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MANDA 
Filiıtlnde mühim bir kargafalık 

eldu, Araplarla Yahudiler bir biri-
•• ıeçtiler. Mandater devlet, İngil
tere, kuvvet sevketti, işler yatıştı. 

Bunun tafsilatını telgraflarda 
l'~rdünüz. Bu hadise sulh ve müsa
limet taraftarlarını düşündürecek 
bir mahiyettedir. Kudüs ve Nalbüı 
ıancakları bizim idaremizde iken 
oralarda hiç ıürültü çıkmiyordu. 
Memleket Britanya mandasına ve
rilince kan gövdeyi götürdü. Niçin? 
Koca Britanya hükumeti idarecilik
te bir kemal göıteremedi mi? Es
kiden MuHnın ümmeti de, Muham
medin ümmeti de kardeş gibi ge· 

' çiniyorlardı. Ne oldu da şimdi bu 
iki millet yekdigerini boğuyor? 

Belki bu ciheti karilerimlzden 
bir haylısi bilmiyor. Bunu tavzih 
etmeliyfz. 

Fili•tln manda1ı arazisinde tam 
800 bin Arap ve ancak 80 bin be
nt-iarail var. (Bu rakamlar resmi
dir). Bu sek•en bin Y ahudinin ek
ıeriyeti yerli değildir, Rus, Roman
yalı, Lehli muhacirlerdir. 

fngiltere Filistin mandasını alır
ken Milletlerin cemiyeti, danışıklı 
dövüC', şu tartı koşmuştu: " Fili.tin
de yahudilere bir millı , yurt tesis 
etmek. ,, Bunun neticesi şu olmak 
lizım geliyordu: 5000 senedenberi 
Filistini terkeden beni - İsrail yavaş 
yavaş oraya hicret edecek ve orada 
bir yahudi devleti teessüs edecek. 

Pek ala! Fakat bu ışte memle
ketin asli ahalısi olan müslümanlar 
ne olacak ? Onlann iraptan mahal
leri yok. Onlar eriyecek, kaynaya
cak, mahvolacak .... 

Dünya yahudileri nakten yardım 
~t\iltr; yafa havalisinde Tel-Aviv 
o :hi. cAhirlP.r. ı. .. ,. tarafta mamure-

• acaı ~uer. -Ziri' an-
lar ara pi.arla. i~i. geçinmek şöyle 
durıun, bır bm ıle kavga ettiler, 
botuttular ! Bir takımı komünist 
köyler teşkil ettiler. Diğerleri alel
ade koloniler vücuda getirdiler. 

.Arapların malları istimlake baf
J;ınıldı. Zavallı ahaliye : 

- Yol serbestir l dendi. 
ingilterenin de, milletler cemi

yetinin de buna hak ve salahiyeti 
yoktu; çünkü manda usulünde 
•halinin temayülüne bakmak şarttır. 

Manda bir velayet. bir va.ayet
tir. Manda altında olan öldürülmez. 
Fakat Filiıtinde milli yurt tesis et
mek iıteyen yahudi lord ve milyo-
nerlerin fik · 1. . · . ba rı 'J'1 ıp geldı, lngıltere 
h •ergilze,te atıldı. Netice: isyan 

arp vf!e Britany~ mükellefleri içi~ 
maara 

Bir milleti binlerce ıenedenb . 
vatan ittihaz ettiği yerd k erı 

· en otmak 
medenıyetle telif kabul et y 

d
'l . k mez. a-

hu ı erın mu addeı added'I 
ki 

.. . d ı en o 
topra ar uzerın e hiç bir hakları 
tasavvur olu!1~az. Eter öyle olıay
dı Araplar ıçın de İıpanyada bir 
milli yurt edinmek hakkı te•linı 
edilmeli idi. Binlerce sene evvel 
Kudsü Terkedenlerin be' yüzüncü 
derece torunlan şimdi o topraklar
da hak iddia ediyorlar. Gülünç bir 
talep! Bu talep naıara alınır~a ci
han haritasını bir kerre tadıl et
mek icap edecek ... 

Londra kabineıi gibi ağır başH 
bir hClkOmet Balfour ıamanında 
bu safıataya kapıldı. Bu gün ise 
kabine bunun ne yaman bir hata 
olduğunu yakından görüyor. 

Ekser i'azeteler mandanın ·terk il 
ne ve Filiıtinin hemen tahliyesiae 
taraftardır; zira, senede her biri 80 
TOrk liraıı vergi veren fnl'ilizler 
artı.k maaraftan uaanç i'etirmitlerdir. 

Bu tan ve ferefin biç kin yok, 
masrafı pek büyGk. 

Bu arbedelerde bir hayli Amerl-
kah da telef oldu. Demek ki lngil
tere ittihaz ettiji idare ile aıayifi 
bile muhafaza ve idame edemiyor. 

Sahipleri yahudi lortlan olan 
"Dail Mail" i'ibi İnailterenln en bü
yük gazeteleri bile mandanın bir 
an evvel geri ahnmaıı fikrindedirler. 

Hani Türk idaresi? Bizim zama
nıınızde uli ahalinin hiç bir hak
kına tecavüz edılmemişti, Müsavat 
tamdı. Bu gün ise araplar kı,kır
tıldı ve bütün fngiliz kara, deniz 
ve bilharsa hav11 kuvvetleri onların 
{i: c:-i m. ... \!:edildi. 

Medeniyet ve insaniyet namına 
yazık ve ayıp ... 

Zaten Filiıtin ile Suriy~nin yek
diğerinden ayrılm2.sı da bir hata 
idi. 

MiJli birliği kırmak için İngilte
re Filistine yahudileri, Fransa İ!le 
ermenileri sevkediyor. Dünya siya
seti ekalliyetlerle uğraşırken bu iki 
~evlet arap diyarlarında yeni ekal
lıyetler meydana getiriyorlar. 
. Acaba Filistini bir yehudi ülke
ııne tahvil -etmek 'yahudilerin de 
menfaatına muvafık mıdır? B 11' 
başlı yahudiler bu fikirde d ğ'ld~ ı 
1 B

. . e ı ır-
er. ır mılyona k b d ya ın ara ı yerin-
en yurdundan sökmek kolay ol

madığı gibi, şimdi dünyanın her 
tarafında müreffehen . b . ~ geçmen a-
z'..rganları da yeni bir maceraye sü-
ıuk~emek tehliikesiz değildir. 

. işte, büyük harptan sonra akte
dılen ıulh muahedeleri alemi böyle 
keşmekeşe ilka etti. 

Bebekle Tiirkuvazda Bulgaristanı • .ıı tH1tıim1er fCtefine bit çay zi~~:.5:ti verilmi tir. 

:=_--:-~-~-----m_u_a_ı_H_m_ıe_r birliği idare hey•eti, matbuat ve emanet erkanı bulunmuştur. 
~.._..~~ 

Bu tecrübeden araplar çok zi
yan ettilel ; yahudiler telefat verdi- . 
ler ve daimi bir tehdit altında kal
dılar; İngilizlerde harbetmeğe, mas
raf ,ihtiyanna mecbur oldular. 

Jşte manda tesmiye edilen yeni 
siyasetin iç ve dış yüzü. 

Gl©ı~Ü Hza 
- - )1--

Rei icümlıur Hazretleri dün 

Dolmubah<•c Saravında i lira-. . 
hat buyurmuşlar \'e hiç bir 

tarafa çıkmamışlardır. 

1 MlYısademeDeır devam ecınyoır ncırit!lR 

Kudüs cıvarında İngilizler Hahamaneye 
bir hücuma ~ğra- - ·ar. 1 haciz kondu 

Balfur İngiltereyı öyle bir çık
maza sevketti ki ondan nispetle pek 
hür fikirli olan Macdonal'ın amele 
hükumeti bile işin içinden çıkamı
yor, asker göndermeğe mecbur ol
;.ıyor. 

__...,_-~ 

Saracoğlu Şükrü B. 1 
t. Musevilerin Hahamhaneye ve Mu

sevi Orahayim hastahanesine teber
rü olarak verdikleri paradan Defter
darlığın veraset vergisi istediğini 
yazmı ştık. Yaptığımız i ahkikata na
zaran, Beyoğlu maliye tahsil ,uheai 
hastahaneye vergiyi t arhettikten son .. 
ra hahamhane keyfiyeti itiraz komiı· 
yonu nezdinde itiraz etmi, ise de 
komisyon me~eleyi tetk ik ettiktea 
sonra vergiyi tastik etmiştir. Ha
hamhane ikinci bir istida ife litiijiı 
komiayonuna .ınikacaat •tmifti.r. 
Bununla beraber itiraz komiıye>nuD• 
ca tutik edilen ve arhk tahtll1 
lazım gelen vergi henöl verilmeıill
ğinden Hahamhane ef YMannclin 
bazılarına hacız vazedilmittir. 

Huılı cihan siyaseti, dört bu
çuk sene süren harptan mütenebbih 
olmak şöyl~ dursun, eski intizamını 
bile bozdu. 

Filistinde ahali türk 

izmirde bulunmakta olan Ma
liye vekili Saraç oğlu Şükrü B. or
ada 20 gün kadar kaldıktan sonra 
tekrar şehrimize gelecek ve bura
da on gün kadar kalacaktır. - --

Verilecek 

Saatte 458 kilometre 
mesafe katediliyor. 

İtalyada her se• 

ne yapılan Şnayder 

müsabakaları, mil
letler arasında hava 
yarışlarındaki sür'at 
rekorunu kazanmak 
şerefi noktasından 
çok ehemmiyetli bir 
alaka uy andırdı. 
Yalnız bu müsa ba
kaya iştirak için, 
planları daima gi:::Ii 
tutulan hususi tay
yareler inta edili
yor. Geçen seneki 
Şnayder müsabaka
lannda İngilizler bi-
rinciliği gene mu- iNGiLİZLERiN YAPTIKLARI DÖRT 
hafaza etmişlerdi. Şu TA YYREDEN BİRi 
yakınlarda yapılacak olan bu ıene- Mamafih henüz tecrübesi yapılma-
ki müsabaka için de ayni aayreti 

.. 6 yan ve esrarı faş'edilmeyen dör-
ıoıterdiklerine fÜphe yok. düncü tayyarenin bu müthiş ve baş 

Sırf bu müsabakaya ittirak için döndürücü sür'atı da geçeceği tah-
bu ıene lngfüzler teker satıhlı ol~ min olunmaktadır. Hakikaten tay-
mak üzre dört deniz tayyaresi in' yarecilik akla veleb verecek bir 
etmi,Jerdi. Bunların son yapı) a terakki ve inkişaf devrine girdi. 
tecrübelerinde saatte 458 kilomet:: Müsabakaların neticesi bize son 
me&afe katettikleri görülrnü,tür. rekor siir'atinin ne olabilecetini 
==~~~~:::".:"':~~~~~~~~~='!ö~'s~t~e;re~c~e~k~tir. -================== 

''Dilencilik, karlı ' ~ san at!" diyorlardı. 

\; 

_ Bu otomobildeki ne diye elini u:r.atıyor? 
~.: • i .,., - Dünyanın haline baki Şimdi dilenciler 0 

~ıG!!i!i:. ı / kadar ;engiP oldular ki, otomobille dileniyorlar. 

Halbuki Haham başı Becerano 
efendi dün bir refikimizin moharri· 
rine Hahamhaneye tebliğ' edilmit 
böyle bir vergi meselesi olmadıj"ını 

KIYAM EDEN ARAPLARDAN BİR KAFİI.E 
1 söylemiştir. 

BÜTÜN DÜNYA SiYONiSTLERININ 
1 

REİSİ WEiZEMANN 
Londra, 4 [A.A] 

Resmi bir tebliğ ile bildirildiği
ne nazaran pazartesi ak,amı ~tb 
Araptan mürekkep bir grup 
Kudüıün iki mil cenubunda ve İn· 
fili& kuvvetlerinin işgali altında bu
lunan Talpiyot köyüne hücum et
mlıtir. Mutaanzlar püıkürtülmüt ve 
bir kaç kişi kaybetmittir. Aıker 
refakatinde zabıta kuvvetleri taraı
sut ve nezarette bulunmak üzere 
Yafa, Kudüs ve Beytillihimden ha-
reket etmişlerdir. " " 

Kudüı civarında Veleta koyun-
de 170 kiti tevkif edilrniştir. Bey
aanda da ikiıi müşevviklerden ol
mak ilnre 60 kiti tahb tevkife al
ınnuttar. ffa)•fa, Yafa ve Gaze ha
valiıinde ıilkün hüküm ıürmektedir. 

Bütiın Filistin kıt'ası h~r istika· 
mette daimi ve mütuqdit ur.uşlar 
yapan hava kuvv~tleri Jarafından 

nezaret altında bulundurulmaktadır. 

1<udüste bulunan ali komiser halka 
hitaben neşrettiği bir beyannamede 
son günler zarfında Araplarla yahu
diler tarafından bazı cinayetler ya

pıimış olması üzerine hükumetin 
her türlü caniyane ef':ıl irtikap eden
leri irk ve mezhep farkı gözetil
meksizin 3 Eyliıl tarihli emirnamede 

I 
zi~redilen mahkemelere sevketmeğe 
karar verdiğini beyan etmektedir. 
Bu mahkemelerin reisi ve azası 

İngiliz olacaktır. 

Montreal, 4 [A. A] 
Filiıtinde ölen yahudilerin harı

ruını yadeden ibareler yazılı bay
rakları hamil 40000 musevi bugün 
ıokaklarda tezahürlerde bulunmuş, 

(Mabadı 3üncü sayfada] 

Umumı mufettişlik 
El'aziz, 4 ( A.A] 

Birinci umum müfettişlik eylul 
nihayetine kadar burada kalmak 
üzere bütün şuabatı ile EI'azize ,. .... 
miştir. 

