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VeknDDerrnmn;ğnlfil ~®~®lfil<aı'\Ç:O©\ırö 

gece Düyunu .. umumiye Nafia vekili Recep B. dün 
turk A k d · ld e 

Reisicümhur hazretleri 
Tokatlıyanı ve 

evvelki 

Dainler vekilliği n ara an ge ı. 
bahçesini teşrif buyurdular • Düyunu umumiye türk dainler 

Taksim Bu sneki na,fia .faal~yeti ne olacak! 
vekilliği müddeti bittiğinden yeni
den bir komiler intihabı tekarrür Tokatlıvan otelinde metrdo telh! anlattıg"" ı eski §a_yarıi dikkat hatıra etmittir. 

J Bu husustaki kanuna nazaran 

.... 

latanbul, 27 [A.A] 
ReisicOmhur hazretleri 26 Ağus

tos 929 Pazartesi günü Dolmabah
çede bürolarında meşgul olmuşİar 
ve istirahat buyurmuılardır. Akşam 
yemeğini müteakip mevcut davetli
lerine hitaben: " Arkadaılar, bu 
gün 26 Ağ'uatoadur. Böyle atıl va
kit ıroçirmej'e ıelmez, hareket li
:umdır. Kalkınız bakalım . ., buyur
dular. 

Müfarünileyh hazretleri refakat
lerinde dahiliye ve maliye vekilleri 
olduğ'u halde aaat 23 te Dolmabah
çeden hareketle Tokatlıyan otelini 
tefrif etmifler ve otelde bulunan 
darülfünun emini doktor Neşet Ö
mer beyi de refakatlerine almışlar
dır. 

Otelin gazinosunda kendilerine 
hizmet edenler meyanında, umumi 
harpte Suriyede Cemal paşa mer
humun aofracılığını yapmış ve bu 
vesile ile Gazi Hauetlerine de hiz
met etmiş olan metrdoteli derhal 
tanımış ve iltifat etmişlerdir. 

dainler vekilliği için namzetler hü
kumet tarafından srösterilecek ve 
milli bankalar tarafından intihap 
edilecektir. 

Heber aldıtımıza sröre, hükumet 
Paria büyük elçisi Fethi, ve İspir
tolu içkiler inbiaan mGdüril Zekii 
Beyleri namzet srBaterecektir. 

Yalıva 

Asri ve mamur 
bir 

kaplıca oluyor 
---

.Re~aicümhur. Hz'. nin yalıvanın 
asrı bır s'! şehrı halıne getirilmesi 
hakkındaki arzu ve emirleri üzerine 
bu ite seyriıefain müdürG Sadullah 
bey memur edilmiştir. Bu imar fa
aliyeti itine sarfolunmak üzre ma
liye vekatetince Sadullah bey emrine 
bir milyon lira tahsis olunmu,tur. 
Yalı va yakın bir iıtikbalde Avrupa
daki ıu 4ehirlerinden daha mükem
mel hale getirilmiş olacaktır. 

KECEP BEYlN DON ALDIRDIGIMIZ RESIMLERINDEN 

Gazi Hazretleri bir müddet is
tirahattan sonra mufarakat buyu
racaklan svada otelin yemek salo
nuna ıirdiler bu vesile ile mütare
ke zamanındaki bir ı<>zlerini hatır
Iıyarak o zaman buna muhanp olan 
metr dotele o sözleri aynen söyle
mesini emrettiler. 

Bahsin mevzuu olan vaziyet şu
dur: Yıldınm ordulan ~upu ku
manaanııtımn mQtarekeyı müteakip 
lağvı dolayiaile lıtanbulu tetrif bu
yuran Gazi hazretleri vatanın hala-

Burada plajlar, deniz banyoları, 
kaplıcalar, millet çifliti yapılacaktır. 
Seyrisefain müdürü umumi bir 
haftadan beri yalvada bulunmaktadır. 
Sadullah B. Evelki akşam geç 
vakit fehrimize gelmiş ve dün 

BOYOK' GAZiMİZiN YENi BiR RESiMLERi saat 3,5 te Kocaeli vapuriyle tek-

liyan otelini saat birde teşrif ettiler. fttmek ve tatmak üzere " gecey. rar Yahvaya gitmiştir. Yalıvada ya· 
jnlacak te1i1at için bir haftadır 

Nafia Vekili B. dün Ankaradan j I~ - Bursa db~'hidlindet ~iltü feilr, 
h • • ı · · R B · De ıçay ve teva un e esasa e .şe rımıze g~ mıştır. ecep eyı 1 S b t ki mmn kurutula ak Bur 

P . • f' Md" • f erme a a ı~. 
endikte şehrımız na ıa mu urıy ı sa ovasının islahı. 

MüaarüniJ,.Jll' h.-. ... •ı...a haEU Mr •-lrya ~UGCle ır•çirmi,Jer Te '9U~tfı•~ b1r proırram dairesinde 
s~p.eyı müteakip ifade buyurduklan ertesi günü ötle yemeğini yemek 30 dan fazla amele çaJışhrJJmakta-
ırıbı " Mevkiinin güzelliğini ve ha- üzere motörle saraya avdet buyor- dır. Şehrimizden Seyriaefain vapur-

mühendiı ve nafia fen mektepleri 
6 

_ Ankara!Çobuk Çay ünrln-
erk:in ve me~~rini iıtik~al ctmışltr.I de ve Ankara Çankırı yolunda ioıaat 

Nafia vekı,lı B. Peodıkte1! do"-- ve tesisat. 
sına çareler aradığı ve ileride ya· 
pacağına karar verdiği sıralarda bir 
gün, bir arkadaşını Tokatlıyana ye
mej'e davet etmitler, bu metrdo
tel, hizmetlerine titap etmiş. Paşa 
hazretleri metr doteli görünce tal
tif etmek iıtemiıler ve hali hatır 
ıormuılar. 

Metrdotel hikayeye başlarken 
dedi ki: " Paşam, efendimiz işte 
bu masada otııruyordmm::. Yanı
nızda bir de uzunca boylu, e:mıer 
bir misafir bey ı.•ardı. ,, 

Bunun üzerine Gazi hazretleri 
~endllerinin de pek iyi hatırladık
o~~rdouklaıaya gittiler ve o zaman 
dotel d an yere oturdular metr. 

evamla: 
. - "Bende •. ç 

:yı misin ? Ne nı"'ae · ocuk nasılsın, 
dunuz. Bende ) d:pıyorsun? buyur. . C nı.z e: Pa u 
lerı, emol paıa rnem şo uaz~e~-
benchniz de tekrar bu~eh~tten gıttı, 
lu,.uma döndüm d d~)a garıon-

e . • e ım. Bu ü:erıne buyurdunuz ki : nun 

(Merak etnıe, on-
lar gittiler, anıına 
hu gelenlerin hepsi 
de az zamanda bu. 
radan 
dir.) 

gidecekler-

Gazi Hairetleri bu hatırayı din
ledikten ıoora, yemek ~alc:~nundan 
çıkmak üzre iken kendılerıne a.rzı 
tazimat eden ve umumi harpte ıh· 
tiyat zabitllji yapmış olduklan an-
latılan iki ecnebi efen diye iltifat 
buyurdular. Bu manzara, o ekme) 
inıaaın ruhundan taf&n ili cenap· 
lığa, demokratlıta müstesna bir 
nümune idi. 

Gazi Hazretleri T okatlıyanı, ka
pıya tehacOm eden binlerce milttak. 
lannın yOrekten gelen ~ok fiddetli 
ve aiırekli alkıtları ara11ndlt ter ket
tiler. Ve bir müddet çok ıevdiği 
diği halkan arasında yGrildükten 
sonra otomobillerine binerek Tak. 

vaaının letafetini bizzat tecrübe muşlardır. ları imar vesaiti nakletmektedirler. 

Dö ırcıı lYı ~,lÜl==v=e=s=o=.;n= m e ırlhl a De 41Jlllııı oku y lUJ l1"'D lUI z ·ifil{~ 1 

iktisadi İn kiliip . : = -----..~ = 
Şu dakikada, bütün yeryü· 

zünde, her kesi me~gul eden ··

Graf - Zeppelin bu akşam dünyayı 
devretmiş olacak. 

iş, para işidir. 
A nupu devletlerinin en 

zenı.tini olan Jn~ihere hile iı.;
- siz kalan iki mif yon amelesi
= ni geçindiruıekle meşguldur. 
-- Cihan harbi diinnnın ikti-

sadi müvazcoesini altüst etti. 
Biz Türkler - çok ~ükiir-si· 

yaMİ Ye tarihi ) ü.kleri'mizi. pü· j 
rüıJerimizi üzerimizden attık. ::::; 

Gazi, memleketi kurtardı 
en feyyaz iokilubo muvaffok 
oldu. 

= .Gaz!oin hedt'fi memleketi, 
a mılletı yaşutmakttr. Bu ııave- = 

ye VBl'malıt için dir ki Vatau 
dahili, harici, diişmanJardan --= temizlendi. : BALONUN TAKIP ETTİGI iSTiKAMET 

iş .. hundan sonl'8, çalışnıaaa 23 Ağustosta Tokyadaki hanga-= geldı: .. -- ç ı - rından saat 15,15 de kalkan zeppli-= , • •şnıak naııl olur'! 
§ Çabşnıanın uıülleri nedir? _ nin Okyanosa geçerek evvelki gün 
- p - Los Angelese vardığını yazmıştık. 
e yor?rarnız neden kafi ge1mi- __ Balon burada ancak bir gün 

"= ihracatımız ni i . b 
1
• tevakkuf etmiştir. Dün Lakahurşta 

= nıızdan eksik~ ç 
0 ıt 8 atı- -- ha.-eket ettiğ'ine nazaran bu gün 

: nıi~•ranuz kuv\•etli nıi, dejil - akşam oraya vasıl olması muhte-
- - meldir. Bu takdirde balon son mer-
e: Ziraatı, aana •• • = hal•yı' de katet-·• h t :== ı~tmek i . yu, tır.areti Her· =: ... • .. ıy ve şayanı ayre 
= · Hnat i;~ıdnc )·apnıalı? k11a bir zaman içinde dünyayı dev-
- · en pahalıo b - t ' 1 = yatı ucuzlatmanın ; "'e

1 
~- re mı~ o uyor. 

:=. ~ • • ~arc erı- :=:: San Fransiıko 16 ;:::: nazarı \C prutık çar«"le . :::: G = dir? rı- ne- raf Zepplin balonu Amerikaya 
= k -::.... v~sıl olmuş ve Los Ancelostaki 

Siyasi i tisat (econoın' . dırete bağlanmıştır. Balonu 10 bin 
politique) il.mi°:e göre Tü~~ kişi alkıtlamışhr. = kivenin vazıyetı nedir? 5 Amerika gazeteleri b a 1 onun 

llasılı, bi~ az daha ucuz ya- = B h 
b Z "' ı k a ri Muhiti Kebiri ae,.meainden = şamanın, ır a· ıaz a azan- ;;; b • y 

mımo derhal çareleri nedir? =: ahiale uzun makaleler netrediyor-
Her kesi pek yakından ve lar. Balon Avrupa saatine göre 

lıer aün alakadar eden bu aaJı ••babı Loa Anceloatan Laka-
: meı'eleleri l Eylülden i~iba- hurtta haraket edecektir. 
e bir ıilıile hahnde - L = ~f~DA~I,, süt~nlarıoda mü-= os Angelos, 27 [A.AJ 

nakaşa edeceğız. - · z .. eP .. Plin gece yarısı, 
§i Her makale bu can ala~ak ;; ( b k = me1'eleleri bir çok vesaıka _ uyu okanos saatile 
~ delAile iıtinaden tetkik ed~- ~ saat 14 te) Lak. h t = cektir. Bu silsileyi muharrı- • • • a urş 

NetıceR 

Heyelan daha 
uzun miiddet 

sürecek. 
Of vr 

son feyeı. .• 
sebep ferini 
tetkik ed
en fen fa
kOlteei mG
derrleleria • 
den Ahmet 
Malik ve 
Hamit Na
fiz beyler , 
tetkik lerini 
bir rapor 
halinde ta
nzim eb•ıi· 
ti erdir. 
Hamit N

afiz ve Ah
met Malik 
beyler dün 
bir muhar

Urmene bavaliıindcl 
ve ı...,efinlann fr,. 

•im bahçesini tetrif ettiler. Bahçe
deki numaraların son kısımlarını te
maşa buyurdular, ve numaraların 
hitamından evvel çok kalabalık se
yircilerin şiddet~· alkışları aruında 
b::hçcyi terk ile Taraby@daki Tok•t-

rimiz CELAL Nt;RI Bey ya- ıstıkametınde hareket 
Mlıı muifıiııtııfıir· lllllllllllllllllllllllll'llllllllllilllllllllillllll?-=, etmiştir. ririmize fl HAMiT NAFiZ B. 

(~abı::. l ~n~Q \~tnızqaclir.J 

ruca Bafvekil lımet Pş. Hz. nın koş- 7 - Nazilli Ovasının kısmen 
klerine giderek ismet P.ş. Hz. ne açılmış bulunan tahliye kanalının 
mülakı olmuştur.. . . .. toprak hafr:yatı ve inşaat. Nafia 

Recep B. şehrımızde hır muddet vekili Recep Bey bir muharririmiıe 
kaldıktan sonra Zonguldağ~ gi.de- seyahatı esbabı hakkında atideki 
cek, oradan Filyos çaymdakı şım- beyanatta bulunmuştur: 
endüfer faaliyetini tetkik edecektir. - Jstanbuln istirahat için me-
Recep B. dün Pendiktek köş~derinde zunen geldim. Burada ne kadar ka .. 
Bacv•kı'I pc Hz ne muhtelıf sene- I . d'd .. l k ,. .. "' y• · _ acağımı şım ı en soy eme mum-
lerde tatbik olunmak uzre hazırla- k- d l'r'ld' B h .. b de 

1 1 ro<Tl'amı hak un e0 ı ır. unu enuz en dığ'ı yo ve su ama P b. • - k 
1 

b 1 
k d . h t ·ştir arar aştırmış u unumuyorum. 
ın a ıza a vermı • T" k' · · k si asetini 

B. t b' b evanda nafiaya te- ur ıye ırva ve ıs a y ıt a ı u m J B ramı kısaca alluk eden diğer hususaHa mevzu- soruyorsunuz. u prog 
Ö · d' - · · hüliisa etmek hem doğru, hemde bahsolmuştur, gren ıgımıze naza- .. k.. d -·ıd· 
.. 1 . d f 1. mum un egt ır. 

ran yakında uzer erın e aa ıyete E k"I ti' 'z ne yapıyorsa sascn ve n c mı 
başlanacak olan başlıca sulama ve ne yapcaksa bunlar yazıl.mıştır. 
ve kurutma işleri şunlar olacaktır : Bu itibarin size bu noktada bır şey 

1 - Eskişehir ovasının sulan- söyliyemiyeceğim. vasi 
ması maksadiyle Porsuk tevabiinden Bir Amerikan gurupunun 
San su üzerinde istikşaf. sermaye ile Tkürk!yede ü~::~n~ 

. nafiada çalışma uzere m 
2 - Adanada Berdan havzaı V k·ı t müracaat 

. h . d . I . . . 'k f soruyorsunuz. ,e a e ~ . mıya iyesın e su ış erme aıt ıstı şa. • eden ecnebi hey etler bır değil, mü-
3 - Büyük Mendires ve Kedız b ı kl'f t 

havz.ai miynhiyelerinde sulama ku- teaddittir. Bittabi un arın te ı a ı 
rutma ve elktrik istihsali. tetkik edilir., 

4 - Sakarya tcvabiinden Porsu~ Nafia yekili B. dün akşam üstü 
çayı ve Sarısu ile Karasu havzayı Dolmabahçe sarayına giderek Re-
meyahiyesi dahiİinde bulunan ara- isicümhur Hz. ne arzı tazimat eyle· 
zide su işleri. miştir. 

Filo l\lersiııde 
Uzun müddettir kavuşmak iste

diğimiz; heyecanla beklediğimiz, 

şanlı ve sevgili donanmamız bu 
akşam saat on dokuzda limanımızı 
ziynetlendirdi. Heyecanla Türkün bu 
yılmaz deniz arslanlarım görmek 
isteyen kesif bir halk kitlesi vaktin 
geç olmasına rağmen deniz kıyısın
da toplandı ve haşmetli filomuzu 
derin bir hasretle, çok yürekten 
ve candan selamladılar. 

Yakıt ıeç oldutundan merasim 
icra edilmedi. Yalnız donanmamıza 
uaulen liman reisimiz Afif bey ile 
sahil sıhhıye doktoru Hıfzı Mahmut 
bey ırittiler. 

Bu gün merasim bütün bir şaşaa ile 
saat sekizde yapılacaktır. Halkın se
vincine payan yoktur. 

Morgun nakli 

1 Geııe )Ju hamallar 

Salkım söğiltte morsr müessese
sinin etrafa taaffün neşrettiğinden 
bu civar halkı şikayet etmiılerdi. 

1 Cinayetin. '·ukua geldiği yer 

I 

{Dun yenı camıde dört hamm;ı;,. 
bir hiç yüzünden kavga ~ttiler, üç 
hamal dördüncü arkadaşlarını öl
çiı.ırdulcr. Tafsıl • ;- ı>:ı;•famııdıı J 

Sıhhıxe müdiriyetl Morg için 
m~nnsi,p ir ~'na arııyacaytır. 
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BÜYÜK KATERİNA 
-5-

Çann hatalan Katerina kocasının tedbirsi:lılik· 
Zerinden istifade ediyor. - Ordrı Çariçeden mem· 
nun. .. - " Anamuı ! Seni kim tanımaz ki. .. " 

Yazan : Heuri ROBERT 

Öyle olmakla beraber 111 ncü ı 
Pierre'ln b..ık nazarında kazandıtı 

teveeellh çok ıürmedi. 

Fakat bu sahada da islahatı 
d aba iyi idare 11tmek ve milli adet
lerin ve hislerin dikine ritmer.1ek 
icap ediyordu. iaakl dem saltanatının bidaye

tinden vaki olan iki hayırlı 

hareketle, aklü basiret ıermayesini 
tüketmittl. 

Daha tlmdlden lncildeki kdöfak 
rlln, kendi tınıaklanndan korkma
ta baılamıttır. 

Fransa sefiri Corberon ( korbe
ron ) la aefaret ateşesi Ruillere (rü· 
~) cin lltrenditlmlze röre yeni 
Mabeyin, cGnbüt yapan bir haua 
kıt'uı kotutuna dönmüştü. ilk 
defa olarak imparatorun masasına 
tlanallller kabul ediliyordu. 

imparator: 
• Kadınlar araaında sınıf farkı 

mevzuu bahis olamaz; yalnız gilzel
llte baluhr " diyordu. 

Bu ıuretle Mabeynin en yüksek 
kadmlan ile yan yana, kanapelere 
ııunmıt, veya yerlere serilmit zil· 
zıınta pe.paye kadınlar görülüyordu. 

Saraya ıonradan giren bu ka
chaluın yalna orada bulunması bi
le lııatlıbatma bir rezalet tetkil edl· 
yenin. 

Sari Plerrebu cirkin sefahet ale
mini terkettlji zamanlar askeri ıa-
1t..ı. ulıal&Iıklara batlıyordu. 

Fakat e maalesef o sahada da· 
tıletılG it g6remiyordu. kendlıinde 
hali harp IUui huıule getirsin diye 
mGtamadiyea top atılma. nı emretti! 
Bu euretle Seııpeteraburtun kapı· 
ııada kulaktan aatır eden bir kıya· 
met nımak bilmiyen bir top fÜm· 
bllrtüılldür batladı. 

Orduya zorlan kabul ettirditi 
Pruıya uıulü talimler yetitmiyor
mut rlbi -her yenilik gibi bu talim· 
lerle de bllyllk bir ho,nutsuılukla 
kartıbuımıftı • askere, Prusya kıralı 

1 
Freclrlclı aııkerlerinin reydlti llni
formaya benaer bir üniforma giy. 
dlrmete kalkııtı .. 

Halbuki Ruıya O zamana kadar 
Pnııya ile hali harpte idi. Bu yeni 
kıyafet balkın ve aıkerln hiç hotu· 
na fitmedl. 

Yeni çann Firederichle sulh olup 
Danimarkaya karşı harp açmak 
ü:ıre onunla ittifak aktettiji ma!Qm 
olunca hotnutauzluk ıon dereceyi 
buldu. 

Çann maiyetinde bulunan muha
fız kıtaatı, bu sefere hazırlanmak 
için verilen emri pek fena kar,ıladı. 
Eauen 3 ncü Pierre mevcut ha11a 
kıtaatma tercihan Holatein askerin. 
elen mürekkep huıu11 bir muhafı~ 
kıtuı tetkllinl taaavvur etmesi uze
riae haaaa kıtaatı kendini nazardan 
dtfmGt addediyordu. 

Plerre orduyu bu ıuretle hoş· 
nutauzluta ıevkettikten sonra iyan 
mecliıine musallat oldu, eıki ruı 
örf ve Adetlerinin yerine Fredrich 
ınecelleılnln kabülilnll iıtedl. 

Bu ISrf ve adetler bittabi mll
kem111el dejildl. Mer'i bulunan usu
lü mubakematı cinaiye fazla muh. 
tuardı. Bu kanunun ahkamı, cilr
ınflaü itiraf edinciye kadar maznu
nu kırbaçlamaktan ibaretti. 

Edebi tefrikamız: 4 

TOrll<men Heırle 
savaşı 

-. - )C ---

Ertesi ıabah erkenden kanm ve 
bea mollanın h•ızuruna ırittik, talik 
klfldı yazıldı, mühürler basıldı. 
Leyi& yürekler eriten bir vedadan 

sonra, evine ıitti. Ben do dojru çar-
tıya ır!derek rakı satan bir erme
ninin diikkinına uğradım. Kerimi 
muhakkak orada bulurum, diyor
dum. Nasıl ki buldum. 

