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11ııı1acn ın1ıııao 
Başlangıç 

1914 aene1inden evvelki alem 
ondan sonrakinden büıbütün ayn· 
dır. MGaellem hakikat... Bu hakikat 
bizim için de tiddetle vahittir. Tür
kiye cümhuriyeti ile oamanlı impa
ratorlutu araıanda ya9ayıf huıu
sunda fark büyilktnr. 

Oıman(ı devrinin başında ve or· 
talaranda bakim olan unıur iki kı
sımdan mürekkepti: 

1 - Hazineden istifade eden 
zenmn ınGreffeb, fakat miktan pek •. , 'f 
az bir tabaka; 2 - Ekseriyetle çı • 
çilik, blr az da e1nafhk tfe san'at
kirlık eden miktarı çok, yafayıft.a 
dütkiln, oldukça zütürt bir tabaka. 

Bu ikinci kııım külliyen mübme
ldi; büktlmet onunla utaratmazdı. 

YGkaek tabaka, ıaray ve her 
nevi hendegb devletin sırtından 
ıeçinlrdi. 

Devlet iktiıadi prensipler üze
rine kurulmamıtb. Ziraat, aanayi, 
ticaret milli faaliyetle asla eaaa de
tildl. O halde hazineyi dolduran 
neydi? 

Evet! O umanlar meşruiyetine 
şüphe edilmiyen biriakun vergiler 
de alınıyordu. Lakin yegane ve 
batta ba,hca varidat bu vergi
ler değildi. Fütuhat, ganaim, müs
tekil, yara müstekil, tabi devlet, 
emaret ve eyaletlerin vergileri, he
diyeleri, mühim bir yekun tetkil 
ediyordu, 
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CÜHURIYET iÇiN, HALK 1Ç1N 
1 Bii,.2Ük sK;t;rina 

C PAZAR, l EYLl L 929 ) 
--~~~-

Geien ecnebiler ı 

lstanh· 
ulson 
aylar · 
da tale-· 
henin 
ziyaret 

• 
yerı 

oldu. 
Sp ı ü n 1 e r d e 

~hrimize talebedeD 
ve it adamlanPclan 
milrekkep muhtelif 
rruplarla b i ?' d • 
Amerikalı ruetet.1 
ıelmitti. B u D d a D 

bir kaç fG• evvel 
Bulıarlıtan mu al .. 
iimleriyle, Roman
yalı ubitler, Fran
ı u talebelerden 
sonra diln de tek
rar tehrimize 100 
kitilik bir Romu
yalı talebe ve i9çi 
kafilesi relmi.ttir. GELE!' A:OMANY ALILA RDAN iKi KIZ 

Bunlar dün kısım kısım tehrin muhtelif cihetlerini ıezmişlerdir. Şehri
mizde bulunan Franıız talebe yaran tehrimizi terkedecektir. 

Telgraf adresi : l'tnnbur, iKDAM. 
Telefon : Jstanbul, l 797 

I Haham ırtane 
1 20}000 lira ceza 

• 
verıyor. 

Veraset kyununun birinci mad
desine göre, lıiımet mukabili olan
yarak, bila bedel, hibe ve tewril 
tarikiyle yapılan bilumum intikaln 
vergiye tabidir. 

Defterdarhk kanunu bu mad
desine istinat ederek, şimdiye kadar 
musevi cemaatı tarafından muaevi 
Hahamhanesine menkul ve gayri 
menkul olarak vaki olan teberrüat· 
tan dolayı 20 bin ~iraya yakın bir 

vergi tarhctmiştir. 
Hahamhane ise bu teberrüat tın 

mu sevi hastahanesinde y ata a 
hastaların tedavilerine sarf edildi tini 
iddia etmektedir. 

Halbuki yapılan tahkikattan 
Hahamhane defterlerinde bu para
nın sırf teberrü şeklinde gösterildi
ği anlaşılmıştır. 

Hahamhane vergiyi kabul etıni• 
yerek itiraz etmiştir. Defterdarlık 
Hahamhanenin iddiasını tetkik 
edilmek üz.re temyiz komisyonuna 
göndermiştir. 

Verilen malumata nazaran, rene 
kanunun ayni maddesine tevfi

kan Ermeni ve Rumlar tarafından 
vaki olan teberrüat ta vergiye tabi 
tutulacaktır. 

~ .......... 

G8zn -HZa 
ti -

Aazi hazretleri dün ak· 
l şam ref aketlerinde dahili· 
! ) e ve maliye vekilleri ve 
~ diğer zevat olduğu halde 
i boğaz içinde bir gezinti 
} yapoıışlar ve saat 9 da sa· 
~raya audet buyurmuşla~ 

Devlet fevketini kaybettikten 
ıonra iptida yerli sarraflardan, ıo
nra Avrupa bankalanndan istikraz 
modası başladı ve 1915 mütareke
ıine kadar mütemadiyen devam 
etti. 

l>r. ECKENER BALONUN MAKINA DAIRl::SINDE 
Su derdll 

Susuzluk tehlike~i 

·~==~= 

5y,u : ,.~...t-:,..-.. , Tr. .. ır:,.o 
c11mhüri) bA1ka iktiaacli esaslara 
iıtinat eder. Bu uaılar milletin 
faaliyetidir. Her tGrk çahtacak, ka
zanacak ve eline geçenin bir mik
tannı umumi hizmetler için devlete 
verecektir. Fethi memalik, mali ga
naim, aaliyane ve açık kapamak 
için ödilnç almak yok. Eski devle
tin telikkiai batka olduğundan zira
ata, ticareti , aanayii bir sistem dahi
linde tanzim etmemitti. Oımanhlıtın 
bir iktiaadi programı yoktu. 

Maliyenin siyaseti ıu l di : ldarel 
maalahat! 1908 e kadar bütçe bi:e 
yoktU. 

Eter Oamanlı devleti devam 
•taeydi bütiln mülkümüz, malimiz 
.. rraflara merbun olacak ve hazi
fte)'i bir iflas Masası heyeti idare 
edecekti. Dilyuni umumiye mec
lisi böyle bir maıa idi ve sene 
ıreçtikçe bu mecliı bir kat daha 
bGyG1ordu. 

TOrldye cGmhuriyeti bu lflia 
mıaaıını yıkb, kırdı, ath •• 

Borçla i'eçinmek ·itiraf ederiz. 
az bir müddet için bollutu mucip 
olur. Dededen kalan evi tefeciye 
terhin ediniz, elbette elinize bu 
kaç bin lira geçer ve bu para ile 
bir hayla aefabet ve caka edebillr
ıiniı. Fakat yarın? 

yana 0 H elinizde yoktur; dG
nden daha fakirsiniz. Devlet te, her 
ıün, borçı.arla mülkünden, istiklal 
ve iatikbalinden kaybediyordu. Ku-

runi vuıtai bir devlet rejimi yirminci 
•ıırda devam edemezdi. 

Osmanlı idaresinin zararını şim· 
di çekiyoruz: eski rejim iktisadiyab 
·her medeni devlet gibi- tensih et
ıeydl bufiin muzayakamıı ehven 

olurdu. 
ÇGnkG lktfıadi faaliyet az bir 

zamanda tanzim edilemez. Garp 
devletlerinin iktisadi faaliyeti beş 
)'Gz seneliktir. Avrupa ticareti bet 
YGz, aanayil ise yüz yatındadır. Ja· 
Ponya 1anayll yetmif, sekıen ıene
liktir. Yunınlatanda aan'abn temeli 
Yüz aene evvel atdmıfb, ancak ti· 
!ildi bir az semere veriyor. 

Oımanlı bey'eti 16 ncı asrın bQ. 
YGk inkıliplarına, 19 ncu asrın me· 
kanik inkılibını yabancı kaldı. Bet 
••ır kaybettik. Hem ıiy üzerine 
rtlüıtenit bir devlet teıiı etmemek, 
herrı ebediyen yaşamak kabil ola
mazdı. Son tarihi hareketler olma
a· Jı Oım.ınh üHce11i suyu almmt• 
....... ~ ' -' • 1 

<: • ••• '., - .-

Graf Zeppelin devri alem seya
hatini bitirdi ve Bahrimuhiti kebiri 
d. , hi~ ha'ibn ölıür b:o.•nıa kadu 
'havadan ilk defa olmak: üzre kate
tti. 

nelmilel bir müıtemleke haline ge
lecekti. Ve o vakit türkler bir mil
let teklinde detil, derme çatma bir 
kavim hey'etinde dağılmata mah
kum cılız bir hayat sürecekti. 

Şu silsilemizle siyasi bir gaye 
takıp etmiyor ve bir propaganda 
yapmıyoruz. Yalnız tur asını kayde 
mecburuzki Türk inkılabımn en üs
tün ırayeai tflrkü yafatmaktır. 

Yaıamak demek iktisadiyatı yo. 
l~n~ koymaktan. ba,ka bir şey de
ğıldır. Hükümehn her ıiyasi tedbiri 
buna matuftur. 

Asayi§in takriri, devletlerle sulh 
dairesinde geçinmek, kanunların ta
zeleştirilmesi, alfabenin değiştirilnıesi, 
v. s., hep yaıamak hakkının temini 
için ittihaz edilmiş tedbirlerdir. 

Eski rejim türkü yavaş yavaı ve 
haksız yere öldürüyordu. Yeni re-

seyahate ittirak etmiş olanların bazı 
intibalarını yazmışhk. "Frankfurter 
Zeilunır ,. un balcmda bulunan JltU 
h biri iÖrdtlk:leini ve C!u ·dı.lklan\n 
ıöyİe anlabyor: 

25 Atuıto• 
Sahalı ıaat doku.., Neredeyıe bft 

türlil ucu gelmeyen okyanusu biti
receğiz. Altmış saattir deniz üzerin
d~ uçtutumuz halde bir tek vapura 
bale tesadüf etmemi9tik. Ancak bu 
ıabah 9 a doğru bir küçük Japon 
a-emisi görebildik. 
. Gecel~yin balon, Havay adalara 

cıvarında dolaşmakta olan Emden 
kruvazörü ile tebrik telgralan taati 
etti. 

.. Sah!le vaııl oluncaya kadar daha 
onümuıde yediyüz kilometre var. 

Sahile yaklattıfımm haber ver
en ilk kuşlar, oturduğumuz salo
nun pencereleri etrafında dola,ıyor
lar. 

değilmiş~ 
Emanetin aByledijlne wBre Ter

koı i'ÖlGnde ıu kifmadıj'ı, tehirin 
ıuıuzluta mahkum vaziyette kala
cıtı hakkındaki haberler dotru de
j-İldir, Gerek gölde gerek tetriha
vuzlarında mebzul ıu vardır. Ancak 
mevcut tehekenin darlığı her vakıt 
bolunmaıına manidir. 

Şebeke iıe, şirketle Nafia veka
leti yeni bir itilaf akdeyledikten 
sonra tevıi olunacakbr. 

Elmab bentlerindeki ıulann ke
sileceji haberi de yalandır. BütGn 
bentıarde kifi mıkdarda su vardır. 

-
Gazi Hazretleri ile Büyük Erkanı 
Harbiye Reisimiz Fevzi paşa Hz. 
arasında teati edilen tebrikler -/Jihiik Eridim Harbiye Ueisi Mii§iir Feı•zi pa§a hazretlerine 

• Ankara 
Zata dedetlerinin yüksek Ye kıymetli ri)asetleri altında 

bütün silah arkadal'larımın fcclakfırhk Ye kahramanlıkları ile 
istihsal edilen zaferin yıl ffönümünde lıukkmıda izbar buyuru• 
lan nıuhabbetkurane hissiyattan doları en derin teşekkürleri
nıi arzeder, bu büyük günde kudretlı ordumuzun zabitan Ye ef
radı arkadaşlarıma hürmet 'e muhuhbetle tehrikiitımın ibllğı
aa veıateti ae,·letlerini rica ederim t'fendim. 

Reisiciimhur 
a ~ Gazi ıll. Kem al 

'Jll'" O LAN ·fili[~ lstarıbul: Reisicı"i111l111r Ga:i ... ;Ju~tcrfa K<•mal 1ıa::retlerirıe 
:::; -;;; Yükiiek dehalarımo \C mucizeler \aratan isabetli ''e kod-
=::: = retli irade ve idarelerinin lıarjkaniima ·bir ~adigarı olan zafer - M•• t ·ı • . • --· 's bu·rammı hiitün silah ıuk:ırln"'larmı mımına tehrike miisa .... t 
::: UŞ erı erımıze ~ eder Cümhurh·et onhısuuun lih ezul mcrlmth et ve tazimlerini 
;; '== arzederim efe~dim. • Bü)ük Erkim Harbiye Reili 

~ Gazetemizde t6ccari ilin-· Müşiir Fevsi 
~neşretmek iıte)en ticaret·= ~~..,.,..,,,.,,.."'11'-r'\---..~-,...,._....,ılli 
s: haneler ve diğer milesse- == n R ft O 
~ seler. aramızdaki mukave- ~ @l(p>©lfil ~Ş a 
~ leden dolayı ilanlarını an-
== cak {Hfer - Samanon-Houly T • • k J ı t • • 
; ilinat aceotaıı] vaııtaeile 1 ur -. apoıı ıeye ının ser. 
~ idarehanemize göndermek ~ • • h 

1 
o d 1 - zaruretinde idiler. ikdam gısI ugu~~ l" 8 acı tyor 

gazeteıi ile mezkur acanta = · ~ ·> • 

arasındaki mukaveleyi bu. - Karaköyde seyri 
=günden .itibaren [l Eyhi.1929]:.:a sefain acantalığı bina· 

Rahatsızlığından dolayı kamarasın
dan çıkamayan Dr. Eckener iyileş
ti ve bizimle yemek masasına orur
du. 

feıh ettiğimizden dolayı ·- •anda bugün .aaat 10 

1 

~ müıterilerimiz ilinlarını,;:; da Türk-Japon ticaret 
- k d•l • k 1 l k - heyeti tarafından teais 
5 eo ı erı, ne o ay ge ece = 
- ~dllen Japon aergiıil 

· ~ tekilde gazetemizde neır· 5E nin kütat reımice 
~ ettirmek aerbeıti8ine ma- , ticaret oduı riyaset 
~ tik.tirler. Bu hu8usta ken- = divanı asası ve mınta· 
~ dilerine azAmi ıuhulet gös- = ka ticaret mGdürO da-jim mahir bir opera~ör gi~i, millet 

üzerinde kurtarıcı bır amelıyeye gi-
' şti ve ameliyat yüzde yüz muvaf. 

rakiyetie ~eti.celendi. Türk milleti 
nakahate gırdı. 

Toprak! Toprak J 
Hava gemisinin içinde bir bat· 

tan bir bata kadar tek bir Hyha 
dolaştı ı " Toprak ! Toprak J " 

25 Atustoı paı:ar günü ötleden 
•onra ıaat tam 3,45 vardı. 

~ terlleceği gibi telefonla ; vet edilmitleıbir. 
h l 

!5 Sergi 10 pavyon· 
::.: i i in kabul olunabile = dan mOrekkeptir.Pav-
- ve arzu eden ticarethane- onlarda ipekli japon 

Bu ameliyeye girişmek için bü
yük bir ;ıeki, bir deha.' bi.r celadet 

I A d Gazi hazretlen hır cotkun 
azım ı. " k 

i91k ma9ukasını nasıl sev~rse tur 
milletini öyle heyecanlı bır muhab-
betle sevdi. Onun hayatını kurtar
mak için her ne lazım••. yapb: 
lımet pa9a ise bir Ebu-Bekar zeka 
ve itaatı ile Gazinin dilediklerini 
yerine getirdi. Millet te bu icraatın 
ıuanHın: miittefiksın anladı. 

{Bitmedi) 
,,... ' . ' . '. . ~ . 

Uzaklarda mavi denizin ucunda 
Ka~iforniya sahilleri beyaz bir ferit 
r.bı 1;1zanayor. iki saat sonra San 
d ranıııkoya varacatız. Bize de tanı-
ıtımız ve tanımadıtJmız in1anlar

dan tebrik telrraflan geliyor. Bil
haaaa Holi~?ttan ıelen telgrafların 
altındaki ısımlerin r "" b 'Yo.unu eyaz 
perdeden tanıyoruz. • 

Hav~ gemisinde herkeı netell 
ve mea ut! San Franıiakoda mikro
fonla kısa bir nutuk ıCSyleyecetim 
ve bu ndtku o anda biiUin abnanva 
dialeyecek. .. . ... . . 

- lerin bu huıuıta görfttmek = eıyası, madeni ıeşya, 
:::: lzere, Uan memurumuz ı kuemik efya, Çl'cuk 

davetleri üzerine nezdleri- oyncakları, makine \•e 
ne gönderilecektir. Hem ~ fantazi eşya bulunm
ikdamıo ve hem de mftt- i aktadar. Sergide umu-

= - mi blr japon dekaraıy 
E! terilerimizin menfaatlarını = 1 ar onu yapı mıştır. Sergi 
!5 korumak için ihtiyar ettiği- = ümüne meşheri tek· 
1 miz bu Uin aerbeatiıioden = lin dedir. 3sene devam 
= 1 · . b ·ı·b !E d k ' E = mflıteri erimızJD er ı ı ar ;; e ece tir. tye1ar için 

1 

= ile memnnn kalacaklarıo- ı 1 bir niılparnıacek, fa"' 
~ daa e•infw: _ l&tlf .~~br. 

1 
.~ rı ı 11 ım· · 'icrf1! .. M "t ono .da:r 

l 



Tarihte büyük davaOaır 

BÜYÜK KATERİNA 
-9 

Oni]ormtılı, niıanlı Katerin ı:e punses Dt11'11off onun
de reımi geçit?· Tersyil:eü dötıen yaverin Çara getir· 
dtği ilk haber: "imparatoriçe esrarengiG bir surette 

geceleyin kaybvldu !,, 

) azan : Henri ROBERT 
Sonra kıtaahnı silahlandırıp im- r sunda kabul etmit ve Pa11eckin ifa-

paratoriçenin emrine amade bulun- delerini dinledikten sonra: 
durmak için tertibat alma.ta gitti. - DeH l 
Katerln ruı ruhunu iyi tanıdığı için Diyip geçmi9ti. 

4lni takdisin kendine temin edeceği Sen - Pierre günfi oldutu için 
faydalı istihkar etmedi. Arkasında Peterhofa gitmeğe hazırlanıyordu. 
büyük bir halk kütlesi olduğu hal- Bugün her sene merasim mahsusa 
de vakit kaybetmeden "Notre-Da- ile <>tada tes'it edilirdi. 
me de Kazan " kiliıesine gitti, Oranienbaum ile P..?terhof ara
erada yemin etti ve rühban hey'eti sında ancak dfüt ıaatlik bir meaafe 
tarafından takdis edildi. vardır. 

Sonra aaraya gidip balkona Bu seyahati açık arabalarla net-
'ıkb, şevkı umumi içinde oğlu eli bir surette icra edildi. 
r:irand11kü balkondan halka iÖster- İmparator, yanında Eliaabeth 
di. W orontzoff ve en güzel kadanlardan 

Aynı .zamanda halka okunan daha bir kaçı olduğu halde en bat-
bir beyannamede "imparatoriçe ta bulunuyordu. 
U nci Katerinin, ıevgili vatanı Peterhof parkınan medhalinde 
harabiden kurtarmak üzre, milletin mevkibin önü sıra gitmiş olan İDi· 
ricası üzerine tahta çıktığı,, söyle- para torun yaverinin dört nala geri 
niyordu. Katerin harbe, Pruısp ile döndüğü görüldü. Yaver 111 ncü Pf
lttifakı, rühban mallarının musade- erre'in yanına yaklatıp usulca: 
reıini, hasılı bil'ahere taadlk edd~· - imparatoriçe bu gece Peter· 
celi her şeyi 'iddetle proteato e 1• hoftan eararenıfı bir •~rette ter•· 
ycrdu. Nihayet kıtaatın kalbini büs- yyilp etmiş. 
bötüıa teshir için mebzul surette dedi: 
rakı ve bira tevziini emretti. 

Otle nkti ~t üzerinde tekrar 
meydana çıktı. Üstünde eski hassa 
muhafız kıtaatına mahsus ilniforma 
siymlfti, bu üniformayı genç bir 
ubittet1 ahnıftı. Aynı zamanda im
paratorluk ıınıfının birinci kardon 
nıtaDIDI taşıyordu. 

Preaaes Dafkoff aynı kıyafette 
7abı ııra gidiyordu. iki kadın gelip 

kıtaabn öaünde durdular. 
Bu maazara karşııında gayrete 

srelen alaylar önlerinden geçerek 
•ehrha kapısına doğru yürümete 
bqladılar. Rühban sanıfının en mu
hterem azaıı, büyük dini meraaime 
mab.ua Iibaalannı riymit olduklan 
halde bir araya toplanmışlar, bu kü
çük orduyu takdis ediyorlar ve mah
za orad-. bulunmakla .bu cür'etka
rane zorbalıtı tasdik ediyorlar, 
onu halk nazarında metru kılıyorl
ardı. 

Her 'ey olup bitmiş gibi duru-
7ordu: halbuki her ıey ondan ıon
ra yapılacakb. 

Filhakika Kate'rin Sen - Peters
burgu bir an içinde teıhir etmif, 
halıııa muhafız kıtaatına şaşılacak 

bir kolaylıkla pefinde adrüklemifti. 
Fakat Sen - Peteraburg bütün. 

Ruıya demek olmadıtı gibi haaaa 
mubafaz.- kataabnın bir kaç bin 
neferi de bütün ordu Edemek 
detıJdi. 

Halbuki bütün Rusya ve bütün 
ordu nuannda 111 ııcü Pierre bala 
Çar idi. Şayet istemiş olsaydı, elinde 
vesait olduğu için mukavemet 
edebilircll ve bu huauıta kendine 
namütenahi müıahlr bulabilirdi • 
Hatta Katerini en Cince alkı,hyanlar 
en önce onun aleyhine dönerlerdi. 
Halkın teveccühQ böyledir. 

. Muzafferleri takip eder ve ikbale 
baılıkabr. 

111 ncü, kararaızlıtı ve korkak
lığı ile kendi idbarını kendi eli ile 
hazırlamıfb. Passeckin tevkif habe
rinl getiren saiyi Ora~ien baun fato-

:a 

Edebi tefrikamız: 8 

Türkmeınueırne 
savaşı 

Yazan: Cont GOBİNEAN 

etmitti. Fakat bu vade kimıe inan· 
madı. Bu öyle bir feydir ki her hü
kQmet aöyler, fakat tatbik edemez. 
Bafkumandan parayı neferlerine ye
direceğine elbette cebinde aaklama
sını tercih ader. 

Hakikat şu ki, on bet gün aon· 
Ta satacak pirinç kalmayınca, arka
daılarım ve ben dGkkinı kapadık. 
Koca alayda iki dilim etmek kal
nıayıııca eşekleri yemete batladık. 

Ben Horasanda oldutu kadar 
vahti köylüye raagelmedim. Bun
lar mGstahkem k<iylerde otururlar. 

Zavallı bir nefer yaklaştı mı, 
kapılan kapatırlar, duvarların UıtG
ne çıkarlar. Nefer aklını batına 
alıp ta oradan hemen uzaklaımaz. 
sa, kurıun yağmuruna tutulur. Ta
lii varsa bu yafmurdan kurtulsun! 
Bu köyHUer yedi cetlerine kadar, 
infallah yarın ahrette cavır cayır 

yaııarlar. 

İmparator sarardı, derhal ara· 
basını durdurup yere atladı, yave· 
rini bir köşeye çekip bazı beyhude 
suallerle sıkışhrmağa başladı. Son
ra arabaya dönerek, Katerinin kaç
bğı pavyona bir an evef varmak 
için beyfirleri kamçılamata başladı. 

Pavyonun kıyısına bucağım bof 
yere hümmali bir tehalük içinde 
arafbrdıktan sonra metresinin ya-. 
nına dönilp haykırdı. 

- Ben aize "bu kadından her
şey beklenır,, dememiı miydim? •. 

