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Movazene· 
Zahirle hlkmedenler çokluk 

yanılırlar. 
1914 ten evvel teessüs etmit bir 

44 

siyasi ve bir iktisadi milvazene var
dı. A~pada 1871 denberi sulh cari 
idi. 1873178 Türk-Rus harbi ancak 
Oımanlı devleti aleyhine milvue
neyi bozdu ; fakat bu cihan iktfsa
diyah Qzerine hiç bir te.tr icra 
etmedi • Benibeter 47 aeaeden -
beri iktiıadf lfleriDİ yoluna koy- ~ ~............_,. 
muttu. 

Bu ılyall ve iktiladi mGvazenl: 
Oımanh imparatorlupnu da yap-

f.iMET P. HAZRETLERiNiN lşTIRAKILE SiPAHi OCAGI TARAFIND.b 
AY ASP~ çlFLIGINDE YAPILAN TENEZZOHE iŞTiRAK EDENLE 

hyordu. 
Ulda 1914 te bu mOvaıene kGl-

liyen bozuldu. Sayesinde yqayabil
diti mGvuene muhtel olunca Os
manlı hey'eti de daj'ıldı. 

TOrkiye cilmhuri1eti, kendi ku
vvet ve hayatiyetiae istinaden ya
.. yacakhr, yokla onu yqatacak bir 
laarlct ml•aıe.e ve siyasi tertip 
yoktur. Yeal devletimiz, cihan ikti-
11adiyatı boıukken doj'du. Hiç bir 
nıirua konmadık. Elyevm bütün 
devletlerin ( belki Amerika müsteı
aa ) para lfleri bozuktur ve bütün 
KGrrelan Ozerinde, 1914 e nisı>etle 
em milyon kadar genç ve faal er~ 
kek ölmüttür. Milyarlar değerinde 
servet heder olmuştur, ve, mütare
keden on bir sene geçtiti halde 
heba olan bu zenıinlik tamamen 
yerine gelmemittir. 

lktiıadiyatta ise her mUlet di
lerlne merlNttur ve hatta gayri 
•et'ur olarak milletler bir birinin 
ortalMhr. 

Uautmayabmı Beteriyet küçüldO 
ve .. rveti de azaldı. Biz de bundan 
-.ZamnL 

Q& .. _ ---:ı - ı.-ı~ .. 
...._ •• ...... WN1 • i.a,ôktan 

Şlmdlld hudutlanmwa içinde 
15 buçuk milyondan bir u fazla 
vatandq yqayor. Halbuki, aynı hu
dut dahlllnd., 1912 denberl tevali 

eden harplerden evvel, kendi talami
nime rBre tlmdikinden bir çeyrek 
fazla lnıan yqıyordu. Harp, haata
hklar ve ba11 inaanlarm zevali bi
zi klçGlttO. 

Gazn 
- " 

Reisicümhur Hz. diin Dol· 
mabahçe sarayında istirahat 
etmişler ve hiçbir tarafa çık
mamıılardır. 

_____________________ __....--....... 

Moratoryom 

Giresonda 
müzayaka 
An iktisat meclisi aulannın 

Anadoluda yaptıkları tekikat çok 
ıayam dikkat neticeler vermittir. 
Bu tetkikat meyanında Glresn Ti
caret Oda11nın çok calioi dikkat 
teklifah bulunmaktadır • Gireaon 
Ti c ar e t o d a u n ı n l li iktisat 
mecliıi azalanna yaptlj'ı talep mo
ratoryom yanı borçlann ve ııvergile
rin muayyen bir zaman için tedife 
edilmeme1i isteilmektedir. 

llu meyaıad. ı-. JiMı dl t 
........... ttu~ ... 
kart 5000000 vuatl 15000000 ueml 
20000000 liralık fıncfık lıltihsal 

edilmektedir. Bu sene üç firket 
bura mGstabıWerine 2, O O 0,0 O O 
Hra avanı vermlttir. 

Fakat mahıul zannedllditi gibi 
iyi olmamıtbr. ÇGnkG kıtın tidde -
tinden fındık kabuklan ince olmuı 
ve bu yGzden fındıklara bir nevi 
kurt anz olarak mahlulu berbat 
etmlttir. 

Ali iktisat mecliıi moratoryam 
teklifini tetkık edecektir. 

Bu unıurlann zevali ıiyaseten 
pek bGytlk faideyi mOntiçtir. Millet 
artık yelmeaaktır. Bununla beraber 
aufuı asaldı. Mubadele ameliyeain-
41e siden nufuı kadar yeni nufus 
....... mGtevali mukasemelere uğraması 

·-L~urlyet arazisinin ıathi me- Tiarkiyenin bqbca tebrini zarurete 
;- - alller hariç _ 762,736 rfrlftar etti ve bu hal umumi ikti-
:-- murabbaıdır; her kilo- ıadiyatta kendini ıösterdi. 

me -la::• 18 kiti i1abet edi- Mevkii itiban ile dünyanın en 
yo~tl ~ ~ tahminlere nuaren mGmtaz tehri olan lıtanbul pek ba-
va • ldL yGk bir lnkitafa namzettir. Fakat bu 

Bu nufua tenalcuaunun lkti•dl- inkitafı ıiyasi bir merkeyiyette detil 
yat ilzerlne kitti bir tesiri lnkh iktiıadi mevkiinden bekleyebilir. CG~ 
olunamaz. 22 ldtlnla alrecejl itle buriyetin tuttutu yol-yani milleti Çahflr 
18 ıla r8receti bir detlJdlr. Unut- hale aetirmek-latanbulun teklmülGne 
maysnll ki zayi olanlann çotu it kaftldir. 
ıörecek çatda erkeklercll. GörGIGyor ki milli, siyasi, tarihi 

Oımaah imparatorl'Jfu A..,.. iktiaadl terait bOıbOtün detltmit~ 
pah, Atyab, Aferikalı aun'i bir dev. tir. Mazinin iade.ı muhalclir. TGr
lettiı muhtelif milletleri hakiki ele- lci1e, yeni çerpve içinde, yeni fl-
111 ıahte bir rabıta ile latanbula klrler ve )'eni aletlerle milcebhez 
bathyordu. Osmanbbktan e~vel de; ..... alc lktlaadl bir devlet olmak 
9ehrlmiı, Blzanı, yani tarkı Roma fsre çalıtmata meeburclur. Arbk 
umanmda o vazlteyi gBrdü. !fllk •• Bosdon beylerinin aaliya. 

Şarki Roma tam 1100 sene ve is· neal, Mıaar..ı.lllyetinln vergisi, Paria 
tanbulcla Oımanlı .. 1tanab 400 sene sanaflannm karzettllderl paralar Milletler meclisi I Italyan adalarına 
ıGrcHL Demek ki lstanbul 1500 yıl yok. Şu hudut dahiUnde mWet ça-
aerkulyetinl aiyaaet kuvveti ~le l'f'Dalf, kendiai ve kendi teılıdl et- tekrar toplanıyor istiklal veriyor 
muhafua etti ve bundan müteneım tiii devleti weçintllrmeJde milkel-
oldu. L&lda bu hayat olH olıa mu- leftir. Cbievrede ltalyanm ifıal ve idareai albnda 

ki • · 600 bn.t·"- ın i 11•t1 er bulunan oıı iki ada mitro~olitllkle-
--LL-t olablllrdl. Blıanı ve Oıma· Tür er ıçın ' u "° wk için -e""'!-! tt.~ • ... ...- ü b • ati ı- '""-' ~ rinin Patrikhaneden mer utiyetle-
alahk l.taabulun iktiudea yiiluel- tSOO ıene 1 ren 11 9 yelten çalc- d riain fekklle ayn bir idarei ruhaniye 
mulad• dyade onun .ı1aaeten bk. Devletimiz muhtelif mUletlere ~=••ly:~~ 1 teıkil etmeli baklanda uıua mGd-
terekldıriD• baktılar. Şehre yuak bükmeden bir saltanat. de~I, milli .ni a ç m a k 1 Eet\enberi, Patrlldaane he1etlle bir 

b. t k il ti devi talya memuru mahmau aruında 
oldu. Oımanh devleti biri 93 harbi- bir devlettir, lf e mı e D e- Gzredir. Mu- J tanbulda cerepa eden ve zaman clea aoara, iklnclai Balkan harbini tid" Böyle bİr hey' et ise ancak r ah h a ı I ar zaman tevakkufa•inJan mflzakerat, 

naGtealup, flçlacGal dhan harbi neti- ik~:~dın çelik kanunlarQa iıtinade* pe Y der pey ltilif ile netfceleaiıııalt ve keyfiyet 
... _L l .ıı.. d H .... L Cinevr ed • Sen Slnot mecllalaln heyeti U..u 

ceahlde uaı me u •• a 1• er ..... yaıayabillr. • 1 nalyeuDin tuvll:dne tevdi edlJaalttir. 
alm latanublun zarannı mGcip ol- Harplerden, siyasi baıle ve gai: toplanıyor.. Patnkbane on iki ada mltropo-
1auı ... ·-. Artık lıtanbul Romanya lelerden henüz yeni kurtulduk. Eski le. Bu içti. litBklerlne ba ı.tndd ruı:.:~:rl 

., .... , Belk" m • • 1 r a ı vennlc taraftan detHA .-, t M. 
•• Sarbletan, Boına H Bull'ariatana, tanda yaıamata alıtmıtbk. • 1 murahhas Venlaeloaua Romadia )L Muuollal 
Mıaır ve Arablıtana, hatta Midilli bir miktar yadsrtsyoruı. Cabanın olarak CI De Na mGWcabad• 'WiıiPI~ babl 
ve Dedeataça yabancıdır. umamt b--L-am da, belki, bi%i şatır- nevreye -'· lcalil1et •tmlt ve M. Vtiıalıeloa tara• 

1 b di 
UIV •• fııaclan on• _._ taDiwt verilmlt 

Halbuki bir az evve u yarla- byor. Fikirler iıtibalededir ı bir den lramr. .,. Pa~~h )atlldal kabul 
nn itleri burad~ .t~~~r~_Gz_.~,!i_y_or_-_.___,,e""-"-=t'-'m=e--=--'vk=i=in=d=e~iı;;.;.. • ...;;;H...;.e;;...r...;.k_eı...;.,_d~ev_l_e_t ....... s=a"-'-b_ık_An_~k_a·_ oluamuftıar. 

Banka ve müesseıtati 1'1alh e 
ilinlan bu u i tarifeye tabidir. 

= Ticaret miiduriyetinin, tirketlerln 
- teeeili hakkındaki ilinlarile katibi 
- adillikler \e anonim firkeder 
- ilinlara, eantimi otuz kuruttar. 

Devair 'e müeueeatı reamJ e 
= ilinlan, Türk mektepleri ve aurı 

müntefire ilanları eaııtimi yirmi 

kuru9tur. 
mııı 11111111 1111111111111 

Maliye 
bugün gidiyor 
~hrimı bu unan ~alhe \e· 

kıh aracoğlu Şukru ~eyın bu ~iin 
fzmire hareket etmecıı ın ul n rreı. 

dır. --Taksımdel..i ağaçlar 
~remaneti, Taksimdeki abide 

llMY!l•H tesviye edilirken oradaki 
at~nn köklerini tesviye maksadi
le aç,mıftı. Ağaç köklerinin bu sure
tle açılma11 kurlımalanna sebebiyet 
vermesinden korkuluyor. Emanet 
bu •taçlan bulunduklan yerden 

biraz daha ileriye garsetmek aaretlle 
kurumaktan kurtaracatım ta.-ıı 
ediyor. A açlann yeaidea, kuruma-

Müba 

Her 
hak 

alaca 
Geçen persen 

lan gayri mübad 
makamab iliyey 
anı tazimatta bu 
unmak üzere b" 
hey' et g"'nderilme 
ittifakla kara 1 
nlmıt idi. 

lstanbul m J 

su Hüseyin , Teki 
dafı meb'uıu Cel 
Nuri Beyler bu va 
zifenin ifası için r 
yaseticümhur sar 
yına ıidip bilvaıı 
Gazi Hazretleri 
arzı tazimat etmi 
ler, ve sahabetle 
nin devamı istir 
mında bulunmuş} 

Hey'et meclis 

nnı gazetelerden 
ismet Pqa d 

- "Çıkan k 
letçe mfitteha 
sinde ~&) rı m 
larım alacak 
olmalarını k 
yiniz ... 

Hey'et sonra 
rO Beyi ziyaret 
yalnaz m u • a k k 
tevzi olunan par 
terine de teım 1 
ferini ıöylemittir 

Haber aldıtl 

kısa bır 

kin ı .. b ıen 

olan ara 
tezemdlr • 

on Ja 

HflkQmetçe h 

dlrit edılmemek 
Arbk gayri 

maktadır. 

Şahin 
mecnu 
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imparator nıüsteh~i kahkahalar araıındtı formalannı 
~ıkarıyor!.- .Son ar.zu: keman, kopek, tıf lı. •• • Dağıtılan 
rütbe ve mansıplar. • Herkesi birden memrıun etmek 

kabil degil! 

Yazan : H~nri ROBERT 

vaı'1yeH pekmuzlim gördüğünü, im-

t n O kadar darda kalmadı-para oru . 
ın\ iddıa ettiler. Onların fikrınce 

knterin tmparatorla uyuşmak isti
yoııdu ve endine kısmen nüfuz te
min etmekle llannat edecekti. Rus
yad her ikisi de icrayı saltanat 

edebi irdi. 
M chın agzından çıkan hakikatın 
Sf.S çetin, fakat lüzumlu bir gayret 
ıst'y,ordu. üdahanenin sesi de, ap
talc b' nikbinlikle, hafif bir feda 
karlık mukabilinde uyuşmak kabil 
oldugunu iddia ediyordu. 

Piy re bu iki noktai nazar ar· 
a ın4 f ı tereddüt etmedi. Miı.a
cı . sı daha az gayrete tevak
küf de teklifi tercih etti: Fakat 
bu d fel~ket demekti. . 

O . b ma çıkarak Katerıne 
ren d' 

bir p yazdı. Rusyayı ken ı~e 
hır r • Holstein dükalığına çekıl-

• me ı tc! ıf etti. _ 
Su 'f d kari k ya bir mu~azaa-

dan ibavetti veya muvakkatti ve 
p· r in h fi maksadı Katerini bu· 
na razı ettikten onra taarruza geç· 

mel ti,. 
Katerin bundan kuşkulandı ve 

koc ına kat'i bir feragatname pro-

jesi g' nderdi. 
Biz t yazdığı bu vesika şu me" 

alde idi. 
"Rusya imparatorluğunda mu~-

lak bir 11urette icrayı hükumet ettı-
. kısa müddet zarfında, bu de-

re ı: a r bir yükü taşımağa taba
ver olmadığımı ve her ne suretle 
olursa o1sun idarei mülk hususunun 
tah•mmülüm fevkinde bir iş oldu-

urw · v~ teslim ettim. 
V z'wcti ariz v~ amik teemmül 

-.u·~·nı c"hetle, mezkür imparator: 
u un ıdaresinden bütün müddeti 

ım n, ferayet ettiğini bila ikrah 
i n beyan ederim. • 

et atnameyi kendi eli-
mle azıP. imza ettiğime AJlah ve 
b tun lem huzurunda yemin ede
rım. 

D<\h ı var! 3 üncü Pierre gizlice 
emo a g lip Katerine tesl.im o!

aca tı B dbaht hicabaver nıkbetı-
b tün şeraitine boyun eğdi. 

e-th Woroutzofla beraber 
eldi, merdivenlerden gii

ktı.Etrafta toplanmış olan 
r rr. · emadiyen: 

_ yaşasın 2 inci Katerinl 
d"y b rıyorlnrdı. 
Yukan çıkınca formalarını çık

kendine emredildi. Kendi 
J so ındu, kıhncını, impara
to panta onunu, hatta setresini çı-
k · öml ide kaldı. 

afta h lkın zalim gülüşmeleri 

6u sırada atılan toplar impara
ton in zafer'ni selamlıyordu ve 

3 rtc • Pierr 'ın son taraftarları da 
y 

0

1 h kumdarlnnna biat ediyor-

larch .. 
J(aterin bu meyanda Münichi 

gör.du ve şu tarizle i!tihıadan 

ke pini al m dı: 

y 

dn • h k ınıız: l O 

l\Jll?~M®ın1 U®lfll<e 
0@~@l~ll 

n Conte de GAUBiNEAU 
- .... 

~ All~h, Allah ! ya Ali f ya Ha

Demek alz de beni tanımak 
istiyortunuz, oyle mi? 

İhtiyar asker 
1 
magrur bir seale 

cevap verdi: 
- Evet Madam! bu benim için 

bir vazife idi. 
Fekat timdi vazifem ıizin 

için döğüşmektir! 
Sen - Peterııburğa giri' pek şa

nlı oldu. paytaht kırk ıekiz ıaat 
kararsızlık içinde kalmıftı. Herkm, 

Pierre ile Katerinden hanglıinin ıe
hre galip ııfabyle gireceğini merak 
ediyor, kim olursa olsun onu hara
retle kabule muheyya bulunuyordu. 
Bu mes'ut müzaffer Katerin oldu. 

3 ucü Pierre sıkı bir muhafaza 
altına son ikametgahına sevkedildi; 
burası Sen - Peteraburgdan altı 
fersah mesafede kain küçük ve 
münzevi bir kır evi idi. 

Moıkovaya nefyedilen Eliaabeth 
Morontzofftan aynlmağa mecbur 
oldu. "Son ricası kemanını köpeği
ni, bir de zenci tıflısını kendine 
bırakmaları oldu. 

Kamil insan aza kanaateder derler. 
111 ncil Pierre kat'iyen klmil bir 
insan olmadığı için bu istedikleri 
ile rütbei aklını göstermi~ oluyor• 
du. 

Bu mahdut refakat, pek uzun 
olmıyan bakıyei ömründe onu . oya
lamağa kafi geliyordu. 

CINA YET.- GÖZDELER.- FİL
OZOFLARLA MÜNASEBETLERİ.
İKBAL. 

1762 senesi Temmuzunun 14 n
cü günü Katerin muzafferen Sen -
Petersburg-a ilrmişti. 

Mabeynin gıpte edilen mevkile
rini sadık bendelerine dağıtmakta 

istical etmişti. Fakat tazılara av pa
yı atılırken kavga çıkmasın olmaz. 

Onun için ııamizetler araıında 
şiddetli bir r~kabet bauöaterdi. 

Panin reisi nüzzar oldu. impa
ratoriçenin büyük gözdesi Gregoire 
(Creguar) Orlof arbk bu vaziyetini 
glzlemeğe bile lüzurı görmiyordu. 

Gözde, o zamana kadar böyle 
bir ikbale nail olacağını aklın

dan bile geçirmemiş olanların 

karşısına pürkudret çıkh. Yalnız 
işi tadında bırakmıyordu. 

Aristokrasi, ne olduğu belliıi.z 

bu fürumayenin, Katerinin itimadı
nı haiz olduğu halde onunla olan 
aleni münasebetlerinde, tahsilsiz 
askertere has bir laübalillk ve ter
biyesizlik göstermesine hayretle şa
hit oluyordu. 

Maslahatgüzar Beranger iıminde 
biri : 

.. Hükümdarına karşı alenen, ken
dini bilen bir kadının dostuna kat'. 
iyen müaade etmiyeceği laübalilik
lerde bulunuyordu." 

Söıleriyle umumun hisııiyatına 

tercüman oluyordu. 
Haset, kıskançlık, kin ve adavet 

te karıştığı için rezalet bir kat daha 
bariz bir şekil alıyordu. 

[Arkası yarın J 

\ 

aldıkian esirlerle beraber gözden 
kayboldular. O zaman bizim 
bir derece dagınık gruplarımız top
landı. Topu topu yedi, ı;ekiz yüz kişi 

an 1 ya Huseyn 1 
payan 
.ık. 

kalmıştık. Halbuki Meşhetten çıkar
ken altı, yedi bin kişi vardık. Top
landığıınız zaman ne müthit arslan
lar olduğumuzu anlayınca, türkmen· 
ferin bizi kolay kolay sıkıştırama-

yoktu. Biz yacakfarı bir yer intihabının çare
sine baktık, O kadar memnunduk 
ki artık hiç l:>ir~ey bize güç gö
rünmüyordu. 

lı kı den ncak otuzumuzun 
· liyor u . Benim silahın ev

. yo tu sonra namlusu 
at ı b silah olduğu .. 
ani. ım 

e zi hı tık. Benim siıngü 

mcd.gi ir.in sağlam bir sicim· 
namluya bağladım. Bir 

k ın da kuUanayım diye 

Süvarilerin yüzbaşısa başımıza 
geçti. Bu adam Rezi Han isminde, 
iri yapılı, kısıı 11akallı, tepeden tır
nağa pürsilah bir kürttü. 

