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Limanlarımız 

~ , Atbıa yakın zamana kadar orta 
bh kuaba idi, lzmirden küçüktii. 
Son tahmialere göre Yunantıtanm 
lllerkezi, limanı olan Pire ve civa
nndaki Faliro sayfiyeleri ile birlet· 
Dlİf 700,000 nufuıluk bir ıehir ol
muı. Selinik bile, türklerin müba
deleıinden ıonra iki misli büyümüş. 

Pire Umanı arbk ihtiyaca kafi 
gelıniyor. Giren, çıkan çok, yer az. 
M. Veniıeloı bu defa hükumet tef· 
kil edince orada bir ikinci Jiınan 
ihdasını Ye esklılnln gr.nifiendiril
meıini tetklka koyulmuı. Aya-Y oryl 
Körfezinde muazzam bir liman vil· 
cude getirilecek. 

Bu İfİn lngiliı miihendiı ve mü
teahhitlere ihale edileceği söyleni
yor. Venfı:eloı tahHn buna alaka
dar olmuı ve bütün plinları ikmal 
ettirmlı. Dotru bir rivayete ıöre 
bu yeal meraa Hamburg ıfbi ıon 
alit ve ednatla mücehhez olacak, 
aktarma itleri çabuk bitecek, vapu
rlsr aata Yakıt kaybetmiyecekler 
umum makinalar elektrikle iıleye: 
cek. 

Aya • Y oryide pek büyük dok
lar inşa olunacak, emıalsiz bir eıer 
meydana konacakmış. Bu planın 
tatbik ve ikmal edileceiine zerrece 
füphem yoktur. 

Kezalik Jeni ve eski limanlar 
sayesinde Atina ve Pirenin ehem
miyeti bir kat dalla artacağma ku
vvetle İDanarım. 

Yunanın bahri ticareti, gemileri, 
zaten bu limanlan itletebilir. Yu
nan ticaret aefiaelerinin son iata-
tistiki ıadur: ' 

\ 
Yük vapurları: 396 tone; 1,154,355 

ton;Yolcu vapurları: 118 tane; 79,139 
w11, oxyanua ııemuera: 3 hlne; 1.3;?'ı<;:, 
ton: Saire: 11 tane: 1,617 ton. 

Yek6n: 525 tekne! 1,025,836 ton. 
Bahri ticaret itibari ile Yuna

nistan 7akın ıarkta her devletten 
üstündür. Atina-Pire ve Selinik li
~anları Iıtanbul ve lzmire müthiş 
Olr ıurette rekabet ediyorlar. 

Civarı ile birlikte Atina, Istan
bul~ nufuıca geçti. Selinik te İz. 
miri. . 

Bu vaziyet bizi dütündürmelidir. 
. Pirede Aya· Goryi limanı yapı
urken İetanbul limanı bu halde 

kalamaz. Hinterlandı (iç el) olmayan 
s ı · 'k k 'd . e anı aı eten lzmiri geçmemeli 
leli. 

fatanbul Umanı acil ıılihata 
muhta t T 

ld çır. enanemiz mükemmel 
o ~lıa halde acaba neden tamirat 
vett' ••taab hila burada temerküz 
e ıreıniyor? Ti • b. il il carı ır zihniyetle 
y r ınGyoruz. Tahmil ve tabi' d 
tikayet etmiyen yok L. ıye en 
kendini bir maliye• t ıhnaaila tirke~ 

H • • tubesı 
.anıyor. albuki bu idared 

. t h' en nıak-
ıat ticare e ızmetten gayri bir 
d "ld' L. b" h şey eği ır. ımamn ır arabeye dön-
memesine gayret lizım. 

Liman deyip geçmeyin: Türkiye
nin bütün ithalatı, ihracab İstanbul 
ve İzmit vuıtaıı ile oluyor. Bu iki 
bendere olanca ehemmiyeti vermez
aek ticaret güçleşir, hayat pahalıla
Şlr, iş azabı· ve neticede devlet büt
çeıi de ilkıştr. 

Bir liman noksanıdır ki Zongul
dak gibi cihan değer bir kömür hav
zaaını, lıtanbula 120 mil mesafedeki 
bir hazineyi abl bırakıyor ve lngil
tereden kömür getirtmeğe mecbur 
oluyoruz. 

Bir liman inıta etmek içln ne 
liıım? Par.l. Bu pararun bulun
ması muhal ınidir, sr\iç müdür ? 
Zannetmem. bir liman resminin 
sermayeye kalbedilnıeai ( yani ka
pi talizaayonu ) bu ite ki fidir fik
rindeyim. K6mürcüler de bu r · es mı 
memnuniyetle öderler, tek liman 
yapılınıl 

Atlnanan batı ucunda Zonguldak 
ve Eretli gibi bir define olnıadıtı 
halde bu dere~e ilerledi. lıtanbul 
f zmir ve Zonguldak limanlarını ihy~ 
edecek olureak memleketimizin bu 
kısmmda zenginliğin fı,kıracatı be
dihir. 

Hiç limansız ticaret olur mu? 
Kara denizde insan kolu ve batı 

LONDRA BÜYÜK EL< 1 iJZ FERiT BEY, DON, HAREKETi ESNASINDA 

anır znyaıret Loınıdıra sefıırn 

Irak maliye nazırı Ganiıiıa Ferit B. dülı 
hey dün şehrimize geldi. ğitti 

frak maliye nazm Ganima B. 
dün Şehrimize gelmi' ve Tokatlı
yan oteline inmiştir. Ganima B. 
muhtelif memleketlerde tetkikatta 
bulunduktan sonra şehrimize gel
miştir. Kendisile görüşen bir mu
harririmb:e şu izahat. vermiştir : 

-
0Avrupanın muhtelif memle

ketlerinde tetkikat için gezdim. Zi· 
yaretlerim huauıi mahiyettedir. 

ilk defa olarak Türkiyeye ,.eu
yorum. Türkleri ötedenberi aeveriz. 
Dostane münasebabmız vardır. Ye
kdiğerimize terakki için yardım edi
y ut\a.&. Tllrklyeye ye.n.i ~{rl11l içi 
derin tetldkatta lııuluaamachm. Za
hiri g6rGnOşler memleketin hakika
ten terakkiıini gösteriyor • Eıki 

Türk memurlanndan memurlarımız 
vardır. Meseli Bağdat defterdarı 

Scını dakftkaı 

Kumkapıda 
iki treri 

c;arpıştılar 
--ıc--

Dün Sirkeciden kalkan ekspres, 
treni Edirneden gelen marşandiz tre-

ni ile yanht manavra yüzünden Ku
mkapıda çarpışmıştır. Vagonlardan 
di>rdü hattan çıkarak harap olmuş
H da nüfusça zayiat yoktur. 

Bu hadise üzerine Şark demir 
Y.olları kom,eri işe vazı'yet etmiş
tır. Meıuliyetin nede ve kimde ol
d~ğu tahkik edamektedir. Şehri
mı~de bulunan Nafıa vekili Recep 
B. ıte büyük bir ehemmiyet ver
mektedir. -
. Bu. hususta fark demir yolları 
ıdaresınden izahat tal d k ı ep e eccği 

uvvet c tahmin edilnıekt d. e ır. 

hala tabiata galebe etrn . • 
Zonguldakta insanlara vearnpıştlar • 

k d d ı ur ara 
uman a e en havadll' Lrtı 

• • 11 nad11. 
Lehııtamn pek az h·ı· 

ıa ı ı var· 
Haydarpaşadan Pendiğe k d · 
B 1 b b G a ar.·' 
u~~nb'al' era er dinya noktaıında 

ıun ı ır ıman yaptılar. Oraıı eh 
· tı• b' h. l enı-mıye J ır şe ır o uyor. 

Almanlar ( Hamburg, .Breınen), 
belçjkalılar ( Anvera) denızden uzak 
nehirler içinde Küreiarzın en ya
man deniz Iimanlannı kurdular. 

Felemenkliler bir kronometro 
saati g'İbi itleyen Rotterdam ve 
Amsterdam limanlart ile bir kııım 
alman ticaretini bile kendilerine 
çektiler. Biz iıe tabii limanlardan 
bile iıtifadenin yolunu bulamayız. 

Atinanın ikinci limanı bizim için 
ibreti mucip lomalıdır. 

Liman işlerini programına ithal 
eden muhterem fımet pafa hükume
tinden bu muvaffakıyeti de bekleriz. 

Celal NURİ . 

eabıkı Fehmi bey varidat müdürü 
umumiıidir 

Sabık Posta nazm Oskan mar. 
dikyan E. maliye müfettiti umuıni
liğinde bulunuyor. 

Tahdidi hudut komisyonu, ihti
lifabnın halline çalıtıyor. 

Petrol işlerinde ~ittikçe faaliyet 
art.yor. Tesisat ilerilemektedir. An-
gla Persiyon tirketi faaliyete geç. 
miştir, 

Jrakm düyunu umumiye için 
ayrılan 10 milyon lirasını bir kaç 
ıene zarfında ödeyeceğimizi zanne. 
diyoruz,,. 

Irak maliye nann bir kaç güıa 
•onra Ankaraya sfderek HllkGmet 
erkinımızla tema. ettiti gibi Yalo
vada bulunan Gazi Hazretleriain 
avdetinde de kendilerine arzı tazi
mat edecektir. 

K.@DaıyDDIK 

Yeni icra 
daireleri __ ,._ 

icra işlerinin m~ntazam bir şe
kilde cereyanını temin için yeniden 
3 icra dairesi ihdas edilmiştir. Bun
lardan iklıi bilumum icra işlerile 
meşgul olacak, üçüncüsü de ırayri 
menkuller işi ile uğraşacakbr. 

icra reisi Refik beye baş mua· 
vin Şekip ve Reşat beyler yardım 
edeceklerdir. 

Bundan maada 8 icra memurluA-ıı 
daha ihdas edilmittir. 

Bugün icranın mürafaa salo
nunda İcra reisi Refik B, ilk milra· 
faayı yapacaktır. 

,. -ıt-

Bir mOddettenberi meıoı~n ıela-
rimizde bulunan Londra bilyük el

çimiz Ferit B. din eemplon ekspreale 
·Pariae müteveccihen hareket et-
mittir. ı 

Ferit B. istaıyonda birçok zevat 
ve doıtlan tarafından teıyi edll
mittir. Ferit B. Pariıte birkaç ırGn 
kalacak, orada bulunan ailesini ala
rak Londraya bu ay nihayetine do
tru avdet eyliyecektir. 

Ferit Beyia, Londraya rider rtt
mez, Türk - Yunall meaeleai ve bu 
mesele hakkında lngiliz hariciye 
naam M. Henderıon ile V eıil&iloa 
araaada _,..,._ ed .. •GkAle...a... 
bakkmda M. HendereonJa bir mCl· 
likat icra edecetl söylenmektedir. 

Ferit 8. trene girmeden evvel 
kendiıini te,yie gelen Nafia vekili 
Recep Beye Ga%i Hı. ne arzı ta11-
rnahnm iblatma tevaHut buyur
rnalarını rica etmiş ve: 
-"Londrayı teırifiniıe intizar ede

rim.,,demiı ve badehu gazetecilere 
tunlan söylemiıtir: 

"- Yuıldıtı ve ıliylenditi gibi 
hiçbir talimab haiz bu)unmıyorum. 

İngiltere ile olan münaıebabmız 
doıtane ve samimi bir ıekildedir.,, 

Kiralanan vapurlarımız 
Ruı harici ticaret oduı Mısır ve 

Yunaniıııtana mal aevketmek i~n 
vapurlarımızdan dart taneaini ma
lamıtbr. 

Bu vapurlardan biriai Rus lim· 
anlarından biriıi ile lıkeaderiye 
arasında kömilr ve kereste nakline 
baılamıtbr. 

Maruf teşrihi marazi müderrislerinden 
Dr. Askanzi dün şehrimize geldi. 

' 

Dr. ASKANZI VE AKIL MUHTAR BEY 

1 
··~~ı 

. WdıııiCJA 

ACenova darülfiinunu müderrialerinden ve Avrupanıo 1&yılı tetrihi m: -
•~zı mualli.mi Dr. Aekanzi zevceıile birlikte enlkl gün şehrimize gelmit
tır. Mumalleyh Dr. Akil Muhtar beyin davetile elditi için doktorumu
zun misafiridir. Tilrk muhibbi olan profeasör ls,a'lbulda ancak on gün 
kadar kalacaktır. Ve bu müddet zarfında iki konferan• verecektir. Aym 
zamanda da Cenovoda tahsil eden ve rahlei tedriainde bulunmut olan 
Türk doktorlarile de temas edecektir. 

ıı '1 
Oç..ı 1cu sayf<lmızda 

~~ (~a1ni )c fJesnıoıllins 
~ Fransız ihtilnlinin hP.yecanlı bir ı;afhnsı 
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Her gün 8 sayfa 

Nasrettin H ca! 
4-

Cennetten çıkan falakayı Nasrettin 
hoca daha mektepte iken yakmış 

e: "Cehenneme attım. Cenııetten 
çıkanın aramızda işi yok,, demiştL 

Nurettini baba111 
mektebe batlatb. 

Bu, Hocanın ço
cukluk hayatında -
yeni bir f11tl batla
mıt, yaramazlık, af
acanlık &lemine yeni 
bir devir açılmtt 
demekti. 

Aptullah efendi 
bir Hhah oğlunun 

elinden tutarak, ze
mini toprak, duvar· 
lan te:ıek ve tavanı 
kuru ot , köy mek
tebiae ırötürdü • O 
zaman, şimdi oldup 
ribi kitap ftliıa yok
tu. Çocuklar ders· 
Ierini ellerine ve
rilen tahta parçaıı 

üzerine yazar ve 
kulardı . Zemin ito
pra.k olduğu için yine 
evlerden ıretirllen 

tahta par,aJan Oıe· 
rinde oturulur, hali 
vakti yerinde olan· 
lar e.lerinden içleri 
ot veya yGa dolu 

minderler • ' ~= 
lerdi. 

Mektep hocaııım 
mevkii iae köıed '• 
tahtası aşınmıı b. 
bir rahlenin önü idi. 

Tedris vaaıtaıl 
olarak bu mektepte 
bulunan yesrine alelt 
k6feJe dayalı uzun 
bir kızılcık ıopa 

ıı ve duvarda aıılı 

bir falakadan ibaretti. 
İmam Aptullah 

efendi, oğlunu. mek-
tep hocaeına: \ 

- Eti ıenin, ke
miği benim 1 ... 

diye teslim ettik· 
ten ıonra Nasrettin 

küçilk kay arkadq 
lanıun yanında otur-
du. ~ 

O, daha ilk gün
lerde arkadaıluına 

alay,eğlence mevzuu 
oldu. Mektebe yuı
fan talebeye ilk önce 
göz dağı vermek 
adetti. 

Hoca küçük Nas
ettini önüne çekti: 

- Hiıt, bana bak! 
dedi. 

Bur111 mekt .. : . 

Kemalettin Şükrii 
...,..._..._, ,....._........____... 

NASRETTINI MEKTEBt VERDiLER 

Göl kenan veya ha· ......,. 

rman yeri değil.Bura -;;GACIN ÜSTUi'JüEN BiZiM EVE DAHA 
ya çahtmak,der• oku .... ~itRME YOL VARDIR. 
mak, adam olmak n.ı;.. 

1 

C h . 
. . 

1
• . ş payı görilyor mu- - e ennem nedır? 

ıçın re ınır. u 10 d 
ıua.. ftte o beaim elimdir· Nere e - Kızgın ve alevli bir ateştir. 
yaramazlık yaparİlaa oraya uzam:· . Oraya Ailahın ıevmedikleri, Cea-

N ttin daha ilk temae ettiğı netlik olmayanlar girer. 
ure ' "Ik hd'd" 

mektep muhitinin bu ı te • ı ı d d ı n dal Nasrettin bir müd et a gı • 
kartı•ıada afallafh. Hoca devam ki bir•ey 

gın düşündü, sonra a ına " 
etti: gelerek sordu: 

_ Bak! duvarda as1lı olan bu _ Peki hoca efendi, ya Cennete 
•opanın iamine falaka derler. Cen- girenler yaramazlık ederler, rahat 

aetten çıkmışlar. Yaramazlık edenin durmazlarsa .• 
tabanına iner. Mektep hocası, talebesinin 

0

bu 
Nasrettin, kabına ıığmaz de- Cennet ve Cehennem meselelerıne 

recede hatan olmakla beraber,ders- ·· t d'X-: alakadan memnun, aaka-gos er lzs· . 
lerine de ~alışır, bilhaasa din dera- Jını sıvazlayarak cevap verdı: 
lerini çok severdi. \ı 

1 

~ O zaman Haktaaia hazretleri 
Bir gün sordu: 0 kulunu Cennetten çıkarır. Bu gibi-

- Hoca efendi Cennet nedir? lcrin yeri arbk Cehennemdir. 

- Güllük gülüstanlık, çimenz~~ / Nasrettin sustu. Başka birşey 
bir yer. Oraya Allahm şevgıh fV"He.n snyiayı çevi.ıitlizl 
t.\!iln:ı ı.!!·cı. 



..... ........................ 
..... -~il,; ... l ı ...... ...................... .............. 

~ yoW., 
Ru 1Dfirı Sorlç 1..a... ............. ..._,. ,.....a-,. .. .,.....,. ...... .......... 

ticaret m .... elesi mit+i•,.... 
...- .... .ıniıt. 

y.-K hu zeki ve ceyaM ho.-ıa 
he•• sltti Ye onu afMılli. 