Bu sırada odanın kapısında bir 
köylü göründü. Adam Ruslarca 
adet olduğu üzere durmadan haç 
çıkarıyordu. Büyük bir hürmetle İm
paratora yaklaştı ve hiç bir 'ey 
aöylemeden ona bir pusula verdi. 

111 ncü Pierrc pusulayı açıp şu 
aartlan okudu: 

"Hassa muhafız; alaylan kıyam 
etti. İmparatoriçe başlarındadır. 
saat l:fokuıu çalıyor. İmbaratoriçe 
Kazan kiliseıine firiyor. Halk bu 
harekete peyrev olur fibi görünü
yor. Zati haşmetinizin sadık tab
ası meydanda yok.,, 

İmparator pusulayı okuduktan 
sonra: 

- Nasıl ? diye haykırdı. Hakkım 
yok mu imif ? .. 

Bunun üzerine herkes fikrini be
yan etti. 

Başmabeyinci Worontzoff, Kate
rine hareketinin ne mecnunane ol· 
duğunu anlatmak taraftarı idi; di -
ğerleri Sen - Peterııburga g i d i p 
aoğru ha b er a 1 m ayı teklif 
ediyorlardı. 

Herkes gitti. Kimse geri gelme-
di. Bir kısmı düşman tarafına geç
ti. Daha kurnaz olan Worontıoff 
gidip katerini bufdu. 

Katerin Başmabeyinciyi şu söz
lerle karşıladı: 

- GlSriyorsunuz ki ben yalnız 
değilim. Bütün millet benHe beraberi 

[Arkası yann] 

Biz artık eşekleri yemeğe baf
lamıştık. Zavallı hayvanlar 1 Söyle
me•Jini unuttum . Zaten elimiz
de de çok e•ek kalmamıştı. Kur
saklarına bir şey girmeyince çoğu 
birbiri arkasına nalları dikmek şık
kını tercih etmişlerdi. Eşek ölüle
rinden, nereden gelip nereye git
tiğimizi öğrenmek kabildi. Elimiz
de kalanlar için de menzillerde da
ta çıkıp ot toplayacak halimiz yok
tu. Bereket versin, eşekleri yük
lerinden kurtarmıştık. Tüfeklerimizi, 
çantalanmızı, cephanemizi yollann 
aağana ıoluna atmıştık. Fakat diter 
eşyamızı mümkün oldulu kadar 
muhafazaya çalışmıştık. 

Hülasa en lüzumlu ve kıymetli 
addettiğimiz eşyayı sırtlarımıza yG
lemete mecbur olduk. Aııl bu yo
lun tahammül edilmez tarafı susu
zluğu idi. Bazan bir avuç su bul· 
mak için, yarım gün toprak kazar• 
dık. Tali yardım ederae çamurlu 
ıuyu mümkün oldutu kadar doru. 
landırır, bezlerle ıüzer ve içerdik. 
Artık yiyecek namana da dağlarda· 
ki otlardan batka bir şey kalma. 
mıştı. Arkadaşlardan çoğu e11eklerl 
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( M~~~f~irn1~ E?!~u2~~et Habe~uern) 
Vnoayetttt ~Usu matta Maın11<emect1e 

Jandar1na tayinleri 
jltıuıbul jandarma mıntaka tel

tit heyeti :muavini lla11nakanı Ali 
Rtıa B. Dlyubekir mıntakaıı mü· 
fettitlitin•, latanbul birinci milfet
titlik aıaylf tube ntUdürü kayma
kam Remzi B. mıntaka teftiı he
yeti muıuinliğine, Bakırköy Bölük 
kumandanı İsmail Hakkı B. Bafra 
bölük kumandanlığına, Anadoli fe· 
neri takım kumandanı millizim 
Pertev B. Erzurum mıntakasına ta
yin edilmişlerdir. 

lEmınette 
Ada çamları 

Ada çamlannın iki sene müd
detle Evkaftan Emanete devri üze-

rine Emanet hu hususta bazı mühim 
tedbirler almağa ba,lamış ve bu
nun ic;in her şeyden evvel Avrupa
dan bir mutaha1&ıs celbini karar
laştırmıştır. 

Terkos muslukları 
Yangınlar eınuında Terkoı muı

luklannda bir çok esbaptan dolayı 
ekseriyetle su bulunmadiğı malum
dur. Bu halin mümkOn olduğu ka· 
dar lSnilnf' eçmek llzere Şehrema
netlnce Terkoı muıluklarının sıkı 
bir suretle teftifi ve ıu bulunmadı· 
dıtı takdirde fehir namına mahke
meye müracaat edilerek şirket aley• 
hine dava açılması tekarrür etmiştir. 

Maaırnfte 

Şehir yatı mektepleri 
Şehir yatı mekteplerl, bidayette 

şehir evladı ve kimsesiz çocuklar 
için açılmış, zaman geçtikçe bu 
mekteplere bu ,artlan haiz olmayan 
talebe de ahnmıfbr. Bu sene başında 
yatı mekteplerine alınacak talebe. ba 
huıus yalnız şehit çocuklarına inhiıar 
edecek ve kadroda yer kalırsa diğer 
talipler ıonra kabul edilecektir. 

AcJJDDyede 
Barem tatbikatı 

He günden itibaren tatbikine baş
lanan barem kanununun adliyeye 
mütedair olan kısmı dtin müddei 
uınumılıRe tf!blig edilmıştir. 

Barem kanunu dolayısiyJe kadro 
<la bir tebeddül yoktur. Yalnız maaş
lar yeni kanun mucibince verilecektir. 

Hakem nıahkemeleri 
Muhtelit hakem mahkeı:neleri yız 

tatili E) lfılün yedisinde bitecek ve o 
gün davalara baılanılacaktır. 

PoDDste 
Terfi edenler 

Son defa terfi eden zabıta me· 
murluına tebligat yapilmııtır. 

Taşra ya tayin edllenler bu ayın 
15 •ine kadar mahalli memuriyet
lerine gideceklerdir. 

Dnlhnsar<dl a 
Kolonyacıların şikayeti 

Kolonya amilleri müskirat inhi
sar idaresinden tekrar şikayet et
mektedirler. Kolonyacılar fena ia
pirto aldıklarından bahıediyorlar. 
Bu ny içinde aldıkları ispirtoların 
ekserisi kokulu çıkmıttır. 

Kolonyacılar bu iıpirtolarla ko
lonya yapamadıklarını söylüyorlar. 

-
taklit ettiler, öldüler. Fakat biz yi
ne hayata musallat olan bu fenalı

klardan yılmamak için şarkı söyle
rdik. Sabırla korku helva olurmut 
derler. Biz de bütün acılara sabırla 
tatlıya bağlamak istiyorduk . 

lıbatı da fU ki, alaydan sat ka
lanlar Me11hede varabildik. Milbarek 
tehre girerken kimsede mecal kal
mamıştı. Binbaııı yanında bir kaç 
yüzbaşı ve seyyar ahçı olduğu hal
de bizi karşılamağa geldi. Ahçıla

rın ker tabak yemeğine ne kadar 
para verdiğimizi Allah bilir, o kadar 
acı"1ıştık ki, kimıede pazarlık et. 
me .. takat yoktu. Bu kadar açlık
tan ve yorgunluktan .sonra, birden 
bire önümüze getirilen bir koyun 
başının ne demek olduğunu kimse 
bilmez. Karnımızı doyurdutumuz 
zaman gözümüze nur, içimize ferah
lık, vücudumuza can geldi. Tüfek
lerimizi kaybettiğimiz için binbatı 
hepimize "Köpoollarıl" dedi: 

Fakat Husre\' alayından aldıjı bir 
kısım tüfekleri bazılarımıza dağıttı. 
Binbaşıya takdim edilmek üzere 
aramızda para toppladık. O vakit 
sükOnet avdet etti. Binbatı huanQ 

Franla ile Türkiye ara11n..., 
tlcai'et muahedui evvelki ~ Aa
karada imzalanmı4tır. Bu muahlllllıt 
ıı\bcihihce Frıta• hbkQmetine g~ 
ttık huıuıundı batı miJıaadatta 
bulunulatalc:br. Ancak bu mil,... 
dai her iki hilkuD"et parlementola· 
rı tarafından müahede taıdlk edlldilc
tensonr a veril mete baflanacaktır .F r· 
ansa ile yapılan bu muahede büyük 
devletlerle yapılan ticaret muahe
delerinin birincisini teşkil etmek
tedir. 

Tncaırette 
Sevkedilecek deriler 
Rusyaya sevkedilecek deriler 

için verilen mühlet dün bitmi,tir. 
Tüccar dotru posta~ardan tstifade 
ederek malını 7 eyföla kadar Rus 
limanlarından btrisinde bulundur
mağa gayret edeceklerdi. 

Oda kayıtları 
Ticaret odasına mukayyet aza· 

nın kayıt ücreti milddeti dün bit
miştir. Odaya diln akşama kadar 
15,000 tacir müracaat ederek ücre
ti kaydiyelerirıi vermişler ve kayıt
lannı tecdit ettirmiflerdir. 300 kiti 
muayyen zamana kadar kayıt flcr• 
etlerini verip kayıtlarını yenilettir· 
mediklerinden bu gibilerin kayıt 

ücretleri bu gilnden itibaren cezalı 

olarak tahsil olunacakbr. 

Sarrajların. vaziyeti 
Kambiyo ve mP-nkul kiymetler 

borsası komeerliğince sarrafların va· 
ziyetleri tetkik edilmektedir. Şimdiye 
kadar hiç bir sarraf tecziye edilme· 
miştir. Yakında Beyoğlu ve Galata 
cihetlerindeki sarraflar da kontrol 
edilcektr. 

Borsada dünka muanıele 
İngiliz lirası dtin horaada 1016.S 

kuruşta açılmış ve akşanı aynı fıatta 
kapanmıştır. Öğleden eve], borsa ~a
Jonundaki muamelat nispeten daha 
ez iken öğleden sonra hararetli kam
biyo muamelesi cereyan etmiştir. 

Zayi esham haczi 
Ticaret kanunu mucibince zayi 

olan esham ve tahvili.ta haciz vaz'i 
laakÇnaa ....-.ı.-.elao,~t.anaim ... tti., 
tllen raporlar dün ak,am toplanan 
borsa meclisi idaresince müzakere 
edilmiştir. 

Ticareti bırakanlar 
Ticaret od .. ına son aylar zarfında 

terki ticaret etmek için m ·1racaatlar 
vaki olmll!tur. Yalnız son aydaki ter· 
ki ticaret edenlerin mıktarı 50 ye ba
liğ olmn§tur 

Ticaret vesıkaları 
Ticaret odHları tarafından verile· 

cek ehliyeti taciriye vesikalarının 20 
kuruş harç ve 30 kuruş damğa J>UlD
na tibi tutulması kakkında Iktieat 
Vek&letndeu ticaret odasına emir ve· 
rUmişti'r. 

Garsonlar cemiyeti 
Garsonlar cemiyeti yeniden faa

liyete ı~mete tetebbGs etmittir. 
KAtibiumumilite TeYfik B· namın
da bir zat getirilmiştir. 

Halk fırkasınca idare heyeti 
isaları için namzetler gösterilmittir. 
Yakında namzetler taıdik edilerek 
cemiyet resmen faaliyete feçml4 
olacak ve garsonlara ıene batı 
dolayısiyle yeni hüviyet cüzdanları 
tevziine başlanacakır. 

hareketimizden dolayı miralaya le
himize bir rapor göndereceğini vat
etti. Bunun için de binba,ıya veril
mek üzere gene para topladık. Geç
miş gün, galiba on tonıan kadar 
tuttu. Bütün bunlar yapıldıktan 

ıonra erteai sabah Meşhede girme
~iz tekarrür etti. 

Muayyen ıaatte, diter alaylann 
muzikalan başa geçti. Biz tGfekle
rimizle beraber muzika takımlarını 

da attığımız için böyle bir feye za
ruret vardı. 

Bulabildikleri atlara binen bir 
çok zabitler muzikanın arkasına 
geçtiler. 
Şimdi bir az daha muntazam yürü• 

ye bil,.orduk. Koca alaydan iki, üç 
yüz kifi kalmıştık. Şehir halkı 
gelişimize metelik vermedi. Nihayet 
bize ordugah kurulacak yeri giiste
rdifer. Burası batak bir yer olduğu· 
ndan her birimiz bir tuaf a dağıldı. 

Ben doğru imamlann camiine 
gittim. Hem ibadet eder, hem de 
burada fukaraya verilen çorbayı 

beklerim ediyordum, Kainat Meşhet. 
teki cami kadar güzel bir şey rör· 
memi,tir. Büyilk kubbesi, muhte-

İrtişa meselen 
Aralan Freakolarla Jak Ba1at, 

Nesim Mazelyab efendilerle Boınah 
Lfiıtfi bepa ıtOll "'dunııma,, ları bu 
tfta redlA• ........ dtireainda ya
ptlacaktır. Bu ırGn b6tlin ıuçlular 
dinleDecek ve haklamada muataa· 
tikçe karar verilecektir. 

Kasım Tevfik 
Casusluk c:Urmüaden masnun 

bulunan Kasım Tevfijin muhake -
mesine dün birinci ceza mahkeme
sinde devam edilecekti. Fakat bazı 
iatilimlara gene cevap gelmediji 
anlaşıldıj'ından muhakeme 16 eylGle 
bırakıldı. 

Katil "Aga,, 
Sjrkecide Nuri isminde birini 

<>Idilrea "Ata,, isimli lranialn muha· 
kemeıiae dün devam edildi. Müddei 
umumi Sellin 8. cinayetin esasını 
teşrih etti ve şahitleden Abdurrah
man ile Saidin maktulü başka 

yerde vuruid•ıtan sonra "Afa., nın 
kalaveltİ önüne düftiltilnil sC>yledlk
leri halde, diğer şahit HaHnın 
"Ata,, yı Nuriyi dart dafa yaralar
ken g<Srdüğilnü söylemelerinin mu
cibi tetkik oldutunu beyan etti ve 
müvaeebelerini istedi. 

Mahkeme bunu kabul ederek 
muhakemeyi talik etti. 

"Resimli Ay,, dava8ı 
"laimsiz adamın şiirleri,, serisin

den "Sesini Kaybeden şehir,, un
vanlı bir fİİr dolayııiyJe "Resimli 
Ay,, mecmuası aleyhine müddei 
umumilikçe dava açılmıftı. Bu dava
nın diln ne>betçl ikinci ceza mahke
mesinde rüyeti mukarrerdi. Fakat 
mes'ul müdüre tebligat yapılamadı
Q'mdan muhakeme talik edildi. 

M <lıtefeırırn lk 
Vasfi Hoca ne yapıyor? 

Son zamanda, Garbi Trakya mm· 
lümanlarının felaketli vaziyeti hak· 
kioda yapılan bazı nP..şriyat üzerine 
İ skeçede, Yunanlılar tarafındau iılim 
cemaati riyasetine getirilen mahut ve 
hain Vasfi hoca, Yunan hükumetine 

""DlT anza vermittir. 
Bu ariza Yunan gazeteleri tarafın· 

dan aleyhimizde bil' vesika mahiye· 
tinde neıredilrnektedir. 

Köy kanunu 
Köy kanun tatbik edildifi mın

takaiardaki zirai, iktiıadl, sıhhi va
ziyet tetkik ve eakiıl ile mukayese 
edilerek bir cetvel tanzim olunacak
br. 

Ticaret mektebinde 
yeni ıslahat 

Ticaret mektebi ali.ti müdürü 
müdürü Hilınil B. bu giln Ankara· 
ya gidecektir. HüsDÜ beyin bu ae
yahatı Ticaret mekteplerinde bu ıe
ne yapılacak ıılihat ve tadHitla 
alikadudır. 

MalQm olduğıı veçhile Ticaret 
mektebi aliıi orta, yükıek ve 

UlumuAliyci mektebi unvanı albnda 
ilç ayn mektepten ibarettir. Mek
tep mildürü ınektep hakkında yapı· 
lacak ıalıihat hakkında tehrlmizde 
bulunan İktisat vekili ile evelce 
garü,mü.stü . Bu husuı hakkanda 
bir rapor ihzar etmit bulunan Hüı-

tem ve zarif kubbesi, yukardan aşa
gıya kadar mavi çiniden duvarları, 
ortaıı şadırvanlı geniş avluau, 

doğruıu görnlecek şeylerdendir. 
Iranın her tarafından, Tilrkiıtan

dan, Hindin göbeğinden, rum elle
rinden hacce gelenler İmamı Rıza 
hazretlerine neler n~er getirmez
ler. Mukaddes yerde bacılar kannca 
gibi kaynar. Mollalar fukaraya yi· 

yecekler datıbrlar. Heyecan ve huşu 
ile kapılardan birine dotru ilerle
dim. Orada başına kocaman beyaz 
bir sank sarmış molladan bu sefer 
çorbayı nerede içebileceğimizi ıor
dum. Bu koca scmk, daha doğ
rusu baş bana doğru döndü. Beni 
görünce sevincindene boynuma 
abldı: 

- Allah imamlardan razı olıun, 
· sen miıin Baba-Ağa ? 

- Benim, dedim ve iyice yüzü
ne bakanca tanıdım. 

- Hey amca ıadem LOleyman. 
Senmiain? 

- Benim gözümün nuru 1 Seyliyı 
ne yapbn? 

- Heyhat ki Leyli öldü, dedim. 

~ o ifil ifil aı '\t 

Yaz hıfzıssıhhası 
Soran Karie 

1-Yaz gelince dikkat edilmeti 
icap eden 11eylerden biri de ayak 
hıhıaaıhhaaıdır. Ayak terinin artmuı 
dolayıaiyle deri yumufar, aabeat Ye 

kabarcıklann huıulilne iıtidat hltıl 
olur. Buna mani olmak için 
en ylsi her giln ayaklan ve 
ayakkaplarının içeralnl şap ve yahut 
mazı to.ıu ile toılamak, ayaklan 
her fÜn kifur ruhu ile onlamak; 
yahut haftada iki üç defa yi~micle 
bir hamızı krom ma1ılıl1G, yahut 
ellide bir formol mahlGlüne bahnl
ttıış küçük bir pamuk yumtı ile 
bla etmek muvafıkhr. En baalt Ye 
iyi netice veren usul ayakfarı ve 
bilhaaaa parmak aralarını kolonya 
ile yıkadıktan ıonra aaitborlk tozu 
ekmekten ibarettir. 

2 - Amip dizanterisi netiaesi 
itibarile ehemmiyetlidir. iyi tedavi 
edilmezse karaciğer çıbanı gibi ka
nşıkhklar yapar. Derhal tedaviye 
başlatılmalıdır. 

Lokman Hakim 

Bitaraf azalar 
yarın toplanıyor 

Muhtelit mübadele komisronuh
daki bitaraf aza yar n aralarınd·a top• 
lanacaklar ve son Thrk • Yunan me
saili hakkında m lizakeratta buluna· 
caklardır. 

Uiğer taraftan takdifi k ymet hey
etleri Azalarından bir kıstnı diinmeğe 
haşlamıştır. Bunlardan bir kıstnl da 
bu gtin veya yarın döneceklerdir. 

1 enider.ı le:;.kil e<lilecek dört tak· 
tiri kıym~t hey'etinin kadroları ikma'• 
edilmiıtir. Bu kadrolar bu ~lin kesbi 
kat'iyet edecektir. 

nü B. bir muharririmize fU iıahah 
vermi,tir: 

"- İktisat vekaletine bu aenenin 
imtihanları hakkındaki intibalanma 
dair bir rapor vereceğim. Mektebin 
nizamname ve talimatnamesinde ·ta
lebe ve teşkilat lehine bir az tadi
lat istiyoruz. 

Bunun esbabı mucibesini anla
tacağım. Bilhaaaa "Ali,, kısmın na-
ııl ilmi bir hüviyyet olması icap 
ederae buna dair tespit eH:.a!..,. 
nok"ftl -naznıarımı blld1rle~m • 
"Yükıek,, ve "Orta,, kısımlaruı ik-
tisadi vaziyetimize göre tensiki icap 
eden cihetlerini arzedeceğ.im. Bu 
kısımların daha modern bir şekilde 
olmasının tevekkuf ettiği ihtiyaçlan 
ve kadrosundaki noksanlan ikmal 
için müsaade istihsal edeceğim. 

Bu meyanda şunlar bulunuyor. 
1 - Talebe tetkik seyahatlan 

için vekiletin bu sene maddeten 
milzakere etmesi ve "Ulumu Aliyel 
Ticarir.e,, mektebinde ıerbeat kilr-. 
süler ıhdas edilmes'. 

2 - Bütün üç mektebe şamil 
bir talebe tasarruf sandığı tesisi. 
Bundan masat talebenin tasarruf 
mefhumunu kavraması ve ilerde 
eline toplu bir para geçerek bunun
la asgari mai etinin istihsaline yara
yacak bir i tutabilmesidir. 

Vakıa şimdiki halde mektebia 
bir sınıfında h~yle küçü~ bir aan
dık vardır. Fakat bu iy.i arganfaa 
edilmediği için inkişaf edememiştir .. 
Bunun inkişafına çalışacağ ı:. 

Mezuniye ruuslarını ve şahadet
namelerin eşkalinin tespit', nok•an 
ders 1aatlarının ikmali gibi Vekı. 
lette mev:ı:ubahso]acak diğer husu-· 
satta bulunpıaktadır. 

Ankarada 10 giln kalacaflra. w 
- . -

- Oh, allahım, ne felaket 1 
- Leyli ölmeseydi, benim bu-

rada ne işim vardı ? Ben ikinci 
Gamze alayında yüzbatıyım, aeni 
gördütümede çok memnun oldum. 

Nedense Siileymana Leyl&nın öl
dilğünG söylemek aklıma geliYer• 
mitti• Çünkü amcazademe Leylidan 
bahsetmek iıtemiyor ve bu full 
çabuk geçmek iıtiyordum. Fakat 
Silleyman Byle dufünmilyordu. 

- Hey Allahım, dedi, Leyli öl
dil ha 1 Sen de ölsün dıye bll'llk· 
bn. Hay sefil adam bay. Be.Um 
Leylayı ne derece candan aevdlj'l
mi bilmıyor mıydın ? 

O zaman kızmışım: 
- Madem seviyordun, ne dfye 

evlenmedin, diye sordum. 
- Param yoktuda ondan! Fa• 

kat aentn diltün rıünüde bana ye• 
min etti. Senden bo,anıp bana va• 
racağını söyledi. Ben bir ev pi· 
rası tedarik etmek için yola çıkbnı. 
buraya ıeldim, molla oldum. Epey
de para topladım. Artık kendiıipeı 
haber gönderip senden bot dürr 
meaini isteyecektim. Bak, aen fir"dl 
bana ölüm haberi i'etiriyorsun. 

(Arkası yarıoJ 



Ticaretiıniz 
Italya ile de bir 
mukavele yapılıyor - Ankara, 30 [A. A] 

L ticaret muahedeıinin hi-
oua . . t h 

ta mebal yenı ticare mua e-
mına , . 

1 
E 

de.l akdi için bilkumetımız. e ransa 
hOkOmeti ar ... nda devam etmekte 
olu mOzakerat dün bitmit ve mu
ahedename tarafeyn murahhaalan 
araıında merasimle imza edilmittir. 

Dljer taraftan İtalya ile batbyan 
mOzakeratın yakında biteceği Gmit 
olunmaktadır. Heyeti murahhaıamız 
bundan evvel İngiltere ile de tica
ret muahedesini parafe etmlt iıe de 
henOz imz1t meraıimi yapılmamıtbr. 

l ti et mu•· Romanya ile de yen car 
hedell aktedllmlt bulunut>r· 

Vilayetlerde ha~oom 
Ankara, 30 (MJ 

Zafer bayramı münuebeti!le bu 
rln bilumum reıml ve huıuıı me
banl ba,..aklarla d nahlmışbr. Ôğ
leclen evvel ıaat 10 da büyük erka
nı harbl1e reiıliti dairesinde mü
lir Fevzi pqa hazretleri ordu na
mına kendilerine arz.edilen tebrikatı 
kabul ettikten ıonra saat on hu
tukta kıtla meydanında büyük bir 
re1mi •eçit yapılmıştır. 