Üç rGnden beri kafamın içinde 
bir fikir, tatkın kederime rağmen, 
rene beni me91ul etmekten hail 
kalmıyordu. Kerime dedım ki: 

- Yavrum, bu ırlln ıultan [*) ın 
yanına ridecetlm. Bu adam kibar, 
teııdürüıt, 91k insanlardan hoıla· 
nırm•t Bu ilatümdeki yırtık ve ya
tlı el ise ile yanına girerıem, beni 
lena karıılayacak. Askerlikteki iı
tlkballm için, böyle bir ba9lantıcın 
biç te iyi olmayacatını ıen de tak
dir edenin. Yalvannm ıana, tu çe· 
pkenlerlni bana ver. 

Kerim raıı olmadı : 
- Atam, dedi, işte bu istedi· 

tini yapamam. Bugün benim de 
mühim itim var, evlenecetim. Et 
dost yanına dilzjiln kıyafetle çık· 

l""J Yaoi yürba,ıoıu. 

Halbuki y~ni Çar ruslardan 
istihkarla, Prusyalılardan da takdir· 
le bahsediyordu. Daha fena11, çarın 
lütter mezhebini rum ortodokıhjına 
tercih ettiti ıöyleniyordu. Hatta 
Moıkovada lc:endini takd11 ettirmete 
bile lüzum görmemişti; bunun için 
bir çok kimseler bu merasim icra 
edilmedikçe Pierre in hakiki çar 
olmıy•cajıaı iddia ediyorlardı. 

Orduyu, ayan meclisini, halkı 

gücendirdikten sonra, ruhbanın mu
azzam servetini birdenbire müsa
dere ederek onlan da rilcendirdi. 

Bütün bunlar ıukutuna kifi ıe· 
Imiyecekti: üıtelik, bu hatalardan 
istifade edip rakip ııfatile karım· 
na çıkacak kimseyi bizzat meydana 
retirdi. 

Sukutunun hakiki ıebebi kan
sına kartı olan lhtiyataızlıgı idi. 
onu tezlil, ihınal, tehdit hatta ale
nen tehdit etmekten adeta zevk alı
yordu. Onu intikam esbabına te
ve11ül edemiyecek bir hale koym• 
ata hacet görmeden muttasıl ez. 
mete bakıyordu. 

Daha 15 ikinci kanun 1762 de 
durbin bir müşahedeci olan baron. 
de Breteull (Bretöy) Chueul (Şua
zöl) e fU satırları yazıyordu. 

•lnıpartoriçe pek elim bir halde
dir. Kendisine ptk bariz bir haka
retle muamele ediliyor. Zerre kadar 
tüphe elmeden biliyorum ki impa
ratoriçe çann kendiıine ka!Jı olan 
tavru hareketine vıı Madam Worout
zoffun yilkıekten bakıtlarına rüç 
tahammül ediyor. 

Cesaret ve şiddetini pek iyi bil. 
dijim bu prensesin, er ıeç bir taş. 
kınlık yapmamasına ihtimal vere
miyorum. " 

Baron de Bretenil dojtru goru· 
yordu. Katerina batarya.lannı hazır

lı yordu. Koca11nın hatalarından 

i ıtifade etmejtı ihmal etmemekle be
raber, bizEat koca•tD1 fÖzden dG.
tÜren sebepleri ileri sil re re k 
kendiıi ııöze girmete çalıııyordu. 

Meseli. Elisabeth'in cena~e me
raıiminde Katerlnin dindarane tav
runa, ili ncü Pierre'in de reziline 
dinsizlij!"ine herkeı dikkat etmitti. 

Çarın mutat kabalıklanna, ••• 
dakataiıllklerine teroliklerlne hatta 
hakaretlerine rajmen bir aktam 
400 kişilik bir ziyafette, masanın 

bir ucundan öteki ucuna bigayrihak 
karı11na " Docera" diye batırarak 
hakaret etmiıti. Katerin mahıun 
bir hilmü tevekkül gösteriyor, ha
yatını zahiren çok vekur ve temiz 
tanıtıyor, ortotoks adeti diniyeaine 
ıon derece aadık davranıyor, bu ıu
retle umumun muhabbet ve mer. 
hametini celbedlyordu. 

Bazı, kendini daha fazla tuta
mamıf, maruz kaldıjı zillet ve mi· 
hnetler birdenbire kabından tatmıt 
ıibi tuavvurlarını kemali maharet
le alenen ortaya atıveriyordu; doat
lan da kendiıinin maruı bulunduğu 
tehlikelere dair bin türlü t•yialar 
çıkarıyorlardı. 

[ Arkası yarın J 

mak iıterim. Sonra bu çepkenin 
benim rözümde yeri büyüktür. Ke. 
narlan Kandehar ipeji ile itlenmit 
halis Hemedan kumatından bir çep
~e.n, öyle raagele her iıteyene ve· 
rılır mı ? Bunu diken de Baba Ta
hirdir. 

Ömründe elinden böyle elblae 
çıkmadıj!"ını ıöyliyor. Ben düjünü
me bu elbise ile ıritmeğe karar ve
rdim. 

O zaman, dünya başıma zından 
oldu. O kadar hofuma giden bir 
çepkeni giyemem~k na11l içime ze. 
hir olmaaın?. Dedım ki: 

- Eyvahlar olsun, ne yazık 1 
Kimıe derdime derma? olmuyor, 
Şu fani dünyanın hahne bakın 1 
Mahvoluyorum Kerim, ıen beni 
mahvediyoroun. 

Galiba acı söylemitim ki, Kerim 
yumuıadı, bana teselli vermeje kal. 
kıftı, karından bahsetti, düjtünOnden 
bahaettlı Daha bin dereden ıu ge
tirdi. Nihayet botuma giden ınüvaf· 
akatını töyle anlattıı 

- Peki, vereyim amına, bir H• 
ata kadar retirir misin? 

- kimin batına istenen yemin 
ederim ki, vallahi, billAhi, tallahi 
retirirlm. 

- Amma ııetirecekıln? 
Hem bir ıaııttan evveli Gidip, 

sultanı gürüp gelinrey~ kadar,, E. 
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( Mıtııteferırlk Mıemleket HCilberD~ırn) 
Emanette Maaırnfte TDcaırrette 
Fıruıcılarla mücadele 

Ekıneklel'lrı oon günlerde bozuk 
olarak çılttıjtı hakkındaki aetriyata 
hallım flklyeti de inzimam et
miştir. Şehremaneti, bu •ikiyetlerU. 
esaslı surette arka11nı almak ve 
ekmek işini halkın yeyebilecegi bir 
hale getirmek üzre kat'i ıwette 

mücadeleye ııiriımeğe karar ver
miştir. Bu mllcadele emanet mil· 
rakip ve müfettişlerince idare edi
lecek, bozuk ekmek çıkaran fırınlar 
tiddetle cezalandırılacaklardır. 

Kış temsilleri 
Darülbedayi ıan'atkirlanndan bir 

kısmı Karadeniz sahil vilayetle
rine çıkacaklan seyahatten vazııeç
mltlerdir. Darülbedayi kıt temıil
lerine birinci teşrin bidayetinde bat· 
layacağından Eylülde kış temsilleri 
provalarına başlanacaktır , 

lt-lecraların ıslahı 
Şehremaneti, geçen sene çe9me 

hazinelerini temizletmiş ve bir çok 
muzahrafat çıkmıştı. Bu temizliğe 
r&ğmen bili çe9me)e,den akan 
suların matlüp derecede berrak 
gelmediti görülüyor, Yapılan tet
kikat neticesinde ıu mecralannın 
isliha muhtaç oldujtu anlaşılmı,tır. 

Ancak bunun içio bilyük masraf 
ihtiyarına lüzum vardır. 

Yaı meyvalar 
Bazı meyvacı dükkanlarında 

meyvaların muhafaza altına alınm
ayarak açıkta ve dükkanın sokak 
kenarına yakın yerlerinde satıldıjı 
ırllrillmilttür. 

Bunun sıhhi mahzurlan nazan 
dikkate alınmış ve yaş meyvaların 
t84 topraktan müteeHİr olmayacak 
temiz bir yerde teşhir edilmHine 
karar verilmittir. 

SersPrilere yurt 
Emanet bir ıerseriler yurdu aç· 

mağa karar vermit ve bunun için 
cemiyeti belediyeden tahıiaat talep 
etmit idi. 

Vaktiyle reddolunan bil tahaısat 
cemiy<-ti belediyenin bu haftaki İç· 
timaında tekrar istenecektir. 

Emanette asansör 
Şehremaneti bina11na .. ,....ör 

tesisatı yapılmı,tır. THiaat için 
muktezi tah11ıat veı1lmlttlr. 

Çocuk bahçesi bitti 
Gülhane bahçeainln bir kıııaın· 

da yapılmakta olan çocuk bahçeli 
tesisatı ikmal edilmiştir. Bahçe ey
hil birde açılacaktır. 

Peşte fen işleri müdürü 
Tetkikat için lstanbula gelmif 

olan ve birmiiddf:tten beri ,elırbalz.. 
de bulunan Pette şehremaneti fen 
itleri müdürü d Ün memleketine 
avdet etmittir. 

Emanet erkanı kendlılai t .. :ri 
etmit ve lıtanbul tehrlnin bir batı
ra11 olmak ilzere müdüre bir buket 
takdim eylemi,lerdir. 

Suların kontrolü 
Halka temiz ve hakiki ıanba 

suyu lçirilmeai için menba sularının 
ahndığı yer:ere birer memur ikamesi 
kararlaşmıt idi. Geçen sene bu ka
rara i stınaden 8 menba ıuyunun 

yanına kulübe ı J'mut ve ıular 
kontrol altına alınm ı ftı. 

Bu ıene de diğer 10 menba su• 
yunun yanına kulübeler inta edilmesi 
ve bu ıuretle bütün iyi ıulann e
manet mühürüyle halka aatılmuı 
kararlafmıftır. 

ter getirmeıoen, Leylinın ölüıünll 
öpeyim. 

- Peki, gel öyle iıel. 
Odaıına gittik. Bir çepken ki, 

şahın oğullarında göremezsiniz. 
Nursuz rözlere nur veren, nurlu göz
lerin nurunu söndüren, ıarı, muhte
tem bir libasl Hemen ıreyinip ku
tandım. Kırmızı ipekten yeni talva
nııı da verdi. Detittim, levent bir 
delikanlı oldum. Bu kıyafetle gelini 
koynuna basanlara ne mutlu! 

Kerim evlenecekmif. Acaba ki
minle? iıim de vermedi, 

Leyli ile evlenemez ya, batka 
iıter1e kiminle evlensin. Umurumda 
olmayan bir teyi daha fazla diltü· 
nemeıdim. Kendimi evden dışarı 
dar attım. iki saat Ç&rfıda dolafbm. 
Gelip ıreçen kadınlar hep bana ba. 
kıyorlardı. Rabbin lnıanlara bahtet. 
titl acayip ailelerden biri de bu olıa 
ırerek, kadınlaıın rözll ııllateriıe 
nasıl çeliniyor. ıter1e mazruf, cev• 
lıer olıun, aldırıt bile etmezler. Er. 
ketin dıtında tataa var mı, içi küf 
tutmut olaun, vallahl kucaklanaı 
açarlar. 

Çarşı~•. be!'imle ayni alaya 
yazılmış ıkı ~elıkanlıya raatıreldim. 

Hep beraber hır yahudinin dükkanına 
ııiderek, ıotuk lıir şurup içtik, ikisi· 
de o akşam Tahrana ırldiyorlarmı,. 
Ben n d urnyın ı ? Hep birlik te ı.: it-

ı'ılektep kitapları 
Türk harfleri ıreçen sene, tedriı 

senesinin ortalarında tatbik edllmeğe 
başlandığı için talebe derslerini not 
ile takibetmeğe mecbur ke.lmışlar, 
senenin ıonuna doğru dersler hUlisa 
halinde basılmıştır. 

'1aarif vekaleti bu sene talebenin 
kitap•ız kalmanıası için icap eden 
tedbirleri almıttır. 

İlk mektepler, orta mekteplerden 
ve liselerden eve) açılacajından ilk 
mekteplere ait den kitapları dije· 
rlerine tercihen baatırılmııtır. M~k· 
tepler açılır açılmaz bütün mektep
ler kitap buhranı geçirmiyeceklerdir. - -
A<d!BDye©le 

irtişa nıaznunları 
irtişa meselesinden maınunen 

mevkuf bulunanlar dün de vekillerı 
va11taaiyle istintak dairane müra· 
caat ederek gene kefaletle tahliye
lerini istemişlerdir. Bunun kabulü 
ve ya ademi kabulü hakkında henüz 
bir karar verilmemittir. 

Poonste 
Nasıl geldi? 

Poliı birinci tubeaince Jıakkmda 
tahkikata batlanan firarilerden ına• 
danı Rozanın evelce Mıııra neaıl kaç 
tıtı ve bll!hara 'ehrimiu girmete 
nasıl muvaffak olduju hakkında 
tahkikat tamik olunmaktadır. 

Roııanan paaaportauz olarak fi. 
rar eylediji tahakkuk edecek olur· 
sa buııun şehrimizde bulunan ve 
bir kaç yüz bin lira kıymetine ba
lit olan emv..&lne vu'ıyet oluaa
caktır. 

Y uifeye iade 
Geçenlerde bir ri9vet dolayısiyle 

itten çıkarılan zabıtai ahlakıye me
murlanndan Abdllrrahman ve Ce
mal efendilerin vazifelerine iadeleri 
kararlaşmıttır. 

Gazinin takdirleri 
Reiıicumbur hazretlerinin ııabı

taya nki olan takdirleri tab ecflle
rek pollı merkez ve karakollaruıa 
<lat>blmı,ın. 

Poliı müdüriyeti ahiren polia 
merkezlerine yaptı~ı bir tamimde 
takdlraamelerla çerçivelettirilmeaiDİ 
bihlirmi9tir. 

Sekteden vefat 
Kambiyo ve menkul kıymetler 

boraaaı ıalonu kapu memuru evvelld 
fGn borsa koridorunda dolaşırken 

birdenbire yere yuvarlanarak vefat 
etaıittir. Yapılan muayeaede bu 
emektar memurun Hktci k&lpten 
llldütil aalatılmııtır. 

lnhlsarnar 
Şampanya ithalatı 
Şampenya ıretlrtmek hakkı yal

nız müıkirat inhiıar idareıılne veril
diğinden hariçten toptan şampanya 
getirtilmeyecektir. Müıkirat idaresi 
Franaadan tillliyetli miktarda ı•m· 
panya retirtmiıtir. 

Şaraplıl., msüm 
ispirtolu içkiler inhisarı müdürü 

Zekll B. t•raplık üzüm satın al
mak için bu cuma pnü Izmire gi
decektir. 

mete karar verdik. Birinden fazla 
bir caket, ötekinden fazla bir pan• 
talon alarak kalıbı, kıyafeti düııdGm 
Kıymetli çepkeni de bir paket yapıp 
sardım ve yanıma aldım. 

Yahudi arkaıını döndiltü bir 
aırada üçümüz birlikte düklı:Andan 
aavaıtık. Şehirden çıktık. Güle güle . 
kahkahalardan kırıla kınla ova yol· 
ları na dald.ık. Gece ) arısına kadar 
yürüdük. Ömrümde böyle şen yol· 
culuk görmemiıtim. Arkadaşlardan 
birinin adı Rüstem beydi . Gidece
ğimiz bölükte de vekil (2) imif. Bana 
dedi ki ı 

- Bazı budalalar vardır, aaker
liti beğenmezler , Sakın sen de 
öyle bir hataya büfme. O budala. 
lar yalınız kendilerini be t e a • 
mittir, ben öyle detJlim, •en de 
cleğilıin, Şu yanımızdaki ilçüncll 
arkadaşımız Hurtit te öyle dejtll. 
Bir ıey ıoracaktım. hiç elinden it 
relir nıi? 

- iyi avcıyımdır, 
- - Tahranda avcılık fayda et-

111e1. Sıvacılık et daha eyi.. Bak 
Hurıit demircidir, ben de yOn do
kurum. Kazaııdıjtın paradan dörtte 
birini hana verirsin. Sultan [3} da 
bölük kumandanı aıfatile yarııını 

(21 Ba"'••••· 
(1} hi< l •a, ı 

Giresonda fındık 
Gire.on ticaret borsa11 bilumum 

a-ret od ' n Ue borsalanna mÜ• 
him bir tezkere ıröndermittir. Bun
da Gire•on borsasının fındık satış
larına ait fiatları alakadar dairelere 
bildirmiyece~i yazılmaktadır. 

Fındık fiatlennı bildirmemekten 
maksat mahsulün az olmasından 
ileri ııelınektedlr. 

Gireıon borsasının bu tebliği 
pi} asada ehemmiyetle karşılanmıt· 
tır. Bilhassa Gireson piyasaaiyle 
kredi ile it yapan ticaret evleri va
ııiyeti ciddiyetle takip ediyorlar. 

Bir şeker fabrikası 
Bir grupu temsil eden iki kişi 

Adanada bir şeker faLrikası tesisi 
için müracaatta bulunacaklardır , 
Bunlardan biri lspanyol d i ğeri de 
Musevidir. Bu husus hakkın la bir
kaç güne kadar Adana valisile gö. 
rüıecekler ve hükGmetten arazi İs· 
ticar ederek ıeker kamışı zeriyatile 
fabrikanın mevadı iptidaiyesini te
mine çalıtacaklardır . 

- -
Malhkemecdle 

Bir suiistimal 
Kemer Burgaz Orman cibayet 

memuru Hikmet efendi köylüd en 
fazla resim almak ve makbuzlar için 
pul para11 aldıırı halde pul yapıştır
mamalt ftretiyle vazifesini suiisti
mal eylemekten maznunen bıri nci 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

Orada muhakeme edilecektir. 

Cenevre terbiye 
kongresi ne yaptı? 

"Cenevre,, de topl.ıonan Pedaıroji 
cemir,etleri umumi feder&1yonu iç· 
tima arına memleketimizden ittirak 
etmiş olan hey'et avdet etti. Bu 
kongre, iki ıenede bir defa topla
aır. Şimdiye kadar iki defa toplan· 
mtttı. Bu llçüncüdür. 

Tilrkiyeden, konııreye, lzmir ma
arif eminlik mıntakasından beş ma
arif müfettişi izam edilmittir. 

Konııredeıı avdet eden bir zat 
dl yer ki: 

- " Kensnde 19 tane faaliyet 
şu bul vardı. Bnnlardan bazıla n 
9ualardır: T erblye ve matbuat, ce· 
haletle milcadele, aıaell terbiye. .. 
v. ı. gibi lttirak edecek azaya bu
nların hanriıine dahil olacaklan 
sorulmuttur. Bütün memleketlerden 
mürahhaslar vard; batta dini ted
rint aleyhinde bulunan bir Sovyet 
murahha11 bile. 

lık aktawı [Palalı Eynard] lımi 
verilen yerde umumi takdim 111e
raoimi yapıldı. Ve ( Ceneve ) kan
tonu reiıi ( Albert Malche ) iımin
de bir zat, tehir namına beyanı 
ho9amedl etti. 

Kongrenin umumi relıl bir Ame· 
rikalı idi. Diğer tubelerin de bi
rer Amerikalı reisleri vardı. 

Bizim ll'emleketlmizden lttirak 
eden heyet azaaından bir arkadaıı· 
mız, ( okuyup yazmak bilmemekle 
mllcadele ) fubeoinde memleketi• 
mizde yapılan harf inkilAbından 
babıetti, Gene umumi bir içtimada 
heyetimizden Mustafa Rahmi b. ıll• 
11öyledi, 

"Paul Mon Roe" iıminde Amerl• 
kalı bir terbiye mektebi mildürü 
lngilizce verditi bir konferansta, 
Türkiye ilk mekterlerinde kabul 
edilen terbiye siıtemlerini ınedhetti. 
Müzakere 11 gün devan etti." 

alır. Naiple takım kumanddnınada ara 
ııra hediye verdin mi idi, reriye 
kalan para ile Talaranda prenı ır!bl 
yaıar11n. 

- Sıvacılar Tahranda çok para 
kuanır mı? 

- Eh, töyle bllyle loaıanır. F •· 
kat orada insan llmrüne revnak 

veren neler, neler var. Ben bunla
nn hepsini sana <Stretirim. 

Filvaki yolda bir taaeıinl Öf· 
retti. Bir haylı da ıülüttilk, 

Bölükte vekil oldutu için, bir 
köye ııirdiğimi& zaman tahsildar 
sıfatını takındı. Köylülerin hepıi de 
inandılar. lıerl geri bir çok müza· 
kereden sonra, aralannda, o vakıa: 
kadar alınmamıt verrilerdea bir 
kısmını topladılar ve retlrlp bize 
verdiler, 

Biz de Allah ne verdi ise diye 
ııelene rı•ıı cılduk. Mütebakiıi için 
de on bet günden fazla milhlet ve. 
r ıniyecejiı .. i•i ıöyleyerek, izaı, ik
ram ve in'auıdan ıonra köyden ç1• 

ktık. Vekilı 
~ GördOn ya, işte bu, bir ta. 

nesi 1 dedi. 
Yarebbi, o gün no ııOldilm, 
Daha hııylı yörOdilkten ıonra bir 

rab r. lı erkenden Şinıiran kftpısından 

~ n IFiı IFiı ~'İÇ 

Şişmanlıktan 

korunm& 
Şişmınh~ın sebeplerini gerek bUn· 

ye ve gerekse dahili ifraz guddeleri 
noktai nazar ından yazmtş idim. Bu 
gUn de korunma usullerini yazalım. 
Harbi um mide bol potate•, tatlı 
ekmek, y aglı yemeklerin rolü anla· 
şıldı. Bira, ıarap ta bunlar• ilave 
edilmelidir. Binoenaleyh şiomanlıktaa 
korunma esasları iki noktada topla
nabilir. Birincisi dışardan bedeae 
girenleri azaltmak, ikinciıi sarfiyatı 
fazlalaş l ı mak [Bu da adole fealiye· 
tini a rt ırmak, dahil i ifraz mahsul
lerini çogaltmakla olur.] 