Yüzünden, gözünden akan ıevi
ncl ve gurµru o kadar taşkındı ki, 
atına bile sirayet etınişti. Hayvan-

olanlar benim gibi cağız yerinde duramıyor, boyuna 
takmışlardı. Bir kaç şahlanıyordu, B•htiy,arilerden Aptür-

a ateşe devam etlikleri için rahim i•miqde bir delikanlı daha 
nler yaklaşa mı) arlardı. Ka- vardı. Mlltemadiyeq bağırıyQrdu: 

. \ arın, topların, mermilerin l -Çocukları Asıl Rüstemler, İs-
u bilmiyorduk. Bir saat kenderler ııizsiniz. Bu aptal türk-
,., nrileri yakalayan tilrk- menlerin köJd~rine llibrit ıuyu dö-
nıin gidip gelitlerini keceğiz. 

onra. hepsı yaklaştılar, I Hepimiz kabımıza sığamıyor-

vno&yetit® 
Kadrolar 

Devairin kadrolan peyderpey 
~lmektedir. Diln de bir k11ım de
vairin kadrosu ve maaı ita emri 
relmittir. 

VHAyetin kadroııu da bu rün 
gelecekfü. 

rE m a ını ette 
Yıldızda yeni bir yol 

itfaiyenin kolaylıkla geçebilme· 
ıini temin etmek üzere emanet 
Yılkız Ue Serence bey arasında ye· 
ni bir yol açmata karar vermiştir. 

Makarna fiatları 
Son günlerde makarnalar gine 

pahafibştıA'ından emanet ikti1at 
müdiriyeti tetkikata başl,amııhr. 

Üsküdar tramvayları 
Üıküdar tramvaylarının vaz'ı 

e1aı reami Perşembeye yapılacaktır. 
Bu merasime ait program bugün 
hazırlanacaktır. 

Tevkif atsız maaş 
Cemiyeti belediye yarın topla

nacaktır. Bu içtimada serserilere 
yardım tahsisatı konuşulacak, Em
anet memurlarına Barem tatbik 
oluncaya kadar tevkifatsız maaş 

itası teklifi münakaşa olunacaktır. 

Otomobiller nereden 
geçecek~ 

Beyoğfondan gelen ve Karakö
ye giden otomobiller bundan sonra 
Perapaluın arka11ndan geçecekler
dir. 

Perapalasın önündeki caddenin 
darlıtı yüzilnden vesaiti nakliye 
çok müşkülata maruz kaldıklann· 
dan ve otomobillerle' gidenler bu 
yoldan geçerken matlup sür'ati te
min edemediklerinden emanet bu 
karan vermete mecbur olmuştur. 

Karar yakında seyriıefere tebUf 
olunacak ve otomobillerin Perapa· 
luın önünden geçmeleri menedile
cektir. 

Taksim meydanı 
Taksim meydanının te1Viyei tü

rablyeai daha u~n -flcldıırt ,ı v~ 
edecektir. Bundan sonra havuzun 
inşasına daha sonra da bahçeye ba
şlanacaktır. Meydanın tamamiyle 
ikmal edilerek kütat resminin ya
pılması önümüzdeki ilkbahan bula
cakbr. 

Tehdit mektubu 
Emanet makine mildilrG Şefik 

beye bir tehdit mektubu gönderil
miş ve 2 eylül aktamına kadar me
muriyetinden istifa etmezae öldürü
leceti bildirilmiı idi. Şefik B. mek
tuba ehemmiyet vermediği için vazi 
fesine devam etmektedir. 

Hileli petrollar 
Bakkallar cemiyeti bakkallann 

hileli petrol satmasına mani ola
caktır. Cemiyet bakkalların bilmi
yerek taciri~ -den koluyla karııık 
petrol aldığını iddia etmektedir. 

Cemiyet buna mani olmak için 
bakkallar kooperatifi vasıtasile bak
kaUara halis petrol dağıtacaktır. 

Koperatif tarafından bakkallara 
verilen petrol tenekelerinin üzeri 
mühürlenecektir. 

duk. Şarkılar ' söyledik. Fakat en 
sonunda vekilin aklı baıına geldi ] 

- Y eyecek yok, cephane yok 1 
O zaman hepimiz, kurşundan 

değilse bile açlıktan öleceğimizin 
farkına vardık. Bunun da alıştığı
mu bir çaresi vardı. Dağdaki ot. 
farı toplamak 1 

Topladık, topladık, Yarı11m at
lara ayırdık. 

Yarli! ile de çorba yapacaktık. 
Fakat öyle yağmur yııgıyordu ki 
bil' türlil ate§ yakamadık. O zaman 
biz de otları olduğu gibi yemete 
başladık. İyi bir yemek değil ama, 
mide dolunca, aclığın verdiği bay .. 
gınlık kalmadı. Cephaneye gelince 
meıel~ mühimdi. Meşhetten çıkar
ken zaten biıe cephane vermemiş
lerdi ki.. Maşallah, cenarallerimiı 
hepsini de Htmışlardı, 

Evvela ölülerin üstündeki eep .. 
haneleri topladık, Hepıini heJap 
ettik. Tüfek ba,ına ya iki ya üç 
mermi düşüyor. Rezi Han herke1e 
emir vermedikce ateş etmemelerini 
t"'nbih etti. Fakat öyle ketuHmizdeq 

memnunduk ki, içimiEden bazıları 
akşam üstü 7aferi tes'it için havaya 

Ad Diyede 
Tebeddal olmuyor 

Adliyede son defa yeni bir çok 
tebeddüller vukua gelmiş ve key· 
fiyet alakadarlara tebliğ olunmuı· 
tu,. Fakat diln aktam Adliye vekl· 
letindeın müddei umumilite gelen 
ernirde tebeddillitın geri ahndığı 

bildirilmittir. Yalnız ikinci ceza ri
yuetine Hamit, birinci ceza riyue
tinede Va11f beyler tayin olunmu,. 
lardır. 

Köprü kulübeleri 
Calata köprilaünün dört tarafına 

yapılacak olan para kulubeleri mÜ· 
taahhide ihale olunmuıtur. Bunlar 
teşrini saniye kadar ıkmal olnacak· 
tır. 

Kulübeler betondan yapılacaktir. 

Zahire müzesi 
928 senesi buğdıı.ylan ıahire hor· 

sasmca tahlil edilmiştir. 
Bütün mıntakalardan gelen buğday 

n'.imunelerinin 4000 i mütecaviz kıs· 
mı11 mua,·enelcri yapılmış ve bunlar· 
dan muhtelif tiplerin takriben 69-70 
uümtıne vasatı kimyevi evsafı bulnn· 
muş ve cetvel tarafında istatistiki neş· 
erolunmuştur. Borsa aynı zamanda ç· 
avdar, arpa, yülaf, mısır tahli1Atını 
yapmaktadır. Memleketimizde Rusya· 
dan sonra en zengin guluten vcreu 
Diyaribekir buğdaylarıdır. ki % 24 
guluteni havidir. İkinci galen Gazi 
paşıı. orman çifliği bugdoydırki % 19 
guluteni havidir. 

En ağır Jibre gene mezkur çiftli· 
gin buğdayıdır ve 65 Jibelik bu~day 
haılatını vermiştir. Binaenaleyh baş 
vekil Pş. H. inin nutkunda ıöylediği 
gibi Türkiye buğdayları dünyanın en 
zf'!ngin buğdaylanndandır. Vekl\letler. 
mektepler bundan istifade edebilir. 
Borsa müzesinde hem cetveller ve 
hem de numuneler teşhir edilmiştir. 

Yenicamide 
gene bir cinayet 
Dun sabah saat 10 da yenicami 

merdivenlerinde yeni bir cinayet ol· 
..... , • ., "•'-"-• e--~:.- \..,:._ 1-- -:.--J-· -v 

mı.iddei umumi heye, ne de polis mü· 
düriyetine gece saat 16 ya kadar bil· 
dirilmemiştir. 

Hadiseyi gözüyle görenlerin anlat· 
tıklarına nazaran, iki kişi bıçaklı ol· 
dukları halde yekdiğeriyle kavga et· 
mi§ler neticede bunlardan biri, diğeri 
tarafından ağır surette yaralanmı, vu· 
ran da kaçmıştır. 
Zabıta bu hadiseyi şu §tıkilde söyle· 

mektedir. 
• Arnavut Kazım ismiııde biri sar· 

hogluk saikasiyle kendi kendini vur· 
muştur.> 

Halbuki sabahın saat onunda sarhoş· 
luk ihtimali gayet az olması ve ha· 
diseyi gözüyle görerek aıılabınlar me· 
yanında adliye memuru da bulunması 
bizim yazdığımizı teyit etmektedir, 

Hadise hakkında tahkikat yapılmak· 
tadır. 

[ Tiyat:ro, sinema J 
Bu akşam 

Ferahda Komik Cevdet Bey ve 
Anastas baleıi ve Filim 

çelik adamlar. 

bir yaylım ateş açblar. Zaten buna 
da ehemmiyet veren olmadı. 

Herkes süngüsüne Jgöveniyordu. 
Tesadüf, civarda bid hendekler

den mürekkep bir nevi siper tar
zında mahfuz bir yere ıevketti. Ge
ceyi burada geçirdik. Çok iaabet 
etmişiz. Sabaha doğru türkmenler 
göründüler. Bizden çok kalabalık 
olduklan için, eter hücuma kalkar
larsa, bu sefer işimiz bitiktir deye 
düşünüyorduk. 

Hendeklerden ate' açtık. Bir 
kaç düşman daha geberttik. Türk -
menler kudurdular. 

Bize doğru öyle saldırddar ki, 
Rezi Hanın kumandası olmasaydı, 

vallahi serçeler gibi daA"ılırdık. Iliı 
dağılacak yerde, onlann dağıldıkla
rını görünce şaşıp kaldım. 

Anla,ılan bizi kendilerinden Çok 
kalabalık zannediyolardı. Ne yazık 
ld, kaplanlar gibi boğuşan Rezi Han 
ile Bahtiyarilerden olan genç şehit 
düttüler. Ben kolumdan yaralandım. 
Bereket venin yaram ağır değildi, 

GörUyonunuEya, hti türkmenler 
ne biçim adamlarmış ? Kaçtılar. 
Kaçtılar ama ama uzaklara değil, 

M<Eı!Mı~®m~<QJ® 

20 surraf mahkemede 
Borsa komıer vekiJi Hasan be

yin bütiln sarraflarda vaki olan te
ftlfah neticesinde 20 den fazla aar
rafın yeni borsa kanununun ahkamı
na ri.ay• etmedikleri anlaşılmıştı. 

Bana komserliği tarafından bu 
sarraflar hakkında t!lnzim olunan 
evrakı tahkiklye ve zabıt varakası 
müddei umumiliğe sevk edilmiştir. 
20 den fazla ııarraf yakında muha
keme olunacaktır. 

M ~t<e'ff ®lfırD ~ 
Posta ve telgraf 

llntu11ı nıiidiirii 
Bundan evrnl Cenup vilayetlerinde 

te(tişat yapan post~ ve telgraf umum 
mtidürU Fahri B. lımire gelmi:ıtir. 

Fahri B. İ1mir<le. ota matik tele· 
fon irketi ile komser arnsıJaki ihti· 
lifi tetkik etmiştir. Fahri B. lınıirden 
Bursaya geçecektir. 

D . l , 
aıma yanan a ev. 

lzmir Belediye Makine ve Elek· 
tirik Mühendisi; bir ay mezuniyette 
Avrupaya gitmiştir. 

Pariste Meçhul Asker abidesinde 
daima yanmakta olan alevin nasıl 
yandığını tetkik edecektir. Kabil 

oluna şehitliklerdeki (Meçhul Asker) 
abide11indede böyle bir ateş yakıla
caktır. 

Yeni bir sergi 
ilk sergjJerini Mayıs ayında An

karada tenip etmiş olan genç res
ıamlar, son bahar aergisi için hazlr
lanmaktadular. Genç sanatkarlar 
grupunun ikinci sergisi on bet sy
liilde İstandulda, Türk ocağı salon
larında küşat edilecektir. 

Banka kredileri 
için bir rapor 
Ticaret odası raportörü Alaettin 

Cemil B. tarafmdan banka kredi
lerinde tranfilsyon hakkında oda 
katibi UJUUmilığine bir rapor veril
mittir. ihracat istatistiklerimizin 
yanlıtlığına dair M. Jakann müd
deiyatını taııtik eden bu raporda ka-
muıyu uoı 11••• UW&~n:ıetın• Dl16-Ar-

dört sene ( 1925 - 1928) zarfında ec
nebi parası alış ve sahşlan mikta-
rlan arasında fark hazan ihracat 
lehine veyahut bir iki sene de cilzi 
ithalat lehinedir. 

Şanj fiatlar ticaret açığını tut
mamaktadır. 1923 de açık 90 mil
yon iken 1924 de açık 34 milyona 
inmiştir. 

Rapordaki kanaate göre M. Ja
karın noktai nazarı doğrudur. 

Birekısım ecnebi bankası planço 
dahi vermemekte olduğundan bu 
tarzı layıkiyle tespit edilmiyor. 

Fakat 1929 da bankanot ve 
banka kredisi tedavülü 192 milyon 
iken 1928 de bu 222 ye çıkmıştır. 
fngiliz de bu müddet zarfında 0 o 15 
niıbetinde çıkmıştır. Halbuki tica
ret iskontosu enfilasyon addedil
mektedir. 

Yeni tayyareler 
İzmirde baş kumandan meydan mu 

ıharebelerinin seneyi de"Vl'İyesinde s. 
eydiköy V4' Deıtirınendere halki namı· 
na alınan iki yeni tayyaremizin isim 
koma merasimi yapılmıştır· 

Sonra tekrar geldiler. Onlar bizim 
taraftan kurşun yağmuru beklerken, 
tek tük silah patladığını işidince, 
galiba cephanemizin tükendiğini 
anlamıtlardı. En sonunda bir tek 

fişeğimiz bile kalmadı. Dogruso 
Allah serancamımızı herkesten iyi 
biliyor. 

DUtman yeni bir taarruza daha 
geçmek istedi. Bulunduğumuz yer 

yüksek olduğu için, biz de bir mu
kabil tnarruza geçtik. Üzerlerine 
doğru yokuş aşağı bir iniş indik ki, 
o hamle ile Türkmenlerden daha 
on ikisini devirdik. Düşman bu sefer 
de yüz geri etti v:e kaçlı' 

Geceleyin soluktan adeta don
mu,tuk. Üstümilzede ıslanmadık 
bir tek i plilJ bile kalmamıştı. Yağ
rnur hiç durmadan yağıyordu. 

Midemizdeki bir kaç ot parcası da 
artık vücudumuzu ayakta tutamı
yordu. içimizden nasıl olduğunu an-

layamadık altmış nefer şehit düşmüş
tü. Demek Cenabı hak öyle emrü 
irade etmiş. 

Gene gece gelip çattı. Bir u 
ısmabiJmak için lıepimi2 biribirleri· 

~Olfı1İ}\1@){Ç 

Vere'lll dispanseri 
Sıhhat vekaletinin Ye re batanda 

yeni yaptırdığı verem dispanserini 
ziyaret ettim. Müess~senin kıymetli 

ve fadıl sertabibi Mustafa Tal'at bey 
müessenin her tarafını gÖiıterdi 1çerde 
veremin pençei gazabına yakalan-
mıı biçarelere gö&terilen şefkata, 
alAkaya yakından şahit oldum. Bina 
çok tertipli bir tar:ıa yapılmış, içeri 
laboratvar!arı, Rontgeni ve ıalr 
techiıatı ile müstesna bir tanda 
tanzim edilmişti. Duvarlara herke
sin intibah nazarlarını celbedecek 
levhalar ve sıhhi nasihatlar talik 
edilmişti. Haritalara büyük bir itina 
gösteriliyordu. Bu tarzdaki dispan
serlerin faideleri pek açıktır. Yeni 
başlıyan verem vak'alarının önünü 
almağa hizmet eder. 

Hastalığın seyri hakkında haıt
t~ya fikir verir. Tedavi tavsiyele. 
rmde bulunur. Fukaraya ilaçlar tev-
. d s·ı zı e er. ı.1hi yaşamanın yolunu 

gösterir. Bilha~sa Tel'at bey gibJ 
haza ... dt ve şefkati zatında cemet· 
miş kıymetli etibbanın eli~de dh•
panı;erler büyük bir şefkat yuvası
dır. Zarif müesseseyi gezdiğim za
man duyduğum iftihar hissine kari
lerimi de ' .. ~rik etmek ve veremin 
pençesine düşmüş zavallılara o şef
kat yuvasına müracaata teşvik için 
bu satırfan karaladım. 

Loknıan Hakim 

Sili vriye giderken 
devrilen otomobil 

Bir otomobil dün Bakırköyden 

Silivriye giderken kalitarya önünde 

devrilmiş ve içindekilerden Ap

tulJalı ile Hasan kaptan ağır rurette 
yaraiannuşlardıt. Yaralılar hastaneye 
sevkedilirk~n Hasan kaptan yol'1a 
vefat etmiştir. -
Haham haneden 
alınacak ceza! 

Defterdarlığın V"eraset kanununun 
birinci maddesine tevfikan Muse· 

vi hahamlıanesine veraset vergısı 
tarhett1ğini yazmıştık. 

maddesine istinat ederek bir sene 
zarfında hah'.lmhaneye vaki olan 

teberrüattan dolayı 5069 lira 74 
kuruş, Orhayım musevi hastııne

sine 30121 lira veraset vergisi 

tarhetmi;;tir . Gerek hahamhane 
gerekse Orhayım hastanesi 28 
Ağn~to-.ta hi r istida ile itiraz et
mişlerdir. Bunların istidası elyevm 

tem)iz komisyonundadır. 

Halıam başı Becernno Ef. nin 
hu mesele hakkında şehrimizde 

bulunmakta olan maliye vekiline 
müracat ettiği doğru değildir. 

Halıamhane itiraz i~ticla~ı ver
nıP\..:teıı lıa:;ka bir S~)' yaprnamt~· 

tLr.K an unun bu husustaki maddeci 
~arilı olduğundan teherrüat ka· 
Lıul eden bütün miiessesata da 

te~nıil edilecektir. Bu ifilıarla hiz~ 

met mukabili olmayan b"Fumuın 
teberrüata veraset vergisine tal i 
dir. 

mize ı::okulmuştuk. Fakat sabaha 
doğru bulutlar açıldı. Hava sofuk 
mu ğoğukl 

Türkmenler nerede ise bir dalia 
hücum edecekler deye bekliyorduk. 

Öt leye doğru göründüler, fakat uı
akta kaldılar. Akşama doğru cesa· 
retleri arttı. Epeyce ~ kla,tılar vt., 
sonra gene çekiJdiJer. Cece aranurh 
dan daha bir haylisi ebedi iatirah
ata k'.avuştu, Dört yüz kişi kalmıf"' 
tık. Kumanda eden bir tek adam 
da yoktu. Lakin Türkmenler hücum 
ederlerse ne yapacağımızı biliyor· 
duk. Süngülerimizle savaş meyda
nına at1lacaktık. Atılacaktık 11 mma~ 

açlıktan ayakta bile durm•f• 
mecalimiz kalmamıştı. 

Güneş ufukta batmağa hu~t1•
nıyordu. Tam ".kşam namazı ıula· 
rında, uzakta her vakıtkind'en daha 
çok kalabalık bir düşman orduıu. 
1rördük. Hepimiz canlanır gibi ol
duk. Bazılarımız siJaha ~ile yapıştı• 
lar. Fakat hayretle gördük ki, dilt• 
man ordusu bir noktaya ıelinc• 
durdu. Yalnaz dört beş süvari ar• 
kadaflarından ayrılarak bize dotr11 

yürüdü. Bize işaretler ediyorlardı.d'l 
LBitrnc 1 



l{udüste 
)lir Yahudi köyü 

ateşe verildi • 
Küdüs, 1 [A.A] 

Vıtzlyet hAli karışıktır. 
Kudüs, 2 [A.A] 

RISyter ajansı bildiriyor: Henüz 
foeyrnt etmeyen bir habere nazaran 

A ıar dün Tabarıyya yakınmda 
raıı , d k' kain Yelaod Hamallah namın ~ ı 

ufalt. yahudi köyünü ateşe vermış
lerdir. Maruf yahudi alimlerinden 
Haıold Seiner, araplar tarafınd~n 
öld·llriilmü4tür. Naşı Şamdan Kudu
ıe nakledilmiştir. 

Mumai]eyh, az müdde~ ev~e~ 
Müslüman müesseselerın~ .ı~ı 

bin İngiliz lirası teberrü etm?ş ıd_ı. 
Tahudi telgraf ajansının aldıgı hır 
h b .. Safet kargaşalıkları a ere gore d' 
esnasında maktul düşmüş olan ı-

Yunanlılar 
Seyahların gelmesini 

çekemiyorlar. --Pire, 28 Atustos 
Pirede son günlerde gayet 111~

him faaliyet aahaları açı!mışbr. Tı
cari sahalardan ma'da, türklere 
rakabet etmek için, aynca seyyahin 
şirketleri, propaganda büroları te
eıısüs etmektedir. Geçenlerde yu~ 
nanlıların milli bir ğünü olmak 
münasebetile liman baştan aşağı 
donanmış ve deniz amelesi sahilde 
topkanarak halkın tezahüratına iş
tirak etmiştir. 