Nurettin hocaa1a .... .... 
mak vak' .. da ç ............ ... 
olwaıtur. Arluulatl- -- -" 
tibi ıBrOnen haDDI aptallık AD•· 
•ak alay ederlerdi. 

Bir ıh: 
- Nurettlal alllatalm, ayak• 

bpı.nm çalwbP ..... tana&: 

mıyoruz. Ayaklanmız brişb. e 
, ....... ? 

...... NPtettia hiç d~-~ 
deaı 

- Durun, dedi. BQ timdi 1* 
keıln ayapu 'bulur, ..ıı;ıpe '* ....... 

..., f!ljleyeqk eUndeld Jaee 
••• • ftlne .ok.p ıo•tciW 
~ ~u. C,Galdu cep ..... ..... 

Fr..... ve ltalyadaki •yalda 
.-,etim bisim HJ.ıüıı ~ 
,._. Welte ..,.ııatı.a hakkiaM 
bir mGracaatta bulunmuflu•· 

S.,.W. •ı.,..erl tlrk tale· ............... ,.,.... 
•eyahaflanla ... ....._, JI ... 
receğinl blldinwektUirhr. 

Bundan bqka taret>. 1tl'a vapur 
rcle tem ! t ff1. da 
~ıımelcte • 

Emette 
Mnın b~oaı 

lluNla•ma bir aeaelik Mliaçon 
laaklaada mub• _.U.pliti ta· 
ralmdu tazim ednea rapor, ema
aet ma ... t.e mtkllrlJetlla .. tetkik 
oluurak cemiyeti l>elecliy.,.. 1eYk
oJuamlfbu'. 
TalaiJerin 'beldeme yeri 

Takallerla beldeme ve charmalUa 
l~ •••nea ,...ıw tesbit olumak· 
tadar. 

S. ,....... INshlercle tayin .._ 
.... ft ., ........ iti ....... WHla 
otomoWll• ueak k ma .. llercl• 
Wı.wıeeekla'6-. 

Garaj ,_timqli 
Garaj RiMl ıı.. alt rapor 

e.....ı.-..,_......._. 

q, .... 'Vôl 
KU709Jıe,f•• _._,. bet... . ..... Wlaa p..,.._ ................. ... 

KilJ0ıta ,... ,.. jel ,.,....... 
Bu ,.._ aa,IWered .. ......,.._ 
Belpat ...... , .......... ... 
ç.....S tua....,. MI s'ft ... 

Mevcut yol hem dar, hea de 
•aJlan pktur. ,.... ...... ... 
aakhyataada k J01 1ser1a._ı, ka· .... ~--·· ............. . B•da ...... Belpat ormu-
ı.n ,,..,..... •çil~ ..... 
....... f6.ter.aı edu...t.~ 

t'urdu;pı duymaz 1 
Terk• 8'lllıh •lltemadiy• ke

.Umekte, halk bu ~D pek dya• 
de mltldlllt çekmektedir. Emqet 
.......... WrUd.tefiWiMtlr-

VUiyetle ~ tevlaWI .... 
atanda tetldbta memm eclll• latl 
f.aetmıa db de tçthaa edeni& 
enelce ... n .... ~ Uaaar olaua 
••rak berlade elit icra e7lemlı· 
tir. 

Gelecek içtimada pnjeül •• 
-..-.~. 

Bamurunmyıı 
T•ko8 ve elmalı •lanaa ,_._ 

olaa frrth -. elmıekleıl aMlaka 
.,. .. lla ,............. -- ..... ......... ,..... ,.,....... .... ,..... ................ ..... ............ ~ ..... ... 

1413 Senesinde ne idi, 
geçen &Jr nedir! 

T .... • 191.& • • • • • • • • • • • • • 100 
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Bavayici auurıye isimleri Temmu 

Ekmek , ••• , ••••• 
Şeket •••• :e ••••• 

~ ... , ...... . " 

1914 
g1U'Uf s. 

1 87 
1 

12 
8 

' 

Alutot 
1929 

..... s. 
17 



Sinop ta 
Yapılacak. kibrit fab· 
rikaıı için tetkikat - .... 

J(utamoaa, 15 
8r alffetteüeri klbrlt thk•tl 

ile llallJe veldletl .,...ela bir IJa. 
t1llf ol•uta maltmdm. Bu llatllifua 
•lteW tudan 

Kibrit f1rket1, SlnoptaJd fahri· 
kama 71kalaam IHriae tekrar 'bir 
fabrika lap etmek mHiturlyetlade 
bulua•1orclu. Ba mada firket Ma· 

°11• Yeklletlae m6r~eaat eclerek 
.... 1ceac11,1u ,aneru.. ..... . 
...... klbrlt ,.,. ...... ....... 
"~inala.....,_.,.,.,__ 
faıtrlbma oraaaa ldlaılt fl'J6 llliia1' 
U.. mlaait old -.ırA 1dr •••U. 
nalrlial iat.lllittfa\ ...., ...... '"' ........ ... 
lktiıat Yeklletlle mda._. ... ,.ıs 
... .,......1A1tohappl•tiııhtmı 
110rm1iftu. 

llctlaat ftWletl, ""811 •• .,.. 
ta TadtJe •811111D4• kiltrlt çisti 
imala• esl allalt olarak Slaot 
...... - .............. IQbrlt tir· 
M ... ._. ...,_. ~ lclclla• 
.................... e.erbıe 
~" llr.tliat wk4letleılt orman 
.....,.,. vmumlyeaiacleld Alman• 
7ala mltehauıı M. Benıhardın ri
yuetbade, kibrit tirketl müdGrü Ta
hir Ke.kep •• orman mektebi Alisi 
ameujmaıı mtlderrial Mazhar bey
lerden mOiekkep bir heyeti mevzuu 
baha ormanlara ıöndemiftir. 

Bu heyet '81aop Ye Ayaaaktaki 
kibrit flrketbae pterilen ormanlara 
rumlt .,. yaptıtı tetkikat aeticeahı· 
tle bu ormanların kibrit çapa ima
line mGıait en iyi keresteleri ihtiva 
ettlfl anlafllmıfbr, 

Heyet, latanbala met .ebaiftlr· 
S. '6alerd• bu ...... ....._.. 
ltlr rapof'••• ~ ,,..,.. ,.._ 
kiletiae verecektir. Bu euıetle kib
rit tirketillia ldcliuı tahakkuk etme• 
mit bulunacak Ye fabrikanbı Sinop-
+. ···-· ... ~ ..... ır .......... 

Ankara, 16 
lılemleketlmlzcle bulunan ajarceza, 

_.,. ve nlh mahkemelerinde 1928 
.... um.ada 321,838 dava netice
lendirilerek blkme raptedilmiıtir. 
Mulatelif hukuk mahkemelerillde ka· 
nra ballaaarak intaç eclllea dava· 
lana adedi 3'7,117 dlr. Bunun '555 
ta.eti ticaret davasıdır. 

Kua bu mGddet zarfında ltltln 
...... umumllllderde 424,907 it 

e411aif, latlntak Uhelerinde 
dosy.-.n muameleai ikmal •e 

flllllllUUırllmittlr. 

408.lt ~~ bu zamaa içinde 

• ' ~·- bitir-

Atlnada ikit tevkif 

TELEFONLA! 

"iKDAM,, •r 
Haberleri 

Heye# wlkııede 
Ad ırat 1' (T.,_..) 

.,... ....... •Nllkl 
lftlm..- ....... Wdre ile 
ae.,.ı .,........ YMU muh
br .... ~ cevap projui 
laefetl ••ilı.Je IM'keclilmemlt
&. 

Ticaret 
muahedesi 

Aakara, 16 (T elefoııla} 
Elt011ya De akteclllea ticaret 

muahecleal ha,aa lm1a edil
•lttlr. 

Adliye velciU 
geliyor. 

Ankara, 16 (Toı,foalal 
Adiye Vekil Mahmut E.at 

Bey hu alqamki trenle latanbula 
haraket etti. lstuyoada tehrl· 

e ltulunan mevcut Mltln " 
IQerle birçok meb'utlar, vekllet 

er .... ~ YeMllye rt .. n ••· 
muruaa tarafaadu tevl ediilllllidir~ 

Faşistler 
!Jomada btlyttk bir 
konferans toplandı 

a•-L Roma, 15 (A.AJ u,,_ fqlat koaferun Vaedlk 
Al'ayıada M. MuAollnl'ahı bir aut
b ile açılmıtbr. M. Mu.aolhd ve
receji kararlardu enelce yahm 
kıralı haberdar e-..ı bir • 
olarak kab81 ettltlnl ve = 
U.,la .... - .... -- aa..ıe
rla kat'i)'J'ea eıuı olmadıtuu kayit 
ile autkuaa bqlamlft ltaıJaaıa umu
mi Yazlyetf hafdmıda memauniJet 
16denlüt. laer Nlaa•a fadJ8tle ta· ........................... 
............ 16 ........... .. ..... 
ecl• icra •unbbeılbabl lıfllalio ve 
Roma mlatelaa olmak a.re lal· 
•bl,ki .... kübnlaea ... •1lemlt 
.,. b .. edıt~ ... ~vrillere te
ma ederek ••iialftir W: Bltiln lıl
kt•et erkim araaıa~a Ro1aa eae. 
rlae JOrilyea d&t it_,. fatlattea 
içi d•WWlr • 

Şim41re kacl• •0.tetU>lak ya. 
paa 9 sat to DF. olarak ••kta111· 
t.nma .-.. uJiyetlnl 4otrudu clet
ruya berlerlae almıtlwdar. Fqluı 
mefktnıillla .....-.... lçlta 1"a 
aitaJ tlevreahae lrat'lyyen lbua var .. 
dar, Arbk diri ... ecı..a..t ttlha· 
de tuttutum ukert kabüaeclea Affı 
nazar ediyorum. 

MOclafaai mlllp tefkilltaaaa o 
kadar tM'e-., etpüftir ki mGataldl 
bir actam lçln bile Üll' hlr J8ı1t te
t1ı.il eclecektir. Bunclan aonra me,m. 
Jeketlia l>Gtila bwel milıellelaam 
dofrUdu ilolftlya erkim harblyei 
umumiye reisinin emrine verilmiftir. 
!rk&aı kltblfel ulöuödye reisiyle 
'lteraber mlliı teıkilitanı, tiranı 

eba turafl devleti, poBıl 
t.._.;;._,,,._..,..._.....__. ... -==:ftın'lmafın~do~ğruya hükumet reiaine 

merbut kılan kararlar ittihaz edil
mek heredir. Hilkamet tetkilltmın 
d•titlirılmeai pr-.iplerimizbı deli-

· Yunanlıtana veritecek cevabi no
tamız ~ztrlbmlfbr. Nota tevcli edil· 
&lildMii dira matMiata ... ~,. 

Hlkliiıeta•ıt O.naaalt JJU*li'*· 
ta u. .w- ... ı ..... •"-' tM1emı
,....._. ..,.., •ba~ ve'l'Gfk 
emllkbüa lacleılal talep eyle.._ek. 
tetllr. 

Dlter taraftaa •erlleia bir laabere 
tire heyeti muralıhaaamız Garbi 
Ti'.akya tlrWleri Ue lltanbul rumla· 
ftiım mlltadeluial tekBf e&lecektlr. 

llulatellt •lbadele komayonan
clald Y-. ltat muraW.... M.. Dl-
7amuadop}lloı tebclil eclPmif, ferine 
M. Rafa•l itı:ııincle biri taJiıı oı.-n
muıtur. Dlter murab.Jıufar da de· 
ilttb'lbaiflerdho .. 

--··· dVM•fa.tn -"'= taldp ..ı..kt1r. Uber .... 
... , ...... bot .......... . 
.,. ••himk ou miltemerld• •• 
nGfuzlu bir hGk6metin kat'l,,en 

pbualu o~ '* p. olh• 
{iMlutı kalıif*da •• lunefte 
kani buhıauyorum. il' 
aan dtktatarıop tafitC 
Diktat8r1Glc bu hadlaelercle mih~!; 
...... $1..r. •hilk flld )UWet
leria tek bir kumanda aJtuaa lco
nulmaıı IG&umludv. -v.- ildita. 
tlrlilk devlet mııamelibma tenld.
clbıi meaebaes. 

Şu ... ld ..... ~ n.. 
makıatlar Aklamaaın. Ve yalanı 
auamellb tejcW..,. 11\iWif 
etain. •ı\11 Mat • tealdt'terl 
••mnuniyetle kartıfarlar. M. Muıo
Bal firarilerin Gmltlerinde aldandık• 
lanm ve faflıt idareılnln &llteeetl 

laaklandald tahminlerinin hltbh ..., 
Wt tahakkuk etmlfeeetJai .SJl*cdk
fea Har& bunlan affetmek ...... 
'iilmachiJm çGıaldl bunlann ~ 
,...ı HIHtıran butalakh ~,.. 
alrtllerl olddiüun lteyan ~ • ........................ ............. ~ ........ 

Camıııe Deamouııns 

Kıral tereddüdü ile kimseyi mom 
edemiyordu.- Baruta ateş! 

y .... : Hemi ROBEBT 

178' -.•..ı Hulr._.. 22 acl J ,.ı.u, ltlr ....... ..... mçr ... 
n 25bel sblerl, lıuaba akluulu Bir aa lçlatl• etrafma alta 
.... faa Wr fikir tlserhıe me'b'u- bin kiti toplan-P. O, ayakta, tl• 
lar lftlma Alona kap111Dta ytlzlerine yatrovarl tawrlar alarak. ihtisula 
kapanclıtım sarclller. bir sesle bu alevli .azleri faıalattı ı 

CamiDe aaauml lae1ecaaa iftirak - H ....... l Venalll• (ver-
etti. ••1 ) du pUyoıa• 1 

Yudıia INr aektapta: Nep ( ...... ) pledfWI. B• 
"IGtGn Pp lçla lçlla yaaıyor, ..U. y.....,..,ler '1eybiae tertip 

Palalf • Ro:ral JU•art& sllti tepele- edil-... 7enl IÜf Salat • JlartWe
me 4olu. Dac Dorleau (dik dor- ..a1J ( HD. bartele..ı) ı.-lal ha· 
lean) heyecanla alla.WUyor. Kani ber vena ilk PIJ.. ıealcllr J 
ıeçlJor. Klmıe apuu açmıyor Mee· • 8a ıeee Talimlwıedekl ltllb 
U. reial Bailly <b-111 .as dylerk• lmçre •e aı.nq biHHderl çıkıp al• 
herku el Allıyor; "yquaa miBetl,, d botulayacaldar 1 
.UJ9 ltatn7•Jar .. .,, • Kay1*111ecek bir an bUe yoka 

Dlter bir mektup• aililaa nnlmak lbun-
...y ... ,_ laOyGyon ....... lataata Blrlblrlmbl .. ...,. 1ç1a kokart 

aW Ue kardet olclu- &-'---aiayaz ••• 
Blrkat ,O. e'f'ftl 11Palaia-Royal. "$illa bapaa, 1ae....,uer 1 a11i1ı 

ela 1111.,tl "Necker" (lteker) aleJlı• \atıul Heplmk,lmit reaaf olan yetil 
la .. .as .a,wlil ifla llıılr keateai lautlal' ~ 1 Efttl Kanletlerilll 
larbatl• .......... _ ....... ,... ,...,.. beBlm 1 " 

"Gir ı..U laatipler iter akpm ffayaya bb- tabmiea kaJclınrak 
"Palala· Koral • da toplanıyorlar· dan etti: 
MaADIB lzeriDe p)Qp olup lalteD - Beni •iken ele •9'IN•U-
ı.-. dair o 11\D yuilU • kuYft- ler 1 Ben pal prefte 6lmealal bl· 
tB yallJ'I obymlar. Herk .. dlallyor.,. iri• . 8-l• içba ,.ıum bir fell· 

diye 1uı1or. ket Yarcbr: Fraua71 ealr ,..... 1 
• De•~•U. • ( demulen) in bu Ama zamanda Jeti bir 'kokart 

mtilduplaruu okurken, tanhlD o l»I· ahp ppka•1tıa talr.ta. 
yak ..... ....... ...... kal- o.... berk• ......... ....... • 
bbd arptıraa lalmmaam aaoaldall lptll, kucakladı, oausda tatıdı· 
az çok hlaedllmipr mu? Halk ta onu taldlt ederek Palall 

Baza ta 111it Yardır ld l»uen, bir - Royal ( paleruayal ) dald kutan• 
dl~paıon afbl, lhtiruatm aerelere ataçlanndan birer yetil yaprak ahp 
lwlAI' ,.akleldlai haklaDcla luuaa bqana taktı. 
bir SJdr •erlr· B -·" Bu cibnledea olmak Gzre Ca- u ,-wpa renp J'9l':İll• dalla IODl'A fÔl'ln "1lıl olan ldnuD ft mal 
ndJle ( Kamil ) hilvlyeti aalaplan renk bhl edilecekti. BUnlara Mr 
blr pollı haflyeaine hallma tertip ele lmafın renai olu bqu ilin 
ettltl ceza:rı, ıanki pek tabii bir eclllmell Oe iç renkH mlDf 1NaJrak 
l'Jl8İt ıiW. fU Atırlarla alabpr: Yleude plmlf oldu. 