Botef takımı 
İzmir, 5 [ A.>L J 

Bulgari.tanın Filibe şehri tam• 
piyonu Botef takımı bir kaç ma; 
yapmak üzere şehrimize gelmiştir. 
Oyuncular İzmir sporculan tara
fından hararetle istikbal olunmuşlar
dır. İlk maç Altın ay ile, ikinci 
maç Altay ile, üçüncü maç da bu 
iki takımın muhteliti ile yapılacak-

tır. 

MlYılb>adeDe oşue~H rFi1e sa'ff1Rıaı<9ia? 

Yunanistaıı,Iaki takdiri kıyınet 
heyetleri geldiler. 

- - ----
l\.übadele komisyonu hey'eti 

umumiyesi, geçenlerde aktettiği bir 
içtimada gerek yunanistandaki, ge
rek Türkiyedeki takdiri kıymet 
hey'etlerini latyetmeğ'e karar ver
mişti. Bunun üzerjne on üçe baliğ 
olan hey'etler geri çağrılmışbr. 

Takdiri kıymet hey'etleri bitaraf 
rei.Ieri ile Türk ve Yunan deleke
leri ve komisyon katipleri dün ka
miJen şehrimize gelmişlerdir. Bun
lar ınuanıelütı devir ve teslim et-
mekle. mefguldür. Bu muamele pa
r.arteaıne kadar ikmal edilecek, ba-
dehu kendilerine birer, birer 
buçuk aylık nispctiııdc ikramiye 

·1 ' ·r verı creK vuı elcrine n ihayet "'crile-
cektir. 

Yeniden teşkil edilecek olan 
4 takdiri kiy:net hev'ctinin kadro
lan ikmal edilmiş ve k:ıdrclar ta~- 1 
dik edilmek ür.ere lı ey'cti umum.:
!" t> verilmiştir. Vc>n a-~ ~tlenn 

kadroları açıkta kalanlardan doldu
rulmuştur. 

Takdiri kıymet hey'et lerinin bu 
dafa müddeti son ve kat' i olarak 
6 ay olduğu cihetle komisyon hey'· 
etlerin bu müddet zarfında ikmali 
vazife edebilecekleri şekil de yeni 
bir talimatname yapmaktadır. Mil. 
badele komis\ onu yunanıstan: bir 
çok mıntakala~a tefrik etmiştir. 

Bu mıntakalar mahalli vaziyeti 
umumiyclere nazaran tahdit edil-

miştir. 
Mıntakaların tefrikindc biJh:u•a 

iktisadi vaziyetler ile o vaziyetlere 
göre mahalli arazi ve emlak 1:11-
metlcri nu::m dikknte nlınmıştır. 

Bu mın~ak:ılnr içi:ı aynca bir 
barem yapılmaktadır, k i bu barem 
o mahallin emlak ve crıu: isiıain 
kıycr.c~lc:i hakkı:ıda aşağı yukan 
lf r fi .. t v:ız'ctmc'~':cclir. 
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Lehtarların miitaleası : "[(aferin gibi bir ilim ve 
edep hamisi, .filozoflar muhibbesi alçak ve bayağı 
bir canı olabilir mi?.,,· Katerinin sahte filo:tKJfluiŞ,ı.· 

Felsef e onun harcı değil ••. 

'\ azan : Henri ROBERT 

ll Keterin bu ölümden istifade 
eden ycg ne kimse olmak itibarile 
töhmet a ınd k ldığı gibi, bir kaç 

sonra b zat Aleksi Orlof tara
s rfed len bazı si:i:der impa

m er' 'yetini teyit et-

'nde Viyanadan geçen 
, s fare hanede ziya-
tı. 

onra, kendisine ik
b ul ve m ütenevvi 

lüzu undan fazla 
rağbet ve iltifat ettiği için 1762 
ihtilaline , ait hatıralarını nakle baş
mıştı. O ır dr hazırundan biri 
111 ne' Pierrenin esrarengiz surette 
ölüm 'ne t I ıh edince, fazla işü
m u tesiri ıle k bine rikkat gelen 
Alek ' Orlof "kendi gibi insani his

is bir kimse için 
w. n 'lerti yapmağa 

mecb r o m pek e im bir hal 
olduğunu,, agzındnn kaçırmışb. 

Bu if de, yukarda mevzubahs 
edilen di- er busuııafla birleştirilin
ce, Aleks' Orlofun il inci Katerin
le tema en he fiKir ola;ak hare
ket ederel on n ve.. : - i. --· i!ı _uli
matı tak'p e tilji ıi beaalıef. derece
sinde ispat ncda" ol;:naktadır. 

Bundan halA şüphe edenler sal
t anat id · nd bulunması muhte-
mel olan " İvar:m öiüwünü un-
utuyorlar. an ôya firara teşeb-
büs e.tmeei · erme bil.zat muhafız
Jarı tarafına n ~alledilrniŞti, ve \'a
k 'amn impa atoriça t rafından mü
rette p olduğu bellidir. 

Bu hıid's , K~terin aleyhtarlara-
nm ıtt'h mlor. ı fa. tık ve teyit e-
den y m v· · · b'r deli: teşkil 
etm kt ve ., ·toricaı ı , tc ıli-
kelı '1ddetti her hnngi bir nı.kibi 
ortadan kal k için vasıtr: inti-
habında g·· k r.edig 'ni gfü:-
t erm ktedir. nşe ıtilıar:le Alman 
ol u ünu unulmiy lım: o da ırkının 
bütün fertleri 'bi zalimdi[! ] 

Katerinin l .k ... k;- ları kendi 
l ehi:ıd olmak "7 r ru ı, t abir ca-
izs h' si b r ~ 1 .edi ile itir~z · 
d a bulanabihrler. 

Ne demek? .. Büyük Katerirı~, 
bu mun r ve ins u sel er hü
ltümd r, ternkki fikri dhanoi:tmul 
bir v- ' t Imış olnn bü kadın, 

f f arın bu namdar muhip ve 
hayı hahı, Volt ire (Voltcr}, Diderot , 
d 'AI mbed, Grimml me:ctuplaş "' n, 

b u tef kl ·r, Mo t quiet• ( Mon
tesk' ö) nun kdik .. n, Biiyük Pd
ronun hey <e ini pph mak için Fel
conet ( fa one ) yi S~n Pctrsburğa 
getirten bu an'at t. r ar hamisi, 
muk rp erin'n hüsnünü, uki:sını 

ve cazıb · 1 kemali ın'ı •ıf'tle mc .hiı 
sen ettik erı bu b üyi'l ... tac~dar ... 

a l k ve b yağı b'r cani miydi? 
" Buna manen imkim yok ,, di

yorlar. Ruhiyat , noktni nazarından 
ha i an o r uzak b!r f. A7. -
ye ki k r nd ıttib .. , la· kendi);. 
ğinden yıkılıyorlar ... 

[ 11 Bi de mu llifir. 
~unu unutmnalım. 

Edchi 

ır m®1n1 aeırne. 
~ şY 

Yaz de GAUBİNEAU 

n 

d 
Kanı ı 

artık sen benim 
Fidyeni verdiler. 

n v Meşhede dö-

ohi mi söylüyorsun? 

- B cemler de ne bu·daladır, 
dedi, a kı bu inanı[mayacak bir 

ih' 1 Senin hükumetin bü-

Hayrı, filozoflar muhibbesi olan 
Büyük Katerine bir katil olamaz f 

İşte lehteki delil bundan iba- ' 
rettir. 

Birçok kimseler nazarında pek 
kuvvetli olan bu itirazın, yeknazar
da zihin karıştırdıtını itiraf edelim. 

Öyle olmakla beraber kat'i ad
dedilemez. 

Katerinin filozoflarla ülfeti key
fiyeti yakından tetkik edilecek ol
ursa, bu deJiiin Katerin aleyhine 
döndüğü görülür. 

Çünkü zaMren menfaat hissin
den son cierecede ueri ve gayet şe
r~fli görünen bir fikri alışveriş, ha
kıka lta, uluvvü cenabına ve hisle-
rinin yüksekliğine nişane olmaktan 
ziyade, siyasi kurnaziığmın ve ru
hundaki ikiliğin yeni bir delilini 
teşkil eder. 

Bu hükmün kalplere kök malmış 
bazı batıl kanaatlere çarpacağını, 
hatta bazı kimııeleri bir küfran 
gibi rencide edeceğini biliyörum. 

fakat ne zarar! Batıl kana atlar 
metinlerin ihtiva ettikleri bedahet 
karşısında seı iiru etmesi icap icier. 

Hakik r t bal.in celadeti He an
cak, anlaşılmaz 1-ir menfaat saikası 
ıle, hatayı taedik vchimaye etmek 
h.:teycn!eri ~oku~ahilir. 

K:ıerin:" fe) ı;efi idcliRiarmdan 
bahseden Baron Breteni!: " Fe!eefe 
onun fikrine gıda olar.rn1 t ,, ~iye 

yaıd:jı zamnn giir\lşünde hiç aJdan
mıyordu. 

Hayır! Krıterirı hakikatı oldu'=u 
gibi ~ören Lir re3füti; çok z~ıti 
olduğu muhakk~k olmakla beraber 
ıayet menfeatpereaü ve zekasısını 
menfcatlne alet ederdi. 

Felsefe, bilhassa hakiki bnetlne 
yabancı olduğu iç;ıı on::a b'r süs, 
bir şıklık addolunabmrdi; sonra da 
ansiklopedi filoıoflannı sırf felsde
ye olan ••kından dolayı buleyip 
him".f P. f't rn,.dJRi • ul al.kald-ır. 

nu h:ırekctinın sa!kı ner.fü? 
Buııu anluyabiJmt:k içjn, o !!Irada 

muhtelif devletlerin siya i vuiytt
lerini gözden geçirmek kap edet'. 

Elizabetlı devrinde Fran anın 
Pru ~aya karşı müttefiki oI.n R.us
r Ş!mdi düfiınan tarafına geç
miştir. 

il inci !' ateriıı IU 'incü Piene h•· 
rafından t:ıkıp edilen si1.ıaeti kabul 
ederek ouu d ..Jla ın:ılıira•ıe bir au
re tte ta~:ip ctmiçtir. 

bu i; ... e: D nci Fr-edr!ch (Fre
drih)le ittifak si - actt.-fü .. 

Aynı z:ı.mnndn Katerin, Türkye
de, Lehistanda, Avustury:ıdi\, f•veç
te, ha9ılı heryf"rde, Choiseul (Şua
ı.öl) tar .. fınJan l .ip eJ ilip muhte-
lif devl n .. rıe dostanı- :ttifak ve 
teşriki !11<" .. :l?•len iba ··~i: oian Fran-
sız siyaseli.nin zıdd1h bir s:ynset ta 
kip ediyordu. 

Hasılı, ker.d~ '"Jlenfe~Herin:n Fr
ansız menafiine muhali~ d~Jjtüğu, 

bütün siyasefüı jn Versaillea (Versay) 
ıiyaıeti He açıkça çarpıştığı her 
noktada Frensa düşmanı olarak 
ortaya çıktığı sıradadır ki Fransız 
filozofları ile sıkı bir münasebet 
peyda etti. 

[Arkası yarın) 

ağaç, kollarıma başını koyan Leyla, 
~aktığım avlar, geyikler, karacalar, 
amca zedelerim, Tahrandaki panr, 
kebapçı, tanıdığım bir çok simalar, 

evet, evet, evet, biitiin hayatım, o 
dakıka gözlerimde canfa.ıd •. I~!mdc 
bir .S'='5 bana diyordu ki : 

- Sen hunların bP.pcini t ekrnr 
göreceks' n. 

Saadet denilen ik i .. beni ~a.şyer
mi şti. Kalkıp şarkı ııöyl~rnek, dans
etmek, ağlamak, karşıma çıkanı 
kuca~damak istiyordum . 

Türkmen karısı ba:ıa: 

-- Aptal, dedi, di!ıı gece gene 
rakı içtin. Belki de b!J sabah! Seni 
bir yakalarsam,. 

Kocası gülmeğe başladı : 
- Artık yakalayamazsın, dedi, 

çünkü Ağa bugün, hemen şimdi yoJa 
çıkıyor. 

Oh, serbesttim 1 Çadırdan dışarı 
nrladım ve ko~a koşa çadırların 

ortasındaki meydanlığa vardım. 

Bütün çadırlardan benim kadar te
heyyüce dü,en arkdaşlar birer birer 
çıkıyorlardı. Herkes biribirine dola
nıp sarılıyor, Allaha ve insanlara 

Cuma IKDA.ii. 

vnoaye'ltt<e 
Kadrolar 

Dftn de bazı devaiıin kadroları 
gelmiştir. Bu cümleden olarak polis 
kadroau gelmi• ve memurlar maaş
larını oJmişlardir. 

Dahiliye kadroau dün de gelme
mi~tir. 

Emanette 
Hileli unlar 

Emanet fırınlar ve unlan sıkı 
teftişten geçirmiştir. Bu teftişat ne
ticesinde yeditimiz şeylerin yarısıD· 
c!an fazlaaınm hileli olduğu tahak
kuk etmiştir. 

Heyet bir kaç gün evvel rapo
runu tanzim etmiştir. Bu rapora 
göre şehrin muhtelif mıntaka!arın
dan alınan 112 ekmek ve franca(a 
nümunesinden 69 u iyi çıkmış, 33 ü 
hamur, 10 ekmeğin unu fazla çav
darlı zuhur etmi4tir. 

40 adet un nümuneeııinden blri 
munr unu, biri nevine göre fena, 
12 si fazla çavdarlı ve acı, dördü 
de ekmek yapılmayacak halde 
çıkmıştır. 