Merasime başlamadan evvel kı
demsiz bir zabit ile fırka kuman
danı tarafından başkumandan, istik
lll muharebelerinin ehemmiyetin
den bahlı birer nutuk irat edilmit
tir. BuırGn ve bu gece şehrin bilu-

mum etlence ve gezinti mahallerin
de tayyare cemiyeti menfaatine mü
samereler tertip edilmiıtir. Halk 
bGyük bir ıevinç içindedir. Büyük 
zafer ailnGnG tes'it etmektedır. 

Edirne, 30 (A.A] 
Tayyare ve zafer bayramı hara-

retle tea'it Ye yeni inşa edilen bü
~WI •~ ı.t~a•••mıı. • ~-·l ı..wi .. fh 
icra e.lllmiıtir. 

lzmlr, 30 [A.A) 
Tayyare ve zafer bayramı ıeh

rl•iıde fevkalade bir merasimle 
tea'lt edilmiıtlr. Merasime mUlki ve 
aıkert erkin ve bütiln iz.mir halkı 
iftirak etmittir. Bilumum kıtaat, ja
ndarma, poliı, zabıtai belediye mii
frezeleri, ıporcular reçit re.mi ya
PIDıtlardır. 

GGıic!e askerlerimizin geçit reaml 
parlak olmut• halk bGyGk bir ·mem-

nuniyetle dlaç cümhuriyet a1ker
lerini ıellmlamıttır. Şehrin her 
tarafa donanmııtır. Merasimden ıonra 
vah, farka erlcin1, matbuat otomo
......... Bulauca ovasına giderek 

hJdM, •• detirmendere nahiye
lerlnln ...... .ıduldan tayyarelerin 
ad koma meraalnal J•palmıı, klSylG-
Ier snlnç içerisine allcıtla 1 d 

b mıı ar ır. 
Gazeteler uran lçln hararetli ma-
kaleler neıretmlılerdlr. Tayyare 
ceaiyeti bu rece TGrlc ocatında 
m&kemmel bir balo vermektedir. 

Dumluıaunar, 30 
Bu telgrafı Dumlupunarda harp 
danında tezahürat .,..._lcen 

mey m. Çalköy sırtlarında ku-
yazıyoru 

1 bir çadıra Afyon telg:r.afa • 
ru an k. k 
neai tarafından ma ıne onmuı . v~ 

t 1 t larak telgraf kabul edıl • 
e uza ı B nada 

mekte bulunmuştur, u ~ . 
1 " ı·· büyuk bır etrafta fehirli ve toy u . 

kalabalık var. Bir piyade hır topçu-

kıt'uı bekliyor. lntaatı bitmiş olan 
abide çok ıüzel olmuştru. 

Manisada ad1iye işleri 
ManiH 30 [Hususi] 

Milddei umumi Kamil bey adli

Je ve1'.iıetinin uzun bir raporla, vi
l&yetimizde ikinci bir muatantik 

•e icra memurlutu ihdasını ve mü
ddei umumilk, muatantlk ve icra 
dalrelerlne bir kltlbln IOzumu tayl
lllnl blldlrdl. ----

Manisa suları 
Manisa, 31 (Huıuıi] 

Manlnda mevcut d6rt nevi •u
hn muayenei baktiriyoloj~ ne~~e
•lnde noksan vesait ıebebıle ıçıl • 
illete elveritli olup olmadığının an
~laınamaıı yGzünden berayı. tahlil 
llaeınleket haıtane1iae ıanderilmlt· ... 

s ' 
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Fırka ve 
kadınlar! 

ır-~aııstın hadlsesti La Hayede GGzel ıan'atlar blrlitfnln ede· 
blyat tubeai idare hey'eti idare na
miıetleri l'•çen rOn Halk fırka11 
tarafından ilin edlldi. Bu aamizet
ler araıında iki de lıanım vardı. 
Fırka niz.amname1i mucibince ce· 
miyetln idare hey'etleri için firka
ca l'Öıterilea nambeUerin fırkada 
kayıtlı otmalan llzımdır. 

Tatbikata 
başlanıyor 

BurOn 1 eylGI olmak lttbatlle 
barem kaıtunu tatbik ıahuuaa ı•t· 
ınlt bulunmaktlHlır. Butla .tlt1cıl
ler bir eylGlden ltlbıren ...... lan •· 
rem kanunu•• teriillan vennek lfla 
hazırhklannı ikmal etmitler6. 

lngiltere, Filistini bir 
musevi yurdu 

~--

Murahhaslar birer 
birer avdet ettiler 

görmek istediğini bildirdi. La HaJe, 30 [A.A) 
M. Henderson La Haye den ay

rılırken gazetecilere bazı beyanatta 
bulunmuş, Fransa ile İngiltere ara-
11ndaki müna.abata bir burudet 
arzolundutuna dair olan zanlann 
ve tahminlerin eaa1111 oldutunu 
ıöylemittir. 

Halbuki halk fırkasında kayıtli 

kadar aza yoktur. 

Buaclan yahui tehriıtnanetl U. 
muhaıebel huıuaiyeler mlete ...... 
tehremaneti ile muhuebtıl h....._ 
yeler bu buauıta henüı tetldkatla
ranı ikmal etmedikleri İfİD ma ....... 
Barem kanununa ıare t'UemlJ .. 
cektlr. 

• 
Londra, 30 [A.AJ 

FIH8ttncleld lnıan zayiatı Atuı
toı 28 in• kadar berveçhi atldlr : 
96 yabudl, 52 mOılGman, 4 hirilti
yan telefolmuftur. ısı yahudi, 103 
miiılGman, 9 hiriıtiyan yaralanmıştır. 

MezkGr tarihten ıonraki rakam
lar henGz malum değildir. Kudüs. 
den ıazetelere gelen haberlere na
zaran Tiberia havalisı Maverai Şe
ria kıt'aıı Araplan aruanda bir is
yan hareketi bat göıterdifi ıö • 
Jeniyor. y 

El~evm Filistinde mevcut kuv-
vetlerın her türlü ihtimali k 
k . . ere artı 
oy~b~lecek hır miktarda olduklara 

kavıyyen zannolunuyor. 

Londra, 30 [A.A) 

1 
nlar açılmııtır. Cebelidüruzda da 
sGkun vardır. 

1 
B-tdat, 30 [A.A] 

Batdadın en büyük camiinde 
Araplar tarafından bir miting ya-
pu~ışhr. Bul sırada söz alan hatip
ler lngilterenin Filfıtindeki ıiyase
tini tenkit ve takbih etmittir. 4 bin 
nümayifcİ bundan sonra Kralın 
sarııyı•a gitmiştir. Bir çok yerde 

arbedeler olmuı, 12 kiti hafif ıuret
te berelenmittir. 

Verilen söz 
Londra, 30 [A. A] 

M. Hendenon beyanatına de
vamla İngilterenin bütün milletlerle 
b=lbuıa Franaa ile 1amimi ve iti
matkirana münasebatta bulunmak 
arzusunda olduğunu, Fransanın ga
rp medeniyetine ifa ettiği hizmet
leri takdir eyleditini kaydetmittir. 

Bundan ıonra M. Hender1n de
mitdir ki: "Berri Avrupaya Franaa 
vasıta.ile batlı oldutumuz, cihanın 
bertarafında mütterek menfaatlara 
malik buluudutumuzu unutmıyoruz,, 

Bu meaele haldunda dün mu
harririmiı fırkamn Iatanbul idare 
hey'eti reisi Emtn Ali beyler ıörO
ımlltttlr. Emin All 8. dimittir ki: 

- Kadınlar e.aıen nezaketimut
laka ve ahlikıye ıahibidirler. ıe-ci
yei ıiyasiyelerinden edna fOphe 
caiz detildir. Bundan bqka keedi
lerinden hiç bir veçhile variu ola -
maz. 

Binaenaleyh kadınlar tetekkü
lümiize dahil olmıyacaklan halde 
kendileri fırkamız tarafından nam· 
zet irae olunmuttur. 

Filhakika nizamnamemiz kadın
lar hakkında me1kuttur. Fakat ken
dilerine beleelye lntibaplan için rey 
hakkı verllir1e fırkamıza da aza 
kayd dilecaklerl pek tabiidir. 

-----
Venizelos gidiyor 

Atina, 29 

Diter devalrclen kadl'olU •• te
diye emri ••lenler bu,Oatlea ıttn. 
ren maaılanaı alacaklardır• Mama
fih timdiye kadar yalnız damı• 
mildüriyetinin tediye emri l'•ı.lttir. 

Ankara 31 (Huıdlf] 
Büttin vil•yetler barem HDtlDU• 

na ıöre hazırhklannı ikmal etükJe. 
rini maliye vekiletine biWinmifler• 
dir. Kanunda sarahat menat oltl .. 
tu cihetle her yerde yamulan ( bu 
pndea ) itibaren biitfln memurlata 
barem kanununa tevfikan ........ 
rilecektlr. 

Fili.tinde uayiı iade olunur 
olunmaz. iğtişaıın Hbabı hak • 
kında reımi bir tahkikat yapılacak
tır. Rapor kabinede uzun uzadıya 
mütalaa ve tetkik edilecektir. Ma-

mafih, kabine M.Mac Donald'ın Ce
nevreden avdetinden evvel toplana
mayacaktır. 

(Rayter Ajanıı teblit ediyor) Fi
liıtlnde ve mavrai teriada ıilkQD 
devam etmektedir. Dün akıam 
ıayn~de ehemmiyetsiz. bir kaç vak'a 
olmuııa da aıkerin yetiımeıi üze
rine çabucak bastınlmıştır. K611i
yetli Ar•p kuvvetlerinin bu sabah 
Suriye hududunu geçerek Filistin 
topraj'ın. girdiği rivayet olunuyor. 
Bu kuvvetlerin ilerleme1iae mani 
olmak için tayyare filoları aönde
rilmlttlr. 

M. Hender1oıı M. Briand'du ve 
onun ıiyaıi kiyasetlnden takdirle 
bahsetmiı, Fransa hariciye nazınnJD 
itilif ve uzlaşma utrundaki me1a
iıini memnuniyet ve sitayifle kay
deylemit ve sözlerine şu ıuretle 
nihayet vermistir: "Avrupanın har
pten mütevellit buhrandan sonra 
da yaıamaıı en ziyade iımi bütün 
milletler tarafından tebcil edilecek 
olan M. Briandıa raıterdlji azim ve 
ceıaret 1aye1lndedir. 

M. Venizeloı Cenevreye gitmek
ten vazgeçerek merkezi devletler 
merkezlerini reımete karar ver
miftir. 

•oförler 

Numaralı kasket 
giyecekler! -Bütün ıofCSrlerin Qzeri numarab 

kuket aiymeleri kararlqbnlllllfbr• 
Bu karar reçen ıene nrllml1t fakat 
ıonralan tofflrlerden budan bu Yeni hadise yok 

Kudüs, 31 (A. A] 
Şarn ve Yafa kapılanndald aı

keri kıtaat diln 6tleden tonra ıeri 
alınnuıtır. DünkG rün buhranlı ad
dedilmekte idi, fakat hiç bir hadime 

vuku bulmadı. Bu hal umumi vazi
yette atikir bir iyilik haııl oldutu
nu zannetmete milıalttir. Bu ıali
hın biitGn memlekette ivi bir tesir 
yapacaj'ı ümit olunuyor. Hayfadaki 
kbgaıalıklar hakkında dün ba.zı 

tafsilat gelmittir. 

Ölen yahut yaralanan yahudile
rin miktarı 70 tir. Vak'a mahallindeki 
aaker, musevilerin emnG1ellmetiai 
temine kifi •lirillna~ditinden 3000 
kadar yahudi polis karakolfannda 
muhafaza altına alınmıttır. Bununla 
beraber hOkQmet timdi vaziyete 
hildm oldutundan bu yahudilerin 
evlerine danmelerlne mGıaade edll
mittlr. BGtün memlekette umumi
yetle ailkOn hükilm ıGrmektedir. 
Y alnıı Ga1ile de bir az gerginlik 
otdutu bildirilmektedir. 

Beyrut, 30 [A.A] 
Mahalleleria bir çotunda tam bir 

ıGkOn hGkOm sürmektedir. Dükki-

Komünistler 
lımir, 3ı [ Huıuıi ] 

Taklibi hGkOmete teıebbüslerin
den dolayı İzmir atar ceza ıaahke
ıi tarafından bir seneden dl>rt bu
çuk ıeneye kadar atır hapıe mah
kClm edilmit olan yirmi bet komil
niıtln Siverek haplıhane1ine nakil
leri hakkında Adliye Veklletinin 
emir verditini yazmıtbk. 

MGddeiumumillk Makamı: Ad
lb-e Veklletinin hu emrini hapiı
hane müdürliii\lne ve vlliyet Jan
darma K.umandaııhj'ına tebait et. 
mittir. 

Komüni.atler dan Afyon trenile 
ve M,on • Konya tuikile Sivrek'e 
natcledllmlflerdlr, 

MahkOm koaıGnlatler, müteaddit 
jandarmaların muhafaz sında 1evk. 
olunmuılardır. 

MahkOm komGniıtlerin SiYerek 
vilayetine nakledileceklerini haber 
alan buradki aileıi efradı hep bırdea 
müddeiumuD)illte aitmitler ve Si-

rek' e gönderilmelerinden vu~e-
ve l . d · ı esini istemif er ıH e Adliye 
çı m ' t tb'k d'I • 
vekaletinin ~lınd~ı.I ~ tiı e ı ecefi 
kendilerıne bı ırı m ş r. 

Tütün hastalıkları 
Mani1&, 30 [Huıuıl] 

Vll&yetlmizde tetkikab dral~e~e 
bulunmak üz:ere Akhisar tankıle 
ıehrimize gelen nebatat mütehm~· 
Mardin meb'usu Ali Rıza bey ı· 
nrda tütnalere anı olan hasta~ıklar 
berinde tetkikat yaparak Manısaya 
ıeldi. Mumaiteyh "üzüm, tütün ~e 
incirlere arız olan haatalıklan tethıs 
ve lubit etmekle metıu tüm neti
cel tetklkabmı lktiıat vek&letine 
blldlrec•~m" dedi • 

Lorcl Balfour yahudi ajansının 
mütlGril V aizmann a gönderdiği 
bir mektupda Flliıtinde vuku bulan 
hadi .. lerden nefret ve infial beyan 
ettlkteD sonra Filiıtiade manda 
idare•i altında takip edilen siyasete 
itimadı olduğunu kaydetmif, İngil
terenin ve mütariki bulunan diter 
devletlerin Filiıtinin tt!krar milli 
bir musevi yurdu oldutunu görmek 
arzuıunu alenen beyan etmit ol -
duklannı ilive eylemiştir. 

Lord Balfour, mektubuna şu 
&.uretle nihayet vermittir. "İnfiltere 
imperatorlutu bu aiyaHtiD fUJ ıa
huında baldkatletmula• 1ardım 
eyleınqi Hdn* 1 ı llf'. bu sözOn geri 
alınmayacatından emin olabilir1inlz.,, 

Londra, 29 [Foı] 
Filiıtin ba9hahamı Büyük Britan

tanya bat hahamına ıu telgrafı çek
mittir: 

"Flllltin yabudlleri tehlikededir : 
Acilen imdat •6addriniz •• 

KudGıten bildlrildijine •öre mil
aelJih bir arap kafilesi münhaıiren 
muıevilerle me1kQn bulunan Moca 
kayGDe hilcum etmitlerdir. KudOıte 
bütün mağazalar kapalıdır. 

Ankara sayfiyeleri 
Ankara, 30 

"Ankara,, nın civarında bu.Gn
kG vaziyeti itibarile adeta aerpil-

mit bir halde birçok yetillikli ıa
halar ve hatlar vardır ki bunlar 

yazan ııcak ve bunalbçı zamanlannda 
Ankara ıakinlerinin akşamlan iltica 
ettikleri ıayflye mahalleridir. 

Buralarda yedi ıeklz aeneden
beri birçok evler yapılmıı, bir çok 
bahçelllder lhdaa edllmit eslııi hat-
lar daha muntazam ve fenni ola
bilecek bir tekilde ihya edllmiıtir. 

Son zamanlarda sayflyelerin bir
k111nana da elektrik te1i1atı yapıldı. 

Sayflyelerin Ankarada aittlkçe 
mGhim bir mevki almakta olduk • 
lanna glSre allkadar makamat bu 

ınaballere tehir araaındaki yolların 
daha muntazam bir hale ifratını 
dütOnürek timdlllk altmıı kilome
tresinin ba .. aına karar vermittir. 

Bu ıne-.'ele için icap eden latih
aarat yapılmaktadır. Nafia nkıll 
beJ'fn buraya rirudunu mGteakip 
bu lntaata baılanacakbr. Bu ıuret
le ıelecek •ene Ankara aayflyele
rinl daha mGkernmel blr lıalcle •a
rebUeeeliz. 

Sırplar • Bulgarlat' 
Sofya, 29 [ Foa ) 

Sırp - Bull'ar hududunda Tria 
aımtakasınd Sı plar 13 numaralı 
Bula-ar hudut karakoluna 10 dakika 
kadar atef açmıtlardır. Telefat 10• 
ktur. Hadisenin sebebi ınaJQm de
fidir. 

Pariı, 30 (A.A] 
M.Briand, ona çeyrek kala Pariıe 

••)mittir. Bir çok siyaıt rical ile 
duıtları kendlılni kartılamıtludır. 
Mumaileyh, bir kaç dakika Almanya 
1efirlle ıörüımüttür. 

P~riı, 31 [A. A) 
M. Headeraon, un La Haye deki 

beyanabndu bahıeden Kotldyen 
raıetHi bir çok ili menfaatlerin 
rubın iki bGyük demokrat milletini 
birbirine batlamakta devam edece
finl yazıyor. 

La Ha,., 51 (A.AJ 
Maau....,...w.ıo1aa._,. 

büküm vermek için lauarlanaa pro
tokol liyihuının ana hatlannı te.
pit etmittir. Bu baptaki mubata 
c .. marteıi filnil vuku bulacak um
Ulbi içtimada tevdi edilecektir. Yo
unı pliııında derpif edilen tertip 
heyetleri bu fikıden itibaren tete
kldll ederek faaliyete ıreçebilecek
tlr. Mali komiıyon borçlar ve f&l'k 
villyetlerine alt tamirat me1ele1ini 
tetkik etmek için tali bir komiıyon 
tetkil etmittir• 

La Haye, 30 (A.A) 
Malt komllyonun Hat on üçte 

batbyan celıeıi bet Hattenberi 
devam etmektedir. Eau itibariyle 
kabul edllmit prenıiplere bir tekil 
\'ermek· menleıi mevzualaı ol
makla beraber rene bau mGtkilit 
nıevcut bulunmaktadır. Umumi iç
tima ruznameai pek doludur. Fer'I 
bir çok mueleleria halli icap et
mektedir. 

Amerika ve sovyotler 
BerliD 30 

Ru11amn yalnız lktlıacli ahvali
nin dejll, a)'Dl samanda aiyui va
ziyetini de tetkik ve Sovyet hGkO
metinin Vqlnıton hGkümetl tara
fından tudlldne zemin hazırlamak 
Ozere Ruıyada tetldkatta bulunall 
NevYorktakl Ruı ·Amerikan odua 
heyeti murahhuuı vazifeıin ikmal 
etmittir. 

Amerika heyetinin buldutu ne
ticeler So.yet hOkGmetlain, Ame
rika tarafuıdan taıdik e4Umek ar
zuıunu terviç edecek bir mahiyette 
delildir, Heyetin relıi deaılftlr ki: 

_ .. Ru11a 1eyahabncla lalld ettf
tiın lntlbaa nazaran daha on .._ 
Sovyet hOkGmetlnin Amerika tua
fından taıdild ..-arlt detildlr. • 

7 4 kifi boğuldu 
Ne.,ork, 30 [A.A] 

San Zuan yaporu ile Docld is
mindeki petrol •e•ial aruaada 
bir çarplfma olmuf, ,7' ldfl bojul· 
muıtıır. 

M. Mihalokopulos 
Atına, 31 (A.A] 

M. Mllıalakopulos, C.aene1e 
gltmi,tir. 

Dahili ıiya1et noktuından Ve
nizeloıun bir an evvel Atinaya dön· 

me1i lizım gelditinden ıeyabat k11& 
ıGrecektir. 

BOkref, 29 (Foı] 
M. Venlzeloı Laheyden avdette 

Bilkreı ile Belgrada utrayacakbr. 

emre riayet etmemeye bqlaautlar· 
dır. Bunun ilzerine ildncl 4efa hu 
emrin verilme1ine IOzum hUI ol-
muttur. Huıuıt otomobil pirleri 
de kaıket rfyecekler, fakat lna llai• 
ketlerde nu,?lara bul~nm~~e~bt. 

Z~ppell:rı! 

ispanyalı arkadaşlardan Dr. Me
fias kucak kucak şampanya tafı

yor. 
2' aj'Uatoa 

San F,....ko a.taade aGaGIGp 
duryoruz. Muazzam tehir bir .Onet 
banyoıu içinde dinleniyor. En kO
çGk huıusiyet bile tere11Gm ediyor. 
Mumazzam i'J'Atıiyellerri, meydanla
n, caadeleri, irili ufaklı vapurlar
la dolu ıenit limanın bir minyattir 
halinde uzanup rfdiyordu atafıclan 
yokanya dotru atar bir ıulple 
duyuluyor. Bini e re e h a n ç e re 
bizim için yırbbyor, vapurlann cll
dGlderi 6ttiyor, toplar ablıyor. Etra-
fımızda kovandan boıanllllf anlar 
ribl belki yOzclen fazla tayyare clo
lqıyor. Ve biz de tehrin etrafında 
bir çenber çeviriyoruz. San Franıiı
ko ciciden pzel bir panaroma 
haliadel 

Balondaki Amerikalılar, bu ma-
nzara karf11ında sevinçlerinden çıl
dırdılar. Mamafi biz de onlardan 

qaj'ı kalmıyoruz. Harp •emilen de 
kulaklan yırtan umumi rGrilltGyO 
kabarbyor. 

Şehrin btı bir aaat devam 
eden azim tezahuru, Gzerine Zeppe
fia 1ellm mukabilinde bat tarafını 
•teli. Size bazı rakamlar vereyim ı 

Balonun blr ıabllde!' lSbGr ıabl
le katettifi meaafe 8,673 kllomet-
redir ve 40 1aati ais içinde ıeçmek 
f&rtlyle 1eyabat 68,30 ıaat devam 
etti. 

( Birinci nyf adan ••bati ) 

ecek ve ikinci kaptanı Eraeıt Le
hman tarahndan iclare edilecekti;. 

Dr. Ekener devrillem HJahab-
nıa IOn Hfalıab oJclatuaa •• .... 
çeldleeefi baberiai tellllp •tmltflt• 

Alman Relaiclmhuru balon ku
manduwıı kabul ederek .. flWem 
Hyabatanın muvaffalcı1etle lerum• 
du dolayı bluat tebrlk&tti iMiN• 
nacaktır. 

g.ııııı · YE 1 TEFRİKAMIZ •11111 

ı~:::::.~~ .. c!!I 
1 IYakında İ 
1 Tefrikaya i 

ı : BOflayacağu = ••••••••••••••••••••••• 
1 .. ikdam,. , pek raJan4a a.ı.. 

terem okuyueularuaa ,..ı .. 

1 çok ailıel bir tarthf t.1r1ı. 
takdim edecektir. Y eDI ..,......_ 

=mızın iıml "Nurettia ........ ., 
Bufh , ..... ptktl ....... 

biti• dla1ada 1Atif91ed ...U. 
ıe.U. okuaa, ........ .a.1111; 
haıır ce.aplan ...,._ .... n•• 
Yetüd ...., bltla .... ... 
tercaae ..._ •Nurettla Ho-. 
k1•6? Naal J...-.tar? Ne 
JaplDlfflr ? Her Wrl •Jn _,.. 
kahkalla Ye dlflnee menn 
olu laM alkteleri, onua laa1 .. 
......... kant•lfbr? 

ftt. bltaa bualan 1..ı tef. 
27 AtuıtOI rilwaaıcla bulacaluına. 

