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G:izi hazretleri dün akşam tekrar Yalı va 
kaplıcaJ~'t'~nı teşrif buyurdular. 1 

2000 arap 
ayaklandı. 

Afgan sefiri 
dün gitti 

Lakehıır·st' e 

Reisicümhur hazretleri 
dün refakatlerinde Başve
kil İsmet paşa hazretlerile 
dahiliye ve maliye vekil -
leri beyefendiler ve refa · 
kaderi mutllt diğer zevat 
olduğu halde akşam saat 
altıda " Ertoğrul 11 yatına 
rakiben Yalıvayı teşrif bu
yurmuşlardır. Gazi hazret
leri Yalıvanın ihyası ve 
buranın asri bir kaplıca 
haline ifrağı hususuna ait 

· ameliyeye ehemmiyeti ma· 
hsusa atfetmekte ve kap • 

lıcaların alacağı şekle ait 
planları bizzat tetkik bu • 
yurmaktadırlar. 

Gazi hazretleri Y alıvada 
bu gece Ye yarın kalacak· 
lar ve aglebi ihtimal yarın 
akşam avdet buyuracak .. 
lardır. 

Yalıvanın ihyası ıçı 

dünkü " Akşam " gazetesi 

ile milyon lira tabsısat 
ondujunu yazmakta l'8e 

de, bu husustaki haberler 
kaydi ihtiyatla telakki edi
lmek lizımgelir. Henüz 
kaplıcaların inşaat planı 

etrafında tetkikat yapılmak
ta ve yolların tamiratı ile 

meşgul bulunulmaktadır. -
ismet Paşa Hz. 
Başvekil .paşa hazretleri 

diin Gazi hazretlerinin refa
ketinde Ertuğrul yatile Saray· 
dan hareket etmişler ve Pen· 
dikte ayrılarak köşklerine 
·itmişlerdir. 
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BAHÇELERiNDE 

Varın 

30Ağustos 
bayramıdır 

---Şehremaneti garmki 30 ağuıtoı 
bayramı münuebetile Takıim mey
danında yapılacak merasimi seyret
mek üzere Taksim meydamna 4 
tribün yaptırtmaga başlamıttır. 

Emanet o günkü merasime itti· 
rak edecek askerlere 10 bin ve za
bitlere de 2 bin sigara dağıtacak
tır. Bu bapta emanet şimdiden hs
zırlıklara başlamış ve şehir namına 
tevzi edilecek sıgaraları tedarik et
miştir. O gün aynı zamanda askere 
buzlu ıu ve terbet dağıtılacakbr. 

Son dakika 
Y AlJV ADA GAZiYI KARŞILA y AN MEKMEPLİLER Haf talardan beri "La Haye ,. 

= de devam eden koaferaosıo ıon 

~ş bankasimn 
yeni bir şubesi 

lıparta, 27 [A.A[ 
lı ba.nkaıının Isparta ıubeai bu

ı<ln meraıimle açılmıfbr, 

ftusyada manevralar 
Moıkova. 27 [ A.A) 

Kızıl ordunun her ıene yap~ 
Manevralarına Leninrrat, TifHı ._ 
dah::ı bazı :;:~.ir!erc!c b::ı .i~:-mışt:r. 

Barselonda bir 
yangın 

Banelon, 28 [A.A] 
Bir binada yangın çıkmııtır. Üç 

itfaiye neferi ateoi ıöndilrmete çda
lıtırken yaralanmıf, altı nefer e 
devrilen bir tulumba altında kala
rak v:Oeutlarının muhtelif yerlerin· 
deıı mecruh olmuflardır. 

Jyon aer«ui 
K,ar;rlr~ • iieli dilen jepon 

'\tr~ıd ı Jd h=-. 

1ı6olerde ioktıaa uğravacalrı zaa
oolunnıakta idi. MurahbHlar va
ziyeti tetkik ,.e pazarlık etmek 
&zere dan aaat 5 te toplanmışlar de ıece yarııından sonraya kadar 
::vam eden hararetli bir içtima 

•• tetmitlerdir. 
• Telıraf ıütunuıouzda münde

rıç olan tafsil.Ata nazaran alacakh 
devletler inaılterenin iıtediti f•
zl~nın 7. milyon ahın marklık 
buyf1k hır mıktarını kabul etmek 
smetile '' İo:Jiliz maliye nazırı 
Snowdeıı •• ıle anlaşnııtlarclır. 
l~iltcr~ hu ıurtıde 8ene.ie 36 

•o ı ~~' ı l ••• 1 .. ~:ıl. tır. 

--M--
fililtinde yahudilerle araplar 

araıındaki geçimıizlik yilzünden 
geçenlerde çıkan kanlı badiıeden 
sonra, ıon gelen tela-raflar vaziyetin 
büsbütün karıfmak iıtidadıru aldı
ğ'mı göstermektedir. 

Ötedenberi arapların "arzı mev'
ut " a karşı göıterilen yahudi mu· 
haceretiai hiç te hazmedemiyorlar 
ve bu yüzden ıık ıık vak'alar çıkı· 

yordu. Nihayet için için biriken kin 
birden bire patlamıştır. Dün gelen 
telrraflar dQrzGlerinde ite kanttıkla
nnı bildiriyor : 

Beyrut, 28 [A.A] 
Filiıtinde kara-atalık çıkması 

Gzerine Lamottepiquet zırhlısı Bey· 
ruta a-elmittir. 

Kudfis, 28 [A.A] 
Dürzil luıvvetlerile takviye 

edilmit 2000 Arahın kudüse 
yaklattığı söyleniyor. 

Toronto, 28 (A.AJ 
Toronto yahudileri M. Mac Do

nald'a bir telgraf çekerek 1000 ya
hudi gönüllilıünün Filiıtinde biımet 
etmek arzuıunda ve hemen oraya 
gitmete amade bulunduklannı bil
dirmltlerdir. 

Londra, 27 [A.A] 
Flllıtbule va~t vahim ollJl•~· 

ta berdevamdır. ey.. mentlelie-
ı in her ivafına sir~t ı !k,tyir. 
1 'Hayr.l """L au

bur etarittir. fnwilis t.,,.-ef•ri bir 
kaç ldSyl bombaıırdı..... .._iftir. 

Cuma wünilndenberi alealeria 
miktarı 600 il seçmlftir. Ma.mrdaa 
takviye kıtaatı relmektetiir. 

-- -Efgan sefiri Guli.mı Ceylini 
Han bu =. ü• -!\ vaourile ItalvayJ ı 
hareket e
decek ve 
bir hafta , 
OD gün 90• 

nra avdet 
~!iyece ktir 
Gulimı Ce
yli.ni Han 
bu müna
ıebetle dün 
tunları söy
lemittir. 

" - Kıral 
ile tem as 
için İtalyayı 
gidiyorum. 
Bir haf ta 
orada kala
cağım. Bit-
tabi son .:;ULAMI CEYLAN! 
tekrar g c .m . 

Ankara sefaretindeki hadise bil
diğiniz gibi olmuftur. Buna ait faz
la bir şey söylemekte mazurum. 
Efgandaki vaziyeti gazetelerde ta
kip etmekteyiz." 

Maliye vekili 
lzmire gidiyor 
Öf tltftten--ı;ri ifıizde 'tiu-

Junmalrta olan Maliye •ekili saraç
o.lu şakrü B. yarın lzmire hareket 
edecektir. 

vaı'Odı nıı? 
--ıc 

Los Anceles, 27 Ağustoa 
Graf Zeppelin balonu salı sabahı 

saat dokuzda Lakehurst'a mütevec• 
cihen hareket etmiştir. Balon denid 
geçerken şiddetli bir fırtınaya tutul· 
muşsada bunu kolaylıkla atlatmıtbr. 

Balon Los Ancelosten hareket 
ederken yüksek tevettürlü bir elek• 
trik teline çarpmış, hafifçe hasara 
uğramıştır. Fakat hasar ehemmiyet-

sizdir. 
Balon Amerikanın üzerinde yo· 

luna muvaffakıyetle devam ediyor. 

Doktor Ekner seyahatın ıon 
kısmında iki gün midesinden ra• 
hatsızlanmışhr. Bu ıebeple Loı 
Ancelosta bir otele inerek bır par• 

· · Ahvali ııhhi-ça istirahat etmıştır. 

yesi şimdi iyidir. 
Elpaso [Texas], 28 [A. Al 

Zeppelin, hafif sür'atle Te:ıaııa 
garbından geçmiş ' 'e fakat Elp•· 
soyu geçtikten sonra şark iıtika· 
metini tutarak sür'atini arttırmıtbr• 
E k "forthoworthn üzerinden c ene~ h 
uçacağını söylemişti. Fakat rtana• 
lardan kaçmak için yeni Mekıikaya 
doğru yolunu çevirmittir. ~yma• 
ileyh, telıizle "Cleveland,, a bır ha· 
ber göndererek oradan ıeçpak •~· 

bild' • tir yetinde bulundutunu .,_.. • 
Mezk6r tehirde hali bawda .bir 
tayyare bayramı yapılmaktadır. 

Eckener, oraya yann öğl.e vaktl 
varacagını tahmin etınektedır. 

Antırepc blYllh1ıraııri1D 

~ııııııı Okuyunuz ·ııuı~ N k d G t l gene 
== 1.,_ . J::- i kil1'9rı. 1 e a ar eç e o sa, = ~tisau,ı, n ....,_,, a 

Şu dakikad;büth yervil· = a ı l n a c a k 
-= ziindf', her keti meŞ1Ul ecfea d he e f; d olabı·ıı·r. 
= if, para işidir. = te a ırın ay ası 
~ ze A i~ip:Jaa el{ :!iı':::!n~lle Tn 1 •· i ı.-
:: ıiz~laa iki milyon ameleıf. E Li .. aaımızda sık sık tahaddüs Bu komisyon, buhranın .ref 1 ç 
~ Dİ aeçilldirmekl~ IDetfıuldur. : eden antrepo buhramnın kökünden liiı.ım gelen tedbirleri tesp~t. etmelr 
$!§ Cihan harbi düayanm ikti· i izaleıi için lazım gelen tedbirleri ve hamallann sureti mesaısıne ali 
:ı::: sadi müvazeneaini altitıt etti. = ihtilafı izale eylemek hususunda ya• 
- 35 ittihaz etmek üzere şehrimiz halk · h 
=: Biz Türkler - çok tiikür-ıi· ~ fıtk81ında bir komisyon teşkil edil- pılacak işlere dair bir proje uır• 
;; y~ıi ~·~ t~ı:,~i y~kl~rimizi, pO· ı mitti• lıyacaktır. Projenin ihzanndan ıonra 
;::: rilzler111uzı üzerımızcleu attık. f k d k' A ı• komisyon tekrar top• == " • • Antrepo işleriyle alakadar mu- ır a a ı a 1 d 
::::: Gazı, memleketi luırtard~ lanacak, bu projeyi ve ticaret o a· 
~ en feyyaz laklllba m•vaffak 

1 
btellf daire ve mileHe1&tın mümes- t tldk eelerek kat'! 

=: oldu ılllerinden mürekkep olan bu ko- sının raporunu e od d ii ' k kt' Ticaret aıı a 
- Gaziain hecldi memleketi ı mfıyon dün ikinci içtimaını wene ararım verece ır. . . . k = . ' 6 • • • • • bıtirınceye a• §i mılleti Y•t•lmaktır. Bu 11aye. fırkada akdeylemiştir. talı komısyon ışını . 1 ak-
;; ·ye varmali içia dir ki Vatan a Dünkü içtimada buhranın zuhur dar raporunu itmam etmış 0 ac 
~ dahili, harici, dilfm .. Jardan ! ve iıaleıi hakkında her mümessil tır. 
;c: temizlendi. il - - ·u· 
~ iş, bundan ıonr:ı, çahtmaA• ı UEUD uzadıya kendi fikrini ıerdey- İki sefir gı ı 
s aeldi: lemiıtir. İtalya sefiri s. Orsini Baron•. 
!S Çalıtmak naııl olur? Neticede, şehremaneti, hamallar Alman sefiri Her Nadolni ailelerlyk i Çalı9maaın uıtllleri aediı-? eemiJeti ve rıhtım şirketi mümes- beraber bu gün italya budaNi 

1 Paramız nedeD kili ıelmi-ı ıilleriaden mürekkep bir tali komi,. (Tevere) vapuriyle nıe.zunen meml• 
yor? yoa tefklline karar verilmittir. ketlerjne fid ... e;;,;c;,e;;kl~e;;rd=ır=.=~""'="= e llaraeatımız niçin ltlaalih- C" ""' 1 

~ am:••• ekıik? ~on istifalar etrafında müzakere er 
ı Paramız kan·etli mi, detil = • 

1 m~iı-aatJ, .. aayii, tfoaretl iler· I' 
letmek lçia ne yapmalı? 

1 Hayat aedea pahalı, ve ha· 
yatı ucuzlaımaaın çareleri-
nazari ve pratik çareleri- ae-1 dil'? . 

1 SiyHt iktiNt (ecoaomie 
politique) ilmine ıöre Tflr. 
ldy~nin •niyeti neclir? 

~ Ha11lı, bir az daha ucuz ya· 
~ ıamanın, bir az fazla bzaa .. 
5 manın derhal çareleri necllr? 

1 Her keıi pek ykında ve 
a ber ıln alakadar eden bu 

51 mee'elelerl 1 Eylülden itiba-

1 
ren bir ıU.Ue hallade 
'411tDAM,, ıfltualarıada .... 
nakaaı edecettz. 

Bu makale ba Mil alaaak 

1 
meı'eleleri bir çok veealka 
delille iatiudea tetkik ede· 
cektir. Ba ıil.Ue,.t ._......,..;. 
rimk a:ı..n. ıwaı .,. ,... 
.-eaktal'. 
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BÜYÜK KA TERİN 
-6 

f'Rusya tahtı işgal edild~!,, Katerinin müdahelesi ile 
8iberyaya sürülmekten kurtulan "Şimalin en güzel 

erkeği!· Orloff orduya para dağıtiyor ... 

Yazan : Henri ROBERT 

Çarın kanıını boşayıp Elisabeth 
Worontzoffu alacatı söyleniyordu. 
Otlu Paul ( Pol ) uıı kendi evladı 
olmadıtJııı itiraf ettirmek ve bu ıu
retle onu reddetmek için Soltikofu 
getirttiği rivayet olunuyordu. Kate
rini hapoedecetlni, hatta hayatının 

bile tehlikede oldutu iddia ediliyordu. 
Bu ıayialar halk arasında şid

detli bir heyecan uyandınyor ve 
büyiik bir fırtınanın kopmak üzre 
olduğuna dair herkeıte bir his uya
ndmyordu. 

Katerin kendini orduya çok ıev
dirmenin kolayını bulmuştu. 

Aıkerlerle alakadar olmak, on
lara ıualler ıormak, para vermek 
adeti idi. Bir akıam karanlıkta, Ka
terlnl tanıyan bir nöbetçi onu dur
duracak yerde ıilahlarını hürmetle 
eline tealim etti. Katerin hayret 
'dip ıorduı 

- Geceleyin beni nasıl tanıdın? 
A•'<er, Ruı ruhunun derinlerin

le ırizJeııen şarkvari bir şiirin müıı
-temiç olduğu şu &özlerle cevap 
\'erdlı 

- Anamız! Seni kim tanımaz 
ki ... Sen bulunduğun yeri aydınlatı-
7orauııl 

Bu cevaptan soııderece mahzuz 
olan imparatoriçe a1kere bir altın 
•ermittl· Zamanı ırelince peşine ay
rıca on kiti takıp getirecek sadık 
bir taraftar kazanmak için bundan 
daha büyük fedakarlıklardan da 
çekiıımeıdl. 

Fakat lıafi teşkilatta bulunmak 
için llzım relen unıurlar mevcutla 
da, ortada henüz bir baş yoktu. 
Kateriııiıı doıtları kendi kendilerine 
eııdlte ile ıoruyorlardı: 

- V aktı merhunu ıreliııce hare
katın batına ıreçmete kim cesaret 
edecek? 

Halbuki aranılan baş mevcuttu. 
Rulhiere (Rillhier) diyor ki: 
~Ruayada daratcını ırözO yıl-

madan gören laalettayiıı bir askerin 
tulü emeline payan yoktur. ,, O dere
ce doğru ve nükteli olarak ıu da 
aöylenrıiştir • 

"Ruıya tahtına ııe tevarüı tari
ki ile, ne de intihapla geçilir; Rus
ya tahtı işgal edilir.,, 

Darağcına bili perva bakabilen 
bu asker hariıi cah olduğu için me
vki1 iktidarı cebren ele geçirmek 
huıusuıunda Katerine yardım et
meğe milhayyadır: Katerin onu bu
labilmiş ve kendine raptetmişti. Bu 
aıker Greırolre (Greıruvar) Orloftu. 

Orlof kardeşler, zabit ııfatiyle 

ifayı vazife ettikleri alayda, dev gibi 
boyları, çelik adeleleri ile töhret 
bulmutlardı. 

Gregoire Orlof bedenen ıayanı 

hayret derecede ırüzel bir adamdı. 
j3u sayede kadınlar ~ında parlak 
muvaffakiyetler kazanmıştı. Fakat 
bu muvaffakiyetler parlak olduğu 
aiıpette korkunçtu da ..• Çilııkil 
Katerin olmasaydı o yüzden Sibir
yayı boylayacaktı. 

Fakat Kateriıı "Şimalin en ıüz.J 
adamı" nı ıllrırüııdeıı kurtarmak 

Edebi tefrikamız: 5 

TliJı ırkm<elril U®ırDe 
SJal~aşY 

Faziletten, namus ve ahlaktan 
dem vururlar. "Askerlerin komaıı
yası oaatıııda verilmelidir,, derler. 
Öyle olsa ne iyi 1 Halbuki, avuç içi 
kadar komanya almak şöyle dursun, 
sabah akşam anırariyedeıı nefes al
maga vakit bulamazdık. Bu herifler 
kışladan bir dakika ayrılmamızı 

isternezler. 
Ceplerindeki aaatlara göre, bizi 

lütfen bir kaç dakika dışarı salıve
recekler. Sanki )>izler insan değilde 
birer makine imişiz. Nerde iıe 
ııefeı alırken bile, soluğumuzu sani
yelere takıim edecekler. Hayat mı 
bu? Hoş, Allahın istemediği gene 

olmıyor. 
Bir de bakıyonunuz, ya kızım 

güneşin, ya kış yağmurunun altında 
bizi şehirden uzak bir tepeye çıka
rıyorlar. 

Ne için bilirmisiniz? bacakları 
kaldırıp indirmek, kollan kaldırıp 
indirmek, ırövdeyi kaldırıp indir· 
,,.ek, ara ıırada başı sağa ıola çe• 

• 

için tam vaktinde müdahale etti ve 
oııu doğrudan doğruya kendi hari
mlne aldı. 

O aııdaıı itibaren Katerinin mü
dahalesi ile topçu kıtaatı haznedar

lığına tayin edilen Gregoire Orlof 
nefıini imparatoriçenin hırsı cahına 
vakfetti. 

Dört kardeşi vasıtasiyle, muha
sibi bulunduğu hazinenin paralarını 
i.tediği gibi kıtaata dağıtmağa ba

şladı, ve bu sayede hassa muhafız 
kıtaatından bir kısmım çariçenin 

maksat ve gayesine imale etti. 
Orlof orduyu elde ededursun, 

Kateriııin sadık bir dostu olan 

Prenıea Daşkof da zadekanı ele 
geçirmeğe çalı91yordu. 

Bu maksatla genç Grandük 
Paul ( pol ) ün mürebbisi Panin le 
el birliği etmişti. 

Bu birliğin pek ııkıfıkı olduğu• 
da ıöyleııir.) 

Pierre'in oğlunu reddeceği hak
kındaki rivayetlerden fena halde iş
killeııenPaııin bittabi İmparatoriçeye 

müzaherete hazırdı, çünkü ona mü
uherea aynı zamanda kendi men
faatı iktizaıındandı. 

Panin imparatoriçenin imparator 
naibi olmasını isterdi, halbuki Ka
terinaııın maksadı bizzat kendi na
mına icrayı hükümetti. 

Prenses Daşkoff o zaman onye

di yaşında idi. Bu kadar genç bir 
kadının te,kilıitı hafiyeye aletlik et

meıi ,atılacak bir şeydi. 
Fakat Prenses " Kafalı " bir 

kadındı ve henüz on beş ya
ııııda iken b ö y 1 e o 1 d u t u n u 
iıpat etmi,ti. O yaşta iken riva

yete ıröre fazlaca serbest, koca 
arayan bir parasız kızdı, fakat 
buna mukabil baş mabeyincinin ye
teni idi. 

Genç kız bir baloda bütün ırece 
Prens Daşkofuıı keııdiıine kur yap
maaıııa müsaade etti. Prens Daskof 
kendisinden hayli yaılı, çok zengin 

ve fazla çapkın bir asilzade idi. Bir 
an geldi ki bu " kur ,, pek taşkın 
bir hal aldı; Prens genç kıza tiddet
li şeyler söylemeğe başladı. Kız 

hiç i .ti fi n i bozmadı, y a 1 ıı ız 

biraz ötede duran baş mabeyinciyi 
yanına çağırdı; aahte bir safiyetle. 

- Amca, dedi, b,"\ksanız a ... 
Prens cenapları benimle izdivaca 
talip olmak lütfuııda bulunuyorlar! .. 

Preııı "hayır" diyemedi kızı aldı; 
fakat bu yolda hareketini kat'iyyeıı 

affetmedi, ve aile arasında tam 
bir ahenk muhafaza etmek için 
karıaındaıı iki yüz fersah uzaklaftı. 