10 yağ nümuneainden 5 nümu-
ne aaf 5 nilınune de mahlQt çık
mışhr. Bundan başka 2061 ki
io ekmek noksan tartılı ve ha
mur zuhur etmi,tir. 

Beykozdaki çeşme 
Şehremaneti ile sanayi ve ma

adin bankası arasında yeni bir mu
kavele tanzimine başlanınıştır. Bu 
mukaveleye göre Beykozdaki ishak 
aj'a çe4me•İnin fazla suyu Beykoz 
kundura fabrikasına verilecek f ab
rika da ~eykoz çayırından parka 
ltadar uzanan caddeyi elekrikle 
tenvir edecektir. 

Haydarpaşa tramvayı 
Üsküdar - Haydarpaşa tramvay

larınm yapılacak vaz'ı esas resmi 
dün Başvekil Paşa Hz. davet edil
miştir. 

Çocuk bahçesi 
Çocuk bahçeainin küşat retınai 

bu hafta yapılacaktır. 

Hava ga~ı tarifesi 
Hava ırazı tanfeai teapit edilir

ken em.netle 9irket aramncle. Wr 

ihtiiM çıkm19 idi. İhtillfa ıebep, fİr
ket kömürün 11 liradan aldığını 
iddia .:ttıği halde emanet 9 li!ada 
isru ~tntİf idi. 

Neticede me•ele Zonguldaktan 
sorulmuş ve dün cevap gelm~tir. 

Yakında mesele halledilecektir. 
Şirket ihtilafın hallir.e taliken 7 
kuni, 30 par~dan tahsilat yapmak
tadır. El~ktirik tarifesi te,rineve-

Hn bidayetinde tespit olunacaktır. 
Ücretlere ıamnıedileceği zanno

hınm aktachr . 

Telsiz bııglln işliyecek 
Yağmurların şiddeti ile kanali

nıiye:n hı ~tının merkezi istaıyona 
rapteden telıeri boznıasmdan dolayi 
~ 2'fınden beri işlemiyen lıtanbul 
Telsizinin tamirah ikmAJ edjlmiştir. 

Ilu akşamdan itibaren neşriya

tına evelki gibi devav edecektir. 

Bir Japon bankası 
Bir Japon bankasının t~hrimiz

de bir şube açacaj'ı söylenmekte
dir. Japon bankasını tesis edecek 
heyetin ay ııonunda şehrimize ge
leceği bildirilmektedir. 

dua ediyordu. Herkesin ıök•ünden 
ayni ses çıkıyordu. 

- İran, pzel İran. Gözlerimize 
nur geldi. Seni ıöreceğiz. 

Karanlıktan çıkarak bu derece 
uamahdut bir aydınlığa girerken her 
şeyi yavaş yavaş öğrendim. Meter 
Türkmenlerin üz.erme sevkedilen 
ordu mahvolduktan ve bizim esaret 
hayatımız başladıktan sonra haylı 
şeyler olup bitmiş. 

Şah hazretleri olup bitenleri ha
ber alınca küplere binmiş ve cene
ralları dü,man karşıııında orduyu 
başı boş bıraktıklarından dolayı tid
detle ittiham etmiş. Generallar aıı
kerin erzakını, cephanesini, ııilihını, 
elbiseıini Htmışlar. Şah mücrimle
rin kafalarını kesmete karar ver
miş .. 

Bu tehdidini ika et.eydi, belki 
iııabetli bir şey olurdu. Fakat neye 
yarar? Ondan sonra gelecekler 1an
ki daha havırh adamlar mı? Don. 
yanın gidişi böyl~! Ortada degişen 
bir şey yoktar. 

Bunun için haşnıetmeap hazretleri 
daha hakimane davranmış ve hid· 
detini teskin etmiş. Yalnız nazırlar 

~us UJJ m aıttaı 
İlısan Rif at bey 

Teşrini evelde yem aiinıriik 
tarifesinin latbikına başlanacaktır. 

Yeni tarifeain tatbikatt, için bazı te· 
dbir ittihaz etmek üzere umun:ı gil· 
mrükler müdürü Hı.tan Ribt bey 
yakında şehrimize gelecektir. 

Pcnaste 
Yeni u.su.lü cezaiye 
Dün akşamki " Son Saat ,, yeni 

usulü cezaiye kanununun tatbikanda 
zabıtanın müşkülata duçar olduğu
nu ve bunun izalesi için de polis 
müdürünün riyasetinde bir komis
yon teşkil edileceğini yazıyordu. 

Yaptığımız tahkikata nazaran, 
bu doğru değildir. Yeni kanun bü
tün şümuliyle tanzim edilmiştir. 

:\Iakadarlar da komisyondan ademi 
malumat beyan etmektedırler. 

M~lfilkeme<dle 

Bir kız için 
Nöbetçi birinci ceza mahkemesi 

yeni bir cinayet dava11ının rüyetine 
batlamışhr. 

Geçenlerde Üsküdarda yanında 
Arşalus isminde bir kızla beraber 
gezmekte oJan 11Niko,, ismindeki 
rum genel, hya isminde diter bir 
ruma tesadüf etmiftir. Fakat bu te
sadüf fena olmut ve IIya da Arıa
losla eskide n tanıdık çıkmışiır. 

Bu şekle nazaran iş karışmıf ve 
Niko ile llya araınn<la bir ku~a 

. çıkmış ve nihayet it bıçata 
dayanmı,tır. 

Bu esnada Mihal iarnlnde diğer 
biri de k.avl'ayı yatıttırmata çalaş
mışbr. 

Fakat kadının yanında kerıcMat 
gli•termek i•teyen Niko, İlyaya bir 
kaç bıçak vurup bir tM'afa sermiş, 
Mlhalıda bazı yerlerinden yaralau
mışbr. 

Bu şekilde hem katil, hem 
carih olan " Niko ,, nihayet mah
kemeye sevkedilmittir. Mahkemede 
dinlenen ,ahitler vak'ayı olduğu 

,Sbi anlattılar. Niko Aeta6z 17 ya-
ında olduğunu 11öyledi. Mahkeme 

bu cihetin tıbbı adDce tespitine 
karar vererek mahkemeyi 18 eylGle 
talik etti. 

TDcırette 

Odadaki komisyon 
Ticaret oda•nıma evelki ııünkü 

hafi içtimaında li•ud.ki aatrepo 
buhranı ile lllefgul olmak «bere bir 
komisyon teşkiline karar verllrnit
ti. Komiııyon, oda reislerinden Ham-
di B. riyasetinde toplanacakbr. Cu
nıartesi gGDil iJk içtima yapılacak

tır. Komiayona hariçte• ld11111e itti
rak etmemekte yalnu: odad.n dört 
zat bulunmaktadı. 

Komisyon asrari bir müddet 
zarfında faallyeüai bitirerek liman
daki buhranın ileride tekrar bat 
gö•termemeııi için tedltirJer ittlhu · 
olunacsktır. 

Sarraflar1.n kaydı 
Galata cihetindeki aarraflann 

borsaya kaydedilmeleri için bona
ca iki memur tayin edilmi,tir. Bun
lar dükkanlara dolaşarak sarraflara 
defter tevzi etmektedir. Şimdiye 
kadar kaydedilenler 157 dir. 

ve Şahın mukarribini maznunlar ta
rafından hediyelere ~arkedildiler. 
Bu maznunlardan dört be~· e bir 
kaç ay için işten el çektirildi. Şa
ha da hediyeler gitti. Nihayet ordu 
rüesasının türkmenlere emir dO,en 
neferleri kaınilen fidyelerini vererek 
Eahn almaları takarrür etti. Çünkü 
bu zavallıların felaketine onlar •e
l;ep olmuştu. 

Mes'ele bu suretle halledi-
lince, cenerallar pek tabii olarak 
ıniralayları, onlar da binba
şı lan ııkıftırdı)ar. Binbaşılar da 
ırıafevkleri ne yapb iae oau yaptı
lar. netice şu oldu: 

Türkmenlerin nezdine memur 
ırıahsualar rönderildi. Ü11eranın ··
tın alınması için pazarlıta girl9iJdi. 
işte bit de bu suretle türlcmen ef
endilerhnize veda ederek Meşhedin 
yolunu tuttuk. Ne yalan söyleye
yim, ayaklamız adeta kanatlanmıştı. 

Hava güzeldi. Gece yıldızlar 
g8k yüzünde pırlantalar gibi parla
yordu. Gündüz ılık bir güneş •ırb
mızı ısıdıyordu. 

Hulasa kiinat gülüyordu. Blz de 
gazadan dönen zavallı aııkerler bitlJJ 

o lf'\) lt'il n s ıre d a 
Tütun mahsulu 

Bu ıene tütün rekolte•ininin 45 
milIO• kilo olduğu aal .. llmışbr. 

SanıaHJn muıta)usaında mahsul 
d{pr ıtenelere ıNıbetie az idrak 
edilmittir 

MahwlOn az idrak edilme!ine 
rağ'mer.ı tütünler nevi itibarile gayet 
iyidir. izmir mıntakasında tütün 
satışlan ba9lamı,tır. Heaüz M•m•· 
ra ve Samsun mıntakalarında UttOn 
fiatlerı atılmamıştır. Gelen haberle
re göre lz:nir mıutakasındaki tütün 
satışları hararetli bir devreye gir
miştir. 

M tYıtefeırırn k 
Kadıköy otobüsleri 
Kadıköyle Fenerbahçe araınnda 

işliyen otobüslerin muayyen sürat1e 
kiderek her hangi bir kazaya sebe
biyet vermemeleri için tedabir itti
haz edilmiştir. 

Düyunu umumiyenin 
tasfiyesi 

Hüktlmetimiz ile Düyunu umu
miye dayinler vekilleri arasındaki 
taksitlerin tarzı tasfiyesine ait ihti
lif bukerre temamen halledilmiş-

tir. Esaı;en aradaki noHai nazar
dırki taksitlerin munt azam bir 
ıurette tediyesini t eminen vekil
lerin gül1U'ük, varidatından bir 
kl9lmı ile bu borcun ödenmesini is
temelerinden ve Hükumetimizin bu
nu kabul etmiyerek piyasadan Al-
ba mübayası ile mi.irakabesiz ver
mekte haklı bir surette İ•rar ••tme
sinden aeş'et etmi.,ti. 

Şimdiye kadar 4 t"!lk•lt munta
zaman verilmi' olduğundan bu 
llfe.'ele de kendilitfaden halledil
mittir. 

Diğer taraftan istihbaratımıza 

11azaren yak~da Maliye vekaletiain 
bir heyeti şehrimize relecek ve 
Dilyun umumiye deki e'ya ve evrakı 
tespit eyliyecektir. 

600 Liralık paket 
Sivastan 1.tatlbtddaki bir tacir 

namına aönderilen 600 liralık poeta 
paketi zayi olmuştur. Şebl'hfttz po. 

ata idaresi paketin içindeki parayı 
çalanlar hakkında tahkikat yapma
ktadır. Paket S.vaa veya l.stanbu
lda kaybolmuştur. 

Rumların bir ı~ararı 
Şehrimiz rumları bu ane kadar 

Patrikhane tarafından idare edil
melııte olan ve hastane ve mektep 
pi hayri ıaile111esatı, evkafları ile 
birlikte Fenerden ayırarak aralann
da teşkil edecekleri ayrı cemi-

yetler ile idare etmeğe karar 
vermitler ve Türk kanunlarına 
sin muvafık bulunan bu kararla
naı mevkii icraya vaz'ı ile bu gibi 
mGeaseaelerin laikleştirilmesi için 
te,ebbü•lere başlamışlardır. 

Avcılar faaliyette 
AY zamanı geldiği için avcılar 

kafile halinde Çekm~eye gitmek
tedirler. Avalar cemiyeti izalarm
dan bir kafi&e Çekmece civannda 
bir kamp kurmuşlardır. Bu hafta 
içinde çekmece cıvannda bir kaç 
kamp daha kurulacakhr. 

Çekmecede en ziyade bıldırcan 
ve ördek avlanmaktadır. 

tükenmeyen sevinç hazineaiai bo
şalhyor, fÜlüyor, etleniyor, farkılar 
söyleyerek Meşhede doğru geliyor
duk. 

Mubarek şehre yaklatbk. Uakta 
mavi semaya mürtesemleri aoşen 
kubbeler, minareler, ağaçlar, biz 
yakla,tıkça büyGyor ve gUzelloti
yordu. 

Birden bire kartımıza aaf saf 
olmut iki alay çıktı. Alayların önlla
de duran zabitler bizi bekliyorlardı. 
Durduk, selamlaşbk. 

Zabitlerin arasından bir molla 
çıkb ve bize doj'ru ilerledi. İki ~i
lerini hayayft kaldırarak dedi ki: 

- Çocuklar budaya bin hamdü 
11ena edin. Yunflsü balığın karnın
dan çikaran kudret sizi de Türk
menlerin elinden kurtardı. 

- Amini diye bağnştık. 
- Meşhedi müba.eke girerken 

buzu ve hu•u ile Allaha dua edin ki 
dilekleriniz nıüstecap olsun. 

-Amin! 
- Şimdi yavrularım, 11izler Al-

Jahın muta ve mümin lcullarırnnız. 
Ellerinize zincir vuracağız. Taki 

halk sizin bütün geçirdiği niı fela
ketlere gözleri)e şahit olsun da 
merhamet eyJeıin ve sizlere hayır 
duanızı almak için bol bol ıadaka 
ve heı:live vetirıı:in . 

