u unarak mu~kiılatla Ban-
ır~ıa) a geldiği ve bır müddet 

zatuJ'ree ha~t ı x... d " a ı~m an yattıktan 
tıonra Buı u taıfın11 "ekı'le f k .1 h ~ n lr ası-
na ı tı akı gayri rnu" '·.. 1 m ... uo o masın 
dun dolayı 1stanbula ,,. 11 .ğ. . ı . , . 1 t- ı ı 'e ~at • 
ıyen stRnbula il•:hak 1.1 . ~ ~neıe 

firar uzıyeti olnıa 1.,.1 ve Istanbul-

klf etmiftir. ----
Bulgar ticaret 

muahedesi 
Sofya, 24 

TeıJrinievelde hitam b\Uacak olan 
Tiirk - Bulgar ticaret muaıhedeai altı 
ay müddetle temdit edilecektir. 

Bu möddet zarfında yeni ticaret 
muahedeaiain ••ilzakuab yapıla
caktır. 

ile tezahür l'C cephedeki efalile de 
teeyyüt etmekte olduğundan amali 
milliyeye muhalefetine hiç bir vcç
hile kanaat getirilmemiş ve bila
lıar ~ nado}uya geçmesi için mü-
racaatı hu bnaati takviye eylemiş 
olmakla h. kkındaki kararın refine 
müttefikan karar'verilmi~ tir. 

Ali karar he 'ti riyasetinden: 
liahk~sirin Gfreson nahiyeıi 

slhhiyc memuru iken işgal zama· 
muda Yunan zalıi.tanile daima dü· 
:Jüp kalktığı ve kuvayi milliye 
nleyhinde hareket eylediği anla
şılmasından dolayı hey'eti mab
:-usaca hidematı cievlette ademi 
istihdamına karar verilmiş olan 
Tursun hey nabiyei"i sıhhiye me
muru Recep efendinin isıalJen 
e\·el kuvayi milliye hadimi oldu
ğu ve il1gal esnasında akıncı müf
rezelerile temasını muhafaza sure
tile kuvayi milliyeye hizmetini 
de\'am ettirdiğı ve bu sebeple 
yuııanlılu tarafından azledildiği 
ve mumaileyh haklmıda vuku bu
lan ihbarat ve isnadatın garazki
rane tertib~t neticesi olduğu re • 
mi ve gayri resmi tahkikat ~e da . verdil'r1 ar.G.ı 8 J .kullandığı 

k~l1?1atl 
1 
ga~·n hı. yı anm ku, ayı 

nıılhye a.eyhınde bır fikri ınahsPsa 
müstenit olmayıp lizaruretin ya

zılmış Olduğu tahkikat ve tetkikat 

tetkik.atla tebeyyün eteni§ olmağla 
mum•ıleyh hakkındaki kusrm 
ref'ıne milttefiJun karar verilmiş

tir. 

Yeni mahsulden ilk parti ola
rak geleceği tahmin edilen miktar 
altı, yedi bin çuval raddesinde idi. 
F1tkat bu kuv\·etJi tahmin hilafma 
olarak on bin ikyüz çuval İncir ge]-
111iş, mahsulün bu suretle fazla 
gelmesi yüzünden de piyasa düşkün 
fiatle açılmıştır. 

Alıcı tüccarlar; piyasayı 20-22 
kuruıt•n istemişler, satıcılar ise 
26-28 kuruşta ıarar etmişlerdir. 
Nihayet; ahcı]ar 23 kuruşta, 88tı

c1lar da 27 kuruşta karar kılmış

lar, iki taraf da daha ziyade feda
karlık yapmamak istemişlerdir. 

Fakat bu sırada bir hadise ol· 
muştur. ihracatçı bir Türk tüccar; 
incir fiatmı dü~ürmek içio bütün 
alıcı tüccarların aldıkları mütte
hit ve teessüfe şayan vaziyet kar· 
§ısında derhal faaliyete g~çm~.ş -~e 
bu tüccarımız; piyasadakı butun 
inciri satın alacağım, diğerlerinin 

ortadan çekilmesini, incir hanla
rınıda k•patarak iocir işletmekten 
ve ihracından uzgeçme!erini tek· 
lif etmiı, bu teklif karşısında ha
rekete geleu alıcılar piyıiayı A\f• 
mıığa mecbur olmuşlardır. 

1Jk fiat 26 kuruştan verilmiş
tir ve derhal satıı hareketlenmit" 
tir. 7800 çuval incir satılml§tır. 

Kara yaprak cinıi incirler de 
(20) kuruştan satılmıot•r. 

Bugün piyasada 2200 çuval 
İncir vardır. 

Ak§ama do~ru piyasa 25 ku· 

Dün borsada sat~ kaydedilen 
miktar 4263 çuvaldır, 1077 çyvaJı 
okkası 20 kuruştırı Ali b&y, l~ 
çu\·alı 20 kuru~tan Bere Fen, 441 
çuvalı 25 kuruştan Kadıoj!u Ah-
met 400 çu vah 26 kunıttall Koo
peratif, 350 çuva] 26,20 kmut&aa 
Ahmet Muhtar bey, 278 çuval 
26,20 kuruıtan Şimoel Kaipain~ 
195 çuval 26,20 kuru,dan T. B• 
ladu 182 çuval ~.20 kunıttaa 
SaJamon Cefardin, 153 çun) 20 
kuruştan Şerif Remzi, 39 çuval ~ 
kuraştan Şiınoel Y oscf, 56 çuval 
26 kurll§tıu Muiz Aşer tarafından 
utm alınmıştır. 

Dün şehrimize 400 çuval incir 
daha gelmiştir. Bügün 200 çuval 
d ha gelmesi muhtemeldir. 

Alıcılu ilk ihtiyaçlarını on bin 
çuval gelen partiden temin ettik-
leri için bugün ve yarın belki 
ıtararetli mubayaat yapmayacak· 
lardır. 

MiistahsiHerimiz bu vuiyeti 
ehemmiyetle nazarı dikka&e aJa.. 
rak lzmire gönderecekleri lacir· 
leri muntazam bir' surette H fi. 
atları düıürmiyecek oe.k.üde IOD· 
dermelidirler. El• r.arar etme
mek ve mahsullerini 81 fiatle 
satmamak istiyorlaraa yapılacak • 
mühim it ıöyledilimiı gilti ln

kiya tı mutlaka ve mutlaka tahdit 
etmektir. 

111oir hanlan DUIÜD 
ve incirlerin iıleıımeaine 
cakttr# 
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C'ncnyet 
Arnamııt lldUnet 

Tarsmııı vurdı.ı 
K~m991piı Pi_plede oturan 

ıwlçewn Lmn.iiııliı:a ynaşnrnn 
A\rııav.ut NCdm:et. ~ Tızsmr ua
!llllda lili;: muuazm:r, 91.kmrş, neti
aroe Meiinmt ~U'!llG ile Tumı-

. na. haşımidm ~zaıl bıçmış
ör.. 'tursmıı. s ırz: soma. ölmüş, 
.btif d"e ll:ınpmş,trr.. Zahı.ta katili 
aramaibnim:. 

Kazalar 
?tt;ımalıil r;arpırttUl 
ŞCA· 5aılli'ıD ~i 1587 
~ ~ Galata.da Heza
mu: ~ bir kıza ~rak 
~ 

Kalpteıı vefat 
CaaP rre ~ amelesinden 

Şaısdiıl d'. LJyoncodaki evine 
-gjderkeı dfifiip ölmüştür. Bu ölü· 
m.iıı. Widi jahl;;:ik edilmektedir. 

Yangııı 
~srmp11acla .ba~I laz Meh· 

.medi:rı dükkanından evelki gece 
yangın Çlkm.ıı ve bu dükkanla ya
--1w lel'gi yandıktan sonra sôn· 
dıiriilmiiftiir. 
~ ~'ilttafta Değirmenci Haşım 

beye ait fabrika bi nasmdan yan
gın çıkmışsa da kaplamalar )anJık

run sonra söndürülmü:;-tür. ... 

Denize girerken 
bataklığa saplananlar 

Un kapanında otoran Mustafa 

efendinin kızı ıikret ve arkadaşı 
Aldl hanımlar un kapanında deni
ze girmişler fakat bir bataklığa 
sap1anakak hareketsiz kalmışla_:dır. 
tik ret hanım kurtarılmışsada Akil 
h::nım bhğu lup gitmiş ve ölüsü de 
henüz 1 ·ılunama ıc::tır. 

Evden çıktıktan sonra bizimki
ler ufak ufak gruplara ayrıldılar 
bence meçhul bir tabiye plam mu
cibince istasyona giden caddenin 
iki tarafına dizildiler. 

Benim dahil olduğum manğa 

ileri karakolu teşkil ediyordu. 
istasyondan ilk yolcular çıkar 

çıkmaz bana öyle geldi ki arkadaş
larım yüzlerine nazik, mütebessim 
bir mana vermeğe çalıştılar. Diğer 
mangalarda da ayni hal vaki oldu
ğunu bir bakışta anladım. 

Bu sırada istasyondan çıkan eli 
çantalı bir yolcu, her halde arka
daşlarının nazik halinden cesaret 
almış olacak ki bizim grupa yak
laşıp sordu. 

- Affedersiniz Efendiler, bana 
yemek yiyecek bir otel veya lokan'.:a 
gösterirmisiniz ? 

Pansiyon arkadaşlarım hep bir 
ağızdan cevap verdiler: 

- Tabii Efendim. Belediyenin 
yanında "Beyaz At,, oteline gidiniz. 
Orası çok iyidir ..• 

Biraz sonra başka bir seyyahın 
müracaat etmesi üzerine onu da 
"İki Dünya,, oteline, bir üçüncüsünü 
"CesUl' Horoz., lokantasına gönder
diler. 

Ben bu işten bir.şey anlamiyor
dum. 

' Demek dedin her sabah istas-
yona bunun için geliyorsunuz, öyle 
mi? Sadece aelen seyyahlara ma
lumat yermek için • ., 

Hep birden cevap verdiler: 
- Sadece ... 
- Doğrusu çok iyi t dedin, Ha

reketiniz: cidden şayanı takdir ... Fa
kat niçin bütün müşterileri rasgele 
otellere, lokantalara yolladığınız 
de hiç birini " seyyahlar ,, oteline 
göndrmiyorsunuz? 

Zeka ve dirayetim hakkında ne 
ciü.pincliilder pek vazih bir suret
t.e anlatan bir bakışla yüzüme bak
tılar. 

- Niçin mi? Bunu a.nlamıyacak 
ne var ? Bizim otel sahibi her per
~be gilne öğle yemeği için bir 
but abr. Dışarıdan m~teri gelsinde 
but:a orialt mı çıbın ? Tabii ye
mekte a.e kadar çok kimse bulu
mına otelci et dilimlerini o kadar 
ince keser L. -Bemard Y ervaise 

f&panyada Jeneral Sorlandonun 
kın Margo: 1rlando İspanyol ka
dmları i
çinde ilk 'lt'1'll~:.O.~"T.~~;;;.....,.--...:-aıcllıi 
tayyareci 
olmak şe
refini ih-

on sene · 
1 

zarfın da 1 

İspanyol ·ı 
kadınlan 

unıı ica
babnauy- ı 
mak hu-

;:~~ ıı 
yorlardı • 
Kadm-
1 ar 
er-

• MADAM SORL<\NIJO · 
. t işlerine girişmiyorlardı. O 

·.ibarla Sinorita Sorlandnun tayyare
ciliği mühim bir hadise gibi telakki 
edildi • Amerikada, Almanyada, 
Fraıısada kadın tayyarecilerin adedi 
yüzlere baliğ olur. 

Amerikalı bir kadın tayyare ile 
Atlantiğ'İ geçmeğe muvaffak oldu. 

Amerikaya gide1!' Zeppelin balo
nunda bir kadın ye ~u vardı. "Fakat 
bpanyol kadınlan ellerinin .hamu
riyle erkek işine karışmak ııtemi-
yorlar, evlerinde oturup tayyareci
liği erkeklere bırakıyorlardı. 

Geçenlerde Madritte yapılan bir 
tayyare bayramında Sinorita Şor
lando ilk tayyare kullanmıştır. Bu 
münasebetle genç kızın başından 
bir de qıkane vak'a geç .:1iştir. Bu 
münasebetle lıpanyanın cür'et -
kar zabitlerinden biri 9lan Kapiten 
Onasido ile tanışmış. iki genç bir
birini sevmişler • 

Geçen gün düğünleri olmuş. 
Bal ayını tayyare ıeyahati ile ge
çirmişler. 

İşte tayyarecililt yüzünden y:ıpıt-
1 mış mes'ut bir izdivaç 1 

[Bu sutuııduki fikirlerin mes'uliyeti 
temamen sahiplerine aittir.) 

Efendim: 
Bu gün buraya gelen 24 tarihli 

gazetenizde ( Vesika ticareti ) ıer 

lavhasıyla yazdığınız fıkrada ( Rus
yaya ihraç edilen deri vesikaları 

hakkındaki neşriyatını:ı üzerine ti
caret odasınca tahkikata girişildiği) 
beyan olunuyor. 

İkdamın Rusyadaki Türk tüccar
larının hukukunu muhafazaten yaz
makta olduğu hakiki ve müessir 
haber ve mütalealar hiç kimsenin 
nazarından kaçmamaktadır. Ben de 
meselede alakadar olduğum için 
size bu mektebumu yazmak iste
dim. 