Saat 11,301 Merhaleye vardık• 11Hoea,, ma hayabna olmr-
Loı Anl'elea ilzerind• Gçuyoruz. ken bu,One kadar ............ 

Bu ıeyahabn en .. ,..., 4lldsat •• eclllmemif bGtaa l&tlfelerllll 
ciheti balonun .er'atialn •ulaafua tle okuyaealuımı. Çlakl o g. 
eclllmeal itil. Koea okyanoeta her 1 tlfeler .. Hoca,,nın hqabaa bll'Jl4ıl• 
laanti bir bu vukuuada imdadı- ;; mııhalcikt •ak'aJ..,dar. 

.... J•lifec• bir tek vapura te- ! N aareUin HfM'IMl'I. 

............. dk. --, .. 
Loe Aıı ...... •ardıjlmız zaman ~ lcim ,...,,-or P 

ortahk karanaıfb. 1 (ikdam) ıa ,.m ..... 19-
Sabala alb ... t havada bekle- ; titarındanberi ( IWua) bıle

dlk. Baloau ~aya iaiti bet dakl- ii rine kendiae ...... tatlı " 
ka MI• .Ormecll. il alaa Gıltbu de b1Ma1• MY• 

New Y ork, 30 I! clJnalt olaa arlsad ... ••• : 
Dr. Ekener dGn ReiıicGmhur M. Kemalettin ŞUlırlJ B. 

Hoo.er tarafından kabul edllmlftlr. ... tek JapaetJI tefrik ... 
Dr. Eber Alınaııyaya Graf Zep,,,_ ......... Pek 1aluada i hı. 
lln lle avdet etmiyeeels, Amerikacla .. a• ) altunlanacla hatfayaeafl• 
14 rGn kadar kalacakbr. Bu e.... •• •.-lettltfmiz bu tefııllia 
da Amerika Jıe .. buıa fataat 1"8 baJdaacla clalaa fada tafalllt ta 
ban ml•akerelude bulunaeaktır. Hrecetiz. 

Balnn yana ak .. m hareket ed· H 111 1 il rlll 1111 ııı ıııı ıııımnnuıınııuın 
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1826 senesi kanunu sanisinin 31 söylene uzaklaşırken o arkasından 
seslendi : inci günü idi. 

- Fırça lazım mı? 

Ertesi ğüu yılbaşı idi. 

Bir kaç gündenberi Polinboung
Sur-Bee kasabasına fazla kar yağ
mış, fa rat Sonradan çözülünce kar
lar eriyıip ıiyah bir çamur haline 
ıelmitti. 

Saint-Gaspard sokağının köşe
sinde, usta Hume .. Mahrize'iıı şifalı 
ilaçları satan dükkanı vıord •. O ta
rihte diplomalı eczacılar bulunma
dığı için bu kabil dükkanlar ecza 

Usta Hunıe - Mabrize'in dük- 1 
kanı henüz açılmıştı ki Roi-Maure 
hanı uşaklarından biri koşarak gel- ı• 
di, fena halde sancısı tutan biri 
yolcu için yumuşatıcı bir tenkiye 
istedi. ı 

d<!ğil ilaç satarlardı. 
Akşam saat beş vardı. 

Ustabaşı; 
- Peki, dedi, ilaç hazır olunca 

Atanas gelip tenkıyeyi bizzat ya-

Bu sırada Saint - Gaspard soka- par .. 
ğından, gelip geçenin üzerine zifos- O devirde lastik şırıngalar he-
lar sıçratarak büyük bir yol arabası nüz icat edilmediği için bizzat ka-
çıka geldi. ifalar hastaların ayağına gidip mü

leyyin ilaçl?.rı tatbik ederlerdi. 
Son ilaççı dükkanının önünde Bir icat amma, orf ve adatı ne 

büyük bir çamur birikintisi vardı. 
çok değiştiriyor, gördünüz mü? 

Şebircre yabancı olduğu halinden Ustabaşı bir az sonra iyi bir 
anla,ılan bir adam arabanın altında 

müleyyin mayi hazırladı, onu ma-
ezilmemek için kendini kaldırıma lüm tulumbanın silindirine dol-
dar atb. 

O sırada arabanın tekerleği hız- durdu. Atanos kdfa da tulumbayı 
la çamurun içine girerek bütün çir- alıp vazifesini ifa etmek üzere hana 
kefi etrafa sıçrattı. gitti. 

Şehrin yabancısı olduğu halin- Yolcu anahtarlarını kapının üz-
den anlaşılan adamın pantolonu, erinde bırakmıştı. 
setresi, yüzü, saçlarına varıncıya Atanas hastanın yanına girdi. 
kadar her tarafı çamur icinde kal- Atanes mesleki bir dikkat ve 
mıştı. itina ile vazifesini yaptı. 

Dükkanın kapısında duran Ata- Piston silindirin içinde ağır ağır 

• 
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.Je>ıııııı ha~ılarnwığı hakkında \\ nşı · ı -
ngton•laıı gd<'n haberler, burada bu· · 

~.u~ lıır nıemııuııiy~ti mw·ip 01m~tur: Duvarxar ve dikenli teller arasında - Bizi yukardan aşag"' ı 
::ıalahıvettar meııalııden alınan malu 

mat _b~ haberin sıhhetini teyit edecek • soydular_ üsera karargahında . Boya göre iş 
mRhıyettedır. • 

·;f Riyo dö Janayro, 31 [A. A.]- , ! 
;;elıiı ile civar köylerde ııayet şiddetli Çatana sahile yaklaştı ve biz 
bir kasırııa olmuıtur. Üç bına yıkıl· çıktık. Yanaştığımız yerde 10 sün-
mış, 4 kı~i ölmü~, birçok kimseler gülü nefer hazır bulunuyordu. İngi-
de yaralanmıştır. liz zabitinin kısa bir iki emrinden 

ö·: Cezayir. 30 [.-\.Al - Dört katlı sonra birkaç parça eşyamızı sırt-
bir bina yıkılmı~. 10 ki~i ölmüş, 8 ladık, iki sıra olduk, on nefer etra-
kişi yaraloıımıştı r. 18 Çocnk ka> bol· fımızı ihata etti ve Marş ! kuman-
mu>tur. dasiyle acıklı bir yüriiyüş başladı. * Pari", 30 [A.A.l - lşci ve Ne yapacağımı şaşırmış, hiç bir 
köylüler bankaııınııı idare aza" ~ir· şey düşünemez bir halde ve sanki 
ketler kanunu hiliıfına harekette bu· ruyada imişi'!' gibi etrafımdakilere 
lunm.ıkla itıilıam edilmişlerdir. tebaiyetle yürüyordum. 

İdare 5za•ı mali mütehassıslar ra· Bir cani gibi sokaklardan 
porlarını tevdi ettikten sonra izahat H Ik b 
ı'erccrklcriııi 8odcmişlerdir. göturülüyorduk. a ir cani sey

Artık tulumbayı çıkarıp gitmek
ten başka bir iş kalmamı~tı. 

Fakat tam o sırada, volkan gibi, 
infilak gibi gayrımuntazır bir ha
dise vukua geldi. 

Şifakar mayi sanki böyle bir 
yere sevkedilmeği hakaret telakki 
etmiş gibi kendini dışarı fırlattı. 

Atanasın suratını nişan almış 
olsaydı, isabet belki bu kadar tam 
olıımazdı. 

Tek bir damlası ziyan olmadı. 
O zaman yolcu, genç kalfaya 

öteki yüzünü çevirdi ve büyük bir 
nezaketle sordu: 

- Fırça liizım mı ? 

reder gibi etrafımızı almıştı. Geri 
kaldıkça neferler bizi iterek ve ka
kıştırarak götürüyor. Hele ben ge
mideki hastalıktan ayakta durama
yacak kadar zayıflamıştım. Bilhassa 
ümitsizlik bütün bütün harap edi
yordu. 

Dar, sıcak sokaklardan hayli 
yürüdük, bir saat sonra Cebelütta
rık kayalarının en yüksek noktası

na vardık. Yüksek kumanda sesleri 
aksetti, dikenli tellerin ve sonra 
yüksek bir duvarın demir kapısı 
açıldı, tekrar arkamızdan kapandı 

ve sürgüsü sürüldü. 
Artık esir olmuştuk. 

memiştim. Hayretle bu yeni arka
daşımın halini kritik ediyordum. 

Bu kadar temiz bir vücudc mu
kabil bu kadar kirli el ve yüz olur. mu 
imiş? O yıkanmağa başladı ve 
benim de hayretim artmağa. Biraz 
evvel kirli ve yağlı yüzün altından 
beyaz, güzel çizgili asil bir çehre, 
kirli ve koyu saçlarım altından pa
rlak, kumral saçlar ve biraz evvel 
iğrenmeden insanın bakamayacağı 

ellerin yerinde uzun, güzel biçimli 
beyaz eller ha11l oldu. Yanak ve 
elmacık kemiklerinin üzerinde ya
kışıklı favoreler, alman darülfünun 
talebelerinin favorileri de noksan 
değildi. Allah Allah bir ıi manın bu 
kadar da tebdili mümkün mü idi ? 

Sual ve cevap ba~ladı, meğer 
benim arkadaş halis bir 
alman ve makine m ü hen d isi 
imiş, Hatta Amerikada kendisine 
bir de otomo:ıil fabrikası tesis et-
miş, şimdi bunların hepsini yüz
üstü bırakmış ve ihtiyat zabiti ola
rak orduya iltihaka ıı-idiyormuş. 

Tabii derhal dost olduk ve te-
sadüf bizi ayırıncaya kadar bu sa
mimi doıtluk devam etti. 

yor, kendimi yiyordum. Bu ilk gece 
gözüme uyku girmedi ve hasretten 
saallerce gözlerimden yaşlar aktı 
durdu. 

lngiltereye gldlysruz 
Bu karargaha muvaaalatımızın 

dördüncü günü sabahı gayet erken
den ingliz küçük zabitleri odaları
mıza gelerek uyandırdılar. 

- Kalkın ve alınan esirler bl!f 
dakikaya kadar hazır olsunlar, İn
Ş"İltereye gidecekler. Bizim halis 
lsviçreli olduğumuz hakkındaki id. 
deamııa rağmen yine Almanlar 
arasına kattılar ve altmış bir sivil 
eıiri, tel!eden tırnağa kadar müsel· 
lah yüz lngiliz neferi arkasına aldı 
ve sabahın ilk aydınlığı arasında 
limana götürmeğe başladı. 

Bi% içerimizdeki kin ve iğbiran 
göstermemek ve yaptıkları zulüm!< 
başımızın eyilmediğini ispat etmek 
üzre hep bir ağızdan (Rende nö
betçi) ve (Alman yanın şerefi yük
sektir) şarkılarını söyledik. O kadar 
bağırıyor ve yürekten söylüyorduk 
ki bazı hafif yürekli tamilere bir 
Alman alayının baskınına uğramak 
havfını verdiğimize eminim. 

naş kalfa bu felaketı~n son derece ilerledi ve şifakar mayii kuzu gibi 

mahzuz oldu. Ada~c:.ağız söylene~/~o~·n~iı~· n~e~k:;a;,;t;:.ıp"-=~l!"~Ö:;;"t:,:ü~r,;;d,;;ü~. =~="'='==='===:"~:===:;'"= 

C©ınb©ı~Dc§ıır n~~üo v~to~nır?. 
Alphcnse Allais 
~ ~ 

E •• muhafız dairesine götü-
rüld" n boylu istintak olun-
duk. E"::ı zavallı bala protesto edi
yor ve İngiliz zabitinin vad ettiği 
üzre İsviçre konsolatosu huzuruna 
ğötürülmekliğimi istiyordum. Bun
ları söyledikçe ötekiler g~lüyor ve 
benimle alay ediyor. Meğer İngiliz 

zabitinin söylediği bu söz benim 
vızıltımdan kurtulmak içinmi~, Ce
belüttarikte İsviçre konsulosu filan 
yakınmış. 

Esir bulunduğum•JZ kışla Cebelüt
tarıkin en yük•ek kayaları üstünde 
idi. Önümde vasi ve mavi deniz, 
ötede boydan boya Afrika sahili 
uzayıp gidiyor, aşağıda hürriyet ve 
serbesti, vapurlar gidiyor, insanlar 
istedikleri gibi yörüyor ve hürriyetin 
kadrü kıymetini temamen takdir 
edemiyor. 

Limanda ağzına kadar fngiliz 
kıt'atile dolu büyük bir nakliye 
ğemisi vardı. Gidenler ve veda 
edenler arasında bize ince bir yol 
;oçıldı, ve biz vapura geçtik. Baş 
tarafta bir yer tah•is edilmişti. M:ı
sa, iskemle gibi şeyler de mevcut
tu. 

~ada sinıyağerlmn 

e>mrıleklan kulelere çıkan mer
divene beııziyen müthiş bir me
rdiven! Ma.mafi paristeyi z, devir 
de ba devir. Daha ilk katta ça
lgı gürültüsü işi diliyor. Bu es
rarengiz evde hokkabazlık idm
anlan yapılıyor! Giriyorsunuz, 
beyaz ına.yo ııiyıniş bir delikanlı 
ıizi kartt\ayor. 

Ni> ıürültill 

Girelim ... 
Her tarafta İsVl'Ç jimnastik aleıi. 
Bir köşede gayet alçak ufkı bir 

demir. Acaba bu neye yarar? 
Ders başlıyor.Altı ıı-enç kızla iki 

delikanlı yere yattılar; muallimleri
nin verdiği kumandaya uyarak mu
htelif idınar:lar yapıyorlar ... 

- Olmadı matmaz~ll ayaklarınız 

yere dokun:ıcak. 
İdman yapanl2•dan bazı'"'' in

~c:~r.ı ~aştrtac~k bir çcvi\dikle h~rc
kc-. ..:diyor!..:.:. 

Bımlar, yeni şagirtler. 

Vücutlan bu çe~1kliği, a.o
cak uzun bir mesai paha
sına iktisap edebilmiş. 

Başka bir tarafta ace
miler var. Bunlar sık '1k 
içlerini çekiyodar. Alınla

rında ter taneleri p~rlıyor. 
Müessese müdürü Mös

yö Gripp anlatıyor: 
- Bunlarnı içlerinde m 

iiptediler olduğu gibi vü
cutlarının çevikliğini art
tırmak için buraya gelip 
idman y<-pan hokkabaz 
yıldızlar var ... 

Bize vücudu biraz şiş
manlamağ.. başlamış bir 
mösyö gösterdi ... 

- Bu zat buraya mah
za şişmanlamak için geli
yor, sonra çeviklik idmanı 
yapan şu zat ~a. m~~·uf bir 
aktördür. Ellerı--m uzerin
cle yürüyen şu .. ~atmazcl 
Rubinstein ( Rubınştayın ) 
baletleri yıldızlarından mat

mazel Dud Miltadır. 
Matmazelin yanında vücudunu 

muhayyel bir boksörün yumrukla
rından korunmaga çalıpn bir deli
kanlı üzerine nazarı dikkatimizi 
celbeden Mösy.:ı Gripp b.•e şu iza· 
hatı verdi: 

- Bu delikanlıya bakınız. Bu 
çocuk profesiyonel bir boksördür. 
Fakat şimdi hokkabaz danser ol
mak istiyor. Misli görülmemiş bir 
hünere maliktir. 

Profe!;örlerdcn birinin v~nında 

çok güzel bır kız ayaklarını ha 
vaya kaldırmış, elleri üzerinde 
yüriyor. 

- Matmazel, başınızı geri
ye veriniz ..• 

Bu sözlerden birşey anlama
yan genç kız Amerikan şi- ve•i
yle: 

-What dools he say? (Ne 
söyliyor?) 

Diye sordu. Fakat demeğe
kalmadan düştü ve tekrar baş
ladı. 

İstintaktıtn sonra da Ü•tlerimizin 
yoklanma11na ba'jlandı. 

- Esirlerden kimsenin üzerinde 
Parası varını? 

Tabir buna hiç kimse cevap ver
medi ve işitmemezlikten geldi. 

Sonra birer birer sormaya baş-
Jadılar: 

- Paran var mı? 

- Hayır. 
- Soyun elbiseni öyle iıe Ana-

dan doğma çırçıplak olduk ve eş
yalarınız birer birer aranmağa baş
landı. 

Benim ceketimi arayan başça
vuş bir defa salladı ve bir şıngırtı 
duydu. 

Elini yavaşça göğüs cebime so
karak 20 dolarlık bir Amerikan li
rası çıkardı: 

- Tabii bu para değil ve siz 
bunu para addetmediğiniz için ha
ber vermed;niz değil mi? 

Güle güle kendi cebine yerle•

tirdi. 
Görülüyor ki bunlar bu gibi 

şakalara çok alışkın. 
Başçavuş aramasına daha dik

katle devam etti ve ceketimin di
ğer cebile pantalonumun her cebin
den birer 20 dolarlık daha çıkardı: 

- Azizirıı epey zengin imişsin, 

tebrik ederim. 
Sonra Çingtavdanberi taşıdığım 

tabancayı buldu ve aldı. 

Ben iyice talan olunduktan 
sorua diğerlerine geçtiler ve bana 
elbisemi giymemi emrettiler. Son
ra bizim müstakbel karargahımıza 
geçlik- Elli kadar Alman sivil esiri 
esiri bni karşıladı. Bunlar harbin 

7etinden beri burada imişler. 
Ahşkanlık neticesi eski zevk ve 
neş'eleri de yerine gelmiş, hemen 
bizi yemeğe çağırdılar ve bizde aç 
kurtlar gibi esirlerin kendi ellerile 
hazırladıkları (Puding)e saldırdık. 

Sonra iş başladı. Buradakilere 
mütemadiyen su ve kömür taşıttı
nyorlardı. Boylarımıza göre bizi 
postalara ayırdılar ve iıviçreli diye 
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gelen üstü başı yağ ve pislik 
içinde biriıile ikimiz ayrı postaya 'I dü9tük. 

Tl vapurdanberi iğrendiğim 
Demin gördüğüm alçak denıirın 

faydasını şim<li anlıyorum. Talebe bu adam kendisinin de çilingir ol· 
ayaklarını bu demir~ dayıyaralr. ba- duğunu söylüyordu, ohalde san'at 
caklarını fazla açmağı öğreniyorlar. arkadaşıyız. 
Paris Gazinosu artistlerinden Mat- Bir hayli müddet kömür küfe-
mazel Florence (Flc.rens) bir çığlık d d k k k 
koparıyor; muallimlerden biri ha- !erini •ırtımız a taşı ı , ıu çe ti 
caklannı fazlaca ayırmış 1 akşama doğru yerlerimize ıeldik. 

Kadııı gülerek: Ayni san'attaıı olduğunu ıöyle· 
- Görilyorsunuz ya! dedi. Rak- yen benim yağlı arkadaşım işten 

kaselik her zaman eğlenceli bir wnra yikanma leğenini benimkinin 
şey değil... k ı · · k d Cambazları takdir ederim. Fa- y11nına oydu ve göm eğını çı ar ı. 
kat, ne yalan •Öyliyeyi:n, camb3 z Allah Allah, ben alttan bu kadar 
o!trt·nk gıt)~:ı- .. dn~ ... ek b:r Ş'~V Jei!il !.. tcrniz bir viıcut çıkac~.Zlnı iindl et-

Şu vapurların içinde ferih ve 
fahur gidenlerden birisi de ben olu
verseydim. Düşündükçe hiddetleni-

= 

iskemle ile .. 
Uııkapanında outuran Kazim is· 

minde bir lrani Salih ismindeki arka· 
daşını iskemle ile dövdtığünden polisçe 
yakalanmışt r. 

Kadına dayak 
Unkapanında köfteci Zülfü ile 

ol!;lu Mehmet Zehra isminde bir ka· 
d7ııı döı düklerinden yakalanmışlardır. 

Yaralayacaktı 

Sah.kalı takımından !~tipli "'.e· · 
met 'ı: enicamide kunduracı Eleme 
sustalı çakı çekti~i esnada cürmü· 
meşhut halinde yakalanmışt•r. 

Hırsız 

Karahisarlı HO\-ddr namında biri 
Kuşdilinde oturan °saliihattin efendinin 
bir tabanca ve bir bıçaıo:iyle iki takım 
çamaşmnı çalarak kaçmışt·r. 

Va!li"'ıl~Dınıllaıır --
Yanğın 

Feru7 aj'(ada Sirkeli ~lescitte Ha· 
ci Nuri beyin mutasarıf olduır;u evin 
üst k•tında oturan :\!adam Suzinin 
dairesinden yangın çıkmış, saçaklar 
yandığı h~lde söndurülmUştür. 

Bir erıneni çinendi 
Şoför Cemalin idaresindeki oto· 

mobil Sirkecide Y ervant efendiye çıı• 
rparak yaralamıştır. 

Ha!Kaııret -
Polise hakaret 

Dolapderede oturan komsiyonci 
Necmettin ef. Atina isminde bir kadına 
ssrkıntılılık ve zabita memurlarına da 
hakaret ettiği cihetle polis tarafından 
sulh çeza lıikimliğine teslim edılmiş· 

tir. 