D ~ 

Alllll lı· o LA N1 ·ııııı~ 
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Müşterilerimize j 
= 

Gazetemzde tftccari IAn[ ii 
= neşretmek isteyen tc aret-

haneler ve diğer mile1&e-
.:; seler, aramızdaki mukave- e 
=-= leden dolayı, ilanlarını an- 11§ 

= cak [Hofer • Samanon-Huly 
ilinat acentası] vatutasile 

= idarehanemize göndermek ~ 
= zaruretinde idiler. l.kdam = 

gazetesi ile mezkur acanta 
= arasmdaki mukaveley tari : 
: hinden itibaren [1Eylul929 ~ 

fosh f>ttik. binaenaleyh, mü.ş· = 
;; terilerimiz ilanlarını, ken

dilerine en kolay gelecek ~ 
- şekilde gazetemizde netr· ~ 
- ettirmek serbeı;\tieine ma- -:; 

Hkt=rler. Bu hususta müş-:; 
terilere azami suhulet gö .. ~ 
terileceğ gibi telefonla d ı· = 
hi ilan kabul olunabilecek ; 
ve arzu , eden ticarethane- ;; 
ferle, hu hususta göı üşmek § 

üzere, ilan memurumuz = 

--nezdlf'rine gönd~rilecektir. 

Hem İkdamın ' 'e hem· ~ 
~ de milşterilerimizin menfa. -
::%atlarını korumak içi.n ihtiyarss 
= ettiğimiz bu ilan seı-beeti- ~ 
~ sinden miiaterilerimizin S: = '$ -

- h e r itibar ile memnnn = -
kalacaklarından eminiz. 

-- : 
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= = = ilAn ücretleri _ 

~-~k i:!~u::~ fada ra~~mikur~ a 

:::: 5-6 111('1 .. 50 " = = 4 üncü " 80 " = = = = = E 3 üncü " 120 " 
2 inci " 200 " 
Bonka "·e mües>.eı;ıoti \lalh·e 

il.ıi.nları hu<1usi . tarife~ e tohiılir. 
Ticaret müdürhetinin.~~irkt'llerin == . . -

~tescili hakkındaki ilanlarHt- katibi 
!! adilllkler ' rııonim ~irWier ~ = uauı - um ıiiI otuz .lfürU§lur. -

De'\-aİr , .e müesse~atı l't-'-ıuİ\e re: 

ilanları, Türk mektepleri '\'e asari =
= miinteşire ilanları santimi .:ı irmi !§ 

!ı ~~~~~~~,~~İıııııııııııHııııııııııııııııııııııı ııı nı ıı1 11ııııı ı 1 nf. 
Bakkallar ceıniyeti11in 

tamim.leri 
Bakkallar cemiyeti araaıra bak

kal eıınafını ikaz. etmek için esnafa 
tamimler gönderir. 

Bu hafta gönderilen tam'.mde 
bakkalların birbirile rekabet yap
mama11 tavsiye ediliyor. Tamimde 
bakkallann hileli petrol almamala
rına dair de bir fıkra vardır. 

Fındık f iatı 
Bu ıene fındık 'mahsulünftn at 

idrak edildiği yazılmıştı. Mahsulün 
az yetitmesi fiatlerin yükselmesinde 
amil olmu,tur. ı 

Trabzon piya•a•ında fındık fiat
lan birdenbire artmıştır. Bir hafta 
evel 57 kuruşa sahlan fındık bugiin
lerde 60 kuruşa çıkmıştır. Fındık 

fiatlerinln Trabzonda yükeelmesi 
burada da ıfiatleri arttırmı9tır. 

Mollanı~ bu 11öylediklerini pek 
Jıaklı bulduk. O zaman iki alayın 

adlarından çıkan ukeler • yaklaşb
lar, buyunlarımıza demir halkalar 
bileklerİDJize kelepçeler geçirdil~r. 

Sekizer onar kişilik kafileler balina 
hepimizi blribilerimize Zİ•c:irle bat
ladılar. Demir yükiı ap pliyordu 

amma, bununla şehre kadar iki aaat 
yilrümek çektitimiz: me9ekkatleriıı 
yanında çocuk oyuncatı gfhi re•~ 
yordu. 

Tunletimiz bittikten ıonra ._.. 
zika ve zabitler -öne geçti. Ala1'11 
biri 8nde, biri arkada, ,1»1ı de orta 
yerde, şangır şungur demir ~ 
tü.-ü arasında yola revan olduk. 

Şehre girerken bntün Methediler 
bizi i11tikbale gelmiflerdi. HeP8i de 
yüksek sesle hakknnızda lıtiU.nda 
bulunuyorlardı. Muzika çalıyor, t•• 
refimize toplar abhyordu. 

Sehre girdikten aonra bblefl 
ayırdılar. Kimimiz bir ıokata k;;:i· 
miz başka bir sokağa srıphk. ':'• 
elimizde kelepçe, boynumuzda de1'ur 
halka redi arkada,ıa beraber açıl' 
bir yere g~ldik ve orada bağd,at 
kurnıaja mliaaade ettiler. ) 

( Arkaıu varıu ı 



tealihat mese • 
-· .. Oldu. 

Zeppelin 
Doktor Ekner ilk 

siparifleri aldı 



~lfln1 ada muğlak ve sede olmak 
i'l%ere iıci çeşit İnoian vardır. 

JAuitUk insanlar,küçük parmak
amu kıpırdatmak için sanki en es
raunı;:iı çarkları işletmeğe kalkış
mış gfoi tavur alırlar. Bazı muğlak 
insanların hayatı sanki aksilik ve 
terslikten dokunmuş bir kumaştır. 

İşte muğlakJar böyledir. 

~;ade insanlar "evet,, denilecek 
yerJ e "evet,,, "hayır,, denilecek yerde 
"ha:nr,, derler, yağmur yağdı mı 

-'iem siyelerini açarlar, durur dur.maz 
heır.en kapatırlar. 

:iade insanlar doğruca yollarına 
giderler; meğerki önlerine bir hail 
çıkı' [> da onlara yollarını değiştirt
mesin .•• 

f~te sade insanlar da böyledir. 

Şimdiye kadar gördüğüm sade 
insanlar içinde bilhassa üç sade in
san vardır ki bunlardan birinin di
ğer ikisi ile olan fevkalade sade 
münasebatı pek şayanı dikkattir. 
Anlatayım: 

Bu sade insanlardan biri Louis 
de Saint-Baptiste (bui dö senbaptist) 
isminde çok yakışıklı ve zengin bir 
delikanhdır. 

Diğer ikisi de M. Ralizard is
mhade mühim bir madenci ile genç 
zevcesi Mm. Balizard dır. Kadın pek 
güzel olmamakla beraber bu çeşit
ten hoşlananlar için mukavemet
suzdur. 

Bi.r akşam Mm. Balizard koca
sına: 

- Beni sergiye götür .•• dedi 
- İmkanı yok, şu sırada çok 

işim var, fabrikamdan ayrılırsam 
mahvolurum. 

Öyle ise işin bitsin, o zaman gi
deriz. 

- Mademki istiyorsun, neden 
yalnız gitmiyorsun? 

- Peki, yalnız gideyim. 
Mm. Balizard ertesi günü trene 

atlayıp Parise gitti. (malüm a, sa
delik hamarathğa mani değildir!) 

Parise geldikten bir kaç gün 
sonra bir bahçede gayet miltehas
siı olarak çalgı dinliyordu. ( Sade
lik san'ai:tan anlamağa mani deği

ldir 1 ) • Bu sırada yanına gilzel bir 
delikanlı yaklaşh: bu zat Louis de 
Saint • Boptiste idi. 

Delikanlı: 
- Affedersiniz Madam, dedi. 

Çehreniz tıpkı benim beğendiğim 

çehrelerden. Çok merak ediyorum. 

Acaba sesinizde beğendiğim sesler
den mi ? Bana bir iki kelime söy
leyiniz. 

- Maalmemnuniye, Mösyö. Ben 
sizi çok beğendim. Kibar tavrunuz, 
mavi g8zleriniz, büyük bir bebeğe 

benzeyen bakışınız, kudretten kıvır· 
cık, ince sarı saçlarınız. hoşuma 
gitti. 

- Biribirimizin hoşuna gidişimiz-
den memnun oldum. 1 

Bu akşam yemeğini beraber 
y'ıyeJ1m mi? 

O giln akşam yemeğini, ertesi
g llıı öğle yemeğini beraber yediler. 

Daha ertesi gün yalnız beraber 
~ eau:k yemekle ıle kalmadılar. 

Fakat bunlar öyle sade, öyle 
n.de bir tavurla yapıyorlardı ki ... 

Bu fani dünyada herşeyin sonu 
gelir. Onun için çok geçmeden 

Mme, Balizard da memleketine dön
mek mecburiyetinde kaldı. 

Amma yalnız değil 

Bu 2eçici ve kabahatlı münase
bet bir de mahsul vermişti. 

Bunu haber alan delikanlı sade· 
1ik dolu olan kalbinde çılğınca dir 
seviç duydu. 

Taze mahsul nıini mini bir ev
lat şekilinde meydana çıktı. 

Bir ay sonra bir sabaJ:ı Lou is de 
Saint-Baptiste kendi kendine : 

- Gidip kızımı alayım! dedi. 
Gitti. 
- Mösyü Balızard'e istiyorum. 
- Bendeniz Mösyö Louis de 

Saint - Boptiste ... Kızı mı almağa 

geldim ... 
- Hangi kızınızı? 
- Madam Bahzard'ın geçen hafta 

doğurduğu km ... 
- Ya ... O sizin kızınız mı? 
- Öz vahit. 
- Tuhaf ... Karım bana hiç bir· 

}ey söylememişti de ..• 
- Belki aklına gelmemiştir ... 
- Öyle olmalı ... 
Kuvvetli bir sesle haykırdı :. 
- M.'.lric 1 

Alpho11sc Allais 

( Marie, Madam Balizard'ın is
midir. Ne sade isim değil mi ? ) 

Marie geldi, hem gayet sade bir 
tavurla : 

- O .. , Sen misin Louis ? Na
sılsın bakalım. 

Acele işi olan M, Bali:ıard kısa 
kesti: 

- Azizem, Mösyö Küçün pederi 
olduğunu söyliyor. 

- Pek doğru. Bu"'- t!nnamen 
eminim. 

- O halde çocuğu kendisine 
verirsin. Sen bu i~le meşgul ol. 

Benim biraz mühimce bir işim var. 
Ben gidiyorum Marie •.. 

- Müşerref oldum Mösyö. 
- Bonjur Mösyö .. , 

====~-"=~~~~========= 

IKD~@ı lfı1al~®ır 
* Bresya, 5 [A.A] - Bir barut 

fabrikasında i~tial olmuş, 17 kişi öl· 
nıüş, 20 ki:,i <lt> yaralanmıştır. 

* Etamp. 5 [A.A] - Askeri hir 
tayyare yere inerken bir barakaya 

çarpmış, bir ki~i ulmtiş, bir kişi de 
ağır surette yaralanmıştır. 

* Harbin, 5 [A.A] - Üç hafta 
ene] eşkiya tarafından dağa kal<lırıl· 
mış olan iki İngiliz sıhhiye mlifettişi 
serbest bırakılmıştır. istenilen necat 
fidyesi 40000 İngiliz lirası idi. 

* Londra, 'l [A.Al - Siydney 
telsiz telefon hattı dun kü~at olun· 
mu~tur. 

'* Friedichshaf"!n, 4 [A.A] - Graf 
Zeppelin balonu im sabah saat yt>di) j 
elli geçe bura) a ''asıl olmuştur. 

,. \'ar~orn. 4 [A.AJ - Sabık Po· 
lonya ba~\·ekili ~I. Steczkanski, Gra· 
eorie de vefat <'tmiştir. 

-«) Londra. 4 [A.A] - İşsizlerin 
aderii 26 Ağustosta 1 milyon J 55 bin 

800 e baliğ olmuş idi. Bu \ ekun 
geçen haftaya nı~peten 648':1 mikta· 

tında fazla ise de geçen haftaya nis· 

peten 161 bin 17 nİ'<petindP- eksikdir. 

-!it Londra. •I lA.A) - Askeri bir 
tayyare Alder-.ut Cl\ apI]da çok ıt~a~ı· 

dan uçtuğu bir sı rı:ıda ) ere düşm lış 
ve parçalanmıştır. Sukut siperini vali:· 

tinde açıp kullanma{!a muvaffak olan 

pilot. kırılan tayyaresinin yakınma 

sağ ve salim olarak inmi~tir. 

~ Buenos · Ayres, 5 [A.A] -
Elyevm Arjantinde bulunmakta olan 
ingiliz iş adamları murahhas heyeti 

rPisi T .orcl d.Abernon Aıjantin ile İn
giltereyi alakadar eden iktisadi nıt>· 
seleler hakkında reisicumhur ile gö
rüşmü~llir. 

Tapu kadroları 
Tapu dairelerinin ve vilayetler 

tapu teşkilatına ait kadro işleri ik
mal edilmiş ve vilayetler tapu me-

murlarının eylul ma.c;.şları havale
nameleri telgrafla mahallerine teb-

liğ olunmuştur. Bu suretle t;.pu 
merkez memurlarının maaşları fazla. 

hk itibarile barem kanunu icabatı 

olmak üzere tapu başkatiplerine 
takdim etmiştir. 

İstanbuldan Ankaraya nakil için 
ihzaratı lazimesi ikmal olunan ta
pu kuyudatı umumiyesinin nakille-

ri Maliye mahzeni evrak binasının 

yanında yapılmakta olan yeni kıs
mın ikmaline !~adar tehir edilmiştir. 