Sözümü· hülasa olarak söyleye
cegim. Ticaret odası " ne kadar sa
mimi hareket ederse etsin, vesika
sını satanları kanun~n tespit edemez. 
Yalnız muamelat.o sureti cereya
nından, " filan zatın vesikasını sat-
tığı kanaatb<'hş bir surette anlaşıl
mıştır diyebilir.,, Zira vesikayı satan
la alan arasında şekli kanunide 
öyle bir muamele yapılır ki vesikayı 
alan, satanın Rusyada malı satmağa 
mezun kılınmış bir vekili mahiyetin
de gözükür. Bir de Ticaret odası 
heyetini teşkil eden zevattan bir çok-
ları vesika almakta ve vesikalarını 
satmakta olduklarından , kendi 
kusurlarını bittabi meydana çıkar
mazlar. 

"Ticaret müdiriyeti,, mesele mü
zakere olunurken vesika isteyenler 
bari bu meselenin müzakeresinde 
bulunmasınlar,, d{.miş te sözünü 
dinletememiştir. Vesikaların yolsuz 
tevzi olunmasına bu da büyük bir 
ıebep teşkil ediyor. 

Biz Türklerin memleket haricine 
atılarak ticaret yapmaları henüz yeni 
başlamıştır. Bu husaust yeni yürüuıeye 
başlamış çoçuklaı·a benzerız. Hükiim
etimiz: elimizden tutup dilmememize 
dikkat etmezse yürüyemeyiz,düşe

riz. Türkler yine memleket dahilind~ 
kalırlar ve milli ticaret gayrimilli 
ellerde hatta düşman ellerine döner, 

Rusyadaki Türk tüccarlannın is. 
tedikleri muavenet de çok basittir. 
Mademki ve•ika alanların bep.I 
Rusyaya gelmiyorlar ve ba'zıJan da-
ha memlekette iken vesikasını ec
nebilere satıyorlar ve bu veçhile 
Türkiye Cumhvriyetinin meşekkat
lerle yapbğı muahede ahkammdan 
memleketin öz evlatlanndan ziyade 
başkalan iaöfade ediyor ve bu da 

büyük rehberlerin düşüncelerine mu
haliftir, ohalde bizzat bütün ser
mayesini ortaya koyarak Ruayaya 
kadar gelmek zahmetini ihtiyar 
edenler vardır ve bunlar hakikaten 
Türk ticaretinin inkişafına bihakkın 
çabfıyorlar. Bunların diğer medeni 
memleketlerde olduğu gibi hükU
m.et:çe himaye edilmeleri lazımdır. 
Ba bimayenin de vesika tevziinde 
onların (inisiyatif) lerini körlet -
memek için, onlara dükkamndan 
dışarı çıkm.ayaıilardan mukannen 
( H!sse ) evrilmesinden ibarettir, 

" im onlann hakkıdır. 
:'ialbuki dükkinında oturan ve 

. ~:;!kasını gayrimilli vasıtalara sat
makla memleket ticaretine de zarar 
veren tüccarlar bilakis onlardan faz-
la vesika alıyorlar. Hükumetin hi
mayesi makus olarak (gayrimütt
şebbis) lere masruf oluyor. Bunlar.n 
zarım ise gözükmektedir. Binaena
leyh, Rusyaya bizzat giderek ticaret 
yapanların isimleri zaten Moskova 
sefaretinden evelce testit ediJmit ve 
Ankaraya yazılmıştır. 

Onlann isimleri ticaret odalanna 
yazılsın ve bu adamlara orada mu
kayyet mi, değil mi bakılmaksızın 
mahalli tüccarlara verilen vesika
lardan hisse verilsin demif olsa 
müteşebbis tüccarlar ellerinde çok 
miktar mal bulunduracaklanndan 
(ecnebi ellere) az miktarda vesika-
nın intikali temin edilmiş olur. 

Vesikaıını satacak tüccarlar da 
(mutlaka) Rusyaya gitmeyt~ek iıe 
bu vesikayı ( yine aynı değer ile ) 
müteşebbis türk tilccarlanna sat· 
mağa mecbur edilmelidir. Bunda 
şahsil hukuka ve hürriyete tecavüz 
yoktur. 

Ona hilkümet ( ıana bu veaikayı 
şayet Rusyaya gitmeyecek isen an
cak bir türk tilccanna satabilmek 
şarbla veriyorum ) dediği ve o da 
bu ,arta riayet edeceğini dermeyanla 
aldıtı için tekayyüdün tecavüz ma• 
hiyeti olamaz. Binaenaleyh, bizzat 
Rusyaya giden tilccarların rilçhani· 
yeti kabul edilmedikce bu meseleye 
nihayet verilmeıtne imkan yoktur. 

Hörmetlerimin kabulünü rica 
edcri.ııı efendim. 

Mehmet Hulusi 

firara muvaffak oldum. - Hurra serbestim ! - Bir 
Amerika vapurile nasıl kaçacaktım ? 

Nankinden firar 
Aynı gün, yani " teşrinisani ., 

öğleden sonra Nankine vardık. 
İstasyonda S. 90 torpidosunun 

kumandanı kaymakam Brunner ve 
arkadaşları tarafmdan istikbal olu
ndum. 

Araba ile S. 90 torpidosunun 
efrat ve zabitanının bulunduğu bi
naya geldik, meğer arkadaşlar bu
rada benim için de bir yer hazır
lamışlar. 

- İyi amma sizin buradaki va
ziyetinfa ne ? 

- Hukuku düvele tevfikan si-
lahlarımızı aldıktan sonra bizi 
tahti muhafazada bulunduruyorlar. 

- Vay canına, ben ıerbest ka
lacağımı zannediyordum. 

- Ben zannetmem. Siz de aynı 
muameleye tabi tutulursunuz. 

Beni getiren ceneral Liu · ile 
Nankin mevki kumandanlığına git
tik. Fakat iti çok olduğundan beni 
kabul etmedi. Ceneral vazifesinin 
hitama ermesinden memnunen ay
rıldı, ben dışarı çıktım, arabaya bi· 

dirtı, pür silah bir Çin jandarması da 
arabacının yanına atladı. 

- Bu da ne oluyor? 
Jandarma bozuk bir almanca ile 

cevap verdi: 
- Efendim sizin muhafrz1mz1m 
- Yaal demek mes'ele değişti. 

Şimdiye kadar misafir, bundan son
ra tabh muhafazada ha Bu tarfü teu 

itibaren jandarma bir saniye için 
bile peşimi bırakmamağ'a başlarla. 

Ben daha bana kimsenin tahb 
muhafazada bulunduğunu tebliğ et
mesine mahal bırakmadan bu işten 
sıyrılmayı dütünmeğe ba,ladım. 

Bu günün ak,amı tekmil zabitler 
şehirdeki bir alman zengininin ev
ine davet edilmişlerdi. Ben bu da
vete icabet ederken bir taraftan ·aa 
arkamdaki muhafız belasından ku
rbılmak çareaini düşünüyordum.~ 

Kararlaşhrdığım çare çok basit 
olmakla beraber muvaffak olacağı
ma emin idim. 

Akşam ziyafette vakit çok gü
zel geçt'. En : .ziyade Çingtavın son 
günlerinden iıahsettik, saat on da 
diğer zabitler kalkh, ben bir parça 
daha oturacağımı ıöyledim. 

Yarım saat sonra ben de kalk
hm, kapı tarafındaki pencerelerden 
bakınca benim ( Sarı gölge ) nin 
yani muhafızımın kemali sabr ile 
beklediğini gördüm. 

Evin hizmetçilerinden birini ça
ğırdım, icap eden talimab verdiın, 
dişarı gitti ve benim muhafızla ara
lannda takriben şöyle bir muhavere 
cereyan etti: 

- Ne bekliyorsunuz 
rada? 

- Beraber geldiğim 
şan çıkmasını. 

azizim b,u-

zabitin dı-

- Hangi zabit ? onlar gi~eli 
yarım saatten fazla o1uyor. 

- Diğerleri gitti amma benimki 
çıkmadı. 

- Sen görmemişain azizim o da 
diğerlerile birlikte gitti. Jandarma 
evvela tereddüt etti, ıonra uşağın 

kat'i teminatı üzerine diğer zabitle
rin gittiği istikamette k<>şmağ'a 

batladı. 
Muhanzın dili bir kant dışarda 

başka taraflara doğru kotmakta 
devam ederken, ben kapalı bir ara
baya atladım, son aüratle istasyona 
koşdurttum ve on dakika sonra 
hareket edecek olan ıür'at kata
nnda bir yatak bileti aldım • 

Y atagın bulundutu kompartı
man kapalı idi. İndirdijim kuvvetli 
yumruklar (lzerine uzun ·bir lngili• 
bu ıece vakbnda taciz edilmesin
den dolayı küfürler savurarak gel
di ve ben tabii bu.lardan biç birini 
anlamamıt görilndGm. 

Tek bir kelime ı6ylemeden ya
tağıma çıkbm ve yorranı batıma 
çektim. Bu seyahat e1nasında atla 
uyanmamaya ahtetmek.le beraber 
ıözümtı kapayamadıj"ımı kariler 
takdir ederler. 

Katann her duruşuada, ıırbm

dan sanki terlerin aktıtını hissedi
yor ve içimden: 

- itte timdi yakalamaya ıeli· 
yorlar diyordam. 

Hiç bir fey olmadı, öyle görü· 
nilyor ki, firarilerin tutturulması 
için telgr.:ıftan istifade keyfiyetini 

çinliler henüz bilmiyorlar. Bu sa· 
yede saat yedide (Şanghay) a mu
vaselet ettim. . 

Ufak bir yürek çarpıntısı daha. 
İstasyondan çıkıp: çinli mahallesini 
geçinceye kadar henüz çinlilerin 
elindeyim. 

Nihayet araba son köşeyi dön
dü ve avrupalılar mahallesinin hu
dudunu geçti. 

- Hurra serbesim artık. Çin 
kükiimeti ve zabıtası buraya kan
şamaz. 

Eskiden tanıdığım bir Almanın 
evine gittim, ve hürmetle kabul 
edildim. 

Seyahatimi bundan ileriye devam 
ettirmek zanettiğim ka far kolay 
olmadı. Hele hüviyer mi gizlemek 
için çok müşkülat çektim. 

Çünkü Çingtavda tanıdığı 

dost olduğum İngilizlerden bii çoğ 
burada idi. 

Şanghayda kaldığım üç haft 
zarfında dört beş isim ve belki o 
ev değiştirmeğe mecbur oldum, 

En müşkülü ne suretle Amerika 
seyahat edebileceğim idi. Bir ço 

şeyler~ başvurdum, fakat hiç b · 
netice alamadım. 

Bir defa az daha bir İngiliz va· 
purile Amerikaya gidecektim 
bunun pek ömür bir hikayesi vardı 

Dostlanmdan birisi müteac!di 
v2purların sahibi bulunan Miste 

Penni isminde bir İngiliz yahudisin 
tanıyordu. 

Bu dostumla birlikte birgün 
Mister Penniye gittik. 

Aırcazn ve aırsaBar 
• Maliye vekaleti 

gileri hal4kında 
arazı ve arsa ver 

bir tamim neşretti. 
Arazi tahrir korni-:yonları tarafın- ' 

dan arazi \'C aı·saları n tahririne ait 
talimatnamenin tatbikatında ve bilhas
sa büyük arazinin ve c;iftliklerin kıy
metlerinin takdirinde talimatnameye 
uygun olmaya~ tarzda hareket ettik -
leri hazan fazıa ve hazan noksan tak· 
dirat icrası suretile binnetice hazine -
nin zarar ııa ve miikellefeynin şika • 
vetlerine mahal verdikleri cereyan 
eden muhaberattan anlaşılmaktadır . 
Her hangi bir )anlı:,ılığa sebebiyet 
verilmemesi için aşağıda yazılı husu
satırı tahrir komisrnnlarına tebliği ve 
mütemadi surette ·takibi lazım gelir: 

Arazi ve arsaların kıymetlerinin 
takdirinde esas. bu günkü rayice göre 
alım ve satım fiyatıdır. Bu fiyat, ya 
o arazi ve ya arsamn yakın bir za -
manda satılmış olmasile tahakkuk ve 
yahut civarındaki mümasil arazi ve 
arsaların satış bedellerine göre teay • 
yün eder. 

Alım ve sat ım olmamasından do· 
lan hu veçhile fiyat tayini mUmkUn 
olmadığı takdirde arazinin mevkii 
kuvvei inbatiyesi köylere ve kasaba· 
lara vakınl ı ğt uzaklığı nararı dikkate 
alınarak üç derece uzerine taksimi 
ile her rlerecenin on senelik iradının 
vasatisi kt ymet addolunur. 

Arazi ve arsalarin tah,,ili hakkın· 
daki talimatnamenin işbu csash hu· 
kumleri, alım satım kıymetinin takdiri 
en mühim ciheti teşkil eder. Bu iti· 
barla bazı tavzihata ıhtiyaç vardır . 
Şövleki: 

· Alım ve ~atım kıymetlerinin nasıl 
bulunacağı : ı 

1 - Küçlık arazi 'e arsalar, 
A - Kabili ziraat olan arazi ile 

arsalarda: 
K ı' metin tahminine başlamadan 

evvel arazi veya arsayı mesaha etmek 
lazımaır.Talimatnamede zikrolunduğu 
üzere arsnların mesalıasında vahidi 
kıvasi metre muahbaı , arazide ise 
dö.nlimdür. Küçük arazi umumiyetle 
kabili ziraattır. mahaza kabili ziraat 
olan arazinin her tarafında ay!1~ ~ıy
mette değildir. Bu .iti~arla tatır~r! ıcra 
edilecek mahaldekı zıraat arazısı, ku
vvei inbatiyesi, sulak mevkide olması, 
köve ve\a karreye yakınlık ve uzak· 
ığı· ve giıney bulunması nazarı dikka· 

te alınar3k üç del'eceye ayrılır. beher 
derece için dönilm \eyu metre mu· 
rabbaı hesııbile bir k iymet taktir olu
nur. 