Çinlilerle 
Müzakeratın metni 

neşredildi 

Moakova, 1 [ A.A ] 
M. Litvinof tarafından dün Al

man sefiri von Dirkıene Çin ihti
lafı hakkında verilen Sovyet proje
sinin metni tudur: 

1 - İki taraf milnazaa(i mese
leleri 1924 muahedesine tevfikan 
halledeceklerini beyan ederler. Bil-' 
hassa şark demıryollarının satın 
alınması şartları Pekin muahedeu
nın 9 uncu maddesi mucibince ka
rarlaştırılacaktır. 

2 - İlci taraf derhal tam ıelihi
yetli mümessillerini tayin ederek 

Cenevrede 
"Snowd'en,, in hata

la\'"ı görüşülecek 
Pariı [A.A] 

M. Briand , Cinevreye hareket 
etmiıtir. 

Ginevre, 1 [A.A} 
M. Briand, saat 20/35 de buraya 

muvasalat ehııittir. 
Pariı, 1 [A.A) 

lzmirde tütün 
• 

pıyasası 

-İzmir gazetelerinden: 
Tütün piyasuı muhtelif yerlerde 

• açılmış ve çok hararetli bir şekil 
almıfhr. 

Piyasa henih: açılmamı' otan 
yf!rlerde bu günlerde açılacak ve 
aatıtlar ba,Iayacaktır. 

İkinci Gavur k8y mıntakuı olan 
Demirciköy, Yoğurtçular, Karaağaç 
köylerinde tütünler 150 kurufla 
215 kuruş arasında tamamile aatıl

mıtbr. 
izmir civarında bulunan Kara-

bağlarda da dün sabah piyasa açıl
mı,tır. 

Tütünler 245 kuruştan satılmış-
tır. 

Bu mıntakadaki hararetli satış; 
Bozyakaya kadar genişlemektedir. 

Alaçatı ve Çeşme civarında da 
tütün satışı tekrar başlamış ve 
hararetli bir şekil almıştır. 

Ödemişte, Tirede yeniden mu
bayaat yapı]mıştır. 

Gelen Amerikan Kumpanyası 
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Hapishaneden 
çıktı ve öldü 

= 

Mahkumiyet müddetini ikmal 
eylediği cihetle hapishaneden po
li:, müdüriyetine jandarma muha
fazıısında götürülmekte olan bir 
mahkum dün saat 14 te Ayaeof· 
ya polis merkezi önünde düterek 
öJmü;tür. 

Hükumet aleyhindeki tefevvü· 
batından dolayı bir seneye mıh· 
kum olarak hapse giren ve nihayet 
buaün müddetini bitirerek çıka· 
cak olan Sabit e[ ismindeki bu 
mahkfımun ölümünün ::ebebi teı· 
pit edilmek üzre morga nakl edil 
miş tir. 

Polis ve komiserler 
A~kara 2 

Son yapılan imtihanlaı netioe• 
ıinde komiserliğe terfi edip te yer
lerinde kaJan poliı memurları fUD• 

lardır: 

Samsun 3 Nihat, 41 Mehmet 
Hulusi. Maraştan 2 Hilaeyin Avni, 

ğer altı yahudinin cesedi de mey

Yunan milleti denizciliğe pek 
ziyade ehemmiyet verdiğinden 
yeni yeni bir çok vapur sirketleri 
teıisi için büyük sernıayel~r top
lamaktadır. Bu mühim faaliyetler 
arasında bizi eıt ziyade alakadar 
eden cihet seyyahine yapılan pro
paganda mesele&idir. 

yukarda gösterilen meselelerin halli 
için bir konferans aktedeceklerdir. 
Şark demiryollarının vaziyetini bu 
son ihtilaftan sonra 1924 tarihli ve 
Mukden muahedeleri mucibince de
ğiştirmek icap ediyor. Bütün bu ta
dilat mezkür konferanı tarafından 
yapılacaktır. 

Temp gazetesi yazıyor: Nazarı 
dikkate alınmaıı icap eden nokta 
Cenevreye giden M. Macdonald'ın 
bizzat M. Briand ile görüşmek ilz
:re Pariate tevakkuf etmek isteme
sidir. Bu tevakkufta İngiliz başve
kilinin M. Snowden in La Hay de 
irtikapetmiş olduiu· vahim hatalan 
imkan dairesinde tamir etmek ve 
M. Henderaon' un ıiyui nezakete 
mugayir hareketlerinin tesirini izale 
eylemek arzusundan başka bir şey 
görmek mümkün değildir. 

lmübayaa memurları Ödemiş kaza
sının Adagide nahiyesinde faaliyete 
geçmi,Ier ve tütün almağa başla

mışlardır. 

Gavurköy mıntakaınnda Di Ame
rikan kumpanyası memurları tara

fmdan şimdiye kadar 700,000 okka 
tütün 1atın alınmıştır. Hararet de
vam etmektedir. 

Diyarbekirden 15 Saadet, Antalya• 
dan 27 Salih Kemal, Ankarada • 

85 Rüştü, 172 Salim,. 173 Necip, 
l81 Salim Münür, 35 Ömer LOtfl, 

dua çıkarılmıştır. 
Kudöa, 31 

Araplar, yahudilere y~niden 
aarruz ettiler. Bir çok vahudı telef 
;lmuştur. Seyahat için Kudı.iste bu
hınan bir kaç Amerlkalı darüıfün
unlu da maktul dü4müştür. Bir ca
mi ve bir ıinagon yanmıştır. 

Fevzi Paşa Hz.nin 
teşekkür] eri 

Ankarr, 2 [A.A) 
Büyük Erkanıharbiye Reisi F ev-

21 Paşa Hazretleri Zaferin yıl dönü
mü münasebetHe resmi ve hususi bir 
ço•: makam ve zerat tarafından va
kı olan tebrikata ayrı ~yrı cevap 
imkansızlığından dolayı izhar edilen 
hi11iyata en hsr teşekküratmın ibla
ğına Anadolu ajansını tavsit buyur
muşlardır. 

Hindistan da 
Loncıta, 31 

Taymis gazetesi Filistin ahvaline 
..l-!- ~.::.1.!- J.-: .. L -'I ... _ı_....t_ c::.'!& .:=t.• 

ıniştir. Tayr.-is bu makalede İngil
terenin gerek araplara, gerek ya
hudlilere karşı mes'ul vaziyette bu
lunduğunu ve şiddetli tedbirler itti
hazı lazım geldiğini beyan etmek
dedir, 

Taymis, FiHstindeki karışıklığın 
HinClistanda ve yakın şarkta tesiri 
vlacağını söyliyerek bir dakika ev~ 
ıvel sükun tesisi lüzumundan bahse
diyor. 

Cezayirdeki kaza 
Cezayir, 1 ( A.A ] 

Yılnlan bir bina altında 15 ce
set daha çıkarılmıştır. Ölenlerin 
adedi 48 i bulmuştur. 

Bahrikon fera~s 
'Washıngton, ı [A.A] 

M. ~ac Donald'ın Amerikaya 
ıseyahatınden so~ra birinci kanunda 
toplanacak bahrı konferansa işti
rak ~tmelcri için Fransa, Japonya 
ve ftalyaya davetname gönderilece
ği söyleniliyor. 

----
Yahudi komünistler 

Kovno, 2 [A.A] 

B. k - 0·ıst nümayişi esnasında 
ır omu . . . 

polis 33 kişiyi tevkif etmıştır. 28 ı 
Yahudidir. 

Reichtag suikastı 
Berlin, 1 [A.A] 

Reichtag l!luikastı hakkındaki 
tahkikat bombanın gece salonun 
havasını dcğiştirmeğe mahsus olan 
haya del:ğfoden içeri sokulmuş ol
duğunu meydana cıkarmıştır. Bir 

duvar saati. ile bir elektrik batar
l'a.sının enkazı bulunmuştur. Bir 
traınvay direğinde, nasyonalisUere 
ait bir takım işaretler ve yazılar 
keşfediJmiştir. 

icra edilen tahkikat, bombanın son 
~'uikastlarda kullanılmış olanlara 
~iişabih olduğunu meydana çıkar
!tııştır. 

Polis miidüril 1 mücrimlerin tev
kifini temin edecek malumatı ve. 
renlere 10,000 mark ve bu sui ka
'tla. son Oldenburg ve Hanover 
cfeki sui kastlar arasındaki münase
batı bulanlara 1000 mnı-k mukafat 
~adetıniştir. 

Dört gün evvel istanbul tarikiy]e 
Pireye gelen bazı Alman seyyah
larla tercümanlar arasında çok na
zarı dikkati calip hadiseJer cereyan 
etmiştir. Tercilma:ıJar Alman sey
yahlarına: 

- fıtanbu]a niçin gidiyorsunuz? 
:orada görülecek ne var ki ... ? 

Gibi manasız sualler ıorarak, 
seyyahlara kartı türkler aleyhinde 
propaganda yapmata hatlamıtlarsa 
da, Almanlar türkiyeyi ve türkleri 
eskiden beri tanıdıklarını ve lstan
bula bir kaç defa gittiklerini siJy
liyerek, tercilmanları nezaketen ıü
küta davet etmitlerdir. 

Yunanhlarm yunanistandaki pro
paganda teşkilatlarına son günlerde 
VÜ"l

1

at ve ehemmiyet verdiklerini 
nazara dikkate alarak lıtanbuldaki 
14Seyyahin cemiyeti,, nin de bu na
zik mesele karşısında çok daha fa. 
al ve hassas bulunması lazımdır. 

3 - İki taraf Şark demiryoJla
rındaki kendi memurlarnı 1924 
tarihli itilafnamenin 6 Hlcı madde. 
ıdne temamen rıayete davet edece
tir, Çin ve Sovyet hükumetleri 1 
Mayıs 1929 ve demiryollan ihtilafı~
dan sonra tevkif ettikleri mukabıl 
taraf tebalarını derhal tahUye ede
ceklerdir. 

.Amerikada nufus 
Nevyork, 1 

İlkbaharda yapılacak olan uın
mi nufuı tahriri 100 binden fazla 
memur kullanılmasına lüzum hasıl 
olacaktır. 

Tahrir işi, nufusun mıktarı, iş
siz adedi, zirai tahrir ve mıntaka 

itibarile ticari vaziyeti teapit gaye
sini güdecektir. 

VlLllınaın ~evabolfiıolfll me11:1n1n 

Evvelce kabul ettiklerini 
şimdi reddediyorlar. 

Yunan hükümetinin geçenlerde 
verdiğimiz notamıza ha.zırladığı ce
vap hükumetimi.ze verilmiştir. 

Bedihi 
Türk 

olduğu 

Yunan 
veçhile son 

müzakeratında 

Yunanistan tarafından her han

gi mülkin iadesi bütün müslü

man emlakinin tahsis edilmiş ol
duftu muhacirlerin iskanı işi işkal 

Karışı!~lık o im adi 
Atin~ 1 [A.A] 

1 Eylü1, bütün memlekette sükun 
içinde cereyan etmiş, hiç bir hadiıe 
olmamıştır. 

" Sarı kuş ,, döndü 
Le Bourget, 1· [A.Al 

11 Sarı kuş ,, tayyareai muhtelif 
payıtahtlara yapmış olduğu havai 
seferi bitirerek saat 17 /55 de bu
raya muvasalat etmiştir. 

Yunanistanın 

yeni tahtelhahiri 
Brest, 2 

Yunanintan heııabına Fransanın 
Brest tezgahlarında yapılan " Pro
to" s tahtelbahirin bütün tecrübe-

" leri yapılmış ve muvafık netice 
vermittir. Tahtelbahir "780" toni
IAto hacmindedir. 

incir amelesi 
İzmir, 31 

İlk incir mahsulünün geldiğini 
ve piyasa açılarak Avrupaya ıev

kiyata başlandığını telgrafla haber 
vernıiştim. İncirin İzmire geldikten 

sonra ne suretle işlendiği, binlerce 

Di Amerikan kumpanyasmın bu 
hararetini gören difer kumpanyaJar 
da memurlarını hertafa göndermiş
lerdir. 

Dün gece bertarafta piyasanın 
açılacağı tahmin edilmekte idi. 

Tütün inhisarı umum Müdürlü
ğü mubayaat kısmı Müdürü Nazmi 
B. şehrimize gelmiştir. 

inhisar İdaresi kendi ihtiyacını 
temin için şimdiden Ödemiş hava
U.inde tütün mübayaasına başlamış
tır. 

Nazmi Bey; Tütün İnhisar ida
resinin ıigare ve Tütün imali ıçın 

yapacağı mubayaat hakkında tet
kikatta bulunacaktır. 

Bu tetkikat muhtelif kazalarda 
ve tütün yetişen yerlerde yapılacak 
bir hafta devam edecektir, 

Tetkikattan sonra inhisar İC.:are
reıinin mubayaa memurları kazala
ra gönderilecek, mubayeata başla
nacaktır • 

Bu •ene lnhiaar ldarainin muba
yaa edeceği tütün miktarı fazla 
olacaktır. Çünkü İnhisartn ambar
lannda yeni sene için pek az, yani 
iht'yaca kafi gelmiyecek derecede 
tütün kalmıştır. 

Zonguldaktan 15 Mehmet Ali, Erej'• 
liden 32 Zeki, Konyad an 18 Emin 

Adan adan 51 Mehmet Atıf, Malatya
dan 14 Nuri, İımirden 327 Naıım 340 

Reşit 245 ibrahim, 23 Yusuf Ziver, 
308 Fuat, 304 Hamdi, Edirneden 17 

Ahmet Salim, Muğladan 10 Hayri, 
Bursadan 34 Süleyman efendiler. 

Komiser muavinlikleri - PoHı
likten muavinliğe terii edip te yer• 

leri değiştirilenler şunlardır: 

Diyarbekirden 34 Avni ef. Ell· 
zize, Çanakkaleden 24 Ahmet Nuri 
efendi İzmire, Zonguldaktaa 4 Ha-
kkı ef. Trabzona, Konyadan 41 
Ömer ef. Ankara ya, 27 Mehmet ef • 

Ankaraya, 30 Cevdet ef. Aydına, Et· 
kişehirden 14 Halil ef. Ankaraya, Si
noptan 5 Harun ef. Trabzona, Amaı· 

yadan Suat Ef. Çoruma, Balıkesir· 

den 28 Nuri, 12 Haşim efendiler 

Manisaya, Gazi Ayıntaptan 27 Bekil 
Ef. Artvine Gresundan 10 Caf~r 
Ef. Erzuruma, Konyadan 32 Mustafr 

Ef. Trabzona, Adanadan 69 Dur
mu' Ef. Sivasa, Adanadan 21 Emin 
Ef. Mersine, 24 Zülfükar Ef. Konya

ya, 30 Mehmet Halit Ef. Ankara 
mıntakaıına tayin edilmltlerdir. 

türk amelesinin bu yüzden ne su- guıı llllllllllllllllllllllllUUlllllllllJllllllllll YENİ TEFRİKAMIZ llllllllllllllllllllllllUllllllflllllllllllllli lli 
retle reçincl iğ'l de yazayım: - ILJI n ~ 

İzmir dahilinde incir işletmekle N~$1r@'\t~Hlfll ırıı@C8 ıs ~ 

Bu cevabın metni geçen cuma 
günkü Atina gazetelerinde inti9ar 
etmişti. Cevabı notanın f&yanı dik
kat görülen kısımlarını aynen alı
yoruz: 

"Tilrkiye hükumeti Yunaniatana 
son müzakeratın inkıtaı mesuliye
tinden kaçınmak niyetini atfediyor. 

edilmmeek için mevzu bahıolmuyor
du. 

iştigal eden 30 a yakın müessese ~••••••••• •••••••••••••• •• • • •••• •••• •: 
5 vardır. Bu müesseselerin beşinde : Yakında : 6 

1000 er amele çalıtıyor. Mütebaki • • 1 

Her halde noktai nazarını muha
faza eden Yunanistan, kendini bu 
noktanın münakaşasına kaptıramaz. 

Esasen bu noktanan münakafası 
lüzumsuz olacaktır. Diğer taraftan 
Türk muhtırasının daha büyük bir 
ehemmiyet arzeden muayyen bazı 

noktalarını meskutunanh geçemez. 
Yunan hükumeti derhal şunu 

beyanda israr eder ki Türkiyeye 
yalnıı; miktarı tayin edilmesi c~heti 
kalan ve daha müzakerat başlama
dan evvel Hk şart olarak kabul 
edilen bir meblağın tediyesine borç
lu olduğunu tanımamıştır. 

Şuphesiz ve aşikardır ki gerek 
Türkiye ve gerek Yunanistan 
millettaşlarının hukukunu temin 
edecek muayyen fedakarlıkları ica
bmda ihtiyar etmekte bir an bile 
tereddüt göstererrıederdi. 

Fakat ayni derecede bedihidir 
ki fedakarlık yükü iki tarafa değiJ. 
de yalnız bir tarafa düşmesi icap 
etseydi her hangi müzakere bisut 
olmasa bile hiç olmazsa pek müş~ 

kül olurdu. 
Statoko meselesi: Stotokoya 

1• Yunan hükumeti nıüzake-
şe ınce, l k b 

olarak Stoto rnyu a uI rata esas 
. . lduğunu kaydetmeğe kendi. 

::ı::c~ur zanneder. Fakat bu s:~-
k kti musaınmem ıtı-toko •nca a ., .... 

lafla her devletin tahtı tem~llukune 
)Al • muzakerat airecek olan em tı 'e 0 

• ti re mani ol-esnasında yenl vazıye e 
mak için .. matuf olabilir ~e .her 
halde-fstanbul etabli rum emlakı ve 

yahut İstanbı.Jldaki Yunan tebaası
nın emlaki gibi - sahiplerine iade 
edilecek olan emlake şumulü ola-
maz. 

Türkiyenin en belli başlı delili 
iki noktaya istinat ediyor. Birncisi 

yunanistan tarafından teklif edilen 
hakemliğim son müzakerelerde itilaf 

mümkün olm•yan meıaile inhiııar 
etmesi, ikincisi de hakemliğin bu 

kabil meseleleri bir komisyona 
tevdi etmiş olan muahedat ahka
mile kabili tellif olmamasıdır. 

Yunanistan şu noktada musır
dir ki kendisi tarafından teklif 
edılen halcemlik yalnız henüz mü-

naziünfih olım meselelr:re değil, 
fakat hali hazırda iki hükumeti 
bit-birinden ayıran bütün mesaile 
şamildir. 

Yunan hükümeti Türkiye hükü
metinin fikrince Türkiye ve Yuna-
nistan gibi hür ve hakim iki devle
tin kendilerini bağlayan muah<de
lcrı bir mukavele ile tadil hakkını 
haiz olmadıkları fikrinde değildir. 
Esasen bu esas ve Lozan muahe
desi çerçeveıi dahilinde tanzim 
erlilmiş olan Ankara ve Atina 
itiluflan bu maddeleri tadil etmiş
lerdir. 

Türkiye Yunanistan tarahndan 
teklif edilen hakemliğe mukabil 
rnahdut bir hakemlik teklif ediyor. 

Fakat böyle mahdut bir ha
kemlik T" k • ur muhtırasında pek 
doğ~u kaydedildiği a-ibi her türUl 
pratık ehemmiyetten iri olacakbr.,, 

Yunanistan mukabil cevabının 
sonlar.ına doğru Türk muhtı d 
'kr d"l raıın a 

zı e ı en nıesai) hakkında h k .. h k a eme 
rnuracaa abu) etmekle beraber 
bu hakemliğin muallak bütün meı
elelere leşnılini teklif ve hakem. 
liğini üçüncü bitaraf mübadele aza
sının ta)İni ile beraber muhtelit 
mubadele komisyonuna tevdiini l,a
bul edi~>r. 

kalan 25 müesaesede asgar 500 eri _ .! tel"rikaycı i 1 
kadın erkek türk amelesi hali faa- ~ • • 

liyettedir. Buna nazaran İzmirde ! başlayacağız. : : 
incir üzerine çalışan amelenin yekü- •••••••••••••••••••••••••••e•••••••••• 

2 
nu 18,500 dir. "ikdam,, 1 pek ı= 

Çiln bir incir kooperatifine gi- yakında mvhter- ~ ~ 
derek incirin ne suretle işlendiğini _ em okuyucuları. 
gördüm. na yeni ve çok 

2000 ameleyi istiap edecek güzel bir tarihi 
derecede bilyük biır salonda aekiz tefrika takdim e-
yüzü mütecaviz amele beyaz göm- = decektir. Yeni te-
lekler ve takkeleri giymişler.. Or- frikamızın j s mi 
talık ben beyaz.. herkes tezgahı "Nasrettin Hoca-
başında iki elinin baş parmakları ara _ d = ır.,, 
ıına aldıkları incire eze büze muntazam -· Bu gGn yalnız 
bir şekil vermekte ve kalıplara yer~ 1 şarkta dekil, bü-
leştirm ektedir.' ln:irler~ ~alıptan ba- I tün dünyada lat
şka bir amehye ıle kagıtlara tıan- ı- ife)eri sevile se-
larak .zarif kutulara konuyor ve' bu vil~ o~unan, nek-

kutular da büyü~ bi~ .kaHya gıre- j reh soıleri, haz1r 
rek Avrupaya gondenhyor. - cevapları darbı-

Di kkat edilecek olursa incir iş- == mesel kuvvetini 
Ieyen bütün ~~c~enin bat ~arma~- ı = alan 1 büUiu li.sa
Jarı kalın ve mdır. Amelenın temı- -· nlara terceme ed-
w.liği tırnakları hükumet doktorlan e i l e n " Nasrettin I 
tarafından sıkı bir kontrol altında- Hoca ,, kimdir ? =ı 
dır. Kadınlar erkeklerden ayn bir Na1tl yaşarnlfbr? ~ 
yerde çalışırlar. Müessesede dolaşı- ~ Neyapmıttır? Her ~· 
rken arnelenin birisi ile görüttöm, b 1 ri ayrı ay r 1 ı 
bana tunları söyledi : = kahkaha ve diltOnce mevzuuolan ince nükteleri, .,nun hayatına 

- Babamızdan kalan bu mes- nasıl karıtmıfbr ? 1 
lek bize her itten daha iyi gelir. ftte bütün bunları ye"i tefrikaınızda bulacakııaı:I' .. 