Döven polis değil 
DUnkU nushamızdaki vukuat me· 

yanında "Lokantada ıırbedc,, namiyle 
bir fıkra vardı. Bu fıkrada bir kadı· 
nın bir polis memuru tnrafınd•n dö· 
vüldUilı yazılıydı. Üğrendi~imize göre 
bu hadise pofü memurn tcrafından 
yapılmamı,tır. Keyfiyeti ıavzılı ederiz. ı 

Kapının önünde iki süngülü nö
betçi, pencereler adam akıllı ka
panmış ve bu kapan içinde 

[Arkası yarın] 
====~ ====~== 

Refi kararları 
Ali karar hey'eti riyasetinden: 

Fransızlara açılan harp ve cidali 

milli üzerine lıey'ti hükümetle bir

likte Osmaniyeyi terkle Bal!:ca ka
z~•ına cr11L1~· naıae bir müddet 
sonra Osmaniyeye avdetle Fransız 
işgali altında vazife etmesinden 

dolayı hey'eti malısusaca hidematı 
devlette ademi btihdamına karar 

verilmiş olan Cebelibereket orman 

muamelat memuru sabıkı Rüştü 

efendi Fransızlar ile vuku bulan 

cidali milliye İitırak ve kuvayi 

ınilliyenin ambar memurluğunu 

ifa ile büyük taarrüzda harice çı 

kıımıyarak esir kaldığı ve kuvayi 

milliye kumandanlarının muvafa· 

katlerilc işgalden evelki memuri· 

yeti olan orman muamelat memur· 

!uğuna devam eylediği ve Fransız· 
!arın nüfuziyle memuriyete tayin 

edilmediği ve amali milliyeye mu

halif hiç bir giina harekatta bulun· 

mayıp lıassatan Osmaniyede bulun

duğu müddetçe Fransızların vazi

yeti hakkında kuvayi milliye ku 

mandanlarına mallımat ita ve milli 

kuvvetlere muktazi edviye ve eş· 

yayi saire irsali suretile hizmeti 

sebkeylediği resmi ve gayri resmi 

vesaik ve tahkikattan anlaşılmış 

olmakla hakkındaki kararın refine 

müttefiken karar verilmi'iiiı·. 
----- -

Bu lga!·istanda 
yağmurlar 

ıofya, 2~ 
Memleketin bir ~ok aksamıncl• 

şiddetli yajtmurlar bir çek ha.ar•t.' 
mücip olmuftur. "Radomir,, in il<~ 
köyünde 20 kışişi bo~olmuştur. 2 t 
kitinin de akibetinden malilıfl3 