Kıymet taktirinde alım satım fi-
yatı esastır. $u kadarki bir kısmının 
arazisine veya arsasına mücaveret se
bebile yanındaki arazi veya arsanın 
yükl3ek bir bedelle satın ahnması ora
nın hakiki ve tabii olan kıymetini 
ifade etmez. Keza mali muzayika ıçin
de bulunan bir şahsın tarlasını aşağı 
bir bedelle satmış olması yine o tar· 
lanın hakiki kiymetini ifade edemez. 
Keza Hükumetçe yedi sekiz senede 
ve sekiz taksitte ödemek Uzere mü· 
zayede ile satılan arazi ve arsliıOrrnı 
müzayede neticesinde takarru.r ede~ 
kiymetleri de hiç bir zaman emsalı 
mahaller için hakiki bir kiymet ola-
rak eaas tutulamaz:. . 

Biılaenaleyh, alım satım kıymetı
nin tayininde mevctit satışlarıı;ı her 
hangi bir mecburiyet veya tesır al-
tmda yapılmı' ol';l.P olmadığı ehe"!· 
miyetle nazarı dıkkata alınmak la· 
zımdır. 

üç derece üzerine yapılan taksim· 
den sonra beher der~ce i~in tabii 
alım ve satım fiyatlarıle daıma mü· 
savi de olmayaca~ından aradaki farkı 
da göz önüude fıulundurmak ve va
satı fiyatı esas tutmak lazımdır . Bu· 
nun temini çin beher derecenin tabii 
olan alımi ve satım fiyatlarının 

asgarisi ve azamisi alınarak bunların 
vo.safoıi tabi fiyat olarak ele alınmak 
icap eder. 

B - Ziraata elveri~li olmay 
arazi ve arsalarda: • 

Keza a~ ni ::uretle köye veya ka 
sabaya yaktnlık ve uzaklıkları, otun 
dım, suyundan, çahsından istifad 
edilip edilmediğine göre tiç derecey 
tefrik olunur. Her bir derecenin tabi 
ve mütavass ı t fiyatı esas tutulur. 

Gerek (A) gerek (8) fıkralarınd 
yazılı esaslar dairesinde dönüm vey 
metro murabbaı üzerine her derec 
için bir fiyat tayin kılındıktan sonra 
her şahsın mesaha neticesinde bulu· 
nan arazi veya arsası için matlup kı· 
ymet hesap ve tayin olunur. 

2 - Büyük arazi ve çıftlikleı: 
Bu kabil araxi ve çiftliklerin ah 

satım fiyatile kıymetlerinin tayiL. 
çok defa kabil olmamaktadır. Bu ee· 
heple bu kabil yerlerin hasılatını e· 
hemmhretle nazarı dfkkıttJı' 6~f'Kst,k 'r'c!ap 
eylemektedir. 

Büyük arazi ve çiftliklerin heyeti 
umumiyesi, ekseriyetle ziraat arazisi 
değildir. Bu arazi kısmen ziraata 
arazisi, k•smen mer'a olduğu gibi bir 
kısmı da kabili intifa olmayan taşlık, 
çalılık gibi yerler olabilir. Bn husus· 
ta düşünülerek biiyük arazi ve çift· 
Jikleri do~rudan doğruya üç dereceye 
taksim ile kı ym~t tayini tecrübe ilede 
sabit olduğu üzere görülmemektedir. 
Buralarda yapılacak muamele: 

A - Ziraat edilen aksam. 
B - Ziraat edilmeyen ve fakat 

aher suretle intif edilen yerler, 
Ziraat edilen aksam : 
Bu yerler için tahrir komisyun• 

ları, evvela veya çiftliğin Hey'· 
eti umumiyesini bir kerre nazarı tet· 
kikten geçeirerek vüsat, vaziyet ve 
sı.ıreti istimaline göre sınıflara taksim 
edecektir. Bu taksimden sonra ara• 
zinin beher sınıf köye veya karyeye 
veya kasaba}·a ve şoselere yakınlık 
ve uzaklığı, sulaklığı kuvvei inbati· 
yesi \tibariyle ıiç dereceye ayrıla 
caktır. 

Gerek sınıfların gerek derecelerin 
tefrikinde her sene ziraat edilen veya 
kıs .m kısım zer ~dilen mahalle ve· 
yahut bazı sene dinledirilen yerler 
nazarı itibara alınır. Şukadarki bazı 
defa dinlerdirme sırasında arazinin 
kuvvei inbatiyesini tezyit maksadiyle 
bostan ekip ekilmediği de başkaca 
tetkik olunur. 

Bu hususta ihzar edildikten soora 
her bir derecenin on sene zarfuıdaki 
intifa derecesi 'esas tutularak kıymet· 
lendirilmesi muamelesi icra ve yeku· 
pen kıymeti tayin kılınır. 

Ziraat edilmeyeıa aksam ise:. 
A) ~er'a oh•~ 
B) Ziraate ve mer'aya gayri aııüsa· 

it bulunması, 
C) Taşlık, bataklık gibi bir vazi· 

yette hulunmaıı hallerine göre tetkik 
olunur. 

Arazi ashabı bu kabil yerlerden 
de icabına göre az çok tstifade temi~ 
eylemekte bulunduklarından bu istı· 
fadeye ve tabii olan kıymetlerine 
göre buraların da keza Uç dereceye 
tefrikleri ve badehu on senede vasati 
olarak tahmin oluaacak varidatlarınıO 
vaaatiai esas ittihaz edilerek mecını.ı: 
unun kıymetlendirilmesi muaınelell 
icra kılınır. tJ• 

Yukardaki izahat dairesinde ını.ıtl .. 
. ·e " mele ifasının temini ebeıoml) 

tavsiye ve tamim olunur efendim· 
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Yerı~ şlrirıy~~ 
k~.z;a.rıclı 

retle Tokatlıyan turnuvasının Si· 
ngl kupasını kazanmış oldu. 

Buğday fiatları hakkında erba. 
bı ticaret şikaa-o ve Varna piyasa
larını dikkatle tetkik ve takip et. 
mektedir. Piyasamız umumiyetle 
iyidir. 

Dün Anadoludan 18 vagon Bu
tday 1 varon arpa; Trakyadan 3 

106 kuruş 20 paradan satılmıştı bu 
!!ene rekalte tahminden pek dundur. 

Istanbul zahire ve 
hububat stoku 

I 

ıVuk,ut 

1 Ingiliz lirası 
1 Amerika dolar 
%0 Yuaaa drahmi 
1 Alnıan rayb' mark 
1 A Yuıtya tlini 
%0 Ley Rumanya 

20 Len Bulgıu· 

A!.·ıldı Kapa. 

10141 501014 

Tahvilat 

~ ~{ 1 Tertip (A.B.S 
208 5 

83 

75 

62 
75 

2~: so ~ ~I 2 .. (ı>.E> 
49 75 ;: ~j s (F.J) 
so . c l .. 

Galata ı.btclan D. Y. 
htanbul tramuy Ş. 
RihL llok. Ant. 

24 

83 

K 

1 

Tatıhyıdı Sümmer palas kort
larında devam eden Tokatlıyan 
tenis turnuvaıı ahiren nihayetlen
miftir. 

DabJ maçlara gelince bu mü· 
sıbakaların finali çok heyecanlı 
olmuştur. 

vagon Çavdar 2 vagon Nohut 5 
vagon kuıyemi 3 vagon ketentohu
mu; Deniz tarikiyle 2598 çuval ar-' 
pa S •andık Afyon 118 balya yapak 
6
5
0 çuval Nohut 148 çuval Butday 

Ticaret borsasının 25 agu.tos 
tarihli bültenindeki erkama naı:aren 
ağustosun üçüncü haftası nihaye
tinde şehrimizde Buğday ve Un 
.toku 18,540 ton Arpa 27CO ton 
~fısır 7000 çuval Yulaf 600 çuval 
'lohut 400 çuval Kuşyemi 850 ke
entohumu 975 çuval Yapak 6700 
fiftik 28,489 balya Afyon 1030 
ıandık. 

l Felemek florin\ 
20 1-·nınıız !rankı 
20 ltal)an lireti 

164 !?5 
219 25 
12::! 

291 
164 
219 
122 

25 Üıol.:üdar-Kadık:öy Sıı 
25 lttıımbul llDODİW ~· 

Ereili l'ıladeıı 

n :.ıı l 

O çuval dan gelmittir. 

Fiatlar 
Tiftik: Ankara malı 180 kuruş tan 

satılmıştır, fiatlar yükselmiştir ve 
sağlamdır. 

Buğday: talep fazla Macar malı 

--M--
26 Ağustos 929 Ticaret 

Borsası fi<itları 
--,----
AsgiH'i Azami 

Cin~i P. K. I'· 

20 Kurun Çek blunk 
l Ç.ıruueU. ıüvlyeı 

1 Zloti Lebi!tao 
20 Dinar Y ogu,ıavy• 
20 Belçika Frankı 
l Puetn l•ııau)• 
20 1 .... içre Frankı 
ı Mecidiye 

231 25 
'"4 l; 'l 
30 50 

801 25 

28 
74 

115 
30 

1101 

25 llisse senedatı 
:O ı, bııukaal = l\lügJa itibar. !ıfüli .')() = 

25 ~ Oımanli Bk. 
ı:_ Milli lktitııt Bk. 
ı:o 1 foaret Yc 1anyl 
,.., ı:.nar Hk. 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

Tumunaııı çok heyecanlı saf· 
balar geçirdi~hu, ıntiaabakalara 
İ§tirak eden kalabahk bir kütle 
içinden, iyi teniscileri ayıran tas
fiye maçlarının zevkli bir mecra 
takip ederek nihayete kadar devam 
ettiğini yazmı~tık. 

Tasfiye müaabıkalarında kuv
•etli rakipler, sevki teıadüfle fi. 
nalden ıvvel breılışm1ı§fır ve bun
tardan finatict olması kuvvetle 
beklenenler •Kar dö final · Rule' 
oihat • maçlarında saf haricine 
~tkmı§lardı. 

Nihal müsabakaya Sedat • Şiri
nyan çiftiyle Suat · Şodvar çifti 
kalmıştı. Neticecie Sedat· Şirin
yan, ilk seti kaybetmiş olmaları
na rağmen üst üste üç set ka
zanmak suretiJe galip gelmişler
dir. 

üzerine Alivre satış olmuştur. Sif ls
tanbul Ağustos tahmili 100 kilosu 
198 şilin Eylül tahmili 100 kilosu 
201 şilin yerli ve Anadolu yumuşak 
buğdaylar 17 kuruş 20 paradan 18 

'-'--==== = K. 
Rugday )Üze.le 

r•' Jıırh 
Yumuşak 18 12 

1 :< Şirkr.ti Hayriye 

1 
1 

., Temeııı ı 
O HaJiç npor ar. Au 

Çek 

Londra l Isterlin 1016 50 1016 
Macarlar geliyor 

kurut 12 1/2 paraya kadar 0o 15 Ha 
% 25 sertli yumuşaklar 17 kuruş 15 
paradan 17 kuruş 27 1/2 paraya 
kadar sert buğdaylar 16 kuruş 15 
paradan 17 kuruşa kadar satılmıştır. 

Kızılca 
Sün ter li 17 

17 
Nh)ork l ıürk ı .. Do. 0,47 71 

12 18 
912 
2 00 

0,47 i5 
12 19 
912 
2 00 

!-( An.D.1'. )Olu 22 75 22 
• , ,. ,. .. ıoa 

Meseli bunlardan Sedadın finale 
hatta ~ampiyonaya kuvvetle namzet· 
liği tabiidi. Fakat tesadüf turnuva
nın ortalarında Suadı Şirinyanın 
kar§ısına çıkarını~ ve Tokatlıyan 
kupasının hu iki namzeti karşılaş
mışlardı. Suat mağlup olmuş ve 
daha o zaman Şirinyanın şampiyo· 
na yolunda en tehlikeli maniayı 
atlattığı an1a$ılmı§tı • 

Macar atletlerinden 5 kişilik 
bir grup §ehrimize gelerek bir kaç 
müsabaka yapmayı teklif etmi~
l~rdir. Bt1 beş kişilik grup Mac=· 
rıstan rekortmenlerinden mürek
keptir. Ve her biri bir kaç müsa· 
baka yapacaklardır. 

Macar atletlerinin şehrimize 
celöi kabil olursa bu te~asın alaka 
uyandıracağı şüphesizdir. 

Botef geli)'or mu? 

Keten tohumu: fiatlar ecnebi 
piyasalarına nazaren iyi ve sağlam 
talep pek fazla piyasa hararetlidir: 

Dün 21 kurus 30 paradan 22 
kuruşa kadar satılmıştır. 

Çavdar: piyasası satım fiatlarda 
fark görillmemektedir. Dün 13 ku
ruş 20 paradan satıo olmuştur pi. 
yasada fazla mal yoktur. . 