Hariçten girenleri azaltmak içiıı 
bu ivi çare perhizdir. Vücuttoki al· 
bumin m.,veudunu azoltmamak miiz' 
iç aç l ı k hissinden korun111ak için 
kalori miktarını tahdit etmek lazımdır. 
Zaifl etme tedavileri dermanı .ılık ve· 
rır, nsab i ı et rnparsa baygınlık, bit· 
gi nlik. uykusuzlk \ .S.) gibi halleri 
mucip olursa muvakkat tedbirler 
alın r. AlbJ mi n mik tar ı azaltilmaz. 
Yağlar ve karbon lu maddeleri azal. 
t~lır . Ebstcei ismi ndeki doktor yagla 
rın saklanmas '" tavsiye ediyor. Bun· 
!ar tokluk hisisi v eriyormuş. Diller 
bir müellif te karbonlu moddelerin 
muhafa z .. ını tav•iye ediyor. Onların 
albtı mini koruvaca~ını söylU yor. 

Zai fle tme t edaı ilerini iddetli, ça· 

buk \e mu tedil naın la rile Uç kısma 
ayırmaktad ı rlar. 

. iddetli tedavilerde ayda 3 · 6 · 15 
kil o kadar ya p; miktarı indirilebilir 
Eb• tein nam müelli fi n tavsiyesi şudur: 
Sabahleyin çay (sade ve ac ), 50 ıraııı 
beyaz ekmek tere ya~ı ile.. Öğleyin 
çorba, 120· 180 ğram yağlı ~t. bir aa 
sebze, az mı kdarda mene, salata ve
ya kompo.to, yemekten sonra çay ve· 
ya kahve ( ude ,.e acı ), AKşam çay, 
bir yumurta, yağl ı k ·zartma, bıhlı: ve 
ya sucuk, .30 gram beyaz ekmek, pey
nir. taze nıc~ve . 

Diğer mııellif i, e, y• ğı kaldırıyor. 
Onun yerine s tıt, bir miktar patate•, 
sebzeler koyuyor. Bence de bu daha 
muvafıkt ı r. 

Sebze, meyve, süt. yumurta, kah· 
~e. balık gibi yemeklerle tertip olu
nan bir perhize girenler daha çabuk 
ıaiflayorlar. Yaln ı z:s ut tedavisi mu· 
vafık dejtildir. Bir de sür'atli uıul 
vı:.rdı r. a .. ın ,. • .,,. .,.., ., 

Lokman Hıılcirn 

Bir kibrit mUfettiıi 
öldüraldiJ 

Kibrit inhiaar idareıi mllfettlt· 
lerladen Nuri bey, Genç ile Mut 
arasında bir köyde pak feci lılr 
ıurette öldürillmOştür, 

Haber aldıjtımıza nazaran Nuri 
bey bu iki kaoaba arasında bir 
köye, para bozdurmak üzere ı&tr•· 
mıttır. 1 

Köylülerden birkaç kiti Nuri ltey• 
de fazla para oldu}unu tahmin ede
rek kendiıini ıoymata karar vermit• 
Ier ve mumaileyh kllyd- çıkarkea 

petlni takip etmitlwdir. 
Nuri buy köyden bira& usakl•t· 

tıktan ıonra bu adamlar ltirdealıire 
üzerine hücum etmitler, paralannı 
almıtlar, kendlıinl de civardaki bir 
ıuya abp botmutlardar, 

Afgan sefiri geldi 
Afran sefiri Gulim Ceyltıi bu 

dlln Aakaraclan relmlttlt. Gıılla 
Ceylan! baa ltcılyaya ır!deeektir 

paytabta girdik. Dotru " ıarhenk • 
(4) Mehdi Hana fiderek, reldlti
mi•i bildirdik. Vekil, M.ı.dl ilam 
evolden tenıyormUf. 

Hurfitle beni de taıııtbrdı. C... 
ıaretfmizderı, kumaadaaluı- I~ 
aat ve aadakatımııdan INılıeettıL 

" Serhenk " ceaaplan 90k -
oldular ve bizi katlaya r/Snoierdllar. 
Orada ikinci Gamze alayıaa dahli 
oldum. 

Saklamam ki, bu aakerlik 1aa,... 
tımın lıuı taraflan lıiç te .. o,_ 
gitmedi. Bir defa ka:ıandıtamm IMıp 
verlı.orduk, 

Çünkil vezir nazırdan, nasır Mt. 
rllvadan, o da ndralayclu, mll'alaıy 
blnbatıdaıı, o da yll&bllf'daa, ,tabatl 
mlllblmdea yerH, elbette •llWa 
de neferia avueuada bir .. ,. ı..ak
maı. Y qaya ak bir teY blllalııllmek 
için zeki ve fat aet röetw-k lıaep 
nefere kalıyordu. Atb•eala, lalıf 
kutanaaınl ' 

itin feqalıtı t• 1ıı:I, bir ıle A.,.,.. 
palı ••kerl muallimler vardı. Ôm•J 
rümde bu freııkler \.acier ı..,.,,uı 
ve vahti adamlar ~llrmedlm. At
lanna bakaraa~, hep ıadakattellt 
-~ ,. [ Arkaııt yarıa I 

/ iti 3 k•l• y 
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Hey ela daha uzum 
muddet sürecek 

Bursa da 
(Birinci sayfadan mabaat] 

mütemmim malUmatı vcrmiılerdir. Dere boylanada ve yama,Iarda aha Baha Sakı 
Asri yeni köyler in· 
şası düşünülüyor. 

1 onf eı:-ansın inkıtaından 
Fransa 

bazı tehlikeler 

Nadir hana bir daha 
maglup oldu. 

" - lıtanbul darillfilnunu bizi linin esas gıd&1ını tetkll eCls aıllt 
sürmene ve Of havalisindc vukua tarlalannın bugün ili bile menut 
gelmit olan heyelan ve feyezan ha- değildir. Buraları rerek •elleri• 
diselerini jeoloji noktai nazarından sürüklediti ve gerek heyelinların 
tetkik etmek üzere tavzif etmitti. doldurduj'u iri kaya parf&lanla CW• 

BurH 26 [ Atustoı ] 
Yem,.,.U bir deniz aibi, gazon 

a!ablldiflne uıayıp giden Bursa 
ovasında yer yer su parçaları vardrr. 
Uzaktan, parlak ayna kirıkları gibi 
ıBrGnen bu ıu parçalnn, ovada 80 
bha d8nOm araziyi: batakhk, aazlık 
ve yoıun tarlası haline koymuştur. 

HükQmet, bu araziyi sudan, ova 
köylerini ı;ıtmadan kurtarmak için 
NilOfer kanalını açb. Bidayette 
blr Alman şirketi, kanalın ) edi ki
lometrelik kısmını 260 küsur bin 
liraya ikmal etti. Mütebaki kısım, 
ııeçen sene ihale edilmek üzere 
iken, tatı.ıaatı kuraklık sahasına 
verildiAi için faaliyet durmuştu. • 

Bu sene için kanala 300 bın 
lira tahsıı edilmitti· Birkaç güne 
kadar ihaleıi yapılacaktır. . 

Fakat kurutma işi sadece kanal 
açmaktan ibaret olmıyacaktır. Asıl 
iı, (Misi) köyü civarında Sarıkayada 
yapliacak büyilk ben" ile suyun ce
reyuunı yola koyacak olan duvar
lann lntaııdar. 

Batiln bu inıaat toptan yekun, 
iki milyon yedi yüz küıur bin lira
ya ihale edilecektir • Müteahhit pa
rayı tekiz ıenede alacak, fakat in
ıaatı bet aenede bitirecektir. 

Bu suretle beş sene ıonra ova 
bambaşka bir şekle girecek, köyler 
ihya edilecektir. 

Ovada yeni ve asri köyler tesisi 
için ayrıca bir proje hazırlanmak
tadır. 

·Mudanyada bir vak'a 
r Mudanya, 26 

Burada çok feci bir deniz kaı.a
ıı oldu: Deniıe girmek ilzcre Mu
danyaya gelen Burı;anın Muradiye 
mahalle1inde1a 19 yaşında kunduracı 
Rıza, aabahleyin arkadafı ile denize 
gir:mlt ve epey açıldı!<tan sonra ta
kab kesilerek: " Boğuluyorum, im
aatı •• " aıyıı:: ı.agıauıaxao.-uatıamııur. 

Bu istlmd&dı kenardan itidenlor 
lfi latife zannetmişler, çocutun di
be fidişini IAkayt, ıeyretmişlerdir. 
Hatta seyirciler arasında bulunan 
annemi, otluaun taka yaptığını ıöy
lemiıtir. 

Pakst RHa ikinci d•fa bile inip 
çıktıktan ıonra, bokuk bir feryadı 
mtlteaklp uzun müddet görünmeyi-

/ nce ve bir aralık çocuğun yalnız 
elleri f(trGııGnce kıpda annenin fe
ryadı ile beraber telif batlamıt ve 
hemen .Orillen bir sandalla yardı
ma kotulmuıtur. Fakat Rızanın an
cak morat"mıt cesedi çıkar1lnbilmit
tlr. 

Y •P11- bOtiln müdavata ra~
m~ çocuk kendil'!e ~elmemit, cel
"!d1ılcn ~oktor, Rızanın öldüğilnü 
soy emi§tir. 

Ferit B. ~nkarada 
Ankara, 24 Ağuıtoa 

Lorıdra ıefirl Ferit B geldi. Mil
dafaai Milliye vekili ile Hariciye 
vekili ve hariciye erkanı tarafından 
karfılaııdı. 

Ferit bey An~ara palasta ha~
ciye vekili ile bır ı;nat kadar ııo-
rüşmüştür. __..-

Ankara telef onu 
Ankara, 27 Ağust!'~ 

Ankara - Istanbul tel~f~n~ ıçın 
temdit edilmekte olan ıkıncı hat 
on güne kadar bitecekti. 

• 
Yol ve sulama 

Ankara 27 Ağustos 
Bu gün İstanbula gelecek ol~~ 

Nafia vekili Recep bey, Başvek!h 
ziyaretle muhtelif senelerde tatbık 
olunmak üzere haZJrladığı yol ve 
•ulama programı hakkında izahat 
'\'erecektir. 

Zonguldakta cinayet 
Ankara, 27 

Zonguldatın Şeb oğlu köyünden 
l<.anıile isminde bir kadını öldüren 
"e kocasını yarahyan dört kiti ya
ka.lanmıştır. 

Ortamektepler 
Ankara 26 Ağustos 

Crta mektepler müdürü orta 
tnckteplcr hakkındaki t tkikatını 
llerşcnbeye kndar bilirecckltr. 