61 Adamı ıoyclular, laawsa attı• Çok geçmeden U.teler dolqtı-
ı..t 10nra onu ıeyik konlar gibi nlmata bqlanda; herk., hu llatelere 
._,aladılar. Yorpnloktan bitik bir lambd kaydettirip •Vata ukerl 11 

ıetlrdller, ar attılar, bu-

Muhşk me 
dün bitti 

Yeni mübad81emi? 
Muhtelit .......... ...,.,... 

Duada bıt.r.f aR JL ffolPll clla 
aalrü••-• Nelııll ti..,& ... 
eclerek keadllile ~ ~ .-.... 
fula ıi~ilftlr· Ba •tllllrat .. 
Yuaa ve Tlrk Uıtlllfallae ellka-
clarcbr. 
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Türk ke<dlüsü 
C/aude Pnrere (Klod .f'arer) deıı ------

Bu hikayenin başlangıcı Topha
ne ilkelesinin mermer merdiveninde 
geçti. 

Kruvazörümüzün flikuı rıhtımda 
idi. Biı, Qç zabit, gemiye dönüyor
duk. Tam flikaya gireceğimiz sıra
da, nereden çıktığı bellisiz bir te
kir kedi peyda oldu, gelip kürek
lerimizi koklamağa başladı. 

içimizden biri: 
- A... bak, dedi, türk kedisi l 
Türk kedisi olduğunda şüphe 

yoktu, çünkü bizden korkmuyordu. 
fstanbulda iki türlü kedi vardır: 

Müslüman mahallelerinde oturan 
türk kedileri, (bu mahallelerde herkes 
hayvanlara kartı daima müşfiktir) 

bir de, rum, ermeni mahallelerinde 
oturan rum, ermeni kedileri. Bu 
mahallelerde de her zaife karşı zu
lmetmek idet olduğundan ora ke
dileri bir insan çehresi görür gör
mez dar kaçarlar. 

Tophanedeki kedi türk kedisi 
idi; onun için kısa bir tereddütten 
sonra kararını verip fransız flikası
nın içine sıçrayıverdi. 

Flika kumandanı hayvanı usul
ca ensesinden tutup kaldırdı. 

- Kaptan, karaya bırakayım mı? 
En kıdemli ben olduğum için 

bu sözleri bana söylemişti. 
- Madem ki gelmek istiyor, 

bırak dursun f 
Dedim. Mürettebatın gülümse

mesi fikrimi tasvip etti. 

* * • 
Yarım saat sonra küçük tekir 

kedi benim omuzumda kruvazöre 
giriyordu. Hayvanı zabitan odasın
dıı bir yasbğın üzerine bıraktım. 

Tekir timdiye kadar böyle bir yer 
görmemitti; onun için burnunu kal
dırdı, mütecessiz gözlerle dört bir 
etrafına bakmağa başladı. 

Biz azametli insanlar değildik; 
Örtüsüz masada yemek ziyorduk 
Türk kedisi bu örtüsüz masanın 

üzerine 11çrayabileceğine hükmetti; 
biz de bunun bir kusur olmadığna 
hak verdik. Yemek vakti idi. Bir 
tabatın içine bir balık koyduk, ta
baj'ı kedinin bumuna doğru sür
dük; o da teklif ve tekellüfe lüzum 
ıörmeden atıştırmağa batladı. 

Zaif bir kedi idi. 

• * * 
Nihayet olcak oldu. Kediceğ'iz 

balığı çok acele yediği için boğazına 
bir kılçık saplandı. 

Tıkanan hayvan, dört ayağını 

ayırmıf, bumu havaya dikili, 
ağzı meyuaane bir halde açık, hı
rıldayıp duruyordu. 

Herkes iskemlesini itip kalktı; 
kedinin etrafına toplandık. Kedice
ğiz, ıözleri büyümüş olduğu halde 
ayn ayrıyüzlerimize bakıyor bizden 
son bir Iutuf daha bekliyordu. 

Geminin hekimine döndüm: 
- Doktor, dedim, bu hayvana 

birfey yapamaz mıyız? 

- Belki yapabiliriz... Neden 
yapamayalım? 

Biz bu esnada masanın 'bir kö
ıesini boşaltmıftık. Kediyi yaka
layıp maıanın üzerine yatırdık. 
kediyi yakalayıp maunın üzerine 
yatırdık. 
Şimdi hayvan dört ayağı dört elle 

ı.aptedilmif, iki çenesi ardına ka
dar ayrılmıt ôldutu halde .&ırtüsü 
yatıyordu. 

Doktor eyilmif, biraz kan sızan 
bo~azını ıörmeğe çalışıyordu. Bir 
müddet baktıktan sonra: 

- Kılçık temamile derinin al
tına girmit; bu vaziyette tutmak 
kabil değil • • • Ne9terle biraz aç
mak lazım •• , 

İçimizden biri kediye acıdı: 
- Zavallı hayvan! 
Doktor: 
- Merak etmeyin.. dedi. Neş

terle biraz dokunmaktan birşey çık
maz.. Şimdi yaparım. Yalnız sıkı 
tutun... Kımıldanmasın .. 

Bütün dava altı saniye içinde 
bitiverdi. Kedinin ayaklanndan bi
rini ben tutuyordum. Neşter işler
ken hayvanın uzun titremelerini 
avcumda, parmaklarımda hissedi
yordum. Kedi miyavlıyamıyor, ya(. 
nız hırıldıyordu. 

Bir an içinde her-iey bitmi4, 
kılçık çıkvrılmıştı. 

Operatör: 
- Dikkat 1 dedi. Ben kumanda 

edeyim, o zaman ayakları hepiniz 
birden bırakınız... Yoksa pençesine 
kim düşerse vay haline ... Hep bir-

den geri çekiliniz... Haydi... Bir ... 
iki ... Üç ... Hop! 

Bütün eller açılmış, hepimiz de 
geri kaçmıştık... Meğer buna hiç 
de hacet yokmuş 1 

Kedi usulca yuvarlanıp dört 
ayağının üstüne kalktı. Halinde 
hiddet, şiddetten eser yoktu. 

Biri dedi ki : 
- Dikkat ediyor musunuz? Hiç 

kızmadı .. Sanki kendisine iyilik etti
ğimizi anladı. 

Anladığında hiç şüphe yoktu. 
Hem de o kadar iyi anlıyordu ki, 
bir çeyrek dakika geçmeden ağır 
ağır doktora gitti, yeşil gözlerinin 
güzel bakışını ona doğru kaldırdı, 
biribiri arkasına iki elini yaladı. 

Ne kadar olsa Türk kedisi idi. 
Nakıli: KAMRAN 

iraşrra<dla 

Bir kızı yıldırını çaı·ptı 
Son yağmurlar esnasında Dikili

nin Meşrutiyet mahallesine düşen 
düşen yıldırım, Ali kızı 17 yaşında 
Fatmayı öldürmüştür. Aşağıda de 
yıldırımdan bir yangın çıkmış ise de 
vaktile söndürülmüştür. 

* lzmirde yağmurların zararları
Bu seneki sonbahar yağmurları 

İzmir ve havalisi için büyük bir 

ız.hrap menbaı oldu. Elde edilen 
mahsulün yarısından fazlası yağmur 
ve seller yüzünden mahvoldu. Eğer 
yağmurlar kurutma mevsiminin 

sonuna kadar yağmasaydı İzmir bu 
sene geçen seneden bir misli fazla 
mahsul alacaktı. 

istatistiklere göre geçen seneki 
üzüm rekoltesi 200000 kantar idi. 
Bu sene ise en asgari 'tahmin ile 
rekolte 450000 kadar olarak hesap 
ediliyor. Yağmurlardan evvel top
lanan 150,000 kantar bu yekundan 
tenzil edildikten sonra geriye ka
lan 300,000 kanlardan ne kadannın 
kurtanlabildiği henüz belli değil

dir. Aşağı yukarı bir hesap ile şiın
dilik tespit edilen zarar Aydın, Ma
nisa, Tire ve umumiyetle lzmir ha
valiainde vasati olnrak : Üzüm ve 
incirlerde yüı:.de seksen. 

Dan ve tütüm.le yüzde yirmidir. 
Bunlardan başka 2000 dönüme 

yakın akdarı, 1000 dönüme yakın 

pamuk su altında kalmıştır. 
Yalnız Bornova, Altındağ, Işık

lar, Pınar başı, Naldoken, Hamit
lide zarar miktarı ( 200,000 ) lira 
olarak tahmin edilmektedir. 

Bu sene mevsimin başlangıcın

dan beri lzmire 13 milyon kilo ü
züm gelmiş ve bunun 10 milyon ki
lodan fazlası satılmışbr. Satılan-

lardan (S) milyon kilodan fazlası 

ihraç edilmiştir. Geçen sene aynı 

müddet zarfında İzmire giren üzüm 
mıktan (9) ve Gatı!an (5) nıilyon ki
lo idi. Şimdi fiatlar yükselmit in
hisar idarcninin piyasayı muntaze
m~n takibi alım ve satış muva
zenf"sine iyi tesirler yapmışhr. 

* İncir - Gene bu zaman zar
fında İzmire (65000) çuval incir gel
miş ve bunlardan (4,400,000) kilosu 
satılmıştır . Müstahsillerin elinde 
daha, (S,000) çuval incir vardır. 
Ağaçlarda kalan (10(}030) çuval mal-
hakkındn ümii pek azdır. Bunlnnn 
hurda halinde lzmire gctirilmeieri 
için karar verilmiştir. 

. ~·:- Zararlara karşı tedbirler -
iz mirde, lzmir m~h' ı sları , Vali 
müskirat müdürü toplanarak: 

Bağlnrın metrük maliar müdür
lüğüne ve Ziraat Bankasına olan 
borçları için hükumet nezdinde te
şebbüsatta bulunmağa karar vermiş
lerdir. 

Aynca Müskiı at İnhisarı Trak
yada bulunan seyyar inbiklerin iz. 
mire getirmeği ve taze kurutulma-

mış üzümlerle ıslanmış üzümleri 
satın alarak bunlarla şarap yapmağı 
kabul etmiştir. 

Hilali ahmer yağmudardan harap 
olan Hamitli köyünü tamir edecek, 
yıkılan evleri yeniden y .. ~ıracaktır. 

lzmir Valiıi zararlar hakkında
ki raporunun Maliye ve iktisat Ve· 
kaletlerine göndermiştir. 

Yağmurlar İzmir havaliıinde 
çok acıklı bir kaç facı~ya da sebep 
olmuştur: 

1 - kasaba bağcılarından biri-

ı ı I 1 E, ' ", l . 1 , i ı I 1 , , P :_tJ 

o ~ n ifil '{Ç o !fll <aJ ır o ©J ır 

t)/-' 1
'' ULAN ·llllıLı:.! Ana ye-si 

=-- = Nuru osmaniyede oturan Kay-
- makam mütf"kaidi Ha an beyin 

: ~~:ı::~~e~:c:~~: = ~i::~~;::;~:::!:~~~:n ::~~:f;; 
n~şretmek isteyen tcaret- denize atmışsa da kurtarılmıştır. 
haneler ve diğer miiesse- Damdan "" 

·-= seler, aramızdaki mukave· ~ aşagı 
:-=! leden dolayı, ilanlarım an- ~ Feridiyede oturan ı 'ışan ismin· 
'-;:~ cak !Hofer - Samanon-Huly =~ de bir ermeni ailesiyle geçineme· 

ilıinat accntası] vasıtasile diğinden müteessiren evin damın· 
=-· idarehanemize gönd~rmek -- dan kendisini aşağı atını~ ve ağır 
~ zaruretinde idiler. ikdam urettc yaralandığından ha!tancye 
- gazetesi ile mezkur acantn k ld 1 t = d k' k l . [l = a ırı mı.:. ır. :ırasın a ·ı mu ave eyı - :. 
E Eylul929] tarihinden itibar-- Katğa o a ır 

cıı feshettik. hiııacnaleyh, B 
:-nı iiş t~rilerimiz ilônlarmı,ke orrıbayı kurcalayan 

dile~iııe en kolay gelecek ~~ iki çocuk 
'= şckılde gazetemizde neşr- ::_: r M d ğ h', =- ettirmek serhestisine ma- ~: .. ~ar~bu~nun or a an na ıye-

- liktirler. Bu hususta miiş- :: sının 'ı cnıce pınar köyünden kır 
terilere azami suhulet gös· ::: bekcisi Bektaş'ın on yaşındaki ço· 
t<:ri.I<:cc*i ~ibi tclefoı~la da· - cuğu Şemsettin ile sekiz yaşındaki 

~~ hı ılan kuhul ol~nabılecck oğlu Ahmet yangın yerlerimle 
· ve. arzu eden tıca.~e~hnne- buldukları bir bombayi kurcalar· 

= lcı le~ bu hususta gorusmek = k t ld l ·k' · d :::: üzere 1·ı~ .. a ·en a eş a ırmı~ ar ve 1 ·ısı e _ . , an memurumuz= ~ 

:: nczdlerine gönderilecektir.= ağır surette yaralanmışla~dır.Yara-
G H ı·kd h = lılar memleket hastanesıne kaldı-= em amıu \'C em- = = d = rılmışlardır. e müşterilerimizin menfa-= 
==--atlarını korumak için ihtiyar-- Araba altında 
::-ettiğimiz bu ilan serbesti- Dolap derede margarıt isminde 
:__ sinden müşterilerimizinr:oo· bir kadın arabacı Etemin arabası 

her itibar ile wcmnnn altında kalmış ve yaralanmıştır. 
: kalacaklarından emiııiz. __ Bir nıektep yanıyordu 
-· Vefa orta mektebinde dün yan· 
-· ·I K O A M -=~ gın çıkmışsada derhal itfaiyeye· 

ilAn ücret:rerl 
- tişerek söndürülmüştür. 

--:::: Tek sütunda - -santimi Cerrlnl OSlr 
7·8 inci aJfadıt 25 kuruş Tabanca ile 

~~ 
5·6 mcı 50 .. _ 

4 üııcii " 80 " 
3 iiııcü 

2 inci 

.. 
'· 

120 
200 

.. .. 
= Banka \e ıui.!essesati Maliye __ 

Hunları lııısu"i tarifeye tabidir. 
§fil Ticaret mÜllüriyetinin, şirketlerin :-= 
• - h'scili lınkk.uıd&ki iliuı lıırile katibi .;-;:: 

uı.lillik!er ve nııoninı şirketler ~= 
-· ilanlnrı, antimi otuz kuruştur. 
·- ne,air \e müessesatı reewive 
· ~ ilanları, Türk mektepleri ve a ııri ·
- müoteşire ilaulan santimi ,irmi 
~ kuruştur. • ~ 

iiilllll/lllııllllllllllflllllf!rııl/l/1llllılllfllllffilflllilılllllllll 11111§ 

Göbek atmak yasala, 
Adanada icrayi lubiyat etmekte 

olıın tıyatrolarda kadınların göbek 

atma-sı zabıbıca menedilmiştir. 

Unkapanında oturan Ömer ile 
Arnavut Mehmet kavga etmiı.ler 
!\lehınet Ömeri tabanca ile yara
layark kaçmıştır. 

Bu seneki üzüm 
satışı 

hmir, 16 [A.A] 
Be sene çekirdeksiz üzüm sahşı 

15 milyon 760 bin 765 kilodur. G~
ç.en sene gene bu kadar bir müddet 
zarfında satılan mıktar 10 milyon 
65 bin 152 kilo idi. Üzüm satıtı bu 
hafta geçen haftaya nazaran çok 
hararetlidir. İzmir iktiıat mıntıka
ıına son hafta yağmur yağmamış
tır, 

r
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~I BVCCK t 
~ ~ 
i~~ Tayare piyangosu ~ 
~~ VEDiNCi TERTiP ~l 
Em: 3üncü keşide 11 Teşrini evveldedir. il 
il BCJVCJK iKRAMiVE: F 
j~ 40~000 LiRADIR ~: 
İı~ AVRICA: 
•rru· 
:V,!li 

! ™~ : rn: 
i ı: 

'~~ i ttiiı: 
i~ 
i~ : ~= : ıı: 

20.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOuralık ikramiyeler ve 

1 O.Ooo liralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 

numara kazanacaktır. 
: Hi! 
: Hl: :r,,=------------------------
~ ~ 35,000 lira isabet eden "19901,, numaralı bilet lstanbul, Bergama, 
~~j Sarıkamış, lzmir, Zara, Samsunda satılmıtbr. 
r7·~ 18,000 lira isab~t eden ~16614,, numaralı bilet lıtanbul, Burdur, 
: •: İzmirde sablmışbr. · =·. 
~ ~ : 15,000 lira isabet eden "802,, numaralı bilet lstanbul, Ankara, 
; . : Mersin, İzmirde aatıhnışbr. 

lira isabet eden "37851" numaralı bilet lstanbul, Edime, 
Korkuteli, İzmir, Tavaıta •atılmıştır. 

12,000 

lira isab~t eden "53133,, numaralı bilet lstanbul, Ankara, 
Tarsus, lzmir, Mudurnuda satılmıfbr. 

10,000 

nin karıaı, çocuğu ve bütün mahsulü 
aynı ıamanda mahvolmuş va za• 
vallı adam bu dayanılmaz fel&ket 
kartında intihar etmiştir. 

Bağcının kansı yağmurdan yı· 
kılan bağ damının al tında kalarak 
ölmüf çocuğunu ıel boğmuş, ve 
mallan ser~ilerile beraber sürük
lenip gitmiştir. 

2 - Manisa bağcılarından biri 

de mallarının bir anda ıuahvoJdu
j'unu ıörmOt ve bu tee11ürilne 
matmlup olarak kendini kuyuva at• 
maş ve intihar etmi9tir. 