~crt 
J>önme 
Sert mahlut 
Bulı;ari8taa 
Ecnebi 
Çudar 
Mmr 
Arpa 
Mrrc-irnek 
~uhut 
Faeulye 
~ieaw 
Kutyt•mi 
\ulrf 

Un kllo 
Ekılra Ekılra 
EL.ura 
Hirloc.-i ) unıuşak 

iı.i~ci 
Sert 

Arpa: Mersin malı 9 kuruş 37 1 2 ı ·ıudık kabuklu 

Filibe ~amph·onu ve Bule,ar· ıs· paradan 10 kuruşa kadar afyon a~ !>)ndık Jçi 
Y J ..., 10 k 20 • d ~audık boıaltma 

tan birincilikleri finalisti Botef paaı uruş para gun en güne ı..anmı 
stok fazlalaşmakta isede fiat sag. c"''iı 

takımı nin Izmirde üç maç yapmak lam ve talep vardır. Afi,on ~\Jalaı,a 
\aııuğı 

üzere şehrimize geleceğini yazmış· Fındık içi: yeni sene Trabzon Afhoa 

ı6 15 

ı:~ 20 

10 20 

13 10 

ıso<ı 
ı:.:a o 
1280 
1200 

13 !?O 

19 22 

13 10 

1325 
12811 
J380 
13110 

ı 30 

tık. Bo ef gelecek Salı günü şehri- hazır sıf lstanbul 130 kuruştan sa- ;~~~~t 
· l k tılmıştır. G~çen sene yeni mahsul .......,;.--......;;;..;....:..==.,..;.__;;;;;;.=-=---

mıze ge ece ve aynı ak~am Izmire - -=--==r=-~ 
hareket edecektir. T .5' a JS o 

Botı·f:n Izınirde yapacağı maçlar \S;U lr o U e e lr 
çok enteresan olacı:tktır. Bulgar ta-

Paris ,. Frank 
lUilano ,, l.ireı 
Berliu ,. Mı:ırk 

Sof ya ., Le•-ıı 

Hrüluıel ,, Belge 
Aw•tirdam ., l-1oriD 
Cineue ,, Frank 
Prag ,, Kurun 
\'i)ıına ., !,:'ilin 
Mndrit ,, l't•zf'lıı 

\'ar~u•·• ,. Zcloti 
Atina ., Drnhmi 
Biikre' 20 1.ey Kurııt 
i'lloılı:ovıı l Çronenı 

Hclgrııt ıürk lirası Diu. 

istikrazlar 

istikrazı D. vadeli 
Düyunu mu•·obbede 
lkranıi}cll demir )olu 
1902 Gümrükler 
1903 ~cldimnhi 

1~05 'lcchizab Aıkc-ri}t' 

f 
1903 Tertip 
ı9M" 
1901 190; 

l l!iOJ 'f·erıip 
11 01 .. 
190!1 

~dırraıanet .. 

65 87 
342 
l 19 
2 47 

16 07 
3 38 
3 23 
1 :!5 

36 fıtı 
24 H7 

ıo;a 

2i 07 

65 87 
342 
ı 19 
247 

J6 07 
3 38 

3 :::i 

"';!:. M11dany11°dıırH 
-: 
ır.
~ ... -~ ., -· 

Trıım,·ay 

Türkiye milli 
lltibal .. 
itimat .. 

';!: :ark eigor:a 

'lE 1 Bo~kurı 
;:; Anadolu :\o. T. 
S' Ieı. Cmum. ;J. l Hal~• Ka~uydııı 
• Anlan Çunea. 

Bakırköy " 
Tiirk kömür M. 
!Ucrwer 1'a11 Ş. 
Hın·• l!llll, alektrik 

... " temetııı 

feküdnr· Kadıköy 
lr.mll' mezbha 
1aıanbul T. Ano. 
Rihıiw dok. An. 
İtıihaı cfol:irıurncl 

.a; ~ark merk ecaa 
:;· Jet. Koe:ıpları 
ııı:" Reji (hali taefiye.) 
~ 
:::. 
~ ., Türk tüı. AaQ. 

41 so 4ı Turnunnın cereyanı final müsa· 
bakasında Şirinyanın karşısına 
Sedadı çıkardı. Genç tenisçimiz Se
dat,Suat kadar enerjik olmamasına 
rağmen turnuva oyuncuları içinde 
Şirinyanın e.a tehlikeli :rakibiydi. 
Hatta ğeçen aylarda, Fenerbahçe 
turnuvasında Şirinyanı yenmiş ve 

Sedadın bu maçta da iyi bir 
netice alması, hiç te olmazsa yüzde 
40 ihtimal dahilin~e addolunu· 
yor<lu.t'akat her neaense Seaat 
final maçında, bütün tasavvur ve 
tahminler hilafına olarak çok fe
na bir oyun oynamış ve 3 sete 
mağlup olmuştur. Şirinyan bu su-

kımının Izmirde mağlup olmazsa 
avdette l::.tanl.ıuJda da maç yapması 
muhtemeldir. 

Kaı~o~©" lk.ö~ırlUJ 
Köprüden Kadıköynden Köprüden 

Hnydarpaşaya 
Haydarpaşadan ııııııııııııııun"1111uıııııı1111ııııııııııiıııııı111ınıı .11ııııııırnıııııııı11111ıııııııııııııııııııııııııııııııınııı11ııııııııı11111111nıımır 

Davetoaır 

Edebiyat birliği 
G. S. B. Edebiyat şubesinden : 
Guzel san'atlar birliği edebiyat şu· 

besi kongresi 29 · Ağustus · 929 Per· 
~embe gunU saat on üç buçukta top· 
lanacnktır. Merbut listede i:ıimleri ya· 
zıh zevatın te§?'ifleri rica olunur. 

AhtUlhak Hiimit·Abtullah Cevdet Ah· 
m~t Raaiı:n·Ahm t Haşim-Ahmet Kutsi 
Arıf Oruç-Ahmet Hanıdi-Ahnıet İhsan· 
Ah~et Hi?ayet- Ali Canip Ali-Ha) dar 
Emır · Abıdin Daver Ali Kamil . AL· 
tuhak Şinasi · AgAh Sırrı . Ali :\Iüm· 
taz • A . Sırrı • Agiih İzzet • AbtulJnh 

Ziya B!!rhan Cahit-Bürbıınattin. Fdek 
Bekir :,ıtkı 

Cenap Şahahettin - Celal Sabir _ 
Celal Esat • Cevdet Kudret-Eni,. Behiç 

Ercüment Ekrem - Ercüment Behzat 
Etem İzzet - Emine Seniye · Ertuğ_rul 
Muhsin • Esat Mahmut • Ömer Riza 

F ·k Ali -.Falih Rıfkı ·Faruk Nafiz 

F laAı bmet . Fahri Celil · Fikret Adil 
azı F · L • tfı 

F N . • Faik Mümtaz . e\·zı ti ı, 
. • azım .d S b . 

Gülsüm, Niyazi, Guzı e a rı. 

Yüz1ne yarışı 
Dün Moda ile F enerbahçe ara· 

sınôa 30 gencin iştirakiyle Dır yüz

me yarışı icra olunmuştur. Bu ya- 1 
rış çok he)·ecanh olmui ve lıiç 

beklenmeyen bir neticeye vararak 
bir Rum birineiliğı kazanmıştır. 

@B<lYIVlYl©lYI Daıır) 
Adliye Jandarma karakol kuman

danı Sıtkı Beyin bir ~ ız evladı doğ· 
muş ve ··Saadet,, te.;miye edilmi~tir. 
Ebeve) niui tebrik ederiz. 

[ Tiyatro, sinema J 
Bu akşam 

Ferahda Komik Ce\ det B. 
Hintli Sihirbaz ve Fi

lnkılupta 
lim. 
Ö~k~darda BRyku~ 

B~~o~lıı diııdüııc.:iı sulh huJ...ıık hakimli· 
gıııden : 7 Agıı tos 929 t:ırilıin<le , ttat 

eden <lı:ri itıı~carı Hn) iuı Herııha t!len<liJc:: 
ait yazıhane C~}a~ı şehri lıalın otuz birinci 
cumartesi gün ile anı müteakip 1 E) lıilCJ~9 
pazartesi gunii saııt onLu~uktnu itibaren 
satılacağından lnlip olanların o günlerde 
Cernınn}a lınnıııdu ıniile\cffaııın )ıızıhane
sinde hnzı.r lıulunm:ıları ilan olunur. 
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Kadıköyüne $ Köprüye 

l - ['"'[ : 6 15 
.6 15 i 7 05 
7 05 • 7 ıo 
7 •lO 
8 1;, 
8 IO 
9 20 
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10 :!5 
J l O;) 
il 40 
12 J5 
13 05 
ı:ı 50 
ıı :l5 
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15 15 
J6 ] O 
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17 15 
17 .")0 
)8 25 
19 05 
1 tJ 15 
.:w :w 
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22 05 
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: 8 45 
: 9 05 [•/ 
ı 9 :lO 
• 10 25 • • ıı 05 
• ll 40 t 12 15 ! 13 
... 13 50 
t l! 35 
~ 15 
: 16 i 16 30 
• 17 
• 17 l 5 
: 17 15 
• 18 25 
t 19 05 
• 19 ıs 
: 20 20 ! 21 05 
: 21 28 

2:{ 

l"J Sl'lf.ı· )ıaluu: Cuma. l':ı.1ar, Çar· 
şuuluı güıılcri Hııyıl:ırp:ışa):ı uf:;rıı~ll · 
t·uktır, 

l'"J S..fcır Jııl1111 J'ıızartcei, (ur~aW• 
ba ı;ilıılc.>ri lfa~dupıııay• ui;ra)ll• 
cıık tır. 

D inıiıri. c eııdıııın Ahmet Hü:lii fa. 
d • ~le) lııne ıkıınıe eylediği 150 lira be .• 

eh. ıcar _davasıııın icra kılınan nıııhake .• 
meıınde. ıkametgühıııın meçhuliyetine bi • 
~aen bır inalı mıiddetle iliinen tebliuııt 
ıcrııeına knnır verilmış olduğundan m~ • 
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Serıuayesi: Tediye edilıııiş 
4~000,000 f.;iradır 

Unzu11ıi JJ.-liidürlük 

! ıı 10 -__ 
Hı lO .. 

:~ ~~ ! :; ~: ~ Şubele ": 
17 50 i li IO 
J8 25 l"l ~ ;;:;; Ankara Adana A) valık lstanbul 

• l8 ı:; e: ,,., B l ı. 5 
18 40 : 18 35 = 'rapuzon Zonğuldak Bursa a ınesir 1 
~~ ~~ i ~~ ~! ~ f:,~:~~ f~:~nit Gireson Mersin 

•·· ~~~~;:~·~:~:~·;;,;;•~t}'.,~:~ 1 B .'.:~~1111~~::~;1:~~:::~~1;~:~~;:~~~~'.~U/1/1~;:1~:~1~~'.'.~:~~~~~1::~:~~11~~~~~ 
L.a,..,f.,n ı;;c-r.r. J-.)darpa :11~• uı::r")•· ' mukarrer olan Lir adtt Anadolu Jıa. sinden: Bır borçtan dol:ı)l mahcuz ve 
•·aı.tır. ltuwu.7.nnın lıiriııcl gt•cr .. inılc.-ıı l lısı, bir adet !:>İııger dit\!, ınııkinnsı 2-~)- furulıtu mukarrer altın hilezık dınas iğne 
llaJrumın onuncu gı•cesinr kadar her • elmas ) u uk altın madahon ma zincir iki 

lul. 929 tarılıine mu adıf olnn Paıartesı I 
cerc- Jfa)Jorpıı~a)ll oğrll)BC.-aktır. E,Jul J<ı29 Pazarte i !?Unu saat on üç l\l• 

l'"l ef,·rl )Alnız. l'ımır, rer~cnıbr", ı:-tıru sanı on uçte Cıhangir Kumrulu O· çuktıın ıtıbnren anda! bede.stnnmdn catıla 
Cıımn ;;iinlc.-ı·i Ha,dnrpa§ıı~a uğra)•· knkta l numaralı lısne oniınde bilmu1ıne- ca"ıııdan tnlıp olanlıınn gun \C santı mez. 
•·aktır. 1ulııız Hnwa:ı:nwn birinci gÜ· de furuht olunacajlıııdan talip olanların L:flrda ınaluılli ınuza)edede hazır bulundu· 
oiinclen lla)raruın eonuncu gününe hazır bulunacak memuru mahsu:;una m(ını· rulacak memuruna mur:ıcaııtları ilen olu• 
L:uJar brr gün Hoydarpo~•)ll uğra}u ı 
•'ak ıır. caatları ilan olunur, 

-------------------------------------~~--~ ---
nur • 

A©laDaır 'leaıırHFesn Hüseyin Rahmi • H~kkıll~·uh~· · 
H f T f 'k • Hasan Alı · use) ın 

ı zı ev ı . .. t 
Rifat • Htiseyin Suaı · Hüseyın ::;ır~ 

hakemenin talik .kılındığı S.10-9'.:.9 tarihine 
nıuqaıl ıf ~·unınrıcı;ı guııii Eııat 11 te malı. 
kenıede ı patı 'iıcut. etıncdı;!i \t }tı tara . 
lıml~ıı ınusaJıfrk lıır \f•kil ;;oıtddınt>oiği 
tnkdırd~ ııı~lıakC>ıncııirı gı)ııhen tıı)ct olu
nacağı tchlığ mtknmına kairıı olmak üzı;.e 
ilan olunur. 