Kartıda 20 yaılarıada birini gö- -· "Hocan aın haJ•a~ru okW'ken buf(ilne kadar neıredffmff " 
ıtererek: , _ edilmemit bütün latıfelerlnt de okuyacak•ınız. ÇüakO cı lltlfeler 

:- 1.şte bak bu oğlu~. Kanın "Hoca,,nın hayatına ~arış mıahaldld vak'aJardır. 1 
da ıç~rıde ~alışır. Zaten uç nüfus- N asrettın Hocttyı kim ya:tn.yor ? 
tan ıbaretız. Muntazaman çalı11r _ 1 I . . le u rfne 
üç ay, her ün 15 _ 20 lirayı cebe ( kdam ) ın yenı şekılde lntitanadanberl (lirdam) ar • !i 
atar ve rnev!ım sonunda 1500 lira kendine mahıus tatlı ve akıcı üahlbu ite kalemlaf ıevdfnalt olaD 
sahibi oluruz. Kışm da sırt füılil : arkadaşımız: 

yatar, aylığımı 125 liradan hes~p - Kemalettin Şü krii B. 
ederek yerim. Bu gün ayda 70 hra bu çok k r tefrikanın muh•rriridir. Pek yakında (ikdam) 
ile 7 nüfuı aileaini geçindirece~~ ıütunlarında ıyb:I:~·acaj"mm vadettiğimiz bu tefrika h•kkında daha 
diye çabalayan bir memurdan ıyı- ~ fazla tAfı.il4t ta vereceğiz. 
yim ) a .. " ~~! nııı•ııııııu ıııııııııı 11!•,ıııı 1 ,flııırııııııııUll!iUl'ıillJı'l'nl:ı.ııınır:u '• ,'.ı 1l'l'i' •ılil •:;::ı1:ı•t!ill'lil!!!fllllJlil!llllUUlıl!!lllll!Ulrri 
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Oturduğum evde canımı sıkan 
tek birşey vardı: kira mesele~i. 

Kira meselesinin canımı sıkan 
ciheti kirayı vermek değildi (çün
kü nasıl olsa vermiyordum!) bil'a· 
kis kirayı vermemek canımı sıkı-

yordu. Anlaşılıyor mu? 

Her akşam eve dünerken kapı
cının ihtarlarına, bilhassa fena 
fena bakışlarına maruz kalacağım 
diye bir üzüntüdür içime çökerdi! 

O kapıcının fena fena bakışı 
1ok mu? İllallah! 

Allah sizi şöyle fena fena bakan 
kapıcıya düşürmesini 

Kendisi duldu; zavallı kocası· 
nın bu bakışa kurban gittiğinde 
zerre kadar şüphem yoktu. 

Fakat benim, genç yaşında o 
bakış yüzünden dünyadan göçme· 
ğe hiç niyetin olmadığından evden 
çıkmak için bin bir türlü proje 
tasarlıyordum. 

Temmuz ve Teşrinievel 
!erine mahsuben kapıcıya 
santim bile vermemiştim. 

taksit
tek bir 

Bu hususta ev sahibinden inşa 
nümunesi addine layık birkaç 
mektup aldım. Bunların son uncu
sunda ev sahibi sene başın ta· 
vizatının haddü!gayesi olarak gö~
teriyordu. 

O zaman aklıma dahiyane bir 
fikirgeldi. 

Yılbaşı günü evsahibiııe şu kartı 
~önderdim: 

Alphonse Allais 
Me1:adı müşleile fabrikatörü 
8 Kanunu sanide gelip geçti; 

bizim kiradan bittabi ses seda yok! 
Akşam kapıcı yüzüme fena fena 

baktı (oh bu kadının bakışı!) ve şu 
haberi verdi: 

- Yarın erken çıkmayın. Evsa: 
bibi Bey sizi görmek i .... tiyor. 

Ertesi gün erken çıkmad1m, hem 
;ıkmadığıma ne iyi etmişim .•. Öm
rümde bu "adar eğlendiğimi Lilmi
yorum. 

O gün riuvarlara levhalar astım. 
Çıgara içmek katiyr.n 

memnudur 
Kocaman bir tabaka beyaz ka-

Alplıonse Allais den 
ğıt üzerine bir okka kadar ni~asta 
döküp akibete intizar ettim. 

• 
Merdivenden ağır ağır biri çı· 

kıyor. 

Kapının zili çalındı. Çektim. 
Tesadüfen ev sahibinin ağzın· 

da bir cıgara vardı. 
B"!n bunu görür görmez. çeh

remi kaplıyan korku maskesi al
tında müthiş bir gülme arzusu 

saklıyarak herifin ağzından cıga
rayı kapıp merdivene fırlcıttım. 

Adam ürkmüş bir halde hay

kırdı: 

- Delimisin yahu? Yoksa sen 
mi'? Okuma bilmiyormusun be he
rif? 

Diyerek duvardaki "Çıgara iç· 
mek kat'iyen memnudur,, levhası
nı işare1 ettim! 

- Neden? Neden çıgara içıni· 
yecek mişim? 

- Sen ne söylüyorsun be adam. 
Ya maazallah cıgaranın külünden 
ufacık bir zerre bu eczanın (nişas

ta!) üı-tüne düşseydi ... Ben de, sen 
de, senin Pvin de, bütün mahalle 
de hallaç· pamuğu gibi atılırdık!... 

Evsahibi alelade zamanlarda 
pek renkli bir adam değildi ama 
o sırada ç.ehr<"si kirli laciverde 
çalar garip bir renk bağlamı~tı. 

Korku kusarak kekeledi: 
- Bu •.• bunu ... be ... be .. benim 

evimde ya ... yapıyorsun ... ha! 
Ben sükunetle: 
-Tabii burada yapacağım .. İs

tersen tenha bir yerde bana bir 
fabrika satın al da orada yapayım. 

- Evimden defolup gidermi-
sin? 

- Kira borçlarımı vermeden 
şuradan şuraya gitmem 1 

- Kirayı ba~ına çal.. Drfol! 
Sende... ı:•;rlarm da ... 

-Ne o? dedim. Tozlarımı beye· 

nemedin mi? Benim tozumun ya
nında dinamit, tahta kurusu ilacı 
gibi tehlike~iz kalır ... 

- De ... fol diyorum sana! ..• 
Benden günah gittiği için ben· 

de defoldum!.t 
~akili: K. Serif __ ....__ 

~lYlırsaı©la Dlk©Jam 

Iktisa'di vaziyet - Meyve ve 
sebze bolluğu - Bereket 

Bursa evvrl emirde Lir çifçi rnemle
ketidiri Cenup ve şarkı ( LJıu dağ ) ve 
( Katırlı dağları )ile çen·ilen( Bursa o..,'ası ) 
yem ye~il bir tarlaya benzer. Murlanyaya 
kadar uzanan arı1.alt arazi dahi münbit 
bir mezrea sayılabilir. Bu srne Burqanın 
küçük tireni beni ye§il vunla ka\ ıı--turnr
k:en bu güzel kırların kuraktan bu~almıs 
tarlalarla kapalı olduğunu gürünce me\·ü; 
o!muştum. Fakat bir ıtz sonra gözlerime 
yeşil dağlı tarlalar. gürbiiı bostanlar bol 
meyveli bahçeler gunlüme geni~ bir ümit 

ufku açtı, . 
Bu gün Bursalıların ağzından dinledi· 

ğim bolluk beni bir kat daha mrmnun 
ediyor. Ekin mahsulatı çok iyidir. Ba hu· 
sus bu günlerde her türlü meyva o dereci' 
ucuzlamıştır ki 40 . 50 Patlıcan 5 kunı:a 
alınabilir. Kavun ve Karpuzun okkası 2 
kuruştan aşağı düşmü;ıtur. 

Bursa !l}r.J zamanda güzel bağlara ma
ik,:ir. \ akıa, bakım:.11lık 'üzünderı. iizüın 
hracatı )apamıyor. Fakat :zıemleketiıı ihti
ıacına tekabül edecek mahsul alınmak -
ıadır. 

Bursa ovasının hemen yarısını meyve 
ağaçları kaplamıştır. Burada bulunan (El· 
ma, Armut, AyYa, Ceviz ... ve~aire ) gibi 
çok tmei.ievvi yemişler bu gün pek az 
fayde temin edebiliyor ; çiinkü bunların 
mahalli sarfıolmadığın gibi ihracatı da 
-k:im bilir neden?- ~ apılamiyor. 

BurSll yemişleri a~açları altında çürür
ken Istanbulda meyv<> hasreıi, her zaman 
hissedilen bir garibedir. R.'\hçeler fenni 
bir tarzda islah edilse de Meyveye bir 
kıymet temin olunı:a varidatı azmi olur ?. 

Geçen sene tesis edilen konserve fab. 
rikası \'ar. Buna verilen eht>mmiyet gayrı 
kafi olmakla beraber inkiıaf gostoıımek. 
ıedir. .,, ,,. ,, 

Bıı yı:şil mcmlekeıin i•mindeki ince· 
liı::_; temm ı.:Jcıı ~e) ıpc· !,•.ilil.tır. 

1 
Hatta bu sebeple ŞPlıirde hir ( ipek 

böcekçiliği mektebi ) mevcuttur. Bu mü · 
esseseı.le miitehassı•lar tarafından ipek bö
ceği hakkında na1ari , ameli ders veril -
mekte, civarda iıç "an 'ata fennen hizmet 
edecek adamlar yetiştirmektedir. Bununla 
beraber ipekçilik hala eski lıalin<lP devam 
ediyor. Öyle bariz bir inki~af goze çarp -
mıyor. 

Huna bir parça da cı var ku) }erin se 
lıep olduğu kanaatindı·yinı. <;unkii bir kı· 
sırn Rum klı~ lerinP bkiin edilrn ınahacır-

ların pek çoğu lıu ~an ·aıe biganedirler. 
İşittiğime güre hu kiJyliilerin bir kısmı 
Dut agaçlarınr ke,ınek gafletine kadar 
yürümii~ler. Bunun için ~on zamanda te

~ekkiıl eden k(mi~\ onlar kuYliiniin lıuna 
lıenzer gaflf't ve cehalctinP ~ani olacak
lar. Ziraat lıusu~unda ir~adatta bulı.ına
caklarriır. 

Bur"anm makine ve folırika havatını 
iprkcilik tt~kil eder. denebilir. Filh~kika 
henüz ekseri~i kii~iik •an"at evi olan ipek 
fabrikaları Bursa aınele~inin biiyük bir 

kısmmı beslemektedir, Bu fabrikalarda 
bilhassa kadın amele iş teınin ediyor. 

Son seneler zıırfır. '3 ipek. fabrikalrı 
hayatında çok şa)'anı takdir bir inkişaf 
yiiz göstermiştir. Geçen ~f'nr yapılan bir 

Türk ipf'k farikası, Şur~alıların giıf!~ünü 
kabartacak bir iftihar abide:ıidir. Hu sene
de daha vasi lıir ta~kiliitı haiz olmak iizre 

Türk - Japon ipekşirketi tarafından bi.iyiık 
bir fabri)la in~a f'dilmiştir. Bu müesseııe
nin küşat ff'"mi icra edilm;<:•ir. 

Gorüliyor ki Bursa büyük sanayi ha· 
yatına ipekçilik rncııtasile dahil oluyor • 

Damı diğer mah~ulatın b:ı~ın:ıt Bu fahri· 
kaların mamulatı olan ipekleri • krepdü • 
~enleri bizzat gordiim ~ hakikaten Auupa 

malına rekabet ederek nf'fasette zarif şey· 
ler. Artık veter olsun, ~u A vnıpanın ipek 
c.li~ e ) uttmdııeu uttım, ~l pten 1 ıır<ulo.lım . 

A 'ffy© rn1 ©l ~ ,.......__~_om ©ı fi'il ır ©l '1'V ır®© n [fi) rı ifil 

Zafer hayra- MA<CrE:IRAlbAR IKDIRAIL.0 
nıı nasıl oldu Yeni üsera garnizonunda- Başın1ızdan 

Taşlarla istikbal. 
bir vak'a geçti--..-
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işgalinden kurtulduğu gündür. :Mil
li mücadelenin en karanlık gün· 
!erinde cani~ le başiyle uğraştığı 
halde iki defa Yunan işgaline uğ
rayan ve aylarca namert düşmanın 
tüyler ürpertici vahşet ve zulum· 
!eriyle inleyen memleketimiz ken
disinin felah ve selamet saatinin 
çaldığı bu günü emsalsiz tezahü· 
ratla tes "it etmistir. 

~ 

Dün ikindiden sonra ~ehre ilk 
askerin girdiği cihete doğru bin
lerce halk toplanmıştı. Saat ] 7 ,30 
karşıdan tozu dumana katarak ko
şan yalın kılıç süvariler heyecan
dan coşan halkın yanına geldikleri 
zaman atların üzengilerini öpen, 
askerlerini kucaklıyan kadınlar 
ihtiyarlar tarafından el üzerinde 
götürülmüşti:r. 

Arkadan yetişen süngii takmış 

piyade kıt'ası sevinçten ağlayan, 
heyecandan sesleri kısılan binlerce 
halkın alkış. " Ya~a, var ol, hoş 
geldiniz!,, çağrış.lan arasında şehre 
doğru yürümüştür. 

Askerler şehrin i'müne geldik~ 
leri zaman kaleden toplar attlma
ğa başlamış. fabrikalar· düdükle
riyle a<;keri selamlamıştır. Şehrin 
methalinde belediye ve müas::esat 
mümessillerinden müntahap bir 
heyet pür coşuhuruş halkın ellri 
üzerinde ilerliyen askere "Hoş 
geldiniz,, demiş ve muzika ile 
istikbal edile asker sokaklardan 
hayat ve varlık yaratan, neş·e ve 
sevinç ~açan bir sel gibi geç
miştir. 

Damlar. bütün yol Üzerleri as
kerle beraber yürüyen halkla 
dolmuştu. İlnide şehrin öbür u
cunda Yunanlıların yaptıkları yan
gmı tanziren belediye tarafından 
tertip ve ika ettirilen nfr- ;-ane''"'" 
dumanı etrafı sararken asker be
lediye önüne yetişmiş yangın Qö· 
ndürülmüştür. 

Belediye ve hükumet önlerinde 
yapılan takızaforler fevkalade 
sü.;;lenmi~tr. Tam bu sırada elek· 
tirikler yanmış, bütün şehir, takı 
zaferler hükumet, belediyenin cep· 
heleri bir nur tufanı içinde kal-

mıştır. 

Belediye önündeki takızaforin 
üzerinde yükselen büyük Gazinin 
fotoğrafilari nurlar arasında par
layınca alkış ve "Var ol,, sadaları 
ayuka çıktı. Belediye parkında as
kerlerle öpüşen, kucaklaşan halkın 
coşkunlukları arasında hakikaten 

istirdat gününü heyec.:an ve neşesine 
yakın hatta ondan daha yüksek 
bir heyecan gorünüyordu. 

Belediyede şehre giren tabu
run kumandanlarına merasimle 
şehrin hediyesi olarak birer 
altın saat ve buket takdim edil
miştir. Hediyeleri beyazlar giyin· 
miş ve çiçeklere bezenmiş iki 
küçük kız "Afyon,, halkının kur
tarıcı ve koruyucu ordumuzun 
kahraman ve eşsiz atslanlarına 
minnet ve şükran hediyelerini 
sunarız,, diye sunmuştur. 

Ordu namına bölük kumanda· · 
nı tarafından çok heyecanlı söı· 
lerle mnkabele edilmilmiş ve son· 

söz alkışlar arasında merasimin 
birinci kısmına nihayet verilmiş

tir. 
Gece bütün şehirde taraf taraf, 

şenlikler yapılmış davul zurna· 
Iarla milli oyunlar oynanılmış, 
halk geç vakitlere kadar eğlen· 

miştir. 
Büyüş Gazi, Erkanı harbiyP.i 

u.ınumiye reı!"ı, ve Başvekii1etle 

milli mücadelenin ilk kurşununu 
atan memleketimizin yüksek ve 
kahraman evladı mebuı;umuz Ali 

bevee te~ekkür ve hürmet tel
grafları ı:ekilmiştir. 

Sabık viski tüccarının açıktan 
açığa dolandırıcılığını gösteren bu 
teklifi reddedince hazret bütün bü
tüne küplere bindi. 

Üçüncü gün
1

Ü zabit olduğumu 
ispata hazır olduğuma dair bir is
tid'a yazdım ve Mister Makstede 
( herifin. ismi böyle idi ) takdim ey
ledim. lstid'amı okudu : 

- Kanuna tevfikan istid'anı 
daha mafevk makamata göndere
ceğim, fakat ilam olarak altına ne 
yazacağımı ben bilirim. 

İngiliz ceneraUarı Almanyada 
hayvan muamelesine maruz ka
lırken ben sizin hakkınızda iyi 
muamele yapamam. 

Bu adamı kendi saçma kanaat
lerinden döndürmemin mümkün ol
madığını bildiğim için yine sustum. 
Mister Makstet her akşam saat on
dan sonra benim bulu

0

nduğum ka
maraya da gelir ve lambazı söndü
rür: 

- Artık zıbar! 

Ne çocukça harekeli 
Bir çok patırtı ve gürültüden 

sonra ondan da ayrıldık ve bu ci
billiyetsiz adam kendi fenalığile 
kaldı. Yeni geldiğ·imiz Dercester 
üsera garnizonundaki zabitler M1~ter 
Makstedin tamamen aksine, çok iyi 
ve bütün manasile centilmen adam
lar. 

Blr kaç gün de burada kaldık
tan sonra benim istid'amın cevabı 
geldi ve zabitliğimi ispatım talep 
olundu. Bu benim gibi İngiltered~ 
bir çok dostu ve bildiği olan kimse 
için güç olmadığından bir müddet 
sonra zabitan üsera garnizonu olan 
Domigton hal şatosuna kaldırılmak
Iığım emri geldi. 

Buraya giderken de başımızdan 
garip bir vak'a geçti: Muhtelif ma
hallerden aynı garnizona sevkedilen 
elli kadar zabit en yakın istasyon 
olan Danington Kastele kadarki yo
lu trenle geldik, ordan öteye iki 
saatlik mesafeyi de yaya gitmek 
lazımdı. 

, lstasiyondan çıkar çıkmaz etra-
fımızı bir sürü kadınlar, çocuklar 
ve bir iki de erkek istila etti. Cep
hede esir edilip te buraya gelen 
arkadaşların Fransadan geçerken 
çok alışhkları bu vaziyeti ben daha 

ilk olarak görüyordum. Esasen ln
gilterede de nadiren bu münasebet
sizlik vaki oluyormuş. Ekserisi amele 
ve köylü yani pespaye kadınlardan 
ibaret olan bu yosmalar ilk önce 

alt perdeden küfürlere başladılar, 
gittikçe küfürlerin perdesini arttır

dılar, pislik, paçavra gibi şeylerde 
yağmaya başladı, etrafımızdaki mu· 
hafızlar, aldırmazlar hatta bir az da 
memnun görünüyorlar. Biz sabır ve 

tevekkülle başımızı önümü~e eğmiş 
yürüruz. T a.şların da işe karıştığı bir 
zamanda idi ki muhafız zabit otomo
bille uzaktan göründü ve tam yanı
mıza geldiği zaman, otomobil sev-

ki idaresindeki maharetinden ola
cak lngliz neferlerinden birini altı

na almaz mı? Bu defa kadınlar bizi 
bıraktılar taşları Ingiliz zabitine çe-

' virdile.r, eger Master Mazer sür'atlı 
yanımızdan uzaklaşmamış olsaydı 

berbattı. 

Zabit gidince taşlar yine bize 
başladı. Bu defa da ikinci bir mün
ci zuhur etti: 

Şose üzerinde yukarıdan aşağı

ya on beş kadar koca boynuzlu 
öküz geliyor, şose üstünde bir tara
fta dörderle yürüyen biz, diğer ta· 
rafta kadınlar ve çocuklar kendi-

lerine yol kalmadığını gören öküz
ler, hiddetlenerek ötekilerin üzerine 
saldırmaz mı? Kadınların bir ikisi-

boynuz darbesiyle yere düşünce 
ötekilerin çığlığım ve kendilerini 
şosenin yan hendeklerine atıfını 
görmeli. Biz de o sayede bu muci
zelerden kurtulduk. 