• Pe;aver 26 A~stos Seyahabmız 25 gün kadar ıürdü. tülüdür Bu menkul mevadıa kahn~ 
Hadıselerin merkezi 11kletini teşkil lıj-ı bazı yerlerde elli mctrtye klilı 

~~~~--·--~~-------

sez yor. Liburdan bildirildiA-ine göre Ger
deı: dvarındn Nadir han kuvvetle
rine mağlup olan Baha Saki, bu 
müsademede 300 esir kaybetmiştir. 

eden Sürmenenin Manahos ve Ofun olmaktadır. 

La Haye, 26 [ A.A] 
fngiltere tarafmdan dört alacaklı 

devlete verilen cevap ü:ı:erine 1Jala
hiyettar Franıız murahhası, Havaıı 
ajansı muhabirine bugün cereyan 
etmiş olan vukuatm fransız ht>yetin
de elim bir hayret hissi tevlit etmiş 
oldurı·unu beyan eylemiştir. Mumai
leyh, Fransanın Young planının ay
nen tatbikini talep etmiş olduğunu 

beyan eylemiştir. 

fngilterenin de 1928 EylQiünde 
Cenavrede ittihaz e d • mi ş olnn 
karar. mucibince buna iş tir ak 
eylemış bulunduğunu söyledikten 
s?nra, mütehauıelar konfernnsın n 
b1r tarihçeı;ini yapmış ve bu ·onfe
ranıın devamı mildd•tince f ·ı - ı. gı I~ 
mutehassıslnrın diğer refiki rinin 
noktai na.zarlarını kayıt ve ş rtınz 
k~b~I eylemiş olduklarını beycwı et
mışbr. Franıe., lngilterenin .oon l• 

lehi Üzerine La Haye konfernncını 
inkitaından Fransa için de~ıl, cihen 
sulhu için vahim tehlikeler tevlit 
edeceğini anlam1tbr. Bu ıebebe 
b\naen diğer alacı klı devhıtlerle 
bilitilıif İngiliz mclalibini imkan niıı
betinde tatnıin etmek çaresi mevcut 
olup olmadığını tetkik eylcmeği ka
bul etmiştir. 

Murahhaı İnıiltereye iki teklifte 
bulunulmuş olduğunu hatırlatmıştır. 
Sabahleyin tevdi edilmiş olan ıon 
teklif, ingilterenin hissesi İtalya ta
rahndan yapılan fozla bir gayretle 
tezyit edilmit ve Fran.a He Belçi
kamn vaziyetlerinde tebeddül vu
kua gelmemiş olduğunu söylemiştir. 
Bu teklif, İngiHz matalil>inin °o 60-
ını kapamaktadır. M. Snowden ise 
bunun ancak metalib tının °o 57 sini 
kapatmakta olduğunu söylemektt
J:.. u.ı.;a ... ın • ..ı uoyıc degllse c 
alacakh devletler bu farkl taviz et
mete mütemayildirler. 

Fransız murahhası, alacaklı dev
letlerin M. Snovdeni tatmin için ha
kiki bir gayret 1arfetmiş oldukfon
nı beyan etmif ve "Mezkur devlet
ler bir çok milletlerin 0111itlerini 
bota çıkarmamağl düşünmemiş ol
salardı, konferans çoktan hitam 
bulurdu, fransız heyeti son gayreti
ni ıarfetmiıtir. Mezkur heyet, Frnn
ıaya ve bütGn dünyııya karşı vad
fe1ini Y•pmıştır" demiştir . .Mur hhas 
netice olarak, Young planının tabii 
olarek tatbik edilmesi lazım geldi
ğini, zira plan tadil edildlgi takdir
de, içinden 91kalmaz bir 1ergOEefte 
atılacatı ve · Franıanm bu tahl"ip 
işine girişmek istemediğini söyle
mittir. 

Fransanın vaziyeti 
Parhı, 26 [A.A) 

Eçho de Paris gazetesi nazırlar 
meclisi içtimaının nihayetinde M. 
Briand tarafından La Haye deki 

hath hareketine dair kalemi mah
suı müdürü vasıtasiyle hükumete 
verilmiı olan teminatın kat'i oldu
ğunu istihbaratın atfen yazmak
tadır. 

Fransanın vaziyeti kat'iyen de
gişmemiş ve ne Y oung planında ne 
de Renin tahliyesi hususunda M. 
Briand bu va:r.iyeti asla tayir etme
mİ§tir. Mumaileyh, dört devletle 
Dawes planı bakayasından tenzilat 
yapılması hususunda itilaf etmişse 
de bu tenzillt Young plinımn bün-

ye.ini ihlal edecek mahiyette değildir 
ve me:dıılr planın ahkamı olduğu gibi 
kalmr.ktadır. M. Briand, M Strese
mann ile yapbğı mülakatlarda ta
mird eselesi bir sureti teıviyevc 
raptedilmedikçe Renin vaktinden 
evvel fahli}esi için bir tarih tespit 
edemiyec ğini söylemiş oldutu ri
vayet oluomRkt dır. 

Snovd,ene lıücu1nlar 
Paris, 27 [A. AJ 

Gaıeteler, M. Snowden in hattı 
re etini idcletle tenkit etmekte 

n bfr nltıımetten teveJlnt edecelc 
her tür}U mer.'uliyetl rden beri olan 
Fran!ıamn hüsnü niyetinden bahsey
leı:ıel,tedirler. 

La Hey, 27 [A.A] 
M. Snowden, Fransa, ftaly1t ve 

BeJçıJrnnın - Mutalebahmn % 60 şı
nı tatmın eden - tekliflernıi reddet
tiğind •n bu üç devlet yeni teklif
lerde bulunmayncaklanuı beyan 
ctıniqlerdir, 

} e11ide.11 içtİlna 
La Hey, 27 [ A. A ) 

M. Brinnd, M. Jaspara )i zdığı 
bir mcHuptn diyor l.i : " Şeraiti 
hA:ur.:l t hLnda u makul rekctin 
arlık iç"nden çıl ılmaz bir hale gel
miş aibi gorunen ~·aziyetc nihayet 
vermek için altı devlet mur hhas
lnrmı acilen içtirnaa davet etmek 
olduğu kanaatindeyim. Şsh!.>nn h"lıi
fma hir müt leanın ısaheti talınk
kuk edi.1ccye kndnr, ııaat 18 de bjr 
içtima n'-:tcdilmeninin faydalı olaca
tını zaımediyoı·um. n 

M. Jaapnr, hu mektubu nlınca 
lizımgeJen tertibatı cdacağını söy
leıni~tir. Mı maileyb, Jtalyanın kon
feranınn sant 16 da içtimaa davet 
edilrnee'.i t lehinde bulunmuş oldu
ğunu ilave etmiştir. Sa t 11,45 te 
M. Srıowden M. Jupardan murah
hasları rant 15,10 da içtimaa davet 
ctmesmı tal p etmif, fakat M. Jas
par içtima saııtlni 17 olmrak tespit 
etmiştir. 

M. Briand'an talebi üzerine Ren 
meıeltı1i ile iştigal edecek olan si
ynst komite toplanmıyacaktır. M. 
Snowden yarın EBbah bir heyeti 
umumiye içtimaı aktedilmesini talep 
etmiştir. 

Kabilin müdafaası için vücude 
getirilen Qç kademeli siper hatbnın 
müdafaası için ( 50 ) bin kişilik bir 
kuvvet toplanmışbr. Baha Salci, as
kerlerinin iaşcsine lazım gelen pa
rayı temin etmek 

0

için bir Alman 
grupuna Efgan tahbnın bir kısım 

mücevherlerini satmıştır. 

Ttirk-Rus 
komisyunu 

Ankara, 27 
Türk - Ruı ticaret komiıyonu 

bugün saat 4 de tekrar toplanacak· 
br. 

l\fahpuslara iş 
Ankara, 27 [ Huıuıi J 

ura hapiunesindeki mevkuf· 
lnrdan baP.ılan aralarında bir şirket 
tetkil ea rek keiie kağıdı yapmak 
ve bazı evrnk basmak için müsa
ade almıflardır. Bunun netice1i ola
rak kese ka~ıdının piyaaaıı ( 35) 
kuruştnn (30) kuruşa d6tmüştür. 

lzmir sokakları 
lzmir 27 [ Hususi J 

Scrmnyedıır bir Amerikan grup 
namına Belediyemize mühim bir 
rnürııcaııt yapılmıştır. 

Sennayedar grup; şehrin cadde
lerini Asfalt yapmak i9in taklifde 
buluıımuş ve Belediye bu teklifi 
tetkike başlamıştır. 

Buaun için evvela şehrin baı.ı 
ctlddelerinin Asfa.it yapılmaeı ve 
tccrftbelerde nıüepet ·netice alınırsa 
ş hrin ca<laclcr nin Asfalt yaptırıl
ması kararlaftırıh:11tbr. 

Tcorübd r; yangın sahasında, 

Kemer oaddeMi üzerinde ve finıdiye 
kadar lağım tcsiıab yaptırılmamış 

ol11n yerlerde yapılacaktır. 
Tecrübe müspet netice verirse 

şehrin addcleri Asfalt yaptırılacak
br. 

Izmirde sıtıııa 
fzmir, 27 [Huıuıi) 

Şehrimizde 1algm halinde bulu
n•a ve baylı tahribat yapan sıtma 
hastahğı giin geçtikçe fozlalaşmak
ta ve önüne geçilmemektedir. Sıt
ma mücadele komiyonunun ve be
lecliyei ıı bhıye memurlanmn faali
yetine ıliveten şehir dahilindekl 
su birikintilerinin Üzerlerine maıot 

dökülmeğe baş n mıftır. Sıtma mın
taknlanndaki halka kinin tevziabna 
devam olunuyor. Diln belediye tan
zifat ameleJıinden otuz bir kişi Sıt
madan rnuztarip idi. Civar köyler
deki amelenin de vaziyeti şayanı 
merhamettir. 

Sulaklı vadileri ile bunların tevabi- Zisino köyünün eteklerinden geçer. 
inde bulunan köyleri adım adım umağın nakledip birik:tirdifi taf n 
gezerek tetkik ertik. Bu tetkikat toprak Y1tı11larının cuameti Jeoloji 
tasavvur edilemiyecek derecede literattlründe g"Cirillmemit Wr dere-

ceye varmaktadır; bu •dete feno
meşakkatli olmuştur. Zira bütün bu menal bir hadisedir. Bu husu.ta 
hnvalide yol namına hiç bir şey yapacağımız neşriyatın beynelmilel 
kalmamışhr. jeoloji mabafilinde de büyGk blr 

Arazi Kimilen dağlıktır. Pek ehemmiyetle telikki olunaca§ını 
SJcak ve ratıp bir iklime malik olan zannelmek""te;::y=>i=z,,.,. =-"-=....,,-======-=-= 
bu mıntakada dağlan tırmanmak 
ve sel yataklarında biribirimize tu
tunarak çamurlara bata çıka arazi
nin jeolojisini, taşını, toprağını, vu
kua gelmiş olan heyelıinlann sebep
lerini, feyezanların tesirlerini tetkik 
ve muşahede ettik. Tetkikahmızın 
ilmi ndicelerini, bu husullaki ka
naatlerimizi bir rapor halinde gerek 
darülfünun emanetine ve gerek 
hadise hakkında pek çok alaka 
göstermiş olan dahiliye vekaletine 
arzedeceği:ı. Burada ıunu ıöylemek 
mecburiyetindeyiz ki biz bu tetki
katı yalnız ilmi ve nazari neticeler 
elde etmek için yapmadık, daha 
ziyade bu mıntakadaki feliket.zede
Jerin iltikbaldeki vaziyetleri huıu· 
".ıı.da pek mühim ameli neticeler 
elde etmek için yeptık ve bunlan 
da tesbit ettik. 

Bunu söylemekten maksadımız 
darülfünun emaneti tarafından bir 
tetktk heyetinin gönderilmeıine ka
rar verildiği haberinin bir kaç ga
zeteci tarafından alay ile karşılan
mış olmasına cevap vermek içindir. 
ilmi tetkiklerin ameli ehemmiyetini 
takdir etmiş olan bu havalinin bütiln 
resmi ve gayriresmi 1akinleri biıi 
hararetle istikbal etmiş köylerinin 
vaziyetleri hakkında hepsi fikirleri
mizi ö(lrenmek ietenaitler ve ilme 
itimatlarmı bu suretle göstermişler
dir. 

Tetkıkatımızın neticeleri11e geliı -
ce: bu huıusta da birkaç .öz söy
leyebiliriı: mıntakada vukua gelmit 
olan jeolojik hadiseler pek büyük 
mikyasta olmuştur. Bir kere ge:r.di
ğimiz saha tamamile volkaniktir. 
Binaenaleyh hadiseyi müteakıp hey
eJinlara ait yapılan neşriyatta gö
rüldüğü veçhile meyilli kil tabakası 
üzerinde mevzu kabili nüfuz bir 
bir çok tabakaların kayması bu 
muntaka için mevzubahı olmaz, 
zira volkanik arazide tabaka yoktur. 
Sahralarının başlıcalaranı andezit, 
volkanik tüf ve bl:"eşler teşkil et-
mektedir. 

30 Ağustos 

Zafer bayramı 
• • 
ıçın 

hazırlıklar 
30 Ağustos zafer bayramı için 

kolordu kumandanlıtı hazırlıklannı 
ikmal etmiştir. Kumandanlık, ierek 
o günkO geçit resmi, gerekse, o ak. 
şamki fener alaylan hakkında bir 
program tertip eylemittir. Bu prog· 
rama nazaran 30 fAğu.toı cuma 
günü kolordu kumauclanlıtı 

1abahleyin saat 9 dan 10 a kadar 
kumandanlık binasında . tebrikib 
kabul edecktir 

Saat 11 de, Taktim meydanıncl.ı 
içtima edecek olan kıtaat ve mek· 
tepleri teftiı edecektir. Teftişattan 
sonra kolordu ubitanmdau bir ef· 
endi halka bat kumandanlık mu
harebeıinin bir tarihçeıini yapacak. 
tır: 

Müteakiben geiit reımi başlıya
cakbr. Geçit re1mi e1na1ında kol
ordu kumandanı, Cümburiyet abi
desinin önünde ahzi mevki c • .. ek 
ve oradan ıeçit rHmİlıi temaıa 
edecektir. A"&.y önde nı11dka oldu· 
du~u halde tramvay caddesini tak
iben Beyaııda welecek ve orada 
datılacaktır. O g"ece taat Ye 

mektepler muhtelif yerlerde fener 
alaylan tertip edecekler n .. baha 
kadar etleneceklerdir. 

30 Ağustos zafer ve tayyare 
bayramı münasebatiyle tayyare cem
iyeti muhtelif nmtlerde ıoüsamere 
tertip etmittir. O filn 'H akfamı 
Sarayburnunda, Takılm bahçe1inde 
Fe.neryolunda, Bakırköy Sakı:ı:aj'a

cında mllsamereler ve mG1&bakaJar 
tertik edilecektir. -

Sarayburnu parkıaıa aahll b· 
manda laceuz, bando, mehter, orta 
oyunu, medda ve monoloı, bu 
kıımında varyete, zeybek rakNlan, 
cazbant ve ubaha kadar dau var• 
dır. 

iş bankası yeni 
binasında 

Ankara, 27 [ Apıtos] 
iş bankası yeni binasına yerleşti. 

lstiınhul Polis alayı Sultan Ahmette Bir şaki tutuldu 

Bu sahralar iklimin hu;ıııiyeti 
dolayısile yani fada hararet ve fu
Ia rutubet müvacche.sinde o derece 
şiddetle ve pek derinlere kadar ta
hallül ve teceızi etmittir ki, arbk 
oral rda tahallill hadiıe.inden mil
tee.sıir olmamış sert volkanik sahra 
hemen yok gibidir. Arazi tcmamile 
dağhk ve sathı mailler dimdik de
necek derecede sarpbr. Aynı za
manda burası Türkiyenin en fa:ı:le 

yağmur yağan bir mmtakasıdır. 
Bütün bu şartlar mıntaltadaki va
dilerin iki tardındaki dik yamaç
larının heyelana müsait bir şekil 
almaiını hazırlamışbr. 

Binadaki ufak tefek nevak11i 20 
ıüne kadar Oltecektir. llaamafi• 
dünden itibaren yeni bınada mua
melat ba,Iamışbr. 
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dün bir resmi geçit yaptı 

... 
o ONKÜ POLiS T ALf MLERr 

İstanbul polis alayı dün Sultan :A~mette bır re mi ge~t ynpmı§br. 
Polis müdürü Şerif B. alayı teftiş etmışör.Alay 30, ağustos ta~yre bayramına 
hazari nmaktadır. Bug"ündc sivil polis namzetlerı resmi elbıse giyerek bir 

reçlt re1ml yapacakur. 

Rize 27 ağustos 
Meşlıur çete reiıi Durak oğlu 

İsmail, ötedenberi takibinde bulu
nan jandarmamız tarnfından ölil 
oiarak istisal edilmiştir. Arkadaş

larından Ali ile kaya diri olarak 
yak.ıanmıtlardır. 

Temmuzun beşinci güniı saat 
yirmide başlayarak yedinci günü 
saat on ikiye kadar pek kı1a fası
lalarla 1aanak halinde dilıen tid-
detll yaj"murlar bu bazırlanmıt olan 

Bitaraflar hakemlig""i arazinin yer yer 1ıeyeıan etmesine 
sebebiyet vermiştir. Maatteessüf bu 

Atina, 26 Atuatos hadiseler henüz hitam buJmamışbr 
Yunan hükQmetinin Tllrk nota- ve arbk bazı mahalJerde laeyelanın 

ınna cevabı Ankaraya gönderilmiı
tir. Notada evveli ihtilafın ıiya1i 
mahiyette olduğu hakkındaki türk 
noktai nazarı reddediliyor. Not•da 
bundan sonra hakemden bahiele 
hakemin mübatlele itluinin heyeti 
umumiyesini tetkik etmekle bir 
karar verileceği beyan ediliyor. 

Yunan hükumeti, verilecek ka
rarın tatbikini temin edecek baıu 
tedabtr ittihazı f81'ttle meeeleyi 
bitaraf iz.anın hakemliğine t vdle 
haz.ır olduğunu beyan etmektedir. 
Yunaniıtan üçilncü bitaraf banın 
tayini için Cemiyeti akvama mil
racaattan bahıediyor, 

devam etm~ıi için .fiddetli yağmur
lara da ihtiyaç yoktur. Çünkü ev
velce heyelan istidadını iktisap et. 
mit olan bazı yerler şimdiden sou
ra heyelina meheyyal bir vaziyet 
aJmııtır. Bir çok köyl..-de gerek 
bizim oradaki tetklkatunız eınaı;ın. 
da ve gerek avdetimi:r.den sonra 
faz.I• yağmur :yaimadıtı halde bile 
beyelblar, çöküntüler devam et
mekte bulunmuştur. 

Baralarda iki gün içinde aralin
in topoarafiyasının tamamile değiştiği 
görülmektedir. Gerek feyezan ve 
gerek heyelan dolayııile bu mınta· 

1 
kanın maddi zararlan pek çoktur. 

Yunan intihabını 
kralcılar kazandı 

Atina 26 
Belediye intihabında 13 demok

rata karşı 30 kraliyet taraftan ka
zanmışhr. 

Hükümet şekle ait meselelerden 
dolayı intihabı feıh etme~e çalışı
yor. Buna karar verilirse bQyilk bir 
heyecan baş gösterecektir. 

Papa tekaut ediliyor. 
Atina, 26 Ağuıtoı 

Yunaniıtamn Ankara tefiri ıa
bıkı M. Papa bu hafta zarhnda te
kaüde ıevkediJecekdr. 

yeni ıifer M . Polıhroniyadil 
hakkında henüz Tilrk hükOmetfnin 
muvafakat cevabı ırelme'!'iftir. A!'· 
bean gelmesine iatbar edılm~ktedır. 

Atina, 26 
M. Vealaeloe, La Hayde ltalya 

har. müstetan M. Grandi ile tami· 
rat ve Türk· Yunan muelelerl hak
kında mülikatta bulunmuftur. M. 
Grandi1 TGrk-Yun.o sne1eleleri hak. 
kmda bGyük bir alaka ptermlttlr. 
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Doktor Hydorgyre, Montpidoigt 
kaplıcalarının zengin ve güzel has
tası Mrs. Washington Dolleyin asabı 
üzerinde yaptığı husnü tesiri hayret
le kaydetti. 

Mrs. Dolley bozulan sinirlerini 
tedavi için ta Amerikadan kalkıp 
Parise gelmiş, Doktor Hydorgyre e 
mü:acaat etmişti. 

Doktor o zamana kadar Montpi
doigt kaplıcasının şifakar tesirini 
tecrübe etmemişti. Mamafi hastasına 
oraya gitmesini tavsiye etti. 

Mrs. Washington Dolley ertesi 
gün hizmetcisini alıp kaplıcaya gitti, 
Dr. Hydorgyre kaplıca doktoru ile 
muhaberede bulunarak hastasının 
ahvali ııhhıyesi hakkında malümat 
alıyordu. Montpidoia-t kaplıcasının 
arsenikli ıuları güzel amerika üze
rinde hayrete ıayan bir tesir yap
mıştı. 

Hı t bir nöresteniye doğru sürat
le giden kadın toplanmağa başladı, 
rengi geldi, hırçınlığı geçti. Hasılı 
kısa bir zaman zarfında temamiyle iyi 
olup Parise,_ oradan da Amerikaya 
döndü. Anaak o sırada doktor Hy
dargyre aayfiyede olduğu için gö
rüşüp kendisine teşekkür edemedi. 

Doktor Hydorgyre ertesi sene 
bütün sinirli hastalarına Muntpido
iıct kaplıcalarını tavsiye ediyordu. 
Fakat her nedense, kaplıcaya giden 
ha talar arsenik su tedavisinden is
d. Jde etmediler. Zayıfler daima za
yıf kalıyordu; bir az semirenler 
olsa bile bunlar da bu hafıf 

semizlifi kaplıcada tabi tutulduk
ları iıtirahatı mutlak reji mine 
atfediyorlardı. 

Acaba kaplıcanın arsenikli su
ları a-eçen senedenberi şifabahş te
ıi~ini mi kaybetmişti? 

Bu muammanın içinden çıkama
yan Doktor Hydorgyre hastalarını 
bintürlü tevile uğratıyor ve Mont
pidogt kaplıcalarına hasta a-önder
mekte iırar ediyordu. 

Mamafi hastalar, bilhassa sinirli 
kadınlar bu tevilleri kısmen kabul 
ediyorlarsada kocaları hiç te mem
nun kalmıyorlardı. Çünkü kaplıca 

doktoru avuç dolusu para aldığı gi
bi kaplıcada oturmak da müthiş 
bir yıkım oluyordu. 

Bu urada doktor Hydorgre 
eski hastaaı Mra. W aıhington Dol
layın Parise geldiğini iştti. Derhal 
kadının ziyaretine a-itti. Genç kadın 
iyiden iyiye toplanmış, güzelleşmiş, 
ueş'eai temamiyle avdet etmişti. 
Doktor: 

- Affederainiz, Misis, dedi. Siz
den bir 'ey sormak istiyorum. Mo
ntpidogt kaplıcasında ne yolda te
davi edildiğiniz hakkında bana bir 
az malQmat verirmisiniz? 

Zenırin Amerikalı gülmeğe baş
ladı: 

kat mademki istiyorsunuz söyliye-
yim ... 

- Rica ederim ... 
- Peki. Efendim, sizin tavsiye· 

niz üzerine geçen sene hizmetçimle 
beraber Mont pidoigt kaplıcasına 
gitmeğe karar verdim. Trene bin
dim. Tesaclüfon bulunduğum kum