Katerııin gözdesi olan preıııea, oıı 
dokuz yaıının bütün füıuıı ve cazi
besile, ciir'etkarlığı, intrikaya karşı 
olan meyil ve muhabbeti, ıerveti 
ile hükümdarına arzı hizmet etti ve 
onun he:sabına zadegin ve rühban 
sınıfının bir kısmını elde etmekte 
amil oldu. Diğer taraftan da Orlof 
orduyu elde ediyordu. 

(Arkası yarın ) 

virmek için... Vallahi, billahi, tal
lahi, şu beyinsizlerin içinde bir tek 
adam çıkıp ta, bu hokkabazlığın 
ne işe yarayacağını anlatamaz. Bil
mez ki anlo.tsın ! Sokakta bunlar
dan birine rasgelip te maazallah 
ıelam vermedik mi, evleri başımıza 
indirecek kadar gürültü ederler. 
Bereket verEin, Al 1 ah bunları 
ne kadar sert ve haşin yaratmışsa 

0 kadar aptal yaratmış. Hepsini de 
bir kulpunu bulup kandırmak kabil 
oluyor. Müslümanlara hiç olmazaa 
bu müdafaa vaııtasını veren tannya 
biıı hamdü sena olıun 1 

Ben bu Avrupalı denilen ecnebi 
zabitlerin ııe mal olduklarını anla-
yınca, kendimi onlard~n .~ai'!"a 
uzak tuttum. Vekil be"'\ı bolütün 
sultanına, yani yiizbaşısıta tanıttır: 
dığı için, artık talim dediklerı 
hokkabazlığa da gitmiyordum. Ha
yatımı bu suretle düzeltmenin yo
lunu bulmuttum. 

Alayımızı Şiraza gönderilen Sü
leymaııiye alayının yerine verdiler. 
Mensup oldu~um müfrezenin kara
kolu tam çarşının dibinde idi. Bu 
köpek Avrupalıların Allah bel.bıııı 
versin. istiyorlar ki, her gün kara. 

ôô ............. ...,,.,,_" ..,,., :§il ıh h"ıı caı i&: 

MIÜit<ğ1f~ırırülk M~mD~k~t H©ılb>eıtJ;D~ırHI Şişmanliktan 

Aklından zoru var 
Doktor Mııktadir lımiııde bir 

zat dan •ali muavini Fazlı Beye bir 
lıtlda •ermiştir. Dokter B. istida11 
hakkında vali mnaviııiııe fU izah11tı 
vermiştir. 

" - Telsizin Markoııi elektiriğin 
Ediıoıı, balonın Monırolfiye bira
derler tarahııdaıı icat edildi§inl her 
yerd .. söyleyip duruyorlar. Halbuki 
hüti.\n bunları ben keşfettim. Bun
ların im ti yazını bana veriniz.,, Vali 
muavini Fazlı B. doktoru istidasiy
le beraber, muayeneye sevk edil
mek üzere poliı ikinci ıubeye gön
dermiştir. 

~ m aı li"il ®f&:~® 
Y enı buz fabrikası 

Mevcut buz iıtihsalab kafi ırel

mediğıııi nazarı dikkate alan teh
remaneti kadıköyünde de bir buz 
fabrikası yapmata karar vermlıtir. 

Beyoğlu, belediye~inde 
Beyoğlu belediye müdüriyetine 

vekileten Bakırköy belediye müdü
rü Ihsan, Bakırköy belediye müdü
riyetine de yine vekaleten emanet 
müfettişlerinden Necip Beyler tayin 
edilmiştir. 

Gece verilmiyen su 
Terkos ıularının mütemadiyen 

keıildiği, ıreceleyiıı hiç au ıalıveril

mediği ma~ümdur. Emanet, yeni ya
pılacak itif:.flarda bu husu&larnı da 
nazarı dikkate alınmasını Nafia Ye
kiletiııdeıı rica etmi,tir. 

IM@llh1~eme©le 

Muhtelis tahsildar 
Karıaının haatalıtını tedavi için 

Kulekapı tahıil memurluğunda 
bulunduğu esnada 1395 lira ihtilas 
eden Sadık efendinin muhakemeıine 
düıı devam olunacaktı. Fakat heaa
bııtın tetkiki icra edilmediğinden 

muhakeme 18 eylüla bırakıldı. 

Kadıküy cinayeti 
Kadıköyde Onnik isminde lıir 

ermeniyi öldüren ,ımendi!fer me
murlarından Ferruh efeııdlııin mu
hakemesine dün nöbetçi birinci ceza 
mahkemesinde devam olunmuştur. 
Müdafaa Ş&hidi olarak Dr, Şükril B. 
dinlendi. 

Şükrü B. maktulü muayene etti
ğini, aldığı cerlhadan değil, Ferrih 
efendinin arkaaındaıı koıması neti
cesinde kalp sektesinden vefat et
tiğini anlattı. 

Halbuki ÜıkOdar tabibi adlisi 
Enver B. verditi raporda Oııııikin 

aldığı yaradan müte11iren vefat 
ettiğini bildirioyrdıı. 

Mahkeme bu cihetin tanlhl için 
Tabibi adil Enver B.le doktor Şllkrü 
beyin ırelecek celsede mahkemeye 
muracaılannı kararlaıtırıldı ve mu
hakeme Lunun içinl8 eylOla bıra
kıldı. 

14 yaşındaki katil 
Karagümrükte Ahmet Hamdi 

efendi isminde 20 yaıında bir ıren
ci öldiireıı 14 yaşındaki Sacidin mu
hakemesine dün nöbetçi birinci ce
za mahkemesi tarafından devam 
edilmittir. 

Müddei umumi muavini Cemil 

kollar değişsin, dagınık müfrezeler 
kışladakilere gösterilen talimler
den geri kalmasınlar. Zavallı neferin 
canını çıkarmak için ııe icap ede
ceklerini bilmiyorlar. Bereket ver
sin, miralay, sert bir adam, bu ne
viden olur olmaz şeylere ehemmi
yet vermiyor. Bu sebepten karako
la düşenler, orada haplı Avrupalı
ların istedikleri gibi yirmi dört 
saat değil, fakat iki, üç sene 

kalabiliyorlardı • Hatta bazaıı 

alay bulunduğu şehirde kalıncaya 
kadar ... 

Bizim karakolumuz bulunmaz 
bir yerdir. Bir defa çarşı iki adım 

ötede •. Naip için ayrı bir oda11, 
neferler için de büyük bir koğuşu 

vardı, Koğuşta pencere yoktu. 
Fakat büyilk kapısı ıokağa müvazi 
ıriden üç kadem yüksekllkte ıreııit 
bir tahtapu'a açılıyordu. 

Yakınımızda, Peykesine kavunu 
karpuzu, üzümü ehram ıribi yığaıa 
bir manav, onun yanı başıııda 

her akşam gidip dereden tepeden 
bir tUrlü feyler konuştuğumuz ge
veze bir kurıı incir satıcısı vardı, 

B. mütalaasını serdederek Yeııi 
usulü cezaiye kanunu mucibince 
maznunun 15 yatından küçilk Ol• 
ması dolayısiyle badema muhake· 
mesiniıı hafiyyen cereyanını iıtedl. 

Mahkeme de bunu kabul edtlp 
muhakemenin hafiyyen icrasına ka
rar vererek aamiin dışarı çıkarıldı. 

Ser komser Arif B. çağı'ılarak 
dinlendi. 

Neticede muhakeme 25 eylüla 
bırakıldı. 
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M liJJT~'lf~ırırR ~ 
Hamit Tahsin bey 
iktisat vekaleti yerli ve ecnebi 

şirketler ve siırortalar müdürü Ha
mit Tahsin bey dün Ankaradaıı gel
miştir. 

Hamit B. şehrimizdeki sigorta 
ve yerli şirketlerin vaziyetini tetkik 

edecek ve neticeyi bir raporla iktisat 
vekaletine bildirecektir. Hamit B. 
burada bir ay kadar kalacaktır. 

Enis bey geliyor 
Oıııründenberi Ankarada bulun

makta olan Atina ıefirimiz Eniı B. 
şehrimize gelmek üzere bugün Aıı
karadan hareket edecektir. 

Soriç yoldaşın ziyafeti 
Şehrimizde bulunan "us sefiri 

Soriç yoldaş dün saba "ima ba
hçe sarayına giderek B. . !. M. reisi 
Kizim pata hazretlerini ziyaret et
miş ve bir eaat kadar görüşmüştür. 

· Gayrinıübadiller 
Cemiyeti kongresi 

Gayrimübadiller cemiyeti heye
ti umumiyeoi bu gün Türkocağında 
koııtreıini aktedecektir. Bundan 
evvelki kongrede ekseriyet hasıl 

olamamış ve konire nizamname 
mucibince te'hir ol:mmuştu. Bu iti
barla bu ırün koıııreniıı ikinci icti
maı olması dolayıılle müzakerata 
devam olunacak ve müzakerat pek 
hararetli olacaktır. 

Ticaret odasında 
Husuoi surette şayi olan bir habere 

naıaran Ticaret odası ıı:ıwlisinde bazı 
azalar istifa edeceklerdir. Bunwı ..,. 
hepleri meyan1nda odaya ha•ı memur· 

!arın alınması keyfiyeti zikredilmek· 
tedir. 

Tütiin rekoltesi 
Bu seneki ttitün rekoltesi geçen 

seneye niepetle azdır. Geçen sene 45 
milyon kilo tUtUu mahıulü elde edil
mesine rağmen bu sene •1-0 milyon 
kilodur. Her tarafta mahsul iyi yetiş· 
miıtir. Ou beı gün kadar daha yağ
mur yat;mayarak olursa tUtünler ga· 
yet iyi ..l..etişmiş olacaktır. 

Usküdar iskelesi 
Üsküdar iskelesi ın~aatına devam 

edilmektedir. Şimdiye kadar Ü•kUdar 
halkı muatazam bekleme mahalli 
olmadığından bliyli k bir sıkıntı çeki· 
yorlardı. Kış gelmeden ve ya(!:mur!ar 
başlamadan evvel inşaatın bitirilmsi 
için ticaret müdüriyetinin şirket nez· 
din<ie ki komseri şirket mll dü· 
riyeti umumi yesinin nazarı dikkatini 
celbedilmiştir. 

Büyukdere iskelevinde nezafete 
riayet edilmedi{!:ini yapılan teftiıatıan 

anlaş ı lm ı ş ve bu hususta da icap 
edenlere emir verilmiştir. 

Kadrolar 
Devairiıı kadroları peyderpey 

Yanında en ala cinsinden koyun 
eti satan bir kasap, daha ileriıinde 
cennet taamına benzeyen miı ko
kulu kebaplarıyla meşhur bir ahçı 
dükkanı. Biz daha ne isterdik? Bu 
ahçı dogradığı etleri ne yakar, ııe 
çig bırakır, tabaia aıraladıtı enfes 
parçaların üstüne ııaııe v"' kekik 
koyardı. 

Öyle ki, lokmayı ağzımıza al
dık mı eridiğini zannederdik. Bu
lunduğumuz yerin en hot tarafı da 
civardaki yıkık bir evin köşesine 

ıiıımiı olan remilci ldi. Bu adam 
ııe derin ilimdi yarebbll Şu yıkık 
dört duvarın arasında insanın iıtik
baliııi keşfedeceği nereden aklına 
ırelirdi? Vaktımııı çoğunu tarif ed
emiyeceğim bir zevk içinde, hep 
oııuıı yanında geçirirdim, 

Doğrusu karakollarda muha -
fız neferliği kadar insana hay
taın tadını Öğreten şey yokmut• 

Naip iyi bir çocuktu. Hiç kendi
sini görmezdik. Bütün maaşını ma
fevkiııe verdijj'i yetmiyor gibi, illte. 
lik ne hediyeler alıp göndermezdi ? 

(arkası yarın) 

ırelmektedir. Dün de Defterdarlık 
muha.ebe şubeıiııin kadroıu ırel· 
miştir. Ay nihayetine kadar kad
rosu gelmiyen devairin maaşlan 
veıilemiyecektir. 

Sarrafları teftiş 
latanbul cihetindeki oarraflardan 

ekıeriıi düo borsa komser vekili 
Haoaıı bey tarafından teftiş edilmiş
tir. Teftiıat neticesinde üç sarrafın 
koçanlı defter kullanmadığı ıörüle
rek kendilerine defter verllmi,tir. 
Bunlar yeni borsa kanunu ahkimma 
riayet etmedikleri için tecziye edi
leceklerdir. 

Jlütekaitlerin terfihi 
Maliye vekaleti mütekai tlerin 

terfibi için bir kanun layihası ha
zırlamıştır. Bu layiha önümüzdeki 
içtima devresinde meclise sevkedi
lecektir. 

N avulda tenziUit 
Seyrisefain idaresi Karadeniz 

sahilindeki şehirlere, Hopaya kadar 
eşyanın tonundan alınan nav:funu 
iki liraya indirmiştir. 

Milli vapur kumpanyaları da bu 
rekabet karşısında bilmecburiye 
navlvn fiatJ arını aynı mıktara indir
meğe mecbur r:ı\rnuşlardır. 

Vapur ,. ula ı .1!iitemddiyen zarar 
ettiklenn• orld i• ottıklerine bakılır

sa, seyrt•e faınJe diger vapur idare
leri ar ... ndo.ki 'ekabet had bir şekle 
ırirmiş deıaektir. 

Seyrı•cfain id., resi vapurcularla 
itilaf edilnı~sı için bazı mes'eleler 
hakkında. ii< tı•at vekaletinden isti
zanda bulunm~şto r. Bu hususta he
nüz bir cevap g c memiştir. 

Terkos şebekesi 
Terkos ~irketi müdürü M. Kas

telno Aııkaradan avdet etmiştir. 
M. Kastelno yeni Terkos projesi 
tatbik edildiği takdirde şehrin su 
ihtiyacının ne suretle temin edile
ceğini vekalete izah etmiştir. 

Vekalet, emanetin de mütalaa
aını aldıktan soi:ıra projenin bazı 

noktalarında tadilat yapacak, mü
teakiben yeni şartlan ihtiva eden 
mukavele.namenin imzası için ter .. 
lır.oe. -G.dürünü Ankarava davet 
edecektir 

Mukavele mucibince şirket bir 
çok yeni maeraf ihtiyar edeceğin

den ıu abone ücretleri tezyit edi
lecektir.Yeni şebekenin zaman kay
betmesine imkan bırakmadan inşa
ata başlanacaktır. 

Bunun için M. Kastelno itilıif
ııame imzıı edilir edilmez Parise gi
decektir. M. Kastelno Paristen ka
fi miktarda mühendiı ıretirecek ve 
bu mühendisler tehr.,maneti fen 
mühendislerinin nezareti altında in
ıaata başlayacaklardır. Yeni inşaat 
bir ıeııe içinde tamamlanacaktır. 

Bu ne hiçim 
ınerhamet? 

Pendikte çalışan şoför Salib oto· 
mobil ind en bir kaç metro _uzakta bir 
şeyle meşgul iken muavını Besım 
otomobili hareket ettirmiştir. Otomo· 
bil sür'atle Yakacıkta Çınar dibine 
yaklaşmak Uzere iken Arnavut Banu· 
şun 9 yaşındaki kızı Adliyeye çarpa· 
rak kızı muhtelif yerlerinden yara• 
laU: ı şt ı r. Bilahare şuför Salih yetişe· 
rek çocuğu erzabaneye götıirmek 
Uzere otomobile alm ı ş, fakat tarlalar 
ıraıında otmnobilinin lAatiğ inin patla-

dı g ı bahan<' ederek yaralı kızı bir çukura 
bırakm ı ş ve kaçmıştır. Bahçivanlar 
iki saat sonra kızı orada görmüşler 
ve hastahaneye naklederlerken küçlik 
kız ölruıiştur. 

CeırDıı ıeır 

"Dur!,, emri 
Pıngaltı merkezi mürettebatından 

bir polis memuru, Kasım efendi ie
minde birini tevkif etmeğe çalışırken 
"Dur!,. emrini dinlemediği için taban· 
ca ile yaralamıştır. 

sarD<atoeır 
Galatada Florya )tanında bakkal 

Hamdinin dükkan ı na iki meçhul şahs 
girerek ceketi cebinden 28 lira çala· 
uk kaçmı§lardır. 

Kalp sektesinde 
Taksimde Elmı d•l!:ında oturarı 

Yani isminde bir rum Taksimde tram· 
vay beklerken kalp oekteıinde ölmü§· 
tür, 

Kızı kaçıranlar 
Dolapderede oturan 13 yaıında 

·Selmoyi• isminde bir ermeni k ı z ı nı 
kaçıran Toroı isminde bir erkekle 
Skohi ve Sürpik isminde iki kadın 
polisçe yakalanµıı~lard ! r. 

korunma 
Seri usulde hutaya 100 - lSO 

kalorilik bir tertip yapılır. Sslata, 
( yaırRız ) meyve, patatu il~ karnı 
dorurıılur. Zaharinli tatlılar, yatı 
alınmıt oüt, yağlı oalcalar yerine 
et uısarıeıi ve yaüı alınmtş et ıuyu 
l<ullı"ıılır. 

Bir de mutedil şekil vardır. 
Bunlarda adali faaliyeti tavsiye 

ediyorlar. Bu uyede ayda 1-3 kilo 
uiflemek k• !,ildir. Bir o.dam için 
kilo başına 35 kalori hesap edile· 
rek gıda tertip edilmelidir. Yağlı 
yemekler, unlu yemekler, tatlı, ek
mek ve bira d erecesino göre yasak 
edilir. Yemekler esnasında su içil
mez. içilmek mecburiyeti olursa aı 
içilir. Bira muhakkak yasak edil. 
meli. Keullü içkiler keza mcnedil
melidir. Çay ve kahve dahi az alın· 
malıdır. 

Bol adali faaliyet yavaş yavaş 
yapılmalıdır. Yorulma hissi gelince 
durmalıdır. Yokuş çıkma iyidir. Yal· 
nız kalbe dikkat etmelidir. Bir metro 
yokuş çıkmak, bir metro düz yürü
meğe nisbetle 10 misli kaloriye 
muhtaçtır. Bir insana 1000 metrellk 
dağa çıkmak için 700 kalori lazım
dır. 

Düzlükte 3,6 kilometre aür'Atlt 
harekette bir saatte 16 gram, 6 ki· 
lometre sür'a tle harekette 30 ırraııı 
yakılır. Kürek çekme, yüzme, jim. 
nastik, bahçe işi, odun yarmak.tav
siye olunur. Bisiklet, ata binmek 
daha az faydalıdır. 

Soğuk su usullerinde bir kaç 
kalori zayi ettiği söyleniyorsa da, 
bazı müellifler pek fazla kıymet 
vermiyorlar. Terletme ile su ziyaı 
usulü de o kadar müessir değildi·. 

Lo!mınn Hiikim 

Sirkecide adam öl
düren katil tutuldu 

Geçende Sirkecide ~mendifer 
rayları üzerinde Arap lsmail lımin
de biri meçhul bir şahıs tarafından 
öldürülmüştü. Zabıta tahkikatı ne
ticesinde bu cinayet failinin İnllııil-
vaf:uru tayfalarından Laz Mustafa 
pJ ubn teabit edilmi• ve c•ni YA• 
ka anmıştır. 

Fakat yapılan tahkikat netice. 
sinde Arap lsmailin Laz Muıtafadan 
o gece para iıtediği, fakat Muatafa 
vermediği için lsmailiıı Muıtafayı 
hafifçe yaral~dığı, Laz Mustafanııı 
da binııetice lamaili llldiirdlltü te .. 
bit edilmiştir. 

Komünistin muhakemesi 
Taklibi hükümete tetebbüılln· 

deıı dolayı lzmirde ağır ceza mah• 
kemeıince giyaben dört buçuk H• 

neye mahküm edilen ve ıreçeıılerd• 
tehirmizde yakalaııarsk lzmire ırö· 
nderileıı komüniat Niko Senkeyvi· 
çin dilıı ilk defa olarak iıtic·ı a 
edildiğini yazmıştık. 

Niko Senkeyviçiıı ~ecahan mu
hakeme edilmesi lizım geldijtiııden 
8 Eylülde muhakemeaine baılaııa• 
caktır. 

Arapça ve Farisi yerintı 
Mekteplerde Arap ve Acemcenlıı 

kaldırılmaaı Maarif Emanetine teblijt 
edilmlttl. Bu deralerlıı yerine Av. 
rupa tarihi edebiyatına ve ecnebi 
lisanına dair fazla dersler konacak. 
tır. 

Arapça ve Fariıi okutan muaf. 
!imlerden ehliyeti olanlar diğer ders• 
lerin mualllmlikleriııe tayin edile• 
cekler, ehliyet.iz olaıılarııı ise •azl. 
felerine nihayet verilecektir. 

Elektirikli trenler 
Haydarpaşa - Pendik trenlerlıılıı 

elektirikle işledilmeıi l9iıı !tir tir. 
ketin Anadolu demir yollarına mil• 
racaat ettiti yazılmıştı. Bu şirketiıı 
milracaatı tahmin edildltlııden fazla 
ameliyata ve inşaata lüzum ıröster• 
mektedir. 

Demir yollar idare mecliıl 1'8-
kında toplanacak ve bu ... ,•elerl 
müzakere edecektir. Şayet l>u mi:~ 
racaat esas itibarile kabul • •Jıl.irııt 
şirket mümeuillerile müzakerey"' 
ba,laııacaktır. 

