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DÜNKÜ ZAFER 8.\ YRAMI İNTiBALARI : 1, RESMİ GEÇİTTEN, DENiZ YARrnLARINDAN VE TAYYARELERE AU KO. 'MA ~IERASİMİNDEN Bi RER iNTi6 A 
. 

30 AGUSTC>S 

Zafer bayramı parlak 
merasimle tesit eidildi. 

DÜNKÜ RESMi GEÇIIJE IŞTIRAK EDEN 
ARSLAN GİBİ PİYADELERİMİZ ••• 

fier ta"Jftan h .. lk akın akın 
geçit re~minin başlıyacağı mahal 
olmHı dolayıoiyie Takıime topla
nıyordu. Velhaoıl ıokaklarda milı· 
teona günlere mahıuı bir fevkalide
lik ll'Öze çarpıyordu. 

Kolorduda 
Evvelce tespit edilen proa-ram 

mucibince merasime Kolorduda ka
bul edilecek· teprikitla başlanacaktı 

Tam saat 9,S ta kırmızı beyaz 
bayraklarla süslenmiş sokaklardan 
ve köprü üstünden Kolordu daire
sine beyanı tebrikit için gelen zeva
tın otomobilleri ırözilkmeğe başla
dı. Bu suretle 9,S tan itibaren Ko
lordu Kumandanı Şükrü Naili Paıa 
Kolordu Kumandanlığı dairesinde 
tebrike gelenlerin tebrikatını kabu
le başladı. Bu rasime saat 10,S a 
kadar devametti. 

Bu suretle şehrimizde bulunan 
Hükumet erkanı, meb'uslar, ır•ze· 
teciler, müeısesat müdiranı, eınaf 
cemiyetler rüesaaı Şiikrll Naili Pa
f&yı 11ra ile ziyaret ettiler. 

Batvekil lımet Pş. Hz. de bu 
meyanda yaverleri vaaıtasile beyanı 
tebrikitta bulundular. Kolorduya 
beyanı tebrikit 10,S ta nihayet bul· 
du. 

Taksimde 
Halk 10,Sa kadar büyük bir ke

safet peyda etmitti. Vali ve
kili Bey bir a-ün evvelinden 
T akıimde dört tribün inta ettir
mitti. 

Bu tribünlerden birisi Şükrü 
Naili paşa içindi. Proa-ram muclbin· 
ce Darillfünun, yük.ek mektepler, 
pollı ve zabıtai belediye memurları 
kendilerine tayin edilen mevkilerde 
ahzi mevki etmitferdi. 

DENizcİLİK 
Beykozlular yarışlarda 
Galatasarayı, geçtiler! 

' • 

BEYKOZDA HANIMLAR Dün tek çiftede birinci geldilu 
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ŞÜKRÜ NAİLİ PAŞA [dün nutuk söylerkenı 
aynı zaınanda 

30 Ağuıtoı zafer bayramının yedin-
d yıl d8ııllmll dlln bGyilk bir heyecan 

t>e derin bir aürur içinde tea'it edil
di. Henila latirap ıola-unluğunun 
iıini yüzünde tatıyan mini mini 
Türk yavruları; elemin iıtirabın ne 
demek olduğunu tatmıı mihnetkeı 

Yatlı tilrk anaları ; hilrriyehizliğin fec
aatini en acı bir tekilde tecrübe etmit 
ınert ve ceaur Türk babaları bu mesut 
iÜnil tes'it için daha u kenden ke-
ndilerini soka~a atmışlardı. 

Zafer bayraın!ı • olarak 30 
mea'ut bir teıaduf eıette a nl p· 
atuatoı tayyare b•t!•k y küçilk 
ne ruta-eldiğindedn ır t~:datlarının 
yavrular yollar a va tleri tak· 
a-ötüılerine tayy~e r~feleriai hat• 
arak onlara vatanı vaıı e 
ırlahyoralrdı. 

Şehrin umumi ıneydanlan, ıo· 
kaklar bu suretle sAbahleyin erken· 
den kesif bir halk kütleıile dolmuş-
t11. 
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- YafUID Katerlal Yqum ... ,.... ... 
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Emanette 
Balılduuıe için rapor 
LL'+••_.. a ak 11 laaklaada 

......... •lt.J&ee IOnal-

...... ·--- ....... ,. .Wlrl,.tl 
IMa lal8alta u.._ Mı npor ilamla• 
mttu'· Rapora nuaraa lııahldaaae
• e1a1la IUNtte .. Wu ft HtD 
Wr yen Daldl iham plmektedlr. 

EMW-. fbadl oldutu riW. M• 
hk puanada INıkkallye, mw• " 
.. -.ol •••eut detildL 

Bu ••t baftaa ba.. bahkça 
tllkllalllulfle doJu WL Fakat sa• 
... pçtikte hahk~ clGklslnlan 
:ralmz iki 10kata ......... .mit '" 
w.1s .,aun1acta. ullld• a11klMI• 
._.yaa d~lar açdmafbr. 

Şimdi ......... ti ..... ,. ..... 
rlyetlnln noktal nuan tudun Bu· 
..Ua _.rt Mı Mlilcbaae tulll la.a•· 
dar. Bu blaa.. bit lk baH olmah· 
..... 1IAlia ortuuada .... t aalonu, 
.. tarafuMa taae balık ... balık-
~ dAkklalan, dltw taralmda ela 
bazlayıa matazalan bulunmalıdır. 

Binanın anane yapıl ... k bir 
•tı• Hallcia pla sularuu laalln 
tsha• sltmek&n muhafma üer 
•• veıaltl nakbye de clüa kolat· 
hlda yan&flr. 

BthklMHı ,-.. ...... lçba ltahk· 
11aner• s.nr1aanau sibl .,.. .,.,. 
rak ,...._... mot6rle ıu ptlrm•• 

cllr. 
Şehremini de uhbıJ9 athlirip

tlaila mltaliaw lftlrak Mene N• 

,... ••ldlete (IDderlleeek " ı. 
J9IM tekBfta lnaluaalac:eldlr. 

Havagası ~ 
Y Wlkule " DolmaNlafe UY&• 

pa tlrk,etleıt nafıa ...... pp-
bklan ............... ..... .....,. ,.. ..... ~ ... ..... ,... ....... . 

a. ~fallrlk .. ald tıe-.._... ._...,.., ...... _... 
---~- ~ ..... lld 

RO•umatta 
Tebeddaller 

l.taabul Rlaamat hqml Brt,e
tbade baa tebecldlllt yapılmlfbr • 

l.tubul J q:nOcflrG J.mall Hak· 
.. .., tarife ............. tarife 
•lcllrl Raif "1 ............... 
•lfettit Se,,..dla ..., .......... 
.. .. taJla ............. . .......... ...... ..,.. .. ................ ..,...... ... .... 

a...u Hakka, s.,ı.Mla " ... . ..,. ............ ...... 
... •• 11 ................ . 
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Ticarette 
Yu:1de 120 fai-M 

Bu ,Oalerde Ticaret oduı kre
di ve fala ••ttltlerlal tetkike ..... 
lamlfbr. Y apalaa tetldbta ... 
munbalaacalar tarafmdan yapılu fa. 
iı itlerlnde mltblı bir lhtlklr •~ 
dır. Murabahacılu yilzde 120 falzle 
para nnnektedirler. Fala mktan
mn bu dereceye çılµaam lüt ,araı. 
memlftlr. 

Zirai kooperatif 
Bu aene hlk6met ılral lıtlhul 

kooperatlfterlle meırul olacakbt. 
Ziraat bulsam bu .laldllıta bir ka· 
•n la,Haua haarlamaktadır. 

Bunun için bqb memleketler
deki *-! kooperatifler tetkik Mil· 
mektedlr. 

Awupadald ticaret tehl>ender
lerlmbı yapbklan tetki1derlal z1r., 
at bankuına 16ndermektedırler. 

Ruayaya cleri ilıraes 
Ru.,. De ....-.ald tferl mM'· 

eleai halledilmııtir. Tac rlerl~z d .. 
rilerin Ruayaya sevki için 16 e1141a 
kadar mleaade ~e.aüf 'rdl. Rualar 
bu mil.W.tl 7 eyl41a k bllal 
etmiflerdlr • 

Rualann bu karan üzerine tael
rler'miz Rweyaya deri ibraabna 
baflam ........ 

Yunatalılar t7e 

tütünlerim,g 
Yunuh .... , keneli mem eketlerlnde

kl tiltila •lataballlerini bir tetkl· 
llta nptet•'tltıı yul bir •t1t1a 
mlat.aWlleri ...ı,.t1., Yleuda p
tinnltlenllr. 

Ywa 8dllt bak••• JUDU 
klktmetlala kefaletile, s-lt .... 
del kredller apufbr. Bu tetew.e. 
derhal tulrilli •6ıtererek Yuaa
m.taada tltlD mahsulG miktarı 
uaml .ılıtan çakmlfbr. 

Bu teıldJata •va- titan blr
Utl. diyorlar. 

Bu itlerle allkadar bir ~at dl • 
yor ld l 

m 8!1ere ttltllı dlraç etmek 
ve bu ıutetle b:zım y--n mizi tut
maktadır. Meıeli Al man7aya 
fazla titan ihracına muvaffak oJ
mut11rdır. Yunaahl• ..,.. ..,. 
uer-.-.. tıefkiltia .. h b' lamda 
., ......... ,4 •• ~ ...... 

Tltln koopratlflerl yapmak • 
tu bqlca çare yoktur. TlitOn lnbl
.., lclarui ala~tı tntilalerl U.p. 
eratlften ünafı. bmittııe bir dene Jco. °'"*" .......... 

Fabl klfl ......... Şapt .._,_ ....., .................. ,..,.... .. 
teVll ....., •emleketlmbde tttqD 
,etlftlNDler, m.ı..uDerial 1etltdr
••k huau1unda çoJF ~ ......, 
IMa f.,u -. ldüadt CU.._.,r, 
..... tllla .......... ...... 
.. ...... ıettitçelr.. ciltıtia .... . 

Zil-. ..... --- ........ 
pek ehem~. 

Yu•anı...1 · l•P~ tet~lat, ....,. ~..... .,...t ·~
..... WW dikfs81m. 8u YaDJCt 
kartıtmda iencli ttlttınlelmfd ko-
111111uau. lbamclar., 

IDollste 
Terfi edenler 

Bir mlddet eftl terfi lmtllwu· 
• rlra hmlMrlv ile pollalerla 
tllrft ................... bDclilerlM 
tebllf e4Dmltlr. Terfi M• komi· 
.. , ve poU.ler otu ka4uclar. a .... 
lann aruınd• E.balal mvkal 
komiaer muavini...._ Nuam bey 
lldnol komlaerlite, DllMI 11o.ı ... 
lerdea Vqar bey aer -........, 
komlaer muavinlerinden 4ta '" 
Eanr beyler ikinci ko~ 
aantral poDı memurlann~u· .~ 
•an Nuri, mlteferrlka po& .... 
murlaruMlu KUrl O.er, Hilmi 
......... kq ...... •••Ylalltlae terfi 
eclllmlflerdlr • 

Diler terfi ........ ~ 
Ata, Eaftr, Nuaı. v...,.. Rlfat 

" Vm beyler kom•rllktım .., • 
komıerliıe, Htlıeyin, Halda Talat 
Talm i!ıvket •e Tılat .,.,.... 
~ ibka edilmek flll1lyl. 
komu muavlnJltlncl-_p kom.., 
Uıe, Ahmet Hamdi Gul •Jİ•· 
taba, Hamdi Marcline, Nail E4irneye, 
Huluıi Erzuruama, Hatim Bu~f..,Ali 
Kırklar ehe, ~allah Kirıd ........ 
ıı.... 1111....,., Nami Buna,.. iİ· 
çlncl tubede Musaffer E4llrneJe, 
Altmet Ziya Tekir datına ta'yia 
.... kre ko ...... li .. terfi edil
..ıtlerdir. 

lklncl fUH ele tabal'l'I kom· 
Mri l.mail Hala B. reıml vulfe7e 
nakledllmlftlr. Ankara IOaMI' mu• 
aYlal MıL'Mt Ali 8. de lldael IU• 
...,. aakWUmlftlr. 

bdael fllM lsaleadatle AWlr
reaak S. de terfi edllmlftir. Bua· 
lardaa mada 48 poU. komMI' mu• 
aYIDlifbaa terfi •tmlttlr· 

~Ot!tferrlk 
eni pullar 

Posta ve telgraf mUdiriyeti yeni· 
den pul tabettirecektir. 45 111ilyoa li.ıa 
k )lnıetinde olan bu pulların &ah'ı wıu 
latanbul ~atbUc luı tuafmdan Juk .. 
bulan mUracutlar tetkik edilmiı ile 

Heyheliada açaldanau tlGa 
öileden sonra bir fada olm~r. 

Heybelide oturan tticemlu r... 
ver 8. BUyübdaya kadar tiir 
deniz ~- l•pmak fllN Mt 
kitidın ibaret aileli ve birde An. 
kara k11 Hleei midir •••lai 
Fuilet hanım ismindeki .Ulaftri. 
ni.ala._k bir wıdaJa binmitl• te 
BUyflkacla;ra seçmek Oltre deDİle 
açıJ~r. 

Bir parça yol aldıkta _,. 
denizin ıiddetinclen aaada1 dev· 
rilmi; ve hepei duı• d6111 ... ,. 
lerdir. 

111'1 bqıauacle batla • 
fe~ figana t.ılamıı ft lfey • 
befiada ayıkçılan a. miMl
ıme ~rdir. imdada ..._ 
ıandalcılar aile efradını biret M
rer toplamıtlal'dır. 

Bu esnada miaafir Fazilet 
mm kaybolduğu t1f, W. 
IODa bulunamayınca WUWUia 
teepit etlilmiıür. Kuazedi ad•ia 
raya çıkarılmıf, tedavi albna ..._, 
lil1tbr. Zabıta keyfiyette• hlba· 
lai o1"8t ve Fazil~ laaaı- aa' ... 
lbD bu ..... 11 ip taıı.ni7 ... 
lamıtbr. 

Yüzme biınttııı.-.-
Haskoyde Ok meydanı ta 

sinde oturaJılKomal aıblMllrii 
birlikte denize f}rmi• talit j • 
az sonra yüzme bılmedilinde 
la ıu yutarak buplmuttur. 

Patlıyan demw 
Tralmoalu &mail ~ 

Tabiinde EltDa d ... EJ.e 
dbaı Onoade elme 811lfdi••ı• 
demirle oynamakta ili 
patlam11 ve &mail ele •••• 
yerlerindea yaralıamqtar. 
hastan!Ie bldı ıJm11ıar. 

Ezilen 
Soför Gemalın kllre 

2104 aumarab otomollll cllG 
~ cacldeainde Hay•ti it 
ete bir çocup garpm11tır. ..m 
aliına alınmlf, töfOr de Jlblan· 
mı§br. 

k:trar ' e~miştir. Yeni p~u~llar~~a7~na!tc;::ı~=~-:t::t.7:=t-
§imdıkiler gibi olacaktir. Ancak bala
lardan hır. ikitioin uıeriDdeki ıetfm
lerm de&ıf«r llllftllM ltldm .-ı• 
ID titr. 

Liman dairelerini tfl/tiı 
Deniz ticueti mfldllr mbafiai 

Mtıfit Behcet B. Kara clenile ~ 
seyahat na çıkm §tır. 

Bu aeae SaaTAun d4ndf •MI 
m mt k11 da .letanbul P.i• Ucutli 
mu tır fil eaırlM •erllm•ıtir. Bu ea· 
retle l taoW Delt'f tiQareti Kara
de ız, Marmırf limuı dainlerinia 
merca baluamektadıı. 

Mlfit ·~ a leaı.teni#f 
bil'umaa:ı lbnm aunilertni lfİdl * 
cekttr • 

illi Rm ,,.,...: 



üsküpte 
Feyezandan türkler 
zarar gördüler 

Belpat, 29 Atustos 
M Atustos wecesi Cenubi Sır

biıtanda Oakilp civannda müthiş 
bir fırtına vuku bulmuf ve mezkür 
tehir feyezan feliketine utramı,pr. 
ŞeiuiD mGalGman halkın oturdup 
aaünhat kıaım au altmda kalmlfbr. 

Seld& ytb e\ harap olmu,tur. 
Feliket rece yanıı vuku buldutun• 
dan tabllı ameliyatı miltkill olmuf 
\'e elli kltl sellere kapılarak butul
DlUftur. Maddi haaarat yil& milyon 
dinardan fazla tahmin ediliyOI'. 

Glaleyla ... t onda birden bire 
fırbna lle kantık tufaaua yatmur 
.Jatmata bqladıjından her kea 
dam albna iltica etmif ve aokaklar• 
da kim•• kalınamıtbr. 

OıldlbGa fim.ıindeki Çernarora 
( Karuat )m'tlanndan inen Hller 
Vardana kollan olan Ridiıtanka 
ve ç.reva derelerinin ıulanna fev
kallcle kabartmıfbr. Bu iki dere 
Oaldlbln tflrk mahallabnı ada ~ibi 
aararak Vardara dotru kotuyuor. 
Sular yarım aaatte bir buçuk met
re yilluelerek tnrk mahallerini silip 
•lpGrmilftür. 

Jandarmalar tehlikeyi görür ıör
meı ıllihlannı boıalmıtlar ve bal· 
kı uyandırmata çalıtmışlardır. Fa
~at halk derin uykuda oldukların
dan yatak odalannı seller iıtili et
tikten ıonra felaketi anlamıılardır. 

Bundan ıonra TGrk mahallesin
de mGthit bir panik baılamıtbr. 
Ço~ ihtiyar ve çocuk olan elli ki
li k .. dileriDi kurtaramayıp aellerin 
lçüade botulmaıtur. 

Yilksek yerlerdeki mahalleler
Aea mGflüman mahallelerinin imda
dına kotulmuıtur. Ukin felaketin 
dehıet ve derecesi sabahleyin anla
tılmııtır. 