yoktur. 

~~~~~=-~----
Fdcmenk Bahri Sefit 

Bani.ası 

Merkezi 
Amstedr aın 

. ~"J"~ 
G!\hı.tada ka::ıköy hl'l-:'li da:~e: ·\leriC.e< 

l 
tc!efon Bcyo~tu 3711 · J ·... ı.a.ı-

. . . ı· d • ıu.~111cı 
Po!t3ne•l ıttı~a ın e •' · r. .... , va ... ... 
tc!efon lsternbul 569 hcrnevı i"'•rı 
muamc!itı vo emniyet ı· m.~ :A.ı 1 ~ -
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Sporc'Ll.la.r ge
~e f:ırka.cla. t:op

ıa.rıclilar 
Istibbul kulüplerinin murah

hasları dün yeni fırka binasında, 
heyeti idareden Cevdet Kerim be· 
yin nezdinde toplanmışlar ve önü· 
ınüzdeki Cuma günü toplanması 
mukarrer olan mıntaka umumi 
kongresi hakkında bazı esasat tes
pit etmişlerdir. 

Mıntaka kongresinde yapılaca.k 
intibaplar için firka tarafından hır 
namzetler lıstesi hazırlanmaktadır. 
Bu listedeki isimler, bizzat sporcu
ların kendi aralarından ayırdıkla· 
rı zevat arasından seçilmiş ve fır
kanın itimadına mazhar olmuş 
zevata ait bulunmaktadır. Fırkanın 
sporculara karşı takip e~eceği .şe~lü 
hareket henüz tespit edılmeınıştır. 
Mamafi bu hareketin şekli tema
men hayrıhahane olacaktır. 

Cuma günü toplanması takar
rür eden mıntaka kongresinin 
çok hararetli olması tahmin edil
mektedir. 

Fenerbahçe muessisleri 
Fenerbahçe müessisleri dün 

kulüp merkezinde bir içtima 
aktetmişler ve kulübün ehemmi· 
yeıli bazı işlerini görüşmüşlerdir. 
Muvaffak, Hayrı, Reşat beylerden 
mürekkep olan idare heyeti istifa 
etmiş, yapılan yeni intihabatta 
idare heyetinin şu şekilde olması 
müttefikan tasvip edilmiştir. Mu
ffak, Hacı Bekir zade Ali Mu-

hiddin ve Selahattin !\fonço beyler. 
Muvaffak bey gene idare heye

tinde vazife almamak için çok is
rar etmiş, fakat arkadaşlarının 
israrı karşısında kabule mecbur 
olmuştur. Müessisler badema Tak· 
sim stadyumunda maç yapnıamağa 
karar vermişlerdir. Bu ~ekild e bir 
karar ittihazına sebep olarak Fe
nerbahçe kulübünün ve kulüp er
kanının stadyum müdürlerinden 
biri tarafından tahkir edilmesi 
gösterilmt>k tedir. 

Fenerbahçe badema bütün maç
larını Kadıkcıyünde yapacaktır. 

Fenerli küçükler 
Küçük Fenerliler Adapazarında 

yaptıkları ilk maçı 1-0 kazanmış
lardır. 

Beşiktaşlılar 

Bursalıl<Zrı yendi 
Bursa, 30 

Şehrimizde bulunan Beşiktaş bi
rinci takımı bugün san'atkaran gü
cü il~ karşılaştı ve bire iki sayı ile 
ğalip geldi. 

Galatasaraylılar 
berabere kaldılar 

Zonguldak 30 
fzmir vapuru ile şehrmize gelen 

Galatasaraylılar türk ocağı ile yap
tıkları maçta iki ikiye berabere 
kalmışlardır. Her iki taraf güzel bir 
oyun oynamıştır. ikinci maç pazar 
günü yapılacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~.....:..~ ~~~~~~= 

Istanbuldaki 
şirketi hali! 

Ankardan mezunen gelen şir
ketler ve sigortalar müdarü Hamit 
Tahsin b. burada bulunduğu müd. 
detçe şirketlerin vaziyetini tetkik 
edecektir. Hamit beyle bir muha· 
rrimiz görüşmüş ve şu izahatı al
mıştır: 

- Hissedarların şirket içtima
larına iştirak etmedik bir ve 
ciddi bir alaka gfü:termedikleri 
halrle bilahara hisseder pldukla
rını ileri sürerek temettü alma· 
dıklarını isteyorlar. 

Vekalet bu gibi şirketler hak
kında vaziyeti bozuldu ise mua
melatını tasfiyı· eder ve i~i mah
kemeye verir. lıu davalar ilıkakı 
hak meselesi olduğu içiu uzun sü· 
rer, sonra biz şirketlere rehberlik 
oluyoruz. Yıkmak kolaydır, fakat 
yapmak güçtür. Bunun için hisse
darlar şahsan mahkenfeye müra
caat etmelidirler. 

Memlekette şirket teşkil olu
k n şirketin ne iş yapacıığı 

nur n , • k . k t 
d .. .. .. lmelidır 1 o sa şır e te-
uşunu · . 

şekkül ettikten sonra ne ış yapaca· 

d. d" u"nmek doğru olmaz. 
ğız ıye uş 

T . t mektupları sermayeye 
emına rl'l 

., . k teşkil e 1 en 
karşıl~k ~o,terı~ere . .. "k olu
şirketıerın vazıyeılerı çuru 

yor. . d 
Son zamanlanla bir çok lımte 

sirketleri teesü<• einıiştir. Sigorta 
;irketlerimizin vaziyeti mürakaba 
kanunununun tatbikınden sonra 
iyileşmiştir. Yeni tarifeler dolayı· 
siyle şirketlerin kazauçları da art

mıştır. 

/ iiaşıra<dl~ 
İzmirde faşis t talebe - İtalya 

bandıralı [Çittııdibari} vapuru İtal
yanın Ban ~ehrindcn limanımıza 
gelmiıtir. " 

Vapurda [Bari Ameli hayat Fa
şist Mektebi] nin 336 talebesi, 16 
muallim ile beralıer gelmişlerdir. 
Muallimlerin refikalarından on 
madam da beraber gtlmiştir. 

Faşist tal f'lıelerin mektep for
ması siyah elbise ve mavi renkte 
pantalondur. 

Talebelerin 10 içinde yaşıuda kü-
çükleri \'ardır. · 

Vapur: talebeleri hamilen ırece 
o 

saat 22,30 da limanımızdan Pireye 
hareket etmiştir. 

ı0o Kemal paşa yolunda feci bir 
kaza - Kemal paşa yolunda evelki 
gün feci ve ülüınlü bir kaza olnıus-

' tur· Bu kaza neticesinde otıız yaş-
larında Hatice isminde bir köylü 
kadın vefat etmiştir. 

(Kasaba 34) numaralı kamyo

netle 12 çuval üzüm ve 9 yolcu 

Kasalıadan lzınirc getirilmekte i<li. 

Otomobil kazaların ekseriya 
vuku lılduğu (pa~a çe~ınesı) mev
kiinde sağ tarafı takip ediyor mu

kabil taraftanda bir beygir geliyor

du. Beygirin üzerinde Hatice kadın 
bulunuyor ve yedekte<le genç bir 
köylü yürüyordu. 

t'dzar 1 DA :il. Ey!Ol i . 'l9~l> 

iki gün de gelen Zahire, hububat 31 Ağustob 1929 kanıbiyo, nukiıt borsasi L 

Anadoludan 57 vagon buğday, 
3 vagon arpa, 1 vagon yulaf, 3 san. 
dık afyon 118 harar koza Trakya. 
dan 6 vagon ketentohumu 4 vagon 
kuşyemi, deniz tarikiyle 200 çuval 
buğday, 136 çuval mısır, 12 çuval 
badem, 17 çuval bademiçi: 

Fiatlar 
Buğday yumuşak 15 kuruş 30 

paradan 18 kuruş 15 paraya kadar, 
sert buğday 15 kuruş 30 paradan 
16 kuruş 30 paraya kadar, kızılca 
16 kuruş 20 para, çavdar 13 kuıuş 
15 paradan 13 kuruş 30 paraya Fa
sulye 22 kuruş 20 para, Arpa 9 ku
ruştan 10 kuruş 10 paraya, Mııır 
15 kuruşdan 15 kuruş 10 paraya 
ketentohumu 21 kuruş 10 para Tif. 
tik 180 kuruş. 

Ecnebi Piyasa ve Fiatları 
Londra 30 8/29 

Arjantinden gelen kurak haber
leri kesbi ehemmiyet etmeğe başla
mıştır. Baruzo karteri 46 şilin 3 pens 
okkası 13 kuruş 83 112 santim. 
mısır 35 şilin 9 pens okkası 1 O 
kuruş 69 2/5 santim keten tohumu 
tonu 29 isterlin 12 şilin 6 pens ok
kası 25 kuruş 19 3, 5 santim. 

Liverpol buğdayı Teşrinieve] 
korteri 10 şilin 7 7 /8 okkası 15 ku. 

ruf 54 9110 santim. 
Şikago hartvinter 2 numara bu. 

şeli 132 1 2 senı okkası 13 kuruş 
03 9 10 santim, 

Vinipek buğday Teşrinievel bu. 
şeli 153 114 sent,okkası 15 kuruş 
08 1 10 santim. 

Varna borsası yumnşak 79 sik. 
Jet 0

, 6, çavdar "ıi 3 analiz 100 kilosu 
650 leva okkası 12 kuru' 29 1/10 
santim. 

Borsa kadrosu 
Yeni boroa kanununun tatbik&• 

tı için borsa klldroaunda esulı bir 
tebeddilla! yapılacaktır. Boraa kom
serliğince ;yeni kadro maliy•veki
letine gönderilmiştir. Yakında tu
tik edilerek tebliğ olunacak • 
br. Yeni borsa kadrosunda 15 
rııemur bulunmaktadır. 

Eski kadroda ehliyetsizliği ğö
rülen bazı memurlar çıkarılarak 
yerlerine borsa işlerine vukufu olan 
faal memurlar alınacakbr. 

31 Ağustos 929 Ticaret 
Borsası f iatları 

_,,,,,..,.....,...... ............ ..,.......,,.,.....,......~~ 

Cinsi 
Bugday-yütde 

t."•l·darlı 
Yumutak 
Kuılca 
Sün ter 
Sert 
Dönme 
Sert mahlut 
BuJıariıt.an 
Ecnebi 
Çavdar 
Mııır 
Arpa 
Mıercimıek 
Nuhut 
1-·aıulye 

Siı•w 
Ku9yewt 
Yulrf 
Un ı.ııo 
Ekıtra Ekatra 
Ekıtra 
Birla.c.l yumu,ak 

1 
,, Sert 

kinci 
Fındık k•buklu 
Fındık içi 
Sandık botaJtma 
kanmı 

Ceviz 
Afi,-on 
,.•v•k• 
AOyon 
Tiftik 
Otıa_k 

MaJatya 

Asgari Azami 

K. P· K. P 
=-----= 
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22 20 

ı260 
l 225 
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1 80 
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16, 20 
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131 30 
ıs , ıs 
10 30 

22 20 
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J390 
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180, 
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Nukut 
'' 1 Ingiliz lirası 

1 A merilı:a dolar 

20 Yuna.a drahmi 
} Alman raybf mark 

1 A•uıtya tJ.ini 
20 Ley Rumanya 

20 L•n Bolgar 
l Felcmck florini 

~ ~ 20 Fran1.1ı; frankı 
20 Jıalyan lireH 
20 Kurun Çek l&lu~••k 
1 Çırunetiı ıü"'iyct 

J Zloti Lcbiıtan 
!!O DJnar Yoguıtlın..,'• 

20 Belı;ik.a frankl 
1 Pca:eta lıpaoya 
20 Je .. i~r• fo'rankı 

1 l\o1ecidiye 

Çek 
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Oımanli Bk. 
~lifli lktif'at Bk. 
Tiıeareıt ve 1&11.yl 
F.a1ıal Dk, 

~ Ş!rke-tj Hayriye 
.. Temetu 
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Yarıuva " Zrloü 
Ada• 91 Drahmi 
Bükrıet !!O Ley KW"uf 
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Bıela-rat türk lira.tı Din. 
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: Hava gav:, alıektril; 
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{ .. ı..üdar· Kadıköy" 
e hmır mezhba 

-· İıtanbuJ T. Ano. 

"'' ~ ., Rihtim dok. An. 
İttihat dt,iirm~ııel · 

1. Şark werk f't'ZA 

"'I Jıt. Kaupları 

ıır;- R•Ji (hali ı .. fiy•.) 
! Türk tüt. Aao. 
;:;" ., Du.han Türk ,, 

~ark de-jıirmıen. 

~lilli. bir a \.fe,rıL .... 

Yunan eshamı düşüyor 

22 7f 22 

31 sc 31 

,. 

' 

ır 5( ti 
' 

' 
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Londra esham bcrsasının son f biri 86 ve 81 oJmuşur. Umum nAIJa 
mühim hadise•İ Yunan eshamında istikra:ıı dahi geç .. cn. kinunu rveıde 
zuhur eden nagihani sukuttur. neşrolunmuş ve lakın taaz oldğun-

6 15 j 7 05 6 15 
7 05 7 10 7 05 
7 ıo 8 ıo 7 10 
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Para isikrarı ve umum nafia 

1 

dan kısmı azamı müteşebbislerin 

istikrazları bir günde 1-1-2 düşerek elinde kalmış idi. 
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15 
16 
16 30 
17 
17 15 
17 45 
18 25 
19 05 
19 45 
20 20 
21 05 
21 28 
23 

l"J Sef.-r yalnız Cuma. Pazar, Çar
t•nba güalıeri Haydarpa'lfaya uiraya· 
<"•ktır. 

{''J Se-for yalnıı: Pazarll'5İ, Çar"am· 
ha l(iinlt-ri Haydarpa~ya uğ'rn)a• 
cuktır. 

ı;; 15 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 

18 25 ["] 
18 4-0 
19 05 
19 15 
20 30 
22 05 
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18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 

1 Sermayesi: Tediye edilmiş ~ 
· = 4,000,000 Liradır ı 

= Unıuıni Müdürlük mı 
= ~ AN ARA 1 

l'"J ~:"eri yapa 1 vapurl11_r yalnız = ş b l e lii!ii 
Perı•mlY,, Cuma, Patar ıünı•rioi ıa. . u e er e 1 
kibt"den lt'Cf' Haydarpa,aya uğraya. c= 
"•"-tır. Ramazawn birincl gecetinden = J b l E5: 

23 08 ["') 

Bayrannn OODUDCU a.ceıüo• kaclu her Ankara Adana Ayvalık stan u. E 
&e« Haydorpaıay• oıırayacaknr, = Trapıtzorı Zonğııldak Bursa Balıkesır = 

l'"J Seferi 1aJnız Pazar, Perıembr, ı Kayseri Jzınir GiresOfı .l/ersın ~ 
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PPndjktt·o kaJkıı 
Kart•ldan " 
B. adadan ,. 
l{C.>·b•lldf'n ,., 
Burıazdan ,. 
Kı.ualadao " 
1\Jodadan ,. 
Kadık(i,·ünrlrn 
Köprüy~ varıı ~ 

6· 
610 
6,25 
6.41) 

7,25 

A©JaıDaıır 'ltaıırn'ffesn 
10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan mada günlere mahsus adalar hattı 

7,10 
7,30 
7,4S 

8,30 

1. 
7,10 

8,0S 

7,05 
7,20 
7,4S 
8-
8,15 
8,SO 

-9.LS -8,SS 

f ... 
9-
9.ltl 
9,25 
9,.W 

10,25 

ıo

ıo.ıo 

10,25 
ıo,.ıo 

ıı,25 

1 ı,30 
Jl,40 
ıı.ss 

12.ıO 

12,55 

)4,05 

ıus 

ı4,30 

14.45 

ıS,20 

15,40 

J 5-
ı5.lo 

15.45 
16-
ı6.15 
16,30 
ı6.S5 

17,20 

1 ;. 

17.10 
l:'.2:; 
ı7AO 

ı8,05 

ı8,30 

18,35 
JB.45 
ı9··· 
19,ı5 

20-

ı9,05 

19. t(). 

ı•.so 

20.05 
20,20 
20.35 

21.10 
21,!0 

r·ı 

Dört idam 
Moskova, 30 [A.A] 

Beygir; otomobili giırüıı<'e iirk
mü~ ve ~osenin ortasında yolu kap
lıyacak bir şekilde durmuş, o sıra 
da otomobilde yakla~mış. hayvan 
birdsn bire •ilkinince ii ,tündeki 
kadın yere dümüş, beygirde ayağı 
sürçdüğünden Hatice kadının göğ
sü üzerine düjmüştür 

Bu aıTır cismin Hatice kadı
nın sol "memesi üzerine yaptığı 
şiddetli tazyiktan Hatice kadın 
derhal vefat etmiştir. 
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Köprüden kalkıı 
1'.adıküyüuden •• 
1\-lodadan • 

Dalmor şehri civarında tesi• 
edilen tel örgülere tesadüfen yaka
lanmış olan 4 ıovyet tabaoı tevkif 
ve idam edilmiştir. 

Zon auldakta fırtına 
" Zonıruldak, 30 

iki gündenberi devam eden 
Yıldız fırtıncıı buııün durmuştur. 

Ali ağa! 
• • Ahlakı umumiyeye muğayır neş-. 

riyattan dolayı Ali ağa mecmuası 

hakkında' milddei umumilikçe tah· 
klkat ıcı aSlna başlanıTmı tır. 

K.ını lıdan 

Burgazdan 
llt>)belide• 
B. adadan 

Kart•ldeo 
Peudilt.tf'o 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

7,40 

8,35 
8,-<S 

8,2S 

9.05 
9,20 
9,35 
9,4S 

9,ıo 

9,50 
ıo,05 
ıo,20 

lo,so 

ıo,ıs 

10,:IS 

11,05 
ı1.20 

ıı.ss 

11,50 
l2,1S 
ıı.so 

ı2 .. 
12,20 

12.so 
13,05 
13,2~ 

13,30 

ı3,35 15-
13,55 

14,30 15,40 
14,45 15,55 
ıs.. ı6,lO 

ıs.ıs ı6,25 

ı5,4G 

l\,55 -
['] 

17-

-
ıus 
18-
18,15 
18,25 

ı8-

18.4; 
ı9-
1Q,l5 

19.30 
19,55 
20,10 

18,05 

ı9 
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-
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lzmRll"<dle aaoKOAMoo 

lzmirde huluııan asfalt 
mutahassısı 

Istanhula davet edildi. 
Şehrimiıin yollarını asfalt olarak 

lnta etmek Uzre belediye ile Amerikalı 
bir gurup arasında bir anlaşma vuku 
bulduğunu yasmııtık. 

Teklifte bulunanlar, Ahmet Refik 
ve Hasın Kltif beyler olup teklifleri
ni falandan Amerikan ıirlceti namına 
yıpınıılard ı r. Bu zevat belediyeye 
yaptıkları teklifte ufalt yolların ha· 
len belediyece inıa ettirilmekte olan 
yollardan daha ucuza mal olacaıını 

göstermişlerdir. Belediye ile Ameri· 
kan ıirketi mümessilleri araoında 
tam bir anlııma vuku bulmuştur. 

Anlaıma neticesinde ilk eve! Ke· 
111er iıtuyonu ile köprll arasında bir 
aumuııe asfalt kaldırımın inşası ka· 
rırlaıtınlmııtır. Asfalt yollar muhtelif 
derecelere ayrılacaktır. Birinci dere· 
cede ufalt yollar sert olacak ve bu 
yollanıı inıuı, her nevi nakıl vasıta
larıııuı ağırlıRı naurı itibare alına

rak yapılacaktır. 

Asfalt yolların diğer kaldırımlar 
fiyatından daha ucuz ve nihayet ayni 
fiyata çıkaracağını nazari dikkate 
alan belediyemiz ıehrin bütUn yolla
rının ufalt olarak in~aoı için tetkikat 
yapacaktır. 

Geçen hafta içinde İzmire gelen 
Nevyork belediyesi asfalt mUtehu· 
aularından M. Karioıı şehrimiz yolla· 
rı•ı utkik etmiıtir. Mutehasııs Ame
rikan ıirketi tarafından şehrimizdeki 
yolları tetkik etmek lızere Türkiyeye 
gönderilmiştir. Amerikalı mühendis 
belediye ile yaptığı temaslarda yeni 
yaptırılacak olan yolların on sene 
dayanacağını ve on ıene neticesinde 
ancak ikı santim kadar aşınmış ola· 
caklarını söylemiş ve bunun ufak bir 
tamirle daha on ıene dayanabilecek 
bir hale konulabilecel!;ini iddia etmiştir. 

Amerikalı mütebassısın lzmirde 
bulunduğunu haber alan Ankara ve 
İıtanbul ıehremanetleri de mumaileyhi 
Aııkara ve fstanbula davet etmişlerdir. 
Mütehauısın burada ve Ankarada 
asfalt yollar inşası 1 için Şehremanet· 
!erile temıaa girişecef;i anlaşılmıştır. 

9 Eylül 
") Eylal kurtuluş bayramı için 

hazırlıklara başlamıştır. 

Basmahane ve Tilkilik caddele· 
riııde zafer taklarının inşaatına bış

lanmııtır, 

Bu taklar.o inşasından sonra Me
ıarlık baıında, Hükumet konağı 
önUnde zafer takları inşa edilecektir. 

Bu ıeneki kurtuluı bayramı çok 
parlak bir surette tespit olunacaktır. 

İhtifal heyeti; muntazam ıurette 
içtimalarını devam etmektedir. 

Hudut ihtilafı 
Dun içtima eden vllay.ı idare 

Beynelmilel 
talebe kongresi 

11 Ağustosta Peşt~de inikat 
eden beynelmilel talebe ı..ongre. 
Jinde milli Türk talebe birliğini 
ıemsil eden İbrahim ve Halit B.ler 
avdet etmişlerdir. 32 milletin i~ti
rak ettiği bu kongre 11 Ağustos
tan 24 Ağustosa kadar devam et
mi~ ye içthnalarda 750 murahhas 
hazır bulunmuştur. Beynelmilel 
teşkilatta ı..atibi umumi olarak 

• intihap edilen murahhas İbrahim 
B. dün kentlısiyle gört:şcn bir mu· 
harririmize kongre hakkında şu 

malumatı vermi~tir. 

heyeti Torbalı kazasına merbut Arap
cı köyü ile Çaybaıı köyü orasındaki 

hudut ihtilafını müzahre eylemiştir. 

Mesele bidayeten Torbalı idare hey· 
elince müzakere ve karara raptedildi
ilinden köy kanununun beşinci mad
desine tevfikan tespit edilrn hududun 
tebdiline imkilnı kanuui gcirülememiş, 
Torbalı idare heyetinin karan tasdik 
olunmu~tur. 

Yeni incir , 
ilk incir mahsulümüzden mühim 

bir kısmını lngiliz bandıralı Siptah 
yapurile lngiltereye sevkedilmiş oldu· 
ğunu yazmıştık. 

Dün de amerikaya sevk emilmek 
tızer• Amerikan bandıra! Ekiaport 
Hiver Taygı Layin vapurlarına mü· 
him miktarda incir yükletilmiştir. 

J:lu münasebetle tüccarlarımızla 

incir amelesi tarafından şenlikler ter
tip edilmiştir. 

İncirlerimizin ytikletildiği şatlar 
sevimli bayraklarımızla ve rlefne dal· 
larile ıllılenmiş, vapurlarda bayram 
gunlerine maheus bayrakları çekmişti. 

incir amelesi bir taraftan şenlik 
yaparken, şatlar vapurlara yanaımış 
ve vinçler işlerken limandaki bütün 
vapurlar düdük çalarken incir mahsulil 
nun Amerikayı ilk ihracı mlınasebe

tile şenliğe iıtirak etmişlerdir. 
lzmir afakı vapur düdüklerinin 

seslerinden inlemiş, durmu§tur. 
llu iki vapur; bu gün de incir 

ylıkliyecek ve ilk seferi Nevyerka 
yapacaktır. 

Amele mııstahsil ve tacirlerimize 
hayırlı işler temenni ederiz. 

Müstahsıla kolaylık 
Ziraat bankasının ikra.alla bulun

du!!;u müstahsılların mallarını satma· 
ğıda deruhte ettiğini ve bu maksatlı 
tetkilaı yaptığını yazmıştık. 

Dun aldıj!;ımız mütemmim malu
mata göre Ziraat bankası mülhakat
tan gönderilecek malları koymak üıre 
iki depo i'ticar eylemi§tir. Hatta bazı 
müstahsiller mallarını göndermeğe 
başlamışlardır. Banka satmata tavas
sut etti~i mallar için yüzde bir ko
misyon alacak ve mlistahıillerden 

kırk glın için depo ve ardiye Ucreti 
olarak hiç bir şey almıyacaktır. Ban· 
kanın memurları mülbakatta faaliyete 
geçmişlerdir. Ziraat bankası bu sene 
bir tecrllbe olmak tizre yapmaktadır. 
Muvaffakiyetle neticelenir iee gelecek 
sene Ziraat bankası doğrudan doğru
ya ihracat yapmak suretiyle mutavas
aııların kazandı~ı meblağı da müs
tahsilin elinde braknıağa çalışacaktır. 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amstedram 

Galatada karaklly hani dairei mahausa 

l 
ıddon Beyoğlu 3711 - 5 Merkeı 

pnl'ltanc i itti!!aliude Alıa~~mci han 
•t·lefon ı~tan:bul 5tB hernevl Banka 
muamelAtı VI"!: emniyet ka.salArı icarc 

- -

Döyçe Oryant Biiiık 
Tarihi te'sisi 1322 

1'-lerkezi idare Berliu 
1·.ıefon Beyo#u 247.2·18-98J,985 , 

•• i.,ıa11bul 2842,2813 

Beynelmilel talebe ittihadı, bey- Banka muamelatı 
nelmi.lel alemde mühim bir mev- ve kasalar ıcarı 
kie maliktir, ve 11 senelik bir I., __ .__..,_ _ _..._ - ------·dı 
mazisi vardır. Her sene Avrupamn 
bir şehrinde kongre akteder. Bu 
te•kilıitı idare edenler yalnız talebe 

> 
değildir, üç senelik mezun !ar da 
,·ardır, 

Bu ittihaJın ba~lıca nıesaı" 
talebe seyyahatının azami şekilde 
kolaylaştırılması, heyrıelıı_ıilel aıı
laşma, talebf' mi.lbadelesı, talr.he 
için sanatoryum için sanıtoryum 
in§a•ı. her iki senede bir spor 

tezahüratı gibi işlerdir. 
Bu maddi me,ai yanında bir de 

m~n vi ccphl' vardır ki, lıilha<~a 
1ı~rl'ten -orıra bütün acılığıyla nn· 
la~ılını~tır. Bu da münevver •üm· 
renırı birbirleriyle anlaşarak bey· 

nelmilel ,ulhü ll'ınin etmeleri 
şeklinde ifade olunabilir. 

Asıl bu haleti ruhiye şayanı 
dikkattir. 

Bu ~l'nrki konırre büyük m"ra. 
simle Pe~tcdr Pateknik mektebin
de açılmı,tır. Kü•at nutku Macar 

> , d'J 
maarif nazırı tarafından irat e ı • 
miştir. 

Yapılan intihabat neticesinde 
riya,t!ltı Fransız talebe birliği reisi 
(M. Saurin) birinci reis vekilliğin~ 
1 sviçreli M. Bossohort, münhal 
bulunan iki riyaseti saniyrye Po
lonyalı M. Gojoriski, ve .\!acar Dr. 
tiyell, umumi katipliğe .\!illi Türk 
talehe birliği faluj reisi ııanisi ltı. 
rıhım B. ıntihap ed im· -lcrdiı." 

.................................................. , ................................................... ... 
I! iKDAM 11 .. .. .. .. 
:: Abone ve llAn tarifesi :ı 
:: == - .. .. .. .. .. .. .. 
ll Abone ücretleri i~ 

ii TBrklye ~n.: Senelik l700 jj 
ii Altı aylık 900 !! 
=· .. :1 Cç aylık ~oo :5 
li Eeıaebi mtnılekf'tler için Senelik 5300 h 
İi " .. " Alh ayhk J600 H 
•• it .. " t " 900 .. 
li ' li li ııan Ucretıerı il J ı. 
ii Tek ıütunda ıantimi ii 
1
1

=

1

1 ~~;::ıc~1 eayf:da :~ kı:_ruı ·ıı: 
Dördüncü " 80 M 

!f Üçüncü " 120 " ! 
i: lkin<-i w. 200 " ii 
!! Booka ve müe•seoati Maliye ıı 
il ili.oları hurnei tarifeye tabidir. İı 
İİ Ticaret mü<liirİ)etlolo, tirketlerin ıı 
•• 1 :! te&<'ili hakk.ıodaki iJinlarile katibi ı. 
.. d'll'kl . . k 1 il :: n ı ı t"r 'e anonım şır et er :: 
jj il8oları, ıantiml otuz kurusıtur. j~i 
'i Devair ve müeeeesatı reemiye 

Iİ ilanları, Turk mektepleri vea eari 1 
:1 uıünteşire ili.oları santimi yirmi j: 
.. k • :: uruştur. !! 
• • ••::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•• 

} ıtanbul dnrdüncü icra memurluğunds.n: 
Fatma Faika Hanımın Dimitraki Kilarİ· 

di Efendiden borç aldığı '°kiz bin alı~z 
hraya mukabil vefaeo terağ eylediği !;ieh· 
zadt baıında Hoşkadem mahatlesinde 
Mahmut Efendi sokağında atik 26, cedit 
32, 34 numaralı maa bahçe bir bap han•· 
nin tamamı mumaileylnn uhtesinde bi· 
rinci ihalesr yapılarak ihalei kat'iyeei 
için oo beş gün müzayedeye konmuştur. 

Hududu : Cephesi tarik, .. ğ tarafı ve 
arkası Zihni P•~anıo, sol tarafı Mustafa 
Paıanın hane ve bahçeleri ve bazan HU· 
samellin f.frndinin bahçesiyle mahdut 
alettohmin 929 metre murabbaı araziden 
tahminem 261 metre murabbaında zemin 
katından maada iki burıı' ti ıth ahlap ha· 
rem ve ıellmlık dairelerini muhtevi ahtaP 
e!'ki bir konak maa mutfak miltebo.kııı 
arka~tnda ve k1Smen yan tarafta bahçedir. 
Ev,..f v• müşlemilAıı : Üç kuyulu binada 
birisinin iistii açık diğerinin firenk tulum
balı kuyu ve kömürlüklü iki taşlık, 
dört adet odun ve k IS mü r l tik, altı 
adet kiler, yağmur, su hazine!\İ, ikiye 
tefrik edilmi~ Zt'mini malta mutfak yeri 
ve merdiven altında altı adet heli came -
kAnlı diğeri m•beyn sofa11 olmak üzere 
altı adet ıofa bir yüklü dolaplı birisinde 
gusluhanesi diğerinde çifte musluklu mer