Ancak, baııliyo trenlerinin Hay· 
darpaşa ile Pendik atl\smd:ı e!'!!I<• 
trikle işleyebilmeleri i~in nı c\'• ul 
raylardan ne •uretle istifade edôle• 
bileceti ayrıca tetkik edilecektir. 
Mevcut raylar posta ,_.e mur~and.i• 
trenlerine tahsis ~dilecek, efokt•rik
le itleyecek baııliyo trenleri i~io 
ayrı hatlar yapılacaktır. Bu bft'.l«•4 

intaaı için 3 senelik bir ıaM••' ·~· •. 
fıııa ihtiyaç ırörUlüyqr. 

/ 



lzmirde 
Belediye ile telefon 
arasında ;btilaf 

fımlr, 28 [Hususi] 
Belediye mecliıi ile Otomatik 

telefon tlrketi komseri Enver bey 
arasında bir noktai nazar ihtilafı 

zulaur etmittir. Komserlik belediye
nin mukarreratma karşı daima ay
kın vaziyet almakla ittiham edil
mektedir. Diğer taraftan En\•er bey 
kendi•inin merciinden aldığı emir
lerden batka bir şey yapmadığını 
ve po•ta telgraf miltlürlüğüode 
uldığı emirlerin haricine çıkama
yacatını ileri ıürmektedir. Mesele 
çok mektum tutulmakta, ihtilafın 
eanıı hakkında kimseye maliımat 
verilmemektedir • Ağızdan ağıza 
dolatbğına gört- beledilye azalan 
bu ihtilafı izzeti nefis meselesi 
yapmıılar hatta bir rivayete göre 
mGttemian istifa eylemek meselesi 
de mevzubahı olmuştur. 

Dün villiyet makamı ihtilafla 
alakadar olmuş ve tarafeyni din
Jemittir. Maamafih meselenin hal
line muhakkak nazarile bakılıyor. 

Bir kızı kaçırdılar 

La Haye lkonfer ınsn 

-Bize son ne vereceksiniz? 
-Pe~i, siz ne ·.s ·yorsunuz? 

La Hey, 27 [A. A) 
M. Brland, M. Henderson, M. 

Hymans ve M. stresman saat 16 da 
görüşeceklerdir. 

• • • 
La Hey, 27 [A. A] 

Konferansı içtimaa davet eden 
6 devlet murahhas heyetlerinin içti
maı saat 17 de başlaınıştır. İçtima 
19,30 da hala devam etmekte idi. 

Murahhaslann yemek yemeleri 
için saat 20 de bir müddet tatil 
edilen fçtimaa biraz sonra "d 
ba• 1 rmışbr. 

yem en 

* * * 
La Hey, 27 [A.A] 

Murahhaslar 2 saat 7 e geldiği 

redilen resmi lıir teblia 
başlıca devletler mura~ 
hhaslarının saat 1 e ka-
dar i11kitasız devam e
den içtinıalarındaıı son
ra hir itilafa vasıl olmuş 
old oklarını bildirmek
tedir. Bu itilaf İngilte
reye son tekliflerden 7 
mil yon altın mark faz
la menfaat temin etme
ktetJiı. 

LaHey, 28 ( A.A J 

ahudile. 
Filistinde gene bir 
hıiçuma uğradılar 

Kudüs 27 (Ağustos) 
Araplar TellO Uyun Musevi ko

lonisine hücum etmişlerse de genç 
gönüllüler tarafından ricate mec· 

bur edilmişlerdir. Museviler eski as
keri tetkiliitı yeniden vücude ietir
meyi dü~unilyorlar. 

Fakat bu hareketin arapları da
ha ziyade kızdırmasmdan korkulu
yor. Filistinde çok mühim vak'alar 
baş göfıitereceğinden endişe edilme
ktedir. 

Kudüs 27 [Ağuıtoa] 
Yafada Araplarla yahudiler ara

•ında kanlı müsademeJer olmuştur. 
Sükun teıiıi için ingili:ı askeri iÖn
derilmiştir. Kudilıte silkön tesiıı edil
melde beraber civarında karışıklık 

devam ediyor. Ticari muamelat ki
milen durmuıtur. 

Londra, 27 [A.A] 
ilk takviye kıtaabmn vüruduna 

rağmen Filiııtinde vaziyet vahim 
olmakta berdevamdır. 

Londra, 27 [A.A) 
Amerikırnın Londra sefiri jene

ral Dawes, İngiltere hükumetinden 

(g<GVJ '\Ç;fi®ırD~ ffilQılfilaH~®~~tcmb~ 

Türk-Bulgar iktisadi 
ınllnasehatı 

hakkin da Bulgarların f ikrı 
Btılgarie gızetesiaden: Bunlar nufuz ceryanlan Tiicu· 

•Bütün mesaih mualJakanın tas· da getiren, ve netayicinin her ilci 
fiyesi için iki hükumet tarafından memlekette hissedilmesi gecikmi· 
ittihaz olunan siyasetin mes'ut ne- yece.k olan mütemadi teıti en· 
ticesi olarak, Türk-Bulgar doslhıgu zardır. Bunun için iktiaadl 1ahı· 
gün gittikçe daha fazla teeyyüt da Türk-Bulgar dostluğuna terce. 
ediyor. man olmak imkanı çok maruf 

Bu tasfiye bu gün, revabıtı mü· türk gazetecisi Yunua Nadi beyin 
tekabile:,ini sıkılaştırmağa aynı §id· 31 temmuz tarihli cühuriyette 
detle başlıyan iki n1emleket aı.rasın- ima ettiği imk:An gözlerimize ya· 
da, geçen seneler zarfında desleres rmm Türk-Bulgar münaeebıtınıo 
olunan uzla~ma ve muahedat seri· sağlam ve sarsılmaz bir eaas üze
siııe i tinat eden bir hakikattır. rine kat'iyetle yerle~miş olacağı· 
T~r~ v~ Bulga~ ef~iirı b.adema, nın tahakkukuna bir delil gibi 

her ı.kı mıJlete ?ıç .?ır faıde v~r görünüyor. 
memış ola? . vakı. m~nazaatm n~· Milletleri gayrete getire:lrllel! 
hayete e~dı.rılmesı luzumuna kat· dostane his!iyat ve temıytiltitın 
yetle kanıdır. 1 . 

r ,.. • kıymetı ne olursa olsun, oıılaı 
Bulgarların ve 1 urlderm uzak, ya· bunun mahiyetinden hoşlanmazlar 
krn mazileriııdcn aldıkları yegane . . 
d ı b. b. · · · k b Onların gayretlen, yeymı bayatı1a t>rs, on arın ıı ırme ıstır a ının 
ancak müşterek düşmanlarına fa. ihtiyaçları ile uyğun gelmesi ik· 
ideLahııolduğudur. Bu kaziye An· tiza eden umumi prenıiplerin mev 
kara ve ll:itarıbul rüfekamız tara· idi tatbika vaz'mı istihdaf etme· 
fından ileri sürülmü~, münaseha· lidlr. 
tımızın tariki tahlil olunurken, ikJ Türkler ve buJgırın milli faali· 

Muğla, 27 
Avlanan nahiye merkezinden 

Muıtafa ŞOkrü ağanın kızını altı 
delikanlı data kaldırarak sıra ile 
ve fed fekflde berbat etmişlerdir. 
Şerhlerin takibine çıkan jandarma
larımıı bunları yakalamıya muvaf
fak olmuf, adliyeye teslim etmittir. 

~a.lde içtimaa devam etmekteler 
ıda. Havas ajan&ı muhabiri, içtima
ın 1aat 24 te dahi devam etmekte 
olduğu bildiriliyor. M, Briand bir 
nutuk söyliyerek tekliflerinin İngil
tere tarafından reddedilmesinden 
dolaya dört devlet namına hayret 
beyan etmiştir. Mumaileyh Belçika 
İtalya, Japonya ve Fransa murahas~ 
lnrınm uzlaşmak için sarfettikleri 

emekleri hatırlamış, İngiliz murahha
slarının beynelmilel iştiraki mesai 
zihniyetine :milracaat suretile beya
nabna nihayet vermiştir. 

M. Snowden mütehassıslar pla
nının tamamile tatbikına tara fdar 
olan alacaklı devletlerin İngiltere
nin metalibini tatmin için ne gibi 
kat'i tekliflerde bulunabileceklerini 
sormuştur. M. Jaspar İngilterenin 
azami metalibinin neden ibaret ol
duğunu bildirmek M. Snowdene ait 
bir vazife olduğunu söylemiştir. 

Saat 2 de neşredilmiş olan resmi 
tebliğde, murahhaslann müttereken 
sarfetmiş oldukları mesai netice.sin
de bir itilif elde edilmiş olduğu 
beyan edilmektedir. Bu itilaf, mu
vafakatlerini almak üzere Alman 
murahhaslarına tebliğ edilmiştir. 
Altı davetçi devlet murahhaslarının 
iştirakile yarın saat 11 de aktedile
cek bir içtimada yeniden müzake
rat yapılacaktır. Kat'i itilaf elde 
edilir edilmez konferans, Y oung 
planmm tatbikı için zaruri olan ted
birlerin tetkikine devam edecektir. 

Filistindcki Amerikan tebaasının 
bayat ve menfeatlarmın himayesi 
için acilen lazım gelen tedbirlerin 
ittihaz edilmesini talep etmiştir. 

taraf~a hu kadar kuvvetin beyhude yellerini kendilerine yeni yeni 
yere israf edilmiş olduğu neticei ufuklar açacak olan yeni istik& 
müessifine varılmıştı. metlere tevcih ederek ma~e ir· 

Sükunet ve tasfi} e yollarını ebe· · tilciip olunan hatalard&n içtinaF 
diyen seddedeıı bütün bu teşvişat etmelerinde nıenfaatları vardır. 
ve tahrikat devresini takip eyleyen Bu noktai nazardan iktisadi to;riki 
büyük tarihi hadil)e, elbette bizim uıe ai bize siyasi sa1aada mMftÜk· 
zihinlerimizde olduğu kadar şarklı 

Mardlnde tayyareler 
Mardin, 27 

Da. l'ece .reç vakit alb tayya
reden milrekkep bir hava filomuz 
Mardine gelerek i&tasyon civanndaki 
meydanlığa inmiotir. Hıııva filomuzu 
l.tikbal etmek için başta valimiı 
oıclutu alde Vilayet ve askari er
ki'!1 bulunmuı, tayyarecilerimiz be
ledıye ve tayyare cemiyeti namına 
Mardin paliaa misafir edilmitlerdir. 

Tayyare filomuz, bugiln 16 da 
ıehtr G:a.erinde bir cevelin yapbk
taıa sonra Hat 17 de Cizreye hare
ket etmiflerdlr. 30 Ağuıtoıta Di
)'Wekirde bulunacak ve fenlikle
re ittir ak edeceklerdir. 

Schneider kupası 
Roma, 27 [A.A] 

ltaıya, Schneider kupası yanş
lut1la lıtlralc edecektir. 

Komünist bankası 
ile b Pariı, 27 [A.A] 

ttraluı7ı •tınıa tetkiki için polia 
olı k an muvakkaten kapatılmı 
o anld onıGnlıt amele k6ylQ bankaıı~ 
1en en açalmıştır, 

Sofyada seller r 
Sofya, 27 [A.A] 

Sel flbl yatan yatrnurlar tuA'
yanlara ıebep olmut ve Radomir 
nııntakuını tahrip etmiıtir. 24 ölG 
ve 10 kayıp vardır. 

Bombayda kolera 
Bombay, 27 [A.A) 

Bombay vilayetinin muhtelif yer
teılnde Haılranın son haftasındanbe
ri 11 000 kolera vak'ası ıuhur etmiş, 
11ıu1a

1

pJardan 4 272 kişi ölmüştiır. 
liGkOmet tıbbiye ve sıhhiye memur
larından albıı bu mahallerde çalış-
maktadırlar. 

Ankara postası 
Bizde ses fi filim 

Darülbedayi 1an'atkirlan tarafuı
:!an filime çekilen Ankara poıtaaı 
Teşrfnlevvelde ıaıterllecektlr. 

Ertukful Muhıin B. ve arkadq
lan bir EylUlda " Kaçakç~lar " flll. 
tnine başlayacaklardır. 

Bu filim aeıll olacaktır, Seıli fi. 
•nı yapmak için Stildyo dahWnde 
Aıun gelen te1lıat yapılmııtır. 

Alpullu fabrikası · 
Şeker fabrikalarının yakında ite 

fıa~hyacakt yazılmıfb. Alpullu f8kei 
fabrikası dünden itibaren faali1ete 
başlamıştır. Unak fabrikuı da bir 
kaç gün •onra işe baılıyacaktır. 

Bu sene Trakyada paocar mab .. 
•ulü bereketli olmuıtur. AlpuUu 
çeker f abrlkaaı bu sene dsha fa:zla 
ı;ıeker istihsal edecektir. 

Bunun üzerine M. Snowden diğer 
f ugiliz murahhas ve mütehassıslarile 
iÖrüşmek üzre içtimadan çıkmıştır. 

Bir taraftan M. Jaspar "e Fran 
ile lngili:ı murahhaslar, diğer taraf
tan M. Briand, Loucheur, Cheron 
ve ftalyan murahhasları arasında 
mükalemeler devam etmektedir. 

Almanlar 21, 15 te Lünenhoftan 
ayrılmıflar ve milzakereye ı:levam 
etmek için bir saat sonra gelecek
lerini söylemişlerdir. Alacaklı dev
letler murahhaslan mükalemelere 
devam etmektedir. 

M. Wirth Lünenhoftan giderken 
"buz tabakasının arbk kırılmış ol
duğunu,, söylemiştir. 

l,a Hey, 28 [A.A] 
Sabah saat 2 de ııeş-

Ödemişte kaçakçılık 
Ôdemİite ötedcnberi kaçakçılık 

yaptın ilcl şnhu alınan tedbirler sa
yesinde yaknyı ele vermittir. Bun
lar Koçanlı Ahmet çavu~ ve baca
natı Mustafadır. 

Bunlann ötedenberi kaçakçılık 
yapmakta oldukları :ıabıtaca malOm 
idi, fakat bir tilrlü cür ümeşhut 
halinde yakalamak kabil olamuyor
du. Kaçakçılar çok kurnazca hare
ket ediyorlardı. 

Geçon gün bunlar ansızın Öde
mişten kaybolmuşlardır. Zaten ta
rassut altında olan evlerine bir kaç 
giln uğramamaları zabıtanın nazarı 
dikkatini celbetm'ıı;tir Öd . . · cmıt Jan-
darma takını kumandanı Halit bey 
derhal f~aliyete sreçerck kaçııkçı
lann takıbatına çıkmıştır. 

Yapılan takibat neticeoindc ka
çakçıların Ôdemi~e tabi Kirez na
hiyesinde olduklan haber alınmış 
ve Halit bey Kirez nahiyesine gi
derek orada gidice bunların hare
klbnı takibe başlamıştır. Alınan 
sıkı tedbirler ıııayeainde bu iki hur-

az kaçakçı cürmOmeşhut halinde 
n kalanmııtır. Ödemiş'teki ik&met-
yaibl da taharri edilmiştir. Kül-
i an 1 • ·ı . 
Uyetli ılgara kAtıdı e e reçm mıt· 
tir Slıar katıdının miktarı 634,223 
dekordtr. Kaçakçılar adliyeye ve
rllmittir. 

Bu kunıa:ı kaçakçılan yakala-
mata muvaffak olan Halit beyi 
takdir ve tebrik ederli. 

Hudut harici? 
Polis mQdiriyeti birinci şubeal 

NlkolJ iın inde bir komünist yaka
lamıt n dQn hudut harici edilmiştir. 

Havas ajansının La Hey de sa
Jahiyettar bir Fransız membaından is
tihbarına nazaran lngiltere talep etmiş 
olduA-u 48 miiyon munzam senevi 
taksitten 36 miJyonunu, yani Fran
sa, ltalya ve deJçikanın son tek
liflerinden 7 milyon altın mark faz. 
lasını lacrıktır. Bu yeni fedakarlı. 
ğı marüzzikir devletler müştereken 

l.JOndra, 28 [A.A] 
MüstcmJckat nezaretinin bir teb

ligine nazaran Fılistine beş harp 
gemiııi, iki tabur piyade, iki ıüvari 
bölüğü ve bir tank ile bir tank müf
rezesi ve bir askeri tayyare filosu 

sevkedilmiştir. Maltada bulunan iki 
piyade taburuna hazır bulunmaları 
için emir verilmiştir. Hayfadan Filis
tini'! iç taraflanna gönderilen ufak 
bir lngiliz müfrezesinin Arapların 
taarruzuna uğrayarak silahlannın 
alındığına dair olan haber henüz 
teeyyüt etmemıttir, elyevm fngHte
rede bulunan Filistin fev'kalade 
komiserine dün akşam aldığı telşraf
ta şu malumat verilmekledir: 

komşularımızın da ruhunda husule ran ınevcüt olan doatluğun liıım: 
gelen necatbah:. tcbcddüldür. gavri mufarıkı gibi görünüyor. 

Bütün bu esbap dolayısile, Bbyle bir teşriki mesainin, ~ 
Türk- Bulgar do tluğunu, geçen a~kı müsellem olan milletlerimiıe 
rubu a ır zarfım.la Balkanları oka· temin edeceği fevait üzerinde fazlı 
dar derinden altüst eden hadisatıu tevakkuf faide izdir. Bunu mey· 
mantıki bir neticesi addetmek ta· dana getirecek vesaite geliııce, 1'u· 
biidir. Hatta, Mahmut hey ve Falih nu keşfetmek kolaydır, yeterki hiis· 
Rıfkı bey gibi o kadar hurafeler nüniyetteo ıyrıhnmuın. Milletle• 
ve felaketler me}anında hu neti- rimizin anlaşma ihtiyacını §İddetle 
cede yegaııe mes'ut hadiseyi gör- hissetmekte olduğundan, denebilir· 
düklerini zannetmekle hataya düş· ki iJk eağlam köprü §İmdideu ıııl

ihtiyar· etmişlerdir. İngiltrere, Fr
ansanm ş rta tabi olmıyan senevi 
tak itlerle aynen teslimata ait olan 
tel<liflerini l<abul etmişlerdir. Alman 
kömürleri teslimatı hakkında İngil
tere ile İtalya arasında doğrudan do 
ğruya bir itilaf aktedilmiştir. 

itilafın akdinden sonra salona 
ithal edilen Almanlar bazı miitale
alar .serdetmişlerdir. V aklin geç 
olmasına binaen celse bugün saat 
il e talili. edilmiştir. M. Snowden 
ortaya blr çok meseleler atmıştır. 
Bu meseleler meyanında bilhassa 
beynelmilel bankanın merkezi ne
resi olacağı meselesi vardır ki mu
vakkaten bertaraf edilmiştir. Elde 
edilen itilaf, konferansm muvaff a
kiyetini ve Young planının kabulü
nü temin etmiştir. 

( KÜ 'ÜK HABERLER J 
MEKTEPLERE HA BET -

Mekteplere bu sene büyük bir 
rağbet glıstcrildiğini yazmıştık. Li· 
seler te§rinievel bidayetinde açı 
lacağmdan ılınacak talebenin 
ınikdarı eylül ortalarında tesbit 
edilccktir. 

Bu sene ilk mekteplerden çı
kan talebe miktarı geçen seneye 
kıyas ksbul etmeyecek derecede 
çoktur. 

H1LEL1 PETROLLAR - Şeh· 
reınaneti kolza yağı çıkaran fab· 
rikaları teftiş etmektedir. Kimin 
tarafından petrcıla hile karı§tmldığı 
tt·fü~ n ·ti· · · " e cesınde anlı.ışılacaktır. 
Bundan ha,ka :.ehreuıaneti k.oJza 
yağı imalathanesi a~ıJnıosma mu· 
saade etnıiyecek.tir. 

. EYTAMDA TEFTİŞAT - Ad· 
lıye "f · ı · . mu ettış erı dün eytam daire· 
gın~e tsfti~ata haşlamı~lardır. Mü
f~.ttışierin bu dairedeki tdfti~atı 15 
gun kadar devam edecektir. 

Kim Uldürda 
Evvelki gün yeni c.amide bir ci

nayet alnıu§ v Oıman 1 . d b. 
smın e ır 

t.auıal dlf:er Gç kiti tarafından 61-
dOrülmOftfi. 

Zabıta yapbğı tahkik•t netice
sinde m11ktulün yalnız Hasan tııra
hııdnn öldürOldG~nü tespit etmiş 
ve bu ndnını adhyeye tealim e}le
mlttir. 

"Pazar günü erkenden nümayİ§• 
ler yapnuıga başlıyan Yafa ve civar 
köyleri arap!arın öğleden ıonra Te
laviv mahallesine hücum etmiıler-
11e de polis kuvvetlerinin yaylım 
ateşi karı111nda dağılmağa mecbur 
olmuşlardır. Aıilar bir milddet son
ra yeniden taaru:ıa geçerek hükumet 
konağına hücum ve müslüman mu· 

teberanmdan bazılarına tecavüz ey
lemiılerdir. Mahalli vak'aya derhal 
Yetişen zıhlı otomodiller tarafından 
havaya atılan bir kaç mermi muha
cimlerin mukavemetini kırmak için 
klfi gel mittir. Tek, tük bazı taaruz
lardan ıarfı nazar edilirse tehir 
uınumiyetle sükun içerisindedir • 
Mamafi vesaitin kifayebizlitinden 
dolayı hükumeti 111nha1Jiye henüz, 

vaziyete tamamen hakim detiJdir. 