3 - Bayındırda, Dikilide, Ay
d_ında dGşen yıldınmlar bir kaç ki· 
tınin ve hayvanın ölümüne sebep 
olmuttur. 

4 - Odemişte küçük Menderes 
taşmıt (6) kişi ve (150) hayvan te
lef olmuştur. 

J i~tal!J <t-;;1®Il©!W' 

f-,i istll l adiseleri \7 l· 
şeviklerin fikirle · 

Moskovada çıkan rusça "İzve· 
stiya,, gazetesinin 30 ağnsto:s ta
rihli nüshasından: 
"Bolşevik matbuatında arada c:ı

rsda yakın şark mc ... eleleri hakkııı· 
da makaleler yazan p. Kitaygoro· 
dski "İzvestiya,, gazele>-:inin 30 
ağustos tarihli 199 numaralı nüs· 
hasıııda "Filistinde kanlı hadise· 
ler., sernamesile bir makale yaz· 
mı~tır ki~ muharrir bu makale in· 
de ezcümle diyor ki: 

i\Ialum olduğu üzere Versay 
kongresinde tek bir olan Arap Su
riyesi iki kısma lıı'ilünınü~tü. Bir 
kısmı - ki Filistindir · lngiltereye 
verilmiş ve asıt Suriye Fransaya 
ayrılmıtı. Filistin, Mısır kıt'ası 
ile komşu olduğundan, lngiltere 

için Süveyş kanalının muhafazası 

için büyük ehemmiyeti haizyi. ln-
giltcrenin Araplarla kendisine boyun 
eğdirmesi yolunda ona Yahudi 
burjuvazisi yardımcı oluyordu. Da
ha 1917 senesinin ikinci Teşrinin· 
de lngiitere nazırlarından Balfur 
Filistinde bir Yahudi ocağı ihdas 
edilecegini ilan etmişti. lngiltere· 
nin bundan maksadt harb etmekte 
olan memleketlerdeki Yahut bur
juvazisinin bilhassa Amerika Ya
hudilerinin gönlünü avlamaktı. 

1 

Siyonizmin liderleri daha umumi 
harp esııusında burjuva ve küçük 
burjuva oğu11arından Yahudi leji· 
onları teşkil etmişlerdi ki bu leji· 
onlar Gelibolıda ve Filistinde 
Türklere karşı harbediyorlardı, 

Siyonizm rehberleri bununla ,,İs
rail Yurdu,, ııu fethetmek ve orada 
bir yahut devleti kurmak istiyor· 
lardı. Galiçya, Lehistan ve Roman
ya Yahudilerine mensup olan 
gençler harp meydanlarında kan-
larını dt>~"Yowl ... - !M>:rl .. l!l.l... , ... 

hut milletinin amaline hizmet et
tiklerini zannediyorlardı. 

Fakat İngiltere Filistin manda· 
sını elde ettikten sonra Siyonistle
rin mefkure ve tasavvurlarını pek
de okşamak isteimyordu. İngiltere 
hükumeti ta işin iptidasıııdanberi 

Filistinde büyle bir siyaset takip 
ediyordu ki ekseriyet teşkil eden 
Araplar (o kadarki ahalinin yüzde 
600 bini Araplardan ve ancak 100 
bini Yahudilerden ibarettir.) Bütün 
kin ve hu. umetlerini Yahudilere 
tevcih edivorlardı. Halbu ki Yahu· 
dilerin arkasında lngiliz işbaşaran· 
ları bulunuyordu. r u sonuncular 
ise geri kalan Arapların dini taas
suplarını sun 'i surette alevlendi-

riyor ve milli kavgayı kürükliyor
lardı. 1921 senesinde İngiliz zabı· 
tasının teşvikile olacaktır ki, bir 
Yahudi yağması vukua gelmişti. 

İngiliz emperiyelizmi için bu yağma 
Arap milli hareketini boğmak için 
lazımdı. İngilizler bu yağmadan 
memlekette sıkı bir askeri rejim 
tatbik etmek için istifade etmişler· 
di. Bununla beraber Siyonizm 
hareketine de ciddi bir darbe in· 
dirilmişti. 

İş böyle olduğu halde Siyonizim 
rehberleri Filistine Yahudi unsu· 
runu işkan etmekle devam etmek· 
tedirler. "Gistadrut,, isimli Yahudi 
Siyonist teşkilatı alenen istimarcı 

siyaset tatbik etmek için çalışıp 
çabalamaktadı. Bunların progra· 
mına göre Filistinde iş yalnız Ya
hudi amelesine veri1melidir ve 
toprak da yalnız Yahudilere intikal 
etmelidir. 

Siyonist teşkilatı bir nevi istili 
ve müsadere siyaseti takip ediyor
du. Arap rençperlerinin toprak
larını yağma esnasında siyonistler 
ile Araplar arasında ikide birde 
müsademeler vaki olmakta idi. 
Şimdiye kadar siyonist teşkilatı 
lngiliz zabıta:ıı ve lngiliz jandarma
sının yardımı ile her zaman Arap
hıra ıralip trelivoıJardı. 

Lakin siyası ~iyonizmin faali 
gcçtiğindenberi yalnız 600 'fa~ 
di çifçilik yoluna süluk etnıi~tir· 

Diğer taraftan Filistini A 
milli ~ephe-.inde de ayrılma '' 
oldu. Arap milli burjuvazi i fır 
sını tem-.il eden "Arap nıüııı 

siJliği,, geçen sene kendisinin 7 
kongresinde İııgiliz emper) ali 
ile teşriki mesai etrneğe karar 
mi:.ti. Halbuki ondan evvel" A 
mlime silliği., İngilizler tarafın 
toplanmış olan .Müe_::;isan ıne 
ini boykotaj etmişti. 

':ı imdiki günde ise Arap liderl 
Ingiliz emperyalizmi tarafın~ 
kaııunn esasi ihsan edilmesiol 
ısrıır etmektedirler. Lakin ing' 
emperyalizmi onların arzular# 
is'af etmek için istical etmeınel 
tedir. 

Diğer taraftan filistinin rJ 
metkeş zümreleri - ameleler, r 
çperler, peri~an bir halde ol 
şehirleri esnaf ve saire avr 

,/ 

bir in kilapçı cephesine topl 
maktadırlar. Bu kabil zümre 
i\tüslüman yeni t-enesinde, }~ 
geçen haziranın 8 inde yafiı 
yahudilere toprak satılmasına 
toprak ihtikarı ile uğraşan .Ar 
lara karşı ciddi bir nümayiş 
pılmıştı. Konıünis fırkrsı bu Il 

mayişe bir harp aleyhtarlığı rfl 
hiyeti ve sınıfi süs vermek içİ' 
bu firsattan istifade etmişti. f3 
nun neticesinde "Kahrolc:un e' 
peryalizm,, , "Kahrolsun derel 
leri ve sermayedarlar,, sada ı b 
tün yafa sokaklarında yükseJıııİ 
ti. 1 Ağustostan Filistinin ar 
ve ahudi amelesi birlikte nürtl' 
yiş yapmışlar ve bu nümayış e! 
nasında birçok İngiliz ve Yahudi 
polis ajanları da tepelenmii'tir. 

İn_giltere-Mısır muahedesi ınU 
nasebetile Mısırda '\ı.ıkua gele' 
hadiseler Filistin havasını da ele' 
ktrik1endirmişti. İngilizler suve1f 
kanalının muhafazasının merkt' 
zıni buraya nakletmek isterlef;; 
İngilterede işbaşına amele fırkt' 
sı gelelidenberi mürteci siyonislel 
Araplara kar§ı meydan okuıJlf. 
yoluna süluk ettiklerinddn, Fil 
tindeki İngiliz işba~aranlar1I1 
"Ağlama duvarı,, yanında mO 
deme ihdas etme~e muvaff 
olmalarına hiç hayret etmemeJid 
'"Ağlnma duvarı,, yanında vukus 
len müsademe barut mahzenine 
şen kıvılcım vazifesini görmüşt 
Bütün memleket birden siyonı 
gasipleı-ine ve İngiliz müstevlı 
rine karşı kıyam etti. Halk 1' 
lesi sokağa döküldii ve kıyıl 
edenler kışlalara taarruz ede!e" 
İngiliz askerlerine hücum etti 
ğe başladılar. ~ 

Elbette Filistinde cereyan ed 
hadLe!erin bütün ve tam lii1~ 
gôz önüne getirmek müşkül' 
İngiliz sansörü, şüphesiz, had1 'e
tahrif etmektedir. Fakat bir JJl~~tlf 
ele hakkında şüphe yoktur: ·~· 
Arap hareketi artık hıyaı:n. ~~et 
line dökülmüştür. Bu hadıee .01 
~lbette bütün Arap şarkında ~sı 
asdası bulacaktır. ~ 

Niimuneler hastalığ111 

te§hisi için Ankarof" 
gönderildi ııJl9 

Bu aene Gireıon fıııdıkl~r~ 
hastalık geçirdiği yazılınıfb ticaret 
son ticaret borsası Iıtanbul 1ı fıtl' 
borsası kimyanesine hastalık. gıı 
dık nümunel~ri gönderilınittı~İırııif 
nümuneler burada muaYe.n:.: fıtl' 
hastalıklan teşhiı ediJınıf ı ' sır••t 
dık nümuneleri ~nk~rad;rilııtiftir• 
doktoru M. Mullere e ıönd yerıc'I' 
M. Mullere fındıkları rnua 
b atlamıttır. 80-11 

Hastalık tethiı edildiktenhat'ıU' 
lktiaat vekaleti Gireson ve 

b 1 aktır· ıinde mücadeleye aş ayac d k sıı0' 
Trabzonda bulunan fın ı de bit 

tehassısı doktor ~az.ım a. or ,.. 
rapor tanzim etmıttir. Rap ı.tlt 

k 'k deC.Cl'Mul!ere tnrafınden tet ı e 
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B"LI ~-...ı•1I~a :f cı.1311-
ye-tl~ cle>l"Lıcl"Ll.r 
fki haftalık atılett~n sonra 

bu cuma futbol, tenis, boks ve 
denizcilik faaliyetlerile dolu bir 
cuma geçireceğiz. Kadıköyünde 
futbol, Taksimde tenis, Tepe· 
ba§ında boks, Beykozda kayık 
yarııları yapılacaktır. 

Beynelmilel turnuva 
Her sene dünyanın her tarafın· 

da, ıehir ve mıntaka şaınpiyonala· 
rından maada Lir de Beynelmilel 
tenie şampiyonası turnuvası yapı

lır. Şehir ve mıntnka ~ampiyona· 
!arına yalnız federe oyuncular gi
rebildiği için bu ıampiyonalarm 
galipleri yalnız maha1Ji bir. itibar 
temin edebilirler. Halbuki tenis 
mevsimi esnasında her hangi hir 
~ehir daima az çok ecnehil.:·rle do
ludur ve bunlar ara .. ında cok kıv· 
metli tenisciler mevcuttur.~ Mah~I
li tei'kilatla alakadar olmadıkları 
için bu oyuncular mmtaka ve şe· 
lıir şampiyona1arına giremezler. 
I. te bu kabil oyunnıiarm ii'tiraki 
ıçın yapılan beynelmilel turnuva. 
lar daima resmi mü~aLakalardan 
fazla ra~bet kazanır ve galipleri 
daha zıyade şeref . ahibi ı::avılır. 
Çünkü ;ıampiyonalara yalnız fede
re oyuncular iştirak ettiği için 
onun şumul sahası daha clardır 
?e~ nelmilel turnuvaya herke; 
ı~tırak edebilir. 

İstanbulda yapılacak bir mmta
ka birinciliği, hu sahada miittefik 
kulüpler ve ~ahı~lar mahdut oldu
ğu için ~ok şekilsiz bir ~ey olur. 
Halbukı Be) neJmilel ~ampiyona 
tarzı, ec~e.bi ve yerli birçok gayrı 
federe ıyı oyuncular bulunması 
dolaysısile çok caziptir. 

Bu noktayı isahetle düşünen 
mıntaka tenis heyeti Jıu cuma aü. 
nü yapılmak üzere bir "Beynel::ıi. 
1el turnuva,, tertip etmiştir. Tur· 
nuvaya dııhil olmak u··zerc m" . UfdCa-

at edenlerin adet ve şahsiyetine 
bakılırsa bu turnuvanın çok ente
reo;:an safhalar geçirme:,İ muhak
kak ~4:ıyılabilir. 

Turnuvaya maruf teniscilerden 
Suat, Sedat, Şirinyan. Şodvar ve 
daha bir kaç oyuncu iştirak ede
cektir. 

Boks maçları 
~u cum_a günü yapılacak spor 

haıeketleruıden hirı' <l,. 'l' b L . ,, epe aşı 

ahçesıııde tertip olunan Bok
ınnçtarıdır. Kıvmetli b k . .. .. 
'= 1· · · o sı •rumuz 
....,e arm bey tarafınd . , 
edilen bu müsabaka] a~ .ordganıze 

' ar ıçın e çok 
şayanı dikkat kombolur 
bulunmaktadır. mc, cut 

Güniin en miihim miiı::a} ak 
~ k K'' .. ı, a,..ını 
.,ıt ·ı· uçuk Kemal nıaçı tc,..kil 
edecektir. • 

Bundan bir müddet evvel icra~ı 
tel·arrür eden bu maç, tam yapı· 
lacağı gün, Sıtkı beyin gnnderdiği 
Lir raporla tehir edilmişti. Hakem 
ht·) eti ekle mevcut bir rapor oJma· 
:ıma rağmen, fenle alakası olma· 
ynıı bazı adamların müdnhele ve 
kavli miicerretleriyle Sıtkı beyi 
m?ğ~up saymak garabetini" göster· 
mıştı. 

Halbuki r . . aporun rc-=ımyetı 
karşıı::ındn vazi) eti 1 tk.k . · e ·ı · etme· 
den hır hüküm vcrı k .. .. ne · onun<le 
vapılan maçların neti . 1 k " .. .. ce-.ı ıa ·kın-
da hukum vermekten fi . 1 • 

ı ·ı· aza hır 
~a a ıı)ete malik bulunma 
k h 

. . . yan ha-
em eJ etı ıçın tamame .. .n çızme-

den yukarı çıkmak demek 1 
d H "'d' o u .. 

yor u. ü ıı::eye fazla kı"·ır. t d'". . . J e ver-
me ıgıınız ıçın o zaman su. 

k 
l.' :::muş. 

tu ·. r ak at cuma günu·· m .. . 
usavı 

şausla karşıJa~acak iki rakipten 
bahsf•rlerkcıı onlardan birinin ka
rakuşi bir hükümle lekelenmesi-

I ni manasız bulduğumuzu kaydet· 
mek icap etti. 

Maçın neticesi hakkında bir 
tahminde bulunmak lazım gelirse 
daha mukavim olmanın neticeyi 
temin edeceği söylenebilir. Ak· 
şam refikimizin yazdığı gibi Sıtkı
yı Kemal için kolayca yutulacak 
bir lokma saymak tamamen hata· 
dır. Senelerdenberi ringte gördü-
ğümüz bu genç, metin ve sabur bir 
gayretle çalışm.ış, daima çalışmış, 
şayanı kayt bır spor a!'-kl ufr:;ter
ıni~tir. Yumrukları set~t c fı . .. k k k , ne esı 
yu ·se • mu avemeti fazladır. 

Tecrübe noktasından Kema· 
ld~n çok a~ağı olduğu da iddia 
edılemez Kemal' ~ : ın yegane avantası 
daha serı ve çevik olu~udur. Sıt· 
kının nef·~ ··c k " . 'b . ...... • mu avamet ıtı a· 
rıle avantasmın muhakkak olma· 
sına rağmen Kemalin bundan 
beş sene evvelki vaziyetine naza· 

r~~ v~r~iğimiz hu hükümdeki ka
hılıyetını senelerce RinO'ten ayrı 
kaldıktan sonra ne derece;e kadar 
muhafaza ettiği şüphelidir. Vazi
yete hitarafane bakan hüsnü niyet 
~ahibi Lir adam ortada yalnız mü
savat gürür. Işte o kadar. Yoksa 
ne Kemal Sıtkı için bir lokmadır, 
ne de Sıtkı Kemal için ekmeklik· 
tir. Böyle bir iddia, maçın netice· 
sin~en sonra gülünç kalrnağa nam· 
zettır. 

Kayık )·arışları 
Mıntaka deniz lıirinciJilderi bu 

hafta Beykozda yapılacaktır. 
Kayık yarışlarından yarın hahs

edece~iı. 

Paris, 15 (A.A) - KoınunU.t sendika· 
ları unıuın'. klhibi olup dev!P.tin emniy('t 
ve -elsmetıne kar.~ı fesat tertib3tında bu
lunmak la annaltına alman• ~lonnıou~ıeau• 
te\kif olunmu~tur. 

* Pari~, 15 [A.A] - Od departım:ı -
nında bir fırtına çıkmış mühim ha:.ar ve 
zarara sebep olmuştur. 

* Parm, 16 [A. \l - Geçm "Ün vı
J, ılan C\ in enkazı altından ;3 ce~:ı Jaha 
çıkarılmıştır. Yımılılardaıı iki•i olıniictür. 
Telef olanların ı;dcdi Lu sonuncularla· 25e 
baliğ olmuştur. 

• htirazburg, 13 (A. A) _ Ev\'elce 
firar etmiş oları belediye \f•zncdarı z:ıbı· 
la)a teslim olmıı tur. * Cene\ re, 16 l:\. \] - Akvam ce· 
mi) eti hii) ıik meclisine riya•et t:den Gu· 
crrcr? .ıııurnlıha he: etlere bir ziyafet 
\'crmıştır. 