§•1-.L! mahallesi bir harabi man
zaraal anetmlttir. OılcübGn civann
cla hir çok koyua •ürülerinia •ula
ma altuula kalarak mahvuldutu 

• bilclirlliyor. Feyezan demir yollanna 
da bGyGk baıarat ika etmittir. 

Belırat Ue ÔskGp araaında 
demir yolu mGnakalib keaUmittir. 

Fecj bir cinayet 
lzmlr, 29 Atoıtoa 

Alaçabnın Reisdere karyeainden 
( Nuri, iki aybk bamile kan•ı Mev

llye ile 50 )'atlannda Ra•ibeyi bi~~ 
alda botulanndan kesmittir. Mev· 
ll1e •velce Raaibenin otlu Necatiye 
=::a••ıta, Bwaa kızan Nuri eveli 
_,_.~Ka 80nra da Mevliyeyi kes-
--....-. t11 tutulmuttur. 

yalıvanın Borsaya 
ilhakı 

. Bursa 29 
Y alıvanıD Bursa viliyetine ilh 

lu için fznikle becayit teklinde b~· 
hal ıureti mevzuubaa olma"'-ctır. 

1 

yalı va kaplıcl~ndua, dofna. 
dan dofruya Gemi.ık körfezinde 
kumlaya bir 4ose ınşasın~ karar 
verilmiştir. Bu yol 18 kılometre 
olacaktır. yol yapıldığı zaman 
imdi S6 kilometre olan Yalıva
t:mlık araıı pek ziyade azalmış 
bulunacaktır. 

Sovyetler ve Çin 
Şanghay, 30 [A.A) 

Petit Pariıien gazetesinin !°~
laabirine nazaran Sovyetlerle Çınlı· 
lertn Berlinde mukaddem bir iti
llfname aktetmif olduklan rivayet 
edilmektedir. - -- -

Assolan llerlinde 
Berlin, 30 [A. AJ 

Franııı tayyarecileri Le Fevre 
ile Aaıolant tayyare kulübü tara
fııadan iıtlkbal edilmlttlr. 

Bahri teslihat 
Waıhington, 30 [A. A.J 

M. Sti m•on, bahri tahdidi tesli· · 
bat nıeıelesini reiıicümhur M. Ho-
0~er in yeniden tetkik etmesine 
IGzanı olmadığını beran etmittir. 
l'tta lunıattar mahafil başlıca bahri 
4•~letler konf araaıının ıene niha-
tetiııden eni akdi muhtemel oldutu 
nıutafAaıındadır. 

hımn rtesi 1 J\. DA !\f , 

Le!\ Heye konferoınu~u 

Renin tahliyesi şarta tabi 
olarak kabul edildi. 

La Haye, 30 [A.A) m~~ı ~e."viye edecektir. İtral ma
ı~rıfı ıçın 60 milyonluk müşterek 
bır sermaye vücuda getirilecek, bu
nun y:ınsını Almanya verecektir. 

Tahliye nasıl okıbak? 

Mali itilafın neticesi olarak Re
nin tahliyesi hakkındaki siyasi itilaf 
tahakkuk sabasına isal edilmiştir. 
Müttefikler ikinci mıntakayı Eylôlda 
üçOncil mıntakayı de 30 Haziran • 
1930 ela tahliye ,deceklerdir. Mama- La haye, 29 
ffh, bunun icrası ıçin evvela Alman- Mali meselelerden evvel ıiyasi 
yanın Younl' plinını icra mevkiine meselelerin halli için Almanya ile 
koyma11 tarttır. miittefikler araaında itilaf hasıl 

.. La Haye, 30 [A.A) olmuştur. Ecnebi aıkerleri ıs Ey-
Haııl olan ıtilif ahkamı mucl· lüldan itibaren Oç ay zarfında Ren-

binee Almanya Dawea plana fazla- den çekiJebektir. 
lanndan hiç bir fey ~ talep et Yunı'. plinı Fransız ve alman . y meme- 1 j'i ve oung plinının tarta tab" 1 par amentolan tarafından taıdik ediJ. 

t k . l 1 o - d'k mıyan a sıt erinde yapılan tadilib ı ten •onra üçGncil mınbkadaki 
kabul etmektedir. asker de çekilecektir. Sene ıonuna 

Almanya, Daweı plinı ınucibin- kadar tabliye iti bitebektir. 
ce
1 
Atuıtos ayı tönıedGfer haaılab M. Briand yann cenevreye hare-

o arak tahıil oluna 79 ket edecektir. İngiliz harciye naun == n nıllyon bu aktam hareket ediyor. 

Hakkı Saffet beylın izahatı 

Eml~k bankası, 8,5 milyon 
lıra borç vermiştir . 

Bir müddettir Ankırıda hulu· 
nan Emlak ve Eytam bankası müdü
rü H11kkı Saffet B. bir kaç gün
d~nberi lstanbulda bulunuyor. 
Bır muharririmiz Hakkı Saffet 
heyle g"rüşmü§ ve baukanan ser-

·tyesinin tezyidi ve bir sene za 

muımeleıiyle meşguldürler. Ban
kaca lstanbutun muhtelif yerlerin
de, bilhassa Şişlide Harbiye semt
lerinde inoaat yapmak ve banka
ya ait arsalar üzerinde bina yapa
rak hunları mukassıtan halka sat
mka tasavvuru vardır. Bir de in
şaat şirketi teşkili tasavvur edil
mektedir. 

Bankaya devrolunan eytam pa
raları alakadarana nafaka ve ya 
kat'i hesap suretiyle red ve iade 
olunuyor. Bu paralar bankada bu
~unduğu müddetçe yüzde 7,5 fa
ıze tabidir, nafakalar üçer aylık 
Ye peıin olarak teaviye edilmek
tedir. 

Rüştünü ispat edenler bankaya 
nufus kigıtlarının ibrazı mukabi
linde paralarını faiziyle alırlar . 
Eytam parası olarak bankaya bu 

' güne kadar 5,800,000 lira para 

····----~ ltevdi olunmuştur, Bu paralar ala

Emlik ve Eytam bankaıı umum 
müdGrG 

HAKKI SAFFET BEY 

fında yaptığı işler ve sair hr.:rkesi 
alakadar edecek noktalar etı:;afında 
kendis!nden malumat istemiştir. 
Mumaıleyh bankanın işleri ve vazi
yeti hakkında diyorki: 

- "Bankanın sermayesinin tez· 
yidi mevzuubahs deailciir. Sermaye 
.. 844" numaralı kanunla 10 mil
yon lirası hükiimetın ve 10 mil
yon lirası ihraç olunacak hısse se
nedatı ~sbabına ait olmak üzere 
20 mılyon liradan ibarP-ttir. 

Banka teşPkktilünden beri An· 
kara, lzınir, İstaııbulda em1ak 
?zerine takriben 8,5 milyon liralık 
ık~azat }apmıştır. Bunlardan 3 
~ılyoıı h~a~ı Ankara ' 3 mifyon 
lırası İzmır ~ve haavJisi ve 2 5 
milyon lirası da fstanbuJ, Sı~
sun, Trabzon, Mersin ve Konyada 
) apılmıştır . 

kadarlar namına açılan hesabı 
carilerde kanunu mahsu11una isti· 
naden niJmalındırılmaktadır. 

Bankaya hazine tarafından his
sei iştirak mukabili olarak İstan
bulda, İzmirde bir çok mühim 
mebani devredilmiş.tir. B\lnlardan 
bir kısmı satılmış ve nakte tahvil 
edilmiştir. Diğer kısmı da satıl
mak üzeredir. Satılanlar arasında 
Pera palas binası da vardır. Devre
dilmiş olan binaların kıymeti 
5, 700,()()() lira raddesindedir, bun
lardan 3,5 milyon lirahğı pe§İD 
ve taksitle satılmıştır. 

Ahıren hankamn_-Uhdesine inti· 
kıl erleu Galatasatayındaki •paaaj 
de rop,, pek yakında satılmak üze
re müzayedeye çıkarılacaktır. Ban-. 
ka, tarihi teşekkülü olan 1928 se
ıı~ı:ıi Mayısından beri pek emin 
hır surette terakl-.:ı ve inkişaf et
mekte ve günden güne maksadı 
tem.isı noktai nazarından inkişaf 
bulmaktadır. 

in-Rus 
ller iki taraf birbirini 
yenıekle meşgul ! 

Moıkova, 28 [A.A) 
Mançoriden teb'it edilmekte olan 

sovyet tabaasının nakliçin Rusyanın 
vagon göndermekten imtina ettiği 
hakkında Çin menabiinden çıkan 
haberler kat'iyen yalandır. Hariciye 
komiıerliği l'vi kovadaki Alman 
ıefirine tevdi ettiği bir notada aov
yetlerin vaktinde her türlü tedabir 
ittihaz etmit olduklannı f.ıkat ec
nebileria ıovyet tebaasına karşı yap
bklan fena muameleyi örtmek içiq 
bu yalanlan uydurduklannı bildir
mit'1r· 

• • • 
Moıkova, 28 (A. A.J 

Blagovecenskiden bildirildiğine 
göre Mançuri istasyouundan tS kilo
metre mesafedeki ıovyet hudut ka
rakollan Çinliler tarafından bom
bardman edilmiıtir. U11uri nehri 
üzerinde dolaşan bir sovyet gemisi 
İnaou mmtakasında Çinlilerin ate
tine maruz kalmııtır. Difıer taraf
tan Kallikneit gemişi de Bagove
çeıkin yirmi kilometre mesafesinde . 
keza çinlilerin taarruzuna maruz 
kalmıf ve geminin kaptanı ile bir 
kaç yolcu yaralanııtır. 

• • • 
Moskova: 28 (A.A] 

Harbinden bildirilditine nazaran 
Subran nehrinde daılan kesilmif 
altı ıovyet tcbaaaının cesedi bulun
muştur. Moskova hükumeti Alman 
sefirinden Harbin konsolosn Aasıta
sile bu bapta tahkikat icrallDı rica 
etmiıtir. 

Şnayder kupası 
Londra, 29 [A.AJ 

ftalyanlaı Şnayder tayyare müaa
bakasına ıon siıtem iki tayyare ile 
ittffake lil'ar vemılflerdil'. 

Japon donanması 
Tokyo, 30 (A.AJ 

Bahriye nezareti, yenilettirme 
portramının 1930 da tatbikine bat
lanılma11nı talep etmek niyetinde 
bulundujunıa dair olan haberi ne 
teyit, ae de teksip etmittir. MeakGr 
nezaret proğramın diyetin son cel
ıeainde milzakere edilmesini kabul 
etnıit iaede yenilettirme için bakı
kt bir mikyaa teapit edilmiıtir. 

Diter tazaftan gazeteler, maliye 
nazınnın, bahriye erkanının muavin 
ıremilerin 1930 ıeneıinde yani evelce 
derpit edifmit olan müddetten bir ıene 
evel yenilettirHmeai için istlhzaratta 
bulunmakta olduklannı beyan etmit 
oldutunu yazmaktadır. 

YGluek ve ıalihiyettar bir men· 
badan iatlbbar olundupaa l'Bre M. 
Mac Donald Dawes mll&akerab do
layııiyle muavin aemilerin yenileı
tirilmeaine ait programın neıri tehir 
edilmiıtir. 

Bu propamın nepedilmeainia 
mGzakeratın terakkiaini iblil etme
sinden korkulmaktadır. 

HükOmet, aynı zamanda bu pro
flr n önümüzdeki tahdidi tealibit 
konferanıında puarlata eau ittihaz 
edilecek kajıt berinde bir proır
arn oldutu tiipbeaine de mani ol
mak anuıundadır. Aynı menbadan 
i•tihbar olundutuna na•aran rue
telerde intitar etmit olan haberler 
ekıeriyetle dofrudur. Fakat bazı 
rakkamlar hatalıdır. 

A$kert terfi ııstesı 

Tasdiki aliye iktiran 
eden listenin metni 

Aakara, 29 
Taadlke iktiran eden aıkeri 

terfi liateai berv .. çbl atı.lir: 

Mirliva olanlar 
Miralaylıktan mlrllvalıta terfl 

edenler lbrahim Lutfi, Retat, Talat, 
lbrabim Ziya, Ahmet Nuri, Mehmet 
Ali, doktor Hüseyin HüınO, Hayri 
ve Suphi pş. lar. 

Terfi eden askeri 
doktorlar 

Doktor kaymakamı Ratit ve 
Sabri beyler miralaylığa, binbqı 
Fehmi ve eczacı Oıman lhaan bey
ler de kaymakamlığa terfi etmif
lerdir. 

Miralaylıga terfi eden 
kaymakamlar 

Piyada kaymakamlanndan İbra• 
him, Hüseyin Abdullah, İsmail Hak
kı, Feyzi Bektq, Muhiddin mehmet, 
lhıan Haıan, Yuauf, HGsnü Recep, 
l•mail Hakkı, Mustafa Eşref, Muı
tafa, Ali Rıza, lsmail, Süleyman, 
Sait, Nizamettia Bekir, Sadettin 
Süleymaİı, Sait Muıtafa, lbrahim 
Ethem, Ali ~Qıet, Fen kaymakam
lanndan Demir sah SOleyman, Be
kir Sıtkı, Cemal Apturrahman. Ağır 
topcu kaymakamlanndan Ahmet 
izzet. Süvari kaymakamlarından Ya
kup Cemil, Ali Riza, Haaan Hüınü 
Rrif Rıza, Ömer, Hasan Tahıin, . 
Mustafa Hakkı. Sahra Topçu kay-
makamlarından Mehmet Şerif, Mus-
taf a, İsmail lbrahim, Aptüaaelim, 
Dervit Mehmet, Hqim Ahmet Sabri 
Yusuf, Huıeyin Avni İbrahim, 
Halit Mehmet Nuri, Doktor Hasan 
T ahain Mustafa, Mehmet Cemal, 
Mehmet Sa it Şerif, Yuıuf Kenan 
Şerif, Ali Rıza, Kamil Hüseyin, Hüs
nü Şerif, Mahmut Mecdi, Mehmet 
Fikri, Osman Şerafettin, Hüıeyin 
Avni, Mehmet Muhsin, Ali Rıza Oa
man, Mehmet Mecit Abit, Hayret
tin Mehmet, AptGrrahim SGreyya, 
Aptülmuttalip Kimli, Mehmet Fet
hi. Erkinı Harp Kaymakamlann
dan Bekir •ıtkı, Mehmet Fevzi, Ha-
rita Kaymakamlanndan Tahir Sait, 
Baytar Kaymakamlanndan Ömer 
Lutfu, Sadri Mustafa, Hüseyin Muı
tafa Ali, Hilmi Ahmet, Ferit Asım, 
HaUJ Emla, Mebmet Nutt H...., 
M•tafa Sadık. Ecuci Kemal Meh
met Beyler Miralaybta terfi etmlf
lerdlr. 
Kaymakamlığa terfi 

eden binbaşılar 
Erkanıharp binbatılanndan Alı 

Fuat, Mehmet Nuri, Mehmet Fahir, 

kı Mehmet, Ahmet Ce•clet, AIJ 
Şevki, lbrahim Kifif, Mazhar Arif, 
ômer Muhiddia, Melamet kaW.at· 
tin, Ali Huan, Hatim lbralaim, Fa· 
at Halllı Bllll Mehmet, Nuri, HuJQ. 
ıb Bekir Fevzi, İbrahim Hacı Kasa, 
Ali. 
Binbaşılığa terfi edenler 

Erklnlbarp R.U Fethi, Mehmet 
Behzat, Haydar Muhittin, Ahmet 
ÇeıniJ, Sami, Mehmet Şevket 
!'-f ehmet Cemil, Emin, Nihat, bma• 
il Makkı, Kimil Huip, Mehmet 
Rifat, AptGHelim, Hahlcı Saler· 
man, Celiletün Mehmet Zekıriyya, 
Emin Mehmet, Ahmet ŞükrG Ha· 
ıan, Mehmet Hulüıi, Oıman IC&am 
Haaaa Supbi, Recep Fehmi, Bedri 
Emin, Hüıeyen lbrahim Mehmet 
Rahmi, Sabri Kbail, Ali İwa, Meb• 
met, Muıtfa Ratip, Ali Remzi, Meh• 
met Rifat, Ali Rıza, Jhaan, Ahmet, 
Zekı, Mehmet Muhtar, Nurettia, Şe•• 
ket. Rifat, Ali Riıa, Jı.aa , Ahmet 
Nıyazi, Hayrettin, lbrahim. Alamet 
Şevki, Recep Semi, Hüaeyia Şevket 
Ahmet, Hulüıi İsmail, Huan Tahain 
Oıman, Recep ~ban, Mehmet Arif, 
Remzi Salih, Baytar Mehmet, HulW, 
Ali lamail, Epef Mehmet, ŞGtfi HL 
•eyin, Ahmet Hilmi. Ahmet Cemal, 
İsmail Remzi, Ali İbrahim, SClleymaa 
Sım, Sabri Salih, Ömer AU 
Osman , Nazım Veli Melaaet 
Emin Abdülkadir, Halil Ahmet, Mu• 
slaf a Sadettin, Mehmet Adil, Şalaa• 
bettin, Ahmet Mithat, Mu.tafa ş... 
ket, Hacı Mehmet, Ahmet Zait, J.. 
mail, Necati fbrahim, Yuıuf o ... 
Huan Buri, Ahmet Ziya, Mulaabe
redee Mehmet fbrahim, HOıeJla 
Cavat, Mehmet Ali, Hilaamettia, 
Ha1an Fehmi, Mustafa Akif, Cemal 
Hüseyin, Bahri Mehmet Zeki, HuJuai 
Oıman, Mehmet Muhtar, OllaaD 
Necmi, eczacı Mehmet Cemalettin, 
Hü1eyin Hacı fzzet, Mustafa Şeyld, 
Ahmet Hulôıi Yuıuf Ali, Hüaeyin 
Hayrettin, Emin Hüaeyin, Mehmet 
Sabahattin, Muatafa, Mehmet Hll
nO, Cemil T Hfik, Mehmet Ali Mu· 
ıtaf a, Cemil, Mehmet Suphi, HQae. 
yin Salih, Avni Lütfi, Silleyman, 
Mehmet Şevket, Kadri Huan. Meb· 
me~ Mecit, Haritadan Zekeriya lb
rabim, Sabri, Mehmet Necik, Saba· 
hattin Hakkı, Halit Ömer, Siler· 
man Numan, Mehmet MuWttia, Me
hmet Emin, Hüeyin, Mehmet JCacl. 
ri, Muıtafa Sabri, Numi Mehmet, 
Mehmet Faiu, Mehmet Zeki, Toıçu 
M*'ıtafa Raaıp LOtfi, Abdllkadlr, 
Bedri, Riu, Mehmet R~, 
Süleyman Haydar, Yuuf ZI· 
ya Muıtafa , Piyadeden O.mu 
Nuri, Mehmet Raaib, Muatafa Meh· 
met, !.mail Halda, fi.rahim, Melamet 
ıabri, Huaa Sabri, Y akup R .. 11 
Mehmet, İbrahim Ahmet, Mehmet 
Meemet Mustafa, Abdurrahman Oa· 
man, Şemıettin Ali, Mehmet fuet 
Şerif Ahmet, Ahmet Nanü, Hlle
yia, Mehmet Muataf a Cemil, Nec-
mettin lbrahim, Mehmet lbrahi-. 
Lutri Muatafa, Huaa Hayri, Cemal 
Ahmet Emin, Ahmet Huadl, Ali 
Haydar Emin, Yuıuf l.fendlyar llea& 
Şaban Mehmet, Muhiar tbrahlm, Va. 
hit lamail, Muıtafa, F uıl Şerafettla 
Emin, Ahmet lbrahim, ŞGkrl .... ,.. 
Mehmet Avni, CeaaU lbrabl-. Hlee
)'in Şakril, Hatim lbrahlm, Melamet 
Nail, ARbuOah Ha..., Oımaa Cemal 
Haıan, lımall Mehmet, AB Alt, All 
Riu Ail, Nurettin f....U. Mehmet 
Cemil Abdullah, Cemal, Nuua Ha
bil, Ahmet Hamdi Mamut, Meluaet 
Ihsan Refik, Halt Ahmet, Mehmet 
Muıtafa, Celllettin byu, lbralil• 
Ahmet, SOle~an Rıu, Ahmet HD
aeyin, Oamaa Nuri, Mehmet Nuri, 
Hasan Tabiin, Mehmet Kiz.ım Arlf, 
Mehmet Hacı Nall, Abdunablm Zili· 
flkar, Refik Hacı Mustafa, Memduh 
Veli, Halit Muıtafa, Ahmet Raif 
&mail Haldu, Huan Necmi, Refik 
Ahmet, Yuauf, HG1eyin Vufl, Zeki 
Haydar, lhıan Sadık, AWanahha 
Muıtaf a, Abdulvahit, Melaaet C.
mll, Ha .. n HulOıi, Mehmet Neem• 
ettin, Ali lbrahim, EmiD HIMl'iat 
Yahya Hafim, Nazmi il.rahim, -ı.. 