Terlere boğulmuş bir halde Da
nington hola geldik. 

Daha kapıdan içeri girer girmez 
burasının bam başka olduğuna kan~. 
at getirdik.Burda Disjplin,intizam ve 

Konfor vardı. Kapu önündeki nö
betçiler selam durdular ve biz aza. 
metle içeri girdik. 

Garnizon kumandanı merasimle 
bizi kabul ve odalara taksim etti . 

Her odada beşten fı:ı.ala zabit 
bulunmuyordu. 

Doninytan İngilternin numune 
üsera karargahı idi. İngiliz gazetele· 
rinin tavsifine nazaran buranın cen
net misal olması lazım geliyordu. 
Gazetelerde her gün Doninyton 
bol üzerine sııtunlarca yazı görüle
bilirdi. Hatta muhalifler bunu sebep 
itthaz ederek hükumete hül'urnlarda 
bile dulunuyor)ardı. 

Bunların iddiasına göre İngiliz 
hükumeti İngiliz parasile alman za
bitlerine memleketlerinde dahi gö
rmedikleri lüks bir hayat sürdürii
yormuş. Hele kadın teşkilatları her 
şeyde olduğu gibi buna da burun
larını soktular ve alman zabitleri
nin Dovington hol şatosundan baş
ka bir yere naklini kendilerine bir 
vazife yaptılar. 

Avam kamarasında da bu mes
ele bir kaç kerre mevzub ahs ol
du. Burada söz söyleyen meb'usla
rın iddiasına göre de göya hükiimet 
eski binayı bir saray gibi tanzim 
etmiş, müteaddit bilardo, oyun 
salonları varmış, alman zabitle
rine avlanmak için bir orman tahsis 
edilmiş v.s. 

1 

Halbuki bunların hepsi de uy
durma ş~~lerdi. Vakıa Şato onye-

T<alşır©.ı 

Aydında konserve 
fabrikası 

Memleketimizin en uzun Vfl bol bir 

sebze yetiştirme ~eri olan Aydında 
bir konser\"e fabrikası tesisine teşelı· 
büs edilmiştir. Teşebbüs kun"eden 
file çıkarılahildi~i takdirde mali) et fi. 
atının } üzde laakal otuz aşağL olacağt 
hesap edilmektedir. 

İzmir viliip•t bUtçesi - İzmir vi
layet biitçesi hakkında Dahilive veka· 
!etinden İzmir vilth etine mÜhim bir 
emir verilmiştir. Bİ.ı emirde: 

Bütçedeki 170000 Jira açığın 927 
senesi bütçesinden tasarruf edimiş o· 
lan doıt } ü1bin liradan kapatılması 
mm·afik görlilmemekte olduğu bildi· 
rilmt>ktedir. 

\ iltiyet Encümeni içtima ederek hüt· 
çenın munteııı u::.ıuıırı ıh .. rınn ........ 

000 liraJı k tenzilat yapacaktı r. 

\leyveli ağaç müteha~sısı - ~ey· 
veli ağaçlar mütehııssısı olup ahiren 
İtalyadan <liinen Hağıp /'iya bey ·iz
mir. Aydtn, Antalya, :\ler4'in, Tarsus 
Ada.na. ve Durtyol Limon, Portakal, 
Mandalin ve fidanlıkları hakkında tet
kıkatına devam etmek üzere evvelsi 

gün şehrimize gelmiş. mıntaka ziraat 
baş müdürü ve ıiraat mektebi mli· 
dür vekili Ce\"det heyle temasa baş
lamıştır. Buradaki tetkikatını bitirdik
ten sonra Dörtyola gidecektir. 
Ödemişte l.ıir cinayet Odemiş ka-

zasının Le} rrkli kb) ünde Süit·! man 
çavuş o~lu \lehınl't; bundan ) irmi b· 
eş gün en.el ortadan kay l.ıolmu;ılu. 
Yapılan taharriyata rıı.i!,men kendisi· 

ni bulmak kabil olmıyordu. 
Tirede ve Bayındırda jandarma müf· 

rt!zeleri marifetile taharri yat yapılmış, 
l\'lehmedin cesedi evelki gün Tirenin 
Kızılca havlu köyü ci\·annda Halil 
beyin çiftliğindeki kuyuda bulunmuş· 
tur,. 

Kuyudan ağır bir koku gP.ldi(!i na· 
zarı dikkati cclbetmi::ı ve bunun tize· 
rirıe cesf't görülerek ç ı kartılmıştır. 

Ceset şişmi§ ve çi.ırümüş halde idi. 
Tahkikata başlanmış ve neticede S

eyrekli köylinden kel Abdi oğlu iz
zet ile kardeşi Mu-,tafa ve kır Mus· 
tafa o~lu Hasan tarafından öldürüldü· 
ğü anlaşılmış katiller yakalanmı~tır. 

Adanada tütün zeri}atı - Adana 
Ceyhan ve havalisi mıntakasındaki 

tütün zeriyatl ve ~apılan tütün müba· 
yaatı hakkında tetkikatta bulunmak 
ve zürra ve idare hukukunu kafil ha· 
zı tedabir ittihaz etmelı: lı2ere lrdiin 
Tütün inlıisarı idaresinde Merkez mü· 
dürü Sabri beyin tahtı riyasetinde 
idare mtidüranile bazı mutaha4'sıs za· 
vattan mürkkep bir kongere akt~r.lil· 
miştir. 

Adanada yapılacak bir li:öprü - A-
danada Çakıt suyu uzerine bir köp· 
rü inşası için ınerlrnı;n h~cı $t>fika 
hanım tarafm<lan sckız hın altt yüz 
lira teberru edilmiş fakat vereseler 
arasındaki anlaşmaınazlıktan doları 
bu para almamamı§tı. 

Alakadar makam bu hususta mah· 
kemeye muracaat eder,.k veresenin 
tarafından paranın itasına hüküm· a· 
lınmıştır. l)ıkıt üzerinde lienar ve 
ayaklan yapıldığı hulrle halit üstü 

kapanmamış tllan bu kııprii::e kadar 
ubn Ad~:ıu Kara id:ıli yolmrnıı .\.d:ıo:ı 

dinci asırdan kalma güzel bir bina 
idi ve etrafında mükemmel bahçesi 
vardı, hepsi o kadar. odalarda kar
yola masa, iskemle bulunuyor, fakat 
tezyinat eşyası namına hiç bir şey 
mevcut değildi. 

Bilardo, oyun salonu ve avlan· 
mak ise hayaldi. Yalnız İngliz gar· 
nizon kumandanının iyiliği sayesinde 
her taraf temiz ve rahatımız yerin
de idi. 

Hele etrafındaki bahçe diğer 
~~era karargahlarında bulunmadığı 
ıçın çok hoşumuza gidiyordu. 

Karargahta gündüz ve gece bu
lunacağımız yerler aynlmış ve arala
rına kuvvetli tel örgüler çekilmişti. 

Gece kalacağımız yarler asıl şa
to binasile bunun yenındaki tenis 
mahalli ve spor ) eri idi. 

Gündüz tarafında ise bahçe ve 
oturacağımız gazino binası vardı. 

Saat altıda yapılan akşam yok
l~~asından sonra gece kısmına ge. 
çılır ve kapılar kap.mır. Ertesi gü· 
nün saat sekizine kadar gece kıs
mında kalırız 

Buradaki hayatla diğer garnizon 
Iar arasındaki yegane fark, bir par
ça dana fazla hareket fırsatı elde 
etmekten ibarettir. [Arkası yarın] 

~~ırl}=l) n ~ır 
Eski kin 

Karagümrükte Tevfik efend:nin 
gazinosunda yardımrı Sabri ile 
hamal Talat e"ki bir kin yüziindcn 
kaYga etmişler, netir.ede Talat Sab
riyi iki yerinden bıçakla yaralayıp 
kaçmıştır. 

~ir kadın yaralandı 
( skü<larda tanbur \ ic<lan ha

nım evdki gece evine gitmektey
ken arabacı arap Ali ününe çık-
mış ve hiç bir laf söylemeden ta· 
banca ile bacağından yaralamıştır. 
Vicdan H. Tıp fakültesine yatırı!· 
mış, carih te yakalanmıştır. 

~ft 1r~~itD<eır 
:ti:~o a aıııy c.ı 11a& lıı 

Seyyar peynirci Mustafa, Kara
ki:iyden geçerken Andavallı Ahmet 
tarafından rüzdanı çalınmıştır. 

+ Sabıkalılardan Ömer evvel
ki gün Un kakanında Sofoklinin 
dükkanından kereste çalarken ya
kalanmıştır. 

Caketin cebinden 
Dahiliye vekaleti mümeyy:zlerin

den Salih beyin. Süreyya tiyatro· 
sunda işgal ettiği locada a.;ılı 

hulnan caketi cebindı>n 30 lirası 
çalın ınıştır. 

Altı top kuınaş 
Sabıkalılardan Abbas ve Y orai c 

Galatada terzi Antimuanın dükka
nına {?'İrerek 6 top kumaş çalar· 
ken polis memurları tarafından 
yakalanmı~lardır. 

Kal~al O c!ı ır 
Bir sandal devrildi 
~velki gece Heybeli ada da de

nize açılan ve içerisinde 4 ki~i 

bul ıman hir sandal denizin dalgalı 
olma~ı dolayı~iyle denilmiş"e de 
yeti~en balıkçı kayıkları tarafın
dan kurtarılmıştır. 

Son 24 saatte 
Son 21 saat zarfında üç otomo· 

bil kazası daha olmu~tur. 
1 - 2308 numaralı otomobil 

Çarşı kapıda 14 yaşında bir c;ocuğl.l 
çarpınış ve ağır surette yaralamı:;ı-
tır. Çocuk hastaneye kaldırılnıı~ 
şofür kaçmıştır. 

2 - 1649 numaralı otomobil, 
Şişane yokuşunda Kla~a isminde 
bir musevi kızına çarparak yara· 
1amıştır. Şoför kaçmıştır. 

;) - Hemız numarac::ı zabte· 
dilemeyen hir otomobil koprü 
üzerinde bir ac::kere çarparl.lk Y·1• 

ralamıştır. --
ta ·ı,Ja 

Kurt tPpr. arası mliteaıılııt vası ~ · d 
yapılmaktadır. Buradan iıibareıı h~ 
amelei ıuUkell~~fe ile yol açılac~~11ıaıl 
aher alınmı~tır. Bundan sonra ~. 

. b d ~-ııutfl " inşası kalıyor kt unu~ı 8 f 'dıuı btJ 
ef;ka hanım vereselerı tara 1," tıı,·· 
sene tenıin :.dilerek memJeı-:rte OliJ 
d9.l t bir iı:.in neticelen<l iri lcr.Pğı ıı 

" c•<li l nıcl:tcd;r. 
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.At:ıet:tzı:"I=ı blri:rı.
cllikleri ! 

!!!por noktasınıian tıtmamen du
rgun bir mevsimdeyiz. Bu durğun 
luk yııhttz mevsimin havaların te· 
sirinden tevellüt etmemektedir. 
Mıntaka kongresinİ'll gecikmesi 
ve mıntalı:a teknik heyetlerinin 
bütün yeni faaliyet zeminlerinin 
gelecek heyetin teşekkülüne talik 
etmeleri bugünkü durgun vaziyeti 

tevlit ediyor. 
İçinde bulunduğumuz mevsim 

spor hareketleri için artık tema· 
ıııen gayrimüsait addedilemez · 
Eylıil 1 bilhassa atletik sporlar için 
en müsait mevsimi teşkil eder. 
Bu ayın 11ihayetinde bir çok atle
tik kulüplerin faaliyete nihayet 
verecekleri muhakkak olduğuna 
nazaran içinde bulunduğumuz az 
atletizm için mutlaka istifade edıl
mesi icap eden en son azı teşkil 
ediyor, 

Mıntaka atletizm heyeti bundan 
epeyce bir müddet evvel bir teşvik 
müsabakaları tertip etmişti. Çok 
muvaffakıyetli geçen bu teşvik 
müsabakalarından sonra bu kabil 

teşvik müsabakalarının taaddüt 

edeceğini heyet erkanı temin et

mişlerdi. O zaman takdirle bahs

ettiğimiz bu karar maalesef ta~av
vur halinde kaldı ve ertesi hafta 
Galatasaraylı atletlerin yaptığı mü· 
sabakalardan sonra hiç bir hareket 
görülmedi. 

l\levsim geçti, yahut geçmek 
üzeredir, fakat mıntaka atletizm 
birinciliklerinin ne zaman yapıla
cağına dair ortada hiç bir alamet 
yoktur. Bir tarih teepit ederek 

;ern;l j. f gü9 idn hf;zırlaumaları 
lüzumu pek ala ilan. e~ılebilirdi. 
Bu ufak zahmet için yeni heyetin 
teşekkülünü mü beklemek lazım 
geliyor? 

Tayyare bayramı 
nıaçları 

Tayyare bayramı münasebetile 
İstanbul kulüplerinden üçü, hem 
en kuvvetli üçü Bursa, İzmit ve 
Zonguldağa takımlar gönderdiler. 
Bunlardan Beşiktaş birinci takımı 
Bursa.ya, içinde birinci takım 
oyuncuları da bulunaıı F enerbalıçe 
ve Galatasaray küçükleri de Ada

pazar ve Zonguldağa gittiler. 
Şurasını kaydetm"k icap eder ki 

her üç ta~ımın aldığı neticeler 
mutlak hır ademi m rr k 
·r d d uva ıa -ıyet 
ııa e e er. 

Beşiktaş ve Fenerbahçe B , ur~a, 

ve Adapazarında ancak 2-1, 1-0 
galip geldiler. Galatasaray da 2-2 
berabere kaldı. 

Bu neticeler vazıhan ispat edi

yor ki temas edilen ş~h.ir gençlik
leri kısa bir müddet ıçınde çok te
rakkı temin etmişlerdir. Bu nokta 
şüphe yok ki memnuniyetle telak

ki edilir. Fakat işin bir de müte
essir oluııması lazımgelen bir cep

hesi vardır: 
Biz atıl duruyoruz . Eliıni 'rlf' 

daha müsait vasıtalar varken te· 

fevvukumuzu kaybetmeğe malı· 
kum olabiliriz. Yakın bir zamana 
kader bilhassa futbolda İstanbula 
nazaren çok geride bulunan Izmir 
bugün bir rakip vaziyetindedir, 
hem de iddiayı tefevvuk eden bir 

rakip? 
Bu vaziyet Istanbul sporcula

rının dedikodu sahasını terkede
rek filiyat sahasında, müepet me
sai sahasında çalişmaları lüzumu
nıı göstermektedir. 

Bir tavzih 
Galatasaraylıların İznıitte son 

zamanlarda yaptıkları maçın ne
ticesini, aldığımı'" malumata atfen 
r.P rt'lmitik. Bı.; Lı1'tı•l ı hm itli hir 

1 
kariimizden 
dık: 

Efendim: 

atideki mektubu al-

Galatasaray ikinci takımıyla 
İzmit zabitanından müteşekkil fut
bol takımı arasında 23 Ağustos 
tarihinde İzmiıte yapılan maç 
hakkında 25 ağustos tarihli İkdam 
nu,hanızda yaz<lığınız yazıyı oku
dum. Mulıtacı tavzih cihetleri her
veçhi ati dercediyoruz: 

r - İzmit takımında Adapa
zardan ancak iki oyumcu bulunu
yordu. Binaanaleyh bu takıma 
Kocaeli mulıteliti demek doğru 
olamaz. 

2 - Maç Galatasaraylıların at
tığı üçüncü golin sayılmamasından 
bitilliş d~ğil, havanın kararıp topun 
gorulemıyecek bir hale gelmesin
den tarafeyn muvafakatiyle deva
mından sarfı nazar edilmiştir. 

3 - Maç esnasında ilk goller 
daima lzmit takımı tarafından atıl
mış ve İzmit aleyhine üçüncü bir 
gol olmamıştır. Havanın kararma

sından Latifin attığı bir şut filva

ki direğe çarpmış fakat kalede ağ
olmadığından hariçten kalenin ge· 
risine direkten sıyrılıp düşen tam 
gol gibi görülmüştür. 

Hakem bunu bila tereddüt a
vut saymış ve Galatasaraylılar 

tarafından hiç bir itiraz vaki 
olmamıştır. 

Doğru ve yanhş maç hakkında 
yalnız Galatasaraylıların ifadesine 
itimat ederek o yolda neşriyatta 
bulunmanız burada derin tees,iir
ler uyandırdı. l\laksat Istanbulun 

ma l p l tak mım h l · !ip 
suretile göstermPkse ba,ka .. 

İzmitim hakkile ve ş·~refle ka
zaııdığı kocaman bir beraberlik 
var. 

Keyfiyetin tashihini nca ede
rim, efendim. 

İzmit karilcrinizden 
Hikmet 

Bu cunıaki nıcıçlar 
Bu hafta günün yegane spor 

hareketini Beykoz çaymnda yapı· 
lacak futbol maçları teşkil f'decek
tir. 

Iler hafta kPndi ~abalarında 
mutlaka bir futbol maçı tertip eden 

Beykozlular, bu hafta da Fenerlileri 
davet etmişlerdir. Geçen haftalardan 
birinde yene Beykozn giden Fener
liler güç! iikle berabere kalmı~lar
dı. Bu maç çok entere,an olacaktır. 

Galatasaray küçül.-leri 
Zonguldak, 1 

_Fen;rii Sabih beyle tak\'iye 
f'dılen Zonp:ııldak orağı takımının 
çok güzel bir oyun oynamasına 
rağm~n. Galnt.asaray heş sıfll' galip 
gelmıştır. Ikı taraf ta çok çalış
mıştır. 

Bt'.'.ı~~. ~ZC'r_ine Galatasarayın 
~alı gunu ıçııı hır r<'rnn~ maçı ka
bul etmek mecburiyetinde kalması 
muhtemeldir. 

Botef geliyor 
Bulgarların kuvvetli takımla. 

rından Botı-f hu gün şehrimize 
gelecek ve akşama izıııire hareket 

edecektır. 

l<'el.ımenk Bahri Sefit 
Bankası 

l\1er kezi 
Amstedr aın 

Galatada karaköY hani dairei mahsusa 
telefon Beyoğlu. 3711 · 5 \lerke1 

po~tanesi ittisalinde Alıa.<"DlCl han 
telefon lstamhul fiı9 hcrnevi Banka 
muamrliiH ve emni:ıo·e~ kac;n,lilrı icarr 
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2 Evlfıl 1929 kanıhiyo, nukut hor:0a'>i fiatları 

Açıldı 
11=~= - Kapa. 

.o:::.~ 

~ 
= ==-~ K 

Nukut Tahvilat 
1 Ingiliz lirası 1015 1013 50 ı::ı >ı J Tertip (A.B.S l Amerika dolar 
20 l:unaa drabm1 

208 
54 
49 

50 

75 1 Alman rayhı mark 
l A1'11etya şlini 

ı ı 20 Ley Rumanya 
20 l.eYa Balgar 

29 75 
62 24 

29 
1 Felemek florini 

l ı 20 Fransız fran\u 
20 ltalyao lireti 
20 Kurun Çek Ieluvak 
l Çırunetd sü"i}et 
l Zloti Lehistan 

83 
ı64 
219 
122 

23 
,, ı 

ıısJ 

50 

2.~ 

20 Dinar Yogu•lavya 
20 Belçik.a Frankı 
l Pe•eta lspan,-a 
20 Jı,.i9re fo'raukı 

301 50 
805 

J. '.\fecidiye 

Çek 
1 

Londra 1Isterlin1016' 
l\ivyork l ıürk L Do. 0,47i':'.> 
Parla Franl;. 12 19 
&filano : T ı 1 9]12 
Berlio ,. ,;. ı 2 Ol 

ofya ,. ı , l 6590 
Brükıcl ,, Bıt"lgtt 3 -12 
Am lirdaru ,, Florin l ıl 9 
<.:ine~·re ,. f'rank 21-1-7 
Prag ,, Kurun 16 07 
\i iyana " Şilin 1 ~ 3 : 38 
1'1adr.it " Pezeta 3 22 
Var9uv• ,, Zeloti 4

1
25 

Atina " Drahnıi 36
1
86 

Bük.ret %0 Ley Kuru' 2-t !s1 
Moekova 1 Çron•D> ı072 
Belgra~ tü.rk Uru1 Dio. 27 07 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 9525 
Düyunu. muvahhede 
lkrami,.eJi demir yolu 

1902 Gümrükler 

193 25 

1903 Saidimahi 
1905 Teebi7..ati Aık:t"riye 

t:= ı ı903 Te"ip = 904" 
""' ı90I 1901 i- ı 908 T·e<lip 
.. ı908 • 
... ı909 

1909 
ıı3~ 

Ş~ bren.ı.anet 

2 Eylul 929 Ticaret 
Borsası f idtları 

~--~~~~~'--~~~~~ 

Cinsi 
Bugdav ,ü,.ı. 