• Ne\) ork, 16 [ \. ] - Diin 'tıkııa 
gelen ~ ln))nrc kMıısı 15 kisinin i.ıliimü-
ne sebelıi) et Yermi~tir. • 

Trakyada tetkikat 
Ali iktisat heyeti azasından Ve· 

hbi ve Raif Necdet beyler çarşam
ba günü şehrimizden Trakyaya ha
r-:_ket edeceklerdir. Seyyabat 10•12 
gun devam edecek bundan b . sonra 

ursaya gıdeceklerdir. 

Ziraat unuını 11ıiidürü 
.Trakyada ameli bir ziraat mek 

tcbı t"'sı· · .. k"' I -" sı mum un 0 up alın d 
hakkında tetkikatta bulunmak~. ığı 
re bir h fta uze-a evvel Edirneye 'd . 
raat ··d- - gı en zı-mu uru unıum:si Nak' B 
daki tetkikatını ikmal d 

1 
• ora-

lı . . e erek dün 
şe rımıze avdet elmişt' N . . ır. akı B 
yaptığı tetkıkat haltkında bir r · 
hazırlamaktadır, apor 

1~Iiişkülat 
Son zamanlarda Yunanlıla y 
• 'd k • r, U· 

nanıstana gı ece f ürklere müşkü. 
Iat göstermeğe başlamışlardır. Yu
nan konsoloshaneleri, Yunanistana 
gidecek her Türkün 4000 drahmilik 
banka teminatı vermedikçe pasapot
larını tanzim etmek istememekte, 
ayrıca gayet yüksek pasaport resmi 

almaktad1rlar • 
Bu müşkülatm Yunanistandan 

transit olarak geçecek türklere de 
teşmil edildiği haber alınmıştır. Hü· 
kümetimizin, bu müşkHat kaldırıl
madığı takdirde Türkiyeye gelecek 
".'unanlılaıra da ayni muameleyi tat
bık etmesi muhtemeldir. 

16 Eyliil 929 kambiyo, nukut borsası fi.atları 
1 _ A~ıldı -Kapa. r --- - -Aç: K.1 

-ı=-·============~-=-· - ====ı===Jl:::======-========....,==f==F=~I 
Nllkut 

1 

' l lngiliz lirası 
1 Anıerlka dolar 
20 y uuan drahmi 

: Alman ra)h~ maPk 
Avueıurya şilini 

20 Ley Ruınanya 
··o ı ı "' Ll'va Bulgar 
1 f'elemek filorin 
20 F rıuınz franlı.ı 
20 ltalyan lireti 
20 K urun Çek Jslu,·ak 
1 ÇU'unetlı •Üvl) et 
1 Zloti Lchiıtou 

ı ı ·~o D - lnar Yogu5lavya 
20 Bf'lçika fraul.:ı 

11 
l Pc-zıııa lıııau)ot 

1 20 Ie,iı·re fnınL.ı 
1 ~leddlyc 

ı ı Çeh 

1011 251014 
207 50 

53 87 
49 So 
29 2~ 

50 
su 

24 
29 
82 

163 25 
2uı' 75 
123 

22 so 

ıı.ı 

30 
795 

so 

208 
53 
49 
29 
24 
29 
82 

lfı3 

218 
123 

22 _., ,. 
114 
30 

Tnhviliit 

25
1 ~ ~ı 1 Tertip (A.B.S) 

25~. 
87 e ~ 2 ,. (D.E) -= 5Cl ;;' ::' 3 (F.J) 
2!; • ... .. 

50 Galata tahtelarz O. \: 
:>o hıaubul tramny ~. 

Riht Dok. Ant. 
25

1 
Cıküdar Kadıkö?. ~u 

':'5 lıtaııbuJ anonim Su 
Eretli lfade• 

Hiıse senedatı 
51 

SCJ = İ~ bankası 
~ )iülga itibar. :mıı 
r, Oımaulı Bk. 
'!.. )1illi İk ıi•at .UL:. 
ID Tiearl't ,.e unaı. i 
"1 E~naf Blo.. • 

; :< 

! 

' 

1 

' 

Londra 1Isterlin1011 
ı : ~· 

251014 25 ~ 

~irl..eıi Hayriyt• I 
·• Teuıetıu il 

llaliç 'apudnı· An 22 72 22 
Au. D. \. )Ola • nyork l tÜl'I• (1 Do ll,4.1 50 0.47 50 ~ 

so 12 23 :-"' Pariı " Fraıık 12 " ., .. 100 
l'dila n o " l.i rl"I 9 SO 9 l5 ~. Muds.ıyıı · Rurea 
Beri in ,. Marl. 2 -,., 2 Ol "' '·• pi;" Samsnu ~ahit 
Sof ya 
Brükıel 

Amıtirdam ., 
CinPyre 
Prag 
\iyana 
Ma<lrlt 

,. 

" .. 

1_,.,a 

Hdga 
:Florin 
.Franlı. 

Kurun 
Şilin 

Pezeta 

\'a11u"a •• Zl·luıi 
Atına ., Drahmi 
Bük reş !?O 1 ey Kuru~ 
Motkova 1 Çrouen& 
Belgraı tiirk lira11 Diu. 

istikrazlar 

66 5(1 6L 50 ~ 1'ı-am\a) 

3 H 3 ·H ;'° Tül'.L;i)e mllll 
ı 2s ı 25 ::. ittibrt ,. 

!! 48 ., 4-8 • 

16 
3 

3 

24 
1069 

ıo 

04 

15 

95 75 

• r.rı itimat ,, 
161 12 ,_; :=;ark ııigorla 
3 :~'I (J,.S r Bozkurt 
3 2- ... ·• ~ Anadolu A .. T. 

ı 50 E'l l lıt. Umum. 
37! ~ •ST. Balya Karuydıa 
24 •-> ~ Arll•n Çimen. 

11161) Bakırköy ., 
27 l51 ~ Tüa·k köwüt M. 

1 

~ ~fermer Tllfı .S. 
Ban ıaın, alektrik 

9 5 7 5 1" " " temettu 

1 

31 ıfO .H 1 

1 

1 

1 
1 

1 istikrazı D. vadeli 
Düyuo\l muvabbede 
ikramiyeli demir yolu 1 Ü•kÜdlll'· 'Kadıköy 

hmır me:ıhha 
, 1902 Gümrükle!' O 
li 1903 5aidlmabi .... Jııanbul T. Ano 

1 

1905 1eebll:at1 Atkeriye CJ~< Rlbtlm dok. An. 

f 

"'l itti.hat değlrmt'ncİ 
..,. 1903 Tt-rtip ı:= 1904 ı<ıı ~ark merk f'<"U - .. -· "' 1901 , 905 :t. Jıı. Kaaapları 

... 
~t"ı'\~~~-·ı~l~~~1~09:.._T_t'_~.t-ip...,2~-=J..._j~--J..__J..=.~~~R:~~i~(h~~~i-ı=ne=fi:)e:.)J.._ı 1 1 i 

'lllC ;::. Türk ıüt. Aao. 

1909 Ş-. b !'.? Duban Türk ,, 
· e remaoıii · • 

il 1189 Şark del:irmen. 
ı _ _ ·~ _ _ _ MUli bir :\leırıt. 