Filiıtinden maverayı ıeri'aya 
ısızan haberler bura araplarını gale-

yana ırctirditi iç.in karıtıklıklann 

bu havaliye ıirayctinden endite o
lunmaktadır. Mamafi ıimdiye kadar 

hiç bir vak'a olmamıştır. kaplar 
Kudils ve Hayfa civarındaki muıevi 
tnemurlarına yeniden saldırmıılar 

ve HolJzon daki muaevi mahallesini 
zapta yeniden tetebbüs eylemitler

dir. Buradaki müsademeler pek şe
dit ve Anut bir tekil almııbr. Hay-

f anın cenubuna kadar uzanan saha
daki musevi kolonileri anbean hu
cuma u~ramak tehlikesine maruz 

bulunduklan için vaziyetleri vahim

dir. Bu memurelerin bir iOA°U H· 
kenesi tarafından tahliye edllmlt 
bulunmaktadır. Araplar terk edilen 
evleri n çlftUkleri yaf ma etmekte 
ve beraberlerinde ıötürdükleri her 
feyi tahrlp eyJemektetlir. Hayat 
bilıbUtQn durgunlaıtıtı için yerli 
razeteler çıkmaktadır. 

Londra, 28 (A.AJ 
Ftllstindeki siyoniatlcre karşı 

•~lan mücadeleye iıtirak arzusunu 
gasteren Mayerayı oeri'a araplarınm 
hududu ı-eçmelerine meydan veril
meme i için Filistin mahalli hükQ
meti tarafından şiddetli tedabir 
alındıırı kudllsterı röytcr ajansına 
bildir'lmi~tir. 

miyorlar. 

Ehemmiyeti şüpheden vareste 
olan Türk · Bulgar münasebatmın 
karakteri tik: tekamülünü filen 
çalışıyoruz. Bu tekamül yavaş ya· 
vaş fakat emin bir surette ilerliyor. 
Her iki memlekette Türk ve Bul
gar tabaalarmın hemen her gün 
tebdili mekan etmelerini husule 
getirdiği rikkrtaver tezahürati sa
mirnanene buuun delilidir ve g•· 
zetder bunu kaydetmeği vazife 
ediıımi~tir. 

Bu tezahürat milletimizin mazi· 
yi uunutmak ve yalnız hah veba· 
husuı istikbali düşünmek arzuıu· 
nu her şeyden ziyade ispat ediyor. 
Bunlar Türklerin \'C Bulgar1ar," • ~ 
yekdiğerine göstermeğe baJadık
ları feyizli alakanm ve ayni za· 
manda aralarındaki teması ço· 
ğaltmak arzularının gayri kabili 
reddü cerh birer delili tepki! e· 
diyorlar. Bu münasebetlere mü· 
tekabil ziyaretler, hakiki, aJdat-

m ıyan bir alamettir. Filhakika, 
bu mevsimde lstanbul ve Türkiye 
Cüınhuriyetinio diğer maballerioi 
ziyaret eden darülfünunluların ve 
diğer seyyah gruplarının adedini 
tenpit etm~k istiyen kimse müşkü· 
Jita dü§er. Bulgar Darülfünunları, 
tüccar ve münen·c:r•nı memleke· 

mı~tır. 

MübadcJei ticariye hızını alınca 
her sahadaki revabıtımızı nakabj)j 

infisah kılacak daha yenileri der· 
akap meydana gelecektir .• 

Köınür depoları 
Yeni gümrilk tarifeleriade H• 

nebi k8milrlerine ajır ruimleı va• 
zedilmiştir. 

Bu yüzden bir kaç aydaaberl 

ıebrimize ecnebi kömfirü getiril• 
me'lctedir. Gelen klSmürleria eke•· 
ri9ini rus kömilrleri tetkil .e.ek• 
tedir. Kanlıca ve Kuruçe,me tılepo. 
ları Ruı kömwlerile d.-upar. 
Son ıilnlerde Rusyadan alb bin toa 
kömür ıelmif, Kanhca depolanaa 
tahliye edilmiıtir. 

Bu ıuretlc Kanlıca temaaıile bir 
kömilr depoıu oJmufb.ır. fa Y .:lce 
ıu ve mehtap ilemlerile vakit ııe-

çirilen Kanlıca fimdi ZonıuLdak 
havaa1ındaki kömilr ocaklanadan 
f arkıı:ı olmuıtur. 

Otomobilcilik ,.W.i 
Seyyabin cemiyetinin bir oto· 

mobil subesi to•kil ettiti yaıılmıfb. 
Otomobil ~ubeai faaliJete batlaant· 
br. Bu fube menaleketlmizcle oto• 

mobille aeyahat edecek •yyala.lara 
litun relen malQ111ab verecektir. 
Bunwı ı,in Şeyyuin oemlpti bir 
...hber hu.ırlamaktadır. 

Relabcrde mealeket claWIW• 
bulunan yollar ve bu 1olar ...,.._ 
deki .. wrler laakluada b.Jaat veri· 

lecektir. 

ti yakından tanımak arzusile Tür· 
kiyeye ziyaretlerini çoğaltmıılar
dır. Diğer oiLctten, Türk münev
veranı ve bilhassa genç cümhuri· 
yetin içtimai ve umumi hayatını 
tanzime memur edilenler nıillt 
teşkilatımızın bszılarmı m~hallin· 
de tetkik etmek ınaksadile sık 
sık memleketimize geliyorlar. 
Hatta ) akında türk tacirlerinin 
Bulgaristanı ziyareti ve bir Bu)· 
gar parlamento, gezeteci ve tüc
car gurupunun Ankarayı ziyareti 
mevzubnhi ıttir 

Cemiyet nialterla taMl.ı 'tiD 
viliyetlwdea 101Jar hıkk•da l.a. 
bat Uıtem&f t:U. 

Otomobil ıulte...uı bu tuı1,.taı 
memlekete ae11aJa ~ .... 
oJaeakbr. BuıiJn Au.&oluda ofc· 
mobUle Hyalaat edea bir baç ..,
yah vardır. 

Bundan batka lrn,r.ıllenlea 
mDrekkep bir H)'YÜ kame.& Ana· 
doluda seyAhat taaek lpa luılaet 
latemcktcdlr. 
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Kayıp yorsun. Bari kışın olsun bir yere 
gitsek te yesek olmaz mı? Yat klupte ... 

Deyip bir parantez açı,-orum: 
[ Ayten müellifi kusura bakma

""'• yat klüpten bahsetmek inhisa
rın, bu oeferlik elinden aldık. J 

Parantezi kapadığımı söylemeğe 
lüzum yok, görüyorıunuz. 

Tekrar ediyorum. 
Yat klüpte ... Gece, bahçede do

laşırken, ııöz ucuyle, yanyana gezen 
bir beyle bir hanıma baktım, ve 
l<ulak kabarttım : 

efendi, kocanız yüz - Hanını 
Ura kaybetti. 

- Na11l olur, ben oynadığını 
q-örmedim. 

- Hayır o oynamadı. Amma bana 
yüz lira ödünç vermişti, ben oyna
dım, Hep bir heoaba gelir. ---iktisat 

Bu yazın en 11cak bir gününde, 
gün görmez bir apartımanın karan
lık bir odasında karı koca, burun 

--·--
J'asiyet 

- Evet atizim, bütün servetimi 
karıma bırakıyorum, amma bir 
şartla. 

- Nedir o şart ? 

- Ben ölür ölmez derhal evle-
necek. 

- Neye? 

- Kırk sene onun elinden neler 
çektiğimi yakından anlayıp bana 
acıyan biri bulunsun diye 1 

Uğur 
Sen hasis misin? 

Hasiı olduğumu söylerler. 

- Hasis adamın parası uğur 

ııelir, bereket getirirmiş, bana on 
para ver de &aklayayım. 

- Al. 

- Üç gün sonra. 

burna terliyorlardı. - Verdiğim uğur paraıını ne 
Bir aralık, karıaı derinden bir yaptın, bari bereket getirdi mi? 

Sabahın saat üçüydü. 

Meşhur at cambazı, vahşi as
lanlarla kaplanları karşısında tit
reten cesur adam, kafasını bir 
haylı tütsüledikten sonra evine 
geldi ... 

Geldi, fakat kapının önünde du
raladı. Bu saatte geldiği için karı
sına ne deyeoekti? .. Karısının pür

hiddet şahlanıp diş gıcırdatması 
gözlerinin önüne gelince geri dön
du. Bahçeye gitti. Aslanların demir 
kafesine gwip uyudu. 

Ertesi sabah karısı sordu ı 
- Nerde sabahladın ? 

- Biraz geççl' ğeldim. Seni 
uyandırıp rahauız etmekten çekin
dim. Aslanların kafesine girip yat
tım .. 

Karısı, istihfafla dudak büktü. 
Kıırkak miskin 1 

Borç 
Beyhude iddia ediyorsun azi· 

zim. Parasız hiç bir şey yapılmaz. 

- Mükemmel borç yapılır 1 

- Bugün hayatımızda ilk defa denize ğireceğiz. 

Tabii yüzme bilmiyoraunuz 

- Hayır, bilmiyoruz. 

~~~;;.~ 

- Artık heni sevdiğinize emin 
- Neden? 
- Sözüne inandığım biri söyledi. 
- Kim? 
- Biraz evvel küçük parmağın! 
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Açık gözler kestirmek mecburiyetinde kalaca

Gülhane parkında. 

On, on iki yaşlarında bir kopil, 
enseli ve karınlı, kelle kulak yerin
de bir efendiye yaklaştı: 

- Beyamıca, on liralık 
ğıt düşürdünüz mü? 

- Düşürdüm evladım, 
buldun? 

bir ka-

sen mi 

- Hayır; sade, on lira kaybe
den acaba kaç kişi vardır diye me
rak "1timd;, Sizinle beraber 27 ol
dw 

Berberde 
Dükkan çok kalabalık. 

Yaşlıca bir zat girdi. Oturan se
kiz on kişinin arasına sıkıştı. 

Yarım saat sonra, sıraıı.ı gelme .. 
diğini görünce bir gazete istedi. 

ikdamı verdiler. 

Bir saat kadar okudu. Gazeteyi 
biraktıktan sonra, yarım aaat ka
dar da eınedi. 

Nihayet yanındakine dönilp 

ğım. 

- Neden? 

Beklediğim müddet zarfınall 
uzadıl 

--·--
Geri kalan 

Flüryada .. 

Amma muhakkak değil. Siz va

k'ayı istediğiniz yerde geçirebilirai • 
niı. 

Genç bir bey, telaşla yaşlıca bir 
hanıma yaklaştı: 

- Kızınız hanımefendiyle ev-
lenınek arzusundayım efendini. 

- Hangisiyle?. İki kızım var. 

- Geri kalanla... Öteki biraz 
evvel boğuldu. 

Beteri 
Bunu kl'lağımla duydum. 

Bostancı sahilinde, iki bey ko-

nutuyorlardı: 

- Deniz bugün çok sert. .. k8-
iç çekip dedi ki: - Sorma para çantama koy- . 

k - Allah çok vakıt ömür versin yal.. Şu pansiyon - Bu oene bir yere gitmediği- muştum, d9n çantayı düşürüp ay· . . . . ., 
dedi ki: pürüyor. 

- Buraya yalnız traş olmak ı - Merak etme, biraz sonra ka· parasını peJin 
' i i ittik ara biriktirdik dl- bettim. venr mısınız?.. , 
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Büyük bir alaka ile durup ıey
fetmeğe başladım. 

Büyük moda mağazasının came
kanındaki mankeni giydiriyorlardı. 

Mankenlere bayılınml 
Bu da tesadüfen tam benim 

istediğim gibi esmer bir mankendi. 
Balmumundan çehresi tıpkı kadifeye 
'euziyordu. Hele, sun1i olmasına 

aıımen tabii bir kadın çehresine 
ıenzemeoi ona ayrıca bir güzellik 
veriyordu. Almış olduğu poz ııayet 
zarifti; öyle lfÜze) bir duruşu vardı ki 
lnıan bu duru•a bir türlü mL ıa 
verebilirdi. Manken lisanı hal ile 
şll ıualleri ıoruyordu : 

• - Bir çay daha buyurmaz mı-
.• anız, Madam ? ,, 

•- Nasıl robam güzel değil mi?" 
" - Geliyor musun. cicirn ? ,, 
• - Benimle kim bila oynar ? . 
Üstünd~ pembe ipekten bir ıa-

ı .. hlık vardı ; nıahir bir modistre 
)unun ucunu mankenin dik ve 
nevzun parmaklarına tutturmuştu ; 
)U suretle sabahlığın altından, ku
ıursuz bacaklarını yarım yamalak 
)rten zarif bir kombinezonu mey
:lana çıkıyordu. 

Benim dik dik bakışım mağaza 
.ı:ızlarından birinin nazarı dikkatini 
~elb etmit olacak ki, hemen gelip 
mankenin eteğini indirdi, bu eınada 
bana da tevbihki.r bir bakışla baktı. 
5anki: 

- Hele şuna bak 1 demek isti
ıordu. Öyle bakmağa utanmıyor 
nuıun ? Halbuki beni böyle horla
mağa hiç hakkı yoktu. Ben man
kene sırf ıan'at noktai nazarından 
bakıyordum. 

Değilmi, amma ... Artık balmu
nundan mankenede fena gözle ba
·acak degilım yal .. 

güzel tebessümlü kadınlan zanne· 
derdim. Halbuki onların tebessümü ' 
mankenin hiç zail olmıyan tatlı gü
lümsemesi yanında hiç kalıyordu ... 

Birdenbire gözlerim kamaştı ... 
Mankenin yanında bir modistre 

gevşeyen çorap bağını sıkıştırmak 

için eteğini kaldırmış, iç çamaşırı
nın şampanya köpüğüne benzeyen 
paçasını meydana çıkarmıştı 1 

Bu latif manzaraya alıcı gözüyle 
baktım. Modiotre güzellikten yana 
giydirdiği mankenden aşağı kalmı· 

yordu ... 
Mavi gözleri vardı ve bu mavi 

gözlerle bana... evet hana, işaret 
ediyordu ... 

O zaman kararımı vererek ma 
ğazaya girdim ve ismil"İn Toutonne 
( tuton ) olduğunu öğrendim ... 

• • • 
O akşam Toutonne'n kollarımın 

arasına aldığım zaman - bundan 
hiç şüpheniz olmasın 1 

Genç kadın davetime bukadar 
çabuk ve kolay icabet etmesinin 
sebebini bana izah etti. 

- Mankene pek fena bakıyor
dun ... 

Onu adeta gözlerinle yemek is
tiyordun ... üözim ondan başka bir
şey görmiyordu... Meselıi ben de 
orada idim. Halbuki sen beni gö 
recek halde değildin ... Bu fena hal
de ağrıma gitti .. Ben orada olayım 
da her hangi bir erkek beni bıra
kıp bir tahta parçasına baksın? ... 
Sena tahta parçasından d~ha . iyi 
olduğumu ispat etmek ıstedıın! 
anladın mı? .. 

Vakıa bana mankeni aramadı ... 
Esasen ona okadar benziyordu kil 

Andre Steeman 

[ Tiyatro, sinema J 
Bu akşam 

Ferahda 

Bu balmumundan kadın hakıka
ten bir harika idi. Dolgun ve mü
tenasip göğsü, kusursuz beli beni 
ılJugum yere mıhlamıştı. 

[kn şimdıye kadar bizim Alim 
.. G!n~t~c I f:net \ i dı.!:ı,:;ın~n en 

1 ~lilletdc 
: 1'.omik Cerdet Bev ve 

Anastas balesi re 1'ilim 
~olak adamlar. 

: ::ıılıırlı helva ve Filim 
\·e \r ar\'etc. 

Yeni • 
ıcra ve iflas ~Dır Aomaıını tswaııre~nli'llDli'll ınıaı'iÇoıraısn:~ 

kanunu tatbikatı 
Yeni icra ve iflas kanununun 

mevkii mer'iyeıe vazedileceği gün 
yaklaşmaktadır. 

Yeni kanun tatbikatından ol
mak üzere 4 Eylulda ilk iş olarak 
müddei umumi Kenan ve icra re
isi Refik beyler tevkifaneye gide
rek Borçlarından dolayı hapis ya· 
tanların tahliyelerini icra e<iecek· 
!erdir. 

Bundan maada yem kanunun 
tatLikatını temin için icapeden 
tedbir alınmı~tır. 

İcra riyaseti, icra memurları
nın mürakaba makamı olduğun
dan memurların yaptıkları nıüa· 

melelerden alakadarlar icra riya· 
setine müracaat edeceklerdir. 

İcra muamelelerinin kazai ve 
ihtilaflı hususları hakkında icra ı 

reisine müracaat edilecek ve icra 
reisi diğer ta rafı da ve! ederek a· 
leni mürafaa yapacak ve kararını 
verecektir. 

İcra riyasetine merbut olarak 
8 icra memurluğu ihdas edilecek 
ve, her birine bir muavin tayin 
edilecek ve ayrı ayrı kalem teşki· 

latı yapılacaktır. 
İcra memurları muamele ve 

kararları yeni kanun mucibince 
yapacaktır. 

Eskı işler bir sene zarfında tas· 
fiye edilecektir. Memurl1<rın bir 
kısmı eski işlerin tasfiyesi ile iş· 
tigal edecek, bir kısmı da yeni it· 
!erle uğraşacaktır. Bu suretle as· 
babı mesalihe teshilat gösterilecektir 

Yeni kanunun nazari ve amell 
hükümleri hakkında icra reisi Re. 
fik B. konferansls.rına devam et• 
mektedir. Refik B. bundan maada 
icra kanunu şerhinin ikinci cildi· 
ni neşretmiştir. Bu şeıhte ıcra 

kanuu11.. teılııikatında lazım olan 
nı.lıduııelcr de mevcuttur. 

MACE:RAILAR KRAILD 
Vapurda istintak - Sıra 

)ipleri - Honolula 
bana gelince - Çingtavın ga
adalarına gelmeden 

~~~~~ ....... .-..~~~~-
..Japonyada 

Mongoliya ile üç gün seyahatten 
sonra, ilk korkulu Japon limanına 
geldik. Transatlantik sükunetle Na
gazaki limanına girdi ve bir ıürü 

gümrük memuru, polis ve adliye 
memuru gemiye üşüştü. Vapurda 
çan çalındı ve herkesin güverte üze
rine gelmesi bağırıldı. Sonra mua
yene ve istintak başladı. Yolcular 
geminin Salonunda toplanmışlardı, 
birer birer hewesin ismi çaj!uıldı, 

hatta kadınlar ve çocuklar bile is
tintak edildi. kağıtlar birer birer 
gözden geçirildi. 

Bu meyanda bilhassa Çinııtavdan 
kaçan tayyareciyi aradıkları muhak
kaktı. Otuzbeşinci olarak onun yanı 
mister Mak Garvinin ismini de oku
dular, herkes etrafına baktı ve ta• 
bii kimıe bunu ııöremedi. 

Bir çeyrek oaat ıonra kamara
nın önünde bir kaç kişinin oeıini 
duydum, kapı gayet yavaş açıldı ve 
önde Amerikalı doktor olmak üzre 
iki japon polis memuru ve japo~ 
doktor içeri ııirdiler. Karnındaki 
sancılardan tostoparlak olmuş ve 
yavaş yavaş inildeyen zavallı Mak 

Garvinin yatagının içinde adam akıl-
lı ııömllldilııil için aaçlanndan başka 
bir tarafını ııllrmek milmkün deııil
dl. 

Amerikan doktor yanına yak· 
!aştı ve omuzlarına dokundu bu 
bana tabii büyilk ıztlrap verdi, 
bunun üzerine Amerikalı yavaşça 
ııeri çekilerek bir az yilkoekçe. 

- Çok mustarip dedi. Çok. 
Ötekiler bu neticeyi bekliyorlar 

mıt gl-bi hemen döndiller ve: 
- Affederıiniz rahataız ettik, di

yerek çekildiler. Sari tehlike ıim
dlllk bertaraf edllmiıti. 

Ôgleden oonra eıkiden tanıdı· 
ıım Nagazakiyi uzaktan seyretmek 
üzre kamara:ıın pencersinden başı
mı uzattım, fakııt uzatmamla çek· 

mem de bir oldu, çünkü limanın 

içerisi Japon harp ve nakliye gemi
lerile dolu idi. 

Bir çok kıt'alar ve toplar, hay
vanlar gemilerden çıkarılıyor, mey
danlıklarda resmi geçitler için takı 
zaferler ve tribünler hazırlanıyor ı 

evlerin ekserisi bayraklar ve ağaç 
dallarile kapanmıştı. 

_ Çingtavın galipleri dedim, 
ve yatağıma girdim. 

Bir az ıonra Amerikalı dostu
mun gönderdiği ingilizce intişar 
eden bir Japon gazetesinde bugün
lerde tekmil Japonyada Almanların 
mağlubiyeti şerefine bayramlar ya
pıldığını öjtrendim. Hatta Japon 
gazetesi daha ileri giderek şöyle bir 
mütalea yürütüyor: 

- lnııiliz ve Franıızlar hali 
kartılarındaki Almanları yenemedi
ler, halbuki biz yendik, o halde 
dünyanın en iyi ordusu bizdedir. 

Ne gülünç tefahür. 
Bu ııünlerde gemimiz daha iki 

Japon; limanına, Kabe ve Yakoha
maya da uğradı ve aynı ıahneler 

buralarda da tekerrür etti. Mioter 
ııaovin daima halta kaldı. 

Tam beş gün J a p o n y a d a 
kaldıktan ve ceman oekiz ıınn ya
takta yattıktan sonra, Monııoliya 
oon Japon ıahillerini terkeder et
mez gövertede genç bir adam tll. 
redi ve bir zaman çindeki Miıyo
nerlerin hilrmetli başlannda taşın
mış olan eski şapka ile ıelamlar 
göndererek aon Japon limanına do· 
ğru ıeolendi. 