--·-
Şiddetli Yağmurlar 
Yağan şiddetli ya~mrular İzmir 

ve havalisinde oldukça hasaratı 
mucip olmuştur. Burnovada Hama-

ilfi köyünü su basarak bir kadın ve 
bir çocuğu sürüklemiştir. Kadın 

kurtulmağa muvaffak olmuş ise de 

çoc:uk duğulmuştur. Seller 21 evi 
harabetmiştir. Burnova ve karşıya
kada erazi kısme!" sular altında 

kalmıştır. Kemal paşa ve ürt"n ha
valisi de yağmurdan mutazarrır ol
muştur. Kuruyup nakledilmek üzere 

bulunan üzümlerden bir kısmının 
ıslandığı söyleni~ or. Ulucakta çaylar 
taşmıştır. Menemen ve civarında 

yağan yağmurlardan 8000 çuval üıüm 

ıslanmıştır. Sokaklr su amnda lkal
mıştır. Manisada ıslanan üzüm mik

tarı 4000 c;uvaldn. Kasabada dahi 
ıergilerin ekserisi sular altına kal
mıştır. aydın havalisinde yağmur 

yağmadığından incir mahsulü zarar
dan maQundur. Vali, Fıı-ki müfettiş 
ve mı:temcdi tef tişlc bulı.:nmal<tndu. 

Rir fir;ıri ııld .nıldıi - I\hıl\l.~rrcr 

asher firarisi ve meşhur ha;\ an hır· 
s · zı Tarsusun koca lıııcaJ..: kO\ iindC>n 
l\lu:.tafa ol!lu lhrahiın. janda.nnanın 
dur emrine itaat etmeriiğindeıı atılan 
silahla maktul düşmüştür. 

Samsunda bir cinayet - Ba; bortlu 
Ahmet isminde birini Gazhane kar· 
şı,:ındaki bahçede tabanba ile üç ye· 
tinden rnrup öldür<lüler. Katiller 
aranmaktadıı. 

Bir günluk vak'alar - Manisanın 
Ballrca kö) unden Hüseyin of!;lu Aliyi 
öldüren bir kişi Adliyeye verilmiştir. 

Ereyliııin Zen gen küy ünden Sli· 
leyman ofdu Mustafayı öldüren sekiz 
kişi Adli}eye verilmişlerdir. 

Akfıic;arır: Seçikli köyünden Meh
met oğlu İbrahimi oldüren bir kişi 
Adliyeye \ erilmiştir. 

Akhisarın Çanakçı kıjylinden SU· 
leymanı öldüren bir kişi Adliye) e 
verilmiştir. 

Karamanın Boyalı köyünden l\leh· 
met Aliyi öldüren bir ki~i Adliyeye 
rnrilmiştir. 

Bozkırın .'.\le\ re köyltnden Ab<lul· 
lah oğlu Alivi bldüren. dört kil'li Ad· 
!iye) e \eril~işlerdir. , 

Kurak saha çifı;ileri - Konya ga· 
zetetelninden : Kurak saha çiftçilerle 
diğer sahalarda ziraat yapmıyan zira· 
at bankalarına olan borçlarının nıs
finın bu sene tecil edilmesi hususu
nun mezkur banka idarei umumi\ e· 
sn den Kon~ a şubesi müdüriyetine 
tehlilr edilmiştir. 

Kurak saha çiftçilerile bazı muh· 
tacini zürraın vaziyeti hazıralan ariz 
ve amik teşrih edÜerek hunların zira· 
at bankalarına olan burçlarının tama
men tecil hakkında vilayet makamın· 
ca dahiliya ve iktisat vekaletlerile zi
raat banka!'ı müduriyeti umumiyesi 
nezdinde ehmmi;ct!e tcşebbüsat 'e 
temenniyalta du1unuldıığu haber alın· 
mıştır. 

Adanada mah~uı - Adana gazete· 
lerindP.n: Heman on beş gLinden lıeri 

mistr cinipamukların toplanmasına 
devam ediliyor. 
* Bereket fena değildir, Çiftçi bun· 

dan memnundur. Fabrikıılar her glın 
balya balya çektikleri pamukları lüc· 
car ederine sevk edirnrlar. Bori:n.la 
oldukça hareketler baŞlad ı. Simsarlar 
ellerinde nUın un eler dolaı-11 yorlar. Fa· 
kat fivatlar umit edildii!;i .gibi değil. 
Dıin ·n yi mı ır pamu uııuıı balıına. 

nı 334 kuruşa satıldı. Çikidin batına· 
nı 27 buçuktan satılıyor. Alım iştiha
lıdır. Susamın okkası 28 buçuktan 
satılmaktadır. Bundan daha fazla te· 
rekki ümidi çok. Bu sene susam ma· 
hsuliini.in daha fazla olacağı tahmin 
ediliyor. Hububattan hiç bir şey elde 
edemiyen çiftçi koza w susamdım bu 
zararını telafi edeceğini lırnit edi) or. 

* Bu sı>ne. eski senelere nisbetle 
Kıl ıs ze} tinlerinde fe\'kalade bereketlı 
mahsul yetiş<liği haber alınmıstır. * Gazia} ıntııp üzümleri bu sene 
de gelmiye başlamı~tır. Bu sene An· 
tapta kulliyetli üziım masulu oldu~u, 
fıstıklar da pek çok fıstık bulunduğu 
bildirilmektedır. 

~ Bir günluk vak'alar - Aiaşehirn 

Çııvm;l:.:ır köyünden Mestan oğlu Meh 
medi olduren bir kişi Adliye} e veril· 
miştir. 

Aksarayın Tokkarın koyünden Ha 
cı Dede oğlu Mehmedi öldüren bir 
kişi Adliyeye verilmiştir. 

Yozkatin Dı kalı köyünden Salih 
kızı Penboyi öldüren bir kişi yaka· 
lanmıştır. 

Sıırmenenin sindan köyünden kör 
Ali karısı Ayşe)i ölduren dört ki~i 
Arlli} eye verilmiştir. 

Trabzondan Erzincana gitmekte o· 
lan Kurt (\lelımedi soyan iki kişi ya· 
kalanmışlard ı r. 

~lnğlanın Ceri köyündı>n Bekir o~· 
lu Suleymanı öldüren bir kişi Adli· 
yeye verilmiştir. 

Bol vadinin Yakasinek kö; ün<len· 
Hamdiyi öldüren bir ki~i Adli~ eye 
,·erilmiştir. 

Dinarın kadınlar köyUnden İbra· 
him oğlu Ramazanı ö.ldUren bir kişi 
Adliyeye verilmiştir. 

Alaşehirin Alemşahlı köyünden 
Abdullah oğlu Abdullah kovacı kızı 

Fatma' ı üldürmütür. 
Ba~tının Gğnrlar köyünden löra· 

him oğlu ~lehmedin evini basarak 
anası Fatma ile l•:mineyi yaralayan ve 
Hamide~i öldüren kamahlı Hasan Ad· 
liye) e verilmiştir. 

Sırhistanda kazalar 
Zagrep, 4 [A.A] 

Askeri bir tayyare düşmüş, pi• 
lot ölmüştür. 

Zagrep, 4 [A.A] 
Jasenovaç istasyonunda sis do

layısiyle iki tiren çarpışmıştır. Beş 
ld~i ağır s~.:-etic y~ral~nmı~tır. 

---__,... 
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MACERALAR IKDRAL 
Saklandığimız 

- Bir şarkının 
yerden heyecanla yoklamayı dinledik. 
manası - lçerde tehlike kalmayınca .. 

1915 Senesi Temmuzunun beşi
nci gününü firar zemanı olarak 
kararlaştırdık ve her hazırlığımızı 
ona göre yaptık. 

Temmuzun dördüncü günü ar
kadaşım ve ben oda kıdemlisi va
sı tasile garnizon kumandanına ha
sta olduğumuzu söyledik. 

Saat on yoklamasında ismi
miz ukunurkan arkadaşlar (hasta) 
dediler. Yoklamadan sonra İngiliz 
küçük zabiti odalarımıza geldi ve 
bizi yataklarımızda buldu. 

Her şey yolunda gidiyor. 

Akşam ve onunla beraber iş 
zamanı yaklaşıyor. 

Saat dörtte elbisemi geydim ve 
kaçarken yanıma alacağım şeyleri 
aldım. Kalın bir ekmek dilimile son 
kalan tereyağını yedim ve oda ar
kadaşlarımta vedalaştım. 

Temmuz olmasına rağmen hava 
bulutlu ve soğukça, arada sırada 
yağmur yağıyor ve duruyor. Nöbet
çiler ıslanmamak için kulübesinden 
başlarını bile çıkarmıyorlar, binaen
aleyh yağmura rağmen ağaçhklar 

altında oturan ve gezinen iki :zabi
tin farkında değiJler. 

Bahçede ağaçların sıklaştığl yü
ksekçe bir yer vardı ki, burası tek
mil bahçeyi ve tel örgülerini gör
düğü halde içinde oturanı hariçte
kiler pek farkedemezdi. 

Ben ve arkadaşım da işte bu
raya iltica etmiştik. 

Nefes almaktan korkar bir va
ziyete intizar ediyoruz. Saniyeler 
bize saat kadar uzun görünüyor. 
Fakat buna rağmen saatler de biri
biri ardınca ilerileyor. Kulenin saati 
altıyı çaldığı zaman kalplerimiz 
daha hızlı çarpmağ'a başladı, arka
sından akşam yoklaması ~ zilinin 
çınladığını duyduk. İçeride olup pi
tenleri temamen işitiyoruz, işte nö
betçi zabiti odalara girdi ( yerinde 
rahat!) kumandası verildi, gündüz 
nün\.Jllıı;.aaını çeviren tel örgiinün ka-

pısı kapandı, aradan bir çeyrek .51l• 

at daha geçti. Her dakika bahçede 
bizi aramaga gelmelerine ve boş· 
fok içinde ismimizin çağınlmasına 
intizar ediyoruz. 

saat altıbuçuk, hiç bir şey çık
madı, yüreklermizin üstünden de 
koca bir dağ kalktı.İlk mes'ele mu
vaffakiyetle atlah lmıştı, yoklama
da evelce kararlaştırdığımız üzre 
arkadaşlar (hasta 1) demiş ve son-
ra da bir arkadaş koşarak benim 
yatağa yatmış olması lazımdı. keaa 
Treffiç lçinde ayni oyun oynanmış 
olmaliydi. 

ve intizardan mütevellit asabiyeti
mizi takdir etmek mümkün değildir. 

İçeride olup bitenleri bildiğimiz 
için acaba ne olacak, bunun sonu
nda da ne çıkacak, ay işte ses se
da kesildi, galiba yerimizde bulun
madığımız çakıldı diye dokuz do
ğuruyoruz. 

Nihayet saat on bir, artık içeri
deki her tehlike bertaraf edildi. 

Her taraf sakin, yağmur dindi, 
bahçe adam akıllı karanlık, yalnız 
nöbetçilerin kulübelerinde bir aşa
ğı bir yukarı gidip gelişi işidiJiyor. 

Aartık iş zamanı geldi, kedi gi
bi yerinden zıpladım ve fare gibi 
sürünerek tel örğülerine kadar gittim. 

Gündüz mıntakasını çeviren te 1-
örgülerin dahi nöbetçilerin kaldı 
rılmış bulunduğunu bir kerre göz
lerimle gormek iste-iim, öyle ya 
can pazarı bu. Tel örgillerde kim· 
senin bulunmadığını ve en zaif ol
arak tespit ettiğim yeri bulduktan 
sonra arkadaşımın yanına dön
düm ve onu da beraberime alarak 
tekrar tel ögüsüne geldim. 

Vakıa bu gündüz mıntakasının 
tellerinde nöbetçi yoktu amma, bu
na rağmen tel örgüsünü aşmak mü
şküldü. İlk tesadüf ettiğimiz 
tel takriben üç metre yüksek
liğinde ve her 20 santimetrede 

ŞEKER İSTIHSALATI\.U/ - Alpullu 
''e L şak şeker fabrikaları müdürii fahri -
katara ait bazı mesai) için Pad;;f' gitmi::;· 
ti. Mumaile~ h dün anlet ed<>r~k ~lpullu)ıı 
gitmiştir . Şeker fabrikalarımız liu -.ene 
ihtiyacımızın lıe;;te birini temin ı>derı>ktir. 

Thtiyacımızın he:;-te dördü hariçten getiri
lerektir. ~t-ker mahsulümiil gelecek serıe 

daha fazla olacaktır. * \ \Pl HCUL\RI\ IO~RE HEYE· 
Tl - Şt:hrinıizdek i sefa ini ticari; e sa
hipleri ve J,alafatcı !arın idare he~ c·ti in
tihapları dün Galatada PerşPmbe panı

rındaki cf"nıiyet merkezinde ) apılınıştır. 
ı:t azadan nı lı ur'a il -11.. <•lnnıııılısrın 

yerine Nazmı, fohmet Aıi. Sadi, 1:,mail 
ef. ler y~niden intihap olunmu~J,rdır. 

* KADIKO\ OCAKLA.LU KOXG • 
RESI - Ha1k fırkası Kadıköy ocakları 

kongresi hitam bulmuştur. 
HILALIAH\IER Z:\HlRE TOPU) OR 

Hilaliahmer cemiyeti , geçen <.ene orta 

bir gayet uzun dikenleri bulunan 
bir sıra tel gerilmişti. Bundan ma· 
ada tel örgüye tutturulmuş ve gice• 
leyingörülmeyen ufak çıngıraklara 
çarparsak diğer nöbetçiler bunu 
derhal işitir ve muhafızlar silah 
başı ederek bizi öksede yakalar. 

İki tele tırmanmağa başladım, 
ve koca dikenleri etlerime batıyor 
ve dehşetli acıtıyor, fakat ben 
bunlara bir taraftanda memnun olu
yorum . 