~· - - .J.o - - - - -
16 Eylul 929 Ticaret 

Borsası f fritları 
~-=~--~~~~---~~~~ 

Asgari Az8Ini 
Cinsı" ,-==--=-=~=~-•~· P K p 

1
Bugday ,.11• ~-r · ....,...~. 
~~~~=-" ~avdarlı l5ı 30 17 35,, 

ı Siinter 
~rrt Dörıme 15 25 l 8i 

S<'rt mahlut 
Bulgarbtaıı 
Ecnebi 
Çın-dar 
:\f,eır 
Arpa 
Merc·im,.k 
:'\uhut 
Fasulye 
Sisam 

JO 30 
t1 

9 

14 

10 3C 
12 10 
101 S5 

16 

Kutyenıi 
Yulrf 

Un klı 
}. o 
.katra F.kıtra 

l:k tra 
Birinci. }Unıuşak 

1
. " Sert 
kinci 

F'ınclık kabuklu 
l'ııııfık içi 
S:ındık bo~ıılımıı 
!.nnmı 
Ce,·iz 
Afi)On MnJ:ıt)• 
Yııpağı 
Afi,·on 

ıO 

1360 
12(}0 
ll:lO 

1360 
1390 
1210 

1 

'Iiftik ul 
=O:±A::la=k====~=IBJ _ ~ _t 

Tıp kongresi 
Tıp kongresi bugün Ankarada 

İsmet Pş. Hz. tarafından küşat edi
lecektir. 

Şimdiye kadar Ankaraya gitme· 

miş olan doktorlarla Hakkı Şinasi 
Pş dün Ankaraya gitmişlerdir. 

lngiliz: 1014,25 
Dün borsada lngiliz lirası 1011, 

25 açılmış ve 1014,25 te kapan· 
mıştır. a1onda 30,000 1ngiliz lir· 
alık muamele olmuştur. Dün İz· 
mirden hiç kambiyo gelmemiştir. 

Borsa haricinde Türk altını 
üzerinde 882 .. 886 kuruştan mu· 

amele ) upılmıştır. 

Bir • 
arazı ihtilafı 

Wuhington, 14 [A.A] 
İttihaz etmiş olduA°'J kararlar, 

"Bolivie,, ile "Paraguvay,, arasında 
"Chacboreal,, arazisi hakkında ge
çen sene birinci kanunda .zuhilr et-
mit olan muhasamatı yatııtırarak 
iki memleket münaaebabndaki ger
ginliti izale etmiş olan komiıyon, 
altı ay müzakerattan ıonra bilimüd
det tatil edilmiştir. Yapılan itilaf 
iki memleket arasındaki siyasi 
münasebatm tekrar teeessüaiinü na-
tık bulunmakta ve fakat münazaun
fih arazi meselesini muallik brak
maktadır. 

"Chacobreal,, arazisinin hakkı 
mülkiyeti uzun seneler münakaşa· 
ya zemin teşkil etmiş, fakat ıon 
seneye kadar adeta bir çöl halinde 
olduğu için had bir ,ekilde mevzuu
bahs olmıştır. Halbuki geçen at.ne 
mezkur arazide hudut karakolJarı 
arasında adeta harbi andıran müsa
demcler olmuş ve harp tehlikesi 
ancak cemiyeti akvamın müdahale
isayaıinde bertaraf edilmiştir. 

,) 

l\1izalı1, i~:t·.ı1ıa"", gazet 
yakıncla çıkı)1or? .. 

I~ --ıı Şehremaneti ilanları 

Ş ehremanetinden Bedeli 
keşfi 17860 lira 8 kuruş· 

tan ibaret maden civarından 
nehean eden Sultan Mustafa 
5uyunun demir borular vasi· 
tasiyle Paşabahçeye isalesi 
kapalı zarf usulile mlinakasa 
ya vazedilmiştir • 18·9-929 
Çarşamba günü saat 15 te 
ihalesinin icrası tekarrür ey· 
!ediğinden talip olanların şerait 
ve saire hakkında malumat 
almak üzere şehremaneti le-

vazım müdüriyetine müracaat 

eylemelri ilan olunur . 
Beyoğlu dairesi müdiiriye· 

tinden: Beşiktaşta Osman 
paşa sokağındaki çöp iskele· 
sinin tamiri bedeli keşfi olan 
(1016) lira (84) kuruş üzerin-
den 17-9-929 tarihine müsa· 
sif Salı gününden itibaren yir· 
mi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya ku
nulmuştur. Taliplerin proje ve 
keşifnamesini görmek üzere 
daire baş fen ınüdürlüğiine 

ve %7,5 nisbetinde teminat ak· 
çelerini daire veznesin yatır· 

dıktan sonra ihale günü olan 
7-10·929 tarihine müsadif Pa-
zartesi günü saat onbeşte eh
liyeti fenniye vesaikini hami-
len daire encümenin muraca· 
atları, 

~-···~ ••••••••US•MBm••••l 
! Dö)'çe Orya11t Bank 
: Tarihi te'8isi 1:~22 
• • a 
• • • • • • • • • • 

Merkezi idnre Bı r'iu 
Telefon BejoK-lu 247 ;..J J..9 Jı,985 

t e istanbul 2842~o4J 

Banka muaınelatı 
ve kasalar icarı 

• •••••••••••••••••••a••••••l 
J stanbul 4 üncü icra daiı('•ıuden: Ko~ 

Pıırisi ze\·cesi Elenkoııun l eon ef .. nd 
den horç aldığı para) a mı.kabil ~efae 
fera~ C) !ediği Beyoğlunda Hü~eyiıı a! 
malınlle~inin Altın bnkal ııokıığında ced. 
23 ııuuıarulı bir bap hane lıorcun veri 
memesinden dolayı ihalei e\ veliyesi otıı 
gün müddetle miizayede)e konulmuştu. 
ve üç bin lira bedelle talibi uhdesiad 
olup kati ihalesi icra kdınmak Uzre ) iiıdı 
8 zumla 15 gün miiddctlc me,;kii müza 
yedeye vaz olunmuştur. Knloğrİ)& Luzüı 
menzili, Kosti Parisi menzili , lıir tara( 
Kostnki veresesi menzili ve diğer tara( 
tarik ile mahdut tnhminen yüz arşın ter 
biinde araziden seksen ar ını bina mitte 
hakisi aydınlık zemini toprak bir bodrul\ 
zemini mermer taşlık ve sarnıcı buluna 
zemini kırmızı çini maltız ocaklı cam dcı 
laplı bir oda, birinci katta merdiven ba:ı 
üzerinde biri şanişirli Uç oda bir kilet 
ikinci k:ıt birinci katın &)Di olup }almıt 
kiler yerine bir he1a daha üst katta h~ 
çatı odası -.e bir teraza 'ardır, 4160 lire 
kıymeti muhamı!ıenesinin kiirgir muhtae1 
tamir hanede madam Sokuhi kiracıdır, 
50 lira icar ile iştirasına talip olanlaı 
kıymeti muhamminesiuin ) üzde on nispee 
tinde pey akçesini 927 - 99.;S dosya nu. 
maralı Istanbul icra dairesi müzayede fU• 

besine muracaat eylemeleri 5 • 10 · 929 
tarihıııde ı:aat 14 den 16 ya kadar ihale
yi kat'iye.si yapıla~ı illa olunur . 

•• 
Kadoll<öy ll<öp1rü taırDf®ll<aırl ' Haydarpaşadan 

Köprüye 
Köprüden Kadıköynden Köprüden 

Kadı köyüne ı Köprüye Haydarpaşaya 

1 - l'""'l 
6 ıs 

6 ıs ı - l'"I 6 20 
7 13 

48 
25 
53 

a • ; 
= " ' 

7 05 
7 40 
8 15 
8 40 
9 20 
9 55 

10 25 
11 
ll 

05 
40 

12 15 
13 os 
13 50 
14 25 
15 15 

4~ 

10 
40 
15 
50 
25 

15 
16 
16 
17 
17 
18 
19 
19 
20 
21 

05 
45 
30 

22 05 

7 05 
7 40 
8 10 
8 45 
9 05 ['] 
9 50 
ıo 2s 
11 05 
11 40 
12 15 
13 
13 50 
14 35 
15 
16 
16 30 
17 
17 15 
17 45 
18 25 
19 05 
19 45 
20 20 
21 05 
21 28 
23 

l .. J Sefer yalnu Canıa. Parar, Çar
tıınba günlt"ri llaydarpıı~A)ft uÇ(raya 

caktır. 
l~J St"for yalnız Pazarteal, Çarşauı· 

ba pnlori HayJarpapya u~raya· 

caktır. 

6 15 
7 05 
7 40 
7 55 
8 15 
8 52 
9 55 

11 05 
11 40 
12 15 
13 05 
14 25 
15 15 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 ("'' 
18 40 
19 05 
19 45 
20 30 
22 05 ı 

! 

7 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
11 
11 
12 
ıs 

13 

11 [•] 
35 
56 
35 
13 
48 
20 
08 
58 

14 40 
15 08 
16 08 
17 13 
17 40 

ıs ıs 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 08 l"'J 

('") efcri yapan ... apıırlar 1alan 
Pertembc, Cuma, Paııar güolerini ta• 
kibcdcn lt"CC HaydarPA"">• ~ra1a· 
calı.tır. Ramazanın hlrinel geceaiodeu 
Ba\ramın EODUDCD gr.~İDt" kadar her 
ge~ Jlo)darpa~~· •• ğra)&<'Dktır. 

('") Sefc-ri yalnız Pa.zıır, l'«"rş.ml_., 
Cuma günl«'ri Jlaydarpııtaya uira~ .. 
uktır. Yalnız Ramuanın birinci •Ü• 
aüaden Bayramın onuncu ı:iiıo6ue 

1 
kadar hC'r giio Ha)darpa &)il .ıirao ı 
eaktır 

~--__ ,_.._..-.....-----------o~ 
A~aıaır taırDfesn 

10 Haziran tarfüinden itibaren Cumadan mada günlere mahsus adalar hatta 
--;;S~e7fe~r~N~'o-.--------~ı=----~3-----5--·----7----~9...:..,;_:~~ı=ı.::::...!:l3:.::.:::.:...::.1~5----~17::--}:9-----2-1 _____ 2_3 _____ ?.~~ 

15,00 
15,15 
15.45 
16,00 
16,15 
16,30 
16,55 

19.0S 
19.20 
]~,50 
20.~ 
20.20 
20..st 

Pendikten kalkış 
Kartaldan 
B. adadan 
Heybeliden 

" 
" 

B " urgazdan 
Kınalıdan " 
Mu dadan " 
K dk" " a ı oyünden 
Köpraye varıt " 

Sefer No. 

K
Köprüden kalkış 
adıköyünden 

Modadan " 
Kınalıdan " 
Burgazdan ,, 
Heybeliden " 
B. adadan " 
Kartaldan " 
Pendikten " ,, 

2 

6,00 
6,10 
6,25 
6,40 

4 

7,44 8,25 

8,35 
8,45 

9,05 
9,20 
9,35 
9,45 

7,10 
7,30 
7,45 

8,30 

6 

9,10 

9,SO 
10,05 
10,22 
10,30 

7,00 
7,lC 

8,05 

8 

10,15 
10,35 

11,05 
11,20 
11,35 
11,50 
12,15 
12,30 

7,05 
7,20 
7,45 
8,00 
8,15 
8,30 

9,15 

10 

12,00 
12,20 

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

8,00 

8,55 

12 

13,35 
13,55 

14,30 
14,45 
15,00 
15,16 
15,40 
15,55 

['J Bu i fueıll tefC'ı·le 1 1 • d 1 

9,00 
9,10 
9,25 
9,40 

10,25 

14 

15,00 

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

10,00 
10,10 
10,25 
10,40 

11,25 

16 

17,00 

17,45 
18,00 
18,15 
18,25 

11,30 
11,40 
11,55 
12,10 

12,55 

18 

18,00 

18,45 
19.00 
19,15 
19,30 
19,55 
20,JO 

1 
.. 

1
.B • • r '• nız ra1ar ııüu erin,. nıahıul' Jlurı !O n~ lula k!! ar uııı nc>alı:tır. 

1 u •flll"t' tlı•eic:r 3r;) r ı·ı • . . ' · ı . \il il kotlUI' l ıızar aı:n!l'rı \Dflllırn•ı:f'1>!. u• .U 'tl\ı • 1 IH!<'h ılİ!o!U"l'n l'.t 
· ••in'rri lr ,,.,,,J 

14,05 
14,15 
14,30 
14,45 

15,20 
15,40 

20 

18,05 

19,00 

[") 

1 • 

17,20 

22 

19,00 

19,45 
20,00 
20,15 

17,00 
17,10 
17,25 
17,40 
18,05 

18,30 

24 

19,05 

29,00 
20,10 

18,35 
18,45 
19,00 
19,15 

20 

26 

20,15 

21,00 
21,15 
21,30 
21,40 

-21.10 
21.JO -
21,45 

22.50 
22,50 

-("J 
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El\ISALSİZ FIRSA'f ! İSTİFADE EDİı. -iz! 
Bilttin m:ılların pahalılaşmaama rağmen 

B ~ oıı;lundıl i s tiklal ca ddceinde ( Tokatlıyan) kartısında 
ili • t g 

Muiıtere. ı ı ı ı işterilerinin mübayaalarını teshi maksadile geçen seneler gibi bilumum mallarında 

ugünden itibaren 

,,, ______ ,, 
1 S><eyli"Use'lfaln 

~ ler1'. eı Acenht11; Ga1atı. Köprij ha
şrnda Beyo~lu 2362 
Şube Acan~ıısı: ~1es'Kdet hanı altında 

anbul 2740 lf evsimlik f evka,lade bir s:ıtış 
tert ip etmıfbr. Bilhaua en son moda ve cazip çeşitlerde her nevi tefritat kumatları kat'iyyen 

rakabet kabul etme. ehven fi a•!a• la mevkii furuh ta vıuetmiştlr. 

· ı Yalıva 
Kuponlarda Tefri t at kuma,larında Halı ve nıobilye!erde Muşambalarda 

•• 30 % 20 % 1 o % s 
Yatak, ye mek odalarile salon takımları ve sair her nevi aari mobilyelerde de fevkalade tenzilat yapılmıtor. 

Bu fıroatto n ilk iıtifadeye koşanlar cidden memnun kalacaklardır. 

Ham is: hğ:ıza<la tefrişııt ustaları muhterem müşt erilerinin emirlerine amade bıılnndıırulmuktadır 

aftada 2 Lira 
ı:r~~ 1f(bf3 
Magazamızda Bi iklet, 
gramofon, soba, sa t, 
eEbise, otomobil ıastlgi 

ve saire satıhr. 
,tanbul Yeni postane karş111nda Eski 

Zaptiye caddesinde No. 20 - 22 

Ça 
TelRfon Istatıl>ul: 4197 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
Şubesinden 

Taks le sa1:ı.iı.k 
Bakır köyiinde Kartaltepede Avniye sokağında 5No.lı hane eıas 90:ha!e 2·10-929 tarihinde muha111· 

men kıymeti 4000 lira. 

azar satlllk 
Bebekde Nispetiye Ka~rı esas 28 muhammen kıymeti 26200 lira. 
Heylıeli adada Yalı caddesinde 4, 10, 12, 14, 16 - 16 • 1 numaralı dükkanlar esas 95, 96, 97, 98, 99 

muhammen kıymetleri 3".00 lira. 
Tahtakale cadde<inde 2 numaralı arsa esas 55 muhammen kıymeti 4900 lira. 

1\11.ilzayec:le ile k:lralik 
Üsküdar Altuni zade valdebağ arazi, ahır ve samanlık eeı 72, ihale 28-9-929 tarihinde bedeli icarı 

250 lira. 
Çırpıcıda 20 dönüm tarla esas 87 ihale 29-9-929 tarihinde bedeli icar 17 5 lira. 
Tetvikıyede 1 harıta numaralı bostan esas 131 ihale 28-9-929 bedeli icar 75 lira. 
Tetvikiyede 15 dönüm Lostan eııas 131 ihale 28-9-929 tarihinde bedeli icar 201 lira. 
Teşvikiyede 14 ., .. ,, .. ., ,, ., ,, ,, 70 lira. 
Balada muharrer emlake talip olanların şubemize müracaatları. 

Tokat Jandarma kumaı;ıdanlığından: 
Lira Kuruş Adet 
330 o 3 
850 o 3400 

10 50 70 kilo 
850 o 3400 
550 o 11 
40 o 4 

3750 o 15000 
68 o 17 
9 o 3 

42 o 42 
42 o 42 

8 40 42 
40 o 20 
21 o 3 
24 o 3 

5617 90 

Lira 
110 

50 
o 
o 
3 
3 
1 
1 
o 
2 
7 
8 

Kuruş 

o 
25 
15 
25 
o 
o 

25 

20 
o 
o 
o 

beherinin fiatı 

beher kilosu 

takımı 

qyanın cinsi 
ıimeniı m1rka yirmilik 1antral 
beheri yedi santimden fincan 
ilci buçuk milimetre kalınlığında bağ tell 
otuz santim boyunda deve boynu demir 
simenis marka masa makinası 
simenis marka beşlik numarator 
üç mili metre kutrunda tel 
siperi saika (paratoner) 
volt metre 
laklanşe pil kömürü 
kavanoz 
avrupa mamulatı tutya 
kilo k11 blu tel 
direk mahmuzu 
palanka takımı manduz 

Zile, Artuva, Re~~diye kazalarında yapılacak telefon tesisatı için balada cins ve mıkdarı muharrer 
tel ( fon malzemesinin 9 , eylul , 1929 pazar ertesi günü saat on dertte tokatta müteşekkil komısyonu 
mahsusunda ihale olunmak üzre yirmi gün müddetle ve kapa l ı zarf usulile münakasaya verilmiş ve 
mezkur eşyaya (5617) lira ( 90) kuruş bt'deli tahmin edilmiştir. Talip olanların ve daha ziyade izahat 
almak isteyenler;n tokat jandarma kumandanlığına müraat etmeleri ilan olunur. --

•• mu Ji 
Yüksek baytar mektebi 

rektörlüğünden: 
Mektebim.zin sekiz aylık ekmek, et, sade ve erzakı mütenevviası 

ile sebze, meyve ve sairesi ve mekülatı hayvaniyesi mevkii münakasaya 
vazecl ilmiştir. 

Talip o!an!ar şerait ve evsafını anlamak üzere her gün ve yevmü 
ihale olan 9 teşr;nievvel 929 tarih inde Defi rdarlık ta miless esatı 
tüccarı ye ~ e züraıye mübayaa komis) onu ııa miıracaatıarı. 

-
:•••••••• BEŞiKTAŞ ••••••••• 

i DİKİŞ YURDU ! 
• s . . "-" il : • erl(lı ııı go.-un z umuma ıer- v 
: be.tir. falebe kaydına devam : 
: ediliyor. Akaretler 62 : 
•••••••••••••••••••••••••••• 
ı stanbul He~.1ncl icra Da.iresinden : .,\lalı· 

~uz \ e furnhtu ınuL.arrer Gard rop, Ana· 
dolu halı'I , "·erer.de. kilim. <anda lya ka
neUe maa koro(·j perde, kon'°), hüf~ di
kiş mı.lin.-i ve ,.;re l? - 9 . 929 per;em
be ~tiııu •aat 14 den ıtıbarcn Sandal Be. 
destanında lıiln:.liıayede furuht ohınaca
A .ndan tuıip vlıu: :a r ı u ) t \ 01 meı k.ılrda 
mahalli mU. ·~·,de) e !•lmelerı üôn oiunur, 

postası 
Bu günden H '· 
itibaren er gun 

Köprüden (8,30) da bir vapur 
kalkacak ve Kadıköyüne, tek
mil Adalara uğrayarak (11,30) 
da Yalovaya gidecek ve Yalo
vadan ( 17,35 )de hareketle 
ayni iskeielere u~rayarak 
(20,35)de Köprüye gelecektir. --
Ayvalık sür'at postası 
(MERSİN) vapuru 17 Eylül 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu Çanakkale 
Küçükkuyu Edremit Burhani
ye Ayvalığa gidecek vo dö
nüşte mezkur iskelelerle bir
likte Altmoluğa uğrayacaktır. 

Gelibc!u için yalınız yo!cu 
alınır yük :ılınmaz. 

Trabzon ikinci postası 
ANKARA vapuru 19 Ey

lul Perşeı.ıbe akıamı Galata 
rıhtımından hareketle Zon
gutaak lnebolu Sinop Sam
son Ünye Fatsa Ordu Gire
ıon Trabzon Rizeye gidecek 
ve Of Trabzon Polathane Gi 
reson Ordu Fatsa Samsun 
Sinop lneboluya uğrayarak 
gelecektir, 

yelkenci vapurları 
Ksradeniz lüks ve ıür'at poıta11 

VAPURU 

Çarşamba 13 
EYLUL 

Günü akşamı Sirkeci rıh
tımından harekerle doğru Zon· 
guldak, lnebolu, Samsun, Or
du, Gireson, Trabzona Sür
mene ve Rizeye gideceir. 

Tafsilat için sirkecide Yel 
kenci Hanında kain acentası
na müracatla. Tel. Istanbul 151 

Dr. Ali 
Mazhar 

Cumadan maada hcrgün Fatih 
te Sırrı Enver eczanesi yanındaki 