_ Yakıtlar hayır olıun Japon 
hazretleri! Mister Garvin cenapları 
bihikmetltaall eyileşmişti. 

Gemide bir haylı alınanlar ve 
bildikler vardı: Şanghayda muha
sara esnasında yeııiine bitaraf ııa· 
zete muhabiri olan Amerikalı Miı
ter Brok da bu meyanda idiler. 

Honunulu adalarına ırelmeden 

adam akıllı bir tayfun geçirdik n. 
iki gün aallandık. 

Hononulu da bir ıürpriz daha. 
Elime aldığım ilk gazetenin ilk sa• 

' hifesinde kendi resmim '~ ismimle 
karşılaşmayayım mı ? Ailemi, ne• 
rede doğduğumu, hülasa mufaual 
künyemi yazdıktan sonra da bir 
çok uydurmalar. Meğer ben neler 
de yapmış, ne facialara ıebebiyel 
yermemişim, ·ne hunhar, ne zalim 
bir adam imişim, v. •· Yani tam 
manasiyle amerikankari bir havadis. 

lık önce bundan korktum. çiln· 
kü Amerika hükümeti bunu nazan 
itibara alırsa bu insaniyet ve mede· 
niyet düşmanını derhal tevkif et. 
meai lazım gelirdi. Halbuki gemi· 
deki tekmil Amerikalılar beni tes• 
kin etti ve Amerika hükumetinin 
gazetoecilerin bu gibi havadiolerine 
alışık olduğunu, bu haberlerin bil• 
akiı benim için mükemmel bir 
reklam olunduğunu, şayet Ame· 
rikada kalırsam bu sayede bir çok 
para kuanacağımı temin ettiler. 

Hatta bir gün, zarif kerimeıile 
birlikte gemide bulunan bir Ame• 
rikalı ile aramızda, ıöyle bir mü· 
kileme cereyan etti. 

- Miıter Garvin bundan oonr• 
ne yapmak iotiyorsunuz? zanne~e
rim paranız ve Amerikada tanıdık· 
larınız yoktur. 

- Hayır, zaten Amerikada kal• 
makta istemem ben zabitim, vata· 
nıma ve orduma iltihak edeceğiıtl 
tabii. 

- Rica ederim, böyle boş fafj 
ları bırakınız, sizin için mükemıı;,~, 
bir fırsat var, bol para veren 

h zınıı: ııaıete bulalını, atıratınızı ya f • 
ıonra şehir şehir dolaşarak ~o.n b~' 
rans[ar veriniz, maceranız ıyı ·ı, 

ıpordur ve biz sporu çok seve~~. 
ben una her suretle yardım c J 
· [Arkası yarııt rım. 
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lJiinkii piyasa faaliyeti 
A~ıldı Kapa. 
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Nukut Istanbula gelen zahire, hububat 

.M. "U "V" a.:f:f ak B. """"a.- Anadoludan: Buğday 24 •• ,.. llbreıô ıu ''"'" 71/2 penô Klyeıı 15 
1 Ingiliz lirası 

1 • = 
!?08 25 208 2S '< fll 

2 
(L\E) 

Zl'7e-tl a.rıI~"'-ı,ror arpa 1 vagon Tiftik 205 balya af. kuru .. 597/lOaantim 
J ......._... .Y • yon 6 sandık Yapak 2 balya: Trak- ŞiKAGO: hart Vinter (2) bu· 

yadan 1 vagon çavdar 1 vagon teli 1321/4 aent kıyeai 13 kurut 

1 Amerika dolar 
!O Yanaa drahmi 
1 Al111&11 rayllt mark 
l A natya tlini 

&4 Sol e Q. • 
49 ';' 49 75 ;: g,. :\ ,. (F.J) 
30 3(1 ' C ~ D l' 

IstanbuJ sporun, maruz kaldıgı ı hiyetimizi istimal ederek buna ma
haksızlık üzerine futbo'I federas- ni olacı:ı~ımız muhakkaktır.,, 
yonuna müracaat ederek şikayet Muvaffak Leyin sozleri matlup 
ettiğini, bunun üzerine meselenin seraheti haizdir. İstanbul sporla, 
futbol federasyonunda tetkik ve davalarının adil ve bitaraf eHerde 
hatanın tespitine mani olmak is· tetkik olunduğundan ve hakları
teyen Orhan ve Aptullah beylerin nm teslim edileceğinden emin ola· 
istifa ettiklerini dün yazmıştık. bilirler. 

nohut Deniz tarikiyle 607 çuval 1 2 5 aa~tım 
buğday 44 çuval nohut 234 çuval WINIPEK: Buğday teşrinievvel 

.fasulya 9 sandık afyon gelmiştir. buşeli 155 aent kıyeu 15 kuruş 

ıo Ley Raaıanya 
2() l.e•a Ba\gar 
1 Felemek fiorlai 
20 Fran1LE fraıık.ı 
20 ltalyao lireti 

24 62 241 62 Galaıa tabtelarz • · 
• 5 ht:ınhul tramny Ş. 

29 75 29 
83 

164 
83 Ribt. Dok. Aut. 

Ceküdar-Kadıköy Sa 
41 !\O l lstanbul pi yasa ve fiatları 25 3110 ıantim 

• VARNA: Yomu,ak 28 siklet 3 
Afyon: Nezip yeni mahsul 32 analiz 100 kiloau 965 leva kıyeai 12 20 Kurun Çek ltlavak 

l Çırunedı aüvi,·eı 

219 25 
12! 

164 
219 
122 

25 latambul anonim S• 
ErejU Madeıa 

23 25 l 7.JoU Lehlııtan 

ı 
23 Hisse senedatı 

25 
lira Koza Harput ikinci 200 ila 220 kuruş 57 2/5 santim · 
kuruş. Buğday yerli yumuşak 17 -----
kuruş 25 paradan 18 kuruş 15 pa- 28 Ağustos 929 Ticaret 
raya kadar, Macar yumuşak 100 ki- Borsası f iatları 

20 Dtoar Yoguılo-ya 
20 Belçika franlu 

74 
H5 

74 
ııs 

o: r, bank.ati = Mügla itibar. Milli 1 
Orhan ~e Apt~ll~h beylerin bu Turneye çıkanlar 
istifası nısabı ıçtımaın bulunma· Tayyare bayramı münasebetile 
ması ve bu suretle federasyonu· yakın ehirlcrde seyahatler yap· 

t 1 m11sı gay · .. • ı. nun op anama esıne mu· ma) ı kabul eden Is tan bu] takım· 
teveccih bulunuyordu. . . ları yola çıkmağa başlamışlardır. 

Futbol Federasyon~n~n ıçtıma Bu gün Be~iktaş Lirinci futbol ta· 
edememesi mağdur vazıyette bu- kımı Burs~ya Galatasaray küçük· 
lunan İstanbul sporunu Vaziyeti le · z0 ld '- vener ku·· . . rı ngu aga, yarın r · 
tashıh edememesiyle netıcelene· "ki · Ad h k t d 

k h çu · erı apazarına are ·e e e· 
ce ve bu suretle Or an hey kl d · 

. h 1 ce er ı~ 
mesaı sa asında )'ilkse temedjl',i S 1 · · se\"<"lıatJa r 

b porcu arımıza ı) ı " n 
takımını birinci kümede ipka ede. . : . 
. . . . ~·. ~ ve muvaffakıyetler tcmcnnı ederız. 

hılecektı.Sporda entrıka -ve :,ı)a~ete A l t" b. · 'l"kl • 
vazıh bir misal teşkil eden bu t e ız11ı ıruıcı ı · Prı 
§ekli hareketin mağduriyeti göz ne Z<llllan? 
Onünde duran bir takımın huku- Mevsimin ilerleıneğe başlamış 
ku . aleyhine ne dereceye kadar olmac:ına rağnıen mıntaka atletizm 
muvaffak olabileceğini anlamak birincilikleri için heniiz hiç bir 
İçin Futbol federas~ o ıu rei~i mu· hazırlık rne\'<'llt değildi. ~e atlet· 
ınuvaffak beyle görüştük. .Muvaf· lere muayyen bir tarih için hazır
fak bey diyor ki: lanınaları bildirilmiş, ne de çok 

•-Orhan ve Aptullah heyle- fena bir halde bulunan Taksim 
rin iıtifa1arındanr teessürle haber· pisti düzeltilıni:;tir. Halbuki bu 
dar oldum. Bu· ı· stitanın hanı:d · t" ~ • k r k b' ~ pıs ın tenıizlenmesı ço uıa r ır 
gayeye matuf olduğunu bilmiyor· ına rufa nılitevakkıftır. Ayda aYuç 
um. Mamafi eğer dcııildiği gibi Jolu::ıu nntrenıır ına::ırafı lıulan At· 
bu istifalarla Federasyona içtima· lctizm federas) onunun atletlerimi
larına mani olunmak istemiyorsa zc koşacak hir pi t bulaınama;::;ı 
bu hareket gayeye vusul nokta· kadar garip hiç bir -;ey olamaz. 
sından muvaffak olmuş bir hare· At var amma meydan yok!.. 1 
ket şayılmaz. Çünkü geride yene Bote+· ııe zanıan g·eli,vor? 
ekseriye.L :vardır. :! 1 

Federasyon içtimalarn~da üç ulgari t inali ti Bot ta 
k. · · b ı kıım Sd lı uün ii ~C'hri mizden geçe· ışının u unması karar ittihazı r. 

için kafidir. Halbuki biz şimdi tam rck Jzmire gidecektir. 
üç kişiyiz. Ben, Şerafetıin ve Bur- İzmir mıııtakası her sene bu 
han beyler. mev;:;imde ecbebi takımlar celbi-

Burhan bey denildiği gibi istifa 'Ili kararln~tırmı§tır. Bu ~enP. Bul
etmiş değildir. Bu istifanın vaki ga'ri!=;tandarı :;oııra Romen ve İtalyan 
ve makbul olması için 'bir takım takımları İzıni re ~ide<'r-klerclir. 
eşk8.l ve şerait vardırki Burhan Kürek ıniis ahakası 
beY,in bahsedilen istifası bu nizam Lıanl tı) '.\Tın takası denizcilik 
merhalelerinin hiç birinden geç· he}etinden: 929 f taııbul ınıntaka· 
memiştir. Bu itibarla Burhan bey sı kiir<:>k mti ahaka ı ]3-9-929 cu
halen futbol federasyonunun aza. ma günü Be) kozda icra edilece· 
sıdır. ğinden biluınuın deniz"i kulüple-

Istanbul spor hadisesini, buna rin bütün lic:anc: muamelatını 
rnüteferri evrakı mıntakadan iste- 5-9-929 per~eınbe ak~aınımı kadar 
nıek suretile tetkik edeceğiz. Eğer ikmal etmeleri liiıumu eht nıtrıi
yapılmıı bir haksızlık varsa sala- yrtle t<'bliji; rıltın 11 r. 

~·-=====~=.::.: (:2kuyucu Da ır '\, fO>alVJe~u~ 
Gene buz vok ! J Askerlik şub~siııe da, et 

1 
" Sultan A~nı<.-t askerlik şubesi1'-

Bu aıcaklarda sokak aokak, •e- den: 325 Doğunıfuların son yok!a-
mt semt buz. arayıp ta! ka~ ter ma ve ınuüyenesi hitam bulmuş 
içinde ve ellerı boş evlerıne donen- olduğundan 29-8-929 tarihihine mü-
!ere l:aktıkça ve yahut böyJe bir aadif perşembe g'3ny saat onda şu-
fe)akete uğradıkça memleket esa- bede kur'a çeltileceğinden 325 D. 
hına insanın utanacağı geliyer. v_e bunlarla !11Uanıeleye tabi tevel-

Koca bir şehir, hiç b zsuz ludatm yevmı mezkurda mukayyet 

k ı ? Medenı"yet namına bu yüz bulundugu nıahalleaj heyeti ihtiya-
a.ır an · ı ·1 b b 

bakıyorum. rıye erı e era er şube merkezine 

loau 198 şilin yerli sert 16 kuruş ı ____ _ 
12 112 paradan 16 kuru" 22 1/2 pa- Asgari Azami 
raya kadar sünter 17 kuruş 27 1/2 Cinsi K. P. K. p . 

para Nohut kaba karabiga 22 kurut Bugdav ;tiixdt'- -] T 
Uzun köprü 13 kuruş ila 13 kuru• - \·ındıırJı 
10 k T Yumu,.& , 16 3 18 15 

para eten tohumu Çorlu 21 ku- Kııı:ıJca 
ruş 20 para Çavdar 13 kuruş 20 !iünter 
paradan 13 kuruş 23 paraya kadar ~':!me 
çavdar fiatları yükselmiştir. Arpa Se.-t,.mQlat 

ı 7 27 17 
16 22 16 

mersin 9 kuruşdan 9 kuruş 20 p&- Bulıaii•taD 
raya Afyon 10 kuruş 30 para. Eı·nebi 

9 

Çııvdar 

Ecnebi )lİ'-· asa ve fiatları M..-r 
.J .Arpa 

LONDRA 27/8 929 - Buğday )lerdm~k 
piyasaları abl fiatlar tenezziile ıne- ~uhut 13 22 

yaldir. Buğdaya hiç bir taraftan ta- ~~::.!?'' 
lep izhar edilmemektedir Ku.,t'm( 

kilo 
Ekatra Ekatra 
Ekatra 

lulrf Avustralya karteri 51 şilin 3 pe- Un 
ns kıyesi 15 kuruş 30 4/ 5 santina 
Hart Winter ( 2 ) karteri 46 şilin 3 
pens kıyesi 13 kuruı 81 2/5 santinı 
manitoba (3) Karterl 55 şilin 6 pe-
ni kıyesi 16 kuruş 57 7/10 santim. 

Baruza kuarteri 46 şilin kıyeai 
13 kuruş 74 santim. 

Mısır kareti 35 kuruş 1 1 2 pe
nni kıyesi 10 kuruş 48 112 santinı. 
Keten tohumu tonu 19 isterlin 10 
filin kıye;;i 24 kuruş 99 9/ 10 santinı 

LIVERPOL: teşrinevel Buğday 200 

Birinci yumuıaa 
. ,, ı;ert 

lkind 
f'ındık kabuklu 
fındık içi 
Saad.ık botaltma 
kan mı 
Ct:Yi& 
Afiyoıı Malatya 
\apağı 
Afhoo 
Tiftik 
o~~~-

1-160• 
1310 
1275 
1190 

32()(1 

14'>0 
15311 
J390 
1250 

•,;.. 1 

Ka\©Jolk©y köpırlYı 
Köprüden Kadıköynden 

taırDfeUeırı 

... 
.: 
= :!.. 
= .. 

= ; 

~t 
• 1 

Kadıköyüne : Köprüye 

1 - ı····ı : 6 15 
6 15 : 
7 05 

IO 7 
H 15 
8 4-0 
q 20 
9 55 

w 25 
il 05 
ll IO 
12 15 
J3 05 
13 :>o 
14 25 
15 ]5 
15 45 
16 10 
]fi a.o 
]7 15 
17 50 
ıu 25 
19 05 
19 15 
20 :u>-
21 
22 ()fi 

: • • • • • • : • • • : : 
i • • • : • • • • • • : 
ı 
ı : 
: 
~ • 

7 os 
7 40 
8 IO 
8 15 
9 05 t'/ 
9 50 
)0 :.?5 
il 05 
ll 40 
12 15 
13 
13 50 
)4 35 
15 
16 
16 30 
17 
17 15 
17 45 
18 25 
19 05 
19 45 
20 20 
21 05 
21 28 
23 

l"J !ôiet'eı· ):tlnız Cuma. Pazar. Çar
' nbıı güulerl .Hıı)darpa~&)ll uğraya· 

r.aktır. 

i'"I ~ .. r~ r ~ıılnı:r. P:ı,..artl'•i. Ç~m· 
b:ı günleri Hıı~darpaıay:1 njra)a• 
c-ııkttr. 

Köprüden 
Haydarpaşa ya 

ı - ı···ı 
6 15 
7 05 
7 40 
7 55 
lj 15 
8 52 

9 55 
ll 05 
11 ıJ-0 

12 15 
J:i 05 
H 25 

15 15 
16 10 
)6 40 

17 15 
17 50 
18 25 , .. ] 
18 40 
19 05 
llJ 45 
20 30 
22 05 

Haydarpaşadan 
• K"' ü • opr ye 
: 6 20 
: 7 13 
: "'7 ·la 
ı 8 25 

: 8 .'>3 
• 9 n rı 
: 9 35 

l
i ~~ ~ 

11 48 
12 20 
13 08 

• 13 58 
: 14 40 
: 15 08 
: 16 08 : : : 
i 
ı • : 

17 13 
17 40 

18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 :i8 
23 08 ('") 

("'J !ideri }apan vapurlar yalaı& 
Pertembe, CWDa, Paur ıünltırlııi la· 
l:lbeden ıece HaydarpafAY• utra,·a· 
rakhr, Ramıııı:anıo birinci atccesinı:len 

• ılVl'lılDm Jı01M1nca ı~ue. lkatlar her 
gel'I' Ha,darpafa)& oğrayaeaıkbr. 

l'"I Srfrrl ,alnı:ı Pazar, Pertemhr .. 
Cuma günlrri ff•}darpafAya uğraya· 

eaktır. l alnaz Rawazanıa birind •Ü· 
nüadeıı Bayramııı ıM>auacu •üniiıı., 

L kadar her ıün Haytlarpata>a uıiraya 
....................... ~ra.kt.ır ............... .. 

1 

805 
30 so l Pnetıı bpanya 

20 Jni9r. }"rankı 805 
30 

l Mecidi}e 

Çek 

Londra ı Isterlin 1015 75 1017 50 

C Oılllallli Dk. 

:J'" Milli iktisat Bk. 
~ Ticaret ,.e uuyl 
,., Eıaaf Bk. 
~ Şirketi Hayriye 

Tcmctu 
~ Hııliç nııorlar. Aı:ı 

1 1 

ı 
1"h)ork l türk L Do. o .... 81 0,47 63 

ı:: ı 7 

911 
1 9 

~ An.l>.\. yolu 2 7 22 

Paria ,, Frank 
Milaoo ,. Liret 
Berlin ., Mark 
Sof ya .. Le\'B 
Brüueı •• Belga 
Amatirdaıu .. Florin 
Ciue,·re ,, Franl.; 
Prq ,, Kuruu 
V.i}ana ,. Şilin 
Madriı .,. Pt'Zela 

\ '&rfuva ,, Zewıi 
Atina ,, l>nıhml 

12 :o 
9)2 
20() 

66 
3 13 
ı JQ 

2 ı.a 

1{ }} 

3 38 
3 2!? 
4 25 

65 75 
3 42 
l 18 
2 47 

1605 
3 llK 
3 ::2 
4 25 

. ... .. .. ıoo 

~ Mudanya-Hurt• 
::;· Sam.tan Sahil 
:r." Tramvay 
~ 
::. Türkiye ıaiW 
ı"t ., -· lttibal 

itimat 
.. 

~ Şark eigorta 
:1; ı Bo1kurt i Anadolu ,\ıt, T. 
~ leL llmuaı. 
• Balya Karaaydın 

Bükreı %0 1 ,. Kuruş 
Moakova l «. roncnıı 
Bellftll türk. liruı Din. 

36 86 
24 87 

8686 
2.t 87 

1073 

rr'J) Anlan Çimen. 
~ BaL:ırköy " 

31 5 31 

istikrazlar 
istikrazı D. vadel" 
Düyunu mn,·ııhhede 
lkramiydi demir )olu 
1902 Gümrükler 
1903 Sa idim.ahi 
1905 Teehizati Aalı:eri,Ye 

ı::ı:ı f 1903 Tertip 
\ 90~ " 

~ J901 190i 
~ l l 908 T-ertip 
:" J!IOS " 
.... 1909 

Hi09 
113'> 

~ebrf'manet .. 

1072 
21 ıo 

95 5 

ı:ı: Türk kömür M. 
C. Mermer Tqı Ş. 
~ 
: Ha.,. pııı. alektri 

95 50 ':.il ,. temeUu 

(ıküdar• 1'adıköy 
hmır mezblla 

e İıtaabııl T. .Ano. 41 

1 

r 1 Rlhtim dok. A& 1 
ittihat d~irmead 

ıu. fark merk een 
;;· ltt. Ka .. pları 
~ Reji (bali taefiye.) 
!1, Türk tüı. A•o. 
;- Duban Türk " ., 

fark dejirm~ıı. 
Milli. bir a'M~n._ 

'
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= Türkiye iş 1 Barı.k~sl 

1 Serınayesi: rf ediye edilıniş 
4,000,000 I""'1radır 

Unıunıi Müdürlük 

ANKARA 
Şubeler: 

Ankara Adana Ayvalık 

1 1rapuzon Zonğuldak Bursa 
Kayseri lzmir Gireson 

iE -.am:,un Edermit 

lstanbul 
Balıkesir 
Mersin 

'muımımnıııın~:ı~:ı;ı;;nıııı~~ı;~n~~~;gHı:eı;;~~;~ 
lstanbul Gümrükleri Baş 

41 

ınüdür1üğünden: 
GÜ ' "k L b d k' 9 adet Baskül pazarlıkla tamir et· mru evazım an arın a 1 •• d .. ı··v ·· d 

b 1 .. ükl · baş mu ur ugun e mev-tiri lecektir. Taliplerin Istan u gumr erı 
1 

ğ 
3 

E )Al 
929 cut keşif ve şartnameyi görüp münakasanın yapı 8~ J • -~ ~- • •• 

Sal .. .. 14 t t . at evrakile birlikte mezkur baş mudurlukte 
ı gunu saat e emın 

ki komisyona muraca:_~a:r::,J-__ ==----=------------====-===-=--=c=-=====· kızartıcı manzaraya ı ı · ·ıa ı 
b .• "d re etsin ya ge me erı ı n o unur. Emanet ya u ışı 1 a '. _ 

etmesin. Varidat toplayacağ'ım dı~e 
İatanbulu Kerbelaya çevirenlerın 
tuttuklan aiateme akıl ermiyor. 