10 Hazirun tarihinden itibaren Cumadan mada günlere mahsus adalar hattı 

Hamdullah Suphi · Halit Ziy~ ·l.fal_ıt 
Fahri - Halil Nihat • llüseyın Calııt 
Halide Nusret . Ha)'rİ Muhittin · 

----------~~-----------Hilmi Ziya • Hikmet Şevki · Hikmet Rüştu, Nezihe Muhittin, i\'azım Hık· 
Feridun • Hasan Rasim . '~ h.t " O 1 fi met, ~,a ı .... ırrı , r ıan ey ı, Üs· 

İbrahim Necmi , İbnirrefik Ahmet, C ı p · S f: man emn , e) aını a rı. 

Nuri · İbrahim Alaeddin • l. Galip Reşat Nuri, Honıancı - Re;ıat l':uri 
İlhami Safa • İsmail Muştak · hmail F. Milliyetteki . Reıik ~lımet - Ruşen 
Hakkı • İsmail Habıp · İlhami Bekir Eı:ref . Rafet A, ni • ~- zade Seıai • 
K . zade Fuat • Khım Nami · S • D~rviş Selim Nuzhe~ . S~leym~n Şev· 
Kumiran Şerif · Kenan Hulusi · k . Süleyman Bahrı . ::;adettın Nus· 
Kemal Ragip • Kemal Emin · Kema· het . S dri Etem . Sabiha Zekeriya , 
lettin Karni • Kemalettin Şukrii. et 11 

:\' ·h· S f~ t 
Selabattin Enis . Saffet ı,ezı ı . a e ;,\febmet Rauf · Mehmet Emin 

Mithat Cemal • Mahmut Yasari • Nur~alih Zeki . Sabri Esıt . Talat Mi-
Mahmut Sadık • Mehmet Nurittin. tat Tahsin . 

.M. Kemal, Mueabipzade Cettil, · S. Nihal . Şaziye Be!ın • . r 
Mustnfa Şekip, Mehmet Faruk, Meb- V414 .Nurettia · Vasfi Mahır • \ e· 

• rure Hurşit, M. Zekeriya, Mecdi Sad· dat Nedim · 
rettin, Mekki Sait, .M.Salahattin, Me,P.· Yahya Kemal • Yakup Kadri • Yu· 
nıet Mesih, Necmettin Hıılil, Nurul· suf Ziya • Ya~ar Nezihe · Ziya Osman 
l~h Ata • • 'ecip Asım, Necip Fazıl, Ziyaittin .Fııı.hri • Zira Refik • Yaşar 
Nıznrnettin Nazif, Nabi Zeki, Necdet l\'abi 

Sef~r No. l 3 5 7 9 11 

Pr.nJlkten lı:alkıt 
kanaldan 
B.aJadııo " 
Ue>Lelideu " 

il 

Bur(la:ı:dao 
Kınalıdan " 
~odadau : 
K!dılı:l.i)ündco., 
koprÜ)e varıı 

6-
610 
6,!:S 
6.lo 

'7,25 

,,... 

7,10 
1,30 \ 
1 .. ıs 

8,30 

-.. 
7,10 

8,0S 

7,05 
7,20 
7,45 
8-
8,15 
8,80 

9.IS 

8· 

8,55 

9-
9.10 
9.25 
9,.W 

]0,25 
• 

) :J 

10··· 
ıo.ıo 

10,25 
10,40 

11,1!5 

11,30 
l 1,40 
ll,55 
12.ıo 

12,55 

14,05 
1 i,15 
14,30 
14,45 

15,20 
lS,40 

JS-
15,15 
15,45 
16-
16,15 
16,30 
ı6,55 

li,20 

li-
17,10 
17,25 
17,40 
18,0S 

18,30 

IB,35 
18,45 
19·· 
19,15 

20-

19 05 
ıo;ıo 

J0,50 

20.05 
20.20 
1!0,35 

21,10 
21,30 

{'] 

~S~e~fe~r~N~p-.--~---2_;_ ___ 4 ______ 6 _____ 8 _____ 1_0 ______ 1_2_ -~1~4~--~1~6=----~1~8~--~2-0 _____ 2_2----2-4----~2~6~--~2~8--
------...:_ ______ _::.._~_:_----__:::_ __ ..:::_ __ ...:....::2:.._~_:=-- ----~--------------------==-----~--~~~-
~öpnidea kalJuı 
kad.ıltl)'ilnden " 
Modadau 
Kınalıdan 

Bureaıdaıı 

Hcybelideıı 

B. adadaıı 
J(artaldeo 
Peudikteu 

• 
" • .. 
• .. 
• 

8,25 

9.05 
9;20 
9,55 
9,"5 

9,10 

9,50 
ıo,os 

ıo,2u 

10,80 

10,15 
10,85 

ıı.os 

J.J..20 
ıı.s5 

11,50 
12.IS 
12.so 

12-
12,20 

12,so 
13,05 
18,20 
ı3,SO 

13,35 
ıs,s5 

14,JO 
14,45 
15·-
15 . .) 
ıs ~o 
1'1. 3 

ıs-

15,40 
15,55 
16,10 
16,25 

17·-

17,.&5 
18-
18,15 
18,25 

18-

18,4!ı 

19-
19.15 
ı9,30 

19, 5 
20,10 

18,05 

19 

f"J 

" ,-.p lacalı.tır. 

19-

19 45 
20. 
20.15 

19.05 

20 
20,10 

20,15 

21-
21 ıs 
21, o 
21,40 

21,45 

22,St 
22,st 

, n 
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Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Mahmut pqada nuru osmaniye camisi havlusunda imaret 

mahalli. 
2 - Betiktaıta türle ali mahaJlesinde imam sokağında 98 No. 

hane. 
3 - Galatada şahkulu mahallesinde kule kapısı sokağında 22-1 

No. dükkan. 
4 - Galatada şahkulu mahallesinde merdi.enli sokakta 1, 3, 

5, 18 - 20 No. arsa ve barakalar. 
5 - Niıantaşında muradiye mahallesinde kağıthane caddesin

de 47 No. üç oda. 
6 - Kasımpaıada camii kebir mahallesinde türabi baba soka

ğında 1·5 No. ahır. 
7 - Galatada kemankeş kara mustafa paşa mahallesinde 62 -

68 No. dükkan maa odalann otuz altıda on hissesi. 
8 - Galatada kemankeş kra mustafa paıa mahallesinde 51, 53, 

SS No. üç dtıkkinın otuz altıda on hissesi. 
Milddoti müzayede: 9 Ağuıtos 929 dan 31 Ağustos 929 Cumar• 

tesi aQnG aut on dört buçuğa kadar. 
Balida muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye yazo

Juqauttur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört bu
çupna kadar ıartnameyi okumak ve teminata muvakkate ita ederek 
müzayedeye ittirak etmek üzre lstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf 
akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evaaf ve müttemilitı hakkında malumat almak isteyenler bu 
müddet zarfrada müzayede odasına müracaat ederek ecri miıil ra· 
porlannı görebilirler. 

Vakıf akarlr 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın zemin katında 10 No. 

tütüncü d8kkinı. 
2 - Si§lide büyük dere caddesinde 353 No. hane. 
3 - tkyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde sakız ağacı cadde

•inde 55 .. 53 No. hanenin nısıf his.sesi. 
4 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde yeni şehir sokağın-

da 58 No. diikkan. 
5 - Çarııda alemşah sokağında 6 No. dükkan. 
6 - Çartıda bavlucularda 13 No. dükkan. 
7 - Uzun çarııda caddede 296 - 125 No dükkan. 
8 - Mahmut pqada yeni han sokağında 37 - 33 No. dükkan. 
9 - Üsküdarda bülbül dere caddesinde 4 - 1 No. dükkan. 

• 10--ı Haydarda bacı ferhat mahallesinde irfan zade sokağında 
11 No. tat mektep. ~ 

11 - Galatada kemankeş kara mustafa paşa camisi havlusunda 
24 .No. mektep mahalli. 

12 - Nuru osmaniye caddehinde 19 No. sofcu hanı oda başılık 
ve camelcin mahalli. 

13 - Çakmakçılarda valde hanında 13 No. oda. 
14 - ~ara pmrükte karabaş mahallesinde çeşme ve halalar 

1 &zerinde oda. ı t 15 - Şiılide mecidiye kariyesinde iki oda. 

J 
16 - Nuru oımaniye caddesinde sofçu hanında 13 No oda. 
17 - Nuru osmaniye caddeaiude ıofçu hanında 14 No oda. 
18 - Çenberli taşta tavuk pa~armda cami mahalli 
19 - Galatada yüksek kaldırım sokağında 1, 3, 5 No. arsa. 
20 - Calatada merdivenli sokakta 2, 4, 6 No. arsa. 
lıliicldeti müzayede: 22 Atuıtoı 929 dan 11 Eylul 929 Çar§Amba 

~: aalli uat oa d6rt buçuğa kada 
f. Balida muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz
' olwımuıtur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört bu-

çajuna kadar şartnameyi okumak v~ teminata muvakkate ita ederek 
mkayedeye iotirak etmek üzre lıtaobul Evkaf müdürlüA-ünde vakıf 
akarlar müdürlütüne müracaatlan ilin olunur. 

• Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almek isteyenler bu 
)90ddet zarfmcla müzayede odasına müracaat ederek ecri miıil 
,..raporlannı görebilirler. 

~ akıf akarlar . 
' müdürlü2ünden: 
.Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 

t - Feri köyünde fransız mezarlıkı arka tarafında oda maa 
bodnım 

2 - Hocapa§ada Orhaniye caddesinde 9-2 No mektep tahtında 
dOWa 

3 - Çarıada kazazlarda 16 No dükk4n 
4 - • aipahilerde 22 • • 
S - • haffaflarda 7 ,, • 
6 - • çadırcılarda 70-66 No dükkan 
7 - ,. varakcı hanı sokağında 14-16 No dükkan 
8 - • Eski Ali pqada mesih paşa camisi tahtında 12 No 

dükkia 
9 - Kasampaşada ıeyit ali çelebi mahallesine mandıra sokağında 

25-29 No dükkan 
10 - Betiktaşta dikili taı mahallesinde cami ittisalinde 2·1 No 

dükkin 
11 -- Orta köyde büyük ayazma caddesinde 6 No dükkan 
12 - Orta köyde vapur iskeleainde 36 No. dükkin 

Müddet: 7 eyliil 929 cumarteai günü aaat on dört buçuia kadar 
Yirmi gün müddetle ilan e~ilen balida mub~rr~r .emlik!n pazarlıkla ki: 
raya verilmesine Encümen ıdarece karar verılmıştir. Talıpler şartnameyı 
okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermiyan eylemek 
için İstanbul Evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar mlldürlüküne müra .. 
caatlan ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilati hakkındı malümat almak isteyenler milzayede 
odasındaki ecri misil raporunu okuya bilirler. 

~alı f KD A '.\L 

Ali Ticaret mektebi 
müdürlüğünden: 

Ulumu AJiyei Ticariye, Yüksek Ticaret,Orta Ticaret namlarile 
üç kısımdan ibaret olan Ali Ticaret Mektebine 2 Eylül 929 
Partesi glinünden itibaren 30 Eylül 929 tarihine kadar talebe 
kayıt ve kabulüne başlanacaktır . . 

Mektebin bütün kısımlarına hanım ve efendiler yazılabilirler; 
tedrisat müşterektir. 

A - ıtektebin Ulômu Aliye kısmına : 
1 - Tam devreli lise mezunu olanlar, 
2 - Ali mekteplerle Darülfünundan mezun bulunanlar, 
3 - Ali mekteplerle Darülfünunun muhtelif sınıflarından nak

len gelenler , 
4 - Bu derecelerde olduğu musaddak ecnebi mekteplerden 

çıkanlar, 

Kabul olunurlar, 

B · Bektebin Yüksek Ticaret kısmına : 
1 - Resmi orta mekteplerden mezun olanlar , 
2 - Liselerin birinci devresini ikmal edenler, 
3 - Orta ticaret mekteplerinden mezun bulunanlar, 
4 - Liselerin bırinci devreaine veya orta mekteplere ve 

orta ticaret mekteplerine muadil olduğu tasdikli hususi veya 
ecnebi mekteplerile ihtisas ve meslek mekteplerinden şahadet
name veya tastikname ile gelenler , 

Kayıt ve kabul olunurlar. 

C. Mektebin Orta Ticaret kısmına: 
1 - Tam sııııHa itk mektep mezunu olanlar, 
2 - Liselerin ve orta mekteplerin ilk sınıflarından• naklen 

gelenler 
3 - Resmi ilk mekteplere muadil mekteplerinden mezun 

bulunanlar, 
4 - Hükumetçe musaddak hususi ve meslek mekteplerinden 

naklen müracuat edenler. 
Kabul edilirler. 

S - Uliim Aliye ımıflarına dahil olmak için yaş tahdit 
edilmemiştir. Yüksek ticaret kısmına gireceklerin 
on alta yaşından aşağı ve yirmi bir yaşından yukarı 
olmaması şarttır . 

Orta ticaret kaa.!!ına ~ul 9l~cak talebeni• de 
on üç ,_fıliddb Qilf ~ mı selCizihden yukarı olma-
sı lazımdir. 