Ankara, İstanbul ve İzmir ha
ricin<le yapılmış olan ikra•t bü
kuınetin kefaletiyle ve hususi ka. 
nunla rla heledi)elere yapıhnı§tır. 
Beledi)eler karzan aldıkları para 

Bonşevlk 
Geçenlerde Ru 

yada emperiali~n 

klzlarl 

Muıtafa Cevat, YBmni Abtülkadir, 
b6ıeyin nazmi, Cemal Muzaffer, 
Zeki lsmail' Mehmet izzet, Şebabe
ttin Nuri, Feyzi Remzi, Tevfik Muı
tafa, Ahmet Kemli, Ahmet Ekre• 
Nurettin Cefik, A•ım lbrahim, Ömer 
lakender. Aaım Sait, Ahmet Neıet, 
f.mail Hakkı, Mehmet Adil, Haıan 
T ahıin, Ali Rıza, O•man Bani, Muı· 
tala Sabri, Murat Selman, Ömer 
Ömer, Enlı oaman, Danit lcbim, 
lbrb m Derie, Rıza Safer, Pizade bin
baıılanndan Ali Sait, Haıan Tahsin 
Sevim f•zet, Yuıuf Mustafa, Ahmet 
Haıaa, Ömer Vehbi, Ahmet Faile 
Muıtafa, Sım Arif, Oıman Rafet, 
Mehmet Retlt, Halli Nazif, llmall 
Hakkı, Şevket Mehmet Ali, Mehmet 
Hayri Aptullah, Mehmet T evlik, 
Şevket Azmi, Tevfik Ali, Mehmet 
Zlhta, Ahmet Arif, Cemal Sabit, 
Süleyman Fethi, V ufi Rıza, lsmail 
Hacı Ali, Ali Hüseyin, Hüseyin 
Cevdet, Rıza Cevat, Nuri lh ... , 
lbrahlm Muıtafa, Ali larail, Hn.e,U. 
Tahsin, Haaan Baari, Necmettin 
Haydar, Cemil MehmetAkif, Mehmet 
Muhıin Tevfik, Mecdi MGnir.Mutafa 
Bahir, HGaeyin Vuıf, Haıu Mahmut, 
Mehmet Asım Şakir, Oam ... Yu ... f, 
Dilber Ömer, Yuauf Nuım, fffl•I 
Ömer, Necmettin Hacı C.W Hüe
yia Nocip, lılptllhalim Huaa, Ali 
Sait, T ahala Ahmet, Lutfi Ahmet, 
Aptullah Nuar, Ahmet Mithat, Hü

..,weyin lbrabi•· Demlryol biabatıla-

l!lail Hakkı, Mahmut Hakka, All· 
ettia Yahya, Mehmet Emla, ....._ 
met:Bahaettin, Epef Zlhtl, Mutafa. 

ile mensup oldukları şehirlerin 
imarına hizmet etmişlerdir. 

Banka, mevcut veya inşa oJ.u
nacak: ehniye üzerine para verır. 

Ankarada Türk ocakları binası 
bankadan istikraz olunan para 
ite yapılr~ı§tır. Bu bina Ankaranın, 
belkide Türkiyenin en muazzam, 
modern bir bınasıdır. Eytam para· 
larından hemeu kısmı azamı bın· 
kaya devrolunmu~tur. Ancak bazı 

yerlerdelri komisyonlar el'an tasfiye 
1 

aleyhinde bazı nüm
ayiıler yapılmıtbr. 

. D er Ç et t ilimiz 
resun bu merasime 
~e?iz ko•tümQ ile 
ıştirak eden n 
Boltevik kızı.:. ! 
dan mGbttekkU bir 
grupu roıterınek -
t edir. Aynı genç kız
lar o gün yapılan 
yüzme ve kayıl.; ya
n~rıoo, ıair ıpor 
ejlencelerine itti -
r•k etmişlerdir. 

nndan Mehmet Ali, Mehmet Nazmi, 
Ha .. yin Hil•nü, Yuıuf Kemal 
Muatafa, Baytar Me•dub, Hiaeyla 
Mutafa, haritaclan Mehmet lamail, 
Ahmet Necati, Kadri, baytar 
Recep fbrahim Halil, Haydar KA
um, Sadettin, Ali, Hamit ZOhtG 
f•mall, fbrahim Ali, lbrahim Şaldr' 
Mehmet Ali, Hamit All, Aptalkad~ 
Muıtafa, HulQıi, SClleymaa, Fehba, 
Mehmet, Aptaaaelim Hafıa Ahmet, 
L1ltfi lbrahim, Erkam harp Nutl 
Ethma, !.mail Nldaet, Oımaa fil. 
mi, Aflr topçu Mehmet H .. dl, 
Ahmet Kadri, Cemal Hidayet, Hak· 

Bunlardan hatka 72 bahrip rl
ıbq111 binit ..... 26 ......... ,o.. 
bata olmUfbu • 
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- Efendi kimseyi kabul etmi
yor: 

- Sen benim gazeteci olduğu
mu suylersin. o kabul eder. 

- Hiç israr etmeyin. Aldığım 
emir kat'idir. Efendi kimseyi ka
buJ etmiyor. 

Cazeteci ısrar etti. Ha~in, mağ
rur giıründü. Olmadı. Sr .. ine mü· 
layemet verdi. Olmadı. Kapı lıir tü
rlü açılmıyor. Ne yapmalı~ Bir az 
faha fazla nazik davranmakta helki 
Lir fayda haşıl olur. Gazeteci Ca~
ton için, o gün kapı~ını çaldığı Da
rmonla mülakat etmek behemhal 
lazımdi. 

Vaziyet şöyle: Gatson lıeraber 
bulunduğu bir kızla bir ay geçir
mek üzre Vilbene gelmişti. Bun un 
nasıl para biriktirmiş olduğunu 
d ğrusu bilmiyorum. 

Zaten artık kim:-e başkalarının 
Barfettiığ parayı nerede bulduklarını 
sormaz oldu. Gaston güçük mik· 
yasta bir gazetecidir. r akat demek 
ki cebinde bir ayı bu güzel banyo 
şehrinde geçirecek parası var. ) al
nız bir gün kumar salonundan sap 
ıarı çıkmış, bir ay için cebinde ta
ııdığı parayı oraya bırakmıştı. 

Hügette • buc..la kızın işmi • ta
bii Gastonu fena halde haşladı. 
Artık dara kalmayınca Parise dün
mek lazım değil mi? 

Gaaton: 
- Hayır! dedi, Ben burada çalı, 

şacaeım. Gazeteve makale uöncle-.... , o 
receğim. Arkasından da para i~te
yeceğim. 

Çalı~makl Burada damı? Huget· 
te Pariste bıkmı:;-h. Bir az da ~u 
kainatın eğlendiği ) erde eğlenmek 
ne iyi olacaktı. 

Gaston güldü: 
- Sen merak etme! dedi. 
Kalemi kağıdı aldı ve vazdı: 
"Efendim, mensup oİduğurn 

Journal de France gazetesi meş
hur muasırlarımız arasında Lir 
ahYali ruhiyye anketi icra ... ına 
bendenizi memur etmiştir. Z:ıti 
aliniz'n ~u suale cevap vermenizi 
reca ederim: Sağ tarafınıza mı 

so1 tarafıza mı yatarsınız? 
İhtiramatı faikamı kabul buyu· 

runuz efendim." 
Gaston mektubu bitirince: 
- Eh, dedi. şuna cevap alırc:aın 

iki sütunluk bir makale çıkmazını'!' 
Aldıgı cevaplar sudan iieylerdi. 

Fakat Gaston gene bunları gazete
::ine gönderdi. 

Gazete böyle anket olmaz diye 
kağıtları sepete attı ve tabii Ga,to· 
na istediği parayı da göndermedi
ler. işte tam o sırada Daramon ·uıı 
orada olduğunu üğrendi. 

Ah, şu adamla bir mülakat ede
bilse .. Muhakkak gazeteden o za
man para koparır. Daramon kimc:e 
ile görüşmeyen lıüyük Lir şair Ye 
filosof. Bu adamın hanui tarafa 

C' 

yatıp uyuduğunu bilınek ütekilere 
benzemez. 

Ga ... ton o kararla doğru Dt:ra-
mon'ın kapısını çaldı. Çaldı am
ma, efendi kimseyi kabul etmi
yor. Caliba üstat, masasında c;a· 
lış1yor. Xe zararı var! Bir gazetP
ciyi kabul etmek için mr>~ai :-; ine 
Lir saniye fasıla ,·erebilir. · Ga-.tuıı 

bir otomobile çarpı~mazlar mı? 
Gastonun otomobili haydi çuku· 
ra! Gaston Luğazmdan yaralı. 
H ugctte sekiz. on yerinden bereli. 
Halb11ki üteki otomobil sapa sağ
lam yerinde dunı}or. 

İ<;inden biri <;ıktı ve krndilc
riııe Joğı u geldi. ca~ton bağı rı· 
yor: 

- Ki'ır herif'. lla\<lut! Ününe 
bakıp git::;eıw! 

Adam } ak:hı~ınca c;~ı&LOl1lll1 dili 
hemen deği:;ti: 

- Oh. affeder-.iniz. ü::tat! 

Bu gelen adam tam da Dara· 
mon 'nın kendisi idi. 

- Çok mü1f"essirim oğlum. Bir 
tarafıııız. yaralandı m1? Zavallı ara
banız .. Ve şu zı:ıvallı kadın! 

Ga:;ton cebinde kursun kale· . 
mini lmlamadıö-ı icin cıl<lırarak. 

!"' • ~ 

Niha) et Luldu: 
- Affedersiniz üc:tat, dedi. oları 

oldu, zarar yok. Zatı aliniz sağ 
tarafınıza mı , sol tarafınıza mı 

y~tars111ız? 

Efendim, gazetem için bir anket 
yapıyorum. Hugette, sen de ağla
ma .~an a .. ! Üstadın si.iyledikleri 

işitilmiyor. Sizi dinliyorum üstatr 

Nasıl olsa zatı alinizi bir yerde kıs
tıracağım ı biliyordum. 

x 

Bu lıeritlerde 
haya yoktur! 

Bir akşam refikimizin kaydetti
ğine nazaran Yunanlılar bir hadise 
çıkararak Türk vapurlarının Yunan 
adalarına uğramasım işkal etmek 
için bazı tertibat ve tazniatta bulu
nmaktadırlar. Mesela Gülcemal va
purunun son seferinde Midiliiden 
geçerken fasih yunan lisanı ile ya
zılmış ve bir şişe içine konulmuş 

bir mektubu denize atmış. Sahilde 
bir sandalcı tarafından buluna:-ak 
mahalli hi.:kumete teslim edilen bu 
mektupta şunlar muharrermiş: 

"Seygili ve güzel Midilli Yunan
lıların mülevves ayakları toprağını 

ilelebet telvis etmiyecek 'lo"e mavi
beyaz paçavraları da uzun müddet 
toprakların üzerinde dalgalanmıya
cak I., 

Bu yazının altındaki imza Gül
cemal,, miş! Bunları kaydeden ga
zete, Yunan gazetelerinin de bu 
musanna ve murettcp habt::r karşı
sındaki beyhude yc.ygarab.:-ının lü
zumsuz olduğunu ilave ediyor. 

Hadiseyi dün Seyrisefain idare
sinden tahkik etmek isteyen bir 
muharririmize müdür rr..uavini Tahir' 
bey şunlar• söyfami;ıtir: 

-Ben de bu haberi g<izetcde 
gördüm. Böyle bir hadfaenin cere
yan etmesine imkan yckt;;.r. 

Çünkü gerek Sakız için, gerek 
Midilli için bizim rnur?tazam sefer
lerimiz yoktur. )' a!nız Mer-:;in gibi 
Cenup limanlarından koyun ve mü
masili havu::ın, pc!;taın::!da bulı..mur

sa ve bı:nu l:.:ı akmak mecburiyeti 
varsa, o zam:ın Sak!za r,:::pur~ımuz 
uğrar. 

MiddiHiye ise hiç vapurumuz 
uğramaz. Bu itibarb böyle bir ~C}İn 
vukuuna ihtimal veTile:ncz. 

Badema v.:ıpur!aı-ımızın ic:ıp et
tikçe Saluza uğramaması ~çi~ hiç 
bir karar yoktur. Vapurlai"ımız icap 
ettiği zaman Sakıza dahi uğraya
caktır. ,, 

giremeyince gitti. Bir kerre da· 
ha geldi. Bu sefer üstat rahatsız. 
Bir üçüncü defa daha geldi. Gt:ne 
giremedi. Yazdı, olmadı. Telefon 
etti, olmadı. Eşten dostan ta\·si}e 
getirdi. Gene olmadı. Hileve bas 
,·urdu. Artık bunu bir izzeti ne~ 

l 
1 Bir cenaze merasin1inde 
1 çıkan hadi:-:e 

fi~ ıne::.elesi yapmı~tı !\Iuhakkak 
bu Daramonla gorü;-ecek. Ga.:;ton 
bir mağaza u~ağı kıyafetine girdi. 
fak~t ancak iç kapıya kadar oide-o 
bildi. 

Hugette kızdı: 
- Se ye bu kadar ıc::rar ediyor· 

sun'? Herifi deli edecek::ıin. 
- Deli olursa bana ne? 
Hulas:ı l;astona Daramonla 

gı:'ıriişmek na:;ip o!ımıdı. Parise 
donmeğP ıııer.bur kaldılar. 

Ca::-ton lıadit. Hugette sur:-ıtı 

usı.~ ı ; .. 1 ol da kar: ı t:rnıft~n gelen 

1 Museyi ajansı 2.c ağustos tari-
hile Küdüsten bildiriyor: 17 ağus-
tosta araplar tara 'ından bıçaklan
mış olan Bohora ismindeki yahu-
di aldıgı yaradan ölmüştür. 

Cenaze merasiminde 2000 mu. 
sevi bulunmuş, matem alameti ola
rak musevi dükkanları kapanmıştır. 

Genaze merasimi esnar:•'lda po· 
lisle museviler arasında mıısadeıne· 
meler olmuştur. Polis cenazeyi ar
ka sokaklardan geçirmek istemiş, 
bunun üzerine hadise çıkmıştır, 21 
yaralı vardır. 

Fosişe Çaytongun muhabiri M. 
Veisl musevileri araplar aleyhine 
tahrik ettiğinden tevkif edilmiş, 
sonrn tahlıye olunmu~tıır. 

Arap-Yahudi ~H~~H~aıırıı l!;aıyysı 'lf<®~DIFilDll}l lfiıaı'll;uır@l~~o:'il © 
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ler kesmeğe haşladı! 

Londra, 29 [A.A] 
Müstemlekat nez~retinin bir te

bliğine nazaran Filistin vaziyetinde 
hemen hiç bir tebeddül yoktur. 
Hayfa civarında tekrar toplanan 
mühim bir arap kuvvetinin taarrüz 
teşebbüsü Barbam kruvazöründen 
karaya çıkarılan bir müfreze tara
fından akim bırakılmıştır. İsyandan 
bilhassa müteessir olan havalide 
lıir istikşaf yapan askeri tayyareler 
tarafında~ Hayfa ile Remle arasın
da, bir de Kudüs civarındaki dağ
larda ehemmiyetli tecemmüat keş
folı.:nmuştur. Bunların üzerine bo
mbalar atılmıştır. 