Adalar tarlfesJ 
10 Ha~iran tarihinden itibaren Cumadılu meda gftalere mahsm~ ad•lar hattı 

Hani buz boldu ve emenet fab
rikalan aayeainde latanbulu Siber
yaya döndürecekti? - M. N. 

Mustahsile kolaylık 
Ziraat bankası, fazla komisyo

nun müııtahail elinde kalmasını te
ınin için mahıulıibn alıcı ve satıcı 
arasındaki mütevassıtlara lüzum 
kalmadan ihracını temine başlamış 
ve bu maksatla iki büyük depo ki
ralanmıştır. Müstahsil mallarından 
40 gün ardiye alınmayacak ve yüz
de bir komiıyonla iktifa olunacak
tar. lıtihaal erbabı bu tefebbüaten 
Çok memnun bulunm~ktadar. 

lspartada telefon 
Isparta, 27 [A.A] 

Şehir telefonu te,iıabna batlan
mışbr. 

Rusvadaıı ithalat 
Hııs)n ile' yapılacak }eııi ticard mu- 1 Sefer No. 1 3 5 7 9 l 1 

kavele i dolıwısil<' \nkarada çalı.makta olen 1 --------------'------~--------.-
komisyonu mah us teıkıkatıııa devam eı- Peodiktf'o kalkıt 

Kartalılao ., nıet.trdir. 
B.adadaa Bu te.kiknt:ı nazaran 4 Temmuz 928 

He,t,.ııcı,.n .. 
dan bu güne kadar Hu \adan ınemlr.ke- Burga:r.daa ,, 
tiınizr 337,956 rublelik. 124, 670 kilo Kınalıdan ,, 

'fnturn· '4,567 rublelik 184,257 ki- Modadan ,, 
mloa~ıı'bıın·. 'sı.~oB rublt"lık 216.881 kilo Kadıkö,iiaJ,.n., 

KöprÜ)e 'an, d ir· ?5 .-196 rublelık 14.96.ı kilo 
5~.çk em! 35•1• i9 583 rublelik l~stik: 16,661 
\ u ara ı · · . 

6· 
610 
6,25 
6.40 

~.25 

7,10 
1.so 
1.u 

S..30 

7-
":,ln 

8,05 

7,05 
7,20 
1,'5 
a.. 
S.15 
a.so 

-
9.ıs 8,55 

9-
9.10 
9.25 
9,.W 

10,25 

~1:3:::.:..~1=5----~ı1~--111L9;-·--92~ı----92~3----~2~s· 

10-· 
10,10 
10,25 
10,40 

11,25 

11,30 
]1,40 
]},55 
12.10 

12,55 

14,05 
u.ıs 
ıuo 
14.'5 

ıs.20 
15,40 

JS-
15,15 
15,4.3 
16--
16,15 
16.30 
16.55 

17,20 

li-
17,10 
l"',25 
li,40 
18,05 

18,30 

18.35 
18,45 
19·-
19,15 

20·-

19 05 
19. o 
JOSO 
20.05 
20 20 
20,35 

21.10 
21,30 ,., 

• bl l'k 3 ol O ı,ıto ınuhtelıf oto \C araba 
r~ ."k1

1
, ·.' • }2,618 rublelik 65.23Q kilo 

la. tı erı, l'k A- '"'46 k'l 
k
. rr. 11 574 ruble ı · •.ı.l, • ·ı u 

ına _ıne ya:,,ı, ~. ~O 058 rublelik 15.950 
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. "' t n"kirıe alütı· 9,6b rıılılelık 
kılı> zıraa 1 " ' "k 1 088 k' 
26.009 kilo caııı; 8,9·18 rul:ılelı · · ~ . 1• 

Io snraciye; 8,302 rublelik 42.413 kıl? 
şeker; 5,192 rublelik 4,086. kil_o muhtelıf 
bo)a· 4212 rublelik 317 kılo ıpek mamu
latı 3 895 rublelik 2,251 kilo muhtelif ma-

kine, 2989 rublelik 45.20!1 kilo çimento, 1,835 
rublelik 2 018 bakır mamulatı. 1,828 ruh· 
lelik 32 7· kilo ziiccaci)e \'e porselen, 
25,160 ~µLI ik, 127.962 kilo muhtelif 
tk:ıret pq' ithıtl nluııriııl t r 

Köpriiden kul.kıt 

Kadıköyüııden ,. 
Modadan 
Kınalıdan 

Burga:r.dan 
Heybeliden 
H. adadan 
Karıaldeo 
Yendikten 

" .. .. .. .. .. .. 

7,•o 

8,35 
8,45 

8,25 

9,0! 
9,20 
9,35 
9,U 

9,10 

9.SO 
10,0S 
10,20 
10,30 

10,15 
10,SS 

11,0S 
11.20 
ıuı 

11,SU 
12,13 
11.SO 

12-· 
12,10 

11.SO 
ıs.oı 

13.10 
ıs.• 

ıs.as 
11,55 

14.30 
14,U 
ll
ıs.ıs 

15 .o 
n.-.s 

ıs-

-15,40 
ıs.s5 
16,10 
16,25 

'· •· 5-

17-

17,45 
J.')... 
ıs.ıs 

18,25 

ıs ... 

18,4~ 

19·-
19,15 
19,30 

19.55 
2010 

ıs.os 

19 

(") 

19··· 

19.4.s 
20·-
20,15 

l9,05 

2(1 

20,JO 

:?0,15 

:?] ••• 
21,ıs 

:?t."10 
::;.41) 

21.45 

U,541 
n.so 

n 

1 
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i~ ~eve K 1 ır~vvaııre püyangosl\..ıı' * 1Zi\11RDE MAHSUL - Ziraat 
Bankasının para ıkraz ettiği reç berin 
mahsulünü satmak için tedbirler al
dığım yazmıştık. 

KöylunUn muta\ass tlar elinden 
turtularak malının satışından istifade 

etmesi ve eline muhim mıkatarde 
para geçmesi için Ziraat Bankası me· 
murlarını faaliyete geçirmiştir. 

Memurl rlardan bir k ı smı taşraya 

gtlnderilmiştir. 
Reçberlerin •ahsulilnU te ellilme 

baolamışlardır. 
Banka! mutavaaııtlarını aldığı )'Ü• 

ıde bee komiıyon yerine yUıde bir 
komis> on alarak koylünün mal ı nı 
satacak ve parasını kö)lüyc te::ılim 
edecektir. 

•MERSİNDE ŞEKER SARFİYATI 
Buraya ~eker ithali hq sene tezayüt 
etm.,ktedir. Berveçhi atı istatistıkte 
bu pek gliZt'l anlaşılmaktadır. 

1926 senesinde 65 milyao 7620 
bin 767 kilo 1927 de 73 milyon 225 
bin 841 kilo 1928 senesinde 77 mil-
yon 837000 kilodur. 

* İLK İNCİR MAHSNLU - Cu· 
ma gUnU ıetirilen incir mahsulfı er· 
teai güntt derhal borsaye arzedilmiş 

ve heman igletiJerek aynı gunde ''e 
gece vapura tahmil edılerek ihraç 
olwımuıtur. Gece saat ondan sonra 
ıehrin afakını çınlatan vapur düduk· 
leri ilk incir mab ulunun ihraç edil· 
mekte olduğunu şehre yayl)'Or, ihpar 
eyliyordu. Tahmil ameli} e i gece 
yarııından sonraya kadar devam et· 
mit n npur düa sabaha karıı lima· 
ııımııı terkeylemiııtir. İlk incir mah· 
ıulünıt Liverpol ve GJaslcova götü 
recek olan vapur lngilız bayrağını 
hlmil bulunan Siptak vapurudur. Bu 
vapura Şerif Remzi bey mUessesesi 
yirmi altı kafe.!, Kırkağaçlı Khım 
bey iki yiız eUi torba, F. Mot)·ano 
mUe se esi beşyüz torba tahmil ey· 
!emişlerdir. Diğer bazı ihracat tacir· 
lerimiz de bu vapura nıal > üklemek 
istemişler iıe de v~pur hareketini 
tehir edememiı ve tam vaktinde ha· 
reket etmiştir. lhracatcılarımıza ha· 
yırlı klrlar temenni ederiz. 

• 1ZMlR FACİASININ TAIIKİ· 
KATI - Kemeraltmda kcndiıiai elek· 
trik ceryanına çarptıruak vefat eden 
elektrik tirketi ameleiinden Bebzat 
efeııdiye ait tahkikata birinci m~ıtan· 
tik Ali Rila bey tarafından devam 
edilmektedir. Don tirketin mUhendie· 
!erinden Fahri n ustı baıı Omer 
Lütfu beylerin ifadeleri alınmıştır. 
Buaiar teeiııat ı n tam oldugunu ve 
kahahatın merhum Hehzat efendiye 
tıit bulaııdutuou söylemişlerdir. Bu 
gün de Elektrik ıirketi baımlihendisi 
M. Döver ile mtıhendis İıpadaııo'nun 
ifadeleri alınacaktır. 

* MERSİNDE KUMAR - Dün 
ıabitamıı tarafuıdan bazı gaıino ve 
kahvehaneler tefti§ edilmiı ve kumar 
oynatıp oynatmadı&ına dikkat olun· 
•QftUr. 

Bazı kahvehanelerde oyun oyna· 
tılaıı yırtık v. fertude iskambil klltt· 
larıda yırtılmııtır. 

* 9 EYLÜL 1HTlF ALI - 9 Eylül 
kurtuluı bayramı şerefine yapılacak 
munzam ilatiial ile ittital eden ko· 
miıyon mesaisine devam eylemektedir 
Y apılau tetkikat ncti~ıiııde her sene 
ihtifal içi haıı rlan&n bayrak ve saire 
&ibi demirbaı eşya ibtifalden ıonra 
muhafua edilmemekte ve ıurada bu· 
rada kalmaktadır. Meseli 149 top 
bezden yapıllTI bayrakların hu gUn 
elde yarııı bil~ kalmamııtır. Bu kabil 
demirbaı qya bu aeno toplattırılarak 
ikmal ettirilecek ve bu ıuretle masraf 
atgartye indirilecek ve geçen ıene 
alb bin linya yapılan ihtifal hu sene 
üç bin lira ile temin edilecektir. 

Her aone ibtlfalden sonra demir· 
ha~ eşyanın aık.ı bir muhafaza ahına 
alınması tekarrtir etmiştir. Her sene 
Mkcrlere sı~ara tevzi edilmekte idi. 
İhtifal heyeti bu sene için ı kerlere 
sigara yerine bfrcr mendil datıtmayı 
tensip eyltmiştir. 

Dünkü muamele 
Dün boraada iaterlin 1015 te 

açılmıt 1
1
017,S ta kapanmıfhr. Eve

lki gün .zmirden. 40 - SO bin liralık 
kambiyo l'elmiaaetde dün kambiyo 
hiç ielmemiıtir. Bununla beraber 
"ok alıeı olmuıfur. Fiat bundan 
dolayı 2 puvan kada~ yükaelmiştir. 
Bugün kambiyo ~ehne iaterlinin 
3 puvan birden düşecetl tahmin 
edilebilir. 

öyçe Uryant lJarık 
Tarihi te'ıiai 1322 

Merkezi idare Berliu 
Telcfora BflYotfu 247,248°984,985 

tC İ tanbul 21J4.2,2lJ4.~ 

QUnden: 
l(IRALIK HAH 

1 - Bahçekapıda Hoca Alaettin mahallesinde Orozdibak Mües
sesei Tüccariyesinin karşısında Birinci Vakıf Han müddeti icarı 
(Eylül-929) gayesinde hitam bulacağı cihetle teslimi tarihinden (932) 
senesi Mayıs gayesine kadar kiraya verilece~inden kapalı zarf usulile 
Ağustosun (29) uncu gününden EylUlün (18)inci Çarşanba günü saat 
ondört buçuğa kadar miizayedeye konulmuştur. 

- 2 Talipler müzayede ve münakasa ve ihalit kanununun (10) 
uncu maddesi mucibince teklifnamelerini bir zarf derununa vaı ve 
Üzerlerine isimlerile şöhretlerini tahrir ederek mezkur memhur zarf 
(1700) lira miktarındaki teminatı muvakk&te makbuz ilmühaberi veya 
aynı miktarı natık Bank kefalctnamesile diğer mühürlü bir zarf derunu
na vazedilecek ve mazrufun üzerine teklifnamenin bu mahalli talep 
ve isticarına ait olduğu işaret olunacaktır. 

3 - Müzayededen aktem teminatı muvakkate suretinde ve ikinci 
madde mucibince ita kılınacak miktar bedeli ihale on gün zarfında 
mliddeti icareye ait miktar ihale üzerinden teminatı. kat'iyeye iblağ 
olunacaktır. 

4 - Talipler müzayedenin yevmi ve saat icrasından mukaddem 
işbu zarfı bir makbuz mukabilinde encümeni idare riyasetine tevdi 
edeceklerdir. 

5 - Taliplerin vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatle umumi 
şartnamenin bir suretini alacaklardır. Dahili müzayede olanlar tara· 
fından işbu şartname ahkamı mündericesi tamamen kabul ve ıiri 
imza kılınarak balada birinci madde de muharrer teklifname ile 
birlikte memhur zarf derunu meıkOr şartnamenin de itası lazımdır. 

Vakıf akarlar 

~:.~ VIEOCllNCD ir'IERTIP 
iklNCi KEŞiDE: 11 EVLOLDEDIR. 

BCVCK iKRAMIVE: 
35, 000 LiRADIR 

AVRICA: 

18.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOiiralık ikramiyeler ve· 

10.000 liralık mükafat · 

bu keşidede cem'an "3,900,, 

numara kazanacaktır. 
30 000 Lira kazanan 9924 nı.tmualı bilet: latan bul, 

Trab.zon, fımir ve Turrutluda. 
18 000 Lira kazanan 30811 numaralı bilet: lıtanbul, Edirne, 

f.zmir, Acıpayam ve Samaunda. 
lS 000 Lira kazanaa 33166 aumarah bilet: latanbul, Haymana, 

İzmir, Ödemit ve SaiMaada. 
12 000 Ura kaıanan 1275' •umaralı bilet: lataabul, 

Çanakkale ve Samaundta. 
10 000 Ura kazanan 32575 numaralı bilet: latanbul, 

lçel, İzmir ve OamaaeHcle S.blmı,tır ... 

miidürlü v ünden: 2. kolordu satınalma 
~.J 

Müzayedeye vazolu .. nan emlak 
ı - Beyoğlunda katip Mustafa çelebi mahallesinde küçük par

mak kapıda 34 • 42 No. hane. 
2 - Beyoğlunda şahkulu mahallesinde kule kapı 

dükkan. 
a 24 No. 

3 - Mahmut paşada şeref sokağında 26 ve 3 No. s81'vili meıçit 
ve odalar, 

4 - Çarşıda çuhacı hanı alt katında 41 No. oda. 
5 - Beyoklunda Hüseyin ağa mahallesinde imam sokatmda 

6 • 8 No. garaj. 
6 - Valde hanı birinci kemerde 9 No. oda. 
Müddeti müzayede: 29 Ağustos 929 dan 18 EylQl 929 Çarıamba 

günü saat on d6rt buçuğa kadar 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz

olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 011 dört bu· 
çuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 
müzayedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf 
akarlar müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malOmat almek isteyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri miıil 
raporlarını görebilirler. 

Marmara üssü bahri ve mustahkem 
mevki kumandanlığından 

Kilo Saat 
4240 Sadeyağı 12 Eyini 929 perşende 14 de lcapalı zarfla 
7440 Pirinç 12 ,. 929 " 15 de Aleni münakaaa 

5100 Fuulye 12 " 929 " 16 da " " 
5700 Nohut 12 .. 929 " 18 de " • 
1- Miktarları yukarıda yazılı dört kalem erzak kumandanlık efradı 

için yanlamda yazılı eşkalde münakasaya konmu~tur. 
2- Talipler şartnamesini görmek üıere kumandanlık karargihuada 

satın alma komiayonu riyasetine müracaat etmeleri. 
3- Münakasaya iştirak edecek talipler evvel emirde dipozito ak

çelerini ve ya banka kef aletnamelerini Kocaili merkez mal müdiriyeti 
veznesine yatırarak alacakları makbuz ve ticaret vesikaları ile tarihi 
mezkQrda sabn alma komiayonuna müracaatları ilan olunur. 

Anbar tamiri 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünaen 

İdareye ait tobtaşı anbarında mevcut keşifnamesi mucubince 
bazi tamirat pazarlık suretile icra ettirilecektir. Talip olanların 
k~ifnameyi almak üzere her gün muracaatları ve 31 · 8 · 929 Cuma
rtesi günü saat on buçukta galatada Mübayaat komiszonunda bolun· 
maları. 

Istanbul Tayyare cemiyetinden: 
Muhterem halkımızın yüksek tebcrruatiyle alınmıt olan üç tayya· 

remize at takma merasimi 30 Ağustos tayyare bayramı günü saat 
(15,30) da Yeşilköyde tayyare meydanında yapılacağından kıymetli 
teberrulerinin kudretli semerelerini görmek üzre bu şanlı merasime 
muhterem halkımızm iştiraki rica olunur. 

Mevkii 
Susığırlık 

Balıkeıir 

2. K. Umum ) 
mevakii için ) 

komisyonundan: 
Erzakm cinıi 

Ekmek 

3ı.ığday 

Yulaf 

Miktarı 

89,332 

180,000 ) 
360,000 ) 

1,470,000 

Usulü mÜDakasa 
Kapalı zarfla 

Pazarlıkla 
Kapalı arfla 

Kapalı zarfla 

Gins ve miktarlarile mahatıi tealimleri balada yazllı erırkı müte
neyvia 15 • 9 • 929 Pazar ıünü saat 15 te ihalei kafiyesi icra kılnaa
~ından taliplerin mezkur günde Balıkeairde 2. K. O. satınalma 
komisyonuna atlracaatları. 

Maarif vekil etinden: 
Leyli lise ve orta mekteplere meccani kayt olmak üzere makamı 

vekAlete bir çok müracaatlar vakı ohnaktadır. 
Halbuki bu mekteplere leyli meocani talebe kabulü 915 numaralı 

kanun mucibince müsabaka ile yapıld&ğıadan vakilete ll)Üracatla inti· 
zar vaziyetinde kalarak müsabaka zamanım geçirmemek için alakadar
lartn 21 Eylülde yapılacak müsabaka imtil\anlarına iştirak etmek üze
re dotrudan dotruya kayt olınak i:ttedikleri mektep idarelerine mü
racaat et111eleri. 

Şehremanet: ıantarı 

• 
enı airesinden: •• oy 

Mahallinin isnı Muayene tarihi Gün ve aaatı 
R. Kavağı 1 E Kil 929 Pazar 9 • 4 
Yeni maballe 2 y ,, ,, teai ,, 
Sarıyer miden 3 ,, ,, S.lı ,, 
Bilylkdere 4 ,, ,, Çarıanba ,, 
Kireçbunıu Tarahiye S ,, ,, Perıenbe ,, 
Yeniköy 7 ,, ,, Cumarteai,, 
lıtinye 8 ,, ,, Pazar ,, 
Emirgin 10 ,, ' ,, Salı ,, 
Boyacıköy Reıitpaşa 11 ,, ,, Çarşanba,, 
R. HiNJ"ı 12 ,, ,, Perşenbe,, 
Bebek 14 ,, ,, Caaıarteıi,, 
Araavutköy 15 ,, ,, Pazar ,, 
Kuruçcşme 16 ,, ,, ,, tesi ,, 
Daire muhiti dahilindeki, beygirester vt: merkeplerin balada 

gösterildiği veçhile mahallerde ibtiyar hey'etelcr Qdaları Unünde 
Daire Baytarı tarafından (Ruim) muayenesi yapılacaktır. Sahip
lerinin hayvanlarını muayene ettirmeleri aksitaktirde haklarında 
muamelei kanuniye ifa edileceği ilin olunur. 

Aleni münakasa 
Maarif vekaletinden; 

Musiki ve Orta muallim mektcplerı ihtıyacı için aleni münakasa 
suretile 45 düzüne bıçak, 45 düzüne çatal, 45 düzüne kaıık, 24 düzüne 
çay kaşığı , 12 düzüne taksimkaşığı 12 düzüne taksimkepçeıi, 
12 düzüne taksimçatah, 30 düzüne tatlıkaştğı, 150 adet tuzluk, 650 
adet peçetebileziği. 650 adet çatal bıçak .sebpaaı mübayaa edilecektir. 

lhalei kat'iyeai 16·9-1929 tarihine müudif paurteıi ıünü saat 
on beıte Vekalet milbayaat komisyonunca yapılacaktır. Şartname 
sureti müsaddakalarmı almak isteyenlerin Yek.alet mubayaat komiı-a r din mu bavaat yonu riyasetine müracaatları ilin olunur. 