S - Mektebin bütün kısıaılanna kayıt ve kabul edilmek 
için müracaat edeceklerin aşatıdaki vesikaları, 
mektep müdürlüğüne hitaben yazacakları bir iıtida
ya raptederek getirmeleri Jizımd11 : 

1 - Nlltus hüviyet cüzdanı, 
2 - Aıı varakaüı, 
3 - Bulaşık hastalıklardan aalim olduğuna dair belediyeler

ce musddaak doktor raporu, 
4 - lkametettiği mahalden zabıtaca taıtik edilmiı ~üsnühal 

varakası, 

5 - Üç adet göeterişli fetotraf, 
6 - Mezun oldukları mektep şahadetaameai, veya tutikna

me veyahut bunlarıa musaddak suretleri, 
Bu izahata göre her gün mektep müdürlüAtlae müracaat edil

mesi ilin olunur. 
S - Anadoludan gelecek olanlar mektupla mOracaat ederek 

bu müddet zarfında kayıt ve kabul hakkını kazanabilirler. 

Sıhhat ve içtimai 

.Feyziati List~~i iVliidüı·Iiiğüııden 
.Mezuniyet ikmal imtilıa ııları l Eyl ül Pazar gtiııü ba~layacaktır. 

dar talebenin nıe:ıkfır guııde saat 8 de mektepte bulunmaları 'ebi 
.. ____ hiç bir mazeret kabul edilmiyeceği beyan olunur. --

•••••••••••••••••••••••••••••••• f Mekatihi askeryie satınalma komisyonunda 

Askeri mektepler için kapalı zarfla yapılan münakasasındaki fiatı gali görül 
teneke ~azyağt 28 ·Atuıtoe- 929 Çartamba günü saat 15,30 da Harbiy_e mek 

mekhanelerı önündeki mahalli mahsusunda pazarlıkla utın alınacaktır. Talipler 
namesi için ltomisy~numuza müracaatları ve iftirak için de paaarhk.. ırıah&lli 
bulunmaları ilin olunur. 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünd 

Gümrük levazım anhan içUı beıyüz Kilo kurıua mllaür 
pazarlıkla bilmtlnakasa mübayaa olunacaktır. 

Talipler İstanbul gümrükleri hatmildürlügüade mevcut 
name ve numunesini görüp münakasanın yapılacagı 2 • 9 
pazartesi günü ıaat 14 de teminat evrakile birlikte mezkür 
müdürüyetteki komosyuna müracaatları. 

Gümrüklnr Muhafaza 
müdürlüğünb 

Gümrük muhafaza merakibi için mübayaa olunacak olan 1 
makina yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuıtur. 

Münakasaşa kanunundaki şeraiti ve evsafı haiz bulunan tal" 
münaka gününden evvel şartnameıine ittila husulünden ıonra 
nakasa ıünü olan 16 Eylül 929 Pazartesi günü saat 14.5 te t 
mektupları ve dipozitp akçelerile birlikte müdüriyetimizde 
şckkil komisyona müracaatları. 

2. Alay satın alma komisyonundan 
Maraştaki kıt' at ve müessesatın ihtiyaa olan (Un} ( daki 

9 Ağustos 929 tarihinden itibareD kapalı zarf uauliyle münaka 
vaz olunmustur. 

31 Ağustos 929 tarihine müsadif Cumartesi günü saa 18 de ih 
katiyyesi icra edilecektir, Talip olanların şartnameyi öğrenmek ü 

her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin yevmü mezkUıda te 
muvakkatalariyle Maraıtaki askeri mubayaat komisyonuna m 
caatları ilin olunu . 

Şehremaneti 
ııanıarı 

Şchremanetinden : 
Köprünün Kadıköy, Hay

darpaşa iskelesinin arkasına 
müsac:ltf dub• «berinde ve Le-

· -vazım mlidürlüj'unae mevcut 
krokide göıtcrilen 1, 2, 3, 4, 
hususi numaralı mahaller pa
zuhkla kiraya verilecetinden 
taliplerin 31-Ağustoa-929 Cu
martesi günü saat 1 S e kadar 
Levazım müdürlüğüne gelme
leri. 

Pazarlıkla o<lun 
Şehremauetinden : 
Pazarlıkla 3310 çeki odm 

al .. acaktır. Talip olanların pa
zarlığa girmek üzere 27 A
ğustos Sala günü saat on beşe 
kadar Levazım müdürlilküne 
gelmeleri. 

zayi: şahsıma ait Nufuı teıkeremle aakert 
veııikamı ve aileme mahsuı bir kıta 

Nufüs tezlı.ereei zayedilmiştir. Yenilerini 
çıkartacaitmdan eskileriniıı bükırıü yoktur. 

Hüseyin ve zevcesi : Firdes 

Gillette 
bıçaklarının 

saglam Sheffield 

Yola çıkmudln evvel bir,_. 
aıma.w derbalır ediaia. · 

Gillette 
1 ltallbul iora daireaiadea: HIMyiD 

nü beyiıı Ali Fut beye llenu elup 
kiye kalan 1850 lira mukabilinde vefi 
mefrul topçularda Ye cadde.inM ..D 
yeni 97 No. ma tarla eıallkia 
1000 lin bodllle ... _. üdı .... 
rinci ibaleel yapılan.k mnamt&el may 
için on bet ıün müddetle ~ede 
konmUftur. K.adııda : Katla cadd•i 
lbrahim beye ifraı edilen mahal Nil 
Koıti tartaiı Patıu Mnım w Rla 
ifru olunaa mahal ile mahduttur • 
muoibi byt 6 dönom 5'7 utıa tarla 
rununda tahai?ıen 1 i arpıa iki kadı 
manlık '32 &rlJD terbilnde bir kat 

muavenet vekaletinden: 
86 arom bir oda ıaüteballili ~., E 
eaf " ...,..milltı: ..._ tuuulua 
umtni topnk feYkuW w fllllll 
ve ikinci katın aemiıai tahta Mflk b 
ıamanlık olup tarlaya n iMi•lhMI 

Bu sene Tıp talebe yurduna imtihansız olarak 
kabul edilecek tam devreli lise mezunlarının ka
yıt müddeti E)Tlftlun yirmisine kadar temdit edil
miştir. Talip olanların bir an evvel mahalleri 
Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüklerine mu
racaatla muamelelerini ikmalve vekalete gönder
meleri. 

Türkiye iş Bankası umumi 
müdürlüğiinden: 

Türkiye iş h•nkaıının Edremit ıubeıl binasınsn inıaatı · mümanakasaya vazedilmiştir. Münanakasaya işti· 
rak etmek isteyenler tartname, mukavelename ıuretini ve num fre planlarını bankamızı~ Ankaradaki u
mum müdürlüğtıne müracaatla 20 bra mukabilinde alabilirler. Teklifnameler muteber bır bankadan •h· 
nacak ve inşaatın balit olacatı maktarın Y. 15 ay Diabetinde bir kefalet mektubu ile beraber önümüzdeki 
10-9-29 salı günü ötledenevvel umum müdürlüjiimüze tevdi edilınit olmalıdır. 

Müteahhitler tekliflerinde inşaatı asgari ae kadar müddet zarfında yapacaklarını vazıhan derceqe
cekler. Mliddet itibarile en kısa teklifte bulunanlar tayanı tercih olacaktır. 

\Jmqm ınüdürlümüz bir ~üna fiat lca dı ~öıetmeksiıin diledi~' miitanh 

ahıra medhali -vardır. Zemini t- ta 
ta ve toprak hedea dııYU'ları laf .... 
inek iltiabaada ahfap yemlikli ft 

toprak beden clnarları laf ..._ t .. nt 
rençper oduı ve bir helayı la&Yi. e. i 
binarwı kiremitleri alafır~ 1 • 
apam tahtı ilırieanadadır. Tma w 
ulık alıma ~ıymeti aMıe-.... m 
liradır. Eaki 'H No. tarlam .... Wel 
mil&ayede aoo lira 1*lellt teMM 1111ı1-.ı 
cıe biriael u.ı.ı ,apıı.a ilııllel 1-lly 
için Oll bet ~ ıattddede ..,,.... 
konm11fl\U'· BUdudu cı.- ....... af 
da tarik bir tarafı ~pMpa 1tdıllt 
tarlMı Sulh hakimi Talaetia w ... 
efeDclileria tarlMile mabftı 40 
aukclarında it()() lira kJJ'D*I _._. 
meneli Bu 1 da y T • Aıpa au'f 
medywıun tabtı ilgalhıdedir. ~ 
zamla ı.lip olanlar ytl8de ._ • 
kıymeJi muhammeninia pey ak""1Ja 
ve fhla malamaı almak iaMy_... 7'B 
9546 doaya N. icra lltanbW .._ 
şubeeine müracaatları ve l~ _...... 
aut 14 dea 16 kadar ihaW ILaii,..a ,..... 
la.oaiı il&D olUll lll', 
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300000 kilo ekmek münakasası 

Istanbul Müddei umumiliğinde n: KiRALIK ARAZI 
VlElld>UNCD TIERTDP ftli: 

Çengel köyünde talimhane arazisi 470 döniimü üç sene mild
dctle, senelik kirası J90 lıra, müzayede 26 Eylül 929 Perşembe 
günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 262) 

Kilo Cift Şehremanetinin vaıeylemiş 
200000 208333 Asgari : olduğu evsafı haiz biriaci 
200000 312500 Azami : nevi ekmek. ,. lklNCi KEŞiDE: 11 EVLOLDEDIR. :m· 

BCVCK iKRAMiVE: = 

35~ 000 LiRADIR 
AVRICA: 

18.000 
15.000 
12.000 

SATILIK ROl\iOK()R ENKAZI 
Muhammen bedeli 

Cinsi 
El ırgadı 2 güverte locaı 
Baba 
lsl·ı?le 
Baca 
Halat fen eri 
Dümen yckesi 
M11tafora 

Lira 
70 
9 
6 
7 
3 
2 
6 

Adet 
1 
3 
3 
1 
1 
1 

Istanbul ve Üsküdar Hapishane ve tevkifhaneleri için ihalenin 
tastikinden 31 • 5 · 930 tarihine kadar muktezi ekmek kapalı zarf uıu
liyle ve 20 gün müddetle mevkii münakasaya vazedilmittir. Şartume· 
sini görmek isteyenlerin Cumadan mada her gün Istanbul Adliye 
levazım dairesine ve tarihi ihale olar. 12 - 9 - 929 Perşembe gllnü 
latanhul vilayeti umuru kukukiye müdüriyetinde mübayaat komiıyonu• 
na saat 15 t l!lÜracaat eylemeleri ve bu saatten ıenra zarf kabul 
edimiyeceği, taliplerin Ticaret odaaıDda mukayyet bulunması •eırut 
olduğu ilan oluaur. 

1 O.OOOlirahk ikramiyeler ve:t~i 
10.000 liralık mükafat ~~1~ 

bu keşi dede cem'an "3,900,, ~ : 

2 
Kasını paşada deniz fabrikalan anbaı ında mevcut nevi ve kıy

met· muhauımeneleri Balada muharrer mefsuh Galata romökörü• 
ait e§ya satılucaktır. Miızayede 18 Eylü! 929 tarihine müsadif Çar-
famba günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 946 ) 

Nafıa Vekaletinden: 

Serbest mühendis ve mektepten 
mezun fen memurlarına: 

numara kazanacaktır. Kapalı zarfla Yatak ve Yorgan 
münakasası: 

Şose ve köprüler ve sular mumum müdürlükleriniu merkez ve vilayet 
ler kadrolarında muhtelif maaş ve ücretlerle kullanılmak üzere ne 
yükaek dereceden itibaren muhtelif kıdem ve liyakatta mübuclia vo 
fea memurlarına ihtiyacımız vardır. 

Maarif Vekaletinden 
Orta ve Musiki muallim mektepleri ihiiyacı için münakasa müza

yede ve ihalit kanununa tevfikan kapalı z.:ırf usulile 20. 8. 929 tarih.in· 
den 15.9."29. tarihine kadar münakasaya vazedilerek mübayaası 
mukarrer (350) adet yatak ve (350) adet yastığın ihalei kat'iyesi 15. 
9.929 tarihine müsadif pazar günü saat on beşte Maarif Vekaleti 
mübayaat komisyonunca yapılacaktır. Şartname sureti müsaddeka-
larını almak ve numunelerini görnıek isteyenlerin MF. V. Mübayaat 
komisyQnu Riyasetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Ağustos nihayeÜııe kadar müracaat edecekler tesbit olunarak mev
cut şartnamelerimiz dairesinde kendilerine tekJifatta bulunacağız. Anu 
edenlerin mektup ve hatta telgrafla mezun oldukları mekteplerle hm 
oldukları vesikalardan bahsederek Nafıa vekaleti müsteşarlığını mürı· 
cıtat etmelidirler. Bilahara vesikaların a::;ı( ve ya musaddak surttleri 
vekiiletı;e tetkik olunacaktır 

Ayni vazifeler için Ecnebilerden vuku bulacak müracaatlar ayai 
§artlarla kabul ve tetkik olunur. 