Gazenin cenubu şarkisinde vasi 
mikyıısta tahaşşüdat vukuu haber 
verHdığinden oraya da tayyareler 
gö!1derilmiııtir. Maverayı şeria hu
dudunun garbinde kain Beytülfa 
mevkiine geceleyin hucum eden 
araplar hudut nıuhaf~zları tarafın

dan püskürtüh.1üştür. Kudüs He Na
sıra, Hayfa ve Tiberias arasındaki 

telefon telleri t<~hrip edilmiştir. 
Maverayı şeriada şimdi!ik sükun 
sürmektedir. 

Nev - Y ark, 30 [A. A.J 
Filistin katliamını protesto için 

Nadison da Square Garden de 33,000 
kişi tarafından akdedilen bir miti
ngle mes'ul mcmu:r!a.rın azlini, telef 
olanların ~ilelerin,e tazminat itasını 
ve İngiltere hükumetinin, Filistinde
ki siyaseti hakkında, umumi bir 
beyanname neşretmesini talep eden 
bir t<arar sureti kabul edilmiştir. 

Londra, 30 [A.A] 
Filistincie vaziyet, sükunet peyda 

etmi!ilİr. Yegane tehlıke, bedevi 
arap!arın hücumları ihtimaiidir. 

Kudiiste korku! 
Kudüs 29 

Filistinde vaziyet ha!a karışıktır. 
Yeni gelen kıtaat sayesinde bir 
derece sükun tesısi edilmiştir, Fa
kat civardaki kabileler arasında 
heycan başladığından bunların akın 
etmelerinden korkuluyor. 

Fransa hükumeti Suriyede sıkı 
tedbirler ittihaz etmişhr. 
~ ·l"ı'o .... ~ 
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Tayare filosu 
teşyi edilidi. 

27 Ağustos 
Sis dohıyısi\ le karaman 'r. Sılifkr 

de kalan ül· ta~) aremiz de' clıirı ::;a· 
balı erkt>rıden buradaki filo~;a iltılrnk 
t•!tii1iııdf'ıı :ıltı ta~ yare şt-!ırimiz iize· 
rinde hü> ük bir (Hır) )apuµ tan are 
ı·t>nıİ\ etinin halkı ınıza vazdıuı be, an· 
ııanı;leri attıktan sonra. ;;aat dok~dn 
Aııtal1a lıawkı>t r-tmi;;lerdir. Filomuz, 
ko"u me) daıt ı ııda fır.la kumandan 
\ı·kili miralay Haki, erk:inı hnrhi\e 
rei:.i Huknettiıı 'e tana re cenıiv~ti 
reisi Ahmet Remzi be,· l~re fırka· za· 
bitnnt ve halk taraıından teşyi edil· 
ınistir. 

Tabur kumandanı Zeki Doğan lıey 
ayrdıkeıı ta)) are cemi) eti reisi Ah· 
met Remzi brye Adana da, bilhassa 
lıı)) are cemi) etinden gördüğü mlı· 

safirpen·t·rliktr.n tlola ~ ı te'"şek ur et· 
ıııi: \C arkada~lara selamının Si.i)leıı· 
nı e -iııı rcca e:lemi~tir. 

Altı tanareden diirdü şu ~simleri 
taşı) or: ) eşil Bursa. Gazi An tap, Ur
fa, Adırna. Diger ikisinin adı \oktur. 
) akında onlarada ad koııaca~t;r, 

Tal.ur kumandanı Zeki lJuğ:m hı>\ 
. Adana tny} aresindı>n filoyu idı:.~e edi
} onlu. 

Tayyarelerimiz ~aatta yüz kırk kilo 
metro hisabile uçuş~ apmaktad~r. Aynı 
zamanda ela makinalı tüfek, teJsiztele• 
fon telgraf ve paraşütle mtcehhezdirler. 
Tabur K. Zeki bey bu teçhizatı tav· 
yare cemiyeti reisi Ahmet Remzi he~·e 
ayrı gösterup izahat vermilerdir. T~l
siz telefon ) üz kilometreden, telsiz 
telgraf iki yliz kilemetrodan muhaber~ 
edebili) cır. Ankara ve İstanbul telsiz 
merkezlerile muhabere edilmi~ ve 
(Gaziye hürmetler) diye bağırılmıştır. 

Tayyarelerimiz. milli hudutlarımız 
gerisinde ilk defa yayılma hareketinde 
dolaşıyorlar. 

Tayyarelerimiz bu 8Uretle beşbin 
kilometre l.ıir mesafe kaf edecekler ki 
döyle altı tayyareden mlirekkep bir 
taburun bu suretle ve bilii ar,za dolaş· 
ması şayanı taktirdir. 

Filo öğleyin Antel.ıc akı;ama .J.Iar
cline or.ıdı:ıı Ja Vana gidecektir. 

Cebelitarikte bir casusun 
kapana tutuldum ve 

marifetile nasıl 
ele geçtim ? 

Cebeli T.§rikte 

Bir defa İtalyaya· çıktım mı on
dan ötesi kolay 1 Bir kaç gün zar
fında iyileşir, eski kuvvetimi bulur, 
memleketime giderim. Bu ümitler 
beni okrclar teselli ediyordu ki, bü
tün sefaletlere rağmen 8 Şubatta va
purumuz Cebeli Tarik boğazına gel
diği zaman ben de oldukça iyileş-' 
miş ve güverte üstünde gezecek ha
le gelmiştim. 

Nihayet boğaza dahil olduk, 
ben daha evvelleri kaç defa bur4-
dan geçmiş, şu mühip ve boz renk
li kayalar selfımlamıf;!tır. ı 

O vakıtlak ne kadar mesrur 
ve menınunduml Fakat bu sefet 
memnun olmamaklığım için sebtp 
ne? Yine Almanyaya dönmeyor mu
yum? İyi amma, bir hissi kablelvı1>; 
ku buraların benim için hiçte iyi 
olmadıgını ı;öylüyor. Bu boğazın 

muhafız ve sahipleri İngilizlerdir. 
Newyork önünde ve kendilerine 

ait olmayan bir denizde gemileri 
kontrol edenlerse, buradan serbest 
bırakırlar mı? İşte korktuğum başı· 
ma geldi ve vapur, seyr cedvelinde 
mevcut olmadığı halde Jimana gir-

di. Yanımdakiler bunun muayene için 
olduğunu söyliyorlar. 

Taharriyat başladı 
Vapur demir atar atmaz iki 

çatana yanaştı, bir İngiliz bah
riye zabiti ve bir haylı polis 
içeri gfrdi, arkasından da tepeden 
tırnağa kadar müsellah bir İngiliz 
bahriye müfrezesi. 

Gemide bir çan sesi, İngiHz ve 
İtalyanlardan başka yolcuların ku
mandan köprüsü üzerinde toplan
maları bağırıldı, geminin taifeleri 
ve İngiliz askerleri geminin içini 
gezerek birer birer aramağa ve bu 
emrin icrasına nezarete başladllar. 

Hepimiz bilmecburiye köpr ı'ye 
sürüklendik. Mamafih bu toplama 
benim hiç te hoşuma gitmiyord~. 
Bir taraftan da pasaportuma giive
niyor ve tek isviçreli olduğum içıp 
bana ili'tmeyeceklerini zannediyor
dum. 

Milliyetlerimize nazaran ayrı 
ayrı kümelenince bir değil, beş İs
viçreli bulundugumuzu görerek ·pi
relenmeğe başladım. 

Birinci mevki yolcuları pek sathi 
ve nazıgane bir muayeneye tabi 
tutulduktan soma sıra bize geldi. 
En başta sağ kolu bulunmayan ve 
İsviçrenin İtalyan kısmından oJan 
fakir bir amele duruyordu. İııgilizi~r 
bunun yanına gelir gelmez öted~n 
karısı ve yanındaki çocukları su:
laşmağa ve İngilizlerb ayaklarına 
kapanarak yalvarı_-:ğa başladılar. 

İngiliz zabiti ameleye bir kaç 
sual sordu ve serbest bıraktı. Geri 
kalanlardan ~n uzun huylumuz 
sağda duruyordu, İngiliz zabiti ' kı-
saca sordu~ -

- Sen İsviçrenin hangi kısmın-
dansın? ' 

- Alman kısmınd.ınım. 
- Efendi, sen mükemmel 

Alman zabitisin ve ben seni asla 
bırakmam, çık bakayım şöyle sı: 

radan 1 1 . 

Ayrılan arkadaşımızın protestosu, 
bağırması, kar etmedi. İngiliz ban
riyelileri bir çekişte bizim sırad~n 
çıkardılar. 

Sonra bizim hizalarımıza geldi , 
bir şeyler sordu ve galiba bizden 
ş'üphe etmemiş olacak ki önümü~
den yürüdü, geçti ve arkasından 
söylendi: 

- Bu dördü gidebiliıı·, ötekisini 
asla bırakmam r . 
Sevıncimden z:ıplar iken ı .. 

Sevincimden yerimde zıplayacak 
halde iken, karşı sırada duran bir 

herifin yüksek ıesle İngiliz zabitine 
söylediği sözler kanımı kuruttu. 

- zabit efendi, bu dördünü ser
beat bırakmanız doğru değildir. Ben 
kendi nef simce şu üçünü muhak
kak Alaman olduğuan eminim. Tek
mil eırıalarını bir kerre daha ara
yınız. B• defa biz protoıtaya başla
dık, zabit de bu ihbardan pek me
mnun gibi görünmiyordu, eşyaları

mız birer birer arandı, Müzevir lie
rlf de İngiliz askerlerine yardım 
ediyor ve bir ip ucu bulmak için 
can atıyordu, hiç bir şey bulunma· 
dı. Anbardan çıkıyorken mel'un he
rif bir dör.dü ve benim cak~timden 
y:ık:ılay&rak elini iç cc-bir.e d:ıldırclı, 

. - Zahit efendi oyuyormusunuz? 'I Hele ll)giliz zabiti artık hiç bir 
işte burada olan hiç bir şeyler yok! şey dinlemek istemıyordu: 
halbuki a1el'usul hepimizin hüviyet - Bu boğazdan geçen vapurlarda 
cüzdanı, nufus tezkeresi gibi bir tesadiif ettiğim lsviçrelilerin mev-

şeyimiz bulunur, bundan şu anlaşılir- cud4, lsviçrenin umum nufuıundan 
ki, tekmil evraklarımı imha etmiş- fazladır! Mübarekler hepsinde mem-

lerdir. Diğerlerini ar~yınız, onlarda da leketlerini boşaltarak seyahata mı 
hiç döyle bir şey bulamayacaksınız. çıkhlar? 

[İçimden ah mümkün olsa da 'şu Hiddetten dişlerim bir birine 
herifin beyni balasına bir inerek vurarak aşağı sevk olundum , 
p;.tlatsam diyordum. Den merdivenleri inerken sebebi 

Sonradan haber aldığımıza göre feleketim olan herifi:e merdiven 
bu herif Kok-biraderler firmasının başında aurmuş sırıtıyordu. 
bir aııemuru ve fngilizlerin gemile- Yumruklaıımı sıktım ve bu ha. 
rinde kofün.iıkları casuslardan biri yasız simaya karşı bir iki küfür sa-
idi. vurmaktan, kendimi alamadım. 

Öyle fasik bir: almanca konuşu- Diğer taraftan bir kaç bildik 
yor idi ki, ömrünü senelerce müd- sima ve birinci mevki yolcular ara• 
det Almanyada geçirmedikten son- ıında bulunan dostum gözlerile 
ra buna imkan yoktu. Bu yılan bana sükunet tavsiye ediyorlardı. 
şimdiye kadar bizim gibi kim bilir Arkamızdan Jngiliz zabiti ve 
ne kadar adamı felakete sürekle- avenesi geldi, benim köpürmüş ha-
mişti. limi görünce teskin etmek zazure-

Uyd urdu g umu z yalanlar tini duydu. 
Biz üçümüz yene köprü üzerine 

getirildik, yine kok memurunun de
laletile birinci mevkiden bir İsviç
reli getirildi ve bizim İsviçre hak
kındaki maJUınatımızı yoklamayn 
başladı. Tabii her üçümüzde tek bir 
cevap veremedik. Benim uydurdu
ğum hikayede tesirini gösteremedi, 
diyordum ki : 

- Ben tek kelime almanca bil
mem, dah~ üç yaşında çocuk iken 
babamla l&viçreden ayrılmışım, bir 

- Hiç merak etmeyiniz, şimdi 
şehre çıktikmı doğru kendi konsu
latonuza sevkolunursunuz ve orası 
pasaportunuzun doğru olduğunu 

tasdik ederse hemen bugün ve baş. 
ka bir vapurla memleketinize avdet 
edersiniz. 

Zavallı beni Bir lngiliz zabitinin 
söylediği bu söze inandım ve mttt• 
main oldum, pasopcrtuma yani, 
Nev - Y orktaki dostumun mahare .. 

daha esas vatanımı görmemişim tine emin idim. 
Bu sözlere kulak asmadı. [Arkası yarın] --

21 Ağustos 
Istanbuldan ayrıhrken liman· 

daki tezepzübe, antrepo buhranına 
dair münaka~alar ve nzetelerin 
ne~riyatı devam ediyordu. Ham-

burga geldiğim zaman gördüğüm mu· 
azzanr. liman teşkilatı bana zavallı 
Istanbulun zavallı limanını hatır

lattı. 
İlk işim limanı tetkik etmek 

olduğu için, bu tetkikatımın neti· 
cesini şöylece: hulasa edeceğim: 

Benim anladığıma gure Ham
burg. Rotter~am ve Anver~ liman
ları arasında bir nevi 'yarış bu• 
kümfermadır. fakat, bütün harp 
senelerinde atıl kalma,ına ve sulh 

• 
muahedeleri mrn.:ibince en bü) ük 
ve en iyi Yapurlarını galip devlet· 
lere teslim etmesine rağmen 

Hamlmrg bu yarışta gene. en ön 
safa geçmi~ bulunuyor. Hambı.ırg 
harpten beri başını eski şeviyesi~ 
n·e yükseltmiştir. $ehre hakim bir 
yerde hrykeli inşa edilmiş olan 
Bismark, ~u sor: on senelik me
saiden bihttkkır:. n emnun ve müf
tehir olabilir. Bir defa Hamburg 
f'Skiden elinden alınan en oüzel e 
vaııurları tekrar satın almış, bun-
dan başka da yenilerini inşa etmiş
tir. Almanlar bu limanı eskisinden 
daha şaşalı bir ... urette ihya için 
harukılade ·mesai sarfetmişlerdir. 
Bahri inşaat programları, dene
bili); ki dünyanın bu muazzam iş
lerinden biridir. En son inşa ettik
leri muhteşem Bremeıı transat
lantiği Hamburgdan çılmıştır. Hu 
vapurun Şerburgla ~evyork ara· 
sında mevcut rekoru bir çok saat 
farklarla kırdığı malumdur. 

Hamburğ da en ziyade nazarı 

dikkati celbeden· şey t;:hmil ve tah. 
liyedeki sür'at ve kolaylıktır. Mü
tahassısların ifadelerine güre, bu
rada dünyanın başka hiç bir lima
nında mevcut olmayan ve fennin 
en son terakki şaheserlerinden 
yeni icat edilmiş makineler var· 
dır. Her işi teferrüatına kadar ma-
kine görüyor. Almanların her iş
teki malum ameli tatbikatına bil
has~a Hamburgda pe:k ıyı şahit 
ulm~k kabildir. 

Elbe nehrine doğru hep kolay· 
lık gayesini takiben inşa edilmiş 
hir çok havuzlar var. Bir bakışta 
inşaat direkleri orman manzarası 
arzeôer. inşaatın çogu maoenı ir." 
Tranbardörler, hububatı, kömür
leri kaldırmağcı mahsus elevatör
ler 3 ila 250 tondan fazla eşya 

kaldıran muazzam yinçler, neler, 
neler.. ~ 

HiUıassa hangarların yapılı~ 
tarz1 şayanı dikkattir. Rıhtımlar 
iiyle yapılmış ki bir taraftan dört 
beş vagon, bir taraftan dürt beş 
kam)'on aynı zamanda vapurun 
gtıvClesini kısa bir zaman içinde 
bo.~altıverivorlar. Otomatik baslül· .. . 
ler ne girip çıkıyor .... a hemen tartı· 
yor. 700 ila 1500 kiloya kadar 
yük kaldıran seyyar küçük vinç. 
lerin gördükleri iş şayanı hayret· 
tir.' Bu vinçler çuvalların, denkle· 

rin arasında insanlar gibi dolaşırlar 
Sonra limandaki soğuk hava 

tertibatına hiç diyecek yoktur. 
Doğrudan doğruya Çin.den gelmiş 
milyonlarca müteberrit yumurta· 

nin. bir tahliye edilişini seyrettim 
ki. hayretler içinde kaldım. Rıh· 
tımda frigorifik vagonlar dolaşıyor. 
Bu humah faaliyet içinde tıklım 
tıklım yüklü en büyük vapur en 
kısa zamanda sür'atle boşalabiliyor. 
Bu frigerfik vagonlar A \'rupanın 
göbeğine kadar taşıyorlar . 

Limanda deniz kısmında 22 
nehir kısmında 15 havuz var • 
2,000 vinç mütemadiyen fealiyet· 
tedir. 96 hangar dolup boşanır. . 

Şimdi Dauys planı yerine Young 
planı ikame edileceği cihetle, bi
nanın limanın fealiyot prugramın· 
bazı tebeddülat icra edilecektir. 
Hamburg limanma şöyle bakan lJir 
adamın anlayacağı hakikat iiudur 
ki, bahri ticaret sahaslnda on se· 
nede şu muazzam eserleri vür.ude 
getiren Almanlar, on sene sonrs 
muhakkak dünyayı geride bıraka· 
caklardır. 

Çalışmak, durmadan, yorulrn~ 
dan çalışmak ne güzel şey.. Bıt 
milletin refahına engel olabi)ecei 
en müthiş manileri birer birer yı· 
Y.ıp deviriyor. - O. S 
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Dil.rıkil. spe>r 
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Dün, zafer ye tayyare bayram· 
larını tes'it eden lstanbullular, avnı 
zamanda bir üçüncübayramı daha 
idrak ettiler. Spor bayramı ... 