Mardinmını~em~.~~X~~~.~1~~~~ Orman ve Arazii vakfiye 
tın ihtiyaci için azami (285000) asgeri (260000) kilo ekmek ile azami müdürlüğünden: 
(540000) asgeri (530000~ .,kilo arpa kapalı zarf usulile mevki münaka· 
saya konulmuştur; talir mh teminat akçalarile beraber 10·9·9291 ah Bakırköyünde vaki İncirli çiftliji merbutahnclan eaki taı ocatı Banka muamelatı 

ve kasalar icarı ıünü zevalden sonra 1' l~i buçukta Mardin übı aa komisyonu- kurlarından miktarı muay ea mahallin (31-8-929) tarihine nıüıacllf 
~L!n~a~m!!_!u~r~a~c~aa~t~l~ar!lı·~.i...;...~~t~. -------~-~...L~----__ıL.n.J.L..-.. .......... -.... _ _.__. ... _. ... · · · · · 
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ii iKDAM 
ii :: Abone ve nan tarifesi 

ıı P. Abone Ucre~ıarl 

Ü Türkiye lçbı: Sa.elik 1100 

H Alb aylık "° 
0~ ayhk SIO 
BcaeM memleketler lfba S-6.k S300 

" • •Ama ql*HOO 
.. • •()t. "° 

nan Ucr•~lerl 
Tek ıtltmıda IUldmi 
Altmca _,... il lmnlt 
Bepnot • IO • 
D6rdüncil • 80 • 
'O g6.ıacii • l20 • 
ikinci • 2eO • 

Banka Te mGeN...et ....,. 
illlnlan h1W11ei ~ye .......-. 
Ticaret müdW-iyedain. fk"kedac ba 
tcacili hakkındaki ilinhıl!öe kadbl 
adillikler ve 1180lliıın prMdlr 
ilicları, MDtimi aııtll& ........ 
Devair ve aüewtı re SJv 
ilADlan, Türk mektepleri Te _.. 

müntqire ilinlan ;au,t(HH ~ 

kunlftur.' 
• .. :::::::=::::::::1::111mı••••• 

}'elemcnk Bahri Sefit 
Bankaaı 

Merkezi 
Amstedram 

Galatada kara.köy bini aııirei ..ıMaı .. 
telefon Beyotlu 3711 • 5 

postanesi ittiaaJinde AlJlıiiemai 
elcfon lıtambul 569 herDeYi Buıla 
muamelitı ve emniyet kaııalirı icmt 

J at&nbul bcıinci icra memutl+a~ 
Cevdet H.kkı &yiD leQii knd 

Bey bin Mustafa F.li!bdi dmmeünde • 
cağı olan bin Uç yüz ıurk dıölt Mıııa ..... 
lcuru~un mıa faiı tmlini MttfMı fıııla ıı. 
fili ierali nnunaikybin t.. ı...ale ve 
hem yolcu nakliDe attı.it B • ı..-i 
istiabiainde ,.e 600 beygir klif •flllııde .. 
adet Torpedo makioeııiui ..m.e'fi Afdra 
vapurundaki dllftte üç bhaddle ctlttmm· 
da bir Kampaond -...1 ve bir .en.. 

mel Zayıçiftdurbill Te Gç Adminlty deaU; 
maa oa bet kilo zencir ft Mr plvatıaa 
metafor&1 n bir ırgat ve iki TiDç maa t&· 
lum biNi tiç w diFri iki çift OUl 

~urtaran ycı o uz "&Ir can• 
kurtaran y.ıek ve blr roda lif Ulat ve 
iki rocla otıız metre: tulOnde lif miat Ti 

bir ıdet barometre ve bir termometre ve 
bir parankete maa takım 'fe otuz muhte
lif harita, bir duftr auti, otu muhtelif 
anahtar .,. iki mcııaene n bir pafta takı· 
mı maa lcıla'ftlı 'fi dtsrt çekiç 'fe lflnıG 
gelberi ve tırnak 'fC ateo kareli ye kırlıı 

eekiz battaniyl' ve on dokuz yorpn VI 
elli bir çarpf ve otuz ')ıstık yilıQ Tc ilLl 
sofra örtileü ve bet kadife maaa öırtOIO 

ve D~ ıuupmma örın "'' oo beyaz bııape 
örtiltil ve muhtolif çato!. 1Mçak. kaıık, ,._ 
b&k, bardak, kadeh, toncere, tepai, tavı 
ve ottan atuz yatak ve Nkia kadife aa1oa 
takımı, on iki aaıadalya n bir lı.onaol 
maa a~ na ve sair qyanın furııhtllıaa karii 
verilmi§ olduğundan ve birinci mtızayetl• 
ıi aenei haliye Eyliılünün yedinci CumD 
teıi gunil saat ondan on ikiye kadar Si~ 
kecide Rilaumat daireli ö:ıllnde rıhtun.M 
~lı bulunacak mezktr Tapurun iıginde 
icra cdilecelloden talip olaıılarıo rem Y9 

saati mezkürda vapurda haıır bulunae&ll. 
memuru Halil Rıfat Beye bin iki yüz lira 
pey akçesilo nıilracsat etmeleri ilb ohuaur. 

G alatada su iıkeleainde Sa.rafidi ha· 
nında 9 • 10 numarada mukim iken 

el) eym ikametgllhı meçhul bulunan Y orgi 
Tıiyandafilidi Ef : Zehra H. mülga Gal• 
ta sulh mahkemeeinden iıtihul oyledili 
20 . mart • 3S9 -..e 169 No. ilim maa 
mesarif 400 liranın tahsili karar verilmiı 
,.e ılmı mezkfir bera)l infaz daireye tev· 
di ve tebbliği muktezi ihbarname mahalli 
ikametinizin mçıbul olmaıuna binaen il&. 
nen tcblıgat icruıoa karar vuilmiı oldıı
Au bermucibi karar tarihi ilandan itıb• 
ren bir mah zaıfında 929 numarayı ha 
ıni'en daireve gelerek kanuni bw 
lı raı denııe)&D eylemediğiniı 111kda 

de gıyabıoııda muamelei kaouniyonin ifi 
tııulanacağı malQm ve birinci ihh.roaUM 

teblil makamına kaim olmak llıero iJtsa 
olunur. 

lıtanbul sıhhi müesseseler mu-
bayaat komisyonu riyasetinden: 

800 Kat erkek baıta elbiıt:ıi 
500 Adet ~toı11 
300 kadın ceketi 

30000 metre mulıı.lii aiae yerli anaerıltan 
be~ 

1100 çift • ayakkabı 
Bakır köyünde klin emrazı akli)'fl '11 

asabiye baetaneei ipa la.. olan yllkarcia 
müfredatı ~ 1DGhtellıi' lhti:yacal 
tanıim olunan oanuam,,Jeri Teçhile Ye 11 
eylül 929 Nh gilad aaat 15 te ihale _.a. 
:mek &ere kapalı Mrf ile mGaakueya 
lı:oaulm•ıtur. Bu hapu.ki f&rtnamcyi fiil" 
mek •• faıla isaba.t almak ieteyeııl•ia 



Ali Ticaret mektebi 
müdürlüğünden: 

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

Mektebin bütün kısımlarına hanım ve efendiler yazılabilirler; 
tedri1at müşterektir. 

A • l\lektebin Ulumu Aliye kısmına : 
1 - Tam devreli lise mezunu olanlar, 
2 _ Ali mekteplerle Darülfünundan mezun bulunanlar, 
3 _ Ali mekteplerle Darülfünunun muhtelif sınıflarından nak

len gelenler , 
4 _ Bu derecelerde olduğu nıusaddak ecnebi mekteplerden 

ı;ıkanlar, 
Kabul olunurlar 

B- Bektchin Yi.iksek Ticaret kısmına : 

1 - Resmi orta mekteplerden mezun olanlar 
2 - Liselerin birinci devresini ikmal edenler ' 
3 - Orta ticaret mekteplerinden mezun bul~nanlar 
4 -:- Liselerin bırinci devresine veya orta mektepl~re ve 

orta t~caret ı. '!kteplerine muadil olduğu tasdikli hususi veya 
ecnebı mekteplerile ihtisas ve meslek mekteplerinden şahadet· 
name veya tastikname ile gelenler , 

Kayıt ve kabul olunurlar 

C. Mektebin Orta Ticaret kısınına. 
1 - Tam sınıflı ilk mektep mezunu olanlar, • 
2 - Liselerin ve orta mekteplerin ilk sınıflarından· naklen 

gelenler 

3 - Resmi ilk mekteplere muadil mekteplerinC:en mezun 
bulunanlar, 

4 - Hükumetçe musaddak hususi ve meslek mel t 
naklen müracuat eden er. 

Kabul edilirler. 

S - Ulum Aliye sınıflarına dahil olmak için yaş tahdit 
edilmemiştir. Yüksek ticaret kısmına gireceklerin 
on altı yaşından aşağı ve yirmi bir yaşından yukarı 
olmaması şarttır. 

Orta ticaret kısmına kabul olunacak talebenin de 
on üç yaşından aşağı ve on sekizinden yukarı olma· 
sı lazımdir. 

.~ - Mektebin bütün kısımlarına kayıt ve kabul edilmek 
ıçın müracaat edeceklerin aşağıdaki vesikaları, 
mektep müdürlüğüne hitaben yazacakları bir istida
ya raptederek getirmeleri lazımdır : 

1 - NUfus hüviyet cüzdanı, 
2 - Aşı varakaüı, 
3 - Bulaşık hastalıklarc!an sali n olduğuna dair belediyeler· 

ce ınuaddaek doktor raporu, 

4k- lkametettiği mahalden zabıtaca tastik edilmiş hüsnühal 
vara ası. 

5 - Üç adet gösterişli fetoğraf 
6 - Mezun oldukları mektep ş~hadetnamesi, veya tastikna

me veyahut bunların musaddak suretlt:ri, 

Bu izahata göre her gün mektep müdürlü~üne müracaat edil
mesi ilan olunur. 

S - Anadolı.:dan gelecek olanlar mektupla müracaat ederek 
bu müddet zarfında kayıt ve kabul hakkını kazanabilirler. 

Şark Demiryolları 
Istanbul mevakıfı ınütecaviresi 

Zafer ve tayvare bayraını ınüııa:,,~heti~le 30 A~ustos 
Cuma günü Banliö trenl~rı~e aıt hususı 

seyrüsefer tarıf~sı. . 
f I ı kamılen lajvedilecelc ve Banliö trenlerinin muntazam se er er. 

yerine berYeçi zir seferler ikame edileH~~EKET 
lSTANBULDAN .. -ll-12·ı· ~- • • 16 17" 

Kfiçilk çekmece (Florya) ıaat 7,30-8,.10-10 "' ".-lJ· · • 

ı 7,30-18-19-20-21,30. 
Ye§iiköye saat l:l,30-13,30-14,20-15,30-16,30-20,30. 

YEŞİLKÖYDEN HAREKET 
lıtanbula ıaat 7,45-8,23·13,30· 16,30-17,30-18,3U 

KÜÇÜKÇEKMECEDEN (FLORY A) HARI!KET 
30

_ 
ıstanbula saat 6,50-8,50-9,50-11-12- 13-14-15-16 • 17 -18 • 18, 

i~.20-20-21. 
VELi EFENDiDEN HAREKET 

At yarışlarını~ hitamından 15 dakika .sonra Veli efendiden ls-
anbula hususi bır tren hareket edecektır. . 

HA"IYE -Trenlerin kaffesi Balıklıdan maada bütün me~akıfte 
!Vekku?' edecektir. Bundan maada altları çızılen trenler Velı efen· 
i koşu mahallinde duracaktır. 

JQ • MODIRIYET .. 

Askeri müna
kasa ilanlari: 

j F~~dıkI~d~ • M: }İ.' v·;k;ı~;i· • :~·t;~~l:;;~ • • • • • ·ı 
komisyonundan: 

~~ ............................................................... . 
Adet Tarihi ihale Günü Saatı 

2 7 · Eylül · 929 Cumartesi 10 
2 8 • Eyin! . 929 PıAr 10 

Dört drnıir hangar urulmıı 1 \a1:ıyette tt·~liıni s ı:rttile apalı zarf u.sulile mü· 
nak~sara konnıı.:.~tur. lı.ale günleri yo~.-ırı,la 'ıll tlın: .. tır. Kt':;.finı ~era.iü ft:nniyr~ini 
f'fOJt"sıni ~(·rnıı·k iiırc lu r gün L·tanlıul l'ııı<lıklıdu ~1. ~ı. fatuı a!ıı.a komi:)) onuna 
muracaatl~rı ~Ilinaklil:Mlya İitİrak içinJ~ 0 gün vaktinJeu evvel temiDıt ve teklif 
mektupl:-trını _ ınakbuz mukahilinde Ankara nıeı-kez ~3.tıO alma komhıyonu riyasetinr. 
Yt."rflt"!f"rİ Bııl ıy tı ın~aattau nitı:.ı.yetıne kadar nezareti fennİ\'f"~ini t1~~r111ı.de tdt-rl"'k 
ılip)o,, alı fı·n nırnıuruuun dahı Vt" ıka~;nuı teklif mektubilc lıır de \'erilmesi 
1 • 

..... .... .. ... • • • 
1- ,l :~O. 200 b.'lq cfr.ğ t?P _ f'-~teri . muha}'aa olunacak r. 
2·-- l1tlqı ıılttrakların bır ı.ııJa ılı• \ıı'fil~ti celile\'• m t('1atları ve harbive da· 

irt."-"'t ~u\·ıııı 11
1

Je!f1111lı-'11 feııni ınali ve idari me\·adı ilıtl\u u tartnauıesinin afınmaaı 
3 \luı al\a~ f?iıııiııılin li)rıı·a iııln olunuı·ağı 

y niıehırde '.nşıı rdılmekte bulunaıı \!illi müdafa vel.i.let binasına dört adet 
a~nsor te sıııntı )Alpılacaktır. Kapalı zarf uı-ulile miinaka~ya konulmuştur. 

Ihalı:si l-~~lii1·929 P~!şrnbe günü !la&t ondadır. Keşfiai şeraiti fenni~ esi~i P~.ojeıini 
ııı.orınck. ıure her gun . .\nkara merb.eı satın alına Koıni~yuııuna .ıı;elmelerı munıka· 
..,;ı\, j .. ıiritl, İl,"111 de o ;.:lin "·e 11a:uiııde11 e"el tP.rniııat \"t: tcb.lıl uıt•ktuularını makbuz 
lUuk3f,iliıırl_,. knnıi"Yonu nırı~lır riya,etine vf·rınt"lı·ri. 

1 - l~hıı te ~i ... atı dtrllhte edect>k mtihendii ile l.ın gibi te\but ,·ücuda getirdik.· 
!erine ıJaır \eı,aiki rt·$mıyeyi ibraz eylem~ll'ri Jiıımdır. 

l\·I aııis;ı. ~fe.~rrne-n, .. Kaııaba v~ Kırkağaç dnki. Jtaatı~ ihti\·acı olan Sığır .. e~.i 
.tapalı ıarfla n1lıuı.ka~nva k?nmu~tur. İhalcs1 5 ~ e'ılul 1.)-}9 perieınbe gunu 

:\1:ırıı":t'la ı"''"eı ~tııı .ılnıa kc,mı ... ~oııunda yapılacaktır. 'l"aliolerın ~lanisadakt mez· 
kiır h.uıı;ı ... )ııııa ınuı l'.ı·uları. 

] 50 ton htıhf lıt•ıızlrt a~·rıca liapalı zarna mÜııaka .. aya kunnııı~tur. \fahalh tMIİm 
' s:ırtıuınıec:ie ıuuharrerJir. lbale!'İ 9-evlü1-921J pıı.a.rtesi l!Ünii 'iS&t 15 te Ankarada 

nıerlez satın alına koııı;~yoııunda yaı~ı1ac.a.l\tır. Talıpll'rin ~arlnamt'..sıııi görmek üzre 
her giin ıııuııaka~~a ı-;tır~~ t•dt•cekJerın o J!Ün o saatten t'\t-l tekhf 'e teminat mek
tuparnıı nı:ıklıuı ıııul.ıtıılırıd \nkara nu·rker. .. atın alına kuıııi:><yonu riyasetine tevdi 
t·~ it ııu•lt·ri. 

}()QO adet_ '"'h ıuaıııulatı \el~nı;•! k.apalt zarfla ınılnak.a,..ava konınu~tur, İhale: 
guııu 10 ·Q -9!.9 µ.ıtartesı günü ja?1t 15 tır. "l'aliplcriu ~artuaıııe ve uuınu· 

nt"·İDİ ~ı·rınf'k Lizrr. hergün ve nıünakaı;:ıva hıtirak rdcreklerin O"Ün osaattan evvel tek 
lif ,ı· ıenıinat ıııektuplı.ırını makbuz nıuk.ahili Ankara rrırrL.ez :'atın alma komisyoiıu· 
riva~l'tine tevdi e} lcıııclcrL 

600 adet ~ crl~. ınanıulatl alaman siı;tcnıi koınpilet t'frat binek eğer takımı kapalı 
. .arfla ~nunaka~ava konnıuitur .. I~ale ~ünü 14 . 9 . 929 cumartesi günü a:aa~ 

15 tır. Talıplc!ın sar.~u,une ve nuınunesını ~{'ırcnek üzre her p:ün ve münakasaya ı~tı· 
rak t·df'~f"klt·rın o ~un o Faattan. ~v,el tt klit ve teminat mektuplarını merkez satın al· 
ma ko1111. yonuna ınakhuz mukabılınde te"lim eylrmelerı. 
K aı·alı 1arfla iluıh· ~dilcce~~ ilin ?lunaıı A_)'abK.ta~i 1ı.ıtaatıu ha)·vanatı ihtİ)acı olan 

'amun paw.rlı, la ılıale edılecektır. lhale>ı .il·•ğııHo .. 929 cumarte•i günü saat 15 le 
Ayvalıklft a~k.eri atın alma komi~yonunda )4pıİat"Akfır. ·raliplt:rin Ayvalıktaki mezkı1r 
komİl!\'OUa miinı.eaatları. 

O r<lu ihti)Jcı İ\UJ 29-8-929 Perşenhe ~ünii aaat l 1 te a"'tarJık bez. makara ve saire 
on hir kalrnı ıııaL~t>nıe pazarlıkla aluıarııktır. Taliplf'rin ~rtnanıt>, ( numuntı) J\o

ıni~'ıo'utııırnu1Ja gürın"'"lı·ri ve ıhale saatinde ,artııamede yazılı olduğu gibi teminatlarila 
komi:,)Onumuıa rllün1.caatları. 

11;1tanbul yollaına nıüdüriyeti emrinde bulunan cüret romorkörüne alınacak kazan ka -
palı ı.arfla ınünaka .. aya kon~t;tşt_ur. ~hale.;i 14 - Eylül- 929 cuınartesi gi.inü ~at 14. te 

koını~vunuıın11.ıla 'apılal'aktır. l alıplerın "j&rtnaıne!'iıııi Izrnir ınü~tahkem mevkı ve An· 
kura ın•·rht'J: ıniilı.-ı.y.uıt kıııni,-,·onıında gürelıilirlı·r ve .. artııaıne alnıak ve teklifnıımeJe. 
rini vt·ı-ınck ÜJ:re koınİ") unuıııuza nıürecaatbı.rı. 

} 5 ton hint )Ağt ayrt~a kapalı. zarfla ı~unakasııya konıııu~tur. f\-lahalli teslimi şartna· 
ınede m.ulıarrerdır. lhalesı 10 e)lul 929 ah günü ~ant 15 te Ankarada merkez 

satınalıne konııs)onun<la )&pılacek.ttr. Taliplerin prtnarue~ini gOrmek üzre her gün 
ve nıiinckRiR)a i~ırak edecrkle'rin o gücı o '-adttan evvel te~lif ve teminat mektupla. 
rını n1.tkbuı muhalıilinde Anlara mt:rkeı satıu tlluıa komi:-yonu riyasetine teldi e}'le
melf"ri. 

E lbiıd•~! kıtııatm ihtiyacı ol•~. Ekmek kapalı zarna ınünak~ .. ya konm~tur. lhaleoi 
9 e) ıul .. ()29 paı.artesı gıınu saat 16 rls. Elii1iz de askc-rı satın alma komisyo

nnııda yapılal"'nktr. 'I'aliplı·rııı J-:l.!1i1. dt•ki nıezkür kıınıis\ona nıuracaatlan. 
erzifunılaAı kıtuatııı ha)'aııatı ihti)UC'I İ\:ın yeııidf"n kapuh tarfla arpa ve saman 
alınacaktır. llıalesi 17 · ı·ylül · 929 salı günü ~aat 15 le ~Ierzifou<lak.i aıkeri satın 

alma komisyonunda !''!-pılacaktır. Taliplerin "lerzifondaki mezkOr komiıyona müraca. 
atları. 