U MUM MADEN KATİ DEVADIR. YE~IEKLERDı KUL-. NA~ZAN LANINIZ. TECRÜBE EDt~lz. ıDE lh@ı~taOok.Oaırnna ~ SUYU ECZANE VE ECZA DEPOLARINDA 
ve meşhuır ~aıııı:ln@laırdaı bıılunur. Deposu: Sirkeci Yeni harı 6-9 No. Hl'JSEVIN CAHDt RSMAIL MOŞTAIK ve ŞeRIKI 

lstanbul ithalat gümrüğündell: D ·· lf ·· t } b k d · 
3 demet 139 kilo lavba saç aru ununa a e e ay ı. 
3 

.. 
152 

,, ,, ,, D · · lfı~ · E . d ı ., 50 ., oluklu ,, aru unun manetın en: 
2 balya 206 " matbaa kağıdı 1 - Darülfünun Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen, İlahiyat Fakültelerile 
S aandık 266 ,, yaprak teneke Eczacı ve Dişci mekteplerine 1929·1930 seaei dersiyesi için talebe 
7 Paket 28 ,, puplin kaydı muamelesine baılanılmıştır. 
1 paket 11 ,, seten 2 - Fakültelerle Şubelerine, Yüksek mektepler ve Resmi ve 

24 sandık 588 ,, karfiçe çivi Hususi liseler mezunlar1 alınacakbr. 
1 çuval 60 ,, kahve 3 - imtihanla talebe alınamaz. 
1 bat 27 ,, pirinç boru 4 - Namzetlerin atideki vesaiki haiz olmaları lizımdın 
1 •andık 50 ., kesme şeker (A) Kayıt ve kabul istidanamesi. • 

1 top 7 ,, yün mensucat (B) Lise veya Yüksek mektepler, sıhhat, ııı şahadetname• 
l patlak 13 ,, zehirli buyu K~alc leri 

1 adet 00 O tunç heykel (C) Nufus tezkeresi, 
11 sandık 284 ., tarçın (D) Hüsnühal cshabındaa bulunduğunu mübeyyin ikamet-
2 çuval 40 ,, tarçın gih ilmühaberi. (Zabıtaca musaddak olacaktır.) 
2 çuval 36 ,, kına kına kahuğu (H) 4:5 6 kıt'asında, mukavasız üç adet fotoğrafı, 
7 adet 00 O oyuncak tüfek 5 - Kayıt muamelatında Teşrinievvelin iptiduında nihayet veri-

980 ı~~ 1 ,, demir tava 
" 650 el makinesi k d7 -FTaliplcrin Pazartesi, Pcrşenbe günleri saat ondan on altıya 

l " 450 " 8 ar akülteler idaresiae müracaat etmeleri ilin olunur. 
1 ., " demir ktırek 6 - Tıp Fakültesine girecekler. F'en Fakülteıine möracaat ede-
1 410 ,, İngiliz anahtan celclerdir. 

" 1 ı~ ,, ıh~mw~~h -----------------------~ 

[_=--=~~~=~~~= ~ ı · 
Satılık nısıf hane hissesi ·-r-

Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Tarlabaıı caddelinfie 23-21 
No lu dükkanı müştcoail olup bodrum katile S k.at 8 oda 2 laali odu-
luk ve çamaşırlık ve 1 mutfaktan iharet ve alekterilc ve,.. t~oı ••~ 
tesisat ve tertibatını havi Taktim soğağında 18-16 No. kigu laue••• 
nısıf hi11esinin bedeli 8 taksitte ödenmek üzere 4000 lira bedeli 9'1-
haaımen ile 10-9-929 tarilıine müsadif Salı ıünü saat 15 de miuye-
dft aleDiyui makarrerdir. Taliplerin yüade 7,SO h ... biht temJaat 
makbuzlarile emvali metruke satıt komiıyonuaa müracaat eyle...leri. 

Şişe münakasası 
Pendikte Bakteriyolojihanei baytari müdüriyetiade11: 
Müessesemiz için kapalı zarf uaulile [23506] adet mulatoW OMa• 

mette ve Serom darülistihıarı için de [5000] adet tam ~·t.:• 
alınacaktır. Taliplerin iartnamelerini görmek üzere her pa; h =· 
aaya İjtirak içi• de yevm ihale olan 4 Eytül 929 Carpu~.La 
saat ondan on ikiye kadar muvakkat temiutlıarıaı ~~,... • 
sında muhuibi mcs'ullöğümüze ba'dettevdi saat on dörüe ._... ••a-
seıeleri mubayaat komisyonuna gelmeleri: 

.. k 
3 çuval 000 O ipe Ii menıucat 

1 sandık 30 " S K 15cdef düğm., 
2 balya 125 " kendir ip 

1 
Bila 

Dana münakasası 
Erzak m Ünakasası Peadilrte Serom darülistihzan müdtlriyetind•: • 

Mücsseıemizce kapaah zarf u1t1Ii1e yüzde onbeı~ Kır~m, müteba ALt orman mektebi rektorlug"' undan: kisi yerli olmak üzere iki yüz dana alma~~r. ~~plerın .~ .. 
sini görmek üzere her gün; münakasaya ıttirak iÇi~ .de yewaı iMie Mek~ebimizin Eylul 929 gayesine kadar erzak ve levazımı kapalı olan 4 Eylül 929 Çarşamba günü. uat ondan on. ~lcıye ,kadar ... 

1 adet 1,500 ,, bağul çanta 

1 sandık V C 60 kilo pantalon askısı 
l D Z H 62 ;, pirinç ve teneke tabak 
l " B y 68 ,, purselin abdesane taşi 
1 :: B 4,500 O ağaç mengen 
1 A D 12,500 O ip~k mensucat 
1 ad~t O O 9 O bezli ağaç şezlonk 

sahip 

Bili 
sahip 

1 ıandık A Z O A 4 7 menıucat fanilelik 

Y K 227 kilo ipe~li ~~muldu meDsucat 1 Transit 
JPES 69,, ., ,, " 

9, 9 ç mba gününden Balada muharrer 36 kaıem eşya 29-8- ~ arşa . .. . ede sa. 
itibaren Istanbul ithalat gümrüğü satış anbarında hılnıuzay 
tılacağı ilin olunur. 

IViardin mubayaat 
komisyonundan: 

Mardin mıntaka kumandanlığı emrinde bulunan kıtaat ve müssesa
tın ihtiyaci için 1tzami (285000) asgeri (260000) kilo ekmek ile azami 
(S4ooQo) asgeri (530000) kilo arpa kapalı zati usulile mevki münaka· 
.. ya konulmuştur· taliplerin teminat akçalarile beraber 10-9-929s alı 
,ıünü zevalden ao~ra saat iki buçukta Mardin mübayai komisyonu
iıba nıuracaatları. 

zjrf usulde temdiden münakasaya konmustur. iştirak için yevmi ihale vakkat temiaatlarıaı Defterdarlık btnaııada muha&1b1 meı 11İIG,_.. r ~ 28 .. Ağustos Çarşamba günü saat 16 da defterdarlık binası dahi- ha'dettevdi saat OD beıte ziraat •lesaeaelori aıubayaat kemilyoaı.I ın e muessesatı ticariye ve ziraiye mübayyat komisyonuna gelmeleri. 
• gelmeleri. 

Maarif vekaletinden: Islahiye satınalma 
k"'Teyli l!ıe ve orta nıetteplcre meccani kayt olmak üzere •.ı.....ı 

ve a ete bır çok müracaatlar vakı olııaaktadar. 

komisyon 
reisliğinden: 

k Halbuki bu mekteplere leyli meccani talebe kabulü 915 numarah 
anun ~u~ibince müsabaka ile yapıldığıadaa vakalete müracatla İlıti

İar v2z?Etıı~de kalarak müsabaka zumanmı geçirmemek için alikadar
r:rıd ğ ylulde yapılacak müsaba~a i'!ltihanlarına iıt\rak et~ek ÜZ_!• 0 

rudan doğruya kayt olmak ıstedık ı mektep idarelerme mu-racaat etmeleri. 

lstanbu] gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Başmüdürlüğümüzle Gümrükler için ıimdilik 12 lira aaıl maaıla 
bilsıusabaka 3 Daktilo alınacaktır. 

Taıiplerir. 31.8-929 Cumartesi günü saat 11 de velikai lizimeyi 
• rı ··rJü 

Çaval Mal.al teslimi 
1700 lılalaiyede 
400 Hu uda 

ı - Jalahiye ve haaaadaki kıttat ibtiyaoı iQin lata ••"~ .... 
Jim ıartil~ ba}id~ mıktarı muharrer dakıkia 10.J\tmt• 929 tarihi~~ 
itibaren yırmı gun sonra 31-Ağuatoı 929 cumartMi ıBafi lmpalı Mll"I 

usulile ihaleleri İcra edilecektir. . 

2 - münakasaya iştirak edecek mevatıa te,!dlf ~ ...... = = 
derununa derununa vaz ile ticaret ve-..ı ne •rı••~ .. 
d~~er bir zarf derununa vq kapalı olarak zarflana . ... t..:8' .= 
dortten evci lslahiyede mütepkkil sat• al~ k~:-:ti.İ':ı...a eclilm• 
ceklerdir yevm ve saat muayyendeo sonra lliç :... 4i' 
yeceti ı_ib~ hariçtan dijer ıuretle ~ö ~ :ı.-- k••-

1
r114••..;.. • .., 

3 - Talıp olanların tartnamelerı 1 rmaa ~ ) 
caatları tartaameleri• talep vukuunda. ~oıta ~~ mit.ille ait ol-
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Bir Doç kamyoniyle başladığınız 
Günün her saatta, Doç kaınyonu 

vasıtası olarak elinizde olacaktır. 

ışın yarıda 
yokuş, ve 

kalınayacağına euıin olabilirsiniz. 
arızalı yol dinleıneyen bir nakil 

En yüksek mevadı iptidaiye... Dikkatli işçilik ve nihayet işletme masrafının 
azlığı Doç kaınyonunu en istifadeli bir nakil \ası tası haline koyacaktır. 
Doç, sahibine uzun seneler a~gar1 tamir ve işletırıe masrafiylf.:' çalışacak tarzda 
imal edilmiştir. 

Alacağınız kamyon nakkında kafi kararınızı verıneden civarınızdaki Doç 
kamyonlarından, bu kamyonun yüksek hassalarını dinleyiniz. 

Nihayet bir Doç kaınyonunun direksiyonuna geçerek sür'atini yokuş çıkma 
kabiliyetini ve motörünün mebzul çekn1e kuvvetini bizzat tecrübe ediniz. 

Doç, nakliye işinize istifadeli bir şekil verecek yegane kamyondur. 
if'~ırikD'1'® o~ttlfil lYlmlY!mi ~<e!knon: 

Kemal Halil, Mehn1et Rifat ve Şürekası 
İdarehane ve satış yeri: :ıı Garaj ve tamir yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddesi No 168 :ı: Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğlu 742-713 Telgraf: Tatko iU T~lefon Beyoğlu 1755 

Taşra a.carıı.t:alıkları: 
: Zabıtçı zade ve şeriki ffi Bursa : Nasuhi Esat bey 

1\-lahmut Celalettin bey ili 
Ankara 
• 
iz mir 
Kayseri 
Adana 

: l\luhaddis zade Alim bey aı 
: Muharrem Hilmi bey ı: 

u 
Gaziayintap: Güzel bey zade Hasan bey fiS 
Trabzon Hacı Abbas ve mahdumiarı iJf 
Diyarhekir : Pirinççi zade Sıtkı Nedim "·e ip 

Edip beyler. itİ 

Samsun 

Gireson 

İsparta 
:\Ialatya 

: Esat efendi 
bey 

zade Seyit Bilal 

: İsmail zade Vahit ve 
Şürekası 

: İntibah şirketi 

Badılı zade Tahir hey 

Üçüncü Kol ordu Satınalına K9ınisyonundan: 
Kırklarelindeki Kıtaat ihtiyacı için lıerve~·hizir ~5 k:ılcm rr.eyaddı İ~"'rnin hiı'll:lrında geı~teri!Pn tatıhlerdP. ilılleleri i~ra edile-

ektir. Taliplerin ,artnamrsini .zt·rr.ıek için her gün 'C işl rak etını"·k iil...:rc de ~l',ııÜ ih.:.:ıı:Je h1rklarelir.deki Sat;ııalnı3 hoıuisyo· 
ounda hazır bulunmaları ilfin olunur. 

Kırklarelinde Baba,.~ki~·c l:dirneye l;ıunk ·prüye 
ivariye Pi)·adeye 

ı.1 .. " " 1 ,_ ,, 
"' I':. . .- "-- "' - ~ ~.- "·-

Seyri sef ain l 
;:: " ... - ~ "'-!l " -< .'! " -" !} 

'!! c ~ - ~ ·= ·.r. .. -.:: fJt -" 

..:-
!l -'<-

:::-t " -" 
-= 

: ..... ·= f,• = 'J ... 
;;; 

;:: .,.-
" ~ ~!=-

_;; . c -·= f ... İHALE 

t\.lerkez .ıt\centası; Galata Köprü ba· 
şında Bel"o:l;lu 2362 
~ube Acantası: Mesadet bam altında 

stanbul 2740 ;:;;; ;:: ..., ;:;: :;:: ;;; 

fkmelc -ı50000 kapalı )Ol) 000 kapalı 
ln ııocoo knp31ı 

~ı~ıre j 55000 knpah 28 000 2l.'OW kapalı 
";-ad~' ıığ, jJ()()Q ,. 3000 alam 
.::ıabun :; 000 nle ,i 2000 .. 
Bulgur 20 000 kapalı 6 ()\)() .. 
Pirinç 10000 aleni 4000 .. 
~la karna 6000 2000 tt 

Kuruf!ıs .\'& 25000 kapalı 8000 .. 
·01.l.it ı '.)()() :ıleni 5•'00 ., 

\1<' .. ıt ek ~ j( )O .. 5000 .. 
f\.ur~ o1 ın ;ooc 

" 
Jf JO .. 