muayene haneıinde hasta kabul 
eder. 

J kbal h. Ecirler oandığından borç aldı-
AJ paraya mukabil vefaeıı ferağ eyle

diği lleoikt&f !!illeymaniye mahallesi eıki 
vı yeni abacı ookağında eski 19 yeni 12, 
14 .No, dört bin lira kıymeti muhammi
neli muhtacı tamir iki bap ahşap hane
nin birinci ihalesi yapılmak üzere otu.z 
gün müzayedeye konulmuştur. ·Hududu 
umumiei : Yol Nazmi b. Mehmet b. Emin 
ef, .. reeeleri eml6.klerile mahdut 14 No, 
bane 157 m. 30 a, terbiinde uaziden ll l 
m, 60 L torbiinde bina mütebalr.i•i önün 
de iki ağaçı tulumbalı lı:uyuıu bulunan 
bahçedir, Evaaf ve müştemilatı : Üç katlı 
binad bodrumda odunluk büyük ev altı 
birin!n bahçeye methali bulunan iki ara
lık bir k11mı )ilklü dolaplı biri kUçük 
yedi oda biri alafıranga üç helA bir ban· 
yo mahalli bir ıofa bir ... ıon bir mutbah 
ınaballi ve ııaireyi havi terkoo tertibaılı 
olup borçlu ııaltın<lir Yanındaki 12 No. 
altında garaj ark••ında babçe>i bulunan 
hane 149 m , terbiinde olup 98 m. 
iki katlı bina mütebak iıi bahçedir. 
Evsaf ve müşteın ! Jatı : B ı r garaj g~· miilü 
k üpil bulunan bir mu ıh• h bır ev altı 
ve odunluk bir sofa üç oda musluk 
mahalli heli bir banyo mahalli ve &aire 
vardır, Elektrik ve terkoı tertibaılı olup 
Sadi b. kiracıdı•. AlmaL i•teyenler ve 

daha zhıde otrenmek arzu edenler kıymeıi 
muhaınmincsinin 'i• de 10 nisptti olan 
400 lira pey akçeıini ve 926 - 7703 dosya 
namara!' İ I ,. ı~tanbul dördüncü itra me
murluğuna rı ı uracaat etmeleri ve 24 • 10 .. 
929 tari bindo oaat 14 d•n 16 )a kadar 
bir .IJcl ihaı~ai )ıpıl · ~a~ı il:an O·llnur. 

Damla damla göl o u 
Ataların bu sözüadeki isabeti tasarruf kutularımız kat!ar kuvvtılc 

~ 

i:;pat eden bir şey olmaz. Fıırzedelim ki bir yaşı -ı ,ı a bir ço< • 

iunu:ı: var bu çocuğunuzun istikbaiini temin için her gün 
kumbaraya yirmi 1:. t:-t kuruş ııtrr.~l\'a karar verdı niz. Her 
gün kumbaraya attığınız bu para bır sene sonunda (90) 

liraya yakın bir yeL.üna baliğ olur. Çocuğunuz beş 
yaşına geldiği zaman (500) lirası , on yaşına vardığı 

zaman (1200) lirası, on bef yaşında (2000) r rası 
yirmi yaşında (2900) lirası toplanır. Hayata 
atılacak çağda bu her mütkilı atlatan bir 
ıermaye olur. Derhal Bankamızdan bir 
kumbara alınız ve bu günden tezi yok 

her gün 25 kuruş arttırmağa 
başlayın . Bu gün arttırdığınız 

( 25 ) kuruş yarın çocu
ğunuza bir sermaye 

olabilir • 

Türkiye iş Bankas1 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden. 

l\ltizayedeye vazolunan emlak 
1-Galatada Sultan Beyazıt mahallesinde ıı v nhane caddesinde 

98 - 159 ila 167 numaralı maa üştemilat Hüdavendigar hanının 
vakfa ait hissesi. 

2- Kdıköyünde Zühtü paşa mhallesinde fener caddesinde 21, 
23, 25, 27 numaralı hanelerin vakfa ait hissesi 

3- Samatyada Mirahur İlya1 bey mahalleıinde Ali efendi soka• 
ğında 20-26 nuıı:aralı banenia vakfa ait hissesi 

4- Kumkapıda Çadırcı Ahmet çelebi mahallesinde Gedik paoa 
caddesinde %-112 numaralı hanenin vafka ait hissesi 

5- Şiılide Meşrutiyet mahalleainde Bahçe solcağında 6 numa
ralı dükkanın vakfa ait hissesi 

6- Galatada Kemankeş mahallesinde çömlekçi sokağında 14-16 
numaralı mağazanın vakfa ait hissesi 

7- Galatada Kemankeı mahallesinde çömlekçi ıokağında 14·20 
n umaralı mağazanın vakfa ait hi!ıesi 

8- Çarşıda varakçılarda 39 numaralı dükkanın vakıfa ait hiısesl. 
9- • • 18-37 • • • • 

10- • Sahaflarda 89 • • • • 
11- Üsküd~rda Selman ağa mahallesinde Karaca Ahmet cadde· 

sinde aelman camisi medhal mahalli 

Müddeti müz~~·ede: 30 ağustos 929 dan 21 eylül 929 cumaneıl 
günü ıaat on dört buçuğa kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazo

lunmuştur, Taliplerin yr ' nıi ihale olan aon günün aaat on dört 
buçuğuna kadar 9artnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ede· 
rek müzayedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf müdürlüğünde 
Yakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malümat almak isteyenler b11 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri miıil ra• 
porlarını görebilirler. 

Dosta Telgraf Levazım 
Mudurllıglınden: 

Salkımıöğütteki telgraf fabrikasında mevcut maa teferruat buhar 
makİJıesi ile kurşun çürufu bilmü:ı:ayede satılacağından talıp olanlarıll 
teşrinievvelin yedinci pazartesi günü saat 14 te bedeli muhıımmeııi 
olan 2200 liranın yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçeaile birliktıı 
mezkur fabrika müdiriyetinde müteşekkil komisyana müracaatlan. 

Karaağaç müessesatından: 

Makina ~agı ilanı \ 

Müessesemize !Uzumu plan 3500 kilo makiae yağı, 2000 kilo kolll' 
preı;ör yağı, 1000 kilo dinamo yağı, 300 kilo üıtübü toptan ve ya ıy• 
rı, ayrı münakasaya konulmuıtur. 

Olbaptaki şartnamesine tevfikan itaya talip olanların iJbu ıııevıt 
evsafını müş'ir şartnameyi almak üzere Cumadan mada her gün ınil
essese katibi unumilğ:ne ve fiat teklifi için de t~klif edecekleri ııılk: 
tan:ı yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçelerile beraber ıha eı 
kat'iye günü olan 26 Eylul 929 Perşembe günü aaat on da ıni!CS' 
seseye müracaat eylemeleri. 

Uşak satın alma komisyonundan: 
l!şakta bulunan kitaatı askeriye için 10000 kilo kuru o~ kapalı'-.:! 

usulıyle munakasaya vaz edilmiş ve ihalei kat'iyesi 21 . EylCil 9~ ti 
icrası mukarrer bulunmu7 olduğdndan taliplerin 1275 lıralık tem~ 
muvakkatlannı hamilen yev.::ı i mezkür Şaat 14 de l!Jak aatıA .. 
koıı.siyonuna müracaatları. 



• 
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Fındıklıda . . vekaleti satınaima J 
komieyonuııdan: 1 • ..................... ~········· 

1 mıirdeki kıtaatın ihtiyacı olan ıcker ve kuru ot ll)rt &Jrı !Ji&rtnaıııeforle ,e kapalı 
zarfla milnaluuıaya konmu§tur. İhaleleri 19 • Eyıiıl. 92Q Perşembe günü saat 15,~ 

ltmlrde mii!tahkem mevki satm alma komiayoııundn vapılacaktır. Şartnıune suretle~ı 
komisyonumuzda moycuttur. Şartnaır:csini görmek isti yenlerin komis.} onunıuıa ve ınu· 
nakauya igtirak edeceklerin lzmirdeki mc:ı:kiir komisyona mı.iracaatlnn. 

O rclu lhtiyacı için 17·9-929 uh gunU eaat 14 te 500 adet su fuçusu pa~rlık!• alına· 
ııacaktır. Taliplerin şartname, numunesini komi yonumu:ı:da g!Srmelerı ve ıhnle lll· 

•tinde rtnamedo yazılı olduğu gibi temınntlarilc komi )Onumuza milracaatlnrı. 

O rdu ıhti)BCI için 17 • 9 929 ulı gunu 63nt 15 te üç bin be,. yuz mrt:e. :rpu~ 
luk muşamba pa7.ıırlıkla lllınacaktır. Taliplerin şartnamr, \ nuınun~ ) 6111~ 0

1 m.
1

1 
l • 'h ı d cd ı ldu"u "ıhı temınnt arı e yonumuıdı görme en ve ı a e santın a şartnam e yazı ı o b ., 

komisyonumuza maracaatları. ., 

O
rdu ıçin 2000 bakraç 150 bakır hüyiık knuın. 200 b:ıkır )ağ ta\a 1 

• -000 hahır 
k 200 b k b · ~k · 300 b•l ır kü,.ük ı.azan ko nlı 7.arl1a nlın rnk· 
aravaııa, ıı. ır uyu suı~eç, " " T 1 ı · ı · tır. ihalesi 25-eylül-929 çarş.ımba giınu saat 14 te yapıl!\ ak.!ır n.ır rın <111rtnnn ~ crı 

komisyooumuzdcn almaları ve numuneler komiı)ondıı gornwl'°rı 'ie ıhale glınıınde 
teldifnamelrile milıacaııtlan. 
oordu ihtiyacı için 600 tam takını yazlık elbis~ kapalı zarf. ~~ulile ınünakaıınyu 

konmu§tıır. lhııle .. i 25 eylill 92g tarihine miisndif ç.ar§ıın bs gun~ ~t ~4 te latan· 
bıılda fındıklıda komisyonumllz munakasa ealomındn yapılacaktır. 1 alıp lerın şartname 
auretini yirmi kuru~ mukabilinde ııımaları ve teklifnıımelerini şartnamedeki tarzda 

bsar ile komisyon ri}a"'etine vermeleri. . . . 

U dada.ki kıtaatın arp~, Suru~ak.i. kıtaatın ekmek, Kı.lı tekı kıla.atın un, Siverekte, 
ltıtaatın eaman 'ie \ ıranşehırdekı kıtaatm Nde )aıt 'ie odun tbtıyaçlan 24·e~lul-929i 

aalı günll aat 10 da ve Urfadnkı i'.ıtantın gaz, pirmç \e odun Suruçtaki kı atın odun, 
Kilis ve SiYerekteki kıt~lın nrpa, Viranşehirdel i kııaatııı ekme!{ 26.c,Jul-929 pcr t ııb 
saat 10 dı ye Urfadakı k1taatın samıın 'e eade )nğ Sunıçtakı kıtaatın mı Kilıstdi.i 
lı.:ıtaatın bulgur, Viran,ehirdeki kı~aatın arpa ve saınnn ıhtiyaçlnrı 28-e) lü .J29 cum r· 
teıi güııü uat 10 dıı Urfod:ı askerı satın alın~ komıs)ommda ihnlelcri )apılmak üzre 
kapalı zarfla milnakasa}a konmu,..tur. Tılıplenn Urfadakı meklır konııs)ona muraca-
atları. • 
yerli mamulitıudan )UZ bin .metre k.~ımtluk ~u~a~ miıbn)aası kapalı r.arflıı müoa 

kuaya ko~ul~uetur. lhıılesı 28~eylul·9~. tarıhıııc miı adif cuınnrlesi saat on dtirt 
buçuktur. Talıpl~rın §artnam: ve numunı- ıın .~onnek ılıre her giiıı Ankııradıı ıııcrkeı 
eatın alına komııı onuna !nuracaatları ve munakasaya iştirak edeceklerin 0 üu ,e 
11ntten enel teklıt ve temınat mf'ktuplarının makbuz mukabilinde 111 k- k g · 
riyueline ıevdi eylemeleri. ez ur omısyon 

yerli mamulil.tından iki 'liz bin metre elbiselik kumaş nıubaya edilecektir.Kapalı zartla 

d
s:mli.nakTasa

1
.1a k~nulmustur. İhalesi 28-eylül-929 tarihine mııQadif cumartesi günii saat on 

urttür ı ıplerın şartname ve nu · · ö · h alma komisyonu rha .. et' munrını g rmek uzre er gün Ankarnda merkez entın 
aaatından evvel tekl(f -.· ıne 1_llUracaat en ve munaka )il ı\tirak edeceklerin o gün 'e 
yon riyasetine tevdi eyl~~:~~.aı mektuplarını mnkbuz mukabilinde mezk.lir homis-

0 rdu ihtiyacı idn kuma ve t 'h t' k 'd · · • • as arı cı e ı r. crı en 'en.ınck şa.rtıle 450 tam takım 
. kışhk ~lbıs~ ve 500 .<aput ile 1300 kat ç ma ınn mn arifi saıresi müteahhidine 

a9ı29t otlm~hk' u:ı:reüımda~ıf've!eri kapalı 7arf usulile munı:ıkasa\u konmU''<tur. ihalesi 25-r}lül· 
arı ıne m sa ı Çarşa b .. - J 5 1 b ı · ü k 

1 
d m a sunu saat tc tau u da hndııtlıda Komisyonumuz 

İ 0 j asa 68 on1~n a yapılacaktır. Taliplerin artname ur ı:ni \irwi kuru muhabiliııde 
•
1 
~arı ,.e tek ıfnamelerini şartnamedeki tarzda ılızar ile ko;nisyon riy~setine \erme· 

erı. 

A skeri ihtıya~ı. i~in ~9-9-929 pc~embe giınü saat 14 te altı adet Baskül pauırl kla 
. alınacaktır. Iıılıplerm ~ rluıtlll•', ~ekil \C numune.ini koıni:;yonmııuz<le. görmeleri 'e 
ıbal~ saati~de artna~e.dc yazılı olduğu ~ibi teminatlarıle komisyonumuza müracaatları. S ıva~t~kı. kıta~tın ılıtıyacı olnn Ehmek kRpalı zarfla milrıaka ava konmuştur. ihalesi 

2-bırıncı te§rın-929 çarşamba gilnU 8llat 14 te Sı-.aQta askeri eatııı alma komiernmında 
~~p.ılaca~tır. T~l~plerin eart~ame ::~retini kCıUllS) ?rıtıınuıda I? rJ'lf'lf'ri \"e teki ifna mele. 
ını temıuatlarılı beraber ~ı,aatakı nıezkfir l.oııııs ·ona 'ermeleri . 

{ ••İki~~i-·k·~İ~;d~·;~;:.~~~;·koıusl;:;~~d;;···!. 
·········-·· .... ~-~-~---~-..---1 it' . k 1 d·····-···········-··················· ~ncı o or uca bütün.mal~ewe"i müteahhld at olm k üz r ıkı paryon in~ı yıı-
.mı gOn milddcıle ulcnı mlinakııııaya koııulmu11tur. lı O)a tnlip olnnlar şattn llı"" ve 

P!llln!ar>:°! g~r~ek Ülere 2 ci Kolordu in~ruıt heyetine • P"' "''ırmek üzerede E} fülim 
yırmı bırıncı t;umartesi günü aaat 15 te 2. Ko. e.:ıtın alı 111 ~om , l.lnun:ı mlirac.:uııları-

f• u~ü·~~ü-·k:~ı:;;:ı;;-~~;;~~i;;·· :~;;ı~;:~;;~~ci~~ -ı • • 
ı.··~·······--··-·--······ ........... ...-> ................. ~ mı Mıkdarı İhale Tarihi Günü SaJ.tı '-ekli 
fıaulyı 433~0 3 • 10 • 929 PerşemLe 14 K:palı mrf 
Bulgur 43330 5 . 10 • 929 C. erte i 14 
Noliut 43330 6 . 10 • 929 Pn7.ar 11 ,. 
Bulgur 60668 7 • 10 • 929 Pazartesi 14 ,. • 
Faııulyı 60668 8 • 10 • 929 Sah 14 • • 
Nohut 60668 9 • 10 • 929 Çarşamba 14 • • 

• Kıtaat. ihtiyacı için b\rveçbi hali altı ı.alem me,adclı iaşe hi.:nlarında f'Ö"terilen 
tarihlerde ıh111eleri icra edılecektir. Taliplerin şartn.une ıni komısyonumuzd:m a'malar 
!~ ~naı;nede y~zılı ?lan şek.ildc~i. terninatlarile te dıf mektı.plımnı ihale llll3tınJeı 

. e komısyon n)a etme vermelerı ilan olunllr. 
A lı.tehirde bulunan Kıtaat ihtiyacı için 119 000 kilo Arpa 24 · E)liıl - 929 ant 011 

~ bcıte 500 000 kilo istihkak ve 50 000 kilo sobalık odun 25. EylCıl - 929 sa t on 
·•r te kapalı rarf usulile ihaleleri icra edilecektir. Tnlij>leriu şartnamcsıni gfümek ve 

T
lf ıraıt etme üzere Akşchirdeki Satın alma Komi yonuna müracnntlnrı ıl"n 0 1unur. 

ırabıond bulıınau kııaaı ihtiyacı için arpa kapalı zıırf u ıılilc munakasaya kon-
mu~tuı. hale 19 Q-929 pcr c b .. .. 14 1 ıini al k . n e gıınu sat te yapı acakhr. Tıı.liplrrin <ıarıııaınc-

il rna ve ı§tınık ctrnek uzre T b d k' 1 k . • lin olunur. ıra zon a ı satın a nıa onıı yorıuna mııraca&tlsrı 

K ttnat ilıtivaeı için 757377 k'l 
• .101. 929 tarihint> mutıad'f ı o ıırpa pazar~ıkla mubayaa edilecektir ihaicsi 19. e,. 
ıp~enn tartııamesini giirm,.le:i ~~r~embe gunü snat onbcşten itib:ıren rnp lacaktır. T~
nıı yonu~uz?a hazır hufunrnaları il~·ııtııİmeJc yaLı!ı olan şek ild.ıki temınntbr;}Jc ko-

K ıtaat ıhtıyacı ıçın 3675 k 1 
11 o unur. 1 0 

'•" Uzum paza ı k · leei 17 • el·lal · !)29 &ılı au~u b r 1 
• surdı)le mubnyra ı·dile ktir iha-

. · · ., saat oıı c tcıı tıb ı amesını gornıe crı ve ıınrtnıımcde yazılı olan k'ld k:ı:rcn yapı ncnktır. Trliplerin §llrt• 
hazır bufunmalan ilAn olubur. 0 1 e 1 tcmınallnrile komi~}onumuzda 

K ıtaat ihtiyacı için ll996 çeki odun pazarlık . 
17 • EylQl • 929 salı günü saat onbe~ten ıtılıar uretı) le :ubaya edilectktir. Ihaleııi 

mesini görmderi ,.e prtnamede yazılı olan ı: kılde~ \apı ea~ır · 111 ıpl.erıo arına. 
hazır bulunmaları illin olunur. nıı at rı> le komı.s) on omuzda 

K ıtaat ihtivacı için 1157459 kilo kuru ot kapalı zarf u ulıle · k 
D

. . • T . "'2 p munn :ı. a}n konm 
tur ihalesi 10 • ırıncı e rın • :?• 9 erııcmbe gUn{l l!aat 15 t in ~-

1
. 1 in · · · d l 1 e )&pı cıı •tır. Ta 
ıp er prtname mı komısyonumuz an a ma arı 'e rtıınmede vazı} 1 . • 

· h b 1 1 ·•~ • ı 0 nn ~ekıld k' temınatlan)le komisyonumuzda azır u unma nrı ııun ohınur. 

F ındıklıda lin Kolordu binasının Çatı tamiri Kapalı zarf u ııliltı rııüııak 
lnll§tur. ihalesi 10 tf'Rriııi evvel 929 Perşenbe gunii sııat 14 tc Hıpıla ka;a 

8 ,1·~0• 
l • rt . . • • d 1 l . ld . ca tır . 1 alıp. enn p namesını gormelen 'ie şartname e yazı ı o nn vckı elu t minadnrile 
youumuıda hazır bulunmaları ilan olunur • ko:nl · 

K ıuıat ihti}acı için 476253 kilo arpa pa1.arlık suretil mubayaa eciil k . 
l 

· 22 . . tce tır. ıha 
e ı ·C) 01-929 Paııır günü saat onbcştcn ıtıbaren )llpılaPaktır. Talıple 

rne!ini görmeleri \C şartnamede )&zıh olan §ekıldekı te'ıninatlanyle komisr>ın şartna
L-- bul · 0nuınuld l 