• rın-darlı 
"\urnullak 
Kızıl<"Ö. 
Sünttır 
s,•rt 
Döotn«" 
Srrt mahlut 
Bul~aritıt.oo 
f<~ı·n<'bi 
~~ı:ıvdur 
.\lr1ıır 
Arpa 
"\f"f'rl'imet. 
~ubut 
•·•aulyo 
Si.sam 
Kuşyt"ml 
\ulrf 
Uu 
~kitr.l 
l.kstr. 

.(ilo ... 
Birinci yumu,ak 

~ert 

İJ.i~l'i 
ı·ıudıl.. .kabuklu 
1-ınti.ık i~i 
~'\ndlk Lo9nltma 
kaumı 
Ct·,·l:ı: 
Afi:yon ~falatytı 
Y1tpn~1 
.\fi yon 
Tiftik 
()~lak 

Aog Rl"İ .<\z·a mi 

K. P. K. p. 

171 •o 
ı;; j 1:; 

1 

ı:ı\ 3 
lii: 
9 ı'.i 

ı ';' :?f 

91 
1280 

13110i 
J2UO 

ıu 

1 

1812• 
ı7, 15 

13130 
ıs 
10 :ıı; 

17 !'O 

9 

1280 

J~JO 
l:?UO 

l 4S 

103, 
:l7:i0 

175i 

Kan1hi) o ceivlleri 

208 2"~ • = 
!! 7~} ~=- : : (:~: 
29 75~ • 
24 62 Galatu tabtelarz D. Y. 

29 
83 
ıM 
219 
122 

23 

50]' JtııtanbuJ tr•mYa)' Ş. 
Ribt. Dok. Aat. 
C-ılı:üdar~K•dıköy Su 

2.. Iıtam..bul anonim S• 
EreğU ~laden 

~Hisse senedatı 

ıı sıı n 

; .... 
115 
30 

1~ bankası 
MügJa itih•rı, Milli 
Oımanli BL 

fl05 MiJU lktioat Bk. 
Ticaret -re sanyI 
Eınaf Bk, 

~ Şirketi Hayri)"~ 
.. TemelD 

0,47Hl 
12 21 

9\3 
201 

Halfç -..aporlar. An 
Aa.n. Y. ycJu . " " ıoo 

ı.{IJ Mudanya-Bur•• 
~ Sam~uo Sahil 

22 75 22 

~ Tramvay 
=. Türkiye milli 
~ ittihat " •. 

itimat .. 

66' 
343 
1 19 
218 

16 12 ~ ~ark !İgorta. 
3!~9 ~ l Bozkurt 
3 1~3 ;:; Anadolu Aa. T. 
4!26 S' leL Umum. 

36186 ı.{.J) Balya 1'.ara•ydın 
24 87 • Artıılan Çimen. 

1070 i:i: Baku-köy ,. 
27 10 il IO Türk kömilr M. 

~ ~lermcr Tat• Ş. = HaYa pm, alektrik 

95 50 ')il • " temettu 

ı93 75 

-

' 

il r Coküdar• Kad.köı 
O ~ıı:mll' meı:bba 

"""· l•tanbul T. Aoo. 
(il<< 
~ Rihlim dok. An. 
"1 İttihat d91"irmeacl 

Şark merk cc:aa 
l•t. Kasapları 

Reji (baU tadiyc.) 
Türk tüt. Aao. 
Duban 1'ürk ,, 
Şark değirmen. 

Milli. bir a '1e,rn. 

3ı 50 31 

u 50 ·il 

Dünkü muamele 
Dun borsada İngiliz lirası lOlöda 

açılını~ ve ak~ama kadar iki ku•uş 
duşerck JOH te •kapanmı~t·r. Dün 
Vi!lnıı hmirden 50 binden fazla kam· 
lıiyli> ı gelıni~tir, hararetle nıııameleln 
oart>\.un edert"h.: horsa ~alonunda 60· 
70 bin ktı.dar lngiliz lit·alık iı; ollnuş· 
tur. İn~iliz lirast fia.tı ı h·nezzüle mu· 
temayiı ıı<irünmektediı. 

Halı ticaretinıiz 
) eni gümrül;. tarifc~iniıı Halı tirareti· 

mize ~f"ktP ,·erec<'ği n1evt:ubah..,; oluyordu. 
Bu lnı~usta ticaret odası k8tibiuınun1isi· 
ııin fikrini aldık. muınaile~h diyorki: 

_ .oda halı ticareti ıııe~elf'sini tet· 
Kike liizuın ~<Jrmü~or: (iinkil hiikllntet 
Lütiin bu lnı:;ı:u'1h dii~iiner~·k tarife)i kc~bı 
kat'iyet etmiştir. 'fa bili.atına do[!ru 
gidilen bu tarife hak kında .Cazla bir şey 
yapılamaz ! • 

\1t· ... ~le hakkında halı tacirlerimi1e 
nıiirat·aat tltik. OnlarJa ~Ll noktai naıarı 
) UrütıiYorlar : 

_ \lrmJ,.k.rtiınizdeld halı ticaretine yrni 
gürıtrük larife~i dolayı~iylP fazla ınütef· ... ..,ir 
ohnaı. Ba hu~u-.t.a tiran..,jt hal dara '~ni 
gümrük tarifesinin hiç te~iri yoktur. ~ 

):~alnız v~ni tıırifed"n tıran~it anbarı 
haricinde i~ yapan çarşı halıcıları 7.arara 
~ravac'aldardır ~ çiinki bunlar Lundnn 
~onrR valnız yerli n1alını Mtacaklnr. fa:-la 
rc .. 1ne ·ıabi tıfan ecn ·bi ınalını satJmıya · 
caıdardır. 

Geçen E;ene nıenılekrt trs.n~ite olarak 
17.000 balya halı ~t·lıni~ ve buıı<lsn 13hiıı 
b:ı.lvaı;ı ~e,·kedilmi~tır. 

Kambiyo ve eshamı bor,an ııat cet
vellerinin hir t:azete halinde neşri 
için hor<s komsnli!);ı te~ebbtısata ce· 
çn1İftir. 

D;•'-f'r scnelf"r ınu,":ı.rt.:dat ve . evkiyatı 
hı.na ·ı:n·a,. edileceı\. olur·J~l tran~it ticarc
tiıuizdt'n~ ve memleket i~in. c1 1c~ce bir 
istifade temin olunduğu enls~ılır. 

= 
• 

!''>n zamanlarda hilha•sa nazarı dik katı eelbetmej!<' hB~layan ) "" 
)ılclızlarclan Leyla Hananı 

İ~mir nehirlerinde sevrisefer ------------· İ11nir. :l kii\·iik ~(endrres h:,xa1i!:.Lnd~ ;enı= t•:tki· 
. ·afia \"ekBleti tarafından .\,r•lpadnıı kat v:ıp.1rık. ıir prı..ıie haz la' l'-'. Ktır 

Hu J•T+Jje ıc n('hirl('riıniıclen Sl'}TÜ er~ 
celbe<lilmi~ ofan llolandalı ımıtalıa<11> '1. k rin na- kabil lal'a~ı g teruece .. 
Tivergen refakatinde :'iafıa Yekiileıi He,· lıil'alınra Aziı B_,J, h rabı r '"kik.ata de· 
eti i~tikşafh· e rf"İ~İ \"e sabık İıınır Su ıntl· \"Bnı i çın 'lurMJB gıdecekt r Orada aa 

hendi!ii .\ziz Bey olduğu hal .le ıı;rJırimize "iluf,e nehrı '"Z"T nı et kıkat yapacaktır. 
gelıni~tir. Hıı suretle su i'asrtinıizın e 3 hat· 

:\lutaha.:ısıs. hii\ük ~lt>ııdt•rc~. (;,.diz ve lıırı çı 'rnı:;- uıac t r 

lr©ırrüff~D~ 
~ ................. llllmıs:ı1 .. ıımm:zııııı:::zııı:ı..mam1ii .. 11111 .. ı, 

~aı©lol!<©y ~~~ırddı taırDf~D®ırD 
Köprüden 
Kadıköyüne i 

Kadıköynden Köpruden Haydarp.ıışadan 

Köpruye H"ydarpaşaya : Köprüye 
e. !. ' . =:: 

f . 
• ii" 
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6 15 ı 
7 o;; 
7 10 
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10 2:; 
11 05 
ll 40 
12 15 
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13 50 
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11 40 
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17 
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:W 20 
21 t•:ı 
21 28 
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VENi 

~ Mcarrquette ~ 
NE OLACAK? 

R ıick tarafından imal ve yeni otomobil sınıfına ithal olu· 
arquette hakkında bazı mühim malümata desteres 

o ·k. 

Cihanın rağbetini ihraz eyleyen bu otomobile, bir Fransız 
seyyahının şima11 Amerikada icra ettiği 2,500 millik bir se· 
yahetten sonra "Bebek,, Buick namı verilmiştir. Buick tara
fından imal olunan Marquette harekatı fevkalade ve meta-
neti ile hakikaten pek mükemmel bir otomobildir. 

Otomobil aleıninde taİııldığına göre bu yeni otomobil 
fevkalade harekatı ile kendi sınıfındaki otomobillerin en a-
lası bulunmaktadır. Marquette otomobilini mübayaa eden bir 
kinıse, General ~lotorsun tecrübe arazisinde tecrübe edi1erek 

uiek tarafından imal edilmiş pek mükemmel bir otomobi
li iştira etıniş olacaktır. 

Y ni otoınobilin şekli imali her veçhile asri otomobillerin 
ayni bulunmaktadır. Ayni zamanda diğer otomobillerde mev-
cut bulunmayan bazı mezayaları da bu otomobil haizdir. 

Ahiren Fisher tarafından tekemmül ettirilen "VV,,ön cam· 
lan lU oton1obilde istimal edilınektedir. Ön canılarının şekli 
ter ·batı şoförün layikile etrafını rüyet edebilmesini temin 
ıncktedir . 

Ön ve arka tekerlek göbekleri arasındaki mesafe 114 pus 
o an bu yeni otomobil altı modelde olarak arzedilmiştir. Mo· 
tor altı silindirli ve L silindir kapaklı olup dört noktadan 
la tikli kaideler üzerine rekzedilmiştir. Mesahai hacıniyesi 
212"8 n1ekap pus, S. A. E. nisheti 23,44 beygir kuvveti ol· 
makla, n1otoru~ beher dakikadaki 3000 devri ile 67,5 bey
gir kuvveti istihsal edilmektedir. Marvel karbüratörü, A C 

ızin tulun1ba~ı, AC kuvvei anelınerkeziyeli hava tasfiyesi 

morun teçhizatından ınaduttur. 
uick tarafından iınal edilen ve ehven fiyetli yeni Marquette 

bi e ce otonıobil sahiplerine arzedilmiştir. 
Görünüşü itibarile pek dilferip, harekatı iktisatlı ve fev

a "'de kabiliyetli olan yeni ~larquette dun yadaki otomobil
lerin en alası sırasında bulunmaktadır. 

llna 
ee~iktaş sulh Mahkemesi Oördünrü 

Hukuk Hak imliğinden : Bebekte bak
kal ı.oKtıj!ında 8 ııuıııaralı hanede mukim 
iken vr>fat eden Dan i~ver haılımdao mat· 
lubu olan ların vesaik lerini hamil olarak 
tarih i ilandan itibaren bir ve varislerinin 
ise keza uç ay 1arfında Beşiktaş sulh 
ikinci Hukuk Hakimliğine müracaatlan 
ilaıı olunur. 

J stanbul be~i nci icra memurluğundan : 
929-69ll I"OTEH Bir adet elmas iğne 

ve bir çift küpe ve üç adet elmas yüzük 
eylülün beşinci perşenbe günıi saat on üç 
buçuktan itibaren sandal bedeetanında 
bilmüzayede satıla• ~ndap talip olanlar 
yevm ve saati mnkurda mahallinde hatır 
bulunmalan ilan olunur. 

M ebmet Selihattin Beyin .Madam Nem· 
zurdan borç aldtğı üç yüz eekııeo beo 

liraya mukabil birinci derece birinci ııra 
numaraaile ipotek irae eylediği huğaziçin· 
de Kanlıcada Hisar caddesinde eski yüz 
yirmi üç 123-125 yeni 123-125-27 numa
ralı eski yüz yirmi üç v,. yüz yirmi bq 
maklup numaralı mahallerden ancak yüz 

yirmi beş numarah i~ murakkam kuyulu 
bostan demekle maruf bol!tan ve derunun· 
da vaki elyevm bo.tan 1' ulubeıinin altı 
hisse itibarile iki hissesi borcun verilme
sinden dolayı birinci ihalesinin yaptlmal( 
için otuz gün müddetle müzayedeye k o· 

nulmu~tur. 

Seneden hududu : Bir taraft dere ve 
bir tarafı Rukiye Hanım bai ve bir tara· 
fı dağ tarafı, tarafı rabii tarilı.f am elyovm 

hir tarzı bir Gönemez dere.i ve Fahri 
Beyin münbedem hane araaıı ve .t.zen 
Mahmut Paşa bostanı, arkall keza Mali.ut 
Paşa korutu, ıol ta.rafı Prenıea Rukiye 

Hanımın lı:Ol'UllU ile rııabdut tahminen 
on ik.i dö•üm mıktanıada arazidesı. altı 
dünüm mılı.tar1 boatan dolaplı kuyulu mü· 
zerra bostar: zemini toprak taş duvarlı ve 
çatısı ah§Bp tahminMl kırlı: ar§tn mürab
lıaında ahır, iki ce...U, bir asma, birkaç 
şeftali fidanı, ve tô.minen altı dönüm 

mıklari.Dda kuım.ea fundalık ve çal\T la, kıı· 
mu t&§kk ıı;ayrı me:r.ru bir araçi olup 
aenevi yüz otuz lira tcaıla R~cep Tabir 
Efendinin tallltı itgalindedir ve İki biRl ira 
kıymeti muhamminelidir. Mezklir hiHe· 
lıiıı ittirasma talip olanlar ve ııaı..a ziyade 
anlamak iatiyenler hisseye muıip kıymeti 
muhammuhammineıinin yüzde ODU n~pe· 

tinde pey akçesini vezneye tealim etıoeleri 
ve 929-3330 dosya numaruiyle letanbul dör· 
düncü icra memurlu#oH müracaat etme
leri ve 7 • 1.0 - 929 tariltiıllde ııaat OD döıt· 
ten oa altıya kadar birinci ihalesi yapda· 
cağı ilin oluaur. 

tıan: 
AkümUlitör şarj ine ıııahıus veya 

1eaayide istimale ıalih bir Elekromo· 
tör ve l>ir Dinamo ile bi-r ıarj tablo
n 5 • 9 · 629 Perşenbe göııii Şehr
..neti mezat mahalliade müvayede 
ile satılacaktır. 

Z A Yİ : ~--llllpaf& muaanidaıı namıaıa 
tahıia ohmu mut cthıdarnınt uyi 

ettim btık.mü olmathp ilin oluaur. 
Maltll 

Babaeetiu 

Nafia vekaletinden: Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
lhıan Beyin 18714 ikraz num•rah deyn aen•di mucibince Eınniyet 

Sandıtından istikraz eylediği IIMblat mukabilinde Sandık namına 
merhun bulunan Beylerbeyinde Bostaacı batı mall~lleBinde vapur iske-

vekaleti ile iş yapan ve yapacak olan her nevi inşaat milte
mukavelede derpiş ettikleri zaman zarfında taahhüt 

i i yapmaları esastır. 
1 namelerinin bütün hüküm ve şartlArmda tam tetabuk elzem 
ıhı ~i ha sa işın zamanında te~limi Vekalet için hiç bir ıebep 

ta tı a musamaha edilemiyeceği kat i bir zarurettir. 
Vekaletle iş yapan her mütaabhit daha taahhüdünü imza ettiği 

gunclen itıbaren bu kat'i zaruretler üzerinde laübaljlik kabul edilmi
yecegfM mu lak surette bilmelidir. 

Gayri kabili içtinap ve kanuni esbabı mücbireye müstenit teehhür 
ihf mali b hrdiği takdirde derhal bu, ihtimalin ilk müşahedesi ananda 
kan n mu avelename metnine ve mücbir hali bütün hudut ve şeraite 
istın t eden tafsilatla derhal ve doğruca Vekalete bildirilmelidir. 

Bu m•jracaatlar Vekaletçe sür'atle tetkik olunarak tahriren alaka
darlara cevap verilecektir. Aksi halde hiç bir suret ve tesirle kanu
n ve rı1ukavele maddelerine müstenit kat'i hareketle Şirket aleyhinde 
muamelei lazıma yapılacaktır . . . . 

Hiç bir sureti vasıta ve tesır ıle bu umumi beyanatın aksıne 
bu!usi muamele görmek mümkün olmadı~ını her alakodar bilmelidir. 

Bu tamımi ı afia Vekaletinin bütün aıt olduğ\t dairelerine ve bu 

• ~,,. >·~·.J•· 1 ... ..... ' • 
~ • t \•-• ·)"ı'- ıı ~ 1. •"ı I 
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lesi sokağında 10 ve yeni 18 numaralı ve 450 arşın arsa Ü.zerine mebni 
iki buçuk kattan ibaret 17-4 oda, 2 ıofa, 1 mutbak, 1 ha!Da111, 390 arım 
bahçe ve müıtemilatı aaireyi lıavi h~r~ ve ıelambkll bir aalsilbanenln 
tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayi satıhta 
çıkarılarak 2000 lira bedel ile müşterisi namına kat'i karar çekilmiş 
iken bu kere yüzde on zam ile başka bir müşteri çıkarak ıpüz~yede 
bedelini 2200 liraya iblağ eylemiş olma•ı cihetile mezkur sabilhanenin 
4·9-929 tarihine mü•adif önümüzdeki çarıambe günü tekrar son müza
yedesipin jcrasi ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğ~ndaq talip 
olanların mezkur gilnde nihayet saat on altıya kadar Sandık idaresfod'e 
hazır bulunmaları lüzumu iJan olunur. 

ğün Vekaletle iş yapmakta olan her nevi Şirket ve müteahhitlere 
~amill)en bilqiriyorum. Ayrıca bundan sonr~ iş iıteyenlcre v~ ~l~c~k
Jar tarafındaıı malôrq olmak jjzere g~zetelerl~ ilan ediyorum. Taki 
Devletin işleri her arızadan kurtulsun ve mali, fenni icraatı tam kudret 
sahibi olmaksızın Devlet işlerinde kazanç imkanı olmadığı tebarüz etsin 

alül Gaziler pazarında 
BÜYÜI{ TENZİLATLI SATIŞ 

-~ Başlamıştlr'I -- - .,. i ı., 

Phylliıı Haver maruf blr Ameri
k.ıtn alnema yıldızıdır. 

PhilUa Haver evlenmeğe karar 
venait 1 

Bir ainema yıldızının kendine 
hayat rkadatı olarak ~intihap ede
ceği kimıeııln kendi gibi bir ııine
ma arti•ti olmaıı çok muhtemeldir •• 

Fakat hayır l 

Philliı Haver bir ıinema artiıti 
)le evlenmiyor. 

Bir ainema yıldızının zeveellte 
lntihap edeceti kimıenin mirasyf'di 

bir kont veya bir iJr 
mümkündür. 

Fakat hayırl,r 
Philliı Hı~er bir pre 

kontla d,.. evlenmiyor. 
O sadece bir bakkall 
Fakat bunu bir köşe 

zanne:trneyin .•• Hayır! A 
takbel kocaıı bllyük bi 
nin sahibi çok zengin b 
lıdırl 

Rivayet ohınduJwıa 
ve g(lzel artist İfİııi ve 
len bir gençtir. 

YENiDEN FiLME ALINAN CARMEN 
Ragnel !teller t ' {l I.~rch 

( KOÇOK TELGRAFLAR) lstanbuJ ya~. mektepler 

Nis, 1 [A.ı\J Sabık 'fialyan m üha· k~dıisyonu reisliti 
ripl"ri tar~fındaıı verile!l bir ziyafetin r ~azi paşa dumlupın~r •. 
sonunda hır grup U.zerıne bir bom~ l mıllıye yatı mekteplerını 
atılmıştır. İki k işi ölmü~ \ıiti ı;,.. d ~ yıs sonuaa kadar un odu 
biri de çoc k ,ı t.. ... · " ı n, • 

l u 0 ITil\,j._ u, ... c 11 kişi he) azpevnir, sebze, kuru s 
r::ı• :nm!t!~r~";' SL>_ • .ıeast faşist aleyh· tis, trmik, ihtiyaçları kspa 

a ıaa 3µ e-,u nuvQi\ · k ·• Af · ~ f f Jule müna asaya konulm 
.. u 1r:~ .1 :ı\. .A] - Yeni Şehre- Eyhll iın dokuzuncu Paza 

mını ~ -:-;rnrkorıs, bu gün vazifesine d '" · · 
hatltı.mıştir, saat on ortten ıtıbaren sır 

• Parls 1 [A AJ _ o·· p · köyde kız şehiryatı mekt 

1 
ı , . un arıse 1 .. k d . . l 

~elen.. talyan bahriye talebesi aamimi u . aıresınden stanb ul y 
tezahurl~rle karş ılanm ı ttır. lerı mubayaa komisivonun 

* f.rls, 2 [A.A] - Le Journal leccktir. 7 • 50% · nisbeti 
gazetesi .Y~zıyor ; Fransada 13 !~m· vakkat teminat Fındıklıd 
muz tarıhındeq 31 Ağustos tarıhıne mektep} b ib" l 
kadar vukua gelen münakalat kazaln er mu as 1 mcsu 
rl 427 kitinin ölümüne, 997 kitinin tırılark alınacak makbuzla 
yaralanmasma aebebiyet verilmiştir. rfları içine klınularak o ~ * Paris, 1 (A.A] - Beşeriyet a· dorde kadar komisiyon rei 
liınlerinc!eu C Pitan dun olmiiştür. rilıne)idir. Şartnameler her 

Rezalet ınPnedilivor d_~n ~o.nra koınisiyc•n katipl. 
'J rulebılır. 