1 ı,::-ı. ' ı:l (ı oc ) 200J ,. 
( ' ru ı-o .. 
ıi 1 ~(,( t;.U .. 

;:; ;:: -.., 
l lll 000 kapalı l!ll()'J() kapalı 
2Hf00 2' 000 .. 
3 UOO aleni 3 000 aleni 
2UUO .. 2 000 

tt 

6000 (ı 000 .. 
4000 .. 4000 .. 
2000 .. 2000 .. 
~000 .. 6000 .. 
5 fK)O 

" 
5000 .. 

5UW .. 5000 K 

5 000 .. 5UOO .. 
2 O:)() 200) .. 

... so l j•) 

zat lJ'.)() .ı) coo 

~1-8-Q29 

31-8-929 
l-9.Q2<J 
1-9-92\1 
1·9-929 
2-9-929 
2-9-929 
2 9-929 
3-9-929 
3. 9. 929 
3.9.9_') 
4-9 l) ':;} 

4-9-929 
4. !>- 92'~ 
; -9 • Y:19 

Cumartesi 
Cumartesi 
Paz:ır 

Pazar 
Paıar 

Pazarte~i 

Paıartesi 

Paıarte~i 

Salı 

Salı 
~alı 

Ç8'ramba 
< ~ar~a nı ba 
Car~anıba 

Pl rı..e;nbr:> 

15 to 
15 ıe 

10 da 
15 te 

15 te 
10 da 
15 te 
15 te 
10 da 
15 te 
15 te 
10 da 
15 te 
ıs te 
1:1 te 

Kadıköy Hattı 
Kadtköyünden 14,35te kal

kan vapur 28 Ağustostan iti
baren 14,30 da kalkacaktır . 

Şartnamesinde yazılı evsaf 
mucibince 37 adet dayaklık 
seren pazarlık suretiyle müba
yaa edilecektir ihalesi 29 • A 
ğustos • 929 da icra kılınaca• 
ğından vermek istiyenlerin o 
gün saat 16 da Levazım mü
diriyetine gelmeleri. 
lf J;ı:•;e::aa 'i \: ~1F ı;t • --- '!"!'-~ ~ 

D •• 

erı mu -
kasa ilana 

Odun ihalesi 7-eylü!-929 cumarteıi sut 14 te 
Arpa • 8-eylfil-929 pazar • 14 te 
Pirinç •. 9-eylü!-929 pazartesi • 17 de 
Sıvas ve cıvarındakı kıtaat ve müessatın ihtiyacı olan odun, arpa ve pirinç kapalı 

zarfla münakasa.-ya konmu~tur. IhaleJeri }'Okarıda )8/Jlı gün ve saatie-rde :-;i,·a~ askeri 
satı? alma komısyonu~da yapıl.a~aktır. Taliplerin şartuame suretlerini görmek iızıe 

konusyonumuza ve teklıfnarnelerıoı ,·ermek üre SiYa9'takimezkürkonüsyona müracaatlar .. 

M ani~a ~fenemen, Kırkağaç ve kasalıadaki kıtaatın ihth·acı olan L'n kapalı zarfla 
• münaııasaya konmuştur. İhalesi il - Eylul - 929 Çarşamba günü saat 12 de Ms 
nisa askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ~artname suretini gVrn-.ek 
üıre komisyonumuıa ve teklifoamelerini vermek isteyenlerin ?tfınisadaki mczktlr ko
misyona mııracaatlan. 

D enizlideki k.ıta~tın hayvanatı ihtiyacı ol~n .. kuru ot Kapalı ıa:na münakMaya kon· 
muştur. Jhalesı 10 - Ey!OI - 929 salı gunıı S.'.lat 16 da asken satın alma komi•, 

yonunda yapıJacaktır. Şartname sureti komi..,..,·onumuzda mevcuttur. Taliplerin şartn.:ı· 

mesini görmek üzre komi~yonumuuı ve teklifnan1elt!rini vermek istcyenleriu Isp:ırt.3. 
daki mezkar komi~~ ona nıuracaatlrrı. 
S amsund.:ı bulunan ve bulunarak olan kıtaatın hayvanah ihtiyacı olan arpa kapalı 

zarfla miinakasa~·a konmuştur. ]halesi 2 · eylül · 929 pazartesi günü saat 15 te ~am· 
sunda askeri s:ıtın alma komisyonunda yapılacaktır 1'aliplerin .S:ımsundaki mez.kf11 
komisyonu müracaatları. 

E dremit, Ayvalı, Bergama ve Kınıkta. bulunan kıtaatın ihtiyacı olan un kapak 
zarfla münakasaya konmuştur. Ihalesı 31 . ağustos - 929 cumartesi günü ııaat 15 

te Edremitte &!1-keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin teminatlarile bir~ 
liktc Edremitteki ınezkılr komiı:;youa uıuracaatları. 

E zine ve Bayramiçteki kıtaatın hayvaaatı ihtiyacı olan kuru ot kapalı zarfla müna 
ka~aya konmu~tur. ihalesi 3-eylô.l-929 salı günü Ezinede askeri 6atın alma komi:"• 

yonunda yapılacaktır. Taliplerin Ezinedeki mtzkılr komic~yona müracıatları, 

y erli mamuliitından yirmi ~in ... ıdlo .. yün tora_p. ipliği __ mu~ayaası ~~p.~h zıırna müna· 
kasaya konmu~tur. lhalesı l ı-eylul-929 tarıhıne musadtf salı gunu saat 14,30 da 

Ankara.da merkez ~atın alına koınisyonundıı yapılacaktır. Taliplerin ~artname ve ou. 
munesini görmek üzre her gün nl.erkez satın alma komisyonuna müracaatları ve mü• 
nak.asaya iştirak edeceklerin o gün ve saatinden ev;·el teminat ve teklif mektuplarınıı:a 
makbuz muka~ilindc nıezkilr komisyon riyasetine tevdi eJlemeleri. 

•••••• ,,,.,~~~··-~~,,~,~~''t~~~'t;,,,~t•t•~,,~t••··~ ........ 
J Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan f ............... , ................................... , ....... ,, ... ,,,,,,,,,,,,,. 
F 1rtn için b~r h9.m r .. ı.1a~inesiyle sair mal.ı:e~eleri mubayan edilf"c~kt_ir ~hale 27 ~ 

Ağustos - 929 ~· gunu saat on be;ten ıtıbaren yapılacaktır. Talıplerın yev~ 
mezkürda ko;:ııs~ ı..ırımuuı ~elmeleri ilin olunur. 
K ıtaat ilıti)ar,ı için 894100 yki odun pazarlık •uretile mubavaa •dilecektir. !balesi 

29·8·929 per~enbe günü saat 15 ten itibaren ~apılacaktır 'faliplerin ~artname!itU 
gurıneleri ve şartnamede ;azılı olan şekildeki teminatlarile komİS) onumuz<la hazır 
bulunmaları ilan olunur. 
K ıtaat ihti~·acı için 8590 kilo kırmızı domates pazarlık suretile mubayaa edilecek - • 

tir. ihalesi 28-8-929 çarıamba günü saat 14 ıe yapılacaktır. Taliplerin tarlnamesini 
görmeleri ve şartnamede yazılı olan şekildeki teminatlnrile komisyonumuzda hazır bu
lunınnları ilan olunur. 
Kıtaat ihtiyacı için 20000 kilo saman ve 32000 kilo Yuiaf ve 150 çeki odun ve Hll l 

kilo ot pazarlık •uret!yle mubayaa edilecektir. ihalesi 28-8-929 çorıamba günü 
saat 14 ten itibaren yapılac::ı.ktır.taliplerin şartnamesini g\Jrmeleri ve şartnaınede yazılı 
olan şekildeki te"minatlariyle komisyonumuzda hazır bulunmaları iJin olunur. 
Kıtaat ihtiyacı için 116838? kilo koru ot pazarlık s~retiyle mu~ayaa e_dHecekıir. ih• 

lerı 31Ağu.stos 929 tar.ıh~ne. musudıf cumartesı gtinu saat l;:, den ıtıbaren yaptla~ 
cakur tahplC'rın ::artnameınnı gormeleri ve şs.rtnamede yazılı olan tekildeki te'minat 
lariyle komisyonumuzda lıaıır bulıınmalart il!n olunur. 

} ıtaat ihtiyacı için 7400 kilo ilıüm pazarlık suretile mubayaa edilecektir. Pazarlı~ıı 
ihalesi 28-8-929 Çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. 'faliplerin şartnamesini 

gıJrmeleri ,.e -:artnamedl! yazılı ulan şekildeki teminatlariJe komisyonumuzda hazır bu· 
lunmaları ilin olunur. 

Ç orludaki kıtaatın ihtivacı için 830000 kilo Yulaf kapalı zarf usulile münaka&aya 
konmuştur. İhalesi 4 · C)~ül · 929 çarşamba günü saat on h~te icra edilecektir. 

·raliplerjn ~artnaıne.;;;İni gurmek ve iştirak etwek üzre çorludaki satın alma komisyo
nuna mürccaaıl:ırı iliin olunur. 

H ava kıtaatının (5000) kilo sade yağı kapalı zarf ile ve 20 gün müddetle iliıı edil· 
mişsede talip zuhur eınıediğinden kapalı zarf u~ulile y.:niden bir hafta temdit 

edilmiştir. 28-8-9<N çarıanba glinü saat 14 te ihale edileceğind•n tali~lerin komisyon• 
müracnatla.rı. 

1842 Metre siyah dibet ) 
3162 • Tela } 
2190 Melton ) 
300 Kol astarı ) 
100 • Vatka ) 
300 Adet Çizgi taşı } . 

12 Kalem elbise malıen1esı. 

Kapalı zarf usulile ilıalei kativesi 3 Eylül 1929 
Salı s:ıat 14 te 

Kapalı zarf usulile ihalei katiyesi 3 Eylül 1929 Salı 
saat 15 te 

209-12 Adeı muhtelit numarada siyah ve beyaz zincirli makara tiresi. Kapalı zarfla 
ihalei katirsi 4 Eylül 1929 Çarşamba Saat 14 ıe 

6Kalem .. nraklık şalı muhtdif renktete 1000 Metre} 4 Eylul 929 Çaıamba S. 15 
500 .\letre pati•ka } 4 Evlul 929 Çarşamba Saat 16 da kapalı zarfla ihalesi 
500 Adeı 1.incirli makara } 4 El'lill ~·29 Çarıarubo saat 16 da Kapalı urfla ibal.ai. 

24000 '.letre :;iıpkalık Halat ) 4 f:yliıl 1929 Çar;anb• saat 16 da Kapalı ıarf?a. 
~Iilli müdafaa Deniz Kuvvetleri ihti~·acı için b:ılida aıuharr~r mallauu hizalarında 

muharrer gün ;·e saatta ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini germek iıteyeolerio 
her gün v~rmek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer saatta Kaıırnpaşada Deniz Satın 
Alma komısyonuna müracaatları. ,,,,,,,,,,,.,, .. ,.,,.,,,,,, ,, ............................ . 

i Bab köyünde barut fabrikalarında imô.ltı harbiye ! + Istambul satınalma komi•yonundan: + : • ..................................................... , ....•.•.. 
Külliyetli mıktarda Ç,elik alın~ca.ktı_r. __ Bu bapla izahat almak isteyenlerin AnkaraJa 

ake'ılri Fabrıkralar t.:mum mudurluğune muracaatları. 

M evcut resim ve şartnamesi veçhile 35000 takım Me.nteşe Kitlek ve Mandal 16 • 
9 - 299 pazarte<i günü saat H de ihale edılmek uıre kapalı _zarfla mUoaka•aya 

konmuştur. ~artııam~ ,.e resmi görm~k. iste)·enlerın her gun k~mısyonumuıa mucaat· 
ları ve münakasa.ya girmek isteyenlerin temınatlarını havı teklıf mektupları.nı ~·eym 
muayyeninde ihale saatından mukaddem AokMrada merkez fi.atın alma komısyonuaa 
tevdi eylemeleri. . . 

M uhtelif ebatta _ceman 1050 adet taban Demırı mual:ıyaası kapalı zarfla mün:ıkasaya 
konulmuştur. İhalesi 14 . ? · 929 ~umarte~i günü saat 14 de icra kılu~acn:.ttır. 

Şartnaıne~ini j?;('!tmek ic:tey:nlcrın. her gun ko~ısyon~rnuza m':1r~caatlır_~ ve munakau
ya iştirak etmek. isteyenlerın tcmınatlarını havı teklıfnamelerıoı ye"ıııu nıuayyenıude 
ihale saatinden evvel An kanıda merkez satın alma komi'!yonuna tevdi eyleu1eleri. 

ııhtelif cins ve mıkdarda 12 kalem deri ve ko•ele 11-9- 929 çar~nLa günü ... ı M 1-i de ihale edilmek i.ıırc k~pah zarfla münakasaya konulınuştur. ~~rtnaı:1e.1inİ 
görmek isteyenlerin her g~n kon_usyoouınuza müracaatları ve müo.akA~a~a g1rmeit_ ıstt• 
yenlerin teminatlarını havı teklıf mektupları~ı yevmü m~3yyenınde . ıhale aaatıodeıl 
mukaddem Ankarada merkez !"atı~ alma komı!yonuna tevdı eylemelerı . 

- --
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Belıoğukluğu ve ihtiliıtatına 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
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