Çünkü bu sayede kaymak aşağı 
düşmek tehlikesi yok,Sizin anlaya
cağınız kasap çengelindeki etler gibi 
kolumuzdan ve budumuzdan tuttu
ruluyoruz. Benden sonra arkadaşım 
da bu ilk teli kolaylıkla aştı. 

ikinci tel bir metre yüksekliğin 
de ve on metre genişliğinde idi, 

Bunu geçmek hayli güç oldu. Üçüncü 
ve yine yüksek teli de atladık, 

yalnız pantalonlarımızdan ve kal
çalarımmn etlerinden bir kısmını 
teller üzerinde bırakarak. 

Karanlıkta arkadaşımla hiçbir 
kelime teati etmeden kanlı elleri· 
tnizi sıktık ve biribirimizi tebrik 
ettik. Yine sessizce yürüdük, ufak 
bir çay geçtik, bir duvar tırmandık, 
derin bir hendekten atladık ve şa. 
tonun hududunu temamen aşmış 

bulunduk. (Arkası yann) 

f N~şırDycS.1t 

Resimli ay 
Rı>siıııli ı\) ın E}'liıl nushası diin ı;ıktı. 

Hesiınli A) lıu nusha'lında Gramere Lü

zum olmadığı meselc~ini ortnya atıyor. 

Bir çok edip Ye muharrirlerimizin de bu 

fikirde olduj!unu öğrenhoruz. 

Anadoludaki kuraklık --aha halkına üç 

milyon altı yüz bin liralık ia~e ıne\'addı 

levzi etti~i ve hu yolda sermayesinden 
miihim bir kı<•mını i'arfetti~i rihetle, sar· 

Bu iane, H il6.liahmerin 

fili yardımını ~örmüş olan geçen ~eneli i 
kuraklık ve bu seneki bereketli sahada 
top] anılacaktır. 
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Şimdi her şeyin yerli yerinde ve - i tefrikaya İ 
i başlayacağız. j hastaların yataklarında olduğunu gö

ren nöbetçi zabitinin emrile gece 
mıntakasının kapısı kapanmış ve 
gündüz mıntakasındaki nöbetçiler 
kaldırılmıştı, yani bizde kendi hali
mize terk edimiştik. 

Bu mevsimiz yagmur işimize çok 
yaramıştı, aksi takdirde daha kapı 
kapanmadan İngiliz neferleri her 
ihtimale karşı bir kerre bahçeyi 
gözden geçirir ve bizi mutlaka ya
kalardı. İşimiz şimdilik iyi gidiyor
du. Saatler geçiyor ve biz yine 
yağmur altında bekliyoruz, arada 
sıra da el işareti ile bir birimize 
memnuniyetimizi beyan ediyoruz. 

Saat onda helecan son haddini 
buldu, (yat) zilini aşikar surette 
işittik. Benim yattığım odanın pen· 
ceresi açıldı ve aşması olduğum 

bir ses Rende nöbetçi şarkısını söy
Iemeğe başladı, bu aramızda karar
laştırdığım üzere ( her şey yolunda 
gidiyor) demekti. 

Olan vak'ayı yine tasarlayoruz. 
Nöbetçi zabiti tekmil odaları gezdi 
ve tekmi 1 yatakların işgal edildiği
ni gördü, çünkü onun nereden yok. 
famaya başladığı bizce malumdu. 
Evvela Treffiçin odasına girdiği va
kit, başka bir odada bulunan arka
daş boş yatağı işgal etmiş bulunu
yordu. Alel'usul: 

- Heı-kes mevcut mu? sualine: 
- Yes sirt 
dediler. 
- Ol rayt, gud vayt centilmen, 
Burada yoklama tamamen, nö-

betçi zabiti bu odadan çıkar çıkmaz 
bizim yatağı ltgal eden arkadaı ta 
dışarı ve koşarak kendi yatağına gitti 
şimdi işin gidişini karilerim de aıı
ladılar zannederim. 

Yulnıı biıim bu esnada.ki halecan 

•••••••~c~•••••••••••~•••••••••••••••• 
_ "İkdam,,, pek 

yakında muhter
em okuyucuları -
na yeni ve çok 
güzel bir tarihi 
tefrika takdim e
decektir. Yeni te
frikamizın is m i 
"Nasrettin Hoca .. 
dır.,, 

_ Bu gün yalnız 
şarkta değil, bü
tün dünyada lat• 
ifeleri sevile se· 1 

vile okunan, nek
reli sözleri, hazır 
cevapları darbı-

- mesel kuvvetini 
= alan , bütiln .lisa

nlara terceme ed
- ilen "Nasrettin 

Hoca,, kimdir ? = 
Nasıl yaşamıştır? 

=' Neyapmı,tır? Her 
biri ayrı ayrı 
kahkaha ve dü§ünce mevzuuolan ince nükteleri, onun hayah 1 

nasıl karı'şmıştır ? 
İşte bütün bunları yeni ~efrikamızda bulacaksınız. ~ 
"Hoca,, nın hayalını okurken bugüne kadar neşredilmiş ve ~ 

edilmemiş bütün latifelerini de okuyacaksınız. Çünkü o latifeler ~ 
"Hoca,,nın hayatına k•nş mıshakiki vak'alardır. ~ 

Nasrettin Hocayı. kim yaz9~or? . 1 
(ikdam) ın yeni şekilde intişarından beri (İkdam) karHer;ne ~ 

~:::l:m::hsus ;::a;:;;i:lil;: ~::·•;:n; aevd;rm;ş 
0 

·~ 1 
bu çok kıymetli tefrikanın muharr!ridir. Pek yakında ( İk~a~ıı 1 

= sütunlarında başlayacağınızı vadettiğimiz bu tefrika hakkında a ~ 
j = fazla tafsilat ta vereceğiz. 1 11!1 1 11 1~ 
1 
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B"LıgUrı bir spor 
a:talet:l ""'V'~r 

Buglln spor noktayı nazarından ı Taksim bahçesine,, mutat eğlenc~
temamen atıl geçmeğe mahkum )erden maada d~ha p~k çok }enı-
ltir gün g~çireceğiz. Bu Cuma ne likler ilave edılecektır. . 
bir futbol maçı, ne bir atletik mü· 13 EylOI gecesi, F~nerbahç~lı
aabaka ne de bir deıaiz yanşı var. lilerin yapacakları müsamere ıle 
Fenerb.ı.çeliJerin Beykozda yapa· senenin en u:ıuvaffak ~lmuş e~-

kl .. .. "'ne spor leiıcesini teŞkıl edecektır. ea arı maç gunun yega • • 
hareketini teşkil edecekti. Fakat Galataıaray galıp geldı 
bu maçın da icrasından aarfınazar Zonguldak, 5 
edilmiıtir. Zonguldak Türk orağı ile 

Mıntaka kongresi . . Galatasaray a~asında icra edile~ 
M k mi kongresının dostluk maçı C .. alasarayın 4-0 galı-ınta a umu b" .. 1 . J • • 

b - Janması mevzuubabsol- ıyetı ı e netıce enmıştır. 
ugun top · b K d k 00 

•• d 
maktaydL Fakat bu h~susta~ı . ~- a ı oyun e maç 
zırlıkJar.ın itmam ve ı~malı ıçan Fenerbahçe kaptanlığından: Ka-
koapeaiD eylll! nihay~üne. ~oğru dıköy ittihat spor çayınnda Be
&llebi ihtimal 20 eylulda ınıkadl yoğlu yeni yıldız ve Beyoğlu Rum 
mflnasip görülmüştür. . . muhteliti ile iki maç yapılaraktır. 

Futbol lik maçlarına aıt ~ı~s- Galatasarayın bir tavzihi 
tflriill tanzimi, mıntaka atletızım ~ . . . 
birincilik! · e icrası gibi mesail Galatasaray terbıyeı hedenıye 

ai laeye::O tefek.külünden ıo· kulübünden: .2 .EyJul tarihli "İk-
ye ıl caktır dam,, gazetesının .spor sütununda 
nra yap • • Be k k l"'h" · b' · 

P b h • ğl • v oz u u une aıt ır fıtanın r ener a çenın e encesı · .. . 
kırılması munasebetıJe karakola 

Senenin en muntazam ve mu davet edilen Galatasara · d ·. · 
f~ k 1 1 . . . k ' y E>nız 

va ıa eğ ence erını tertıp etme • cilik şubesi erkanından bir zatın 
le maruf olan Fenerliler ayın on "Marmara denizine Yunan filo 

ü~ü~cü gecesi Ta~sim h~hçesin~e su girerse Türk donanmac;ı ne ya
bır . gece eğlencesı,, . tertıp e~m~ş- par? Hücum eder ve Yunan ge
lerd1~. Bu ~.ğlencenı? mevsıı:n~n milerini tard~der değil mi? Biz de 
en kıur musameresı olması ıçın öyle yaptık,, dediği yazılıyor. Fı
icap eden bütün fedakarlıklar tanın kırılmasında kabahatin ki
yapıtmış, heyeti tertibiye her tür- me ait olduğu mafJkeme tahki
lü eğlence vesaitini bir araya katı ile meydana çıkar. Fakat ku
topiamışlardır. Jübümüze mensup hiç kimse Bey-

Müsamere Hakla Şinasi pqa· koz kulübünden bahsederken bu 
nın tahtı himayesinde olacaktır. yolda bir mukayese 1apmamıştır. 

ıntlharıar 

Üıç intihar vak'ası 
• • 

vak'ası olmuıtur. Birinci!i:.Jİ 1J' 

koyde baruthane caddes;ıde. A
dile. hanımın evinde hizoıetçi 17 
yaşında Hayriye nışanhsı buldnan 
bir bekçiye verilmemesinden DJÜ· 
teeseiren tentürdiyot içmişsede 

kurtarılmıştır. 

ikincisi: Pangaltıda Kurtuhıı 
caddıesinde oturan kömürcü koz· 
manın 40 yaşındaki karısı madam 
Ardo, uzun mürldettenberi duçar 
oldutu sinir hastalığının tesiriyle 
kocaıı evde yokken kendisini ta
vana um11 ve bu şekilde ölüp 
gitmiftir. 

Üçüncl•G: Samatyada ermeni 
hastanesinde 2 ıenedenberi tedavi 
edilmekte olan Davit ismindeki 
musevidir. Hastalı&ının geçmeme
sinden milteessiren sübliı;ne iç
mişsede tedavi edilerek hayatı 
kurtanlmıştır. 

Kazalar 

Okuyucular 

ellet de hız bala bir teJ' yapant..&ık. 
Ltanbuhm .umumi ..,.deri hep tia•· 
Jia bafka 11yardat Aylat'dab beri tiu 
bdar4İilnm... bi' ~ y~paınadık. 

bfad · İllnif 

Zayi 
1 EylOl 341 tarihinde NGmunei 

lrf an mektebinden aldıtım 17 /317 
numaralı taı~iknameyi zayi ettim 
yeniıini ala' at ndan eskisinin hük
mi olmadıtını ilin ederim. 

Supbi 

Bu da fazla 
Mısra bir mektup göndermek 

iıtedim. Oıtüne türkçe ve alhna 
arabça adres yazdım. Ki§e memu
ru: .. Kat'iyen olmaz. Arapçayı ıili-

niz,, dedi. Halbuki bu arapça adreı 
TGrkçe ve Franıızcayı tercüme edil-
meyecek kadar kantık. Arapçaıını 
da yazarıam Mııırda Arap okur 
ve mGraelhıi lleybi bulur diyordum. 

1 

Bu ıteneki üzüm 
-Memleketimizin kıymetli ihra

rpf nllahaulü olan ve İzmir ve ci
varura MrVet temin eden üzümle
rtrı:ı e.. seneki vaziyetini tetkik 
etmek faydalıdır. lzmir Ozümlerinin 
vaziyeti Yunan işgali ve aon harp. 
ler dalayaile müşkül anlar heçmiş
tir. Tabiatile bu, zaman ile ıslah 
edilecektir. İzmir Ticare odası bu 
huıuıta her ıenenin vaziyetini tea. 
pit etmektedir. Ticaret odası' bu 

sene 30 Atustoıa kadar olan ••· 
ziyet ile l'eçen senenin vaziyetini 
fÜateren bir rapor bazırlamıttır. Bu 
rapora göre bu ıene mevsim ipti. 
dasından lO ağustos 929 tarihine 
kadar İzmir boraas1na 7 ,040,020 kilo 
üzGm vürut etmit ve bundan 
6,169,660 kiloıu aablmıtbr. 

Geçen sene aynı tarihlerde bor. 
saya 4, 719,360 kilo üzüm gelmit ve 
3,803,240 kilosu satılmıştır. Buna 
nazaran bu sene geçen seneden 
2,320,660 kilo fazla üzGm gelmiş 
ve 2,363,490 kilo fazla üzüm satıl. 
mıtbr. 

Borıa fiat)eri: Son hafta zar. 
fında üziimlerin beher okkası 17 
SS kuruş arasında idi. Geçen sene 
aynı tarihlercleki fiatler 23-59 ku. 
ruş arasında idi. Geçen sene 59 
kurut üzerinden muamele aaren 
cinsleri bu sene henilz piyaıava 
vürut etmemiştir. 

Mevsim iptida!fndan §İmdiye 
kadar ihracat: 

Almanya, Hollanda, Belçika ve 
sair timali vasati Avrupa 

limanlar 
lngiltere limanlan 
Fransa ,, 

kilo 
1,120,000 

429,731 
27,290 

italy 
Mııır 

Sair 

" 
" 
" 

113,140 
25,344 
3,524 

1,718,298 

Son zamanlarda nüzul eden yat· 
aıurlar haıebiJe Kemalpa'8ı Kasaba 
ve civan ile Alaşehir kazalan bat· 
lardaki üzDmlerin yüzde otuz çürü· 
müştür. Bu ıebeble 60 bin ton tah· 
mltı edilen 1929 üzüm rekoltesi SO 
bin tona tenezzül etmiştir. 