Şehre biraz uzak ola kumluk 
sahillerde uı r • . ~ •• ılaksızlıklar Köprü kulübeı 
oduğu zabıtaya ihbar edilmiştir. Bu 
•ahillerden mada gene belediye hu- Calata köprüsünün dör 

Tuhafiye~'' ,,_ ~yakkabı, Hazır Elbise, 
(umaş, -S_ç1ahat Levazımatı 

Bahçe ka ı Birinci V ıı kıf Han 
dutları haricindeki plajlarda da bir yapılacak olan para kulub4 

~ çok kadın ve erkeklerin ınl 1 lak 'taahhioe ihale olunmuştu 
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Adet Tarihi ihale Günü Saatı 
2 7 • Eylul - 929 Cumartesi 10 
2 8 · Eylal . 929 Pıar ıo 

Dört demir hangar kurulmuş vaziyette teslimi suretile kapa~ı za~f. u~uın~ ~ti: 
naka11ya konmuştur. ihale günleri yokarıda yazılmıştır. Ke!ifinı şeraıtı. frr:n~) f',,ıııı 
~ro'eıini ıörmek üzre her gün lstanbul Fındıklıda _.l\t. M. atın alm~ı kommonuna 
:mu~acaatlan Münaasa}a iştirak içinde o gün vak•mden evvel ter:ıınat v~ tı!l~ lıf 
lllelctu Jannı makbuz mukabilinde Ankara merkez s~tın •!ma .k?mısyonu rıyasetıuP. 
'termefm Bidayeti inşaattan nihayetin~ adar nezar_etı fennıy~sını .d~ruhde ~dece~ 
dip1oaulı feıı ııı ! nı : ıı ı.ı n dahi vesıkaınnın telıf metubıle bırlıte verilmesı 
111.eş.:'!ıttu.r. 

Ç mdald taahn ihtiyacı olan erimiş sade yağı vearpa karalı zarfla münakasan 
oru b . .. t 15 . 
konmıı tur. !haleleri 5-eylül-929 perş<'n e ~unu arpa ~aa te ve erimiş sa<le 

yağı aaat ~7 de Çorumda a~ke_ri ııatın al!na komısyonıında. y~pı lacakbr. Şıırtııame;ıi ıou
~eileri Samsun, Amas)a. ~lerzıfon asken ~atın alma .~umı.,yonlarıu<la mevcuttur. 1a. 

Zliplerin Çorumdaki askeri satına ima konu:-) onuna ınurara:ıtları 

D iyanhekirdeki kıtaatın ihtiyacı ~la-~ ekmek ka~alı zarfJ~ münakasaya komuştur . 
lhala.i 19-eylül-929 perşenbc gtinu saat 15 te Dıyarıbekırde askeri satın alına ko . 

lcıinoouada yapılacaktır. Taliplerin Diyarıbekirdeki mezkur komi yona müracaatla 
]}Af am.a , 8 civarındaki kıta~_ıın ihtiyacı ola~ ~u~.u fasulye kapalı zarfla mi.ınaka:~" 
~ konmuıtur. ihalesi 14-eylül·9~? ~unı~rtcsı gunu saat ~2. de !\~aııi~ada a~keri satın 
al~ak kom~ıyonundıı; :rııpılu~atır. ~alıplenn şa~tna_me ~u~·etını komısyonumuzda örme-. 
Jerı vo toklifnamelerını temınatlarılr. beraber Manısada u mezkur koınisvona g 1 . 

K 
. • verme en 

M •iaa, Menemen, Kasaba ve ırkağaç dakı lutaatın ihti)acı ol&n .;:: z. . 
l fl ·· k k lh ..:ııı:;ır etı il apa ı zar a muna ı.ı:aya onnıu~tur. alesi 5 • t) ifil . 929 per~e h .. .. 

Mani.ad~ aekeri satın alma k cmi~) onunda yap lacah tır. Taliplerin M 7
. d ek. gunu 

'.kar komıeyona muracaatları. • anısa a ı mez-

Ordu için 2000 bakraç 150 bakır bü,·ük kazan 200 bakır · :1- t 2000 b .. .. .. • ' } aı, ava~ı • akır 
karavana, 200 bıtkır buyuk suzgeç 300 bakır ku .. ,u .. k ka·'" k ı fi ı 
J . . • ' ., .... n apa ı zar a a ınac-ak-

tır. balesı 25·ey1Ul-929 çarşamba gilnti saat 14 te yapılacaı· tır T ı· ı · l · . ' · a ıp erın şartname erı 
.kolIU8yonumuzdan almaları ve numuneler komisyonda görmel · 'h l ·· ·· d 
teklifnamelrile müracaatları. erı ve 1 a e gunun e 

K apeb ıarfla ihale edileceği ilan olunan Kon)·adaki kıtaatın ı'ht ' l ı· 
ı · d''-1 · · ıyacı o an una ta ıp· 
erın v~ a erı fıatlar bahalı görüldüğünden pazarlıkla alınacaktır. Jlıaiesi 9-e\ lül· 

92? pazarresı ~at 15 ~e Kon~·ada askeri satın alma komis}onunda yapılacaktır. T~lip· 
lerın Konyıuiak.i mezkur komısyona müracaatları. 

K onyadaki kıta~tın h~yvanatı ihtiyacı olan saman kapalı zarfla ınünakMa)a kon . 
.muştur. 1oolesı 5-eylul-929 perşembe günü saat 15 te Konyada aı;keri !latın alma 

koımsyoııunıla yapılacaktır. Taliplerin Konyadaki mezkur komisyona müracaatları . D •r~a ve Çuhahanedeki ~.ıtaatın hayvanatıihti~ acı olan lı uru ~t ayrı ayrı !iartnaıne 
lede ve ~apalı zarf!a muna~ a~aya konnm~tur. 1 lıalell•ri 16-I:ylıil· 929 Pazar!• ~i gı.inü 

.saat 14 te It.mıtte ask.eri satın alma komi,,yorıııııda )aı>ılat'al,.tır. :;iartnaıııe ııretlcri koıııİ•· 
yo~~zda me~c~ttur. ~artna~esi~i göl'mek. iı;ti!'enlel'icı kom İti) onumuza 'e teklifnıııııe· 
lmnı verm~ lltıyenlerın lzmıltekı mezkur komıs) ona milraf'aatları. 

Ü rdu ihtiyacı ~çin _3 • 9 • 929 salı günii saat l~ ~e 80,0?0 fermejüp pazarlıkla alı
• naceltıu. Talıplenn ~rtname, ( numune ) lerını komı~yonumu?:da gbrıneleri ve 
ıhale aaa-nnda §flrtnamede ya1.1lı olduğu gıbi temiııatlııri e-komis\onunnmı muıııeaatlau 
Aleni münabsa suretile alınacağı ilan olunan 28 ton kok kfoııı.iriine tıılip!Pr tara· 

, fından veı-ilen fiat bahalı gönildüğı.inden pazarlık surctile alınııcaktır . Ihale"'i 3 
eylül 929 salı günü saat 14 te komısyonumuzda yapılarıı"'k ıır. Taliplerin şartnamesiııi 
görmek üzre her gün ve pazarlığa iştira!> edeceklerin zemanı mczkıinia komi:,) onu. 
lnuıa müracaatları. 

M erzifon<laki kıtaatı~ hayva~atı. ihtiyacı -~r;i.~ ycnidı-:..n kapalı ~arOa a.rpa ve ~anııuı 
ahnualltır. lhalesı 17-cylul-929 salı gunu .saat l:> te ~.Icrzıfoııdakı a,,kcri sat:ı:ı 

,ı.a komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin l\lerzifondaki mezkür komieyoıııı müra. 
taatlat. 

1 oOrdu , ihtiyacı için 600 tam takım yazlık e!IJise kapalr ~rnrf 11sulilc münaka~aya 
kODm.ur. İhalesi 25 eylUI 9 :.9 tarihine müsadif çar1ıanba güııü saat 14 te J~taıı· 

İ:ıulda fındıklıda komisyonumuz miiııakasa salonunda yapılacaktır. Taliplerin şartııawe 
1 

kretiui yirmi kuruş mukabilinde alnuı.ları ve tek.lifııameleriııi şartnamedeki tarzda 
lbıar ile komisyon riyasetine vermeleri. 
J zmit çu\ıahane .Danca , Tuzla ve Aılapazarındaki kıtaatın lıııv\anatı ihtiyaf'ı olan 

Trak~a ~ y~rlı yulafı kapalı 1arfla münakasııya konmuştur. ihalesi 23 ı.; ylill-q2
9 

•pazaıteıı ~nil saat l4 te lzmitte askeri satın alma komis3 onunda vapılacaktır "'art-
ame sureti k · • · .,. 
~ omısycmumuzda mevcuttur . Şartname suretini görmek isteyenlerin lto· 
;:;:~7uuı ve te difııaınelerini vermek isteyenlerin İznıittcki mezkı,; komisyona 

y apah zarfla nıünakaEava k J z . .1 . A l . il fi 1 • onu an .aradakı kılaatın ı ıtıyacı olan ı;ığır ve ko) un 
et erıne verı en ıat ıı.r bahalı . Uid·· . d 1 . 

1 . Jb l . 21 llil 2 ıı;or uğün en a enı suret c münah.asaya lıı.onınııg. 
ltlr. a eaı ·ey ·9 9 cumartesi "Ü ·ı 16 d Za d · · " ' d 1 l t T r 1 . • o nt saat a ra akı nskerı şauıı aluı!l komi:ı-
;yonııı.\ a yapı are · ır. e ıp erın Zaradaki mezkur lwnıis.ı-ona ıniirnrııııtları. 

.;ı ibtiyact içiu kumas ve a•ıar ··ı . . 
Orou 

1 
lb. - 00 1 

~ cı ıetı eskerıycclerı 'eri imek {art i) it· 450 tıını 
takıl'D kl.f ıkke ~ ıae v~ :>]' . 

1
' 8f!utk ıle 1300 kal çama~ırcn ma..;ar ifi saire,,i uıütt-alı-

h'~ ~t olma uzcre ınıa ı\c crı apah za f 1.1 K11tıe "" • • .. d:f . .. ~ usu ı milrıakasaya konmu~tur. İhalesi 
25 E)4ül tjı.9 tarıhıne )musadı çarş,aınba gunu saat 15 le htaııbulda Fındı"- l ııla konııs-

ü akauı sa onnn a pıpı acııktır. Tar ı _ . . . 
)'ou.umuı m n . . . ıp e.ın şartname ı;urdını \ırmi kurns 

uk b'l' A'e almaları ~·e teklıfnamclC'rırıı ı,ıartııuıneueki ıun~da fü 1 k • . . ' m a ı ıa1.& · zar ı c omıs) oıı rıya-

eetine vermeleri' .... ~········· ..... ··•·················· .............. ... 
fÖçün~.~.~~?~~ .. ~~~~~.~~':!~.~~~~!.~~~~~-~~ . .l •••••••••• 

. . . . 1•0 çeki odun. 32000 kilo Yulaf &}rı a\n pazarlık suret'! 

K ıtaat ıhtıyacı ıçın :> . E 1•1 929 t h' .. . 1 e 
d:..ı kt. lhal"'"I 5 · v u · arı ıııe rnu,aılıf l'er~ernlıc gti ·· mubayaa e 11ece ır. • . . 1 . • ııu 

. d'l kt' Taliplerin ~artnamesını µ:ornıe erı 'e ;;artııumcde i azılı olan 
eaat 14 ~e ıcr~ e ı 1'~e ır. . umu;,da hazır bulunmalaıı ilan olunur. 
tekila.ıekı te'mınatlarıyle komısyon · 1 k 'l b 

ih . . 89~0 kilo l\ıınızı ılonıııtes pazarı suretı e mu ayna edilecektir. 

K ıtaat tıyacc ıçıu 
9 

:>p b gil ü saat )4 le icra edilecektir. Taliplerin ~artna 
ihalesi 5 Eyltil 92 erşen e n ' . . · 1 ·ı . ~ -

. <l . 1 olan şekıldekı temınat arı e kuınısyonunıuzda 
:tnetiııi görmııelerı 'e ~artoame e ) azı ı 

haıır bulunmaları ilan olunur. .1 b d'l k . 
· · · · 1157459 k'l K ot pazarlık suretı e mu ayaB c ı ece tır. Iha-

K ıtut ıhtiy9 929acıÇıçın h ti .. ı o t urua·· tte ıcra edilecektir. Taliplerin şartnamesini 
l 91• 4. . a""'ın a g nu ııaa on or . d e · ,,- . . · l · ı komısyonumuz a hazlr bu. 

gör~eri ve şartnamede yazılı olan şekılı.lekı temınat arı e 

:tnnııd•ı ilan olunur. ....................... : 
! oo;.i~;;;ı k:i ·:;;d~ .. ;;;;~i;~. komisyonundan: ı 
ı ···········~ .............. ~·························· 

4. K. O. irtibat zabitliğine . 
500 Kolordu kıtaatının ihtiyacı için (1500) kilo kuru fasulye (7500) kılo bulgur (7 . ~ 

kilo pirinç ve l6000) kilo mercimeğin pazarlıkla mubayaa edill'ceğinden ;artnamesını 
görmek ye pey sürnıel. isteyenlerin her gün komisyona müracaatları. 

4. K. O. irtibat zabitliğine 
Eskişehir kıtııatının ıh i)aCı olan ( 30100) kilo sığır etile ( 7500) ~ilo koyun tti 
28 · 8 . 929 dan itibaren (20) gün müddt!tle ve kapalı ıad usulile münakasaya konul· 
doğundan talip olanlar şeraiti öğrenmek üzre her gün ve yevmi ihale olan 19 • 9 • 929 

'ça.reamlı:ı günü saat U te teminatı muvak~atelerile komisyona gdmelcri. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i Bakır köyünde barut fd.rikalarında imaltı harbi ye ı · 
$ + btamhul satınahnıı komieyonundan: + .......... ~·····················~ ... ·~·········· ... ······ 

A<lt!t 
Be lz t .. ·· 2 · Adet 

ı mu oru (,az mntörü 3 
ABrdodler • l Ziraat lolı.omobili 1 
Dizel • 8rJ ıno~oıu 4 os c l lı . d" 
Balad 2 ort ve· Fıyat motar parçaları. 

ıf ' ~ 'ia~ıh malzeme mllıayecJc ile ı.atılar.aktır. ihalesi 24-9-929 sah günü saat 
on ti ortte ıcra kılınaf'a~ırıılan i~tiraya talip olanı ırın teırıinatlerile komİs)·ona miira· 
caa arı. ' 

ı. ki ve ü .. .. 
. . ç tonluk uç adet arazoz 11 • Eylul • 929 Çar~amba giinü pazarlıkla muba· 

}aa edılecf"''ınrl"n talıp J 1 k 4 
•• • • k d mc 0 0 an arın mez ·ur gunde temınatlarıle beraber An ara a 

a .. rkez s.atın alma komisyonuna muracaetları ve şartname~ini görmek isteyenlerin her 
,.,un koınısyonıı muracaat eylemeleri. 

~ .............................................................. . 
ı ~1ekatibi askeryie satınalD.la komisyonundan j 
~ ............................................................ . 

Süt Yoğurt 
Kilo Kilo 

10000 5000 Harbiye Mektebi için 
4000 O Gülhane lla<ıtanesi için 

35000 25000 'fıblıiye ~lektebı için 

.. Balada mıdıal ler~le hiza! ırında. ~ikdarları muharrer Süt ve Yo~urdun kapalı zarf 
munakas,L~ınrl~ tnlılıı rn lı.ur etnıedığm<len pazarlığı 7 • eylül . 29 Cumarte::-i giinii saat 
l t:lO da Harbıye \lektehı yemekhaneleri önündeki mahalli mahsusunda icra kılına. 
aktır. Taliplerin ~artr emesi için h c misycnı n uıa müracaatları ve iştirak için de pa· 
zarlık mahallinde hazır bnlunulmaııı ilan olunur. 

Odun • ·:· + 
Çeki 
1000 : Topcu atış Mektebi iç.it 
500 : Maltepe Lisesi için 
400 : Mesıaha Taburu için --llıOO 

Balada ,\lahallerile hizazalarında mıktarlan muharaer 1900 çeki Odun bir ~art· 
namede olarak kapalı zarf nıünalrn.,asınnald fiatın gali görülmesinden 4 . Eyini • 929 
Ç.arşamba giinii saat 15 de Harbiye Mektebi Yemekhaneleri önündeki mahalli mahsu
ımnda pazarlıkla sa tın alınaf'aktrr. Taliplerin qarınameqi için komisyona muracaatları 
ve iştirak içinde pa;:arlık mahallinde hazır hulunmalaıı ilan olunur. 

"aman 
Kilo 

50000 
ıooo 
1000 
3000 

6"lö'öö 

Topcu atış Mektebi ile ölçü taburu için 
:\fııltep~ lise~i için 
Giilhane Ha~tane"i için 
Halıcı o~lu lisesi için 

Raliidn mahallcrile hizalarında mikdarlan muharrer 61000 kilo Samanın bir cart· 
na~ı:'.d~. olar:k 1-Evl~il·C)2Cl Çaı~anbıı güııii eııat 14,~0 da Harhi)e Mektebi yemekh~ne· 
ll'rı :•nııııılı•kı .. nıahallı malı,.~ı~ı_ıııda p~zarlı kl satın alınacaktır. '1'alip1erin şartname için 
komı::Mma nıuracaatları ve ıştırak ıçtn de pa1.ıı.rlık mahallinde hazır bulunulması illin 
olunur. 

A skeri Mektepler iinç J\fiinakaııa ve pazarlığa konulan 75000 kilo.. Yerli Pirincinin 
fiatı gı:.li g.örlildiiğüııd;-n tekrar pa7arlığı 4 - Eylül . 9!!9 Çar~amba günü saat 

15,~0 rla Harbıye :\lektcbı ''eınrkharıelf.'rl önündeki mahalli mahsusunda icra kılına· 
•·aktır. Tuliplenn ,artrıııme için lrnmİ") onmnııza mvrac-aatları ve i 9tirak içinde pazar
lık mııhallind~ lıuluıınıaları ilau olıırıuı. 

}f aHJar paşa :ıa .. ıa~~"i i~iu <.ıOOt~ kıl_" .. :\larıl!ııl_ kumiirü pazarlıkla ~atın alınacaktır. 
Paıaı lığı 7 l~) ltıl )29 cuımırte.,;ı gunu sııat b de Harbiye J\Tektdıi ) ı•ıneklııınelcri 

iıııii111leld ıııalın11i rnahsu uıııla icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için komi~rnna 
mürııeaııtlnrı ve iştirak içııı dtı pazarlık ınahııllinde hazır hulunuıası ildn olunur. • 

G iillıarıe hastane~ için ıanu : ·e Zt) aııcn ifoyt teahhut etmeyen l\fiiteuhlıidiue ait olmak 
~ Y.üz~re nam ve lıeı:abın.~ ~0000 kilo Yoğurt .Patarlılda satın alınacaktır. Pazarlrğı 
ı 1'.ylu~ q2q t•uıuatll'sı guıııı t>uat 14,30 da IIarbıyc mektebi yemekhaneleri önündeki 
mahııllı. ııı~hsu~u'.ıdıı l"r,ı kılınacaktır. Taliplerin şartnarncsı için komidyona müracaat
ları 'e ıştırak ıçın ılc pn7.nflık mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

.......................... ~~···-... ......................... ...... 

L.~~~~~2~~!!.~~~~!.~~~] 
Bakırköy mal müdürlüğünden: 

Bakırkôyünde Hazinedar çiftliği ile Osmaniye kariyesi arasında 
Polya hanım ile mahtumları Agop ve Bedros efendilerden metrük 
olup hazineye intikal eden 395 dönüm ara2inin temliken furuhtü 
17-8-929 tarikinden 5-9-929 tarihine kadar yerimJl gün müddetle 
müzayedeye vaz edilmiş olduğundan beher dönüme taktir olunan 
675 kuruştan 2666 liranın yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçesini 
hamilen Bakırköy Malmüdüriyetipde muteş kkil komisyonr müraca
atları ilan olunur. 