Filhakika dün Veli efendi kuşu 
mahallinde yapılan at kuşulan, Be
bekte kayık yarışlan icra edildii. 
Her iki yarışla adedi binlerle ifade 
olunacak muazzam bir kalabalık 
bulunuyordu. 

At koşuları: 
Yanf ve Islah Encümeni tara

fından tertip edilen ya~ koşuları
nın altıncı ve sonuncusu dün yaz 
koşulannın hiç birine nasip olma
yan çok kesif bir kalabalık huzu-
runda yapılbı. . 

Muhterem Başvekilimiz ismet ve 
Meclis Reisimiz Kazım Pa,alar,1 re
fikalariyle birlikte Veli Efendiyi teş
rif etmiş bulunuyorlardı. 

Yarışlara tam muayyen !laaUe 
başlandı. 

Birinci koşu 

mahsus olan beş inci koşuyu Geyik 
kazandı. Küçük Ceylanla Tayyar 
ihinci ve ücüncü oldular. 

Altıncı ko§ll 
Karacabey harasında yetişen 

hayvanlar alkışlar arasında biten 
yarışlarını yabtılar. 

Deniz yarışları. 
Tayyare cemiyeti tarafından ter

tip edilen deniz yarışları dün Bebekte 
yapıldı. Dünkü yarışlar havanın 
çok sert ve dalgalı oıması, tertip 
heyetinin sahanın intizamına ait 
tedbirleri ihmal etmesi dolayısiyle 
neşesiz oldu. 

Mamafi binlerce seyirci, artık 
yanş yapan sandallan karanlıkta 
takip edemedikleri halde geç vak
la kadar. müsabak alan seyretiler. 

. : an şiar hakkında düşünceİeri
mızı yarma bırakarak neticeleri hu
lasa ediyoruz. 

.. Te.k çifte müptedi _ Beykoz 
Yerli ve Arap hayvanlara mah- ~·~~ne~! Beylerbeyi ikinci, Altınordu 

suı olan koşu protramm ilk numa- uçuncu. 
rasını teşkil ediyordu. Ü 'ft k"' "'ki G ç çı e uçu er - alatasaray 

Kotu çok zevkle takip edildi. birinci, Altınordu ikinci. 
Neticede Cemil birinci, Jale ikinci ı·k' 'ft d' ki G 

d 1 ı çı e ırse i - alatasaray 
rel i er. b 

lkinci koşu ü~J:~~. Altınordu ikinci, Beykoz 

Haliskan İngiliz hayvanlarına Tek çifte hanımlar - Beykoz bi-
mahıus olan ikinci koşu da mükem- rinci, Altınordu ikinci, Galatasaray 
mel oldu. Heyecanlı bir rekabetten üçüncü. 
ıFonra Seyyit birinci, İnorest ikinci İki çifte müptedi _ Beykoz biri-

rovidnav üçüncü oldular. I'} nci, Altın ordu ikinci, Gala ta saray 
tJ ÇÜll CÜ koşu üçüncü. 

Arap at ve kısraklarına mah- Bir çifte Kıdemli- Galatasaray 
ıuı olan üçüncü koşu günün mü- birinci, Beykoz ikinci. 
him koşulardan birini teşkil edi- Üç çifte hanımlar - Bu yarışta 
yordu. muhakkak surette birinci çıkması 

Kiımet biirinci, Geyik ikinci beklenen Bc~koz fıtası, karşısına 
oldular. çılc~n bir motör dolayısiyle yarışı 

Dördüncü koşu tarketmek zaruretinde kaldı ve 
yarış münaziünfih kaldı. 

Halidpn İngiliz hayvanlarına i 
h ki çıfte kıdemli-Beykoz birinci 

ma ıuı olan bu koşuyu, bermütat · 
kapgfine kazandı. ı G. ikinci, Altınordu üçüncü oldular. 
Beşinci koşu • .. ,.f Artık hava.tamnmen kararmıştı. 

' Hakem heyeti puvanl3rın tasnifini 
Yerli ve Arap hayvanlarma bu .srüne taalik etti. 
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1 Til.rkly~ iş ~ . 
! B~rıke1.~i ~ 

Serınayesi : Tediye edilıniş 
4,000,000 Liradır 

U11ıu11ıi Müdürlük 

ANKA 
Ankara 
Trapuzon 
Kav seri 
Sa~sun 

Şubeler: 
Adana 
Zonğuldal\ 
lzmir 
Edemıit 

A\'Valık 
Bursa 
Cireson 

lstmıb:ıl 
Balı kes• · 
Mcrsİlı 
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Maliye veki!i f "i""K···o··A""M"··~ 
dün gitmedi. i~ Abone ve ııan taritesı İ~ 

Malh•e vekili Saraco~Iu Şükrı.l ~~ Abon~ ~cret:leri ii 1 

B . •. 1 . hareketi mukarrer· :: :: 
eyın dün zmıre . . ıi tehir H ·ı ürkhr içiu: Stfııdik i 700 :: 

di. Fakat vekil B. hareketıı :: \ltı n~lık 900 S: 
elmiş ve dtin gitmemiştir. g f Ç' n}lık 50 a! 

:: ı:l'ıJl•Li mcınlt·kctler için • nrlik 3300 ES 

Edirne Valisi 1Yeldi ~~ " ·• : Altı a}lıl.: J 6 00 ~i 
l!' :: " " (ç h 900 :: 

Edime valisi Emin B. §ebrimize :: _,_ ~E 
gelmiş ,·e polis mudtirü be)İ ziyaret ~i ilan ücretieri ii .. .. 

I! tmiştir. :: Tek sütund:ı santimi :: 
g Altıncı n) fadu 25 kuruş ii 
:: . . " 50 " :: :: Bcşıncı n :: 
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1Yukut Tahvilat 
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2.> ·~ ıı: 
1 Awt-rika dolar 
20 \ unaıa drahmi 
1 Alınan ravh~ mark 
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%0 1 e) Rumanya 

:?O l.oa Bulgar 

1 .-eırwek norlııi 
20 1-"rauıu: fran\ı.ı 
20 Iıal)au lireti 

20 Kurun Çek Itluvak 
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1 Zloti Lehistan 
20 Dinıır Y oguslnya 
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l - "\Ii kaıaı hq'di ri J"'dm

dı•n: Zoıııruldal'rı f..,tanlJUl lıııkıııneti ,... ~ 

mıınma zabt ' e idare et mel.. uae 
gonderilmiı;. olaıı mütc5arrıfla bir
likte gidüp bir müddet kaldıktan 
sonra mezunen Istanbula aelerek 

~ 

avdet etmrmesi~den ve o zaman 
memaliki me;rguleden ımıdut bulu
nan 1 .tanbnlda vazife kabul eyle
me inden dolayı hcy'eti mahsu"'a· 
ca hidematı devlette ademi i:.tih
damma karar 'crilmi:? olan Istan
bul polis memurlarından Ahmet 
KemiilJettin efendinin hastahğms 
binaen zonguldaktan 1.::tanhula azi
met C} ]ediği ve bir özrü makhulc 
mii tt•nit olmabızın alelıtlak git· 
uıeyüp aziınetinin bir mazereti ıh· 
h ') ı• 'e uwzuniyete ınü~tenit oldu
ğu sup·ti re::ımi) ede• tahakkuk 
etmekte olduğundan hakkındaki 
kararın refine müttefiken karar 
verilmiştir. 

... 
·:· * 2 - Ali karar he) "eti ri}ace-

tinden: } ili iıı i~gali e n:ı ında 
Frarı .. ızlar tarafından polic:: memur 
luğuna tayin edilme.;:inden dola} 1 

he) 'eti mah~u--ara lıidematı dev· 
Jette ademi istihdamına karar 
verilmiş olon Celal efendi kuva)ı 
millive kumandanlarının teıısihi 

J 

1 ' ı d ır t 'll·ııırk gıhı ... \anı t ık
dıı hail k.ıtı nıt"·lıuk olduğu 'e 
hu ı,n in kt 'ıı, etiıı.Jc Fraıı .. ıllarrn , "' 
dalıliitc:,iri olınadıgı rc~mi \e ga· 
yri re~mi tahkikattan anla~ılınak
la hakkındaki kararın refine mü
ttefikan karar vrrilmiştir. 

~~ ::: 
3 - Ali karar he) "eti ripc;etin· 

den: ııudolu ordusuna vaki olan 
da\ ete icabet rtmeme inden dolayı 
he) "eti malı u'aca ni beti a keri
) c ... i katedilmiş olan piyade) üz· 
ba~ılarmdan Erzincanlı :\lustafa 
Sabri efendi davet esnasında ken· 
disi, refika ... ı ve kızının ha,.tahkla 
muztarip oldukları kah hac:.tanrde 
kfllı haııe1erindc mlitrınadh en te· 
dari rdildikleri ıniiteaddit ·rapor
lar müııdericatından anla~ıldığı 

ve da H'te mazereti sıhhıyi' dola) ı. İ· 
le icabet edemediği tahakkuk ettiği 
cihetle hakkındaki kararın refine 
müttefikan karar 'erilmiştir. 

Saraj'ları te.ftiş ~ 
Borsa komiseri vekili Hasan 

B. snrrafları teftişe devıım ediyor. 
Sarraflar evelce borsaya dahil değil-
lerdi. Şimdi borsaya kaydedildikle· 
rinden borsa fint cedveli mucibince 
muamele yapmakla mükelleftirler. 

Borsa komiser vekili Hasan B. 
diyorki: Hiikref :!O l.t•y Kuruı 

1'1o&kon 1 Çroneuı 
Bclgı·at türk lirım Uio. 

ıo~~ı87 4 

27 Hl 

36 S<ı 
2·1 H7 

1073\ 
27 05 

llalurl..öy .. 
Türk kömüt' M. 
Mermer Taıı ~. 
Haya ı;aı:ı, elektrik 

, ve kurnyi ınilliyeyc> hizmet gaye i 
"- Halkımız saıTaflarla muame

le yapacağı zaman borsanın resmi 
bordrosunu istemediler. Bordroda 
her ecnebi parasının fiatı vardır. 
Bu suretle halk para bozdururken 
yaptığı muameleden emin olabilir. 
O günkü fiat üzerinden para boz. 
mıynn sarraflardan şikayet edenler 
borsa komserliğine müracaat etmiş• 
lerdir. Komserlik her zaman bµ gi
bi şika} etleri dinleyecektir.,, 

istikrazlar 
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( KÜ~:·ÜK TELGRAFLAR) 
ue, elıuıd, 30 { \.A) 

Diin <llişerl'!k \ahim surette yaralanmış 
old~gu lıildirilen ta)}aHcİ led) Ha11'iıı 
telılıkcyi atlatmış ol<luğıı hildirili)or. 

Ccnem', 30 (A.A) 
Parlnıncntol;ır cemi} eti , Fransız mcc · 

li İ meb'ur;aııı rei i M. Bouİ:.!ıOO m rİ)ll· 
sdi oltıııdn toplnnrn ştır. 
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Yunan gazeteleri 
l ve yunan . nüküıııeti 

r 
AtinaJ 28 

Dün Ağustosun 19 "llna, yani 
şimdiki hükumeti iktidar mevkiine 
getiren mcb'usan intihnb~tının tam 
ı;enei devriyesine ınüsndifti. Bu mü• 
nasebei:le gerek muvafık, gerek 
rnuhııJif matbuat, her taraf kendi 
noktni nazarınca bu bir sene :ıarf
ındnki icraatı hükümetin muhasebe
sini yaptıiar. Muvafıklar hari~i mu
vaffakıyetlerden, bilhassa ltalya
Yunani.stan misakından, Sırp - Yu
nan itiliifından bahsettiler, muhnlif
ler ise yapılan işleri çürük bulmuş
lar ve Türk - Yunan mes'elelerinin 
bir sureti tesviyeye iktiran ettiril
rnemesini büyük bir muvaffakıyet
sizlik olarak göstermişlerdir. 

Şayanı dikkat bir cihet olarak 
ta her iki taraf matbuatı-yalnız bir 
taraf zımnen, diğer taraf ta alenen
hükümetin dahiıi icraatındaki ademi 
ınuvaffakıyeti noktasında ittifak et
tiler. Veniıelist matbuatın en müf
riti olan Patris gazetesi bile bu hu
susta istisna teşkil etmemiştir. Mu
halif gazeteler ise Yunanistanın 
devletler itibarile dahilen tefessüh 
halinde olduğunu iddia etmişlerdir. 
Bu vaziyet karşısında La Hey'den 
avdetinden sonra M. Venizelosun 
fırkada bir tasfiye yapacağı kuvvet
le söylenmektedir. 

~~--

ile mahalli kaymakamlığı tarafın

alelusul tayin kılınmı:. olduğu ve 
memuri}'('t ec:na mda ama]i mil· 
liyeye muhalif hir glına ef"al \C 

harakau gorülnıeyip bilakis kuva
) i milli) f' bf'yannamelerini clm ar-
lara talik 'e <ldhildeki Fransız 
lıar<'kiitından kuvayı miJli}C)i ha-
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30 AGUSTOS 
( Birinci sayfadan mabat ] 

.crasime Alicttin, Nazif, Ki-
..ı, Mehmet Ali, Hayri, Emin, Ba

.ri, Nuri, Rüştü patalar da ittirak 
etmişi erdi. Ayrıca bir de kilçük 
tayyare timaali yapbnlmışh. 

B. M. Meçlisi Reiıi Ki:ıım Pata 
Hauetleri de Taksime tetrif bu
yurmutlardı. 10,Su bir az geçerek 
ŞClkrO Nalll Paıa da gelditJnden me
rasime başlanıldı ve Türk Orduıu
nun en genç zabiti olan Nuri B. 
nutkunu Irat etti. 

utuk 
Nuri B. nutkunda sunları ıöyledl. 
"' Muhterem asker arkadaşlar 

ve muhterem kardeşlerim! 
Sekiz sene evvel bu gün akan 

göz ya,Ian dinmiş, Türkün iıtiklal 
rilneşi doğmuştu. 

Türkiye harbi umumiden kolu 
kanadı kmlmıs bir halde çıkmıştı. 

Padltah ve Hilkumet idare ed
en o zamanın bilyükleri ancak hi
maye bekliyorlardı. 16 mart 339 da 
Düveli itilafiyenin imha ıiyasetinin 
ilk adımını atılmış, lstanbul işgal 
edilmiıti. Yabancı milletlerin harp 
gemileri memleketin istikbalini ka
rartan zulmeti ve ıakladığl fecaati 
~öatemıek iltermif gibi ışıldaklannı 
İıtanbula çeviriyor ve Türkleri 
barbar diye tel'in eden medeni 
ordular neferlerinin naraları ve ta
'ııanca sellerl matemle dolu kara
)ılık gecelerin aükCınunu ihlal edi
yordu. Bir cilvei talile muzaffer olan 
ve bu caddeden Fatihi temsilen ıc
çen aıagrur bir kuman ran 11 bindiği 
abn nal ıuleri de Türkün bu ma
temine bir kat daho. hüzün veri
yordu. Bu ihtiıar devresinde lzmir 

1'gali, ıöı.lerimizin önünde himayesiz 
binlerce kadın, çocuk ve aksakallı 
ihtiyarların ceıetlerile dolu, bir me
ydanın tüyler ürpt-rtid manzaruını 
canlandırdı. 

Arkadaılar, 
Nihayet Omltlerln ıl>ndllj"ü, bo-

yonfarın bükilldQğil bu anda bizi 
ezecek gibi alçalan kara bulutun 
bir katesinde bir yıldıı belirdi. Bu 
allairll bir yıldızdı. Nereye teveccüh 
eder.e oruı aydınlanıyordu. 

Bu ıualerla tedricen bütün va
tan aydınlandıtı ve yavaş yavaş, 

Tllrk i.tikl&li burcunun önünde yü
d koyun yere yatmış binlerce düş· 
man naıuıı 1eçmeğe başladık. 

Buralan fnönil, Dumlupunardı. 
Bu yıldız büyüdü, bir ay oldu. Bu 
defa Sakaryanın albn ıulannda H· 

:JıSIZ dGtman ce1etlerini ıördGk. 
Cok reçnıeden bu ay bir aQnet 

oldu. DuaılupuAarda Yunan ordu· 
ıuaua, Loıanda Sever muahedesini 
ve TGrk milletinin idam hükmünü 
de yaktı. ..., ~ 

Arkadatlar, 
Bu g{ineş Gaıi ve onun ruhundan 

ilham alan büyük Türk rubu idi. 
Şahit olduğumuz bu ordu bUyGk 
safere 26 atuıtoı 338 de bilyük ta
arnıı.la batlamıt 27 apıtoıta Ka
rabilan, 28,29 da yunan kuvvayı 
k6lliyeıinin tardü takibi 29/30 ie· 
ce1i düşmanın Aaıl hanlarda mın
takuında ate,ten bir çenber albnt 
abnmasıyla neticelenmitti. 30 atus
toı dütmanan bütUn gOn muhtelif 
ric'at iıtikaınetlerinde yaptığı huruç 
tetebbüıleri Türkün azmü imanla 
dolan 9elik göğsünde kınlmııtı. 

Dütman gruptan bir 1aat •on
ıaya kadar dQyam ,den kanlı ve 
nevm{dane bir muharedeben sonra 
teılim olmuş ve Türkler Avrupayı 
hayretlere gark eden büyük ı-feri 
şehitlerin kanıyla tarihe yitırnıştı. 
Bu ıafer ulu Gazimizin bizzat ileri 
hatlara kadar teıirini gösteren yük
:6ek ıevk6 idare ve dahiyfne teşe
ibbilslerile kazanıldı. 

Sekiz sene evvel bu gün yerler
de 15Ürünmeıi istenilen Türk şeref 
ve istiklali •emalara yilkıeltUmif 
ve dütman Anadolunun bakir ku
catında boğulmuttu. 