Hayvan borsasında 
Hayvan borsası reisliğine Ca

fer Fahri, reis vekilliğine Rıdvan 

beyler intihap edilmişler, Tahir 

heyde muamelat müfettişliğinde 
ipka olunmuştur. 

İngiliz lirası 
İnf!iliz lirası dün sabah borsa

da 1015 kuruşta açılmış öğle vak
ti 1003,75 kapanmış, öyleden son

ra tekrar 1003 kuruşta açılmış 

akşam üzeri 1002 ye kadar dü
şerek kapanmıştır: Şu suretle üç 

gün 1.arfmda kambiyo fiatında 13 
kuruş bir tenezzül kaydedilmiştir. 

Bor~a salonunda dün 80 bin 
liralık İngiliz liralık hararetli mu· 
mele yapılmıştır. 

Dünkü muamele 
Dün borsada düyunu muvahhi· 

de 195 açılmış 194,50 kapanmıı 

tır. İstikraz dahili üzerinde iş ol· 
mamış borsa harıcmda Türk altını 

üzerinde 875 kuruştan muamt>le 
yapılmıştır. 

TarüfeDer 
Köprüden 
Kadıköy üne 

Kadeköy köprü t:arDfelerı 
Kadıköynden Köprüden 

t 

ı - ı·· "'I 
15 

20 
55 
2Ş 
05 
40 

12 ıs 
13 05 
13 50 
14 25 
15 15 
IS 45 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 

25 
05 
4-5 

18 
19 
19 
20 30 
21 
22 05 

ı Köpruye Haydarpaşaya 

S 6 15 ı - l"'J i 7 6 15 
ı 7 7 

1 

os,., 
9 50 
10 25 
ll 05 
Jl 40 
12 15 
l3 
ıŞ 50 
14 35 
15 
16 
16 30 1r 
17 15 
17 45 
18 25 
19 05 
19 45 
20 20 
21 05 
21 28 
23 

8 
8 
9 55 

Jl 05 
11 l-0 
12 15 
13 05 
14 25 
15 15 
J6 10 
J6 40 
J7 15 
17 50 
18 151"1 
18 40 
l9 05 
\9 45 
20 30 
22 05 

f"J Sefer ya~ama. Pa:ııar, Çar
~ ohıı ıııüoleri P,~darpqa}ıı ulıraya 
<'aklar. 

'"1 s,.ra r ,aıaız <>,.. arteıi. Ça...-m· 

r:- aydarpaşada. 
ı KBprliye 

ı 6 20 

9 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
)3 
1.ı 

15 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
20 
21 
21 
23 

13 
48 
.25 

ıı rı 
35 
56 
35 
13 
48 
20 
08 
58 
40 
08 
08 
13 
40 
l5 
35 
12 
28 
15 
38 
~ .... ) 

Nukut 
l Ingiliz lirası 
l Amerika dollll' 
20 \ UDH dralamJ 
1 Alm- ra1h9 mark 
l Anaatya tllni 
20 Ley Ramıuıya 

20 ı.e .. S.lıcar 
ı F•lemek noria1 
30 Fna- lraakı 
20 ltaJyaa lireti 
20 Kurwı Çe" l•lu.,.k 
ı Çar-eti• ıinyet 
J Zloli Ldılltaa 
20 Dlaar \ opıılavya 
20 Belfika Fraakı 
l Peata l1paoya 
IO laYlfN Fnalu 
l Mecidiye 

Çek 

1007 
207 

2• 
29 
82 

163 
218 
121 3 

Londra 1 Isterlin 1007 
Nlryork l tiirk L Do. 
Parla ,. Fraak 
Milaa• ,, Liret 
BerUa .. Mark 
C:ofya 
Brlkael 
Aıudrdam 
Ciae,re 
Pr .. 
\iiyıuıa 

Maclriı 

.. .. Leva 
BeJp 

., Florin 

., Frank 
,. Kuraa 
,. !iiWa 

,. Pezeta 
Va"laV• " Zeloti 
" liaa ,. Drahmi 

ukret !O ley Karat 
oekova l Çroaenı 

He.ı..,.t tiirk u .... ı Din. 

istikrazlar 
istikrazı D. vadel" 
Di)'Ulla mDYahlaede 
ikramiyeli demir yolu 
1902 Gümrillder 
190S faidimald 
ı905 TedıWıti Aekeri) 

== , 1903 Tertip c 90. .. ,...t 190ı 190j 
~ l l 908 T-ertip 

ı908 • 
- 1909 

1909 
1139 

~elırta.aaet . 

0,48 18 
1230 
920 
202 

{ı(ı!lO 

846 
ı 2tt 
2 !lO 

162.l 
3 .tl 
325 
429 

3704 
24 75 

10ti3 
2730 

9525 
19325 

5 Eylıil ~29 Ticaret 
Borsası .f iatları 

Y~, 
,_apk 
Kc::lc:ı 
Süah:r 
Seri 
Dönmıı 

Tahvilat 

1007 
206 

t:; > f l Tertip (A.8.40 . = 
7.5 ~ Si :ı (D.E) 

58 75 = ı:.l .. 
49 25 ;:: :_ 3 " (FJ) 
2'> SU• C 
24 5()i Galata tahtelan D y, 

29 25 Jetaabul tnımHY Ş. 
Riht. Dok. A•t. 81 

163 
218 
121 

ıs; Cıküdar-ıtaclıköy Su 
S(lj ı ... mbal -oaım 5• 
SOi EretlJ Madea 

7ı; Hiase senedatı 
73 • 

113 
30 

79 

1007 
0,48 ıs 
ız su 
920 
2l2 

6650 
s46 
1 20 
250 

t:I: ı. lıankaıl 
Sil Müala itibal'. Milli 
ı:ı <>emaau Bk. 

=- MllH lktiut Bk. 
iİ Ttearea •• .. ayt 
., Ümfl' Bir. 
;'( Şirketi Hayri•• 

r= ., Temeta 
HaUç 'aporlar. An 

~ An.D.l. :tola 
.. .. 100 

ocıı ... ... 
p:"' 
~ ... -~ ... ... 

M.ıdaıaya-BarH 

SamfUD Sahil 
Tram•ay 
Türlı.lye mlBI 
ittihat .. 
itimat .. 

ı6 22 \[i '°ark ııi~ort• 
S 4ı ~ ı Bozkurt 
3 !!5 ;i 'nadola Aa. T. 

4 29 ı» l Jıt. Umam. 
37 04 • Balya Kanaydın 
24 75 9J Anlan Çim-

Ul63 =: Bakarlı.öy .. 
27 30 !» Tirk kömiil' Jf. 

t Mermer TAfl Ş. = HaYa pırı, alektri 

95 50 ?J ., ,. temetta 

19375 
Cıküdlll'• Kadıkiy 
...... -w.a 

~ fetaabul T. Aao 3~; 
ı'D Rlhlim dok. :\a. 
.. ittihat d~ael 

'!il ~ark merk -s: .... 1(-plar· 
,.., Reji (laall tufiye.) 
! Türk dit. AaQ. -~ Duban Türk ,. .. 

lııgi 1 terede 

,") 

n .o 1 

22 7 22 

31 S1 

41 

Gümrük kanunu 
1n~ilt ere\ e ithal edilen C:zum, \'umur

ta Vf,.}ul,t hal-kında @itti\ JlCfl'cMunan 
a.1111aa.Mi' ş.a:ıaır _.,. n...e 
Mıımeuillığimizden Ticaret odasına vlrat 

etnıİftır Kanunun mühim noktalmnı 
berveçhi ir ıktıbas e lhoruz: 

l Menşe, memleket ka,dını ihtiva 
etmiyen Korenl, Sultana \e diğer ilzilm· Sert mahlut 

lhals...Utaa 
Ecnebi 
Çavdar ...... 
Arpa 
llercılmek 

ili 30 
15 12 
ıı 

lerin ithal, furuht 'e tethiri memnudur. 
2 - :\tente markası okunaklı ve silin

mh ecek şekılde ve aşağıdaki surette ol• 
caktır: 

Nulaat 
Fuulye 
sı... 
1'1111eml 
Yulrl 

• 

Un kilo 
Eklen il.en 
n..... 
Blriaci 1'111Hlf&k 

.. Seı't 
lkiaeı 
Fıadak kabakla 
Fıadık içi 
Saadak bofaltma 
kaıamı 
Ceriz 
Aflyeu Malatya 
lapaiı 
Aftyoa 
·rw• 
~-

1210 
1200 
1150 

ısu 

13SO 
J390 
ı2t0 

.~ 

A - f thalat. loptan satış için tethir 
ve 1&tı ta : kap. teneke üzerıne oyulmut 

vaz lann bo)a ile nakli ve sıcak damp 
~sullerinden birile her sathı harici ilaeri-
ne \C)& aym maksatla ve iyice iaWı edil
miş etiketlerle 'e her harf liakal yarım 
• inç • tulunde olmalıdır-

B - Perakende satış için Korent. Sul
tanı~e \e diğer tlzumler daha e\-vel pak• 
lenmııse menfe, memleket ipretiai ~ 
okunaklı \e lı\&kal yarım inç yflk""'1it1D· 
de harf tertip edi lmif etiket olmalıdll'. 
Ağırlığı 1 pundu geçmiyen numuneler 
mü te nadır. 

ba aüuleri B.ayöarpapva aAı' .. )a• 
c-:ıkhr. 

(• 'J Seferi ~apan Yaparlar yalau 
p,.rtembe, Cama, Paaa" sialerlai ta· 
ldi>Hf'JI ıeee Haydlll'papya •b'aya· 
c-akhr. Rams. aaaa blrlnel •eettlnd
lla)ramın 10aaaea ıttNine kader ltn 
ıet"c llaydarpafAya oArayac-akbr. ı [ Tiyatro, sinema J 

Y rt lar • rin • M~n- markasını ibumu a ı,..- · ... - rtaJa. 
tiva etmıyen T&Yuk ve Onlek yamfuruu b 
rınm IngiJtereye itbali tethir ve tu 

d ... .Marblı okunakb ve dayuıtk• memau - . 
h surett'1 her yumurta kabuğu ilzerıne Ye J 

Fenhd• : Komik Cevdet B. \e 
Tarzanın kizı Ezilen çocuk öldü 

Geçen gün ayaso~ya~a meçhul 
bir otomobil, hü\'lyetı meçhul 

Hariç memleketlere 1'4nderilen 
mektuplarda beynelmilel teamGl zan
uclerim, benim yazdıtım l'ibidir. 
Nihayet mecburen poıta memurunun 
latecllti fibl arapçayı ıildim. Fakat 
bakalım mektubum ıabibine vara
cak mı? Bundan tGpbliyim. - A.N. 

l"'J Seferi yalaıs Pazar, Pertembe, 
Cama p.Jeri Haydarpataya qr.ya. 
•lmr. Yalar• Ramaaa11111 blriaei 91· 
•iaden Bayramaa -a11e11 ,tnlae 

1 kadar hn pa Haydarpafllya alnya 
... kbr 

:-.----·------------------· 
: Millette gündüz ve gece 

Koy du~UnU, varyete 
I . •tit B. 2 aailillletredeD af1Aı olmıyan harflerle ve 

mtrekkep menu oJacaktır 

çocuıa çarpmıştı. Bilihara . Ka~a· 
gümrilkte otoran Muzaffer ısmın· 
dt bir çocu~ olduğu te~pit edi
len bu yaralı cerrabpaşa hasta· 

nesinde ölmü§tür. Meçhul oto· 
mobilin m99hul toförü hali bu 
lunamamııt1r. 

Bir kız çiğnendi 
1514 numaralı otomobil Gala

tada Reçino isminde bir kıza çar-
parak yaralamıı, kız hastaneye kal
dmlmıı, şoför yakalanmqtrr. 

Usküdarda da •• 
Osküdarda §Oför ŞükriinOn o

tomobili çarşı boyunda ~afJ.t a· 
melesinden KAmile çarpara yatlla .. 
mıştır. 

Kavgalar 
Oteleiler arasında 

Sirkecide Hüseyin, Ethem, SU 
le' man, Ismail, Ahmet. lzıııe~ ~ • 

Bir tashih 
5191929 tarih ve 13187 numaralı 

ıazetenizin altincı aahifeainin birin. 
ci ıütun ve onuncu aabnnda "Ef. 
ranlılar reamiyetlerinin tekazuı 

için,, olacak yerde aehven "Efl'an. 
blar reamiyetlerinia tekviyeai için 
şeklinde intiıar ebniftir, tublhini 
iıtirham ile anuhGrmet eylerim 
efendim Nurullah 

Ahmet Ali isimlerindeki otel. 
ve l . d 
ciler müşteri; almak mese _esın en 
kavga P.tmişler yekdiğerlerıne kar
ii silih atmışlar ve nihayet zabıta 
tarafından yakalanmışlardır. 

Cerhi er 
hi yeritJdeD 

Eyipte Gümlı suyunda oturan 
Jlacı ve Mftk~sminde iki kişi kav· 
ga etmifle,. ııetic~ Hacı, Şefikı 

. . ~~· . 

Sefer No. 

Penclikten kalklf 

kartaldaa " 
B. adaclaa ,, 
Beyb•lldea ., ........... " 
IUaalıdaa " 
lllodlldan ,. 
IMMWı.a,.adea., 
kap.&y. ...... 

Sefer No. 

Uprldea kallut 
ltadaklyGnclea " 
Modaclan • 
Kınalıclan 

Barpaclan • 
• 

He1beli.._ • 
B. adaclaa 
&arfaldea 
PendHtte.a 

• 
• 
• 

1 

6-
610 
6,15 
6.40 

2 

3 

... 