~ır unma arı ılin olunur. 
K ıtaat ıhtı)ncı için 1000 kifo Gaz pazarlıkla mub:ıpıa edilecektir. Ihnle i 2" IUl 

929pazar inil. uat onbe,tcn itibaren yapıla<"aktır. T liplerin •llrtnamesini k;nı~;vo
ııumu:ı:da. gUrm lerı H! §artııanıcdt )azılı olan ş kildeki tennnatlarile komisyonumuza 
gelmelerı ıli olunur. 

K ıtaat lhl) cı içın 89<) bin kt> ur odun pararlık suretile rol ba,aa ,.dil <'ektir. Iha. 
le i 22 1 ) lıll 929 pnzıır .. u · ı k · T ı· 1 · . k . . r- nu saat onbeştcn itibaıen )apı 11\'a tır. n ıp erın §:lrtna-

me;ı~~ ~~'!11,e •• :e•ı•t~rıı~ üıre komisyonumuza mtlracnatlnrı il6n olunur. 

i llakır ryti "t' lb:;;;~:~::~:~:;:~: ·.:~;;::= ı 
f 6 um u sutınahna komisyonundan: · 

~··~ .. ~····-·-······· ·-·-····-·-·~ ................ _ ... 
ııdet d ı cana mna r;rrdcl pazarı ı ı 

natlar'yle b b 
23 

1li a mu >ayaa edikceğmden ita) a talip olan· ern er . 9 929 . . 
) onıı mu c ati rı. •• pauırtesı gilnil saat 14 de ltomıs-

1 m trc m k hı kere te muba aası knpalı zrfla k 
12 • 1 e r ıeH·cl . 929 c ımarte ı günU saat 1 muna. a)n konulmu§tnr. İhale i 

o a 1ar n n ın havı teklit mektuplar nı 4 dezkcra kılın ktır. lta,a talip 
o.em kom !)OUU a tc\dı eııeuıelen. )e\m me !lrda aaat i!ı leden mukad· 

1 

,... 

l I 

BÜYÜ ELBİ E FA ı 

Galalada Karaköy Poğaçacı fırını ittisalikdeki mahallcbicinın üstünde 

Hanım efendilere: Beyfendilere: if ik paltolar 

Spor kostiiınleri Pardesüler (kaşa) 12} ' 
Liradan itibaren 

Her renkte ' son moda 

14 ~ liradan itibaren 

6~ liradan itibaı·en 
"ugiliz k •• .. 
biçiminde ostu n eı 

Kadınlara: 

•. ntozilVluşaınhalar 
Pardesülcr(trench-coat) 

lacht·rt t'enklerdc 

liradan itibaren 

14~ liradan itibaren 

Çocuklara: 9 ! liradan itibaren 
2 

M uşan1balar (ipekli) 

~~;ii~~ Muş nıba1a Ismarlama kostümler 

her 131 liradan 
reukte 2 itibaı·eu 

5~ liradan itibaren 

Erkeklere: 3 liradan itibaren 

lleyefendilere: 
i~n:m~ Muşambalar 
hıçımı l anıınlara : 

Mcşlıur .l\landerlırrg m rkalı 8 } liradan itibaren (Po dö Peş) 
Erkeklere: ( tren h · cont } tnn bei 'e lacı'i rt 

her b } 
renkte nıuşam a ar Pa desü1er lngiliz ga· ·d -1 ., 

bardininden aı esu eı 
5~ liradan itibaren 24~ liradan itibaren l 4r liradan itibaren 

aksi le de n1uamele yapılır. 
----------------~-------------------------

\,,,/ y gı z 
Oiinyanııı en leziz ve nefis ve sa{ ve alis ya· 

ğıdır. Paris, .1ondra, U.o ada eıı büyük ınüka
fat ve altın n adel) elerile i ran a II· riciye e
zare1i ve .Türkiye Sefareti tarafından ıniisaddak 
birinciliği ve şehadetnanıevı ihraz etn1i~tir. 

lUayanozda, salatada, vem.el lcrdc. pilavda 
1-IASAI, zeytin yağı istimal "ediniz. Bi hassa mide 
ve barsak astalıklarından muzta ip olan kim· 
selerlt~ şikeınper' erler helıeın ~hal ~SAN zey· 
tin yağını istiınal etnıelidirler. 

Çünkii saftır, kuın, taş, böbrek, sa ra~ sarılık 
ve J aı· ciğer ıa~ta ı uri e z fı ııınumi yede 

A.. ZC) tin yağını içiniz. 
·ıo ul~ şi~esi 00. yarım kilo 6 , safi beş ok

kahl ve daha büyiik ıeııekelerde okkası 125 
ı u:sıa l r. A ecza deposunda toptancılara ten
zilat, ma ·kasına dikkat edi :z. 

...._ ................ ~ ............. ~ ......... -....-.-·----··-······ 
f Mekatibi a kc-ryie satıııalnıa koınisyonundan J ....... ~-..~ ..................................... ~ ............ .... 

S:ım n 
ilo 

o'J' 
10000 
on.> 
4J'JO 
40{ı() 
3(100 

50000 
3000 
(*~ 

40010 
7."00 

Hsrbi)e Mektebi içiıı 
" varı 
'l' pcu akli\e • • 
G i llııın c lI a tıı.ı e,,i • 
:\ ılt pe li e::.i 
l ':ılır. ı o ~lu li •f'si 
01'opPu ı.. ıs MeKtebı için ve ö!çil 1'apuru için 
Tıbbi}C \lı•I< tehi 1~111 
Hııyc'or p:.?şn Ha .. ta i iıı 
Pi) adı-. tı<ı !\1ı•ktdıı içiu 
t.uldı lıaesi ı~in 

357~(0 
Utıli *8 ııı ılır.llerile hizalarında mık tarlan nıuhaner 357:r>O kilo S:ımıın üç §&rtna· 

mrde olarr.k t l.r:ır i ·n edilen paznrh7r nda talibi z•ıhur etmed ğiuden tekrar. ptl1Al'lığ! 
18. Ejl.11. 929 Çn .•nbıı günü saat 11,30 da H rhi)O Metebı )eıııekhanelen onUnde'ltı 
nı:ıl ııllı ın h;ı ı unda ıtra kılınae""l::•ır. Tı.lipl rirı ı t anıe~ı ı in koıııı yona muracnat· 
o.rı ,eı ı;;ti ak ıçindc pcızarlık ınalıollinJo hazır bulunmalar uin olunur. ,. 

~ 

Kilo 
2000 : Ket"n Tohumu 
9000 : Burçak 

l'cııtntlı kat l\!ektebi gu erciı leri için halada cins ve nııktarlıı.n muharrer 2 ka· 
lem lf"ın nıuuak ası d-ı t.ılibi zühur etruedı1'rıııJcıı -.ııı"' n rı n)rı şartntmıekrde olarak 
pazar! ~ı 17. ı-:.,lül . 929 s •• lı gıhıü s.w• 15 de H ırl İ)e m ktcbi yc~n ·k~ııneleri. un· 
deki 1ı1alw.llı ınnl "U uııd:ı p:ızarlıkla ın alınnca1-tır. ~arınım elı.:n ıçın komı"}ODtı 
ınuracnal'nı ,e j,, ir k i~in de pazarlık ınahnllırıde zır lıulunulmaeı ıliin olunur. 

~ .... 
Sut Yoğurt 
l~ilo f ilo 
lOOOO 5000 : llRrhive Mektı•l.ıi iç"n 
0000 00 : Güllıa~ıı Bn tanesi • 

35000 .. 500( : 'J ıbhiye Mektebıl<" H yd rpa§a HastaUt 
Balada rna lle:ıl~ l İL.ılarında mı~ t:ırlaıı ınulıarrer Süt ve 

d olarak )apıl ııı ımınaka~n \el azar! 6ındaki fıatlar gnli gorulmı... 
rar pazarlığı 24. E)ltil. 929 :salı gunü t 14,30 d Hıabiye lektebı )' 
om ~d kı M lınllı nı l:.susund" ıcrı kılına aktır. faliple.rin şartnameleri içı ı-.t. o
nunıuı.a murac tlan 'ie t§tirak için de paıarlık nınhnlliude har.rr bulunulması ilan 
olunur. 
G uU.n ıe il~ tune~i içın ıfayı tenlıhnt etıue)cn mfit a ıidi nam \e lı~bınıı olarak 

1 aıJlrlı~ ıcra llılııııın 4000o kilo \ oğt\fduıı fıatı g lı J!Öruldiı~ucdeıı tt' ııu- pa:zar· 
lı 1 ::.. 1-l.)lul-<,129 Salı ı;unu saat 14,30 da Harbi)c McU bi )eL "khanelcri onundekı 
mal allı mnhsu unda icra kılınııcaktır. Taliplerin :ırtn me i için k.o.nisyonunıuza aıU. 
tıll'a~tları ve ıttinık için de p:ııarh m hallındr hazır b ıhınulınası illi olunur. p l)ıı.dc Atı ınel,tebi ıçin 820 120 tb'..dınrln 17 adet dış ~e 17 ııdet iç IAstiği 

. Dllnlop "e ·a Giıdiye nıaıknlı olaral• alenı nıuuııka a ımretile satın alınac9ktır. Iha· 
leaı 7• r ·_.riııil'v·.-t•l-929 Pazartesi gunu saat 14,30 da Harbi)e Mektebi yevıekha elcri 
önfindekı lun kasa mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname i için komisyonu· 
muza murııl'llntları ve ı~tırak için de miınaknsa ınshal inde h ır bulunulması ıl!n 
olun 

A k rt M ktepler için mlinakasa)& konulan ıkinci 75000 kılo ılıvlık Pirın ıı 
• f atı h goriıldü(,-tlnden p:ız;ırlığı 24·E)l ıl 929 Sıılı günü at 15 te Harhı>e l\lek· 

tehi )emekhanelerı onündeki mı.halli msh •ı nda ıc.ra kılın ca ur T 1 plerın prtna· 
meııi ıçın komı ona nıilraca tları ve 1 tırak içın de palAI'lık wslı.a Jiud ha ır bulu. 
nulmıı ı ıllln olunur. 

.......... --·-········-······-·······~·-·-············ı L_ .. !?.~~-~.:~~~~-.~~~!.?.~!!1?~~ ...... . 
uo<X> Metre Muhtelif renkte sııncaldık şalı 
500 • Pati!ka ) pnıarııklA ihalesi 25 • 9 • 929 
500 Adet makı\r:ı tiresi ) C)ırşambv Saat 14 de. 

Mılli mildafaıı vekaleti deniz kuvvetleri ıhtivarı · çiu Kapalı u.rfln münaka ya 
vaı oluuaı bal5 mılı tarı muharrer mıılıeme}e t~klif e~ileu r~tlann .gali ı;orlilm~ 
hasclıil pazarlı 18: ima arında muharrer g~n 'iC s~tta ıhale .edilecektir şartn m ını 
ıııırmck ı ıe ıılenn h r giın \e \ermek ısteyenlenn yevm ıhalede muharrer saatta 
Kas1mpa5ııdn deniz utın alma komis)onuna mure.caatlan. 

18 
E} ifil • 929 Çar smba günü ihale edileceği ilAn edilmekte butunan 9000 ton 

• rekoınnuza komiırUn şartnamesinde yazılı olan teılim müddetinin bir ay daha 
temdıt edıltce~ı ıl&n o!uqur. 

sekizinci seyyar 
alayınd la darına 

J 
Münaka ası Mık tarı Cinsi 

152Y28 Ekmek 
33984 Et 

344520 Arpa 
Kapalı url 

335160 Saman 
189000 Kuru ot 

3500 Sade yağ 
6000 Pirinç 
8500 Kuru fasulya 
8500 Meıcimek 
6000 Bulğur 
3500 Soğan 

Aleni mttnıkaaa Ue 

BSOO Patatis 
1150 Pekmez 
1150 Kuru Uzüm 
8500 Nohut 

3500 Tuz 
218000 Odun 

1000 Gaz 
1ardinde sekizinci senar alayı tarafından eatın alın cak on ıekiı k.ı~e~ 

erz 1 • u cıns 'e m ktaıı yukar<lıı yazılmı tır. Mnnııknss Mardinde e~ıııııc~ 
e); ar ııla) ı knrıırgahmda sat?n alma komısyonund 23·9·929 pazarte ı unu 
aııt dokuzda )apılııcoıktır. ~artname mezkür alaydım verilir. TaHplerın alay 

kumandan! it nn mllrıı.caııtları. 

~ir~~ı kagi hane ve dtlk~an 
Abdulhamıdı sani vakfı mütevelli kaymakamlığındnn . 
Beşiktaşta akaretlerde 60,72 numaralı haneleri~ 1·3,7,l6, 12,,2~· 

28,29,32 numaralı dükkanlar bilmüzayede icar ~dıleceğınde~ şe.'.'0• 
halin ononcu Salı gününden itibar .... n yirmi gun ?1uddetle ~lerıı muıa· 
Yedevc vaz d"I · t" t ı· ı nların ve daha zıyade malumat almak 

J e ı mış ır a ıp o a . .. t .. b d 
isteyenlerin Teşrinevvelin ikinci Çarşamba gunu 588 on uçe 8 a~ 
mnh ili m zkQrda 54 numar Jı mutev~lh ka) maknmhğına v~; r, "'~mı 
mezkurun 

5 
t on uçündeı b ine kad~r l t nbul o'fkaf mudurıyc· 

tinde id re encUrn n n mur caat ctmel rı. 
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Doç kamyonunun her parçası, azami surette dayahacak şekilde 

imal edilmiştir. 

En fena yollar, arızalı yol{·uşlar, DO(un n1ebzul kuvvet 

sağlamlığını ispat ettiği sahalardır. Frenlerde inl\:İşaf edeıı bey
gir kuvveti 60 tır. Bıına rağmen benzin sarf.yatı, hayret edile

cek derecede cüz'idir. 

Sür9at hu boyda bir kanıyondan üıııit edilı11eyecek derece 
. ' 

fazladır. Akse]eratöre ayağınızın lıafif bir teması, koca kamyonu 

tenezzüh otomobili hafifligiyle ileri sürecektir.I(aı11yonda sür'at 

ne olacak deıneyiniz: Fazla sür'at fazla sefer yapınak imkanı ve 

binnetice fazla kar denıektir. 
I 

Nakliyecilik yapmak istiyorsanız, hunun karlı bir sekil 
..> 

almasınııı yalııız D ( l(an1yoı1iyle ınün1küı1 olacağıııı unııt

mayınız, 

Tlırkt~e için umumi vekın: 
Kemal Halil, Mehmet Rif at ve şürekisı 
idarehane ve satış yeri: :ıı Garaj ve tamir yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddeui No J 68 ::: Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 
1'elefon Beyoğlu 742-743'felgraf: 1,atko iff Telefon Beyoğlu 1755 

TC3.ŞrtEI. accı.r~.-t~likları: 
Ankara : Zahıtçı zade ve şeriki ı Diyarhekir : Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 
İzmir : Mahmut Celiilettin bey f B Edip hb~~er. 
Kayseri : I\-luhaddis zade Alim bey t i ursa : Nasu ı sat hey 
Adana : Iıfuharrem Hilmi hey t: Samsun :Esat efendi zade Se·yit Bilal B. n: Ç-ireson :İsmail zade Vahit ve şürekası 
Gaziayintap: Güzel hey zade Hasan bey ff: Isparta : İntibah şirketi 
1,rahzon : Hacı Abbas ve ınahdumları iıf l\'.lalatya Badılı zade Tahir bey 

ft~1m~ M41lilD.~~~:1~ .... ~·"p:;~~~~-e1'.1!9~'~.,. .. .,._, .. ~ 

Lüks 
Çorapları uzun müddet 

dayandırır 

Yeni bir çift çorap alırsanız 
bunların uzun müddet dayan
masını isterseniz İmdi LÜKS 
ile yıkarsanız çoraplarınız iki 
misli daha fazla dayanır. 

LÜKS ün safveti kat'idir. 
İnce telleri ,-ikanma tehlike-. 
sinde muhafaza eder • 

LÜKS kullanmak çamaşır
lar için bir teminattır. 

una aaornu uınn• 
J'OU lt:•ı.t::llT, I XQl.UID 

M•L11 •• ·oı • 

ı Posta ve Telgraf Levazım 
müdiriyetinden: 

1- Vesaiti na· .liyede kullanılmak üzere 6000 • 10000 kilo benıiO 
ve 300 • 600 kilo makina yağı kapala zarf usulile münakasay• 
konulmuştur. 

2- 7 teşrinieuvel 929 tarihinde ihalesi icra kılınacağından talip1e" 

rin bu baptaki şeraiti anlamak için şimdiden teminat ve teklifnamele: 
rini tevdi için de mezklik tarıhe miisadif pazartesi günü saat 14 te yeoı 
postanede mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Kız ve Erkek Ameli hayat 
mektepleri müdürlüklerjndeıı.' 

Yeni talebe kayıt v~ kabulıne başlanmıştır. Kayıt günleri cumartesi 
pazartesi, perşembe saat 10dan12 ye, 13 ten 17 ye kadardır. Talebe 
kadrosu mahduttur. Zamanında müracaat edilmesi lazımdır. Esk• 
talebenin nihayet eylfılün 19 uncu gününe kadar kayıtlannı yenile· 
meleri mecburidir. Aksi takdirde yerlerine yeni talebe alınacaktı~· 
Birinci sınıfa ilk mektep mezunları alınır. yukarı sınflara girmek istı: 
yen lise ve orta mektep muadil sınıf talebeıi gireceği ıınıfın albnda1'1 

sımf derslerinden imtihan edilir. 
Kız Ameli hayat mektebi Saraçhane başında Milnür paşa konır 

ğında. Telefo, Istanbul: 27~\1 
Erkek Ameli hayat mektebi Cağal oğlunda Telefon Is. 3630 

Adana Askeri Satın Alma komisyonu 
Riyasetinde 

Mersindeki kıtaat ihtiyaci için kapalı zarfla münakasay vazolunal1 
Sade yağ yulaf 26-8-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 a 
yapılan münakasa neticesinde taliplerin teklif etmiı oldukları fiatld 
gali görüldüğünden her mucibi kanun yirmi gün temdidine karar.vf 
rilmiştır. Yövmü ihale 22-9-929 tarihine müsadif pazar günü sal 
10 dadır. Taliplerin ıeraiti anlamak üzere her gün ve vakti muayYf 
ninde yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Adanada asket' 
satın alma komisyonuna müracaatlan. 

Ticaret işleri Umum müdürlüğünden: 
Sigorta tirketlerinin teftit ve mllrakabesi hakkındaki 25 Haziran 9'Jf 

tarihli kanun hükümlierine göre yana-ın sigorta muamelitiyle ittigal eyl~ 
mek üzre tescil edilmiş olan İngiltere tabiiyetini haiz ( Zi Genral AkP 
dant Fayer ent Layf) nam sigorta şirketi bu kere müracaat ederek TV 
kiyede muamelibnı kat ve portföyünü Kompani da.ssürans jeneral ıigort' 
tirketine devreylediğini bildirmesine ve diğer taraftan kumpani dasaür~~ 
jeneral siıorta tirketi de müracaat ederek mez.kOr tirketin portföyu' t 
kabul eylediğini ve mütehavvil kefalet akçaaının tediyesini de taahflil 
ettiğini ve vergilerini tesviye edecetini ihbar eylemiş oldutundan b~ 
iki tirketin bu hususta verdikleri vesaik tetkik edilerek muvafık srörüldl 
olmakla Zi Ceneral Aksidant Fayer ent Layf firketiyle alakası bulunanl11İ 
rın (Kompani Deaaürana jeneral siıorta tirketine) ve icabında btaııb&J 
mıntakaaı ticaret müdürlütnne müracaat eylemeleri ilin olunur. _,, 

Enzaro Ammeye 
Muhterem ehalimizin sıhhatini nazarı itbare alarak fevkalade 

dikkat ve itina ile işlemeğe başladığımız ve sıhhatini seven ve 
koruyan münevver halkımızın mazharı rağbetini çok az bir ıa
manda kazandığını ispat eden fevkalade 

8üJ1UI< ada ral<ısının 
gördüğü teveccühten dolayı şimdiye kadar ŞIRAK firm:\ 
altında çıkarmakta olduğumuz KO YAK, voTK 
ve ROM u da badema BÜYÜK ADA firması attın.~• 

1. muş· 
piyasaya sevketmekte o!duğumuzu muhterem ve kıymet 1 

terilerimize arz ve devamı teveccühlerini rca ederiz. 
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