Bu ,On o şann teref meydanın
da, Türk milletinin, Tnrk askerinin 
ve Türk sevkü idaresinin parlak 
bir şahidi olarak yükıelen meçhul 
:asker abideıi aynı zamanda Türk 
'11/arlığının, Tlirk azmO imanmm eb
edi bir tiınıaJi olarak aaırdan • ıuıra, 
nesilden niıilt jntikal edip gidece

ktir. 
Bu abide aynı zamand11 bGynk 

Tolda ulviyeti, fedakarlığı, fer11-
gatı nefsi temıli eden bir şahikadır. 
<: Tıırihe büyük zaferi kaydettiren 
mübarek 4ehitlerimizl1 kahrawan 
sıazilerimb' tepcil ve takdlı eder• 
ken blı.I :r.aferden Hfere kotturan 
ve bu mes'ut günierimfı( y~şatan 

Büyük Gazimizin huzurunda hür
met ve tükranla eğifmej'e cümle
nizi davet ederim. " 

Cevabi nutuk 
Nutuk şiddetie ve müteaddit 

def al ar alkıtlanmıt ve buna kolordu 
kumandanı Şükrü Nafii Pı. fU 

mukabelede bulunmuttur. 
" Arkadaılar 1 ,. 
Bu gün zafer bayramının yedin

ci yıl dönümünü tesit ediyoruz. Ga
z.inin büyük mürşidimizin yüksek 
dehasına medyun bulunduğunuz bu 
zafer Türk milletinin tarihe kartı 
şeref ve namusunu kurtardı ve is
tihbalimizi bütün cihana tanıttı. 

Arkadaılar 1 
Bu muazzam zaferin iıtihıal •e

refinde hepimiz ve bütün Türk mil
leti, kadınıyla erkeyile hissedardır. 

Büyük kumandanın göstermit 
olduğu istikamette aldığınız ihl
ham ile ilerlediğiniz; rut gclditi
nlz manileri devirdiniz. Muharebe 
meydanlarında bir kaç misli faik 
düşman kuvvetlerine karşı merda
ne bir surette cihat ettiniz. Namerd 
bir düşmana kahramanlık ve fazilet 
deni verdiniz, işte bu fedakarlığın 
ve sarsılmaz azmü iman milkifatı 

olmak üzere bu gün bayram yapı
yuruz. 

Asırlardan beri efendi olarak 
yaşamıt olan Türk milleti bundan 
böyle mukaddes bayrağı altında 
ilelebet varlığını şerefile muhafaza 
edecektir. Tarihin tevkirle kaydet
titi bir zafere milleti kavufturan 
büyük baı kumandanımızı tepeli 
ederken şanlı Türk orduıunun hak 
ve hakikat yolunda daima muzaffer 
olmasını dilerim. 

Diğer tarftan bize siyasi iıtlk
balimizi kazandırmak için muhtelif 
harp ceplılerinde temiz kanlarını 
döken aziz şehitlerimizi takdiı eder 
ve bu münuebetle bütün ıilah 

arkadaılarımı selamlarım . ., 
Şükrü Naili patanın nutku muh· 

telif yel'leri mle ve muhtelif defalar 
şiddetli alkışlarla kesildi ve bun
dan aonra resmikeçit başladı. Biltün 
ııeçide ittirak edenlerin mükemmel 
manzaran nazarı dıkkatl celbedi
yordu. En arkada polis müfrezesi 
geliyordu. 

Böylece heyet altıncı dairenin 
önüne geldikten sonra bir az tevak
kuf etti. Badehu Köpriye doğru 
yörünüldü. 

Kö rüd 
Au sırada Köprüde saat ta 12 yi 

bulmuttu. Limandaki gemiler hep 
birden düdüklerile rasimei selamı 
ifa ettiler. Bu ıuretle ağır ağır Di
van yolundan geçiliyordu. 

Baıvekil İsmet Pt. Hz. nin oto· 
mobilleri de yanlannda yaverleri 
oldutu halde bir müddet heyeti 
takip etti ve bu ıuretle heyet Ba
yezitte dağıldı. 

]{esmi geçit 
Dünkü reımi geçitte en güzel 

sıeçenler Muhafız kıt'aab, harbiye 
ve bahriyeliler ve poliı kıtaatı oldu. 
Bunların arslan gibi yörüyilfleri 
halkın üzerinde çok derin bir tesir 
huıl etmekte idi. Denilebilirki 
dünkü resmi geçide iştirak eden
lerin hepıi mükemmel ıeçti , 
reçen •eneye nazaran daha yükıek 
bir tarakki ve tekamül kaydetmek
te idi. 

Bize bu günleri gösterenler var 
olsun ve bu milbarek günde aziz 
•ühedamııın ruhuna Fatihalar ithaf 
edelim. 

Oiin gece 
Dün gece şehrin muhtelif yerle

rinde tenvirat yapılmış ve halk ıeç 
vakitlere kadar i:ıhan ,adimani de 
dulunmuştur. 

Sefirlerin tebrikatı 
Zafer bayramın°ın 7 inci yıl dö

nümü müna1ebetile tehrimizde bu
lunan zavatı aliye, 1efirler Dolma
bahçe ıarayına giderek bllvaııta 
Reisicümhur Hı. rine arzı tazimat 
et'!1itlerdir. 

lzmirde b~yram 
İzmir, 30 [A.A] 

Tayyare ve ıafer bayramı teh· 
rimizde fevkalide meruimle tes'it 
edilmiştir. Merasime mülki ve as
keri erkin ve bütün lzmir halkı it
tirak etmiıtir. Bilumum kıtaat, jan-
darma, polil zabıtai belediye müf
rezeleri, •iporcular geçit resmi yap-
mışlardır. Güzide askerlerimizin sıe
çit resmi pek karlak olmuf, halk 
büyük bir memnuniyetle dinç cil
mhuriyet &1kerlcrini selimlamııtır. 

şehrin her tarafı donanmıfbr. 
Merasimden sonra vali fırka vemat 
buat erkanı otomobillerle bulgurca 
ov&1ına ıidilerek Seydiköy ve De
tirmendere nahiyelerinin almıt ol
dukları tayyarelerin ad koma mera
simi yapılmış, köylüler sevinç içer
sinde alkışlamışlardır. 

Gazeteler bu a-ün için hararetli 
makaleler netretmişlerdir. Tayyare 
cemiyeti bu gece Türkoca;ı bahçe· 
sinde mükellef bir balo vermekte
dir. 

VeşnDköydekD meıraısnm 

Diin, Istanbulun üç yeni 
tayyaresine at kondu. 

[Birinci uyfadan mabat] 
Dün Yeşil köyde latan bal tay

yare cemiyeti tarafından alınan üç 
tayyarenin iıimleri konulmuf ve bu 
mOnaıebetle mer.ulnı yapılmıthr, 

Merasime ıaat 15,5 ta başlandı. 

Tayyare ıneydanında bir hangar 
davetlilere tah&İff edilmişti. Tayya• 
relerimiz kurdelelerle bağlı olarak 
çayırda duruyordu. 

Ilk eve) şehir bandosu tarafından 
lstiklil marşı çalındı, sonra 7 nu
maralı tayyarenin kurdelesi tayyare 
cemiyeti Beyazıt ıubesi reiıi tara
fından kesilerek bu tayyareye "İs
tanbul-Bayazıt,, ismi verildi, 

İkisini de Fatih r.c reisi ve 
balıkçılar cemiyeti reiıi tarafından 
kurdeleleri kesilmiş 5 numaralı tay
yareye ''istanbul-Fatih11 6 numaralı
ya ise "İıtanbµl-balıkçıları,, isimleri 
verildi, 

Bundan sonra hıtlk fırkası 13üncü 
mıntaka müfettitl Hakkı ŞiJlasi ptı 
Tayyarelerle Hangar arasındaki sa
haya vaıedilmiş olan kürsl!'e gele
lerek su nutku 11öle1ii: 
Muhterem huzzar. 

Vatan müdafuının ehemmiyet 
ve kudılyetinl bir rnefküre halinde 
vicdaına nahşeden fedaklr btan-
bul halkının kıymetli teberaüatile 
ikinci defa olarak mübayaa olun
muş üç tayy~renin bu iÜn la
tanbul - Beyazıt, lıtımt>~l - f atih1 la
tanbul - balıkçılan namlariyle tevni
Pli münasebetiyle burada toplanan 
heyeti l'~ bütün İstanbul halkını tay
yare cemiyeti e•mına minnet ve 
şükranla aellmlanm. 

Evelki sene gene Yotilköyde ~ir 
dtniz bombardıman tayyareılne lı. 
tanbulump~un şerefli namı izafe edi
lirken hava kuvtlerimi~e bir çok tay
yareden milrekkep bir hava filc:m~ jl~
vc ~tm~J< için hemtehrilerimlı tara
fından flD'5 nil~P. bürük arzunun aı 

1 
zaman zarfında tahakkuk edeceğine 
fÜphemlz olmadığını ı8ylemiştik. 

işte bugün bu vatani ve milli vazi
fenin bir kısmının yapıldığını mem
nuniyetle görüyoruz. 

lstanbulda oldutu gibi memleke
tin her tarafında gözler kamaıtnan 
bu nevi hamiyet müıabakası devam 
ediyor ve edecektir. 

Aıiı Türkiye tehirleri içinde 
güıel btanbul bq müsabakanın en 
başında bulunu).'.or. 

Muhterean İstanbul hdkıl işte 
kemali tehalükle eda ettijiniz 
hamimiyet borcunun bir k11mı 

ile alınan bu üç tayyare dahi şimdi 
gözlerımizin sevinç ve iftiharla 
parlayan bakışları karşısında şevk 
ve sürurla yGkaelecektir. 

lsnanbulun terefli namını taııyan 
ve en kara ihtimallere kartı kalbe 
emniyet bahşeden bu tayarelerimiıı: 
sevgili lstanbulun sevimli adını vata
m m ıemalarında ve icap edene daha 
u:ıaklaraa şan ve ıerefle uçuracaktır, 

Onlan ye fi&İr tayarclerimiz~ 
yedi iktidar ve ehıiyetlerine terkettl
miz fedakar ve cesur tayyarecileri
miz her ar.ve her yerde selamet v~ 
muvaffakıyet temenni eder ve sl>z
lerimie yaşa1ın necip tilrk milleti, 
yaşaı;ın biiyü~ Ga~i direrek nihayet 
veririm." 

Bundan sonra Beyazıt tubeai 
namına Muhıin ve Fatih ıubeai na• 
pıınıa da hey'eti idareden Avni 
beyler birer mıtftk söylediler! 

Asım beyin.nutku 
Muhterem bey efendiler 
Şimdi ılSzlerlml.zin ~hıüne yatı. 

nlan bu mad~!ti }tut Fatihlilerin 
ınuhtereJJl Tayyare cem.yeti~e , .• 
dolayısile büyük ve fedaklr mille. 
timize bir ermeganıdır. 

Hediyemiz naçiz olmakla bera
ber bir çptf. YfH!Jtnl'r ~eçirnıit olan 
Fatih muhitinin mafi istitaaH na-

• 
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~EPPELININ "FRANKFURTER·ZEYTUNG" DA Çll{Al'-1 
• .... v.tl 

BALON DAKiLER 
NELER 

ANLATIVO LA ? 
[Zeppelinde seyahat eden Alman ı 

ıazetecilerinin çektiği intiba tetgrafı:] 
23 A~uıtos 1929 

Birkaç günden beri bulutlar için
de yeditimiz ilk yemeği bitirmittik. 
Evveli tunu ıöyleyeyim ki bu yeınek 
Japon iti J>ir yemekti. Ullta ahcımu: 
tokyoda Jm,erial Otellnden aldıfı 
erzakla pl9lrml1ti. 

Yolcular ruıele öteye beriye 
oturmuılar, Japon yelpazeleri ile 
becerebildikleri kadar yelpazeleni
yorlar. Sıcak korkunç. üeçen hafta 
İsveç Qzerinde Şimal kutbu boyunca 
giderken yediğimiz ıoğuğun hatıra11 
bile bizi mülitaç olduğumuz serin-
likten müıtağni kılamıyor. 

Hararetle münakata ediyoruz: 
doumak mı iyi, terlemek mi? 

Haltilıtüva sıcağı keyfimizi ka
çırmıyor, hepimiz neş'eliyiz; Bahri 
Muhiti kebiri bütün genişliğince ilk 
geçen biz olduğumuz için gurur 
duyuyorduk. 

Takım adaları boyunca şimal yo
lunu tutmam1~hk, bilakis Lalonun 
burnunu şarka, Kouroschio boğazı 

istikametine çevirmiıtik; niyetimizi 

xarı itibara alınırsa bunun kiyme
tinin milletin nazan mürüvvet 
ve ı;amahati karşısında bütün bütün 
artacağınll eminiz! 

Gayesi Mübarek kanını akıta
rak yalın süngüsünün sivri ucuyle 
çizdiği milli hudutları içinde asır· 
lardanberi harap ve türap edilmif 
olan yurdunu imar ve ıslih olan 
milletmiz cihan harbinin verdiği 
tecrilbelere ve beynefmileı siyucti 
umumiyenln icap ettirdiği mecbu
riyetlere binaen müdafaa µnııurlannı 
takviyeve lüzum hissetmiş ve bu 
meyanda bilhaua son harplerde 
yücut ve hımeti anlatılan hava fi. 
loıu tetkilatına ehemmiyet vermiş
tir. 

işte milletin bı.ı azminden, aJ 
ıamıaıı ıarfında çok iftihara ıayan 
neticeler çıkmıştır. Bu gfin adını 
koydutumuz (Fatih) Tayyaresi de 
bu neticelere inzimam eden kuv
vetli bir eurdir. Bu hakikati zikre· 
d~r~en. aziz ~rdu111uzun ~ain pıOs
tevhlerın elinden şanh l:iır surette 
kurtardıktan ve türkün azemetli 
kudret ve kuvvetini cihane göıter· 
dikten ıonra onu aına en ırüzel ve 
yatamak için aarurt olan madeni yası 
tafbriyle da~iyan~ teçhize muvaffak 
olan ve türk tayyarecillglne de 
edefini gösteren ulu Gazimizle mil
let devlet itlerini ieceli gündüzlil 
yorulmaz bir azmlle takip eden lfl'V.r 

, • ' I .. 
gili baş veklllmlze ve dığer hüku-

aaatlle mevkiinde Amerika 1ahiline 
inmekti. 

Seyahabmıı esnuında kapalı 
ve fırtınalı sema bize uzun mild
clet yol arkadaşlığı etti alttan üstteen 
etafımm 1aran bulutlar o kadar 
kalındı ki ekseriya denizi bile ı<>· 
remlyordık, Fakat havai ıemlmiı 
buna ratmen yoluna parlak bir 
surette devam etti. 

Zaman zaman aaatte 120 kilomet .. 
reye çıkan bir ıur'atle muntaıaman 
ilerliyorduk. Bu syretle belki yarın 
sabah (Avrupa sııati ile) ıaat 8 de 
ilk 1500 kilometr~mizi katetmiş 
olacağız. 

Tokiyodan balona binen Japon 
gazetecisi, ıazeteaine vazılannı iÖ• 
tilrmek ilnre yanına aldıtı altı 
haberci güvercini ulıverdi, Mealek
daşımız bu suretle tefslzçlye minnet 
etmekten müstağni. kalıyordu. 

Kuşların :&alıverihnesi ııörüle -
cek bir manzara idi, arka kamara. 
nın penceresinden dışan bırakıldık
ları zaman hayvanlar istikametlerini 
tayin için bir müddet balo:ıun etra
fında uçuştular, sonra Tokyoya doğ-
ru kanat açarak kayboldular. 

metimiz erkanına ve pek kı1a bir 
xaruan zarfında T\irk hava filosunun 
takviyeıinde aıikar bir gayret ve 
faaliyetine şahit olduğumuz muhte
rem Tayyaı e cemiyetine Fatihlilerin 
tazimahnı bu ve1il~ ile de arzeder 
ve (FATİH) adını koyduğumuz ıu 
tayyarenin uzun ömürlü olmasını te
menni ile ıözüme nihayet veririm." 

Balıkçılar cemiyeti namına tfayri 
B. de fU hit~beyi ıöyledlı 

41Batlarımı:u vekar ile yukan kal
dırtan, sinemizi ıurur)a yükselten 
gök Yüzü'nün çelik kartalı, vatan dü
fmanının yıldırmı, asnn mü~tmmel 
ıilihı sulhun, alkenip (mUbecel or
du gibi tanlı, anlı, koruyucusu, 
TOrk azminin, Türk cehdinin, ya
rattığı hamiyet numuneai fU ~H\l 
(Tayyare) Türk milletil\ln ikbali 8'i• 
bi naııl yilkıeµyorn Türkün hiaaı-
~- ( büyük Gaıı:hnlzin ) gölterdiğl 
yollarda" öyle koşarak yüksele. 
cektlr. Çok yaşasın ( tanlı Mü. 
nclmiz) Türk halkının her ferdi gibi 
latanbul Balıkçılarının vatan eov,ı .. 
siyle ve ,ınınm t"·il~ topladığı u. 
fak yar"ımı muhterem Türk 
Tayyaare cemiyeti pek büyük 
bir kadirtınaslıkla k1rşılad~~ • 

Bu yüksek c~miyetln ıayret ve 
ham~~ti l\f"•lnd her giln sayıları 

1Urkuu fedakirlığı kadar artan 
k u "el l ı tayyare filomu~ itte b~ 

- ;;::ı 

Enis bey 
dün geldi. 
Atina sefirimiz Enis B. dün An. 

karadan fehrimize geJmi9tir. Eniı 
tehrimizde bir iki ıün kalacak-

Atına sefirimiz Eııiı B. buwG• 
l11aet Pı. Hz. rini Pesıdiktdd klStk• 
lcriade ziyaret edecek ve Tilrk· Yu
nan ihtilafı etrafında izahat vere
cektir. 

Alınan haberlere nazaran Yu
nanlıların cevabı pek te .. yaaı U• 
bul noktalan ihtiva etmemektedir. 