partmanda güzel bir delikanlı vardı 
Bir müddet konuştuk .. Sırf zevki 
için seyehat ediyordu. Huylarımız, 

zevklerimiz birbirinin aynı idi. Bili
yorsunuz ki ben on seneden beri 
dulum; on sededen be;i yalınız ve 
avare bir hayat sürüyorum. Ne ya· 
lan söyleyeyim, Hayatta bir arka
daşa ihtiyaç hissediyorum. Ve sizi 
beğendiğim ıçın benim hakiki 
derdimi anlarsınız diye size müra
caat ettim. 

işte bugün itiraf ediyorum, Sizi 
çok beğenmiştim. Fakat siz beni 
anlamadınız. Meslek aşkı ile beni 
sahiden tedaviye kalkmışhnız. Kap
lıcaya gitmemi tavsiye ettiğiniz gün 
artık sizden ümidi kestim. Mamafi 
sözünüzü de kırmak istemedim. 

" Şimdi heni anlıyan ve güzelli
ğim karşısında hissiz kalmıyan be
ğendiğim bir erkeğe tesadüf etmiş
tim. O lsviçreye gidiyordu. Kendi
sine beni yanına almasını teklif 
ettim~ Minnetle kailul etti. Ben de 
kaplıcadan vazgeçtim. Yapılacak 

şey basitti. Kendi ya-ime hızmetçi
mi Monpidoigt kaplıcasına yolladım. 

Hizmetçime mücevherat verdim, 
elbise verdim. Hizmetçim kaplıcaya 
gidip Mrs. Washington Dolley rolü 
oynadı. Ben de sevdiğim gençle 
İsviçreye gittim. Az bir zaman 
içinde bende ne sinir kaldı, ne uy
kusuzluk, ne huysuzluk 1 

Şimdi işin içinde neler olduğunu 
anladınız mı ? 

Doktor Hydorgyre sapsarı ol
muştu: 

- Fakat, dedi, beni aldatmağa 
hakkınız yoktu ... 

Mrs. Do!ley bir kahkaha Attı 1 
- Peki, derdimi teşhis etmekte. 

sizin vazifeniz degil miydi ? 
Doktor Macar başını önüne eg

di .. Hiddeti henüz geçmemişti. Bel
ki bir kaç acı söz söylemekten de 
çekinmeyecekti. Fakat bu sırada 

kapı açılıp genç bır delikanlı odaya 
a-irdi. Mrs. Dolley gülerek: 

- Takdim edeı·im, dedi. Beni 
Montpedoigt kaplıcalarına gönderen 
bayırkar doktor Hydorgyrc ... 

Sonra delikanlıyı göstererek: 
-Mr. Orelubald Monfdt ... deki 

kaplıcaya bace. !<almadan beni te
daviye muvaffak olan zat! 

Doktor delikanlıya kindar bir 
nazarla baktı. Fakat uzaktan elini 
U'Zatınaga mecbur oldu ... Delikanlı 

bu eli, bir minnet hamlesi içinde 
kırarcasına sıktı ..• 

Oudre' GoiiYnuor 
" - Bu benim için bi- sırdı ... Fa

~~.;;.;;...;.;...;.;;.~~~='=~==:==:~~~~,~~~~~ 

Bir tayyare kazası Araplar ve Yahudiler 
New-Y ork, 26 [A.A] 

Kadın erkek 7 bin yahudi, bu
gün Filistinde yahut:iler aleyhindeki 
kıyamlara karşı protesto için yapı
lan nümayişe iştirak etmişlerdir. 

Hatipler,: Araplarla yahudiler 
arasındaki ihtilafı tesviye için mü
essir tedbirler ittihaz etmemiş ol
malarından dolayı bu kıyı:mlarda 
mesuliyet hisseleri bulunan lngiliz 
memurlarının şiddetle muaheze ve 
takbih edilmeleri Uzım geldiğini 

beyan etmişlerdir. . .. . 
Hariciye nazaretı. Kudustekı A-

merikan ceneral konsolosundan 
Amerika tebasıııı ve Amerikalıların 
er,1 .:ıl ve em~lıkini himaye etmesi 
_ ı dilmiş olduğunu bildirmiştir. 

Hariciye nazırı, Amerika hükiımeti
n!n Filistin sufarma bir harp gemisi 

Moskova , 26 [A.A] 
Tas ajansı bildiriyar: Bir tayya

re Sotcii yakınında denize düşmüş
tür, Üç yolcu ölm"lştür. Bunlardan 
birisi kafkas ordusu kumandan mu
avinidir~ 

= = 
göndermek niyetinde olmadığını 
beyan etmiştir. 

Hariciye nazareti erkanı, Filis
tinde cereyan etmekte olan vukua
tı büyük bir alaka ile takjp ~tmek: 
tedir. Eakat bu yüzden lngıltereyı 
takbih etmek ve onu Araplarla ya
budileri birbirine katan dini kıyam 
ve isyanlardan mesul tutmak fik
rind• dezildir. Umumi kanaat lnıri· 
liz ordu ve donanmaıının süratle 
\'aziye\e bakim ve yeniden kan dö
külmesine mani olac~ğı merkezin
dedir. 

' ~==-
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Yeni c~nı~~e .. bir=IMJA<C~RAILAR KRA~D 
hamalı oldurduler 

Yeni camiin l\Iısır çarşısı kapı· 
sı civarında bir taş direğin üzerine 

yüklerini koymak meselesinden 

dört hamal bir birleriyle kavga et· 

mişler, nelicede bunların üçü diğer 

birini öldürmüşlerdir. 

Bir vapura tayfa olacaktım. - Eski bir kadın dost! 
Nihayet muhteşem bir vapurda muteber bir yolcu! 

Cinayeti ika eylemekle mazııu· 
nen yakalananlar Hasan, Efe Meh

met ve Arap Mehmet isimlerinde· 

dir. Maktül de üleymaniyeli Üs· 

man dır. Polis tahkikatını tamik 

etmektedir. 

K.aızal O~ ır 

Bir çocuk boğuldu 
Beylerbeyinde oturan Emin 

çavu~un oğlu lrfan çöp iskelesin· 

de balık tutarken denize dt;şüp 

boğulmuştur. 

Çarpılıp yaralananlar 
2195 numaralı oıomobil Sultan 

Alınıette oturan mütekııit Salih 

efendiye çarparak yaralamıştır. 

-C- 1330 numaralı otomobil 

Maçka paı'a9ta oturan 52 ya~ında 
Cemile hanıma çarparak ağır su

rette yaralamıştır. Cemile H. has· 

taneye kaldırılmıştır. 

o ırıı t n !Mı ca ır o ır 
Kendini boğacaktı 

Samatyada Merhaba sokağında 

oturaıı Haınayak karısınm Mısıra 

kaçmasıııdan müteessiren kendini 

iple boğmak isteınişsede kurtarıl
mıştır. 

TFŞl:.l\.KCR 
Merhum bubanı Sabık 'iırayı Dev· 

!et azasından ~lahmut Ziya Beyin ir· 
tihali mlınaoebetile ailemizin elemine 
iştirak ve beyan taziyet hıtfunda bulu· 
nan zevata arzı teşel<kıire muhterem 
gazetenizin tavassutunu rica ederim 
efendim. 

Bt'RHA:'\EDDI:'\ ZIYA 

[ Tiya-Cl"o, sinema 

Bu akşam 
Ferahda ' ~ ılim ve \'aryete. 
ıllilletde : Şevki B. Zeybekler ve 

Yaryete. 

l• stanbu.l durdüncü, icra. ~ıemurluğun~an: 
Hiiseyın Rı<ot Hendının Harı Alı El. 

den borç :ıldı~ı 650 liraya n1ukahi1 vefaen 
ferağ rylediği Boğaıiçindr ~ıınlıcada ye· 
ni mahallede ve Çubuklu caddesinde eski 
103 mükerrer numaralı arsa ve bir numa
ralı hane el'J"C\ m maklup cedit 9 numaralı 
müfrez maa ·bahçe bir bap hanf·nin 06 hig
se itlbarilt' ,·irıni bir hiı;ı~<' ... ini oğiu Emin 
Ef. ye devir. \e temlik. e)IPdiğinden ınez· 
kür hisse indelmüuyede 85 lira bedelle 
milşterisi uhtesine birinci ihalesi bil'icra 
ihalei katiye~i için 15 gUn müzayedeye 
ktlnulmu;tur. 

Hududu ; ) ol. Zahit ağanın. Rakım 

ağa \'eresesinin haneleri ve bilifraz Ekrem 
ve Ken1.:ı.I beylere tefrik olunan cedit 7 
numaralı hane ile n1ahdut 238 arşın mu
rabbaında araziı.len 8.5 ar~ın rnurabba1 ah
şap, na tamam, ınuhtacı taınir hane rnütt
bakı,i lıalıçedır. Zemin katında toprak 
havlı, b.'lğdadisi me,·cut sı\·asız bir ~ofa ve 
bir oda ve bahçede beş adet mevva ağa
cını mehtcvi olup derununda peli~ 1'.emal 
Ef. Lilıi ücret ~akindir. .\lezkür hiı;ı~eıı.in 

i~tirrsına )iiz<le he:} zaınla talip olanlar ve 
daha tİ\ade malfımat aluıak istiyenler hi~· 

seye mubip kıymeti ınuhamminesinin yüzde 
onu nispetinde pey akçe~ini ve 1929-37H 
dos\a numarasile I~tnnbul dürclüncü icra 
mf'~urluğnna müracaat etıneleri ve 19 -9-
929 tarihinde .aaı 11 ten 16 ya kadar iha
lei kati)'t"iİ ).1pılacağ1 iUi.n olunur. 

üzerimde eskice bir elbise, ayakla
rımda yırtık bir fotin vardı. Her bir 
halimle kendime acındıracak bir ta
vur almıştım. 

Dostum yahudiye kartını a-ön· 
derdi ve bir az sonra Mister Penni
nin, yani iri, şişman, patlak gözlü 
bir kurbağanın huzurunda idik. 

Mr. Penni 

Dostumla ·Mister Penninin iyi ah
bap oldukları görünüyordu. Biribir
lerine haylı iltifatta bulundular, ben 
bu esnada halime utanmış bir vazi
yette kapı önünde oturuyor, elimde 
tuttuğum eski şapkaya ve yırtık fo. 
tinlerime bakıyordum. 

Dostum beni göstererek ve gü
ya benim biç anlamadığım İngilizce 
ile söze şöyle başladı: 

- Mister Penni, size büyük bir 
rica için geldim. Şu kapı önündeki 
çapkını görüyormusunuz? Bunun ba
bası benim çok iyi ahpabım olan 
İsviçreli bir tüccardır. Daha on se
kiz yaşında olan bu çapkın bir kız 
yüzünden babasile bozuşmuş ve 
gemi taifesi olarak buralara kad;ı.r 

düşmÜf. Burada hiç bir şeysiz kal
dığı ve kabahatini anladığı için ba
na iltica etti, ben de ona şöyle 

bir iş bıılmak için size getirdim. 
Mesela vapurlarınızdan birisinde 
ahçı yamaklığı, bulaşıkçı gibi bir 
vazife lütfederseriz Avrupaya baba
sının yanına avdet eder. 

Bu zamana kadar gözünü ma~a ... 
sının üzerine dikmiş olan Penni, 
bir defa lütfen yüzüme baktı, ve 
şöyle bir süzdi; 

- Olur, benim vapurlardan biri
sinde böyle bir hizmet var Bugün 
ögleden sonra San Fransiskoya ha
reket edecek olan (Galiyat) vapuru
nda bir tayfa noksandır. 

Telefonla size haber veririm 
ve bu çapkını götürüp kaptana 
teslim edersiniz. 

Eski dost 
Dışarı çıktık, sokakta ikimiz de 

le.atıla kat.ıla üldük, fakat ne çare 
ki (Goliyat) cezir dolayısiyle öğleden 
evvel hareket etmiş bulundu ve ben 
yetişememiştim. 

Anıerikaya giden vapur çok 
vardı, fakat en fenası şurası idi ki 
bunların hepsi de Japonyaya uğra

yor ve ora da ıı~nlerce kalıyorlar~ı. 
Bu ise benim ışıme asla gelmezdı. 

Tali beni bütün bütüne terketme
mişti, kendisiyle bir kaç sene eve
lisi uzak şarkta bazı zevkli gece
ler geçirdiğim bir kadın dostuma 
tesadüf ettim ve bu dost b,ma la
zım gelen kagıtları bulmakta güç
lük çekmedi. 

Şimdiye kadar takındığım Skat, 
Mayer ve saireye mukabil şimdi 
kanun kadar zengin bir Mister Mak 
Garvin olmuştur. Bu Mister Mak 
Garvin, Singer dikiş makinelerinin 
tekmil Asya için vekili umumisi idi 
ve şimdi Şanghaydan Ame•ikadaki 
fabrikalarına avdet ~diyordu. 

Mister Mak Garvhıin ilk büyük 
Amerikan posta vapurile hareke
tinden daha tabii ne olabilir? 

Bu gemide yalnız iki tane lüks 
kamara vardı, bu kamaralardan bi
risinde bir Amerikalı milyarder, 
diğerinde ise tayyare zabiti Plilşav, 
yahut affedersiniz yanlış söyledim; 
Singer dikiş makineleri fabrikator
lanndan Mister Mak Garvin ikamet 
buyuruyorlardı. 

Gemiye çıktıktan sonra Mister 

Çanakkale Jandarma Mektebi 
Mudirliğinden: 

1- Çanakkale 9 No. Jandarma efrat mektebinin Ümera zabıtan 
ve efradının 929 senesi için Etin ihale tarihinden Mayis 930 tarihine 

kadar 13-8-929 tarihinden yirmi gün müddele kapalı zarf ile müna

kasaya vazedilmiştir: 

2- Etin ihalesi 1-9-929 Pazar günü 16 da vilayet dairesinde icra 

kılınacaı7ından ihaleden evvel mektep idaresine müracaat eden taliplere 
" derhal şartmamelr Kale mektep müdiriyetinden verilir. 

3- Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklifnameler 

şartnamedeki şeraiti dahilrııde verilecek fiat yazı ve rakkamla ve okuna• 

bilecek bir tarzda açık yazılacaktır . 

4- Bedeli muhamminenin yüzde 7,5 teminatı muvakkatası san

dık makbuzu ve ya hükumetçe maruf banka mektuplari kıymet muhar
riresi üzerinden istikrazı dahili t!lhvilatile borsa fiatından yüzde 10 
noksanile sair milli esham ve tahvilatın teklifname ile birlikte ikinci bir 

zarfa konularak komisyon riyasetine birer makbuz mukabilinde 

verilecektir. 

Garvin olmak kolaydı, amma artık 
haylı tanındığım bu şehirden bu 
namla ayrılmak ve bilhassa kontu
roldan bu namla geçmek biç işime 
gelmez ve belki de yakayı ele ve
rirdik. Bunun için de yine dostla
rım imdada yetişti: 

Beni tanıyanlara Pekine gide
ceğimi söyleyerek arabaya bindim, 

tam istasyona gelmeden bir kaç 
sokak evvel başka bir tarafa saptı, 
uzun bir yürüyüşle şehir haricine 
çıktı. Vusung nehri kenarında iki 
saat kadar yürüdükten sonra elle
rinde tabancalar bulunan iki erkek 
arabayı durdurdular, parola söylen
di, berayi teşekkör iki zarif kadın 
elini öptüm ve iki dostla beraber 
bir [çunke] ye atladık. 

Gecenin karanlığında bir müd-
det te nehir üzerinde seyahat, büyük 

bir fabrika binasının yanındaki zarif 
bir eve muvasalat ettik. Güzel tan· 
zim edilmiş, nefis kokulu bir kadın 
odasında üç gün istirahat ve ya 
hapis. 

Üçüncü gün akşamı nihayet baps 
müddeti bitmişti. 

Vapurda 
Muvasaletimizde olduğu gibi 

sessiıce bu güzel ikametgahı 

ve ondan daha latif sahibesini 
terk ettim, sandalla limana kadar 
geldik, beni götürecek olan (Mon
go!ya) Transatlantiğine yanaştık. 

Hava fena, yağmur yağıyor, 
geminin merdivenleri bile daha in· 
dirilmemiş. 

Bir çok bağırmadan sonra mer
diven indi ve Mister Mak Garvin ce
napları bavulu elinde olarak yukarı 
çıktı, 

Göverte yarı tenvir olunmuş, bu 
me'1Jur tüccara aldıran bile yo• • 
yerimi göıtrrm.Jk üzre gemi sÜv• -
risini aramak mecburiyetinde 
kaldım. 

Bu kendisinin taciz edilmesine 
kızdı, fakat elimdeki bileti görünce 

Takdiri kır~ lrerctle:,.i 
Mubadele komisyonu heyeti 

umumiyesi geçenlerde takdiri kıy

met heyetlerinden bir kısmının 

lağvedilmesine karar vermiştir. Bu 
karar, komisyondan takdiri kıymet 
heyetlerine bildirilmiştir. Yunanis
tanda takdiri kıyıııet işlerile me~gul 
olacak iki heyet bulunacak ve bun
lar işlerin süratle intacı için komis
yondan alacakları talimat dairesinde 
ev seyyar bir halde çalışacaklardır. 

hemen kendisini topladı, uzun 
düdük çaldı, bir kaç kamarot koşt 
ve tek bavulumu yakaladı, oniar 
lazım gelen emri verdikten ıonr 
bana döndü: 

- Fakat Mister Garvin, nede 
daha bu günden vapura teırif b 

yurdunuz? Biz ancak öbür gün har 
ket edebileceğiz. Bunu gazetelerle 
ilan ettirdik. Görmediniz mi ? 

- Maalesefi Hem siz bun 
do{rrudan doğruya benim adresim 
bildirmeli idiniz. 

- Affedersiniz, bunda kusur et 
tik. 

Kamaraya geldik, kamarot bo 
yuna: 

- Efendim, diğer eşyalar nere 
de? diye soruyor. 

- Onları anbara teslim ettim. 
- Ah efendim, kıymetli eşyala 

hiç anbara teılim olunur mu? kor 
karım berbat olacaklar. 

- O halde anbarcıya söyleyin 
de dikkat etsin. 

Zavallı bilmez ki bu tek bavulu 
da bana dostlarım hediye etüler 
Nihayet 5 kinunuevvelde Mongoli 
ya Şanghaydan hareket etti: 

Güzel havaya ve gayet iy' 
yemeklere rağmen Mister Garvin 
birden bire kamarasında hastalandı 

Bu hastalığın ne olduğunu o da 
temamen bilimeyordu, geminin do
ktoru geldi. İlk muayeneden sonr 
hiç bir şey anlamayan ve yere di
kilen gözlerinin önüne tutulan ve 
kendisine hitaben yazılan bir mek
tubu açıp okuyunca bu ağır hasta
nın marazını keşfetti. Yaman bir 
kahkaha salıverdi, ve kamarotu ça
ğırarak şu talimatı verdi. 

- Bu Mister çok hastadır, kat'
iyyen taciz etmiyecekıiniz. Yeme
ğini buraya getireceksiniz, gıdası· 
na ve yemeklerine çok dikkat ede
ceksiniz ve icap ettikçe beni çağı· 

racakıınız. 

( Arkası yarın ) 

rncuuu lu-.~ 

Bu sene kanuni müddetlerini 

bitirerek imtihana giren merkez 
memuru, serkomiser ve komiıerJerin 

emniyet umumiye müdürlüjj'ü encü

meninde evrakları tetkik ve hare

mden evvel müktesep haklariyle te• 

rfi imkanları tespit edilmektedir. 

Bu suretle bunların her hanıri bir 
mağduriyetten vikayeleri temin ed
ilmiş olacaktır. 

Ağustos Perşembe akşamı Büyük 
ada Yat kulüpte verilecektir. 

En iyi caz · zengin kotiyon • mükemmel büfe 

Hususi bir vapur lstanbuldan ve muhtelif semtlerden gele
cek zevatı Adaya götüreçek ve sabha karşı avdet edecektir. 

Biletler: 2 kişilik: 5 Iirıı • Yalnız erkek: 3, yalnız kadın 2 lira 

Suare elbisesi mecburidir 

lstanbul küçük sihhat memurlari 
Mektebi Müdürluğünden 

Her gün zevale kadar kız ve erlcelc talebe kaydedilmektedir. Kayit 

müddeti ağustos nihayetine kadardır. Tahsil müddeti iki senedir. 

Nehari ve meccanidir. Talebe tahsil esnasında askerlikten müeccel 

ve mezun olunca hizmeti maksureye tabidir. Mektepte mezun sihhat 

memurlarına ilk senelerde ayda 50-70 lira verilecektir. Sonraları kıde· 

mine göre diger devlet memurları gibi maaşları arttırılacaktır. Mii· 

acaat sıhhat vekaletine veya mahalli sıhhat müdrlüklerine bir istida ile 

olur. Fazla izahat almak istiyenler Sirkecide Demir kapıda mektep 

idaresine müracaat edebılirler. Arzu edilirse taşraya matbu mufassal 
duhul şeraiti varaklarından gönderilir. 

ı - Türkiye Cumhuriyeti tabasından olma ... 

2 - Yaşı yirmiden aşağı ve ya yirmi beşten yukarı olmamak. 

3 - Ahlakı mazbut ve her şaibeden ari bulunmak. 
4 - Askerlikle alakası olmamak. 

5 - Lise altı derecesinde tah9il görenler imtihan ile ondan yukarı 
tahsil görenler imtihansız kabul olunur. 
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Istanbul spor - Süleymaniye ı vurulan darbeyi ve onun aYakibi· 
maçının Istanbul spor tarafından ni tedkik etmek imkanı k~lm~
sahada kazanılmasından sonra E· mı;;;tır . .l\f ıntaka ~utbol heyetı reı· 

· ·· ·· d ht h d top sile Aptullah beyın yalnız ~u hare-mınonun e rı ım anın a · . 
l t k f tb ı hevetinin ketleri bile ispat eder kı Istanhul 
anan mm a a u o " kk d · "h d·ı k 

b. k ı d b · ı J"p takımı ~por ha - -ııı a ıttı az e ı en ·arar 
ır a em ar asıy e ga ı . . . . .. 
ğı k h aalibiyetten mafevk bır heyet ıçınde mudafaası rna up sayara u ı:> • k 

mütevellit hakkından mahrum et· kabıl ol~ıyaca . ktidar tarafgirane 
t .17• • mı.::tık Mıntaka ve gareıkaranedır. Eğer bu efendi-
ıbını o zaman yaz ~ · . . 

futbol heyeti reisinin bu işten k~r· ler verclıklerı ~aran vicdani ola· 
lı çıkan Süleymaniyelileri. bıle r ... ak kabul etmış olsalardı hunu 
önüne baktıran gayretke~lık ve F uthol federasyonundaki arkada~
kulüpçülüğü karşısında lstanbul larıyla serbestçe münakaşa ederler 
sporlular pek haklı olarak f~tbol ve kanaatlerini kabul ettiremezler· 
Federasyonuna müracaat etmışler- se o zaman prensip namına çekilip 
<lir. Futbol Federasyönunun bu giderlerdi. 
bariz haksızlığa mani olacağını f ._kemley·e merbutı·y·etl . . . . . ~ . erının mı· 
bilen mınta~a futbol heyetı r~ısı ntaka koltuklarını aralarında pay 