Adliye vek•lelinden: 
1 - Gıyap kararı Sulh 
2 - Teblig' varakası 

" 3 - lhbarnaine ,, .. 

150000 Varaka 
150000 
200000 " 

4 - Teskere defteri .. 
5 - Zimmet defteri umum 
6 - Esas dPfteri Hukuk 
7 - Tetbir ihtiyatide 

O " 5 ODefter adet beheriyüz varakalı 
1500 
1000 
500 

" .. il 

" .. " 
8 " - itiraz ve temyiz kayit 

de~eri umum 80o 
9 - Taalluk muhakemat Of. 15()() 

10 - Hasılat defteri 750 
11 - Emanet eşyayı cürmiye ceza 750 
12 - Müddei umumilik esas ., 

.. .. .. 
.. 
" .. " Beheri yüz varakalı 

u ., 

' • 1 

.iLAN 
Istanbul tramvay şirketinden: 

İstanbul tramvay şirketi bilP.tçilik vazifesi için talip aramaktadır. 
Bu vazifeye talip olanlar cuma ve pazardan mada her gün sabah

leyin 9 ile 12 arasında ve akşamları saat 15 ile 18 arasında Galatada 
Hayneman hanında şirketin hareket kalemine müracaat edebilirler • 

Biletçi olmak isteyenler atideki şartları haiz bulunmalıdırlar: 
1- Türkiye tebaasından olmak. 
2- Yaşı 20 den fazla ve 40 tan aşağı bulunmak. 
2- Askerlik vesikası yolunda olmak. 
4- Yeni harflerle okuyup yazabilmek ve hesaptan imtibaa 

verebilmek. 
3- Hizmete girmezden evvel tıbbi muayene neticesinde ıibatt. 

bulunduğu tebeyyün eylemek. 

lstanbul gümrükleri baş 
ıniidürlüğünden: 

.i.stanbul gümrükleri ba41müdtirlüğündeki kalorüfer için münakasai 
aleniye suretile 150 ton Lavamarin kömürü mübayaa olunacaktır. 
Taliplerin başmüdürlükte mevcut şartnameyi görmek]e beraber 10 
eylül 929 salı günü saat 16 da icrası mukarrer munakasaya iştirak 
edebilmeleri için mezkur başmüdürlükteki komisyona müracaatları. 

+ ·:· •!• . 
İstanbul gümrükleri için münakasai aleniye suretile 28400 kilo 

mangal kömürü mübayaa olunacaktır. Taliplerin lstanbul gümrükleri 
başmüdürlüğünde mevcut şartnemeyi görmekle beraber 10 eylül 929 
salı günü saat 15 te icaası mukarrer münakasaya iştirak edebilmeleri 
için mezkur başmüdürlükteki komisyona müracaatları. 

•> ·:· ·:· 
lstanbul gümrükleri için münskasai aleniye suretile 806 çeki odun 

mübayaa olunacaktır. Taliplerin İstanbul gümrükleri baımüdOrlügün· 
de mevcut şartnameyi görmekle beraber 10 eylül 929 salı günO saat 
14 te icrası mukarrer münakasaya iştirak edebilmelari için mezkOr 
başmüdürlükteki komisyona müracaatları. 

Vakıf akarlar müdö.rlU
QUn den: 

KIRALll( HAN 
l - Bahçekapıda Hoca AJaettin mahallesinde Orozdibak Müea. 

sesei Tüccariyesinin karşısında Birinci Vakıf Han mliddeti icarı 

(Eylül-929) gayesinde hitam bulacağı cihetle tealimi tarihinden (932) 
ıenesi Mayıs gayeıine kadar kiraya verileceğinden kapata zarf uıulile 
Ağustosun (29) uncu gününden Eylfilün (18)inci Çarıanba pü Mat 
ondört buçuğa kadar müzayedeye konulmuştur. 

- 2 Talipler müzayede ve milnakasa ve ihalit kanuaunua (10) 
uncu maddesi mucibince teklifnamelerini bir zarf derununa vu ve 
Üzerlerine isimlerile şöhretlerini tahrir ederek mezkur memhur zari 
(1700) lira miktarındaki teminatı muvakkate makbuz ilmühaberi v97a 
aynı miktarı natık Bank kefaletnameıile diğer mühOrlü bir zarf derun· 

una vazedilecek ve mazrufun üzerine teklifnamenin bu mahalli talep 
ve isticarma ait olduğu işaret olunacaktır. 

3 - Müzayededen alctem teminatı muvakkate ıuretinde ve ikinci 
madde mucibince ita kıhnacak miktar bedeli ihale on güa zarfında 
müddeti icareye ait miktar ihale üzerinden temiaatı kat'iyeye ibllt 
olunacaktır. 

4 - Talipler müzayedenin yevmi ve saat icrasından mukaddem 
işbu zarfı bir makbuz mukabilinde encümeni idare riyuetiae t.Ydi 
edeceklerdir • 

5 - Taliplerin vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatle umumi 
şartnamenin bir suretini alacaklardır. Dahili müzayede ola•lar tara
fmdan işbu şartname ahkamı mündericesi tamamen kabul ve ziri 
imza kılınarak balada biriDCİ madde de mallarrer teklifname ile 
birlikte memhur zarf derunu mezkQr tartnamenin de ituı ilamdır. 

Dana münakasası 
Pendikte Serom darülistihzarı müdüriyetinden: 
Müessesemizce kapaalı zarf usuliJe yüzde onbeıi KırımJ miiteba .. 

kisi yerli olmak üzere iki yüz dana ahnacalctır. Taliplerin prtaamo-
sini görmek üzere her gün; münakasaya iştirak için de yeYJDi ihale 
olan 4 Eylül 929 Çarşamba günü. saat ondan on ikiye kadar mu· 
vakkat teminatlarını Defterdarlık bmasıuda muhasibi m.eı'ullütümll• 
ba' dettevdi .saat on beşte ziraat milesseıeleri mubayaat kom.iayoa ... 
ıelmeleri. 

defteri MüddeiUm.750 
13 - Ilanat defteri 750 i4 - Muhabere defteri Um~~ 1500 " " 

1 ~ - Ceza esas defteri Ceza 1500 ° " 
- ikrar defteri Umum 1200 " " 

M
l 7 h- Temiz sevk defteri 7 50 " ,. 

P. T. T. leavzım mebani 
müdürlüğünden: 

Posta telgraf idaresince on bin tekerlek zamklı, dört bin tekerlek 
zamksız hük bandı ile bin tekerlek seri simenı müraile bandı kapalı 
zarf. usulile m~nakasaya vazedilmiştir. MOnakasa ?l te!riaievel 929 
tarhı?e müsadıf pazartesi günü saat 14 te icra edılecetınd_en yevmi 

e akim v D .. Adl" . . kAv" " " b d . e evaırı ıye ıçm agıt ve malzemesi Levazım an-
. arı_n ı2." 9erılmek üzere berveçhibala evrak ve defter matbuanın tab' 
~yesı d"I • k- ?,29 tarihine miisad:f Perşembe günü saat 15 te ihalesi 
ıcra e 1 nıc uzere 2~ - 8 - 929 tarihin~en itib ren yirmi gün m~ddet
le ve kapalı zarfla munakasaya vaz edıldiği cihct]e şartnameyi gormek 
ve daha zıyad~ tafstlat almak üzre Istanbul Adliye levazımına ve 
Ankarada Adlıye mubayaat komisyonuna miiracaot etmeleri ihalenin 
vek&let nıubayaat koıniı;yonunda icra kılınacağı ilan oiımur. 

• 

mezkurda muayyen olan saatta teminatı h.avi ve asuline tevfıkan bp .. 
tılmış olan nıemhur zarfların komiıyon riyasetine teılimi ve ol~aptaki 
şartnameyi almak için de her i'Ün yeni poıtanede levazım mubayaat 
şu besine müracaatları. 



• 

Vakıf akarla_~ EKsE=ı.Siôii"~ 1 icareti bahrt~fe mektebi. A.Hsi mt1" 
müdürlü~ ünden: ~BOFVAOBKRi~~~i.SE 1 g ' Galata Karaki,y Pooa..-am bavaa1 koınis~orıu ri~ra5eiinden: 

. 1 
oda 

l\.iüzayedeye vazolunan eınlak rırmı i~ti~a.lin~.ek.~ ~ahat-
B h k d d .. d" ·· k f h b' · · k d 39 N 1• ı lehıcının ustunde Pazarlıkla labaratoir alat ve 

4 

edevatı münakasası 
a çe apı a or uncu va ı cının ırıncı atın a o· I ili H 1' d•] 

anım eıen ı ere: 
- Balatta Tahtaminare mahallesinde Çiçek sokağınka 3 N o. p d ·· ı 2 

hane 
3 - Sütlücede Mahmut ağa mahallesinde Tekke çıkmazında 

semahane ve bahçe 
4 - Üsküdarda rum Mehmet paşa mahall-!sinde Çeşme meyda

IH caadesinde 3-1 No. dükkan 
5 - Üsküdarda rum Mehmet paşa mahallesinde Çeşme meydanı 

caddesinde 13-15 No. dükkan 
6 - Üsküdarda Çinili mahallesinde Silalıdar ağa sokağında 

216 No. dükkan 
7 - Üsküdarda hace Hesna hatun mahallesinde İmaret çıkma-

zında ahur 
8 - Küçük çamhcada Mecidiye' mahallesinde Faik bey soka

ğında 19 No. dükkan 
9 - Boğaziçinde Kuzguncukta çarşı cad<lesinde 111 - 27 No. 

dükkan ma arsa 
10 - Haydarpaşadn İbrahim ağa mahallesinde ve caddesinde 

17 No. dükkan 
11 - Kulekapısında karanfil sokağında kahvehane ve arsa 

Müddeti müzayede: 16 ağustos 929 dan 7 eylül 929 cumartesi günü 
saat on dört buçuğa kadar. 

Balada muharrer eml~k kiraya verileceğinden müzc.yedeye vazolun-
muıtur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ı:derek müza
yedeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf akrlar 
mldürlüğüne müracaatlara iJfın olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu müd
det zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporla rını 
görebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: . 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Beyoğlunda katip Mustafa çelebi mahallesinde küçük pnr

mak kapıda 34 • 42 No. hane. 
2 - Beyoğlunda şahkulu mahallesinde kulekapısında 24 No. 

dakkan. 
3 - Mahmut paşadf. şeref sokağında 26 ve 3 No. servili 

aıesçit ve odalar. 
4 - Çarşıda çuhacı hanı alt katında 41 No. oda, 
5 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde imam sokağında 

6 • 8 No. garj. 
6 - Valde hanı birinci kemerde 9 No. oda. 
MtlCldeti müzayede: 2~ Ağustos 929 dan 18 Eyl~l 929 Çar

ıamba günfi saat on dört buçu~a kadar. •c • , 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazo

lunmuthır. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört 
buçupna kadar fartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 
ederek müzayedeye iştirak etmek üzre Istan bul Evkaf müdürlüğünde 
!akıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malUmat almak isteyenler bu 
mü~t zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
raporlarlftı görebilirler. 

V ôkıf akarlar 
mlıdlırlUQUnden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek eml~k 
"' ı' · Çarşıda çadırcı1arda 48 - 42 No. dükk~n. 

2 Çakmakçılarda tarakçılar sokağında 35 No. dükkan. 
3 Çakmakçılarda valde hanında .21 No. oda. 
4 Hocapaşada ibni kemai caddesinde 45 No. arsa. 
5 - Yeni cami havlusunda 114 - 15 ve 27 • 28 No. maklup 

iki dükkanın vakfa ait hissesi. 
6 ·- Yeni cami havlusunda 40 - 41 ve 107 • 108 No. maklup 

iki dükkanın vakfa ait hiss~si, 
7 - Pangaltıda Fransız mezarlığı karşısınd~ 115 No. iki oda 

bir mutvak. 
. 8 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde camii şerif soka

ğında 7 - 9 No. maa oda garaj. 
'9 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde caddei kebirde 

apartman tahtında bodrum. 
10 Kasımpaşada emin camii mahallesinde samancı sokağında 

45 No. dükkan. 
11- Kasımpaşada camii kebir mahallesinde ahır. 

· 12 - Eyupta· eski yeni caddesinde 46 No. dükkan. 
13 - Tophanede firuz ağa mahallesinde kadiriler yokuşunda 

1 No. dükkan. 
14 - Arnavut köyünde tevfikiye camisi tahtında 42 - 38 No. 

Cfilkkin. 
15 - Üsküdarda hacı hesna hatun mahallesinde imaret çıkma

.. zınaa vakfa ait arsada baraka. 
16 - Üsküdarda vapur iskelesinde arsa. 
17 - Kadıköyünde cafer ağa mahallesinde cami tahtında 18 No 

dükkan. 

Müddet: 11 Eylül 929 Çarşamba günü saat on dört buçuğa kadar. 
· Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharrer emlakin pa

!arlık1a kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. 
Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait talep· 
lerini dermiyan eylemek için lstanbul Evk;ıf müdüriyetinde vakıf 
akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler müza
yede odasınd::ki ecri misil raporlarını okuyabilirler. 

ar esu er (kaşa) 
Her renkte son moda Mektep mihanik elektirik fizik labaratoirı için mübayaası muktezi 281 kalem alat ve edevat 5-9-929 
14 ~ liradan itibaren Perşenbe günü saat 14 de ihalesi icra kılınmak üzere pazarlıkla münakasaya vazolunmuştur. 

~ p Taliplerin şeraiti anlamak üzere Cumadan mada her gün Ortaköyde mektep müdürlüğüne ve ya 
m . ardeRÜ ler(trench-coat ' Istanbul defterdarlığı binasında zirai ticari müessesat muhasebeciliğine müracaatları ve münakasaya 

bej ve liich:ert renklerde iştirak için de yüzde yedi buçuh nispetinde muvakkat teminatlarını yevm ve saati pazarlıktan evel 
n2l 

1
. d .. 

1 
mezkur muhasebeciliğe tevdi ederek vaktı muayyende mektepde müteşekküJ mübayaa komisyonu 

~ ~ ıra an ıtı >aren . ;.;:; riyasetine müracaatları. 

~ I\1Iuşaı11balar (ipekli) ,.~~/'~ ·' -~-~--~·:___.ı .-.--.-.-.-H--a---y_a_t-pah;Iı l ıOm~-k~ı·;;-•••• i 
~ her 13 l liradan 1 ~ ....-..... + ~ 
f rt·ııkte - 2 itibaren ;. ..~' ~ . _ ı + Fiatlar.in daimi yükselmesinden 
· Beyefendilere: ffi 1 c-.jf;;fSE'{:F.~:li/"m- . ı şikayet edenJerf-

l '"~~,~~;~;;~i~;~;~~~;;;~ 'Sev~n-::'iFHn 'i: Güzel bir nasihat i 
~lerkcz Acentası; Galata Köprü hn· 1 B.. ·· Ş l J ' h • 

241 ıı·ra<lan 1·tı'haren 6 I utun . ar nn en ucuz ına satan tıcaret anesı ;2' şında Be) o~lu 23 2 
• Şube A c:ınta~ı: :\le:.'adet han ı altında ı· olan 

~f Spor kostii.mleı·i -ıanLuı 2740 1 - - . ET ABLISl\'JAN ı 
Uı l6i liradan itibaren Ayvalık sür.at postası 

İnailiz k • • l ( MERSİN ) vapuru 3 Eylül 

~ 
biÇ'iıninde OStUm er Sah 17 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu Çanakkale 14-} liradan itibaren Küçükkuyu Edremit Burhani-

ç kl ye Ayvalığa gidecek vo döy 
ocu - ara : nüşte mezkur iskelelerle bir-

İngiliz ) ıf b l tikte Altmoluğa uğrayacaktır. 
biçimi lll UŞ3111 a ar Gelibolu için yalınız yolcu 

51 alınır yük alınmaz. 
liradan itibaren 2 - ~ ~ 

Erkeklere: 
m İngiliz !\ıf b ] I ~hiçimi nıuşanı a ar 

8 t liradan itibaren 

Erkeklere: 
lngiliz ga- p d ·· ı . 

f. bardininden ar esu eı 1 

14~ liradan itibaren 

Tiftik paltolar 
'12~ Liradan itibaren 

"'' . 
Kadınlara : 

Fantazi ~} uşan1balar 

9i liradan itibaren 

lsıııarlanıa kostümler' 

3 O liradan itibaren 

tak~tle de ıuua-

l+.~!ı~l!~~.L!~~~·' 
ŞARK MALT HULASASI 
~ -

İştiha kuv\·et ve ~ıhhat için 
{'ll miie-...,ir devadır. Bilfımum 
t'czarıelerde bulunur . Umumi 
depoları Romonti fabrika-.1 Tele
fon: B{')uğlu 583. ve İ!:ıtanhulda 
Ekıem ı\'ecip ecza deposu. Tele· 

fon 1~tanbul ';"8 ,-------... 
Şehremaneti ilanları ..................... ,. 

Bedeli keşfi 1067 lira 87 
kuruştan ibaret olan Kadıköy 
Fener yolu Ahmet bey soka
ğına derdesti inşa mecra 
ameliyatı 3-9-929 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiş olduğundan talip 
olanların 23 - 9 - 929 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 
onbeşte bedeli keşfe nazaran 
7,50 teminat akçesi ve ehliyeti 
fenniye vesikalarını hamilen 
daire Encümenine müraccat 
eylemeleri. !' 

r.mcmzzmwr MfBl!!!!I?+~: 

• 

Trabzon ikinci postası 
( ANKARA) vapur~' 5 Ey-

lül Perş~mbe akşamı Galata 
rıhtımınclan hareketle Zon
guldak İnebolu Sinop Sam
son Ünye Eatsa Ordu Gire
son Trabzon Rize Hopaya 
gidecek ve dönüşte Pazar 
iskelesile Rize Of Sürmene 
Trabzon Polathane Tirebolu 
Gireson Ordu Fatsa Samsun 
Sinop İneboluya uğrayarak 
gelecektir. 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz lüks ve sür.at postası 

SAM~UN 
'ı:APURU 

EiLuı:. Çarşamba 
Günü alCşamı Sirkeci rıh

tımından harekerle doğru Zon
guldak, İnebolu, Samsun, Or
du, Gireson, Trabzona Sür
rrıene ve Rizeye gideceir. 

Taf~ilat için sirkecid~ Yel
kcnr.i Hanında kain acenta-.ı· 
na miiracatla. Tel. I-.taııbul ] 55 

Fotoğraflevazı ınatı

nızı aldığınız nıağa

zadan isteyiniz. 

lllE&IO ,.1·.~ 
Miti, ApolJ<ı n uır cıru ı.,. 4 
llMuklannı bllcyco h ••Y•ııı hıy 1 
ıtl kOçQk malılnt uyeılnde ıurtli 
dtl•'tdt yeni bir bl>•lıla .,,.., ı , 

.ı .. ., ııbı bir anlı MsHCllll> 
I 

ff• , ... Mlıllr 

U•911ll A<tDıaı.11: 

lhu·:thard G~"Cnbciıı •;..: tGrck~ı 
Eıtaı:ıb..;.G...ı.,,4l ·------ ---------· 

OROZDI-BAKı 
iN ı 

Hali hazırdaki lıüyiik tenziliitlı satışından ı +•••• her halde istifade ediniz. • •••• ı 
Terzilik ınel{tebi 

müdiirlüğüııden: 
1 - Mektebe kaydü kabul rrıuamelesine başlanmıştır. 
2 - Her gün saat ondan onbeşe kadar müracaat etmelidir. 
3 - Mektep nihari ve meccanidir: 
4 - Mufassal malumat mektep müdürlüğünden alınmalıdır. 
5 - Mektep Sultanahmet Dizdariye mahallesindedir. 

Hava gedikli kiiçük zabit makinist 
mektebi müdüriyetinden : 

Orta mektep mezunu olmayıp müsabaka ile duhule talip olan· 
ların 8-9-929 Pazar günü saat 10 da mektepte ispatı vücut eyleme
leri lazımdır. 

z;ı 41 

LCKS 
ınce çamaşırınızı nıuhafaza eder 

İnre çamaşırınızı yıkamak için LÜKS kullanınız. İki defa fazla daya· 
nır. L (' K S çama~ırlarıoıza tazelik verir. çamaşırları ovmak iazım değil 
çünkü muzirdirl LCKS tehlikesiz ve mükemmel .. urette temizdir. 

Yıkadığınız ince çamaşırlar için LÜKS kullanınız. 

LUX 
lE\'ER. BROTHERS llMIIT:D 
PORT suı-.:..tOHT. Et>.01 At.O 

W•t.• ...... . 

~ 
1 

i 

----·- --···--·-··-.. - - ··----·- · ···--·-----;--.. 
- İktisat Vekaleti Hima~·esinde 

l~K KADINI~AR~ BİÇKİ YURDU 
Müdürliğünden : 18 inci ders senesıne mahsıuı kayıt muamel~tına 

başlanmıştır. Başka yerde şubemiz yoktur. 

DAK'fİLO KURSf,AUT 
İçin talebe kabul olunur. Adres: 