Jık önce "Gr•f Zeppelin" in bu aciz 
rakiplerinin pervane tarafından kor
kuldu. Fakat korkulu b&f& i'•laedf. 
Hiç f Üphe yok ki wGvercı.a.r 
kendilerine emanet edilea kıym.tU 
haberleri hamilen ve ıaHıneııa 
Tokyoya yetiıtiler. ~ 

Balinalar 1 
U AtU1to1 1929 

Gemimiz takribeıa 400 metre fr. 
tifad~ d_algaların Gzerinde uçuyor. 
aankı goze görünmez bir tel Oıe 
rinde kayar a'İbi feza içiade ka ., 
yoruz. :rı-

Daha şimdiden 1800 kilom..,._ 
kat~t~k. Hava dakikadan dakik&)' 
değıııyor. Daha gilneıi de öyle ak. 
ıık ıaremodik. 

Billkia " Graf • Zeppelln " e 4•
man attıran müthit fırtınalu ıe9'r
dik. Hakiki ıiı ummanlannı bı~k: 
gibi kestik. 

Fakat İfte güneş, ıiaten kubbeyi 
birdenbire yırtb. Umamn hayra 
iÖı.lerimize srörilndG. Sia, ' iri kof\I 
renk bulutlar halinde hareket edi .. 
yor; b~ .bulutlar ılh ıuyun yüziffa._ 
den gıdıyor, ıih a-•mhnizia etra
fında uçuıuyor, bu esnada da alb
mızda bir baliae bahtının lrl ka
nadı dimdik havaya kalkıyor. 

Çok gegmı!!den memeli caııu·a· 
rın bGtün rücudu meydana çlktı • 
Tepeaindt= uçan bu diva1& hava. 
balıA-&nın heybet ve gürQlt°'Qndea 
ıaşırmıt ve korkmu' ribl yıldınm 
gibi, yıldırım sür'atlyle dfniıin di-
bine daldı, fa~al biraz 90llra, bu 
aef er biltQn alleai efradile Wrllkt. 
t kr•r •uf'! ,.oı: ne ~ıktı,.-::'Oiı!an 
ıemada cereyan eden bu mucizeyi 
temaşaya davet etmitti 1 

Nev·York, :l9 Alıutoe 
Gra[ seplin balonu /lflCe -v<a

rıaı Şıkago iJserinderı geçmi-. 
halk tarafından şiddetle alk'f~n· 
mııtır. Balona fenerli ve prujeh· 
törlU bir çok tayyareler refakal 
ediy"rdıı. 

Balon bü,.Jan ıonnı Nev· Yt>rlı 
iıtikametini tı.ıtmuı, hürriyet abi
deıi etrafmda bir kaviı yapara'lı 
Lakhürat<ı gelmi1 tıe karaya in, 
mlıtir. Halon ea:elce Lakhürıtten 
hareket etmif olduau için devri 
illooı ıeyahatı ·yapmış demektir. 

l~akhür.tte nıüthiı bir kalaba· 
lık vardı, 14 sıra ilserinde bin--
lerce otomobil meydanı doldu,.. 
ınuıtur. ~ 

Doktor Ekner hükurıaet namı• 
na memurlar tara,fmdarı utikbal 
edilmi~ ve 1.erıdiıirıfl reilicumhur 
JU. Ruv~rin l>ir mektubu w.ril· 
111iştir. .ıU. llııver bu mektupta 
scrulıatın muraffakiyetle ikmali 
içın temenniyatta b11.lunınakta va 
Alman mil/Qtine seldmlannı bil 
tlirmektedlr. Dr. EkntJr. ReUi .. 
cumhur tarafından kabul edil- • 
meh aare v aıingtonct gitmiftb\ 

ıün de ilave edHen tayyarelerden. , 
birine (f st{\{lbul Bahkçılan) adı ft-. 

rilmCJii yüılerce, binlerce h•miyotll 
bahk avcıları esnafımı,_ fuah .,.. 
ıOrurdan gaklere ~\\carmıı oluyor. 
Bu yükıek maıhariyotl,rini Uıam. 
•ükrfH\ ve ınefharele alan um\aaa 
eanahmıı bu büyük kadirtiııaaht• 
.l&yık olduklarını bundan ıoma da 
iıpat edeceklerdir • ., 

HitabeleriQdeQ · ıonra taJyare 
cemiyeti tuaf~n tayyare Nlslp
ltrindon yÜıbatı Az .. i n Eaver ve 
Kemal beylere birer albn 1aat, 
makiniıt Server ve Muhittin beyle-
re de bir• altın kalem hediye ol• 
undu, 

B~ndan sonra tayyareler a~ıtuaP 
halkın alkıtlan arasında bavala.-
dılar. Fatih-Beyaut cihetlerine ka· 
dar aittiler Ye lıtanbui llıeriad .. 
bot•ı içine kadar cevelı.n ederelııt 
te.kraf Yetilköye geldiler. 

l>Gnkü merasimde l.olordu ku· 
mandanı Şükrü Naili Pf. lıtanbul 
meb'uıu, H,l~ fırkaıı erk&Dı, tar
yare etmlyett nahiye şube re11Jeıl 
ve hey'etl idare azalan ve bir çok 
davetliler hazır b~luamuflarclıt• 
Mcruimi t~rare cemiyeti reltlt 
vekbi tlafü Fikret, izadan NaldP' 
~~IAhattln, makinist mektebi •O-,,.. 
dürü Salim beyl~r lclare etmlfl.,..,-.'• 

• 



Nazarı dikkata 

Tekaütleı~in, yetimleri ı, 
dulların 

6 aylık yoklaması haşladı 
ISTANBUL ZAT MAAŞLAHI MUHASEllEÇİLİGİNOEN: 
Zirde tasrihedilen esasat dairesinde Tekaütlerin, Yetimlerin ve 

Dulların bütün tuhelerde Eylül 929 ikinci alta aylık yoklama mua· 

nıeleline baılanmııtır. 
1- 31 Ağuıtos Cumartesi, 2 Eylül Pazartesi 

1'e 4 Eylül Çarşanba, 7 Eylül Cumartesi. olmak üzere ıekiı 
günde hitam bu
lacaktır. 

KADINLAR 
1-Pazar, 3-Sah , 5- Perşembe , 8-Eylül 929 

Pazar. ERKEKLER .. 
2- Kadınlara mahsus günlerde erkekler, erkekiere mahsus gun-

lerde kadınlar müracaat edemezler. . .. 
3 _ Maaş sahipleri behemehal bizzat müracaat etmesı ve cuzda-

nındaki fotuğrafı memuru mahsusa göstermesi şarttır. . .. 
4 _ Cüzdanında musaddak fotuğraf ı olmıyanlar alacakları ılmuha-

berlere fotuğraf ilsak etmeleri mecb~ridir.. .. . 
5 _ Hastalık v~ Maluliyet hasebıle bızzat muracaat etmıyenler 

keyfiyeti bulunduğu mahal polis ~airesdine ~dsdvik e~tbi~~edl~hri lazımdhır.1 6 _ Geçen seferdeki maaş tevzıatm a o ugu gı ı ız ı ama ma a 
kalmamak için müracaat eden her şahıs bir numara alacaktır. 

7 _ Bir gün aldığı numara ertesi gün için muteber değildir. O gün 
muamelesiıW yaptıramazsa ertesi gün yeniden numara almağa ve 
•ırasmı beklemeğe mecburdur. 

8 _ ilmühaberler behemahal yeni Türk harflerile yazılmıı bulu
.rıacaktır. Eski Türk harflerile yazılan ilmlilfaberler kabul edilmez. 

9 - Yo.klama i~mü.haber.leri ilsa~ı lazımgelen pullar behemhal 
kanunun tarı~atı daıresınde ıptal edılmiş bulunması lazımdır. Aksi 
taktirde tasdık eden muhtarandan ceza alınır. 

10 - Kırk kuruş maaş aali.si olan eytam ve eramilin voreceği 
Hmühaberler pula tabi değildir. 

1
11 -Gok· s

1
terilen müddet zarfında yoklama muamelesini yaptırmı-

yan arın yo ama mua 1 · ·· I k me esı uç ay ı maaş tevziahnın hitamından 1 

sonra yapılaca~tır. Beyhude yere merkeze müracaat etmemeleri. 
13 - Tekaüt. ol.~pta başka bir yerde maaş ve ücretle mütah· 

den ~ul~nanlar ılmuhaberlerini ait olduğu dairelerde tasdik ettir
melerı lazımdır. 

" 
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~·· ••• ••• 
~ FO"togra.f' ma.k:.i~esi 

1B Çays·tessa 1, 4, 5--10xl5 kitasındiı 
I• M • entor Refleks bir fotograf maki· 

dlesi satılıktır. 
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Görmek ve pazarlık etmek isteyenlerin f 5( 
hergün saat 12-14 de kadar matbaamızda i:i 
Kenan Hasip beye müracaatları. i51 
............ _" ............................ g;.;.········· .. ··································-·I SIP.!~!~'~!~~-~.~~!···~~· ... !!!!l~M~.!'.~~~~P.~~~P.!!~~~~ 

Nafıa Vekaletinden: 

Serbest mühendis ve mektepten 
mezun fen memurlarına: 
Şoae ve köprüler ve sular mumum müdürlüklerinin merkez ve vilayet 

l~k ltkd~olarında muhtelif maaş ve ücretlerle kullanılmak üzere ne 
Y se ereceden itibaren muhtelif kıdem ve liyakatta mühendis ve 
fen memurla!ına ihtiyacımız vardır. 

Ağustos nıhay~ti~1e kadar müracaat edecekler tesbit olunarak mev· 
cut şa~tnamelerımız dairesinde kendilerine tek:lifatta bulunacağı3. Arzu 

edenleran me.ktup ve hatta telgrafla mezun ol'~ukları mekteplerle haiz 
oldukları v~s.ı~alarda.nA bahsederek Nafıa veka~ti müsteşarlığına müra· 
caat etınelıdır. er. Bılahara vt:sikaların asıl ve ya musaddak suretleri 
vekaletçe tetkık olunacak-\ır. 

Ayni vazifeler için. Efnebilerden vuku bulacak müracaatlar ayni 
artlarla kabul ve tetkık olunur. 

1\1ektep kitapları tabilerine 
Devlet matbaası müdürlüğünde: 

1 _ flkmektep kitaplarının niha~et 7 ey~ü_lc, orta mektep kitap
larının da nihayet 23 eylüle kadar: fıat takdırı ko~isyonuna tevdii 

icap eder. 1 k. ı d · 
2 - Geçen sene fiatları konu an ıtap arın a. ~ıne bu tarihle-

r k d k . t s]'ım edilmiş olması muktezıdır. e a ar omısyona e 
3 K·t ı D let matbaası Fen memurluğuna tevdi ettik-- ı apcı ar, ev . . . . . 

ı · k't ı d · 'h decekleri tarıhlı bır pusla ınua etbrecek-
erı ı ap ara aır ı zar e 

lerdir. 
4 - Müelliflere verilen ücrete ait mukavelename nüshasının da 

komisyona ibrazı lazımdır. 

Mailli Gaziler Pazarı 
Türk Anonim şirketi tasfiye bey'etimlen: . . 

·K h .b. tasfıyesın~ anunu ma SUS 111UCI ınce başlanılao 

/ Malul Gaziler pazarınd'1 

Büyük tenzilatla satışın 
ı::ylülün 2 inci Pazartesi ··nü •a ılaca~ı ilan olunur. • 

Cumaıtesi 
7 

..................... 
Alemdar zadeter 

vapurları 
Seri, lüks Karadeniz postası 

Millet 1 Eylul 

P •akşamı 18 de •· 
azartesıkeciden hareke 

fZonguldııJ., lnebolu, eu-enye, Sa. 
mıun, Ünye, Ordu, Gireson, Tro· 
bum, Riuye ıidecekıir. 

Müracaat mahaHi: lstau-
hul Meymenet hanı altındaki 

yazıhane 

Telt>foıı: Jstanbul 1154 

••- HAK'l T'ilİVOLOG ~ 
"' Dr. HSAN SAMI 

Bakteriyoloji laboratuvarı 1 l\'IOBİLYE s 
Mağuamızd her keseye uyğ'un yatak, ulon yemek ve yazıhane 

takımlaril karyolalaumız: rokabet kabul etmez derecede ehvendir. 

Bir ziyar:t iddiamızı iıopata kibdir. litanbulda Finc .. n ılarda 

Pek dakik kan t•hliliitı 
(Vasernıan teamuliı) k ure~ \'llt tadadı, 
tifo ve ııoıtmn ha talıkları te§hiai,idrar, 
balgam, cerahat tahliliti, Uitra mütr ... 
kopi ile frengi taharrisi. Divanyohmda 
Sultan Mahmut tUrbesi karıarn4a 

No 27. Tele: btanbul 3'07. • 

AHMET FEVZi Telefon Is. 981. . 
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1 Bugün 31 Ağustos 1929 
Istan~ulda .Oağçe kapıda 

ETABLISMAN OROZDI -BA 
Ticarethanelerinin büyük tenzilatlı satııınm birinci güaüdür. 

Yünlü, Pamuklu ve İpek~i kumaşlar- Erkek, 
Kadın ve Çocuk elbiseleri • ltrJyat - Mefruşat· 
Yolculuk eşyası - Her nevi çantalar - Tuhafiye · 
Kundura - Mutbiıh edevatı • Oyuncak ve saire 

1 

Son gelen büyük miktarda 
istok mallaranıız çok ucuz 
olarak satılmaktadır. 

. . ' 
• ' ' ' • , • ' , l. I ' 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Gazino maa bahçe 

1 - Galatada şahkulu mahallesiade ıi~Jaaae caddeıinde ıaziao 
maa bahçe. 

kahve maa bahçe · 
2 - Galatata şahkulu mahallesinde karanfil sokatında Te şif· 

hane caddesinde kahvehane maa bahçe. 

Müddeti müzayede: 13 Ağustoı 929 dan 4 Eylul 929 Çarşanba 
günü saat on dört buçuğa kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müıayedeye vaz 
olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört bu 
çuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 
müzayedeye iştirak etmek üzce lstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf 
akarlar müdürlüğüne müracaatJıarı ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı haldı:mda malamat almak isteyenler bu 
müddet zarfında müazayede odasına müracaat ederek ecri misil 
raporlarını görebilirler. 

Satılık dükkanlar 
• H~sköyde Tersane kapusu civarında cami altı sokatında 35 No. 
ıle n urakkam önü bahçeli ve fevkinde 3/51 No. odaları havi kah
vehane. ayni senet ve zemin üzerine mebni ve Ok meydanı sokağında 
3. No. ıl~ mürakkam bir bap fevki oda dükkan heyeti mecmuası 250 
zırad~~ ıbar~ttir. Sahibinin vergi borcuadan dolayı 21-18-929 tarihin· 
den ılıbaren 21 gün müddetle müzayedeye konulaıuşlur. Talip 
olanlar lstanbul Vilayetiidare heyctir üracaatları. 

• +. 
Galatada Aımala mescit mahallesinde Saka çıkmazında 1 No. ve 

60 ziradan ıbaret arsa sah1binin \eri'i borcur.ddn dolayi 21-8-929 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle müza) edeye konulmuştur. 
T \ip olanlD ın IstanbuJ VilAyeti idare heyetine mürecaatlan . 

BOVCIK 
Tayyare püyeıngosu 

VIEDRNCD 'TIERTRP 
ikiNCi 'KEŞiDE: 11 EVLOLDEDIR. 

BCVCK iKRAMiVE: 
35, 000 LiRADIR 

AVRICA: 

18.000 
1$.00G> 
12.000 
1 Q • OÔ()ıirahk ikramiyeler v 
1 O.Ooo liralık mükafat 

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

38 000 Lira kuaaan 99l4 aumarah bilet: ataabul, 
Trabaon, lıu11ir ve Turrutluda. 

18 000 Lira kannan 30811 numaralı bilet: fstanbul, fülirne 
lzmir, Acıpay•m ve Saoıaunda. 

U M Lira a.-..ı. 33166 au•aralı Wlet: .l.Yıı .. ul, Hay__., 
l ... ir, Ödemit ve Sameua4a. 

12 ()()O Lira kazanan 12159 •umarah bllet: lata111tul, 
Çanakkale ve Samsuada. 

10 000 Lira kazanan 32575 numaralı bilet: latanbul, 
çel, İzmir ve Osm•nelide Sablıaıttar ... 

----------------------~----------:----:-~--".":""'.::-::· 
Istıwıbul icra dairesinden: Abdülkadir 

~ Gillette tras bi.,. 
çaklarının iİna
linde yapılan 

m s.oo ıccrobelcrdc, bunların 
lll(lam Shdficld çcliğiodco nıa· 
mili ve yüılcnniD ~keskin bu
lllnmnn htiebilc bıı bıçakla mU· 
wddiı dıfallf ın1l'lterib bir sU· 
rene tra$ olunablmcsJ uspu 
edılmişör. 

Yola çıkmaıdım evvel bir 1>9· 
ııı.ı aımaııı.ıı du.bııar cdiDls. 

Qillette· ---
Felemenk Bahri iefit 

Baııkdı 

Merkezi · ' 
Amstedram 

Galaıada karaktiy bani dairei maheuM 
telefon Be) otlu 37ll • 5 Mcrke 

poıtanesi iUiııaliaıie Al.ı..ıtıııci ha 
telefon lııambul 56} bemevi &ok.a 
muamelitı ve emoirct kasalirı ic.rı 

Z •)İ - latauhul gümrüğünden aldığıın 
• 27 • 8 • 929 tarih ve 16145 nuJDU"alı 

makbıız r.ari olduğundan yeaiıüııi Çlbra. 
cağım. Eelminin lıükmü yoktur. \ 

Sultan hamam Marpuççular bllyük 
abut han 29 numara Vatcı1k 

Z a)i - ="ufus tezkeremi zayı ettim.ı Ye
nisini çıkaracağ mdan eık mın h~'110 

yoktur \1 ta b u ı 

efeodiuiıı borç aldığı meblağa mukabil 
üçüncü dereceJe ipetek götterilea Betik· 
tşta yoai mahalletle PGıta ve hoıaaııca 
soka.tında 2-11·11·1 nU111aralı iki bap dük· 
kiinı mu~temil bir bap hanenin ü~te bir 
hiseeııi 45 guo müddetle bilmilzllyede bin 
beş)ıiZ seksen lira l>L-delle talil>'. uhd~•~nde 
iaede bedeli mtuayede haddı lA)ıkuuıt 
ohaadılından bir ay müddetle muı&) leye 
konulmw§tur. 