Orhan beyın, Istanbul sporu huk- etmekle ispat edenlerin h k'k· 
men mağlup arldetmekte kendi ... ile feragat göstermeleri de bek~e~e~ 
müşterek. olan Aptullah heyle bir· mez. 

likte futbol Federasyonundan istifa l\lıntaka futbol heveti lstanbul 
ettiklerini duyduk. Orhan ve Ap· sporu mağlup ~aydığı tarihi (!) 
tullah beyin bu istifalarını kariJe. celseyi dört aza ile aktetmi~iti. 
rimiz ihtimalki onların yaptıkforı Orhan, Aptullah, Sadun Galip, 
hak.::ı1zlıktan nedamet ettiklerine, Saim Turgut beyler. Bu dörtten 
yahut vukua gelen tenkidattan Saim Turgut \'e ..,adun Galip bey-

mütees:-ir olduklarına a tfedecekler· Jer maçın tekrarını ta leµ etıni:;ler, 
<lir. Fakat vaziyet böyle değildir Orhan ve Aptullah beyler de l:, 
ve yapılan istifa Federasyonun tanbul sporun mağlup addedilme-
içtima ederek bir karar ittihaz et· sini istemişlerdi. Heyler müsavi 
mesine mani olmak içindir. olunca rPİ:,İıı Lufonduğu tarafın 

Ketentohumu ve kuşyemi pi
yasaları hararetlidir. Düna kadar 
Trakyadan yeni mahsul ketetıtohu _ 
mu 33 vagon kuşyemi 18 vagon 
gelmiş ve iyi fiatlarla sablmıştır. 

Dün İstanbula gelen 
Zahire ve hububat 

Anadoludan 13 vagon butday 

15 vagon tiftik Trakyadan 1 vagon 
ketentohumu 1 vagon çavdar Deniz 
tarikiyle 249 çuval fındık içi.312 çu
val darı 5726 çuval arapa 175 harar 

pamuk 2 sandık afyon 25 çuval kep
ek 147 balya yapak 100 çuval Nuhut 
Ecnebiden 4851 çuval Mısır 6058 
5uval Un gelmişi:ir. 

IstanbuJ piyasa ve f iatları 
Afyon : Piyasa eski tarzda fia. 

tın yükselmesini beklemekte ise de 
ufak tefek satışlar olmaktadır. Dün 
yeni mahsul Mihalçcik 36 eski Ak
şehir 40 esk, Trakya muhacir 31 112 
liraya satılmıştır. 

Tiftik : Son günlerde piyaaada 
Konya çengelli mallar üzerine mu
amele olmaktadır ve dün de Kon
ya çengelli alata ve siyah 212 1/2 
kuruşa satılmıştır. 

Buğday: Yumuşak yerli 17 ku. 
ruş 30 paradan 18 kuruş 12 112 pa
raya kadar, Romanya yumuşak jf 

İstanbul eylül tahnıili 100 kilosu 192 
şilin, yerli sert 16 kuruş 20 para 

sert qo 10 dönmeli 15 kuruş 30 para. 

1 

Nohut: Uzunköprü malı 13 ku. 
ruş 30 parcya satılmıştır. Piyasa sa. 
ğlam talep fazla. Ecnebiye ihracat 
yapılmaktadır. 

Kuşyemi: Bir haftada teı;li111 
Lüleburg·az malı 20 kuruş 

Yulaf: Bir hafta vadeli teslim 
Adapazar 9 kuruş 

Ketentobumu: Ağustos nihaye
tinde teslim 22 kuruş 

Arpa: Mersin 9, Silifke 9 kuruş 
20 para Alpuköy 10 kuruş 20 para
dan sablmıştır. talep fazla ve mev
rudatta fazla fiatlar sağlamdır. 

Ecnebi piyasa ve fiatları 
LONDRA: 26 8 929 

Butday piyasası atıl fiat tema
yülü tenezzüle doğrudur. Avru;.>ada 
havalar iyidir. Manitoba 3 numara 
korteri 56 şilin 1 1/2 pens okkası 
16 kuruş 69 l/10 santim. Baruzo 
korteri 46 şilin 6 pens okkası 13 
kuruş 82 9/10 santim. Mıaır korteri 
35 şilin 7 1/2 pens okkası 10 kuruş 
71 9/10 santim. Yulaf 320 Libresi 21 
şilin 6 pens okkası 9 kuruş 60 1/5 
santim Ketentohumu tonu 19 ister
lin 17 şilin 6 pens okkası 24 kuruş 
92 4(5 santim. 

Liverpol: Buğday Teşrinievel 

100 libreai 10 şilin 8 1/8 pena ok
kası 15 kuruş 45 415 santim. 

Şikago : Hartvinter 2 numara 
eylül buşeli 131112 sent, okkası 12 
kuruş 94 santim. 

Vinipek: Buğday Teşrinievel 
buşeli 153 318 sent, okkaaı 15 ku
ruş 08 4/5 santim. 

....... Hamburg: Fındık içi Gireson 
eylül, Teşrinievel 100 kilosu 235 
şilin okkası 152 kuruş 23 1110 san
tim. Fındık iç Levant Eyliil Te,rini
evel 100 kilosu 233 şilin okkası 
150 kuruş 80 4 5 santim. Fındık iç 
lspanyol Teşrinievel 100 kilosu 230 
şilin okkası 148 kuruş 99 1/ 6 san
tim, 
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Malum o1duğu veçhile Federas- noktayi ııazrırı kabul edilmiş ve 
yonlar beşer kişiden miirekkeptir bu haile boyle cereyan etmİ§tİ. 
ve üç kişi toplanmayınca içtima 1staııbul spor facıası kahrama
edemezlcr. Azadan Burhanettin nlarının Yelevki Lu rnünasebı>tsiz 
bey 5-6 ay evel çekilmiş ve Futbol münasebetli olsun futbol federas· 

K~<§l o ~©'1' fl<@~ır~ 
Köprüden 
Kadıköyüne $ 

Kadıköynden 
Köprüye ' 

fehrf'nııınl"I ~ark değirmen. 
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Köprüden 
Haydarpnşaya 

Haydarpa~adaıı 
: Köprüye 
: 6 20 • l - l" .. I t fi 15 Galata itha. at 

~ u ki~en i ret kal. yonunclan ~lmaıarı çok i;-i oldu. 
mı .. tJ. Şimdi Orhan ve Aptullnh Çünkü bu zevat iş ba:ıncla ol· 
beyler de istifa edince geride iki bukça dün 1stanhuJ ~porun ba~ına 

6 15 ... : 7 O:> t 
,.. 40 ! 
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8 10 
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"1 j 7 13 
i "48 

i 8 25 

•• •• \ıl •• .. g r g n en: 
nza kalmaktadır ki bu suretle içti- gelenin yarın bir Cliğerinin bn~ına 
ma akdetmek ve lstaubul spora gelmesi muhtemeldi. 

[ga~etoceır 

Vefada ikınale kalanlar 
\ efa orta mektebi müdiirlüğünden : 
• Iczunİ} et ,.e ikmal imtilıaııları olan 

efendilerin gilnlerini anlamak üzere { 1) 
Eylul 929 tarihine kadar mektebe müra· 
c:ıatları. 

-= 325 Doğumluların son - yok:' 
lama ve muayenesi hitam bulmuş 
olduğundan 29 • 8 . 929 tarihine 
müsadif Perş~mbe günü saat on 
da şubede kurra çekileceğinden 
32~ D. v~. bunlarla muameleye 
tabı tevelludatın yevmi mezkurdıi 
mukayyet bulunduğu makallesi 
heyeti ihtiyariyeleriyle beraber 
jube merkezine gelmeleri ilan 
olunur. 
_;_------::-~---------
z AYI : 'fatpik ıniıhürümu ıa}i etliın . 

Yenisini yaıdırdıın. Eskisiııın hükmü 

yoktur. 
Uleli aparllmanında 2 • 27 

Hatiçe Hamı 

1 d" du· ncii Sulh hukul.t mal,e-

8 eyo~ u ur 
. d . Tereksiıır. mahke'!'ece :rn-

ıncsın en • .. , ff Kir)ako Ko-ıanta· 
Zİ\ et ulunan ınule\ e a a b ! 

• h t ·ufun a u unaıı 
ra Efendinin ta tı nshııı ı mnhallesiıııle 
Bevoıı-luııda Kamer atun . 

• 
6 (20) aralı haneııııı Çakmak sokağında nuın . . . 1 · ı. h.Q . ( 1666 ) lira)'& talıbıne ıha C'ı 

nısı ı.sesı .
1
• l 

1. - . k 1 ,.e tarihi ı ııı ıııı ev\'e ıyesı ıcra ı ıııınış , d l· 
itibaren on beş gün hitamında rıı-uınu . e 
ı 1• • Ü • • • lmnk u""znre ılın· a l)CSI m ~terı ıne aıt o " ' 
lei katiyesi mukarrer bulunmuş olduğun· 
dan fozlasitle talip olııı lann kı} meti rııu· 
hamminesi olan (2500 liranın )Üzde onu 
nispetinde pey akçesini ınibıahı:iben 16-
E, lül. 929 Pazarte i gunü saat 14 te Be
} Oğlu Durdilncü Sulh hulrnk m:ıhkeme· 
sind hazır bulunmıılnrı lüzumu ilan Qlu· 
nur. 

----------------~------------

------------r----1 staıılml lıe:;iııci icnı mcmurlıığuııdaıı: Hır 
horçtan hnt zhılildfumlıtu mukarrero lan 

Buık markalı knp:ılı lıir adet ııtomo!ııli 
31 - All,u to · 929 t.u'İ!ıiııc nıüsadif Cumar
ıc i giinu ~ıııt Lirden ıl.ıye bıclıır Tnksiııı 
de c.tonıohıl te\:ı.ld,uf nı:ıballiııbe furuht 
edileceği illin olunur 

N tışit B. i\lncide ,,. ;\luazzeı H. lard.ırı 
borç nldı1>:1 p .. r.ı)n mukabil lıırinci de

rece ipotek goqterilcn BakırköHıııde Yc-
şılkoy kari} P i :_;;e, k!"tı\ ,. ın~ılıalksirıdı 
~ümrut okRJ!ındıı ccdıt .1() o. ııııı-terı•k 

U.} ll) u lııl\ İ rıı.ıa halı~c lıııııc ırıd ·lı~ıiiza. 
yedı~ dorı hın on lırıı hcdelle ı. lıhi uhdc
~i'.ıc lıirır1<·i ılııılcsi yapıldı. llı:ılci krıti}esi 
ı~ııı on h ~ ;ııın miu.u} ı..dP\ c koııulmı.ıııtur. 
Hududu: lııl)n ııı<-ıı•ı. HurriH•t ... , ku"'ı 
Bıı:aı;i!110. Alıil)a ilı• lh,rlııı:. arsnsı vı 
t:mk ıle mahdut 9.lO ıırııııı araziden 130 
ar~ııı bina mutelı:ıki,.,i lıah!.edir. E\.snf ve 
mü~tcınil ıtı: hane nhQnp üç katın ıenıini 
çini ,e çimento :ılıaıılık ca n<'kiioh med
hal bir ev nltı ıki hir aralık altı odıı iki 
balkon üzeri ortıilii hır taıa uç lıclfi oirisi 
lafırnnga mutfak \e hamam ınerdiveu 

:ııı kömı.irluk 'e sarnıçlı rnaıı teferrWıt 
ı:ırlık ve elektrik tertıbatlı }eni olup 

~aın.a~e "'nrcti \ardır. Bahçedeki tulum. 
deıııı ne. h r 

.. 
.!: 
r. .. 
j;" .. 
E. 
c 
:ı 
c. 
c ,... 
i:" 
:? J 

~/ .. .. • 1 

8 15 • 
u 40 : 
9 20 <t 

9 s5 i 
]() 25 ' 
ıı o:; ı 
11 40 • 

f 
f 

12 15 
13 os 
J:J 50 
ı ı 2.5 
15 ].) 
15 ı:; 
lf> 10 
Hi 40 
li 15 
17 50 
18 25 
19 0.5 
19 45 
20 30 
21 
22 o.; 

• : 
ı : 
~ 

ı • 
ı • • • 

8 
9 
9 

ı5 

05 /'/ 
50 

10 25 
11 05 
11 40 
12 ı;; 

13 
ı:i 
14 
15 
16 

50 
35 

16 30 
17 
lj 15 
17 45 
18 25 
19 05 
19 4;; 

20 20 
21 05 
21 28 
23 

("J S~fer yalnız Cuma. Pazar, Çar
tınlıa günleri lla)darpaş&)8 uğra)ll• 

('111.;tır, 

İ") efa r )Blnı7 Pu·arteai, Çar\'am• 
lıa ı:üuleri Ha} dnrpu~n)ll uğı·u)a• 
c•.;ıl.:tır. 

8 15 
a s2 
9 55 

lI 05 
J1 10 

12 15 
13 05 
J ı 2.') 

J5 15 
16 10 
16 ·IO 

17 15 
17 50 

13 25 ("'] 
18 40 
19 05 
19 
20 

·15 
:·m 

22 05 

• n 53 

f 99Jl['J 
• 35 
ı 9 56 
• ıo 35 • • 11 ı:ı 

:

: 11 ~ ! 12 20 
13 08 

• 13 58 
• 
ı 
ı • • • • : 
ı • : 
t • • 

14 o 
15 08 
16 08 
Jj 13 
17 40 
18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 on [···ı 

l''"J Seferi )apun •apurlar )ulnı:r. 
Pc ~embe, Cuma, Pazıır ı;İinlerini in• 
l.'.iLedcn 1;eeıı Ha) claıva~a)a uf!ra)n· 
t•aktır. Raına:mnın hldnci ı.;ece•indrn 
Ha,rıııııın sonuo<"u gc('c~iııc kadar bt>r 
ı;ece Hıt)ılurpıı~)a oğrayacııktır. 

l'"J S<"feri )aluı:r: Paı:ar, Per~t'nıb<',. 
Cuma ııüuleri lfa)darpa,a)a ıığra)a• 
uktır, Yalnız Ramaunıa birinci gÜ· 

nünden Bayramın onuncu ıruaunc 

kadar h"r gün Ha~ darpafaya uğra)a 
cakbr 

Cinsi Adet Nevi Kilo G. 
Madeni kol saati 1 paket 
Altın kaplama saat (paketten müfrez) 5 200 
Nikel saat bileziği ( ,, ,, ) 5 035 

Adet 
14 

Paket gümrüğü tespit defterinin 1862 sıra numarasında cins 
ve evsafı yazılı bir paket eşyanın bila sahip kükmünü iktisap ey· 
!ediğinden 23-8-929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzaye. 
d~ye konulmuş olmakla 7-9-929 tarihinde satılacağı ilan o)unur. 

Anbar iam·ri 
Tütün inhisarı umuın n1üdürlüğünden: 

idareye ait toptaşı anbarında mevcut keşifnamesi mucibince bazı 
tamirat pazarlık suretiyle icra ettirilecektir. Talib olanların keşif· 

nameyi almak üzere her gün müracaatları ve 31-8-929 Cumartesi 
günü saat on buçukta GaJatada mübayaat komisyonurdı bulunmaları . 

Urfa n üc dei un iğ. 1. en: 
929 Senesi Haziranından 930 senesi Haziranına kadar bır sene· 

lik merkezi vilayet hapishanesi için azami altmış bin kilo ekmekin 
münakasa şartnamesi veçhile ve kapalı zarf usuliyle 14-7-929 günün
den itibaren yirmi gün müddetle münakasaya vaz va talip zuhur 
etmediğinden 4-9-929 Çarşamba günü saat 9 da ihalesi icra olun
mak üzre talip olanların şeraiti anlamak ve pey sürmek için ko
misyonu mahsusuna müracaat edilmesi ilan olunur. 

-----------~~~~~~---

A©laOaır taırD'fFesn 
. ıo Haziran tarihinden itibaren Cumadan miida günlere 

Seter No. 1 :l 5 7 9 11 

Pı-ndi.ktcn kallı.ıt 
Korta.lıLın 

B.adaJıın " 
ltc,ı eUdcn " .. 
Blll'ı:ezdan ,. 
Kınıılıdııu ,, 
lodııdıın 
Kadıköyiiuden" 
Köpriiyo vanı ~ 

6-
610 
6,25 
6.40 

7,26 

7,10 
7,30 

7,"5 

8,SO 

7. 
7,ıo 

7,0S 
7,20 
7,4.5 
s.. 
8,1.5 
8,30 

9.1& 

8· 

a,ss 

9-
9.10 
9.25 
9,W 

10,25 

mahsus adalar hath 

13 

10-
10,10 
10,25 
10,40 

11,25 

15 

ıı,,o 

]],40 
Jl,55 
12.ıo 

12,$5 

17 

14,0E 
ıs,ıa 

14,30 
14,45 

15,20 
15,40 

19 

JS-
15,!5 
15.45 
16-
16,15 
16,30 
16,55 

17,20 

21 

17-

17,h 
17,2:J 
l i,40 
18,0S 

18,30 

23 

ıs.3:; 

l 5 
)9- . 

19,lS 

:.ıo-

25 

l 05 
lıl, '0 
]0,50 

20 ;) 
llO .. o 
!?0,35 

!?J,10 
21,.SO 

r·ı s ultan Ahmet Sulh icrasından : Bir de. 
vinden dolayı ınııhcıız ve furubtu mu· 

karrer olan : }\.ons ıl, ayna, seccade, Jıca. 
napı"' minder ve sairenin Eylülüu lıirinci 
Paza; gliniı saat oıı bird~n itibaren Tupa· 
nede l.Jııt pıııarmda. furulı~ olunac.ağı~dan 
talip olanların vakıı ıneıkurda mahallınde 
hazır bulunacak memuruna müracaat eyle. 
mclcri ilan olunur. 

balı kuyudlln borularla llı~e) e su gc ır. 
B 1 muııtalnm olup hır -,ol.: nı~y~n 
a:ll~~t: ve bir ha) lı gül fidanı , salaş bır 

~S~e~fe~r-=N~o-.-------2 ______ 4 ______ 6 _____ 8 _____ 10------~1~2 
26 28 

----~--~-------------------} tanbııl beşinci. i~ra. ~nemurluğundan : 
Bir borcun temını ıçın mahcuz ve sa

tılma ınn karar , erilen sııgmal iki adet inek 
Eı lulun ikinci Pa1.arte i giln.i saat ondan 
ıt1ibar n fatihte Atpıızorında satılacağı ilin 
o unur. 

ahır ve bahçenin etrafı tahta pe.~de. ve 
ki k .. Leylak 8 1,açlanyla muzeyven 

parına ı 'e f> • • 

<l k h. ., .. yu·· , doi<saıı lira ktrnıetı 
O Ut ın 1" 1 ~ d. ) " de 

muhaınminelidir. Borçlu sakın ır. . uz 
beş zamla talıp olanlar re da~ zıyıı<le 
malilmat almak istiycnler kıyaıett muba,nı· 
minesinin } iızde 10 nisP.etinde pey akçe· 

ini \'e 929. 1920 do~ya numarayı ile .. ıs
tanbul dordüncü icra memurluğuna mura· 
caat etmelerı \e 19. 9. 92q tarihinde seat 
14 ten 16, kadal' ihalei kat'ı) esi )apıla· 
caC(ı ilii.ıı r ıur. 

Küprilden kallut 
Kadıl Öyilnden 
Modadaq " 

Kıualıdan 

Buı·gıu:dan 

Heybeliden 
B. adadan 
KartalJen 
Pendik ten 

.. .. 
• .. .. .. 
• 

8,35 
8,4$ 

8,25 

9.0~ 

9,20 
9,SS 
9,45 

9,10 

9,SO 
lo,~s 
ıo,::o 
lo,so 

10,15 
10,!55 

11,05 
11.20 
ıı.sı 

11,50 
12,ıs 
12.so 

12·· 
12,20 

12,50 
18,05 
18,20 
13,30 

ıs,ss 

IS,55 

14,30 
14,45 
15 . 
ıs ıs 

15 rn 
H ,5 

') 

ıs-

15,40 

15,65 
16,10 • 
16,25 

ı·ı Du 1 fareıli licferlcr Htlnız Pıızar cünlerlne mnhıuo olup so Eylula kadıır yap. '•ca!ttır. 
•'j Bıı l•nretll acfer 30 Eı-lülıı kıı.9Fr P~ar '-oiluıuı ~npılma)ll<".ak l"'e 3J l:.)·!Lll· l-rıb ııd ı 

17-

17,45 
18-
18,15 
18,25 

18·-

18,4!> 
19-
19,15 
19,SO 
19 :;5 
20,10 

fTU 1 r •,. \ pıl 

18,05 

19 

f' J 

ukt r 

19-

19.45 
20-
20.ıs 

19.ı.IS 

20 
!! ,10 

!!0,1 

21-
21 • .; 
!?ı. 

.. ı,4t 

21,45 

!2,50 
22 o 

L'J 



Mahlulat 
müdiriyetinden: 

Bidayeti ilan ( 28 - 8 - 929 ) Hafta ( 1 ) 
Nihayeti ilan ( 25 - 9 - 929 ) Carşanba 

Kıymeti muhammenesi 
Lira Kuruş 
2638 26 Feriköy Fransız mezarlığı caddesinde mükerrer 22 

ve mkltıp 21 numaralı 146 zira 57 parmak mıktarında 
bulunan ve Üzerinde ahara ait barakalari mWıtemil 
arsanın tamamı. 

130 Tarabyada dere içinde 38 numaralı 130 arşın ınıkta· 
rında bulunan arsanın tamamı. 

280 Samatyada hacı Hüseyin ağa mahallesinde narlı kapı 
caddesinde 50 ınükerrer 50, 50, 50 numaralarla mü
rakkam 281 ar1ın mıktarında bulunan arHnın tamamı. 

3142 Üsküdar Seltmiye kışlası caddesinde 53 No. 754 artın 
miktarında bulunan fırın arsasının on ikide bir hissesi. 

4354 Kabataşta Ömer avni mahalleai tramvay caddesi 2 
Harita No. namazgah arsası 631 arım. 

Bidayeti ilan (14-8-929) Hafta (3) 
Nihayeti ilan (11-9-929) Çarşanba 

~ Kıymet muhammenesi 
Lira Kuruş 
591 50 lshakpaşada Saraçhane sokağında 1 No. ile mürakkam 

591 arşın 12 parmak terbiinde mubterik konak arsa· 
sının muayyen mahallinin tamamı. 

450 Samatyada Mirhor flyas bey mahallesinde Merhrda 
koşesinde 200 arşun nııktarında 34 No. ile mürak
kam 3 oda 1 sofa 1 kuyuyu müştemil maa bahçe 
ahşap bir bap hanenin tamamı. 

2433 60 Cibalide Üıkübi mahallesinde Boıtan hamamı ıoka· 
ğında 4056 arım mıktarında 5 No. ile mürakkam bir 
kıt'a bostanın tamamı. 

875 28 Mabmutpaşada Hacı köçek mahallesinde ve caddesin-
de 239 atik No. ile mürakkam 144 hi•se itibarile sek
sen dört hissesi. 

275 Abiçelebi mahallesinde Limoncukır caddesinde 36 atik 
67 cedit No. lu 25 arşın mıktarında fevkinde 2 odayı 
müştemil kagir dükkan 120 hisseden 10 hissesi. 

· Bidayeti ilin ( 21 - 8 • 929 ) Hafta ( 2 ) 
Nıhayeti ilan ( 18 - 9 - 929 ) Çarşanba 

Kıymeti muhammenesi 
Ura Kuruş 

90 Üıküdarda Murat reİll mahallesinde Çavuş dere •oka-

72.''i 

1988 

ğında 177 atik 213 cedit No. ile mürakkam iki odalı 
ahşap bir bap hanenin nısıf hissesi. 
Kumkapıda kazani Sadi mahallesinde patrikhane so
kağında 7 No. ile mürakkam 4 oda bir sofadan ibaret 
maa bahçe ahşap hanenin tamamı. 

Fındıklıda Fatma hatun mahallesinde Gümüş suyu 
caddesiıade 284 artın mıktarında 47 • 49 maklQp 
numaralı 

Bidayeti ilan (7-8-929) Hafta (4) 
J Nihayeti ilan (4·9-929) Çarşanba 

( Kıymeti muhammene1i .., -
" Lira Kuruş ' 
\ 500 Kasımpafada Hacı Ahmet mahalleıinde Uzun yol 

caddesinde 281 atik 7-19 cedit No. lı 400 arşın mık· 
tarında iki ahşap odayı müıtemil bostanın beşte bir 
hissesi 

1200 

200 

584 

834 

Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde kavun ve Irmak 
sokaklarında arka arkaya 19 No. lı maabahçe kiğir ve 
41 No.lı tahtani üçer odadan ahıafı mwızilin tamamları. 
Üıküdarda Rum Mehmet pap mahallesinde çeşme 
meydanı sokağında 24 arşın mıktarında 2 atik No. Iı 
kahvehanin dörtte bir hissesi 
Kumlı:apıda kürkçü başı Süleyman ağa mahallesinde 
iıkele caddseinde atik ve cedit No.lı 48 arşın mıktarın-
da fevkinde iki odayı müştemil kagir dükkanın 120 
ıehimde 40 sehmi. 
Çarşuyukebirde sahaflarda 89 No. ile mürakkam 31 
metre terbiinde bulunan dükkanın 12 hissede dört 
hissesi. 

333 33 Salma tomrukta k':fevi mahallesinde kasap sokağında 
32 No.lı üç oda bır sofadan ibaret ahşap hanenin ta. 
mamı pazarlık suretile satılacaktır. 

Baladaki emlaki mabhile dört hafta müddetle aleni olarak müza
yedeye konulmuştur. Müzayedeye iştirak edecekler kıymetin yüzde 