mf'r yalağı \'C ikiai çatı arasında on lw.ş 
oda biriıinin zemini mermer beı salon 
zemini mermer üatü çinko mGıtekil gu .. 
ıulhane ve dönme dolap ve çatı arasında 

eşya koyma~a mahsuı mahal ve sairoyi 
havi vlup birinde medyune diğer k11ım
larda mahiye ceman dok•an lira ile Baha 
ve Muatafa beyler kiracıdır. Bıhçed• bir 
kuyu bir havuz bir çam otuz kadar meyve 
ağacı vardır. Terkoı terıibatibtııile mOceb· 
bez tamamına on bir bin iki yüz lira kıy
meti muhammeneli muhtacı tamir maa 
bahçe konağın iştiraoına y ü z d e bet 
zamla talip olanlar ve d ah a ziyado 
malQmat almak iateyen kıymeti mu . 
hımaıeııesinin yüzde onu nisbeHade 
pey akçesini ve 928 - 6351 doıya numa
raıını müıtaıhiben Istanbul icra dairesi 
müzayede şubesine muracaat etmeleri ve 
21 - 9 - 929 tarihinde saat 14 den 16 ya 
kadar ihalei kat'iyesi yapı lacağındın mnı
terile-rin haıır bulunmaları il&n olunur. 

H e.ro~lu beşinci aulb hukuk hakim· 
lıjiıoden: Mösyö Gustav Guto ile 

Simpıt KAtipyan Ef. ve madam Za· 
ruhi KAtipyın ve htanbul emvali 
metruke mıidüriyetinin şayian muta• 
urrıf oldukları Beyoglunda Tomtom 
mahılleıinin Linardi sokağında atik 
7 ve cedit 15 No. zemini mermer 
taşlık ve ittiıalinde bir oda ve bir 
mutbah ve ıkinci katta iki oda ve bir 
hela ve geniş bir sofa ve üçüncU kat· 
ta geoit bir ıofa ve iki oda •• bir 
heli ve dordüncü katta geniş bir sofa 
ve lıç kUçük oda bir hela ve elektrik 
tesisatını havi olup tiot kat merdi· 
venleri muhtacı tamir hanenin icra 
kılınan ihalei evcliyede talibi uhtesi· 
ne 400 lira bedel ile ihale kılınmış 

ve ihalei kaı'iye !lmnındn 16 Hazi· 
1929 tarihinde mUıayedesi icra kı· 
lınmış isede bedeli mUzayede haddı 
il yıkı na bali1i olmadığından tekrar 
bilkeşif takvim ve yirmi gün müddet
le temdidine karar verilerek tekrar 
mlızayedry vazedilmiş ve 17 Ağustos 
1929 Cumartesi gunu ihalei kat'iye· 
sinin icrasın• karar verilmiş ise de 
yevmi mezkurun eyamı tatiliyei rea· 
miyey• ' tesaduf etmi9 o)du!);undan 
ihalei kaı'i>esj icra kılınmamıştır bu 
kerre tekrar on beş gün müddetle 
temdidine karar verilerek 19 Eylül 
929 l'cr~embe ıı:Unü saat on brştr 
ıhalei kat'iyeıi icra kılınacağından 
yıızde beş zamla talip olanların ve 
fazla tafsilat almak isteyenlerin kıy
meti muhamminesi olan iki bin beı 
yilı liranın yüzde onu nispetinde pey 
ak çel erini mustashiben 929 -976 No. 
ile Beyoğlu sulh mahkemesi icra da
iresine muracaaı eylemeleri ilan 
olunur. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

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

tütüncü dükkanı. 
2 - Şişlide büyük dere caddesinde 353 No. hane. 
3 - l:leyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde sakız ağacı cadde· 

sinde 55 • 53 No. hanenin nıııf hisaesi. 
4 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde yeni ş<;bir sokağın· 

ds 58 No. dükkan. 
5 Çarşıda alemşah ıokağında 6 No. dükkan. 
6 Çartıda havluculardı 13 No. dükkan. 
7 Uzun çarşıda caddede 296. 125 No dükkan. 
8 Mahmut paıada yeni ban sokağında 37 • 33 No. dükkan. 
9 Üsküdarda bülbül dere caddesinde 4 • 1 No. dükkan. 
10- Hıydarda lıacı ferhat mahallesinde Jrfan zade sokağında 

11 No. taş mektep. 
11 - Galıtada kemankeş kara mustafa paşa camisi havlusunda 

24 No. mektep mahalli. 
12 - Nuru osmaniye cadde~inde 19 No. sofçu hanı oda başılık 

ve camekan mahalli. 
13 - Çakınakçılarda valde hanında 13 ,No. oda. 
14 - Kara gümrükte karabaş mahallesinde çeşme ve halalar 

lizerinde oda. 
15 Şişlide mecidiye kariyeıinde iki oda. 
16 Nuru oımaniye caddesinde sofç•ı hanında 13 No oda. 
17 Nuru Osmaniye caddesiude sofçu hanında 14 No oda. 
18 Çenberli taşta tavuk pazarında cami mahalli 
19 Galatada yüksek kaldırım sokağında 1, 3, 5 No. arsa. 
20 Cılatada merdivenli sokakta 2, 4, 6 No. arsa. 

Müddeti müzayede: 22ağustos 929 dan 11 eylül 929 çarşanba günü 
saat on dört buçuğa kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazolun· 
muştur. Taliplerin yemi ihale olan ıon günün saat on dört buçuğuna 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ı::derek müza. 
yedeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf akrlar 
mli dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve mü9temilatı hakkında malumat aimak isteyenler bu müd. 
det zarfında müzayede odaaına müracaat ederek ecri misil raporlarını 
görebilirler. 

' 

.......................... ~ Satılık ~ .. "" ...................... , •••••••••••••• • ••••••••••••• .......................... . ......................... . 
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IU FC>t:ograr makl~esl İ~I 

l
il Çays-tessa 1, 4, 5--10xl5 kıtasında lil 
i! Mentor Refleks hir fotograf maki- ıiı 
·ı ı•· 
ıiı nesi satılıktır. lil 
lif Görmek ve pazarlık etmek isteyenlerin ı:ı 
.i·ı hergün saat 12-14 de kadar matbaamızda lii 
\
i• -~"~~~~ ... ~~~~.~ .. "~~:~ .. ~~~~~~~.~~~.~~: ...................... i:I ••••••••••••••••J!••••m••JıC.&ll••••••••••••••••••••••••~ .............................................. ~ .....................•.......................... ~ 

Aleni münakasa 
Maarif vekaletinden: 

Musiki ve Orta muallim mektepleri ihtiyacı için aleni münak1Sa 
suretile 45 düzüne bıçak, 45 düzüne çatal, 45 düzüne kaşık, 24 düıüne 
çay kaşığı , 12 düzüne taksimkaşığı 12 düzüne taksimkepçesi, 
12 düzüne tıksimçatıh, 30 düzüne 1tatlıkaşığı, 150 adet tuzluk, 650 
adet peçetcbileziği 650 adet çatal bıçak sehpası mübayaa edilecektir. 

lbılei kafiyesi 16·9-1929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
on bette Vekilet mübayıat komisyonunca yapılacaktır. Şartname 
ıureti nıüsaddakalarını almak isteyenlerin Vekalet mubayaat komis· 
yonu riyasetine müracaatları ilin olunur. 

Yül(sek mühendis 
mektebi müdürlüğünden: 

Cin,i 
200 ÇPki Rumeli me,e odunu 

7000 Kilo Rumeli mangal kömürü 
Mektebin ihtiyacı olan yukarıda yazlı odun ve mangal kömürü 

14 Eylul 929 tarihine müsadif Cumartesi günü 10,30 da münakasası 
icra edilmek üzre aleni münakasaya vazedilmiş olduğundan talip 
olanların şartnamesini görmek üzre mektep idare•inc müracaatları 
ilan olunur. 

Ali Ticaret mektebi 
mezunlarına: 

Ali Ticaret mektebi müdürlüğtinden: 
Mezunlardan arıu edenlerin mühim bir müessesede maiye ve 

muhasebe işlerinde tavzifine delalet olunacaktır. İşi ve mahallini an· 
lamak ve izahat almak 1929-1929 ders seuesi nihayetine.kadar me• 
znn olan efendilerin mektep müdüriyetine müracaatları. -·· 
Galata ithalat gümrüğünden: 

Cinsi Adet Nevi 
Keçe çizme 140 Balyıı 
Gümrük ambarile Kuruçeşme antroposunda mevcut balAda cim 

ve evsafı yazılı keçe çizmenin resmi güırırügünuıı fazlalığına bina· 
en şehre ithal olunmak üzere talip zuhur etmediğinden mezkür 
çizmelerin memaliki ecnebiyyeye ihrııç olunmak üzere bilırıuzııyedo 
1-9-29 Pazar günü satılacaktır. 1 

D<al~@tD~ır 
Gülhanede muavinlik 
Beyoğlu, l'sküdar. Anadolu ka· 

zaları dahilinde mukiır. ihtiyat 
[yüzbaşı-binbaşı] rütbesindeki he-
kimlerden Gülhane tatbikat Mp. 
ve hastanesinin tedavi mihaniki 
muallim muın inliğine tılip varsı 
şeraiti anlamak üzre Üsküdar as
kerlik dairesine müracaatları. 

. 
• 

şehremaneti 

ilAnıarl 

B eyoglu dairesinden: Hüse· 
yiııağa mahal\e,iniıı doğra-

macı sokağında 42 numacalı 
hanenin sahibi meçhul bulun
dıığunıfan, ani olarak heman 
yıkılacak kısımları Daire tara. 
fından yıktırılmışsada geri ka
lan arka ve cephe duvarları· 
nın da maili inhidam bir vazi
yette olduğundan 24 saat zar· 
fında sahibi tarafındın mahzu
ru izale edilmediği takdirde 
cbniye kanununun 48 nci mad
desi ınuribince dairece hed· 
medileceıti tebliıı;atı kanuniye 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

B ey or:lıı hrşind hukuk hakiml&ino 
dtıı: \lusyii Cıı,tav kuto ili Sımpll& 

katip' aıı ef. ve ~!adam Zaruhi ki tip· 
yan ve lstanbul emvali metruke mQ. 
rlilrivrtinin ~avian mutasarif oldukları 
lleyo,l!lıında Tıımtom mahallesinin Li· 
nnrdı sokal\ında atık 3 ve S ve mll• 
k.eırer 5 ve cedit 5 - 7 - 9 - 11 · 18 
numaralara mıırakkam iki bap hau 
,.e tiç bap dckkan n bunlardan cedit 
:; 'e atik 3 :\o. biı inci katta ıleru• 
nuııda •hrıııç bulunan zemini mer. 
ıııerli sofa ve uç lıüyıık hir le· llk 
oda ve bir sofa bir mutfak bir heli 
Ust katta ilç hll\ iik bir kii• ük ta 
cemakanlı bir ve. muhtaci ta~r mut· 
fak ve bir lıeld ve lıir taraçan muh• 
tevi ve haric~n kargir ve der~nu ıh· 
şap ve k, sın en muhtad tamir hane 
ve 7 cedit llo. l ı ıeınini mermer taş
lık ve iki oda bir aralık bir he.li üıt 
latta ~rt o hir hela bix ııofa '-'"" 

elektirik ve terkos techizatını havi v• 
9 · 11 · 13 numrulu dükkanlar kAr-1 
gir olup hinanın bir tarafı Sent An. 
tuan Kilisesi apartmanı bir tarafı D~ 
Mezburpn apartmanı ve bir tarafı 
Linardi tiokağı ve diğer tarafı rnuş• 
hane olup icra kılınan ihalei evv•li· 

yede talibi uhtesiıne (8JO) lira bedeMc 
ihale k,Jınnıı~ ve ihalei kat'iye zırnmın· 
ba 16 Haziran 929 tıırihinde mtiza• 
yede.ıi icra kılınmış ise de bedeli 
müzayede haddi layikına baliğ olm .. 
dığından tekrar lıilkeşif t. hin ve 
yirmi gün müddetle temdidine karar 
,·erilerek tekrar mlızayedeye vaz edil 
miş ve 17 Ağustos 1929 Cumartesi 
gunü ildei kat,iı e"inin icraa:na ka• 
rar verilmiş is~d~ yvmi mezklırün e'f' 
ami tatiliyei resmiyeye tesadtıf eyle 
mi§ olduğundan ihaleı kat'iyeıi icra 
kılınmamıştır. Bu kerre tekrııt oQ 
beş gıin nıılddetle temdidirıe karar 
verilerek 16 Eylül 929 Pet§enbe gtl• 
nii aaat onbeş te ihalei kat'iy~ıi icra 
kılınacağından ylizde beş zamla talip 
olanların ve f;ızla tafsilat elm•k isti· 
yenlerin kiyıneti muhammiııesı olan. 
beş bin liranın yUzde on ııisbetind~ 
pey akçelerini müstashiben 929-975 
No. lu Beyoğlu Sıılh mahkem!İ icr' 
daireesıne müracaat eylemeri illıı 
olunur. 

Ticaret işleri umum 

mildiiı-liiğüodenı 

30 İkinci Teijrin 330 tarihli ka· 
nun hUkümlerine göre Türkiyede İf 
yapmalı• izinli buiunan ecnebi ıirket• 
lerıııdcn (Hreslin Grift Karpet kum· 
pani) şirketi lıu kerre mlıracaaı[e 
Tıırkiyedekı faaliyetine nihavet verdi· 
rıinı bildirmiş ol,;,akla mezkar ıirkeı
le alakadar bulunanların ~irkete ve 
ıcabında J,ıanbul m.ntakası tıcaret 

mUdurllığüııe muraca't 'ylrmeini 
ilAıı alunur. 

K adıköy ~ulh icrasından: llır bor-
run tomıni için haciıe alınan alil 

çift ~ivah yemeni yirmi çil! •ark 
renkte iskarpin yirmi üç çift mtlıta· 

mel ıiyah iskarpin altı çift adi eold 
sarı fotin 17 çift siyah ve taıoir 
edilmi~ foıln 10 Eylül 1929 Saik 
günü ıaat an buçukta Kad!l..öytınde 
hitpazarıııda eatılacağından talip olan· 
!arın memuruna ıııuracaaı eylouıılori. 
ilô.rı olunur. < • 

• 

• 

• 



• 

• 

Askeri müna
kasa ilanlari: 

l 
.. ···············~······,········ ............ I .. ,,,,,, ... 

Fıudıklı<hl M. M. vekaleti satınalma 
komisyonundan: J 

~---_ ................................................................................ '' ••• ' l .. ... 

Odua ibaleo• 7·eylül-929 cumarteei ıaat 14 te 
~ • 8-eylül-929 pazar . • 14 te,. 
Pirinç • 9-eylu!-929 pazıırteaı • 17 de d a ve pirinç kap>lı 
Sivu ve civarındak i k ı taat ve müeaısatın ihtiyacı oları 0 un, :~rerde Sivas a:.k.eri 

zarfla aünu.a.uya 11 ' ur. ıa e erı Y0 . · rtlerini aürm ı• k ' i;ı~re 
k . . 1 ., 1 kt 1· rplf'!l'lrl ş:-ırtnara.e sur ' :-. ' . &atın alma omıB) Orıun: n J llPI ~ca ı r · 8 .. 1 ·-,. ~ k. zlr.ıir kurnisyona mtiracau.tları . ~ 
-'- · konm t il J J karıda yo11lı gun ve '° 

komisyonuuıuıa ,.e tek.lıfnamelerını ,·ermek ııre Sıva~ ta 1 roe +.,. 
ı- 150· 200 b d•• top eeteri mutıaı·aıı olunacaktır. 
n. T 1: 1 1a'ı -e b. : t'da ile ve. klletl c•lileve mfüaoaatl•n ve harblLe ıia . - ~ a ıp o ara , arın ır -~ ı d · ı d · · r . . . b . J f . ntsli veidarı mt\'a 1 1 ıtıva e eu ~rtname!ının 8 ınm&'l l 

ıresı IUıV&rı fU tıı;ın en erını . 
3-P..1ünak.a ... ;t glinünün ayrıc:a ılln o.lu_nara~ı : . . . . 

·h· de ihale edileccğı 1lin olunan l::rıurumda cıbetı askerıyece rrac 
21-8-929 ~~~ın~~ak mahalle biri sekiı ve dı~eri ikt binadan ibaret iki grup 

~ b. . 1 ıı·p rıknıadı•ından bir ay :uırfınd•. pazarlıkla ıbale eJiloceknr Taliple. ına 111 .. ıına a -ıı ~ · 1 · · 
1i. mulitından yirmi Lin kılo :1ün c..:orap ıp ığı munayaaiı kapalı ıarfla tauna· 

Y ::.a; konmu)tur. ihalesi l 7-cdul-929 tarihıne nıüsadif ıalı günü saat 11.30 da 
Ankarada raerke1 satın alma komısyonunda yapıla.-;aktır. Tahplerın. şartname ve nu· 

, munelİ.lll ı~rmek üzre her ,un merkez ga~ın alma komieyonunı mtlracaatları ve mü. 
nakaeaya iıtirak edeceklerin o f(ti.~ ve ıa~tınde_n e"Vvel teminat ve tek.lif mektuplarının 
makblll muhalıilinde nıezkO.r kol"nısyon rıya!etıne tevdi eylen1elcri. 

A nk•a merkez iiatiyacı için kırk bin kilo sade yağı ka pah ıarfla münaka,.aya kon • 
mutıur. ihalesi 14-eyJüJ.929 cu~arte sı günü sanı 15 te Ankarada ıuerk<z satın alma 

koınia7onunda yapılacaktır. Talıplerın ıartnames ini •örnıek üue ko · ·· 
ı kı·ı · ,_ e nneyonumuıa mur•· 
caaduı " ıe ı va temınat medupların ı ihale zamanından evvel makbuz mukabilinde 
Ankara merkez ta.tın ılllla lı:omi'!yonuna Vf'rmeleri. 

A leni wıünak.a:-a ~uretil e altnara *"ı iliin alunan 28 ton kok k .. ·· · ı · ı t . 
f d · ı r· b h omurune ta ıp ". ara m aa verı en ıat a at ·· · Jd ·· • · d E lül ? n Sal .. .. ı goru u"un en pazarlık •ııretıle alın.cal.tır. lhal""ı 3 -} "lif ıh gun~. saat ı.ı te _ komı_s } ~Dun1u ·aia )· ttpılacaktı r. 'l'aliplerin şartnamesini 

gorıne . zere er gun ve paıaılığa ı~tırak edeceklerin zamanı uıeık.Orda komi:.yonu· 
muza müracaatları. • 

B ayburttaki. kıtaatın __ ihtiyacı olan düz kırma ua kapalı zarfla milnakaMya konmu~ • 
tur. lhal~ı 15 · tylııl · 929 pazar günü Bayhurtıa a•keri atın alma komisyonunda 

f )&pıla~k.t ır. falıplerı~ ~ayburttaki me:ıı:kfır koıui~yona nllira.caatları . 
} zmırı.lck.i .. kıtaatın ıhtı)flrı olah Bulgur ve arpa ayrı nyn ~rtnamt-lerle ve kapalı 

zarfla munakasa)a koıunu~tur. Ihalt-bi lO·e)llil-1929 pa:1:arte@i J!.iinii saat 15,30 da 
lzmirde askeri satın alma komisyonunda yap ı lacaktır. 1'aliplcrin şıırhıam~ suretini ko· 
misyonumuzda görmeleri ve teklifna.me1erini terninatlPrile beraber lımirdeki mezkür 
komisyona verıneleri. 

. J zıairJeki ~ıtaatın .~htiy1acı olan t~u~~~in pışiıınt:si ka~alı ıatla ~üna.ka.;:aya konrn~§~ 
tur. lhalesı 15-eylul-1929 pasar gunu saat 15,5 te Jzmırde asken •aı:n alma komıs · 

Y_onuuda ~·apılacak.tır. Taliplı-rin şailnıme suretini komhıyonuınu.zda gorın~Jerı ve tek· 
lifoamelerını teminı.tlarile · t:ra.lıer İınıirdeki aıeskıir koınievona Vf'rmelerı. 1 . 

} zmird: ki _k ı ta~hn ihtiyac ı olan Kuru _fa!Oul;e . ksı_ıaiı zarfla . ıni.inak,1 a' a ku~n1u~tur. 
[halP!:ı l .·e)·lul- ! 929 ~alı gıinü saat ].).iJÜ Ja lznıırde a!' kı•ı t satın alma. konu~yonun

<ia yfpılaca \\ tır. Taliplerin ş~rtnaıue "uretiui komisvoııuınuzda .t;ıirıııelerı ve teklıfname
le.ciiıl. teminatla "le beraber Iım ırdek i mezkiır komiıyona verınelr.tl. 
J at&nbu)da bıılunaa kıt.ınt. müesseEat ve mekitibi a8kerijt;nin 19:i0 senesi .\layıı 11i

, hayetine kadar ekmtk. er1.ak 'e 1ıaiıenin kHra naklivaıı kap~\lı ıarfla ınünak3sa~a 
r, konmuştur. llıale~i S. Evlül . 929 Pe~nıbe gltni.ı ııı.:tat 14te krıuıi '"''nuu1u1ıh1. 'P.f111aı·•k.· 

~ 
hr. Şartnıme bUrctleri ~\nkura n11·rkcL ~e lıınır . uı~talı~_ .. ıu ıut:~lj eatw ahu• .. koınıe
.şonlarında nlevcuttur. Şartname almak ıt>te)cnu·rın her t-ıın konllı;yoı:umuza nıura~uat· 
lan ve te11.lıfnamelerlni ihale haatin<len evvel koınİ.!>) on riyasetiııc te\ <li eylemelerı, 

t: 700 ton hafif Lt'nzin kapalt zarf usulile miinakaw.ya krınınuştur. lhale~i lH·Eyli.il-929 
~ ç:arşamba saat on be~Jir· 1aliplr.tin §artnamel'İtlı ~·inııek üzere bt>r gün ve 
pıünak.aıaya ittirak eneceklerin o saatten ev\"t~l te..,lif ve tf"miıı;ıt ınr:k.tnplaru.1 ınakhuı: 
tnukabitinde Ankarada ınerkcz catıualıua koıuİF)OllU ri)a~etıııc ll:,Ji t·jlt.:uıelerl. 
}10 ton J[intyağı kapalı ıarf u.~ulile münaka!t8)8 koıımu§ıur. İhales ı 21·Eylül:·929 

Curnartesi saat 15 te r\nkaraba nıerkeı satınalma koınisyonun<la Japtlacaktır. 
'raliplerin ıartname~irıi görm~k üzere her gün ve müna'l{a~aya t~tirak e ecek.lerin o 
gün o ıaaatte eo evvel teklif ve taıninat mtktuplarını makbu;c mukabilinde .\nk.arada 
tnerkez eatınalma komi~yonu riyasetine te\"di eylemelert. 

y rli mamulatından otu;ı bin metre pijanıalık. bez mubayaası kapalı zarfla münaka-
aoya konulmuıtur. İhale 4 - E)lül - 929 tarihine miısadif çar~aınba eaat 14,30 ta

liplerin tartname ve nuınune'lini g-örmek üzre her gün ~ferkf'z !lOtın alma komitıyo
nun~ ınuracaatları, mtınnkası1.ya iştirak edeceklerin o gün ve ~attan e\'vel tek.lif ye 
temınkat mektuplarnu ı.nakbuz mul\abilinde nıeıktir komİs\on ri)·aseıine tevdi eyleıncleri. 
T o at tak.· le. . • · -J 29-eyıu:.9~taatın ıhı~~B~'l olan arpa kapalı zarna_ mün11ka~aya konı~u~tur. Ihale~i 

· la kt T 1. 1 .P•zar gıınü saat 14 te Tokatta asken satın alma konıısyonunda yapı. 
ca ır. a ıp erıu 'fok tt k. ı. ı 

d k.i .k- • a ı mez .. ür komisyona mürar..aat 4rı. 

K ?hnylı -~ . 
1
1
taat,!'1 Y

1 
vonaıı ihti>acı olan '.·e 2l·eylill·929 cumarte•i günü oaat 15 te 

ı a r~ı vapı aca"', ı ıln ol • 
' d'ld:,,. ·ıa 1 unan arpanın~Ot·ülen lüzum il:ıerine münakasaEıından sarfı 
sıızar e ı ır-ı ı n o unur. 

S 
ökedeki k ı ta.atın hav\'anatın ·hı· 

. ~k , k . 1 ıyacı olan arpa kapalı zarfla münakaı-oya konmuştur 
Ibalesı t"tıe a. erı •tın alma k . d . 

1... ı . T I' 1 • s· omııyonun a 21-eylül-929 cumartesi günü saat 
26 dcı yapı aca'\tır. • ~ erın • okedek:i mel.kür komiıvona müracaatları. 

-•ak.İ kıtaatın r~ ayvanatı ihtiyacı ol · 

K onyau . E 1.·1 9.:?9 .. an arpa kapnh 1.a..rfJa münaksı-aya konmll§-
tur lbalesı 24 • k) u T l~ 1 ·~h guııü saat l:l te 1'..onyada askeri .t:atın ulnıa ko. 

nıisyonunda yapılaca t ı r. a . p e~ın ~a.rtnaınc~iui gönnek. ve münakaıaya i~tirak ecle. 

1 . Konyadaki mf'zkür homıs)ona muracaatlan. :. 
<ek erın . 3 9 929 oal .. .. 

O rdu ihtiyacı için • • 1 gunu Nut 14 te 80,000 fermejüp pazarhk]a alı· 
nacakıır. T.sliplerin aartname-. ( num~ın_c ) l~rini k.omi11yonumuıda ~Ormeleri "YC 

ihale aaatınd!! şaıtnnn1ede ya ı~ı _ o!du~ıı ~ıhı lı·ınınatl ~ile konli )Onnnıuza n1ur::ıcaatl11rı . 
1 , il ihale euiltceğı ılan ulun.tn . l\.unyadakı kıtaatın ihti).ı.{·ı olan uoa talip· 

K apa 1 ""r 8 ı · ld .. · · nd 1 ki 
1 

. ı·kl . fıtttlar baha ı go rtı ugu f'n 1ıa1:ar ı a ahııacak.lır. lh9.lef"i 9-evlül-
erın vere ı erı k · t l ıuı k · d • 

n - 15 te Konyada a~ ·erı Si:l ın a r omısyonun a yapılacaktır. 1'alip· 
~29 paıartesı saat • . . . nıüracentları. 
lı!rin Konvadaki mezkur kunı1') ona _ 

- , ............................... -........................... ··~ 
~-~~~Ü.kol~;d~ satıııalma koınil!!yonundan f 
i uç "-•*' ., ................. , ..................... ....... 
~ ............ .,. •' '' •' '' ••tiı~nin tamiri patarhkla yapllrtlacaknr. 1haleai 
'I" Umü9ouyu haotane•ının bazı ma ·• 1e

4
nt yap ı lacaktır. talipltrin ıartnamesini görme. 

•'-7 929P · ·· ··saate . . ı:. 2. EyluJ • azartesı gunu ·. , . ilarilt.: komu•yonumııı.J.a. lıaıır bulunma-
leri ve şartnamede }azılı olan ı•kıldekı tenıına 

ları ilin olunur. 
1 

arf usulile mubayaa edilecektir. 

l( itaat ihtiyacı için 10032 çeki odun. kapa 1 ı 
1

• ·, a edilecektir. Taliplerın . .. aat ~ te ılr 
lbale>i 11 . Eylal · 929 Çar~amba gunu ' de yazılı olaıı tekildekı te'mi-

l•ıtnamesioi komisyonumuzdan almaları )'e ~~~tuaıne r 
.tı.atlariyle ıs.omİı)onumuzd:.ı hazır l•ulunınaları ılan olunu · .... .... . ... • • • 

ismi. l\lik.Iarı ihale tarihi Saati 
Arpa 570627 12-9-929 15 
Ar~a 186750 12-9-929 15 
Y 570627 14-9-929 15 

u af 186000 14-9-929 15 
~aunlıaafn 6W844 15-9-929 15 
- Hl5856 15-9-929 15 
Saman 342492 16-9-929 15 
Arpa 113758 16-9·929 15 Arpa 
Yulaf 342492 17-9·929 15 
Yulnf 113758 17.9.929 15 

Şekli 
kapalı 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 34"~93 18-9-929 15 ~ııınan ~ 

1 13<58 18-9-929 15 • 
"'k,nan "h . i ~in lıer\·tçhi hali me,addın hi1..alannda gö!tf'rilen tarihJerde 

ıı:ı,1 l .ta!H 1 tı'j~1 e~·tir Taliplerin şartnamesini komiıyonum,uzdan almaları ye 

tt e e:ı d ıcra e
1

1 elac " "~k. ldeı.i teminatlarile k.oıı. •·onun,uzda h~ır bulunmaları tname r. ya1.1 ı o n ., 
b. olunur. 

PazJ r I f, DA \1, Eyiı 1 1. l 'J:..ı<.ı -- -

I .. }j~k~tihi ~=k~~;;; ~atın;İ;; ·k~;i~~~nund~~·. '' l 1 r= 1 .~~~~~~K-! 
•••••• , .......... ......_:~ · ..... , ......... ,, ••• , •••• , ,, •••••••• ,,,. ;}R~ ~ ll' 
.ı\. a~erı mıktep:~r 1C'1n evvelee .münakaıaya A'>nulan synı miktardan mad~. bu kerr~ ~: 

yıo_ı 75 000 • ıı o y .. ıı Pırlncı kapalı u.rf ıur•tile .. ıın alınacaktır. Mcnak!ouı_. ~ T n g~ ıe il n 
R·t:yJül.929 Pam· g~nti .. ~t l.4 .3od~_Harbiye ı••" 1 ·•~ekbaneleri önundekı mü: ~i! al'Hvaıre IR'I 'H<alif"'!.I ~Si~ 
nakaNI. mahul~ınlt ıcra k ti : rıtt caktır. falıhelerin 11-rtnamuı ıçırı mahallı mezkOrda~ı ~ ).V Y/ lfd" YI 
koı"":ona ruilr~cutl•n va i•t;r~k için de ıartname•i veçh'' bamlayacakları teidıf ~~" ~IE" iRi R rıı..n-n "V"R!:" IE"!lii"ft 125'1 
ın~l.ıJf'Ja.rını mu:ıaka.;e mtlıfhnd a ilmaber muık.bilinde saatı muayyeoeaıne kadar ~o : • V LG:i. Lh:JJ U U ~ '-" U ~ ~ F 

muyu& rlyaaeıke Hrızı•lttl llAıı olunor. 1:=.~i. JkiNCI KEŞiDE: 11 EVLCILDEDiR. + ~ • 
Lu~ m;t~ ·<ôrr.Lrü • ava K i KRAM iVE·~ 

800 fla•biyo Mektebi için 

60050 Hahı;•,tiıı liaeoi Bir ~artnamede i:~. '25, 000 LiRADIR 
Tıbbiye Meli.tehi için "' '-' 

~ ~-ay<larp•~• lla.t&aeıi için ) Bir şartnamede :~. 

51~- J ( ı) 1ad• atıı Mektebi • ) i=:.~: 
'""' ,f.' n~.ne lla:'ıtaue~• için ) . 

\fo lt•pe Jisosi içıu ) Bır §artııaınede 

3
: Kuleli liseoı i9in ) Bir ~artnamede 1 i 

AVRll<CA: 

18.000 
15.000 
-ı2.ooo 

BaıAila .\1'Jhu:Jerile r.izs.lannıla mikdarları muharrer 3740 ton .La.ve marin kömürü i~ 
·I şırtnıırı .. ~h· ılarak. kapalı r .. rf uretile satın alınacaktır. .!\.-tünakasalan 22-Eylül-929 iTi 
Pazartes.i ıtııııu s.:uıt J.l,30 da Harbiye Mektebi yemeklıaoeleri önündeki münakasa ma· 
halEtJde icra. k ı lına.caktır. 1·aliplerin şartnamelf'r için mahalli mezkQ.rdaki komisyona 
mLruı uatlan \ı: ı ştirak. için de şaıtnameleri veçhile hazırlayac-akları teklif me1'tuplar~nı 