K onyad~ki. kıt.~at_ın ihti\a~ı oları_ ~~~'.~ odunu kapalı za_rfla n1ünaka!olaya komu~tur, 
lhale:"lı 2J -1'.ylul - 9:2<) J ar.ıtrte.;1 µunu ::.sat on hc~tı· l\.o~·ada a"l("ri satın alma ko

n1iısyaııun<1a yapılal"'ı\ktır· ratiplcrin ı-...onyaJaki nıctkür k.oınisyona mliracaatları. 
K onyadııki kıtaat_'.n h~yva~ıah ihti)_Bcı ~l~n arva k~palı 1.arfla oıünak•t-a}I konmu~tur. 

lhalt· .. ı 21 · F.) lul · 9:!9 Cuıılartı::eı günu ~at }.) te t\:o\ada a...;keri satın alma ko· 
ııu<ı, nu ı yapıla('aktı. 'l"aııplt"rin Kon_\adaki ıue,.lı.ar konıiıs)ona uıüracaatlırı. 
S öke k lotaat ıı iht~v~ı·ı n.laı~. Pk~ıt'k. s_ı~ıı· ı·ti, luru ot k_apalı ı.arfl& _münaka.saya 

..,_, 111 u~tur. lhalclerı 21·t."lul·4~ tarıhındc sa<1t 16 da :-ıuk~dc a:ıkt!rı satın alma 
konıis)onuncla >·apılacaktır. ·ra.lipJerin Sukedt'kı rııezkür komüı;yôna müracıaıları. 
K apalı ıarfla ihale edilece-ği il.in olunan 2·ı5 ton kirıple nıaJen kömürüne verilen 

fiat pahalı gı•riilılii~ıınıl~n pazarlıkla alınacataır. ilıaleın 2 • eylül - 929 pazartesi 
gürılı ~aat l ı lt' koıui:-ı.,.·unu uu,cla yapılacaktır .. laliplt•ıin ~artnarnt!sini gormek üı.re 
hrr gün 'Ve ınüuaka ")ıi ii'tirak edeceklerin zaıntuıı uu·.1kürda komi)jyonumuza 
ınurucaatları. 

---------

~~··· ...... ,,, ................................................. , ',,, {. ~=~.~~.~ .. ~?.l~r~.~. ~-~t.1~~~~~ .. ~~~!s~~~~~.~an • J 
Ç orludaki kıtaatın ihtiyacı için 830000 kilo Yulaf kapalı zarf uoulile müaakuaya 

konmuıtur lhaleıi 4 · eylOl · 929 çarpmhe günü aut on befte icra edilecetlir. 
Taliplerin 11ırt11amesini görmek ve İ§tirak. etmek üzre çorludaki ııt&n alma komisyo
nuna müracaatları ilin olunur. 

K ıtut ihtiyacı için 1157459 kilo Kuru ot pazarlık ıuretile mubayaa edilecıktir. Ih 
Jeoi 31-8-929 Cumarte i güaU ıut on beıte yapılacaktır. Taliplerin ıuınamaıiııi 

Fürıntleri ve ııırtnamede yatılı olan tekildeki teminaılarile komiıyonumuıda haru bu· 
lunmaları ilin olunur. 

K ıtaat ıbtiya•:ı i~in 22000 kilo pek<imeı pazarlık ouretile mubayaa eoiilecektir. !haleıi 
31 Ağu>toı 929 tarihine müoadıf cumırı .. ı ııaat 14 le yapılacaktır. Taliplerin fll'I• 

nameıüni germeleri ve prtnamede yııılı olan tekildeki teminıtlarile komityonumuıd 
hazır bulunmaJart ilôn olunur. 

K ıtuat ihti)acı için 9500 kilo Zrytin)·ağ_ı ~~~~h zarf_ ua~.lile munıkı"a.yı . ko~ 
mu. tur. lhal"i 31 . 8 . 929 cuınarıe<ı gunu aaat la. de yapılaca..ıır. falipleruı 

şartnamesini almaları ae ıartn•medc yaııh ol~ şek.tdekı te'minaılariyle ihale (llıı 
ve saatında komi~vonumuzdd bızır bulunmaları ılln olucur. 

G ünıii suyu ha .. ;aoesioin ban mahallerinin tamiri paur1.ıkl:ı .Y•Phrılacakt~ ... İllalosı 
2. falıtl · 929 Pazarte•İ günü <Ut 14 te yapılacaktır. talıplerın şartnımeaını görm.,. 

!eri ve Şartnamede yazllı olan şekildeki teminatlorile llomisyonumuıda huir bulunma· 
lar( ilin olunur. 

S tlimiye ve '.ı.. llt paia kışlalarında teraküm eden yüı b~n _kilo mikdarın~~ki Gübre 
pazarlık 8uretile •atılacaktır. ihale ı eyhıl 929 pazar günü saat ondaıı ıtıbareıı ya· 

pılacaktır. Talipltrin şortnımesini gormeleri ve şartnamede yaııh olıa ıekildeki temi
oatlarile komisyonumutda hazır bnluomalart illn olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 66700 kilo yataklık kuru ot münıkısai al~niye ı~etile ~ubıyaa 
edilecektir. lhale•i 21 Eylül 929 cumartesi günü ııaat 14 te ıcra eclılecektir. Talil>' 

lerin şartnameıini k.omiıyonumuzdan almaları ve p.rtaamede ya:r:ıb olan tekild•kJ 
t~nüno.tlarile komiıyonumuzda hazır buluomaları ilin olunur. 

A skeri ihti~aç için bir adet ziftli Sandık 20 adet ince tel fırça 500 kilo ıaç y~ 500 
•det muhtelif Amvul 10 k.ilo Naftalin 10 kilo vazelin 5 kilo makiııe yığı, 5 kilo ta· 

ranmış yün 2 adet el arabaB1 lOadet galveniıli au kovuı 60 aciet huır ıüpürlı.e 10 adet 
tiiyfü fırça 50 adet çalı ıiipürgesi 5 adet elhiıe fırça11 p<ıurlık ıuretilo mubayaa edi
lecckıir, ih•leoi 1 · Eylül · 9~9 paıar günü saat 15 den itibaren yapılacalı.tır, Talip!• 
rin vevmil ın~kürda komi~yonumuzda hazır bulunmaları illn olunur, 

_..M~ki;ihi ·;si:;;;;; ·~~~·~;i~; ·k~~i·s;~;;~~ci~n·::: J ~ .................................................... :~ .. . 
A ılmi mektepler ihtiyacı için 80000 kilo kri•t.alize Toz şeke_r kapalı zarf ıuretila 

aatııı al ınarakıır. ~lünaka,..•ı 14 Eylul · 2 Cumarltsı guati eaat 14,30 da Har· 
biye \ltkıclıı '!·ıııeklıaııel~ri önü~deki . .\lünak10a mabaUindo icra kılınacai<lır. T!1ipl& 
riu ~artruuııcllı ıçın uıahallı melkurdakı. komı~yonumuı.a. muracutlırı ~·e ı~tırık. ~ınde 
şarhıame~i ~e~hilr, hazı~layacakları ... tekl~f ınt~tub~nu uatı muıyJ':e.neııne kadar . ~na
kısa nıalıallıu<lcl.ı komı•yon mezl..ur rıyasclıne ılmaber mukabılınde nnııelerı illıı 
oiuuur. 

A Bkeri Mrktrpler için kapalı zarfla münakasaya konularak fiatı cali ıöri!len 7500t 
kilo Yerli pirinç 29-A~u•lo•·929 Perıenbe günü saat 16 da Harbiye Mekt~bi ,_., 

khanelerı onüıı<ltki mahalli mıhıu•unda pıuarlıkla oatıa alıoar.aktır. Tııhplerııı fRtu. 
meıi için koınisyonumuı.a müracaatları ve iştirak için de paıarlık m&h&&tinde -.U lNı 
lunulmaoı illn olunur. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .....•... , .. ,,,,, ,,,,,, i Bakır köyünde barut fabrikalarında imlltt harbiye ı 

ı + htambul ııatınalma komiıyonundan: + 
• ••••••• , •••• ,., ••••••••••• ,., ••••••••••••••• 4 • •<roo. 

M evcut re.ıim , .. e şartııı:ameai veçhile 35000 takım ~fentqe Xitlek Ye Maadal 16 · 
9 • 299 paıart"'ı ~iıniı ,;aaı 14 de ihale edilmek ürre kap<ılı ıarfla mOaüaaaya 

konnıu~tur. ~artuame ve ret-mi görme ieteyenlerin her gun komiıyoa.umu.ıa muracat· 
ları ve ruüııa,;.aıaya girmek iıteyenleri.n teminatlarını havi teklif mektuplannı ,...,. 
muan•niııde ilıale saatından ınukıddem Ankarada merlı.eı atın alma kolllİlyOııuu 
tevdi t:vlemeleri. 
.......................... , ........ ,,,,........... ' ' '] 
L ...... ~.~~-~.~~t.ı~~~~-.~~~~-~?~~~a~ . 1 

7000 Kilo oade yığ 29 Ağu>tos 1929 perjembe aaat 14 tıa ) 
16000 , Pirinç • • • • • 15 • ) Pıuarlıkla ilıaleıi 
12000 , Şeker • • • • • 15.Sdı) 
3:;ooo Avak Amerikan viJalası 31 Ağıl!toı '129 cumarte11 aaat 14 to pazarlık.la 
3000 ~İetre mavi dimi • • • • • 15 de • 
1300 • Patiokı • • • • 15 <ie • 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için ballda ıauloarrer erıak n malzemeye tapalı IUf 
u•ulile vuku bulan teklifler gali görülmüf olmı~la hiıaları~da muharrer ~ ve 111U. 
pazarhklı ihaleleri icra edilecek.tir. Şartnamesinı gormek ıste!enlerın her gun ~ermek 
isteyenlerin ) ı::vmü ihalede nıuharrer 1&&tte Kaıuıapı~ıda Dcnız t"Ahn alma k.0111ıayoau 
na müracaatları. 

25 Kalem elektirik mabomoai (Kapalı zarfla ihalei katiyeıi 12-9-929 porıımbo stınll 
saat 14 te). 

3000 kilo Ka(,,y (Kapalı zarfla ihalei katiye•i 14-9-929 cumarleaı oaat 14 to · 
Dezin fabrikaları ihtiyacı için .ballda mY.b&rrer malzeme hizalanııd& muharrer 

gün ve 1a3tte ihaleleri icra edilecektir. Şartnameleri görmek i~teyenlerin her gün . .,.. 
verınek isteyenlerin ihale için tayin edilen saatte Kasımpa~ Denıs 1AtıD alaa k••11 ' 
yonuna müracaatları • 

Emniyet Sandığı müdürlüğün.den: , 
Mithat bey tarafından 7 kanunu aani 928 ve 26 temmuz 928 tar! 

hinde tevdi edilen mabaliğa mukabil verilen ~9_7~9 ve 5565? bonolar 
zayi eylediğini ihbar ettiğinden zayiinden yenısını alacağı cılııetle esk 
bonoların zuhurunda hümü olmadığı ilan olunur. 

~~~~~~~~-

Üçiincü l(ol ordu Satınalına l(omisyonlindan: 
l\.ırklarehndelı Kıtaat ıhti)acı için lH·rve~hııir 15 kalem mevadrJı ıaşenin hizalarında gösterilen tarihlerde ihaleleri icra e.dile

cek.tır. Talivlerın şartnamt>ıini gormek içio her gün ve iıtirak etmek luıere de yevmi ilıalede Kırklareliııde1'i Satıa.alma Komııyo
nunda haaır bulunmaları ilin olunur. 

Ekmek 
Un 
Sığtreıi 

Sadey•il 
Sabun 
}lulgur 
Pirinç 
Makarna 
Kurufaıulya 

\obut 
~lercinıei< 

Kuru Soğan 
1'uru tizüm 

C.r.y 
O un 

Kırklareli.Dele Baiıeeıkiye Ediraeya Uıualoöpriı,'• 
Süvariye Piyadeye 

ı;,o 000 kapalı 

55 000 kapalı 
10000 .. 

5 000 aleri 
20 000 kapalı 
1 O Oi.K) aleai 

GOOO ,, 
25 000 kapalı 
13 000 aleni 
15000 • 
15 uoo " 
6 OüO " 

600 " 

110 000 kapalı 

28000 " 
3 000 alaııi 
2 000 ,. 
6 000 ,, 
4000 n 

2000 " 
8000 • 
5000 • 
5800 • 
5000 • 
2000 • 

50 • 
2000QO 

c 
:ı ... 
:il 

100 000 kapalı 

28 000 kapalı 
110 000 .tapalı 

28 000 " 
5 000 aleai 

2 000 " 
6000 • 
4.000 • 
2000 • 
8000 • 

5 000 " 
5000 " 
5000 • 
2000 • 

150 .. 
200000 .. 

:ı 

E ... 
:i 

•;;;J 

.t;ı. 
:ıı 

11 o 000 kapılı 

28000 .. 
5 000 alooi 
2 000 " 
6000 • 
4000 n 

2 000 .. 
8000 .. 
5000 • 
5000 • 
5000 " 
2000 .. 

150 .,, 
200000 .. 

İHALE 
31 · 8 • 929 Cuınorteei 
31 . 8 · 929 Cumartesi 

1 · 9 · 929 Pazar 
l . 9 · 929 Pazar 
1·9-929 Pazar 
2 · 9 · 929 Pazarıeoi 
2 · 9 · 929 Pazarteıi 
2 · 9 · 929 Pazarteıi 
3.9.929 Salı 
3.9.929 Salı 
3.9.929 Salı 

4 • 9 · 939 Çarramba 
4 • 9 · 929 Carıaırıba 
4. 9. 929 Çarpmba 
5 • 9 • 929 Perıembe 

15 le 
15 te 
10 da 
15 te 
15 te 
10 da 
15 te 
15 ıe 
10 da 
15 to 
15 le 
ıo da 
ıs te 
ı5 il 
5 to n • 

~ 
~ 

- ukeri teH.ire.mi ıı · n 
n. çıkaraı:a&ııııdan < ı 'ıiallı ıı ,. 
le.tur. 

Maıtiıa 1 ata ağ ı""a:ııı ol 



A 1 
za1111 11111e 
ve az masraf ... 

Yolcu ve ya yük nakletn1ek için bir nakil vasıtası aradığınız zaman hatıra ilk gelecek DOÇ 
kamyonudur. 

Kamyon alınırken gaye, azami yükü en az nıasrafla Ye en seri surette nakledecek bir n~kil 
vasıtası elde etmektir. 

Menfaatinı takdir eden bir nakliyecinin Doçtan başka kamyon ahnasına imkan yoktur. 
Doç motörüııün kuvveti, yokuş ve arıza} ı hüküın~üz bffakmakla şöhret kazanmı~tır. 

Şasi ve tazyik göı·ebilecek lıiitün ak~am kanıUeıı yüksek dereceli kroın ve nadyom 
çeliğinden imal edilmiştir. 

Her parçmnndan azami hizmet hekleyehilirshıiz.. Doç k_a'f\lyonlarında kullanılan 
en küçük vidn hile yerine konmadan tazyik altında tecrübe edilm·ştir. 

Frenlerde altını~ beygirlik bir kuvvet inki§af ettiren motörünün benzin sarfiyatı, 95 
kilometroda bir teneke benzindir. 

Dört tekerlek, hidrolik frenlerle mücehhezdir. Karlı nakliyecilik yapmak, yalnız Doç 
kamyoniyle kabildir. 

TUrki~e için umumi vekili: 
Kemal Halil, Mehmet Rif at ve şürekası 
İdarehan~ ve satış yeri: 
Beyoğlu istiklal caddesi No 168 
Telefon Beyoğlu 7 42-7 43 Telgraf: Tatko 

Ankara : Zabıtçı zade ve şeriki 
İzmir; ~lahmut Celalettin bey 
Kayseri : Muhaddis zade Alim bey 
Adana : Muharrem Hilmi hey 
Gaziayintap: Güzel bey zacJe Hasan hey 
Bursa : Nasuhi Esat bey 

Cihanşlımul marka 

( MANDLERBERG ) 
Empermeabilize gabardin 

Pardesüleri 
Gelmistir .. 

Vticudu rilzgann tesirine karşı 
muhafaza eder. 

Hafif ve giyilmesi kolay 
• Yalnız Galata<la Karaköyde 

\ oyvoda caddesi karş.smda 

El(sel~ior 
Büyük elbise m:tğazasında 

satılır. 

Tediyatta teshilat 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğlu 1755 

Diyarbekir: Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 

Saıusuıı 
Gireson 
İsparta 
1\falatya 

Edip beyler. 
: Esat efendi zade Se,·it Bilal 
:İsmail zade Vahit ve Şürekası 
: İntibah şirketi 
: Badılı zade Tahir hey 

= {Mb;i1;jfll2!!!t:zWiMi4*F*5•6 A 

1'1aarif enıinliğinden: "lill•--•Feyziati Lisesi Müdürlüğünden--. J stanbul be§iııci icra memurluğundan : 
Bir borı;tan dolayı haczedilmiş olan üç 

aynalı gardirop ve aynalı büfe ile camlı 
<liğer büfenin 1 • 9 • 929 pazar günü saat 
onda Beyoğl~da Kalvoncuda kordela SO· 
kaaında 118 :\o. hane unünde satılacağı 
il4n olunur. 

Lise orta ve muallim mek
t";Jleri Eyliil mezuniyet imtihan
b:ı n 15 Eylu!da başlanılacağı 

1 ... -

Mezuniyet ikmal imtihanları 15 Eylül Pazar günü başlayacak
tır. Alakadar talebenin mezkur günde saat 8 de mektepte bu
lunmaları ve bilahara hiç Bir Qıazeret kabul edilmiyeceği beyan 

olunur. •ww iiil#WO n9yn 

•*•' Hililiahmerin ,_ 

AZLIK BALOSU 
Ağustos Perşembe akşamı Büyük 
ada Yat kulüpte verilecektir. 

En iyi caz - zengin kotiyon • Jrtükemınel büfe 

,,,.. Hususi bir vapur l~t~_nbuldan ve muhtelif semtlerden gele
cek zevatı Adaya goturecek ve sablia karşı avdet edecektir. 

Biletler: 2 kişilik: 5 lir11 • Yalnız erkek: 3, yalnız kadın 2 lira 

Nafıa Vekaletinden: 

Serbest miihendis ve ınel{.tepten 
mezun fen ıne111urlarına: 
Şose Ye köprüler ve sular mumum mütlürli.iklninin merkf'z \'e ..,·ilay~! 

ler kadrolarında muhtelif maaş ve ücretlerle kullanılmak üzere .ne 
}üksek dereceden itibaren muhtelif kıdem ve liyakatta mühendis ve 
fon memurlarına ihtiyacımız vardır. 

Ağustos nihayetine kadar müracaat e<lecekler teshil olunarak mev· 
cut ~artnamelerimiz daire.-inde kendilerine teklifatta bulunacağız. Arzu 
edenlerin mektup \·e hatla tf!lgrafla mezun oldukları mekteplerle haiz 
oldukları vesikalardan bahst:d<:>rrk Nafıa \"ekaleti ınüsteşarlığın::ı müra· 
caat dındidir!er. Bilii.bara \ esikaların asıl ve ya musaddak suretleri 
vekaletçe tetkik olunacaktır. 

Ayni vazifeler için Ecnebilerden vuku bulacak müraraallar aynı 
şartlarla kabul Ye tetkik olunur. 
-----------------------

Beyaz ve sıhhi 

DiŞLER 

J' 

>ESBABI MÜCBiRE < 
Gelmekte bulunan kışlık mallara yer açmak için safi Avustura]ya 
yününden mamul, erkek v.e kadınlara mahsus kostümlük man
toluk ve pardesülük f ngiliz kumaşlarını rek~bet kabul etmez bir 
fiata satmağa mecbur oluyoruz. İstok bitmeden evvel Karaköyde 
Topçular soknğrnda 23 numarada Bebek tramvay durağında 

TA YHMAN ticareth,nesine acele müracaat ediniz. 
·, .~ ·:-~; ·~,~::;~j°!•<rj]',.J.~;~ .. ~x.,.,,r ; ;:. ; 'I • '·;:;:' 

• ,,_ :r,~J,,~(·'·. . • ~:-.;•~·~,~~:z.;~ • . .,. 1/."!Je.~ . • ' I --
: J~~I 
~~~ .. 
'(,)/~~ , ... ' 

ı~IN~~:,:.:" ~~:a:ö~u "" 
~ın<la Be' oglu 2362 
Şube ,\cantası: '.\le.sadet hanı ııltındo 

staıılıul 2740 

Karahiga hattının perşem
be postaları 29 · Ağustos ta
rihinden itibaren sabıkı veç
hiie yapılacakhr. ....................... r Sıcaklara karşı i 
Hafif giyinmek için 

Yalnız 

14 lira 60 kuruşla 

BiR KOSTÜM 
BiR ŞAPKA 

BiR GÖl\1LEK 
YE BiR 

AYAKK.ABI 
Alabilirsiniz. 

Osman Ferruh 
ve Senai Kazmirei 

~••••••• Operatör •••••••• 
Halil Sezai 

BASUR ~1E1''.IELERİ 
Fistül ve sıracaları ameliyatlı 

ameliyatsız elektirikle tedavi ve bil· 

cttmle anıeli\'atı icra eder. ~aat 1·7 

.. Divanyolo Acı hamam No 20 

lstanbul yatı mektepleri müba 
yaat komisyonu reisliğinden: 

Gazi paşa Dumlupunar, Hakimi 

yetimilliye yatt mekteplerinin 93 
:\1ayıs sonuna kadar un, odun. zey 
tinyağ, beyaz peynir, sebze, kur 

soğan, patatis, irmik ihtiyaçları k 
palı zarf usuliyle münakasaya ko 
muştur. İhale Eylulun dokuzunc 
Pazartesi ı;ünii. saat on dörtten it' 
baren sırasiylP Ortakoyde kız ~ehi 
yatl mektebi müdurlük dairesinde 
lstanbul yatı mektepleri mubaya 
komisyonunda icra edileceh tir 
% 7 /50 ~isbetindeki mU\ akkat te 
minat Fındıklıda yiıksek mekteple 

muhasibi mesuiltiğüne yatırılar.:ı 
alınacak makbuılar teklif zarflar 
içine konularak o gün saat ondora 

kadar komisyon reisli~ine 'eril ınef 
dir. ŞartnRmeler he!· gun ö~lı•d .. 
sonra komisyon katipli~iııJe g•:lrııle 
bilir. 