yedi buç~u nisbetinde teminat olar~k dördüncii haftanın ihale günü 
Hat on dorde kadar Çenderlitaşta lstanbnl Ezkaf müdiriyetj binasın· 
da mah!Qlat kalemine müracaatları. 

Mahlulatı vakfiye 
· · - ~ müdiriyetinden: 

Kımetl: Lira Ziraı 
35140 1757 

Bahçekapısında Hubyar mahallesinde Aşir efendi caddesinde 
yeni postahane arkasında vaki balada kıymeti muhammene ve miktarı 
ziraı muharrer çeşme, sebii ve mektebi müştemil arsaya müzayede· 
sinde verilen bedel haddı layıkında görülmediğinden bir hafta müd
detle pazarlık suretiyle müzayedeye konmuştur. Talip olanlar kıymeti 
muhammenenin yüzde yedi buçük nispetinde pey akçesi veya Banka 
kefaletini hamilen 4 Eylı11 929 Çarşamba günü saat on dörde kadar 
lstanbul evkaf müdüriyeti binasında müteşekkil idare encümenine 
müracaatları. 

• 

Mahlülah vakfiye 
müdiriyetinden : 

Kıvmeti muhammenesi (6110) L. (3055) zira. 
Feriköyilnde Feriköy cadd esinde 25 No. ile murakkam balada 

kıymeti muhemmene ve miktarı ziraı muharrer bahçe dört hafta müd
detle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuştur. 

Talip olanlar kıymeti muhemmenesinin yüzde yedi buçuğu niıbe
ti~de pey akçelerile teklif mektüplarıni yevmi müzayede olan 25 • 

Eylul • 929 Çarşanba günü saat on dör buçuğa kadar Istanb , ıl Evkaf 
Müdiriyeti binasında müteşekkil idare Encümeni Riyasetine tevdi 
etmeleri ilan olunur. 

Mahlfılatı vakfive 
Müdiriyetinden: 

Kiymeti 
Lira Zira 
5848 941 
Kabatsşta Ômer Avni efendi mahallesinde Tramvay güzerga

hında 1 • Harita No. balada kiymeti muhammene ve miktarı ziraı 
muharrer namazgah arası 4 • hafta müddetle ve kapalı zarf usulile 
müzayedeye konmuştur. Talip olanlar kiymeti muhemmeneıinin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey al.çelerile teklif mektuplarını yevmü 
müzayede olan 25 • Eylul - 929 Çarşanba günü saat on dört buçuğa 
kadar İstandul Evkaf müdürüyeti binanasinda müteşekkil idare Encü
meni Riyasetine tevdi etmeleri ilan olunur. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

1 
oda 

Müzayedeye vazolunan emlak 
- Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın biriooi katıada 39 No. 

2 - Balatta Tahtaminare mahalleaiDCle Çiçek ııolrağıııka 3 No. 
hane 

3 - Sütlücede Mahmut ağa mahallesinde Tekke çıkmazında 
semahane ve bahçe 

4 - Üsklldarda rum Mehmet pafa mahallHinde Çeşme meyda
nı caddesinde 3-1 No. dükkan 

5 - Üsküdarda rum Mehmet paşa mahalle&inde Çeşme meydanı 
eaddesinde 13-15 No. dükkan 

6 - Üsküdarda ÇiRili mahallesinde SilMdar ııta ıokatında 
216 No. dükkan 

7 - Üsküdarda hace Hesna hatun mahalleainde imaret çıkma
zında abur 

8 - Küçük çamlıcada Meddi~ mahalleııiıacM Fııik bey soka· 
tında 19 No. dükkan 

9 - BoA:a:ı:içinde Ku:ı:guncultta 9&rtl cadde • e 11 • 27 e . 
dükkan ma arsa 

10 - Haydarpaıada İbrahim ata ıaabaUuiıKla va caddatiade 
17 No. düklt&a 

11 - Kulekapı11nda karanfil sokatııwla kahvehane ve araa 
Müddeti müzayede: 16 Ağustos 929 dan 7 Eylul 929 Cumartesi 

günü saat on dört buçuğa kadar 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğiedıım müzayedeye vaz

olunmuştur. Taliplerin yevmi ilı«le olen •on günGn saat Oll dı'Srt bu· 
çutnna kadar şartnameyi okumak ve teminatı ınuvaklcate ita ederek 
mllzayedeye iştirak etmek üzre Istanbul Evkaf ıaüdiirliiğ!inde vakıf 
akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müttemilitı hakkında malUmat almelt ilte1Mler ba 
müddet zarfında müzayede odaMna müracaat ed..-ek ecri miıil 
raporlarını görebilirler. 

Evkaf Umum Müdürlügünden: 
Merkez ve Miidiriyet Şı:ıabatı vakfiyesi .. alı:linu içİll h'lzumu man on 

sekiz kalem kırtasiye ve sobalarda ihrak' ~unmak üı:re dörtyüz çeki 
odun ayrı ayrı aleni munakasaya vazedilerek 1eylulün yedinci Cumartesi 
saat onbeıte ihaleleri icra edilece8"inden talip olanlann ıaraiti anlaaak 
üzre hergiln levazım idaresine, ihale günü de idare Ell()ümenine 
müracaatları . 

--~- ~-

--- ---·------.• ~ 
Şehremaneti ilanları 

~m-. .... ._.-.,lllllllliill ....................... ..a 
Arpa saman münakasası 

Şerhremanetiuden: Mübayaasına lüzum görülen 415316 kilo 
arpa ile 398898 kilo saman kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Taliplerin §artname almak için her gün levazım müdürlüğüne gel
meleri, teklif mektuplarına da ihale günü olan 14 Eylül 929 Cu
marteıi iÜnü saat beşe kadar mezkur müdürlüğe vermeleri. 

+ + 
Ş ehremanetinden: Su fıçılarında kullanılmak üzere lüzumu olan 

950,000 adet damg;. kurşunu kapalı zarfla münakasaya konmuş
!ur. Taliplerin şartname almak için her gün levazım müdürlüğüne 
gelmeleri, teklif mektuplarını da ihale günü olan 19 Eylül 929 
Perşembe günü saat 15 e kadar mezkur müdurlüğe vermeleri. 

+ + 
Ş ehremanetinden: Kara_ş-üm.rükte kilise sokağındaki çeşme ile 

koca Mustafa paşada oksuzce camii sokağında kain su haznesi· 
nin tamiri pazarlıkla yapılacağından taliplerin 31 Ağustos 929 
Cumartesi günü saat 15 e kadar l evazım müdürlüğüne gelmeleri. 

+ + 
Ş ehremanetinden: Köprü hasılatı kutularından çıkan 130 kilo ka· 

dar mühür kurşunu pazarlıkla satılacağından taliplerin 3 Eyli!! 
929 Salı günil saat 1 e kadar levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

+ '°' Ş ehr~manetinden: Mübıyaasına lüzumu görülen Elektirik meaaha 
aletı kapalı zarfla münakasaya konmuşh r. Taliplerin şartname 

almak için her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri, teklif mektup
larınına ihale günü olan 18 Eylül 929 Çarşamba günü saat 15 e 
kadar mezkur müdürlüğe vermeleri. 

• • 1 - 4 Eylül 929 O~man ağa 
5 - 8 ,, ,, Cafer ,, 
9 - 12 11 ., lbrahim ,. 

14 - 15 ,, 11 Rasim paşa 
16 - 17 ,, ,, Mecidiye 
18 - 19 ,, ., lkbaliye 
21 - 00 ., ,, Osmaniye 
22 - 24 ,, 11 Hasan paşa 
25 - 29 Zühtü paşa ,, Zühtü paşa 
30 - 3 Teşrini evvel ., Tui\"lııcı Göztepe 

6 9 ., ,, Sahrayicedit - Kozyatağı 
10 12 ., ,, Bostancı - Suadiye 
10 12 ,, ,, Merdiven köy 
13 16 ,, ., İçeren köy 

Beygir, Katır, Merkeplerin RUAM muayenesine yukarıda yazılı 
günlerde devam edileceğinden her mahallede mevcut hayvanatın 
niultarındaki rüade cüzdanila birlikte daire hey' eti baytariyesiııe 
getirilmesi aksi taktirde eva111iri hilkOmefe ademi itaat noktasından 
takibat yapılacağı ilan olunur. 

y 
Istanbul mevakıfı mütecaviresi 

Zafer ve tayyare bayramı münasebetiyle 30 Ağustos 
Cuma günü Banliö trenlerine ait hususi 

seyrüsefer tarif esi 
Bıın\iö trenlerinin muntazam seferleri kamilen lağvedilecek v• 

yerine bervcçi zir seferler ikame edilecektir: 
lSTANBULDAN HAREKET 

Kliçük çekmece (Florya) saat 7,30-8,:10-10-11-12-13-14-15·16-17' 

17,30-18-19-20-21,30. 

Yefilköye saat 12,30-13,30-14,20-15,30-16,30.20,30. 

YE.ŞlLKÔYDEN HAREKET 
lıtanbula saat 7,45-8,23-13,30-16,30-17,30-18,30 

KÜÇÜKÇEKMECEDEN (FLORY A) HAREKET 
Ittanl>..tlıa -t 6,50-8,50-9,50-11·12- ~14-15-16 • 17 -18 -18,~-

19,20-20-21. 
VELi EFENDiDEN HAREKET 

At yarışlarının hitamındllJl 15 dakika ıonra Veli efendiden ı.. 
tanbula lıuıusi bir tren hareket edecektir. 

HAŞiYE - Trenlerin kiffeıi Balıklıdan maada bütön mevakifte 
tevekkuf edecektir. Bundan maada altları çizilen trenler Veli efeıı-

0 A • • akf' M d' } . d di ko.şu mahallinde duracaktır. rman ve rzzıı v ıye ü ır iğın en: • MODlRlYET' 
• 

Şilede vaki Yeniköy vakıf ormanlarının karacasu mevkii ile civrın- 1--------------------------
dan iki senede kat ve İmal edilmek üzre ikibin kantar kömür 31-8-929 Tı· caretı• Bahrı·ye mektebı· 
Cumartesi saat onbeşe kadar müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanların 

Iıtanbul Evkaf müdiriy tinde Orman ve Arazi idareıine müracaat A ı· • • d ı "' d 
etmeleri. a ısı miı Ür ügün en * • • 

Cibalide Üsubi mahallesinde Bostan hamamı sokağında 5 No. Eylülün on beşinci günü tedrisata iptidar edi· 
Hamam bostanı demekle maruf vakıf tarla 7-T.sani-932 tarihine kadar leceğinden talebe kayt ve kabulüne başlanm~tir. 
icar edilecektir. Müzayedesi Eylulün yirmibirinci Cumartesi günii nat M k h · · 1 f · · · 
onbeşe kadar. Talip olanların lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve e tep ne an ve meccanı 0 up se aın tıcanye"fe 
Arazi idaresine müraıcaat etmelerii. ı Kaptan ve makinist yetiştirir ve derecesi yüksektir. 

Tahsil müddeti ikisi tali ikisi ali olmak üzre dört 

Erzak münakasası 1 

Yüksek Baytar mektebi Rektörlüğünden : 
Mektebin eylül gay.,.ine kadar ekmek , et, sebze, mekülat 

hayvaniyesi mevkii münakasada olup talip ıtıhur etmemesine 
mebni 28 ağ'ustos 929 Çarşamba günü saat 14 te ihaleıi icra kılı· 
nac11S-ından talip olanların defterdarlıkta MüeHeaatı tücc r 'ye ve a ı J 
ıiirraiye mıı h rrsibi mes ' u1lU~-ü n e ınüracaatlım . 

senedi. Ali birinci sınıfa liseyi ve tali birinci sınıfa 
lise dokuzu ikmal eylemiş talebe alınır ve liselerin 
onuncu on birinci sınıflarından münakale euretile 
telebe kayt edililir. Talip ~!anların eylülün yedinci 
Cumartesi gunüne kadar ıstidalarına atideki evrakı 
rapt ederek Ortaköyde Çıragan Sarayı ittisalinde 
kain mektebe her gün öyleden sonra müracaat et· 
meleri lazımdır . 

1 · Hüviyet cüzdanı. 2 - Aşı ~ahadetname8i. 3 • 
Mektep şahadPtname veya tastıknaınesi. 4-Maznun 
ve müttehim oln1adı~ıııa dair polisçe musaddak 
ilmühaber. 5 ·Dört adet kartonsuz ve~ikalık fotoğ· 
raf. 6 • V ı:li,. teli} eleriııin ınu~adr! rı !: in za f'.u .rct;eri. 
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·Tayyare pnyangoslUJ 
YEDiNCi TERTiP 

:"i 
lklNCI KEŞiDE: 11 EVLCLDEDIR. S 

BCIYCJK iKRAMiVE:·ı: 
~ 

35, 000 LiRADIR r~~ 
AVRBCA: 

. . . . . 

1a.ooo 
1s.ooo I~ 
12.000 ı; 
1 O.OOOlirahk ikramiyeler ve=T~ 
10.000 liralık mükafat :~: 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktır. 

30 000 Ura kazanan 9924 numarala bilet· t b ı 
Trabzon, İzmir ve Turgutluda. ' 1 an u • Ankara, • • 

l 
~8 000 Lira kazanan 30811 numaralı bilet: İstanbul Ed' i ~~ 

zmır, Acıpayam ve Samsunda. , ırne, : p,: 

f ~5 OÖOdO Li~a knzanan 33166 numaralı bilet: İstanbul, Haymana : H: 
Dnır, cmış ve Samsun..ı.. ' : : 

12 . "··· :fij: 
Çanak~ ~:•Saı::::~d!_ 12759 numaralı bilet: lstaabul, lzmir, , 

110 <>?O Lıra kazanan 32575 numaralı bil et: lstanbul, Bursa oıi,li 
lçe1, zmır ve O smanelide Sablmışbr... : t : 

... ~~·~····~~..uL!l.!.L9-Lıtı!,• 
~ Niif~~~t-7a-;:;: 

lstanbul ithalat gümrüğünden: 
demet 139 kilo lavha saç 

" 152 " " ,, 
,, 50 ,, oluklu ,, 

balya 206 ,, matbaa kağıdı 
sandık 266 ,, yaprak teneke 
Paket 28 11 puplin 

< r-. ı ı !l tn :..':. }t) } 1 

·ı~~ Türkiye iş Bankası uınumi 
ı - ~~ı- · _ . . . . . !11üdürlüğündeı_ı: 

1 

r Seyrı sefaın l Turkıye ı, J.>ınkasının Edremıt şubesı bıaasının ınşaab mumanakHaya vazedilmiştir. Münanılcasaya ııtl· 
rak etmek isteyenler ıartname, mukavelename suretini ve num fre planlarım bankamızın Ankaradaki U· 

mum müdürlüğüne müracaatla 20 lıra mukabilinde alabilirler. Teklifnameler muteber bir bankadan alı· 
nacak ve inşaatın baliğ olacağı mıktarın % 15 ay nisbetinde bir kefalet mektubu jJe beraber önümüzdeki 
10-9-29 salı günü öğledenevvel umum müdürlüğümüze tevdi edilmiş olmalıdır. 

Merkt'ı; At'rntus; Gnlata Kv ru 1.ıa· 
şırıda Beyoğlu 2362 
Şube Arantaeı: Mee'adet hanı altındG 

stanbul 2740 
---

J(adıköy llattı 
Kadıköyiinden 14,35te kal

kan vapur 28 Ağuıto&tan iti
baren ] 4,30 da kalkacaktır. 

rrahzon ikinci posta 1 
( lZMJR ) vapuru '19 AA'u -

•to• Pertcmbc akşamı Galata 
rıhtımından hareketle Zonguldak, 
fnebolu, Sinop, Samsun, Ünye 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trabzon' 

' Rize, Hopaya gidecek ve dönüş-
te Puar iskelesiyle Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, Polathane, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ftsa, 
Samsun, Sinop, lneboluya uğra
yarak srelecektir. • 

İzınir siir'at postası 
(GCLCEMAL) Vapuru 30 

Ağu~toı; Cuma 11,30 da Gala
ta rıhtımıııdaıı hareketle Gu
martcsi abahı İzmire gidecek 
ve Pazar ] 4,30 da 1zmirden 
bart'ketlt' Pazarlc~i ... abahı ge· 
lecc>k tir • 

Vapurda mükemmel bir 
ork st rn '" c ar.bant mevt'uttur. 
em~.--

•• znll:Jiil 

Sadık zade 
Birauerler vapurları 

KAH \UE:.\IZ 
l\JU~TAZA~I YE I.ÜKS 

POSTASI 

Müteahhitler tekliflerinde inşaatı asgari ne kadar müddet zarfında yapacaklarını vazıhan dercede
cekler. Müddet itibarile en kısa teklifte bulunanlar şayanı tercih olacaktır. 

Umum nıüdürJünıüz bir güna fiat kaydı gözetmeksizin diledi~i mütaahhide ihalede serbestir. 

Emlak ve Eytam Bankası İstanbul 
şubesinden 

Pazarlıkla satılık emlak 
Esas No. s. Mevkii ve nevi Becleli 

24 Şitlide fzzetpafa Çifliti ara2iıi dahiJinde 7 No. Jı TutJa Fırmt 3000 
79 Kadıköyünde Rasimpata Mahallesiade atik 18 mükerrer numaralı arsa 1500 

106 Büyükadada Nizamda 5 numaralı 2800 arşın bağ · 100 
118 Büyükadada Ebe mevkiinde 11 numarala 319 arşın behçe 600 
151 Büyükadada Nizamda atik 22 cedit 34 numaralı •aoda dükün ve ltahçe DK> 
Balada muharrer emlik bedeli peşin veya mukassatan te1viye edilmek ıartUe ve pazarblda ub• 

lacağmdan taliplerin şubemize müracaatlara . 

Ticareti Bahriye mektebi alisi mübayaat 
komisyonu riyasetinden 

Pazarlıkla Labaratoir alat ve edevatı münakasası 
Mektep mihanik, Elektirik,Fizik, Labaratoiri için mübayaası muktezi 281 kalem alit ve edtTat S • 

9 • 929 Perşenbe günü saat 14 de ihalesi icra kılınmak iizre pazarlıkla münakasaya vazolua.alattur. 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere Cumadan mada hergün Ortaköyde mtkteb müdürltlj'üne münca· 

atları veya İstanbul Deftardarlıiı binaaında zirai ticari müesıesat muhasebecilijiRe mlraCliılltlan •• 
münakasaya iştirak için de yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakket teminıtlanıu y-. ve ~ .,.... 
lıktan evel mezkur muhasebeciliğe tevdi ederek vaktı muayyende mektepde m6tefekkil mübeyaa 
komisyonu riyasetine müracaatları. 

D iyanet işleri levazım m&dir-

24 
1 
ı 
1 

paket 11 ,, seten 
sandık 588 ,, karfi~ çivi 
çuval 60 ., kahve . 1 

[{UZA r 
1 upurıı 2 EJ ltll 

300000 kilo ekmek mfinakasası 
Ista11bul müddei umurrıiliğinden: 

Hlğünden: Hayratı ıerlh iPa 
lüzumu olan 400 ad•t kaba ıs.t 
ile l 000 adet orta ve SOO adet 
büyük kıt' ada süptiJie . --b· 
uya vazolunmut ve E,-.. 6 im 
Perşembe günl verilecek t.tlır 
haddi layık görüldütü taktirde 
ihalderinin icrası rau.kar.rer bu· 
luamuş olduj'uadan tal, ohah· 
nn yevmi mezkirda tt k ıtla
riyle Istanbul evkaf cWreainde 

bağ 27 ,, pirinç boru 

~ 1 
sandık 50 ,, kesme şeker 
top 7 ,, yün mensucat 

1 
1 

11 
2 

~ 2 • 

patlak 13 ,, zehirli buyu 
adet 00 O tunç heykel 
sandık 284 ., tarçın 
çuval 40 ,, tarçın \ 
çuval 36 ,, kına kına kabuğu 

7 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

adet 00 O oyuncak tüf ek 
,. 980 ,, demir tava 
,. 650 ,, el makinesi 
" 450 ,, demir kürek 
" 410 ,, İngiliz anahtarı 
" 150 ,, Mılamur elyafı 

çuval 080 O ipekli mensucat 
1 sandık 30 S ' " K sedef düğme 
2 balya 125 ,, keıadir ip 

1 adet l,SOO " batul çanta 

1 sandık V C 60 kilo panfalon askısı 
1 " D ~ ~ 62 " pirinç ve teneke tabak 
1 " B 4 ~ " puraelirı abc:!esane taşi 
1 " A D 12~500 g ~~ekaç men.gene 
1 ,. 1P mensucat 
1 adet O O 9 O bezli ağc1ç şezlonk 
1 sandık A Z O A 47 " merıeucat faailelik 

Kaçak 

Bila 
sahip 

Bila 
sahip 

y K 227 kilo ipekli pamuklu mensucat 
J p E S 69 ,, ., ,, ,, 1 Transit 

• Balada muharrer 36 k~le~ ~şya 29-8-929 Çı!rşaı:nba gününden 
itibaren Istanbul ithalat gumruğu satış anbarmda bıJınüzaycde sa-
~cağı ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 

Serbest ınühendıs ve ınektepten 
tr.ıezun feıı ıneınurlarıı1a: 
Şose ve köprüler \'e sular mumum müdürlüklerinin merkez ~~ vilayet 

ler kadrolarında muhtelif maaş ve ücretlerle kullanılmak uzer~ ne 
Yiiksek dereceden itibaren muhtelif kıdem ve liyakatte mühendıs ve 
fen memurl.ırına ihtiyaı;ımız vardır. , 

A~ustos nilıayetiııe kadar müracaat edecekler teshit olunarak mev· 
<:ut Şartnamelerimiz daıresınde kendilerine teklifatta bulunacağız. Arzu 
eden), rin mektup ve hatta telgrafla ınezun oldukları mekteplerle haiz 
oldı kl.ırı "c-.il ... alardan bal c<lerek ı afıa vekaleti mü teşarlığma müra· 
c,.at etmeli lirler. Bilahara vesikaların asıl ve ya musaddak suretleri 
Vekaletçe tetkik olunacaktır. 

A) n · \'azifeler için Ecnebilerden vuku bulaoak müracaatlar ayni 
§artJ· .• a kabul ve tetkik olunur. 

Pazartesi gun~ai~l:mı 
·ılı tını m<lan lınr··l\etlt"'(Zoııgul
dnf,. lnebolu, S~Pop Sam,..un 

Ordu Giresoıı. Tırabzou ve Hize 
· kel,·luıine azimet ve avdP-t e· 
ecckti r. 

Ta{' ılat için Sirkecide M"s 

E
et hanı altında, ncantasma 
racaat 'l'riestino dnire!i Te

lefon : l!l;tanhul 2134 , ...-..a -.,, 
1"'XJI J'.ftrJ .... 11.111.'V;! 

Y elkencİ Vapurları 
Karadeniz lııks H' ılr'at postası 

fJ r. ı 
I .a l...!ı ı!.ı ı:.!ı 

V AP Ul(U 

ı\Gt~To. Çarşaınlla 
Gtirıi> ak~amı Sirkeci rılı-

tımınaan harekerle doğra Zon
guldak, f nebolu, Samsun Or
du, G"reson, Trabzona 'Sür
m~ne ve I izeye gideceir. 

1 af..ıl..t i!(iıı si rkcride ) el