ilnıabt:r m1.1ı.abi.inde saati nıuayyene&ine kadar k.ouııı-)On riyasetine vermeleıi ilin 
oluuur. 

A akeri Mektepler için 25000 Kilo 7~ytin YaA& kapalı zarf ıuretile .eatın alınacaktır: 
Mün.kau'1 S·E" l'il-929 Pazu güniı Hıat 15 de Harbi)e Mektebı y<mtldıaaelerı 

önHnıl ı: kı ~ltinakap;a m.-.i hs.llinde icra kılıuacak!tr . Talipltrın ~ıırtname!i için mahrılli 
mezkurdeiıli ~<oıu syQııa mli.r.u aatlan ve i~irak için de şartnnınc-ııti v e çhıle lıazırlayacak · 
IH. ~ ı tl" k.lıt ult- ı luplaıını ı:ı8.3lİ ınua))euetııne k.a<la.r r•ı.inakasa maha.Uinde ılwaLer mula· 
bihnde k.omill)OD ri)'abetiue verıneJeri ilılu oluı : u.r. 

Od>ııı 
Y,~ı 

lLOO 
5(~) 

400 --l 'iOt) 

+ "' ıCe 
Topru atı:o. ~],.ktebi için 
lalt~ve Listtii ic;;a 

"esalıa Taburu için 

Balldı 'laha•J,.rile hizazalarında mık tarları muharaer 1900 çeki Odun bir şart
namede olarıtk kapalı 111rf münaka~a~ ı nr.a i< i fi11.t ı n gali ~örülme!liinden 4 - EylO.I • 929 
Vr~.:ıınlıa ~ iıııli uı.t l.J Je llarL~ye ~l~llt~ bı )emek.haneleri ünündeki mahalli mah!u· 
rıt ı ııda j:l:ıı;:ı.rlıkl-ı ~atın slınaf·ali.tır. l'alipleriıı ı;arıname~i ıçın komisyona muracaatları 
\.e i§lirak içindtJ pazarlu'" mahallinde hazır bulunmalaıı illa olunur. 

Saman 
Kilo 

50000 
4-000 
1000 
3000 

ol(J()U 

+ .,. + 

Topcu atı§ Mektebi ilo ölçii 
Maltepe liseoi iç;n 

t Gülha:1t Hı•s!arıee-i içın 

H;;,lıcı uğlu h~e:n it;in 

talıuru i9'n 

Ba\ida molıa\l rile hizalarıada mikdarları muharrer 61000 kilo Samanın bir ıart
naıncd< olar•k 4-Evlül-929 Çarşanba günü ıaat 14,30 da Harbiye Mektebi yemekhane
ll"'ri öniind ki ""ıahalli uıahsuşunda pazarlıkl tatıu alınacaktır. T"Jipleriu oartname için 
komİS\ona uıuraeıuıtlorı \"el iştirak içın de pal.arlık mahallinde hAztr bulunuJmaıı ilAn 
olunur. 

A skeri '.fektepler için '.lüuaka.a ve pazarlığa konulan 75000 kilo Yerli Pirincinin 
fiatı gali gurülJüAtindm tekrar paıarlığı ·l • Eylul . 9:!9 Çarıamba günü •••t 

15,:ıo rla Harbiye :.ıektebi yeınoklıanelerl önündeki mahalli mahsueunda icra kılına· 
C'ak.tır. 1'aliplı-rin şartname için kon1İf;yo11uıı1uıa UI\racaatları \:C iglirak. i~inde pazar· 
Jık nıahallinde bulunniaları iliin olunur. 

r .. ;;:~:r· ~~·y"ı;~~:. ~::::. ~:~:.:;;;;;;; ~:~ı·t;. ~;_;~; ;; .... i 
i + Iıtambul eatınalma komiıyonııudan: + i .... ,,.,, ...... ,,,.,., ~ ..... ,.,, ... ,,.,,,,,,, ...... ,, ..... 

Adet Adet 
Benz motorü 2 Gaz motörü 3 
Adler l Ziraat lokomobili l 
Brodos • l Şarj dinomoıu 4 
Dizel 2 fort ve Fiyat motôr parçaları. 
Raliiı]a yazılı rniLr.eme mü1.aycde ile ~atılal~ktır. Ihalee.i 24-9-929 ulı ~ünü saat 

on dOrtte ic;a kıhuacağını.lan işt·i .. aya talip olanların teminatlerile komisyona müra· 
:caatlart , 

1 ki ve Oç tonluk ü~ adet arazöz 11 · EylOl · 929 Çarşamba gUnü pazarlıkla muba
yaa edilecc~uden talıp olanların mezküt günde teminatlarile beraber Ankarada 

merkez satın a.lma k.omi!Oyonuna muracaetları ve ~artname§ini görmek i~teyenlerin her 
gtln k.onü!;yona mun1.caat eylenıeleri. 

ı · ·n~-:.i~~·:ü ·k.~i · :~:ı~ · ;;tı;:~.ı:ı~· · k:;ı:;;:;:;~;~d:::= · J 
....... ,, ............................................................................. .--. .... eı .• 

E ıkı~ehic<le bulunun kıuıatın ihti}3Cl içın .J2'.X) kiıo Ze)hC lıne.ı ve 9250 kilo Pıı· 
taıea alınaca~ından 25-8-929 tarihinden itibaren 20 giln uıüddeıle ınün&kaaaya ko· 

nulmu~tur. 14-9-929 çar anba ızünü saat 14 te ihale edtl<cegindın talipleri• ,artnam .. 
lerini gtirml"k için her gün i~tirak edl!cf'kler ihal,. K'ioO lcomityooa müracu.tJarı. 

lstanbul nıilll müdafaa vekaleti iki numaralı 
müstakil üınera ve zabitan divanı harbından: 

Harbı umumide yedinci kolorduya lllensup topçu on dokuzuncu 
alayın birinci tabur birinci bölük ıııülazimi 329-101 Amasya!. Mustafa 
oğlu Sezai efeoıdinin divanımııda ınuhahemeıi icra kılınmakta oldu· 
ğundan yevmi ıııulıakemesi olan 16 Eylül 929 tarihinde divanımıza 
müracaatte bulunması ve ya ikametgah adresini bildirmesi aksi taktir
de hakkında muamelei giyabiyei kanuniye icra edileceği. 

1···-·"•••••••••••• ... ••••••••••••ı•-ıı•ı11ı1"•••1..-•1-11ı•ll--l•1lı••l•ıl1H1 ... __ 11111--1H1••111--I 

j Emvali metruke ilanı 1 
················· ............................................................................................. -. 

Bcykozda omur yerinde demirli bulunan 8500 lira kıymetı mu
lcaddereli {okereti) namındaki fİlep heyeti haııraıile 1&tılmak Üzre 
ka~alı zıırf usulıle müzayedeye vazolunınuşlu, yevmi ınuayy~ninde 
verılen zarflar meyanında mezkur şilebe azami 6150 lir• bedel tek·· 
lif edilmişseJe bu kerre başkaca zuhur edeo bir talip tarafından 
7000 lira teklif olunmasına mebni müzayede lceeolemyekün addedi· 
lerelc 3-9-929 tarihine müsadif Salı günü saat 15 te pazarlıkla mua
mele intaç adiJmek iizere yeniden müuyedeyc çıkarılmıştır. Taliplerin 

bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu nisb .. tindeki teminat akçe· 
!erile birlil-:te yevmi ve vaktı mezkı'.lrda Emvali Metruke satış komisyo
ıııa müracaat eylem tıleri. 

10.0001iralık ikramiyPler vei 
1 0.000 liralık mükafat 

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

~--=--30 000 Ura kazanan 9924 numaralı . bilet: l~tanbul, Ankara, 
Trııbzon, İzmir ve Turgutluda. 

18 000 Lira kazanan 30811 numaralı bilet: lıtanbul, Edirne 

lzmir, Acıpayam ve Samsunda. 
15 000 l İr> kazanan 33166 numaralı bilet: lıtaııbul, Haymana, 

lzmir, Ödemiş ve Samsunda. 
12 000 Lira kazanan 12759 numaralı bilet: İotanbul, lzmir,: 

Çanakkalr ve Samsunda. 
10 000 Lira kazanan 32575 numaralı bilet: lotanbul, Buru, 

ıçel, İzmir ve Osmanelide Satılmıştır ... 

lM...!WW-f!!H:-&--'?!..L~!t'..;..;'L:;..~~~~~~~~~~-!1--~. 
T.iii'i.=$.~ .................. .....ntt······ .. . 

Me'kulatı hayvaniye 
munakasası: 

Bal 'ariyolojihanei baytari müdüriyetinde~: • 
Müessesemize alınacak olan ( 40000 ) kılo Arpa ( 35000 ) kılo 

Saman ( 12000 ) kilo kuru ot kapalı zarf usulile münalcaaaya ko
nulmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün, müna· 
lcasaya iştiralc için de yevmi. ihale olan 25 Ey_lü! 929 Çarfamb_a 
günü aııat on ikiye kadar temınatı muvakkatelerını defterdarlık bt· 
nasında nıües5esatı iktisadiye muhasibi meı'ull!lğüne yatırarak ıaat 
on dörtte ziraat müesseseleri mubayaat komiıyonuna gelmeleri 

F atma Şahnu Haaımla İbrahim :\ecati 
Beyiu lfl•t ltirlı.la Hanımd•n borç al· 

dıklaıı ( 3 000) lire ya mukabıl velaen fe. 
rağ eylwiklori, ~üpıultaııda Aptül>edu~ 
mah.lle ve caddeainde etki il, 13. }•Dl 

9 numarah mıı beboe bir bap hanenin 
birinci ilıale8'i yapılnıık. içln :lO gün mü· 
zayedeye konulmuıtur. 

Hududu~ ~'i'e)·yire 1-lıııımın hane Ye 

bah,_:eı'li, Muhittin patanın habçeıi -ve b&· 
zeıı ahtrı ve tarik.ıam ıle DM.bJut ıKJC> ar· 
ouı terbiinde ar ... derıaıunda 165 buçuk 
arıta murabl.un bint mOtebakiai bah9C o
lup bir bavul \'C Jıir Uç fıdın \·ardır. 

E\·N.f ve ınutter.W.IAtt : liti ketl k"rgir 
üç k.atlt binıda :ıı:enuni çiai bir aııdıc, iki 
kömürlük, zemini n1alta bir ll.flık., biri 
eandık od:uu olmak. ilure aJ.u eJ•, biri 
cam bölsııli ilt..i ealoa, lemini malla mal· 
tt:z oooklı math.h ohap de.."Unuuda fr•ıık 

tulumbab k•y•, bir oola. ıki lıel4 n H· 

ireyi .m\lb<rri olup alokıirik teeiMtı kin:· 
oıy• altıh. Malııy• yi!mı iki llıa lı.lro ile 
Mtıhıt Akif Bey kiracıdır. Gç bin yedi 
'r'Oı yirrai ) edı lira kıymeti muhammiot
İi ol"1' Mlf.vı tlmak va daha 'iyadc oveo· 
mell llıM7eaMır, kıymeti mahımm&n•ınln 

7tlzdı ooa oıapaılodo pıy allç .. lcıl ı...ı. 
leıı., 9:ı9. ~94 d•ya oumarull• loı .. bul 
d()rdünci1 lcrı 111•murlıığıına mlracaat el· 
moiui •a ' - lQ - 91'9 ıaııhinrt. ıaaı 14 ıen 
16 y• kadar birınci ihalClli yıpılac.;tı ilin 
ohınur. 

S ulıanıbmet birinci suih lıukuk n1"h· 
k91lltli'tıt•len : ·\11 Rıı.a bey tarafınd•n 

Yedik.ulede, Belgıraı kapuıu harıc~oJt 20 

No. boıtandı habçİ\-·an ve maballı moı· 
k.Qrda Sauy eo~ajındt ıııı_ No. hucde 

k . . - 1 ale\'bine ık&1ne tdıJen 
111 u ım ı, ange J h 

•ı·eo olıın mu a· ın•ılubaı da\ u;r .• n mu•. 
1 . d. ımi<lJ,·aleyh hu'r La· 

~cııue c• ıeıuı c . . 
d _ d n ve g•yap kSJ.·aıı Jttıha' 

kaıuaa ıt1ıa 11.. -

edilerek., ikaUletg&hı meçhul olm~aı oue-

h.1 ı---uı m,.~kı.i:uıı ıliuea tcl·lığa1ı.ı ve 
11 

- E ·I 1 9·-...• .b. muhak~meoiıı 30 · '\ <ı • ,. _-,; tıııı ıne 
mu.adlf f'ıaıartul gı1110 s.aal •"'u .buçuk.tı:: 
:ahkıaıı .Ur•r ... rı!wi' olmakla kıUDl&l· 
leyb VangeliP yıvaı •e ve vakti mflzk.Or· 
da Suha.o ahmet sulh mıhkemeıi hirincl 
bukuk daireıin<lc bıl:ıat \"O yr. bilvek&Jt> 
iıbatı ~Ü"1Ut etınrdiği takdirde gıJ•P ka· 
rarınıo mutebeı &ddcdile.rek. keoJiıi lıir 
daha mahk•meye lı.ıbııl olunmayaca~ı 
Jllo olunur-

z AY : 29 Ağuıto• l'erıcmbe günu a~· 
~aını Yenicami vnüodt Ji.tıtik tauıir edl· 

aordum. Ceketimi çıkıırdt4'trndao cebimden 
ıoför ebliyt"ttnauı~,.ı. nıJIUJ 11.&tıdıııu •• 
bir aııktar ptuaon ı•fttıhn Uer "-''" bal 

S ultao Ahmet birinci eıılh hnkuk ınah· 
komesiadea: Ali Rıza Bey tarafından 

Yedikulede, Belgrat kap111 haricinde 20 
2\io. bootanda balıçevan ve mtballi m•· 
kılrda Saray •okağıada 33 numaralı hane
de mukım Dimitri aleyhine ikame edilea 
matlubat <la\.·111nıo mıı.ayyen olan mub• 
keme celoooiode ıııtı<ld-leyb buır ı.. 
Iunmlldtğından ve ııyap kararı ittihu ~•i· 
!erek, U.ametgıihı aıeghul •I-• lıatebilı 
kararı m"-'k.Urwı illueıı ••liiiue ve UiUba

kcmenin ~ - tyl~I - 929 ıuihiaa mUe&dif 
l'ıı.ı.~!~ıi ıztinU 141ll onhuçu&- t&Jikıne k• 
rar \ t :-Hr11lf alnıakla mumaileyh L>imitr~ 

uin ;evnı re "Pakıi 111.eı.kOrda Suhae :\h
ıntt •nlh mahlı&.f'a1Mi .birinci huku.k dıire
elndo biıtıl veya bJlvtklle itpetr ,-ıcnt 

~ım .. dı•i tılr.dlrd.e ~yap kararının mut..
bn ıcldcJilar<1' ı. ... dioi l>lr4aho wahka· 
m•t'"' Kehul olunna1•011*1 dn ('lunur. 

Ç ırturi ~obtrdc "\ a.c~.n;...ılar da ı.uH•weı;( 
••~-.ıD'• ,aı, 8 -·~uı. Jtı;ıkin•ft 111 

iıı111e rttb.r\1c o~ İti .... i •-'!k~erı .. -~ 
dellc b!lrr:O•.a!'•~• mo,..e:rt.ı uıo..rae ıl e· 
lei e••aliya!an wa kılıamıı \c 011 he, 
Coı: ı:onıt yui ,..,.,i ..ıl,e lylülüu )İr· 
au u~~:udoı.,~ ~aJt ı;a.ll ..... llı raJdtl• 
rlo·~• t.lı.r•• htlcr.ını•J ... ~" ıhalt;i İ•t'ı·,f'lf"rİ 
l<"r• rdrn••..,••d•n \Oı.tle on z4• ıı •. 1•· 
/ip <•lt•l•11r. , • .,,. •• ••\ıi ııır.1h.L.nl \ 
Kad.l6~ •ulh lıtlrıol lıukuk rn•bkeu,ctlı'c 
~cıJmeJerı ılOn olu12ur 

S uh•ıı \Lr.ı~t Lırınci s"lh hukllk nıılı· 
k•o1 .. ıad, n : \lı H 1111 B~j t•ıafın•11nl 

Yedl~uleJe, qelpar kıpıs; hulcınde _o 
No bottand• taİl<t"Y•u. '' mahı!H ıneı. ri:

d11. Sıra7 e•k•4'ıı:Cı ~~ ntı.o.o4raı• 1 • f,, 
ınuk ·Dl Jlyı elr.-ybıttt :ııtıu:ıu·. edil"" nı• ı.· 
luaı <l•"-..ınıD ;Q~vy• olae QlUh!lk.rO • 

ee! . .,eıinaı• ııoOdıita 11 !~r• h.a.ı b-v .. h.nıruuiı~ 
f!.ınJan r.•,•;.ı k.ara.rı iuıhı• ~iJaıek. ; •. ,. 
mo~lhı n .. çlıul clınaııı CMl"hl;• kııır•'' 
meı.1\ı1run ilinu ~•btl(ltn• ve: m11h.•f'r: I""" 

nin J0. 1.7 ltıl y'i<.j tırıbJl!.ı~ .•ullladıJ P .. 
ı&Ul&İ gJ:u1o l'•at oı huqı't\• •hlıııılW ~•r•l 
verilmiı oltuültt ntunacUe1h ~tr•r.ıe :ıevt.11 
•~ vaktı nı .. k.ılrd.:ı Sahan•"""'' ıulh :ı-ı11h. 
'· . 1 ı., uuıi },yku1 dairulad• '>.H.r•t \"&-
-.emeı uu _ .... • 1 • ..ı• 

l .1 ,_11 inı•n ,.;ıroı ttm1JG1Jı ~•"rır. 
ya )1 "'" e -.,. . _ı.. 
d lıı.aıınatD muteb•ı e.dde0 Lleroa 

k
• Jgı)~Fb.r -'-laa ııııbk...,.ye kıhul oluG 
eo ı.sı ı ua 

mayaoalt ılla ol11n•r. 

du iıe pruore ,·a11Llltiyl 1~ ~ numaralı ehli 
yeırıaDlemıa gead•UaNt rica oluour. 

Topao< 8+•& .. .., raddeti 
2 cı ut ~t O.ıu :\o r. 
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~l"-,.. ve Ey aıı Banlz-as ı f~ e !l ir·-···--··· ... o;r;ı:1;;lı·kiıd~;·· .... ~ .•.. : ...• :.i 
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Umuın mudur ·uı gunden: ,~~ ,· ,ı .To~anede Mek~p~~k~~~~ ~!~~.~1!kı~··~% liradn·. 

A t . t .. d . . t ı· k" ı Sev rı sef aın Mün;ıP.de 18 eyhll 9.l9 larınır.e musacuf çarşauı.J>..ı iJ11DU sae.t 15 te 
ll repo Sa IŞ ınuzaye esının a 1 l 1 • w· 1 Defterdarlıkta yakılacektır. (9ıO} 

.. nkarada Meclisi idrareıniz huzurunda 1 ,~;:·~,~~~~·;~,G·'·•· Köp•Ü h•· · KİRALIK ODALI DÜKKAN 
~ \ 929 • h • d • h 1 d · ı • 1 · ı Şube Acanıas1; .\1es'adet hanı altında Topanecle kışla altında No, 363, ~•hk id~uı 300 Hradır. Müza. /• tarı ın e l a e e 1 eceğı eve ce 1 an l stanbul 

2740 yede 18 f.yiöl 929 Çar~&mba gilnfi Saı\~ 15 te Defterdarlıkta yapıla· 

l G 1 d 1:( 1 f h ] ı · d ] • D 1 2 Eylül pazartesi Trabzon caktır. (897) 
l> unan a ata a ı: a a at ma a ın en e- ı birinciposıasıyapıımıyacaktır. KIRALTK DÜKKAN 
po ve Antreponun keyfiyeti ihalesinin 17- :tzmir- Mersin sür'at 

9-929 tarihine talil{ e(lildig~i ilan olunur. (MAHM~~;~~~ETPAŞA) 
_ vapuru 3 Eylül Salı 12 de Ga-

lata rıhtımından kalkarak Çar-

E ı A ı E t B J ı t şamba sabahı İzmire ve akşa· m a ~ve y anı an iası s an- Ai.1i~~i~:r:i::';:tl:~:~~!·i,~ 

bul Şubesi• nden. nüşte Taşucu Anamor Ala.iye 
Antalya Kuşadası lzmire uğ- ı 
rayarak gelecektir. 

Kiralik cI-~~lıi<BrıtlElr 
Esas Nosı Mevkii 

165 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Hamalbrşı sokağında Tramvay caddesinde Avru~ 
pa pasajı namiyle maruf pasaj derununda ma oda yirmi iki bap dükkan. 

Balada muharrer dükkanlar ayrı ayrı kiraya verileceğinden talip olanların ihale gününe müsadif 4-9-929 
Çarşanba günü saat on altıda Bankamıza müracaat eylemeleri. 

Sıhhat ve Ictimai 
~ 

muavenet vekaletiı1den: 
·Bu sene Tıp talebe yurduna imtilıansız olarak 

l{ahul edilecel{ tam devreli lise nıezunlarının l{a· 
yıt müddeti E)1lulun yirınisine l{adar temdit edil .. 
miştir. Talip olan]arın bir an evvel ınahalleri 

Sıhhat ve içtiınai muavenet nıüdürlüklerine ınu
racaatla muamelelerini il{malve vekalete gönder
meleri. 

tencereleri 

Ayvalık sür'at postası 
( MERSİN ) vapuru 3 Eylül 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu Çana~kale 
Küçükkuyu Edrcınit Bıulsani
ye Ayvahğa giı:!esP.k vo dö
nü.5te melkur iske!elerle bir
likte Altınoluğa uğrayacaktlr. 

1 
Gelibolu için yalınız yolcu 

alınır yük alınr.ıaz. 

. -mı = •eg ·z rr-

Yelkenci vapurları 
IZMİR siir'at postası 

Lüs~ive iSMET r AŞA 
vapurulEYLUL Pazar 

günü tam saat 15 de Galata 
rıhtımından doğru lzmire 
hareket edecektir. 

Karadeniz postası 

A A OLU 
VAPURU 
1 

EYLÜi~ Pazar 
Günü akşamı Sirkeci rılib

mından hareketle doğru Zon -
guldak, İnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon sürmene 

of ve rizeye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kaia a.:-antasma 
müracaat. Tel. lsta;~hul 1.515 

Ve Gaatada merkez nhhnı ha
nında Ce!ipidi ve Stafilop;..t ac
antahğına müracaat. Telefon 
Bt:yoğlu 854. 

W 4 !P.MM:Z 
mım .......... l!m .... m.@_ 

Alemdar zadeler 
j vçu~n 
r Seri, lüks Karadeniz postası 

15 Dakikada Et Millet 2 Eylul 
8 D k"k l S h 1 ·p İ •akşamı 18 de sir-\ , .. .,:. - ... a l ac a e ze azar esıkeciden hareketle 

_.._......---s.. ___ ....c:....::."..---- NEFİS SURETTE PİŞER 

1 

(Zo11g uldak, lnPbnlu, PLT~mye, Sa-
~~--~-~--~-----------~~--~- ,:~~İ~~ tencereleri ensa~am msu~lny~Ordu, &~~on.~· 

M ı 
• ·' en kolay ve en ucuz· bzon. Ri:eye gidecektir. 

a iye dur .Müracaat mahalli: tstan-
Satışları: Bahçekapıda Ingiliz bul Meymenet hanı altındaki 

mağazası, Galatada: Tünel cad- h 

V i A et 8 nden.• desinde 34 Nisirn Mutal. 1 yazı ane 
~- eı~a 

61
Ankara şudbesMi: BhaiıkpazarŞındaf I .;;cı:;n: Istmıhul 11.54. 

· d . ,... .... . . 1 numara a a mut ve ere 
336 Senesın en 192 ' ınalı ~enesı nıhaye- Beyler ticarethanesi. - 1 1 e n~-; WE ol 

t . k d . 11,... hu"' kt"tı t h" t ı . l t 1 l mumi :ıcenta'arı : Bah<;ekapı Celal Bey Sudık zade 
ıne a ar mı J ne u ce erınf en ma - ııan Nıı. 32 • 

1 b 1 l 1 1 '11"' b·:. k" t ı Kadri Asaf ve l\'~ıl'ettin Naci Bıraderler vapurları 
u u o an ara gereK mt -' u ume ve ge· ~~~-r..ı=r-t ..... ~~~.,.. KARADJ:t:Nız 

rek sakıt hükünıetin bütçe eınanatı ve adi ı ~j 
7 

Dı:ıima_ y.ı t rn'. ~ MUNTAP~§~;~1 Lf1Ks 
emanat hesaplarında _ nınk~:))Ct alaca~ıbulu- '~~ KOD_AK m FIRUZAN 
nanJar, Şubat 930 nıhayetıne kadar arzuhal ! P. 1• t ... f k" 1 1 ın vapırru 2 Eylaz . · b ll" J 1 o ogra ına - ına arıv e 
ıle bulunduk] arı nuı a ın f'n lü /li K ıııal ,. fi hi~<.>rini kulJann;ak l i Pazartesi gun~ai~i:mı 
n1en1uruna lllüracaat eyleyip yetlerİntleki i ~ n1cnfaatiniz icabatın- ' rıhtımından hareketle(Zongu1-

matlubat vesikalarını vererek nıukabiiinde 1
1 

m dandır. dak, lnebolu, Sinop Samsmı 
müracaat Yesikası alına] arı laznndır. Bu ınüd- 1 m, Alaminüt fotoğraflar için i Ordu GirP.SOD. Tırabzon ve Rize 

1 
iflkeleleriue azimet ve avdet e 

det zarfında ınüracaat eiınenıis ve vesi- i Nlinoteros 1 deccluir. 

ka aln1aınış olanların iddia ettikleri alac. ·ak[ kartlarını kullanınız. ~ j
1

• Tafsilat için Sirkecide Mes 

ı k "} · k '· l ~ H d J ~ lanet hanı altında. acantasına 
lSl 3 nuınara l anun ınucı nnce a ıyen 1~.:X""~::ı#r::xk.i:JJ~:r!i--r~~~-!;I.~-l#T:::E.ffi1 miıracaat Triestinn dairee.i Te-

hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 9 30 ni- ' . Ü skiı~ar Biriııci Sulh Hukuk-~nahke: i 1 lefon: Istanbul 2134 

h ' d } • J • k b } mcsınden : Bir deyni mahkumu bi- r.-a yetln en sonra UÇ nr mazeret a l1 hin temini ist~fası nmi~rnda m~hcuz ve -----------

Topanede Mektep a rtında No. 471 senelik kirası 96 liradır 
Müzayedesi 18 ey!Gl 929 tarihin.'.! mü5sdif çarşamba günü saat 15 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (9C6) 

KiRALIK DÜKK.A.I' 
Topanede kışla altında No. 355, s~neHk kira6ı 18~~ t(r~dır. Mü

zayl.!de 18 Eylül 929 tarihine mi.ı.~adif Çarşauı!:.a glırıu sıu:t 15 le Def-
terdarlıkta yapılacaktır. (908) 

SATILIK ARS"'ı\ 
Arnavut köyünde Fenerli Hiri~to mc' k;;de kfün h&rıedandan 

Naciye Hm. ait 4 No. h tarla 13 döniim 525 ziu: 12 ~nı.ru~ak mikda
rındadırt üçte bir hissesi satıhktlr. Mı.kllr h~ut:r.in muhammen he· 
del 600 lira olup bedeli dP.faten verilecektir. Mi\ıtıytdt:. pa.uı:rlık 
suretile 1 teşrinevel 929 salı günü saat 1~ le Defterdarlikta (728) 

Fttt 

SATILCK EV, ARSA, BAJIÇE 
Emirganda hamam sokağ'ında haoed~r.ı saki~a .!1~11.1dırn Ali Hay

dar beye ait No 4,6,8, ve h.ımam anı:ı~ı \'~ bahçe :!t.. :ki nrnsura tath 
su, seksen hissede dokuz hisF.e$i, mubaına~en h~dt\ii 4('0 lira, bedeli 
def aten verilect"ktir. Müıa; ede 21 eylul 929 Cumartesi günü saat 15 
te defterdarltkta. (923) 

KlRilLII( A1~I<.AZ 
İstanbul ithalat gümrüğii müdiriyetine ait saray burnu antr~poları 

hariç ve dahilindeki anbar ankazile meşe iskaraları, muhammen 
1 bedeli 300 liradir. Miizayede

1

l8 eylul 929 çarşamha günii saat 15 te 
1 Defterdarlıkta yapıLcaktır. (796) 

SATILIK RONIORKÖR ENKAZI 
Cinsi 

EJ ırgadı 2 güverte 

Muhmmen bedeli 
Lira Adet 

Locası 70 1 
Baba 9 3 
İskele 6 3 
Baca 7 1 
Halat feneri 3 1 
Dümen yekesi 2 1 
Matafora 6 1 

Kasımpaşada Deniz fabrikaları ambarında mevcut nevi ve kı}'\neti 
muhammeneleri balada muharrer mefsuh Galata romokötüne ait 
eşya satılıktır. Müzayede 28 Eylul 929 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (946) 

KiRALIK DÜKKAN 
Topanede Mektep altında No. 409 senelik kirası 85 liradır. Nü

zayede 18 eylul 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (911) 

SATILik SAC VE DEMiR 
.; 

Kara ağaçta Topçu mühimmat deposunda 5000 kilo mikdarında 
muhammen bedeli 125 lira, müzayede pazarhk suretile 19 Eylül 929 
perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta (237) 

SATILIK ARAZI VE EV HiSSESi 
Çengel köyünde çakal dağının Bekar deresinde No 5t dört dönüm 

arazili 6 oda 1 matbah ve 1 ahırı müştemil evin 27 hissede 3 hissesi 
satılacaktır. Mezkur hissenin muhammen bedeli 100 liradır. Müza
yede 9 EylUI 929 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 te Defter· 
darlıkta yapılacaktır. (878) 

KiRALIK GAZiNO VE MU.TB,~K 
Galatada yeni cami mahallesinin karaköy sokaginda Mehmet Ali 

paşa hanı müştemilatından 26-30 numaralı mu-bagı nlüştemil (Cenyo) 
gazinosut senelik kirası 4200 lira, müzayede pazlirlık suretile 19 eylül 
929 perşembe günt; saat 15 te Deferdarlıkta yapılacaktır. (787) 

KIRAl~Ik BOSTAN 
Haydarpaşada İbrahimağa çayırı cıvarında 43 küsür dönüm 

bostandan tahminen 20 dönümü, senelik kirası 445 lira, üç sene 
ki\'aya verilecektir. Müzayede pazarlık suretile 19 Eylül 929 per-
şembe şünü saat 15 te Defterdarlıkta (725) 

KİRALIK DÜKKAN 
Tapanede mektep altmda No 405, senelik kirası 96 liradır. Mii

zayede 18 Eylul 929 tarihine miisadii Çarşamba günü saat 15 t~ Def· 
terdarlıkta yapılacaktır. (909) 

.,,---~-------------- ·--------
, Elbise ve IJeyaz işler sergisi 

BEYAZ11' VEZNECİl.ERl)E 
Türk ka8ınları biçk: dikiş mekie-bi atöle!iinde 

Talebe tarafından bıki!Pa elbi!t' ve el işleri sergisini 2 ila 12 eylfıle 
1 kadar herke~ gezebilir. Talebe kaydı için her gün mektebe müracaat 

edilebilir. -· 

Jandarma imalathanesi mtidüriyetinden: . . "'• J 1 k • d ] • l b 1 furuhtu karıırgır olan hır adet pıyaııo ve Nl ... İ h . • 
e~h hll l)7eCe!,!ll1 en a aCa l ( JaSlll( a U UUll3- bi_r arlet se_cl'.ıd ~ ve ~air e~)at~ın .lüdıkö- USamere e lrl 

• \..... • . tınclP. yogurtı·• ı ça·,ıı ında yeni parkın Pazar gıinü akşamı Beşiktat par·I 
)l·ınn 930 seneRL ))artından evel hunlaoduk- .-ar~ı,;mda b~rçlu ~laf.ı L.yin hıı.ne~inne kında verilecek konser yevmi a.here 

1180 Çift çizme lcapah zarfla satın afmacaktır m~nakasa is~11•: 
bu1da KccHk µaşa da iandarm~. ;aıa!atbanesinde 21 eylıJJ 929 cuınar. 
esti günü srtat 14 tt!' yapılacaktır ~eklifnameoin tarzı imlası şartnam<e 
de miinderiçtir şy,·h:uune imalathaneden verilir. __ .. 

L.. - mahallen 929 • 9 4 ıırü ç:ır1amba ı:ünli 

J 1 ll. } k 1 d b"I · d f •c tehir olunmustur. İlıinnlar ta.bedii. 
!1 t'i "11~ ıa ın en )ÜVÜ ma menııu·un aıııüra· saat un. a 1 ~Hizave P. .. urııht ~lııcağ' !1· mnkt"'. dı" r. F~azfa malt-ımat ı'rı"n G""alata 
-'- '1 ~ J 1 dan talıp olan nrın yevmıı mezkrırda ha· ' ,. :. 

-.. ,, .. t ~~ 11~JF ... 1• 1·ıa,...Il ()lUllll-r zır bulu~durıılacak m m•Jruna ıı.ıırac:ıat da Arapyan hanında be~inci kat 8·9 
l'. ". -~ '-· I "- · " ~ ı 11. • ıwıe n ·ler ıl!I ı olu•ıur. nıım~r.lya rrıürncaat. M~,·uı M~;Jiri: Esat Mahnıııt 