Hududu: Sığ ta.rafı poeta ~i 901 
tarafı Hılımur cı:ddesi arkası Mehmet 
Tevfik. efeııııli konalı ve ba .. i ve bor .. 
sancı sokağı ıle mahduttur. l\eeabası: alu 
ym altı artın tcrbııade bir setli arui oa• 
hlliıtde ıkı yuz otuz yedi arşın murahb.. 
ıııdı bına, muklJJaki•İ bahçedir. Muş~lllİ· 
Jitı: bina llariceıı Ugir dahilen ab,ap 
olup bir mermer ulu bir koridor iiç eofa 
dokuz oda, iki Qlllı arası oda, bir salo• 
bir odunluk, bir mrrdi,·cn altı koı:nürlük 
üç t.eli, 1lir ttıuthak, iki kuyu. iki sarnı9 
bir aydınlık !Dllballi, ikıi balkonu , e bir 
şahııişi •uht••\ idir. Hnede terkos ve elek· 
ırik tertılıatı ıne' out olııp dı\ arları 
ıstampa nakıflı \ '6 tavanlar \e kapı'aı 
yağlı bo)a, merdiyen ,e sofatar nıuvaınha 
do elidır. Hııned~ horrlu sakin Ye Melkoa 
n Aram el cııdiler kiracıdır. Bahçe etrafı 
üç metre irtifaıack dıvarla muhat bit 
aaeraıer fıakıyıli havıu ve ,W Ye oa ad.c 
mey\ a fidanları ve arlıa ıarafıa bİI' haclı ... 
odıw;ı olup ii&eri kırmııı çilli döteıli ~· 
kaıuerıyelidır. Bahçe.te bir tet olup den_ıır 
pumaklıklıdır. Dii«lil•1w po• cı~·ı~ 
de , 1 h.ae iMiMifnde o'Jup u,ir l>iııı 
kattan ibaret bVi.NIUD .,....; u&or ~ 

.. \demir pırnıaklıklı zemi.AleJİ beto• 
ge.rwın "lH> d ._.J 
ve\hoıtur. Fazla .. rf4ıaal 929-.ıno:> Oll)'au• 
d ~·azle lıle'ide 1al9fcıUı tauıaaıaı lr:iymel 
ır~m•.J olıllı (lMOO) li.ıduı bil-. 

111 __.... .......... (1We lıO) ......... 
1• -..- li . o.--1.....l 
pey •kı;aeınııı tel mı ve•e •~ .. 
3.ıv.929 ıu.ıbiude saat 14 uıa 16 ya kadu 
son ~>•dtiii \apılacaimdan milfteril• 
rın bi .. t v.ya bilYek.iJe hazır bulunma• 

ı!ll.ı olunur. 
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Bir kamyoııuıı mükenııneliyetine bunlaı·dan hiıyük 
olur mu? 

Doç lianıyonlaı,,ıııııı · altı silindiı·li motörü, şa~iııin her 
beygir kuv.veti. isabet ettirecek kuv-yirıni altı kilosıına bir 

ettedir. 
Yedi yataklı ve }(amilen işlenmiş çelikteıı manıul krank 

şaft, motöre azanı! sağlaınlıl\. ve saı~sın.tısız harel{eti temin 
etmektedir. 

. Kamyonun tazyik görecek her parçası. krom ve nadyom çeliğin- . 
den imal edilmiştir. 

DOÇ kamyonile malınızın zamanında yetişeceğine enıin olabi-
• • • 
ırsınız. 

Kar, yağmur, çamur DOÇ un sağlam şasisi ve 
sında hükümsüz manilerdir. DOÇ kamyonunu, bir 
tahkik ediniz. 

mebzul kuvveti 
DOÇ sahibinden 

Törki~e için umumi Vekili: 
Kemal Haljl, Mehmet· Rif at ve şürekası 
İdarehant? vek1satış yeri: !i: Garaj .· ve tamir yeri: 
Beyoğlu isti al caddesi No 168 :$: Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 
1,elefon Beyoğlu 742-743 Telgraf: Tatko iff Telefon Beyoğlu 1155 

Taşr ~ «:3A.C!C1.t~.-tcı.lı.kle1.rı : 
Ankara • Zabıtçı zade ve şeriki • 
İzmir • Mahnıut Celalcttin be) . 
Kayseri . l\luhaddis zade A!im hev • 

"' 
Adana l\Iuharreın Ifilmi ·bey . . 
Gaziayintap: Güz~l bey zade llasan hey 

: · Hacı Ahhas ve mahdumları l,rahzon 

Maarif 
. Leyli lise ve orta mekteplere meccani kayt olmak üzere makamı 
vekalete bir çok müracaatlar vakı olmaktadır. . · ~ 

Halbuki bu mekteplere leyli meccani taf ebe kcrbulü 915 nu~aralı 
kanun mucibince müsabaka ile yapıldığından vakalete müracatla inti
zar vaziyetinde kalarak müsabaka zamanını geçirmemek içın alakadar
farin 21 Eylülde yapılacak müsabaka imtihanlarına iştirak etmek üze- · 
re doğrudan doğruya kayt olmak istedikleri mektep idarelerine mü
nıcaı.t etmeleri. 

uı Diyarhekir : Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve • •• ıı: Edip beyler. · 
:•• .!! Bursa Nasuhi Esat bey 
!ıf Samsun . Esat efendi zade Seyit Bilal . . 

:I~mail zade Vahit ve şürekası 
if ı Gireson 

İsparta • intibah şirketi • 

id . IHalatya Biidılı zade Tahir bey 

Istanhul Ticaret mektebi 
alisj Inüdiriyetinden: 

Mektebimizin yüksek ve orta kısımlarının 928-929 ders sene1l'İ 

mazeret imtihanlarına Eylulün üçüncü salı günü başalanacağı ve 

onb!rinde nihayet verileceV,i ilan olunur . 

= 

Aslteri m 
l<asa ilin 

IJ!t l!I 

..... .. ,, 
• • 
j 

........................................................ 
A Antalyadaki kıtaatın ihtiyarı olan Un kapalı 1arfla münakasaya konmu~t\10r. llıo.lc~ı 

15 - eylül · 1929 pazar günü ~aat 16 da l.:;paı-ıuda aekeri ~atınalma lwmis) ununda 
yapılcaktrr. Taliplerin Şrtnme suretini Jrnmisyonuınuzda gürmeleri ve teklifııauıelt:· 
rini teminatlarile beraber lsparto.daki mezkur komi"'yona vermeleri. 
D ııizlideki kıtaatm ih~iyacı olan l,;ıı kapalı zarfla miinakasaya konulmuştur. lhali~:ı 

16 evlül 2 paz:ırte'l günü saat 16 da I<iplrtada a~kP.ri satm alma ı-.oınis~onun.Ja 
yapılacak'tır Taliplerin şartname .suretini komisyonıtmnzda görmeleri ve teklifnamelerini 
te'minatlarile beraber Ispartadakı mezkur komisyona vermeleri. 

İ zmit, Darıca, Tuzla ve Adapazarındaki kıtaatm ihtiyacı olan Sığır ve koyun eti 
kapalı zarfla münaa<ıaya konmuştur. Ilıalesi 9·eylül·929 pazartesi gUnii •aat 14 te 

Izınitte a~keri satın alma komisyonunda )apılac:ıktır. Taliplerin şartname suretini 
komisyonumuzda görmeleri ve teklifnamelerini teminatlarile beraber lzmitteki mez· 

kür komisyona vermeleri 

M ardin v; ci~·arındaki kıtaatın ihtiyarı olan ~k'.~ek ve ar~a kapalı z~rrıa nıuna: 
kasava konmuştur lhaleei lO·evHil-929 <;alı gunu şaat M,30 <la ~lardınde asken 

satın alma komisyonunda yapılaco.ı:tır Taliplerin Marclin<leki m~ıkür koıni;yone 
m(iracaatları. M erzifondaki kıtaatın ihtiyacı oları arpa kapalı zarfla mli'.1aka~aya konmuşt.ur lhak~i 

5-eyllıl.929 per~enbe günü saat 15 te .!\lerzifon<la askerı satın alma kumı:-ıyunuııda 
yapılacaktır. Taliplerin :\Ierzifondaki m~zkur komisyona müracaatları • 

A nkara merkez ihtiyacı için Haydarpaş~da teslim 400 ton ko~ ~~m.ıirii kapalı 
zarfla münakasaya konwuştur. Ihalesı 7 - e} liil - 929 cumarıesı gua u snat 15 le 

AnkarAda merkez satın alma komisyonuniia ~apılacaktır. Şartname~i sureti komisyo
numuzda ınezcmtur. Taliplerin şartnanıdini görmek 'rızre komic;\ onurnuZ.a ve teklif. 
namelerini vermek üzre teminaılarile Ankarad'1ki mezkur komi:.yona muracııatları. 

S amsunda bulunan ve bulunacak ollln kıtaaıın iia:ı--.anatı ihtiyacı olan arpa kapalı 
zarfla miinakasaya konmu1tur. lho.l~,i 2 - e)'lül~ 929 pazartesi gıiniı saat 15 te Sam 

sundıı. askeri satın alma komis) anunda yapılacaktır. Taliplerin Samsundaki me2kiır 
komi~yona müracaatlerı . • 

K apalı :zarfla ihale edilece~i ilan olanan 24..~ ton kiriple · maden kömürilne verile~ 
fiat pahalı gi.irüldiiğiinden · patarlıkla alınacaktır. ihalesi 2 - eyliil - 929 pazarte3J 

günii ~aat 14 te komi;yonuınıııda yapılacaktır. :r~lipl,.rin şartnamesini gormek llzre 
her gün ve ~ünakaşsya . i~tirak edeceklerin zamanı mezkürda konıisyonuınuıa . ~ 
m uraraat ları. • 

Y erli mamulatından 1 i5000 metr~ yazlı~ ~lbisel.ik be7: ~ubaya~sı .k apalı ıarfla 
münakasava konmn~tur. l haleı11 5r. l·.vlul • 929 tarıhıne musadıf perşembe 

- 'ı .... J 
giinü ~aat on dört buçuktur. Taliplerin şarınsıne ve numunesini g..,ımek üz.re her 
gün Ankara merkez ~atın :ılma lrnmis\'onuna muraraatları •;e milnal\a~aya i:ıtirak 
edPceklerin o gUn w• , dtından evvel teminat ve te ,lif mektuplamıııı makbuz mu· 
kaLilinJe mezki'ır kut.ıM on rİ\ asetine tevdi eyl~melı-ri. 

M erıifonda.-i kıtaatıu ihti\a;ı olan ~aman kapalı zarna münaka,.aya konmu~tur. Iha· 
lesi 'ii . eylül - 929 rııınaiıe~i giınii !'aat 15 te .\lerzifonda ask eri satın alma kuıni3 · 

) onumla yapılacaktır. Taliplerin .\lerziforıdaki mezkur komisyona müracaatları. 

M ilas<laki kıtaatın ihtiyacı olan Ekmek kakaıı zarf!~ münakıısay~ konmuştur. 
İhalesi JO . 10 - 929 per~embe giinii caat 14 te Mıla.ıı da asken ı:;atın alına 

komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin l\Iilasdaki mezkur komisyona muracaatları. 

1., rabzonda bnlunan ,:üı elli 9in kilo kadar askeri rşyanın Erzunıma nakli kapalı 
zarfla miinakasa,a konmııştıır, ihalesi ll·eylül.929 çarşanba günü saat 14. tı> Erzu· 

rnmda )apılacaktıl' .. Taliplerin Er.mruındaki mezkur komisyona miiraeaatları. ............................................................... i Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan j 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S f'limiye Vf' danıtpaşa k ı,.lalarınJa kraldinı t-Jcn ~üz Lin kilu miJ;dannılaki Glıbre 

pazarlık >'lireti le •atılarahtır. lhul • l f'\ liil 929 azı;ır ~ünti saat oıııl ı itibaren \il· 

pılacııktır. Taliplerin ~nrtnamr~ini gornıtleri \e :.artnanıeôe )azılı ulaıı ;;t: it<lc:kı kmi· 
natlarile komisyonumuzJa hazır bnlunmaları ilin olunur. • 

Aı-keri ihtiyaç ,için bir adet ~iftli ~and~k 20 a~et ince. tel fır.ı;a 500 ~>ilu zaç yağ~ 500 
a<let muhtelit Ampul 10 kılo Naftalın 10 kılo vazelın 5 kılo makıne yağı. 5 kılo ta· 

ranmış yün 2 adet el araba-.ı lOadet galvenizli su kovası 60 adet hasır süpürk.e 10 adet 
tiiylü fırça 50 adet çalı süpiirgesi 5 adet elbise fırçası pazarlık suretile mubayaa edi· 
!erektir, ihalesi 1 . Eylrıl . 929 pazar günü "aat 15 den itibaren yapılacaktır, Taliı.ıle
rin ,evmli mezklır<la komi,;yonunıuzda hazır bulunmaları ilan olunur, 

G .ümüşsuyu hastane5irıin .b:ızı mahallerinin ıanıiri pazarlıkla yaptırılacaktır. İhaleıi 
2- Eyllil. 929 Pazarte~i giiııii sııat 14 le ) apılacaktır. taliplerirı ~artııaıııe,,iııi giirme· 

leri ve ljartnamede yazılı olan ~ekildt:ki teminatlarile koıniııyunumu:tda lıaıir bulun!lla• 

)arı ilin olunur. 

Ç orludaki kıtaatın ihtiyacı için 830000 kilo Yulaf 1'apalı zarf usulile miinakaıaya 
konmllştur. İlıalrsi 4 - ey:uı - 92~) çar;-aınb:ı günü saat on beşte icra edilecektir. 

Taliplerin şartnamesini görmek ,.e i~tirak etmek üzre çorludaki satın alma komisyo
nuna müraraatları ilin olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 11996 Çt>ki odun k:ı.palı zarf .~s~lile ~ubayaa edi~l'~ektir .. !halesi 
49.929 çar,anba günü :;sat 14 t.: )Rpılacaktır. lalıplerın şartnamesını komı~yonu • 

muzdıın almaları \·e şartnamede yanlı oları ~ekildeki te'minatlarile ihale saatinden 

rvvel komisyonumuzda hazı r bulunmaları ilan olunur . 

..................................... ~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· .... ·······~·~·~·~·~·~•11:1 

L:v!.~~~t!~.i .. :s.~~~!.i:::=.t!~:.ı.1!1.a~~~~!~!.~~:!~~.~: .... 
Stit Yoğurt 
Kilo Kilo ·ı 

10000 5000 : Harbiyı> me1<tebi için 
40000 00 : Gülhanc hastanesi için 
35000 25000 : Tıbbıye mektelıi ve Haydar paşa h•.'!tanest lç!ıı 

Halada mahııilerile hizalarında mikdariarı muharrer Süt ve Yoğurt bir arada 
ve fakat mahallerine naaran ayrı ayrı üç şartnamede olarak kapalı zarf ~uretile 
satın al macaktır. Mi..inaasalan 2 - e) liıl · 929 paarte&i günü saat 14,,j() da Harbiye 
mektebi ) eme haneleri önündeki mahalli mahsusunda icra kılınacaktır. Taliplerin §art· 
nameleri için mahalli mezkurdaki komisyona müracutları ,.e i~tirak. için de iartna. 
meleri veçhile hazırlayacaldan teklif mektuplarını saati muayyeaeıoine kadar ilmaber 
mmıabilinde mahalli mezkürdaki komisyon r iyasetine vermeleri ilin olunur. 

1·······~·············································· ... ~~~~?~~~-~~~.~:.~~--~~t:~.~1:':~ .. ~~.1!1!!;'~:!~:ı:~~~.J 
irtibat zabitlitine 

Eskişehirde bulunan kıtaat htyYaııahnın ihtiyacı için Kapalı zarf usulile milnak•· 
eaya konulan 131,000 kilo Yulafın 15 

1
• S. 928 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 

münakasa)~a konulmuştur. 4 • 9 • $}29 Çarşamba giinı.i eaat 14 de ihale edileceğindeD 
taliplerin şartnamesini görmek için her giln iştirak: edecekler ihale günü 0/• 7,"50 te 
minat paralarile komisyona muracaatları. · . .................................................... ...... 
t ..... :.~~~ .. ~:.t!!!~!~~ .. ~~r;:.i~!.?~~~~!! ... .J 

S iyah !!aç muhtelif eb"atta 210 adet tahm.in_i k.ilo~u 22455 
Köşo:bent muhtelif eb'atta 80 adet tahmını kı!osu 2900 
Galvanizli saç muhtelif eb'alta 130 adet tahmini hl.osu 3900 
Yuvarlak ahen demir ç:ubuk tahmini kilosu ] i~O 
t.Iiinakru:ai aleniye ile ihalesi 21 eylül 929 cumartesi saat 14 te, 

Milli müdafaa vekaleti deniz fabrikaları için liizunıu olan halAcıa muharrer e~yı 
hi7,asında gösterilen gün ve saatta ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini glirmek isi~• 
yenlerin her giin ver~ek İ5teyenlerin yevmi ihalede muharrer saatte Kasımpaşad• 
Deniz satın alma komısyonuna müracaatları. , · 

50 ton Ga:r., 35 ton Benzin pa1.arlıkla ihalesi 2. Eylül-929 pazartesi günii saat l ı te. 

Kapalı zarf usulile münaka~aya konulan ve 12 ağustos 92Q tarihinde ihale~ icr• 
rdilecek olan ve ınıkdarları yukarda yazılı gaz ve benzine yevmi mnkürda talip ıuh~ 
etme'diğinden tekrar münakasa\a konmuştur. Şartnamesini gormek istqyenlerin \'t> 
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. · ·. · auıı sına talıp olanların da balada muharrer giin \·e ııaalte Ka:.ımpe.şada Drnız lc\·azm1 5 

alma komi 'i) onuna mürac:13tları. 