kcnci Han ııda kain .ıcentası· 

n 1 miiraca a. Tel. lstanbul 155 
, llla~mt.ılbl-.ı ___ _. 

L '}l·-,· 11.ılı ıri Avıı·tuıya 
SEN JORJ KOJ .. E.Ji 

(,aluta: Çınar sokak İngilter.e 
sefarethnnesi knrş sında 

11 Eylül 1929 ela açılıyor. 
.Evlulıın 9 'e 10 ııuncu günleri 

) en~ ıs.leh~ ile ikDlale ka1ınış tale
benıa ıuıtıbanları icra olurıacaktır. 

H~r kısırn içiu 8 Eylult~ kadar 
her guıı (9·12) \c (l'ı 15) d k ,_,. arasın a 
ayıt ıuu&nıelatı yapılır. yeni tale-

benin nU~\ıs tezkeresi, ulahat ve •fı 
raporları ıle son rrıt>ktep t d 'k . . 1 . as ı name· 
sım ve >ır kıt'a fotoğr f a getirmesi 
lazımdır. 

l etuıbul beşinci ıcra memurlujundan : 
:Sır adt~ elma ı e v bır çift küpe 

ve uç adet eluı .. s ) uzuı. A'•ust 
b osun otuz 

biriaci Cuaıarteai gunu saat 00 u·· t .. 
ı; en ıtı· 

bareıı :pudal bedeıteniııde bUmüıayede 
tatılacatındaıa tAlip olanlar yüvın ve saati 
meıkurJa mahallinde hazır bulunmaları 

illin olunur. 

Kilo Çjft : Şehremanetinin vazeylemiş 
200000 208333 Aı~ari olduğu enafı haiz birinci 
200000 312500 Azami : nevi ekmek. 

lstanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri için ihaienin tasdi
kinden 31 ·5·930 tarihine kadar muktezi ekmek kapalı zarf usulile 
v~ 20 gün miiddetle mevkii müzayedeye vazedilmıştir. ŞartnamelİDİ 
~m&k istiyelerin Cumadan mada her gün lstanbul adliye leYaıtm 
daıre.sine ve tarihi ihale olan 12-9-229 Perşembe günü lstanbul vilayeti 
umuru hukukiye müdüriyetinde mübayaat komisyonuna saat 15 te 
müracaat eylemeleri ve bu saattan sonra zarf kab .. I edilmiyeceji, 
talipleri11 Ticaret oda1ıncla mukayyet bulusunaıı meşrut olduğu ilin 
olunur. 

~ .......................................................... . 

ı L~.~~~~?!. ~~~~~.:~~~:~:'. ~~!1:!~~~~~-~~~ ... J 
Z ııınr vr: Zl}~n . vef~rk ı fintı ifa) iteahhi!t etmeyen ıııüteahirli nam ve hesabına ol&rak 
I L :\fıılte1~ lı f'Sı ıçın konıı~)Oııda mevcut ııumuııesi \e~lıilc 100 adet talebe do· 
8 1 nll'•ll ıııunakaca ııı..retile satırı alınac ktır. Müoakuıı ı 929 · Ağustos • 29 Per· 
şeohbe J!ıinu . Eılll\t M,30 da Harhİ)e Mckıebi )Cmekhanek.ri öniındeki maballi 
nıa su5und& ıcra kılınacaktır. Talipleria §llrtnsme ve uumuneai için k '1miıyonumu· 
.';'!uıa \ e ıftirak ipıudc ~rtnamoei "cçlailc münakıisa mahallinde haır bulunmaları 
ıı.&u oluoıtr. 

A ı>kl'ri Mı L:tepler içi•ı kııpıılı 1.arfla )apılnn rnuoakasasındaki fiatı gali gôrül .. n 3000 
lcııPI <' ı;az}ağ• 28-.\ju:ılos-929(.ıı~nba giiııu saat 1530da Harbi)e Mektebi yemek· 

haııl'leri nunaokı ıuııhallı ıuahsuauoda pau.rlıkla ııatw alınacaktır. Taliplerin prtna· 
meaı için komieyonumuza müracaatlan ve irtirak içinde pa rlık mahallinde hazır bu· 
lunnıalan ilan dunur. 

ı\ ı>h.cri Mrktepln için kapalı zarfla münakasaya konularak fıatı gali görülen 75000 
1 kılo Yerlı pirıuç 29·\~u~to ·0 29 Perşenlıc gunu saat lf> da Harbİ)e Mektebi yeme
klıı.~ıcle.ıı onuııdc:ıu ıııalıalıı nıahsusunda pazarlılda &atın alınar.aktır. Taliplerin şartna· 
ırıeıo ı .. ın komı~} onuwuza muracaatları ve iştirak için de pazarlık maballiade hazır bu· • 
lıınuhnası ilin oluour. 

A k ri :\fektr:pler için 30000 kıl-O Bulgur kapalı zarf suretile satın alınacaktır. Mil· 
ıınkn a ı 17·e\lul 929 :-:ialı günü saat U,30 dn Hnrbi}tı Mektebı )e111ekhaueleri önil· 

ıırlrkı l\Hıııalrnı:.ı malısllıude icra kılınacaktır. Taliplerin şartnnme ve numunesi için 
konı )ona murac.ıatları \e iştirak içinde şıı.r&uamesı veı;hil~ hazırlayacakları teklif •ek· 
tuplorını uıuııd.el ılmıılıcr uıııkabiliode kouıis) on riyaeetine vwmeleci illa oluaur. 

Odun 
Çeki 

+ •• 
1000 Topcu atış Mektebi içi.ıı 
400 Mesaha Tnburu • 
500 M&ltepe li1esi • 

Ballda malıı&llerile hizalarıııda mık.damn mııbarrer Odun bir prtouıede ol&rak 
kapalı r.arf euretıle Nıtın alınauktır. !'rtüuakuaları 2crAtustoı·929 pertenbe günü Mat 
15,30 da Ilarbi)c l\It:ktebi ) enıcklıaııeleri önundeki ıırnoakaııa raahaUiade icra kılıua • 
caktır. Taliplerin ,arırıamesi için mahallı mı.kardaki klilr.aiiyona m'tiracatl&rı ve &fti. 
r&k i9fnde faı1M11Hııi veçhile hazırlayacakları teklif mektuplanaı IUtİ mu.a)')'UCIÜıe 
kadar ilKMber m•kabilinde Komİlyon riyatetine vermderi illa oJuaur. 

Diyanet işleri levaııa mldürlll• 
ğüne muracaatları. 

} atanbul İcrutodan : Yaıcı flaa7ot .,.. 
ledi Bahanntn lttaııbul lblıaa Dok 

antirepo Şirkeciııden hoı:s •t~ 
mukabil merhun oı.n Hey dfl ,. p 
Mustafa Qeiebi mahalleüin enu 818 Tt 

Beyotlu tokağmda eski lll, 121 llJflk• 
rer yemi 121 ıı'luaar.:lı milfCa'ek .ıecit _.. 
hallini mü~temil bir bap aplrlUllJ&DJD it 
rubu hi sesi birinci ihlleai yapılmak O.. 
re otuz glin milza)edeye konwmn~tur. 

Hududu : Fatma Zehra H. t~~ 
laıtarı hanesi ve goçit ımballi . f'! sumı 
lm ile mabıiuuur. 

Muabaaı: Ka7fd• n ltilmtmlı• "~ 
yiiz OD )Hİ artın on yedi ~ " •• 
inde araziden ÜÇ sil~:lıur arpa b. 
md&e.bakısı •> dmM • ' 

Mü~aııııiUtr: .A~ !kljh- "tıı tltı 
Jr.a&tu *"'* olup lift -- iau .. 
pim girlldibe lMr -- aıdn " IO 
ayak mermer IDll'diveole Çlku.r.k iki ta-
rafta menııer ko&onu bulwaan cameklnh 
kapıdan zeraiai çiui dQşeli bir koridora 
geçilir. Bodrum, bir koridor 6-riode J• 
di adet odun ve kö~~ ... ~ıı ~ 
laarice kapıaı venm. Biriııc:a Mı ta• 
pıcı odaıı n piri&ci dairede bR lııoridor 
ilı.,..iııdl' beş odı. bir banyo mahalli um 
beli, bır n~uıpak ol\f.tfı"'' ~ ldlptto 
te ve denıır parma • llMQDllt BMirtio 
venlerden ikinci kata çık&llr. bcııi ._.. 
Bir koridor, altı oda lıa ~ =·W'\ 
~ ael&, bir mutbd1

1

....,. ~ ... 
oü, dsırdilucu, betinci cfairg dl, ltlael 
dairenin ayntıitr. Alımcı Mire .... .ela 
bir heli, bir matbah " .a..-ı ıı:-ı: 
kuao Te iki m~r ,.ıa .. n 
ve su haaineyi ve bu "-1• a.t Çil" 
ıua ırhk. vu bir l&hit d~ ff a.'i lld
lü zemini elvna gini d · •• «rafı 1• 
nm metro irtifaıau ch•arla .m&t IJ~ 
tacasa vardır. A~ ......_ eılıelLü· 
rik ve uN p&i ı.İlılb ~ DpJar 
ya&h ı.eyalı ~vular ~ mıık-.Jı~ı~. 
Apartaıuaa ~pla•mh WDG utlaD ad-

Mavna münakasası 
Istaohul liman şirketinden: 
Bartın ve Alaphda inşa edile~eği ilan olunan mavna müna· 

kaa~ıı için hu mevk~ler h~ricin~eki yerlerde de inşa için teklif 
vakı oluna kabul edılecej'ı tavııla ıeklinde ilin ve ferait hakkıa· 
da şirket fen hey' etine müracaat edilmesi icap edeceti beyan 

l!§@A-. olunur. Umumi 1\ıüdiirlük -

haren birerJahnia ve bir~r .bal~ Teke
ıa an(• tar ında büyıik bır~r .ialkon ve 
aydıalı.k maballeriai muılltıeridir. ~part· 
manda daire pa ~ P~ Saf. 
1et ilini. raa P•••lll.W... Had Niko
ı. il. ı.r n lüti,- H. ILincıdııııl•. Fu-
la malOwat 929 · 5082 doS}adafkr. Talip
leriu talU9Dllnıo kıymeti aıuaaıwninesi 
o.lıao kırk bet bin liradan IUlee.ye muıip 
........ yWe OIUl Dilpeıtiado pey UÇ• 
., ... ...,. ıealia ~ " ao.. 929 
tarıhınde t 16 ~ a adu birinci !halet 
'npıla Jı.; ıl n olunur. 
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A il il 
ur 

Doç kaı11yon11ııuı1 lıer ı)ar:ası, azami surette dayanacak şekilde 
· ınal edilmiştir . 

En fena yollar, arızalı yoi{~1şlar~ DO( tın ınebz11l l(uvvet ve 
sağ1amlığını ispat ettiği salıa1ardır. Freıılerde inkişaf eden bey
gir kuvveti 60 tır. B1111a rağ1ı1eı1 henziı1 sarfiyatı, hayret edile
cek derecede cüz'idir . 

• • , 
• 

Sür'at bu boydt bir kaı11yo11dan ·ü.mit edilmeyecel( derece 
fazladır. Akseleratöre a)·ağ~n1z1n hafif bir teması, l(oca kamyo 0 

nu teı1ezzülı otonıobili lıafifliğiyle ileri sürecektir. I(amyonda 
sür.at ne olacal( demeyiııiz: ..,azla sür~at fazla sefer yapınak · 
kanı ve binııetice fazla kar demektir. 

Nakliyecilil'1: yaı)1~1ak isti yorsanız, btınun l(arlı bir şel\il alma
yalnız D ( katı1)·011iyle nıtiınl(lin olacağını unutmayı-

Tt'i'rkt~e için umumi vekili: 
Kemal Halıl, Mehmet Rif at ve şürekası 
İdarehane ve satış yeri: 
Beyo~lu İstiklal caddesi ~o l 68 
Telefon Beyoğiu 7~12- 74.3 Telgraf: Tatko 

Ankara • Zabıtçı zadf' ve şeriki . 
izmir l\lahınut Celalettin bev 
Kayseri . :Uuhaddis zade Alim bey • 
Adana • lUuharrem Hilıtıi hey • 

Gaz;ayintap: Güzel hey zade Hasını hey 
TTabzon • Hacı Abbas ve mahdunıları . 
Di~·arbekir : Pirinççi zade Sıtkı ~ecHm ve 

Edip hevlei·. - -

uı ... 
·:ı ı. 

nı 
ıi· 

ili ·:· • • ... 
··ı .. 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jandarma karakolu 
Telefon Beyoğlu 1755 

Bursa 

Samsun 

Gireson 

Isparta 

l\1alatya -

başında 

: Nasuhi Esat bey 

: Esat efendi zade Seyit Bilal 
hey 

: İsmail zade Vahit ve 
Şürekası 

: İntibah şirkeH 

Bad.ılı zade Tahır bev -

l<eri • 
l<asa ilanlari: 

r .. F::i:ki:E::.~::~:~l:··:;.;;,:i,;,:--···ı 
..................... ,,,,, , ,,,,, ...............••.••••..•... 
M anisa ve civarındaki kıtaatın ibtiyacı olan Kuru fasul)·e kapalı zarfla münakasa;:?. 

konmu~tur. ihalesi 14-eylül-929 cumartesi günü saat 12 de :\lani~da askeri satın 
aln:ıak kom~syonund~ ~-apıl11catır. Talıplerin şartname suretini komisyonumuzda görme-. 
lerı ve teklıfnamelertnı tenıinatlarile beraber :.\fanisadaki ıneıkür komisyona vermeleri. 
K onyadaki kıta~tı_? h~yvanatı ihtiyacı olan saman kapalı zarfla ınUnakasava kon · 

muştur. Ihalesı ~-e) lul-929 per;enıbe günü saat 15 te Konı·ada a•keri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Konyadaki mezkür komisyona müracaatları . 
S ıırttaki kıtaatın ihtiyacı olan pirinç, sığır eti. sade yağı. arpa ve uman kapalı 

zarfla münakasaya konmuıtur. ihaleleri 21 . eyltil . 929 pazarteoi günü ııaat 
15 le Snrtta askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Sıırttaki mez. 
kar komisyona muracaatları. 

S ivas ve civar1~daki ~.ıtaatın ihtiyac~. ~lan odun kapalı zarfla m\.ınakMaya kon· 
.muştur. Ihalesı 1-eylul.929 pa1ar gunu ~aat 15 te Siva!!ta a~keri f:&tın alma ko • 

ınıs,-onunda yapılacaktır . TaJipJerin ~artnııme ıuret ini koınisyonumuzda görmeleri 
ve tek!ifc.ameltrini teminatlarile berabe>r ~İYasdaki mez.kO.r komic;yona vermeleri. 

A skeri ihtiyacı icin 28 ton Kok ki.ımürü aleni münakasaya konmuştur . !halesi 28 
ağustos 929 Çarşanba günü 'aat 14.30 da komi&)'Onumuzda yapılacsktır. Taliplerin 

-;ı.ırtname suretini komisyonumuzdan alınaları ve şartnamedeki tartda ıeminatlarile ko .. 
ınisyona müracaatları. 

Kapalı zarfla ihale edileceği illin olunan A)'\'alıktaki kıtaatın hayvanatı ihtiyacı olan 
saman pazarlıkla ihale edilecektir. ihalesi 31-a~stos-929 cumartesi ~ünü <aat 15 te 

Ay\'alıkta askeri ~atın alma komi~yonunda )"apılacaktır. Taliplerin .;\y,·alık.taki mezkür 
komisyona müracaatları. 

21-8-929 uırihinde ihale edileceği il~n olunan Erzurumda ciheti askeriyece irac 
olunacak mahalle biri sekız ve diğeri iki binadan ibaret iki grup 

bina in~a!l!ına talip çıknıadığından bir ay zarfında pazarlıkla ihale eı.lilecektir. Taliple• 
rin Erzuruındaki mt:zkiir komisyona miiraraatları . 
Ü rdu ihtiyacı için 29-8-Q29 Pt·rşenhe günli saat 14 ıe a~tarlık b~z. makara ve saire 

on bir kalem malzeme pazarlıkla. alınaraktır. Taliplerin şartname, (numune) ko
misyonumuzda görmeleri ve ihale saatinde ı•rtnamede yazılı olduğu gibi temiuıtlarile 
komisyonumuza müracaatları. 

A skeri ihtiyacı için yliı. iki kalrm t"rznvi tıbb(yr kapalı zarfla milnaka,:ıaya konmut' 
tur. ihalesi 2-l-eylül-924 palı günii saaİ 1 ı te komisyonumuzda yapılaraktır. Talip• 

lerin şartnamesini kı:>misyonumu7.dan bedeli mukabilinde :ılma.ları (şartnameyi İzmirdt 
müstahkem mevki \'e Ankarada merkt'ı ıatın alma komiıyonunda görebilirler) ve tek• 
lifncımel~rini §artname mucibince ihale güa ve -.aatinden evvel komi!yonumuza ver • 
mel eri ilan olunur, 

A nkara merkez ihti•·-:.cı. için kırk bin kilo sadr yağı kapalı zarfla münakas:ıya kon• 
muştur. ihalesi l •. ylut.929 rumarte~i giini.i sanı 15 te Ankarada merkez aatın alma 

komi:~yonundn yapııacaktır. 'faliplerin şartname~ini gUrmek üzre komisyonumuza müra· 
raatları ve teklif Ye tcn1inat mektuplarını ihale zamanından en·el makbuz mukabilinrle 
Ankara merkez S&Ln alma korni~yonuııa vernıeleri. 
K ayserideki kıtaatın ihti.\acı ul~n t>rinıi~ sade yağı kapalı ı.arfla münakaıaya kon

muştur. Ihale::ıi 1 - birinci te~rin . 929 tarihinde saat 16 da Kavseride askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin KaysP.rideki meıkOr ko~isyona milracatları. 
A fyon demir yolları hangıırlıırının iki Jt"ruıtunda inşa edilecek beton dü~menin İn· 

~a..:ıı kapalı :1arfhı ınünaka.:ıa\·.a. konmu~tur. ihalesi l-1-evlül·929 tarihinde saat 15 te 
.\.\oJnrfa a,.keri s.i:uı alıııJ kuınü·yonunda yapılacaktır. Şeraitini görmek. i~teyeoler komi"' 
yonumuldl gJrebilirler. 1'aliplerin Afyondaki meıkfir komisyona müracaatları. 
D iyarıb~kirJeki kıtaatın ihtiyacı olan ekmek kapalı zarfla münakasaya komuştur .. 

lh•lesı ]9.eylül-929 perşerbe günii ,.at 15 te Diyarıbekirde askeri satın alma ko • 
misyonunda ;·apılacaktır. Taliplerin Diyarıbekirdelc.i mezkür komisyona müracaatlarL 
. ............. ..._ ..... ...... ... . . ... . .. . .. . o ........... . ı 

! . ~=~.~~.~ . ~~.1~:~ :: . :::t:~~!:~ .. ~:-:':!:~::-:~ .. ~~~~ .. 
K ıtaot ihtiyacı için 22000 kilo. pek,imet pazarlık suretile mubayaa edilecektir. Ihale•i 

31 Ağu-to• 929 tarılııne mu,a<lıf cumartesı saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin şart· 
nıımesini ~ürmeleri \e şartnamede vazıh olan şekildeki teminatlarile komisvonumuzda 

•hazır Lulunmaları ilan olunur. · 

K ıta~t ihtiy~cı için 115775~. ~~lo Kuru ot pazarlık suretile muh~Ya1.'"dilecektir. Iha.' 
Je~ı :11·8·929 Cunıartesı gunu saat on beşte yapılacaktır. Talıplerın ıJ&rtnameıini 

ı,.ö r mrleri ve :~artrıaıneJe yazılı olan şekildeki teminatlarile komisyonumuzda hazır bu
h.nınaları ilün olunur. 

K ıtaat ihtiy~cı i~·in 8590 kilo kı.~~~zı domates pazarlık ~uretile. mubayaa edilecek .. 
tir. lhalesı 28-8-929 çarıamba gunu saat 14 te yapılacaktır. Talıplerin şartname•inl 

gVrmeleri ve şartnamede yazılı olan ,ekildeki teminatlarile komisyonumuzda hazır bu.. 
lunınaları il~n olunur. 

Kıtu~t [htivacı için 1168~ kilo kort~ ot pazarlı~ s~re.~iyle mu~avaa e~~lecektir. iha· 
ler( 3lAğu~toı:ı 929 tarıhıne ınu"udıf cuınarte~ı gunu sası l.:> den ıtıbaren yapıl• 

cakttr 1alip!rrin ~artnaınesini gürnırleri ve şartnamede yaz:h olan şek.ildeki te'minat.. 
Jııı-iyle koınis~onumuzda hazır bulunmalsrt ilı1.n olunur. 

Ç orlud:ıki kıtaatın ihtİ\'acı için 830000 kilo )'ulaf kapalı zarf u!llulile münaka!ll.,. 
konn1rst.1r. lhale!'.li 4 · ryıül . 929 ~ar~amba günii saat on be.~te icra edilecektir. 

Taliplerin ~artnaınesini görmek ve iştirak etmek üzre çorludaki satın alma komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. ,,,,, ,, ... ,, , ,, .......................................... , ,, , .. ,,,,,,,, , ........ 
! Dördüncü. kol ordu satınalma komisyonundan: i 
! .............. .................. . . ........................................ . , ....... • 

irtibat zabitliğine 
Ellk i~ı:-hirde bulunan kıtaııt lıa) \anatının. ihtivarı için Kapalı zarf U!ulile miinak>t.· 

sava kon~lan 131.000 kilo \"ulafın 15 - 8- 928 t8rihinden itibaren 20 @Ün müddetle 
nı~n&k~<:ava konuln~u~tur. ·1 •. 9. ~ <)29 Ça~~an~b~ günü Eaat 14 ~e ihal~ .rdilec_:A:inden 
tahplerın şartnanıe~ıuı gurmek ıı;ın her ~un ı~tırak ederek.ler ıbale gunu •,o 7.'50 te 
minat paralarile l;.oınİ~) onı. muracaatları . 
........................ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,, , , ..... ......... 
: Deniz satınalma komisyonundan i t. .......... ......... ,,,, ,,,,,,,., ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,........: 

9000 Ton Rekornpoze maden kömürü kapalı zarna Ihalei l;ati,-vesi 18·9-929 
çar~amba -ıaat 14 le 

1200 Ton La,·amarin maden kömürü kapslı 7.arfla lhalei l;ntivye i 18-9-9'.?Q 
ça.rşaml.ıa caat 1.5 te 

JOOO Ton Lavamarin maden kumürii kapalı 1arfla Ihalei katiyy.,i 18-8-929 
çar~amba E:aat 15.5 da 

f\1.\I.\'ekBleti Den z kuvvetleri sefaini harbiye ve mü-"'~'1-"'!lat için bal5de muharrer 
Rekompoze ve Lavamarin maden ktimürleri yukarıda yazılı ~ün ve .!inatta ihalelr.ri 
icra edilece"- tir. ~artnamelerini görmek i~tiyenlerin ve her gün \'ermek İ;.ıtey~nleri:~ 
yevmi ihalede muharrer sa.atta Kaıtm paşada deniz satın alma komL ·onuna mürs· 
caatlarr. 

, ,,,,,,,,,, ................... ~ ....................... ................. .. .. . 
i Bakır köyünde barut fabrikala~ında iınıiltı harbiye J 
• ıOo l8tambul satınalma komısyonundan: oOt J 
L.. .............................................................. ~ ... .. 

Adet Adet 
Benz motörü 2 Gaz motöril 3 
Adler • ı Ziraat Jokomobili 1 
Brodos • ı ~rj dioomo!l:u 4 
Dizel , 2 Fort ve Fiyat motıir parçalan. 

Balii.da vazıh mil•eme müzayede ile satılaraktır. ihalesi 24-9-929 salı ~ünO , .. t 
on dörtte ic;a k ılına.cağından işıiraya talip olaoJ.cırıo teminatlerile kornis:ron~ı ınıırs· 
caatları . 

Dr. İHSA.N SAMİ 
GONOKOK AŞISI 

1 
Belsoğukluğu ve i htilatatı n a 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Dıvaayolu Sultan mahmuttür

~ı,roıı:bes' kor~ıs ında No. 18~, 