4 

5 

8,05 

6 

9,10 

-

7 

7,05 
7,20 
7,45 
a.. 
a.ıs 
8,80 

9.IS 

8 

10,15 
10,115 

11,0S 
ıuo 
il.il 
ıı.so 
u.ıs 
ll.IO 

9 

-
\ 

10 

-

11 

,. 
9.10 
9,25 
9,.60 

12 

11,15 
ıa,ss 

16;30 
lt.U 
ıs-
ıs,ıs 
11,40 
n.-:; 
[' 

13 

10-
ıo.ıo 

10.25 
10,40 

11,25 

14 

ıs-

15,40 
15,55 
16,10 

16.2S 

15 

ıı,ıo 
ıı . .o 
U,55 
ıır.ıo 

12,55 

16 

17-

17,45 
li'.l 
18,lS 
18,25 

17 -- -
H,05 
u.ıs 
ıf.10 
14,45 

15,20 
ıs,40 

18 

18-· 

18.4~ 
19-
19,ıs 

19.30 
19.SS 
20,10 

20 

18,0S 

19 

M 

19 

JS-
15,15 
15,4:> 
16-
16,15 
16,30 
16,55 

17,:?o 

22 

19-

19,45 
JO
JUI 

--

21 

17-
17 10 
17,:?S 
17,40 
18.05 

18,30 

2 J. 

uı,os 

.,.,, 

IG
at,10 

23 

18,35 
18 u 
l'l.

l?.15 

26 

ıus 

21-
21,ıs 

21, 
2 .w 

25 

19,85 
19. 'fO 
ıo,se 

JO,t5 

•• !o,JS 

:ıı• 
2~ 

M 

28 

ıı.u 

-
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Aklımıza ..... klflla bir A...-,. 
......... , .......... t ......... 
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mtı.tlenlen lıılıWlr. 8Hla ...... ... 
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rlJlp Pi•· Xoaqmak .......,.. 
•etbade kalmamak ltla , ....... 
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flfettifligi 
M ... aıJktari Adet 

50 Lira l 
45 " 2 
40 " 1 

Mut 
45 Lira 

'° .. 
40 " 

so " 



J;°·-~hklıda M.11. vekaleti satınalma 
komisyonundan: 

100 adet nakliye anbuı kapalı sarf uıulile münakuaya konmuıtur ihale günl 
23 • eyltl ~ 929 puart•i uat 15 dir. Taliplerin 'f&rpam.ınl glJaıek tire 

... Ualay-. aamwa..UU ıörmek özre de A köprüde nakliye depo1_. it• P 
1' Mllüt•Ja if1irak tdte9klerin o tün o uatten enel tekli( ~ -~-~~': 
llruaı •kbu müabw.ie Allkara mukeı satın alma komilyoDD riyuetıııe teTCli 1 

A~ Odlyao lcla 112 ton kriple maden köaaflril aleni mıaaüı•J& koamUftur. 
blltll 16 • eylal • 929 pazartesi pnfi uat 14 de koqıiayoaWDusda .::::7~. 

llHplttba ..,mame ıuretini komiayonummdaa e1mdan 'fS ~eki ellU 

111UJari1e lramiqou muracaaatlan. 

K ıylerldekl kıuatm ihtiyacı olan erieif ..ıe yalt kaptlı -:~ı:-=· = 
•utlU· Jllaleei 1 ·birinci tep'ia. 929"tartbind• .at 16 • e .. ı 0 

.1-- L--1• ---.1 la L.t 'l'-1! ) in 1( .. ...-ideki lllfllk0r kOll118YODa muracat)arı, 
'"'iM -yonuuua yapı caa. ır. ump ..- ~...... ·· k k 

cayM&ki kıtutın hayvanatı ihtiyacı olan kuru ot kapalı Drila mwıa asaya_, 0 n· K muftar, ibalai 25 • nylill • 929 çaqamba günü uat 15 te K~yada askerı satın 
-• .:. · da •--~... T,..H .. Jerin KoayadalLi mealr.Oı komııyona murıicaatları. ..... aOllUl)'OnUD yapı........... --.. 

••• qlıdlr 22 eylal 9'l9 tarihinde Mat 16 da ,9fta... 21 c • • • • 

~ 2' • • ••• 
Telemai 25 • • • • • 
&parta. qlıdir, Barclar " T.r.aide\i kıtutın lhtivacı olan Un kapalı l&rf1a 

--melerle milnakuaya konmujtur. lhaleleu yokanda h' ..Jarında _göt:.=: ~";;derde Jı~da ukeri satın alma ~o.misyonunda }apılacaktır. ~
.udlri koanayonıımUıda mevcuttur. Şartnameaını görmek \!teyenlerin komi.&. 

;::..... "9 tülifnam.ı.riııi vermek iste)e&lerin ltpartadak.i mezldlr komiayona mil
raoeatlll'I. 

•• 0'1a 11111111 7~ comarteai uat 14 te 
6- • '41.111-929 puar • 14 te 
~ • 9-eYlfll.929 pazarteti • l 7 de 
SlT-. Ye dvannclaki kıtaat ve müesaabn ihtiyacı olan odUD, arpa ye pirinç kapalı 

sula mtınakua:ya konmuttur. ihaleleri y_okanda }azılı gün ve saatlerde Sivas askeri 
~ a ma komıaytnunda yapılac;aktır. Taliplerin şartname ıuretlenni gormek uzre 

kom&1yolnu mveouzaeklıfnamelerinı vermek üre !Sivutaki mezkur komis)ona miıral'.&&tlan. 
İ zmit. Darıca, Tuzla ve Adapazanndaki lutaatın ibti)acı olan Sığır le koyun eti 

kapalı zarfla münakasaya konmU§tur. lhaleai 9-eyhil·929 pazarteıi günü saat 14 te 
lan.itte ukeri aatuı alına komiıyonunda yapılacaktır . Taliplerin §&rtname IUl'etini 
komilyonıımuıda görmeleri ve tekllfnamelerini temiaatlarile beraber bmitteki mez· 
kGr koaıilyona vermeleri • 

M ardiD ve civarındaki kıtutın ihtiyacı olan Ekmek Ye arpa kaP'Jı urfla müna· 
kaaya konmuetur. lhaleai 10.eylül-929 lalı günü ... , 14.30 da Mardinde askeri 

.. tın abat komiayonU11da yapılacaktır. Taliplerin Mardincleki aaezktlr komilyona 
mUrıcaatlan. • 
D aiıdideki kıtutm ihtiyaoı olan Un kapalı arfla münakuaya konulmllflUr. lbalisa 

16 eylül 2 ~i gilnü uat 16 da bpartada uken lftın alma komilyonuııda 
Yllılacakbr Taliplerin prtname ıuretini komiayooumnzda &örmeleri ve teklif1WDelerini 
te llÜDatlarile beraber llpartadaki mezkUr komııyona vermeleri. 

A Aatalyadaki lataatın ilatiyaca oıUIVb ~palı -& baOnak&Mya konmU§tur. Jhaille 
15 • eylill • 1929 puar gQııtı uat 16 da t.partada ıekeri •hnalma komiayonunda 

Japılcaktu. Taliplerin Şrtnme suretini komiayonumur.da görmeleri ve teklifoamele· 
rfa,i ttmuiatlaıile beraber lıputadai medır kolllİlyena Yermeleri. T ıablouda bul11Dau yüı elli bin kilo kadar ukeri eıyanın Erzuruma nakli kapalı 

zarfla milnakuaya konmqtur. ihalesi ll-eylül·929 çail&Dba günü saat 14 te Erıu· 

Cuma 1 K D A lU , 

ı···;ı~kitiiıi.;k;;;;;~~~~j;:;k;;;;~::~~~d;;·-ı 
........................ ~ ............................••.•. 

üt Yoprt 
Kilo Kılo 

10000 5000 ı Harbiye M kt ı ıçlll 
4GOO O ı Gillhaoe Hastanesı için 

35000 25000 : Tıbbiye Mektebi. iç\n 
B.lAda mahallerile hizal rında mikdarlan muharıer Süt ve Yoğurdun kapalı arf 

91Qnak&Mııada talihi zuhur etmediAinden pazarlıjı 7 t\lul. <>() Cumarte i nü aat 
14,30 da Harbiye Mektebi yemekbanelerı · nündeki mahallı mahıuıund cra kılına· 
aktır. Taliplerin ı•rtııamw iÇ111 k<ımi4)0blHQuza müracaatım e · n d ııa· 
arlık mahallinde hazır bulunulma ı ilin olunur. 

G illl)aoe hastane i ıçin zarar ~e zi>anın if " t8'hhüt tm y 0 Mut hhı ı e ait o 
iliire n•m ve heaahtna 40000 kılo \ 0 urt pazar ıkla aatın lına tır. Pazar 

1 Eyini 929 cumartes;.. glinü sut 14,80 da Harbi e melr. em khaneler dekı 
maballi mahıuıunda icra kılıoacaktlı- Taliplerin şartna e ı 
ları ve ıttirak ıçin de pazarlık Gahallınd a7. r t.lunmalarl 

Kuru ot 
Kilo 

80000 
140000 
130000 

4700 
2600 

65000 
5000 ı 

ıl.10000 ': 
4000 
5.500 

50000 
l~ 

ti08800 

• 
Harhir• Mektebi için 
..Snvan • • 
Topcu akli)e • 
Halıcı oğlu lisesi • 
Giilhane &staoesi için 
Topcu atıf Mektebi ve ölçü Taburu için 
Maltepe liaeai için 
Baytar Mektebi için 
Tıbbiye • • 
Haydar pqa Hutaneli için 
Piyade ahe Mektebi için 
Kuleli liaeai için 

Ballda mat.allerile bizalannda mıkdarları m barr r kilo 

7 

IP)lvangosu 
VED CR TERTiP 

lklNC KEŞıDE: 11 EVLCLDEDIR. 

BCVCK iKRAMIVE: 
35, 000 LiRADIR 
VRDCA: 

18.000 
15.000 
12.000 
1 O O Orralık ikramiyeler 
1 .000 liralık mükafat 

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

binin rıatı gali ~örı lıniıf olma ıııdan 8) rı 8\ n 3 rtna ara 
10.Eyl61929 salı &linü IUt 14.30 da Harbı)e Meı..tebı y m khanelerı nunde ı ma 
mahauıunda icra kıhnacakbr. Taliplerin prtnameleri içın komisyona muracaatlar 
ittırak i~in de pazarlık mahallinde hazır bulunulnıoı ilin olunur. 

1 

Istanbul ithalat 
Ad ~'ilik bey. • •> • et ı ır gır : Akademinin 

oyu kula • : Suvan M ktebinin 
" Karyağdıh doru Beygil' ) Hr . Mp . Sunri 

Yanık kestane doru at ) • Bö • nın 

1 ltarabul icr .. ından ı KUU11 Papda ~ 
Huan Pata mahalleainin Kııla boyu ve 

atik Tersane kapı11 aokq oda 47 iİl 60 
numaralı hanede mukim iken el evm ika 
~ bal elan lıan tob a ında 
Yaauf bın Kkım Efeıu:I ye: 

Y91ua Bahar Efendiden borç aldığıııız 
iki bin lira a mukabil, vefaen fere& yl 
dltinb Kuım Pqada gui HUID Pata 
mab.U ...... Kıtla bo a ve Ter.,. ~ pı
aıada cedit 47, 19 ~l, 55 58. 60• 2, 4 
4·1, 4-3, 4 S.4-7, 4-9 nUJU&r&larla 
mtlrekb• bet bap cltlkklıun dok110 altı 
bllle ıtıbarıle on eekiı biaaeai ıcraya nz 
edılmıı ve tebliti muktesi ihbarname ıka· 
metglhınwn meçhulıyeti huebile tebliA 
edilememıt ve ilanen tt!bliğioe karar ••· 
rilmif olmakla tanhi il&ndan itildn üç 
gün •rfıada 926 • 6686 eıra nUllW'UiN 
bilmüracaa def•aten teavıyei deyu ye ya 
kanuni bir ıtıraz dermeyan etmediğinıı 
takdirde m ıkur hi enm bılmıizayede aa· 
tılacaAı ikinci ilabunaaıe tebliti makamı· 
na kaim olmak üzere Uln olunur. 

Ü lküdarda ( Çıfte cevizlerde ) mecidıye 
111ahalleainde kalfa çqm elyevm 
bey aokatında 6 ya11 10-10 numaralı 

kötte lak' ikn elyeYlll ibmetglbı b hn 
111eyea Ha~ Zlf&Q hanıma: Mahm t N 
elim efeadidea borç adlıi ma ikı yil lıra 
ya mukabil vnfaea ferağ Nilea ayuı k 
küa y111111 dört lıüleede altı bılllelJ boreu
audan dolayı bilmüza ede yüa Jara bedele 
mottenaı uhdeande olup ıebliti lbım 

IOD ihbarname ibmetgihınuın bılın • 
mealelı baaebile baaebile teblij edıl • 
IMIDif oldu&undan taıibı illndan ıtibaren 
Oo gGn arfında 928 • 1644 do ya numara
lile baaııbııl dCSrtlttDcG ıcn memurJupna 

bilaaorac.a borewıam vermenİI ve yı p 
yanı kabul bir itina dermeyan eylemedı
liais lalldiıde IDOfteırı ubteaiııe ilıaJeı kıt· 
17• ,.,...... 908 ihbarname makaw 
kaia tl*k ... illa oluıım. 

---·'!99----------------------K ........, Sulh ieruuadaa • Kadlköyde 
Mode "9ddeııade 83 numaralı düko 

kllada Autol Labkeıı efendiye: 
baa taribbul.. bir hafta urfuıda IİIÜo 

kGadnblh )'Ol alta lira,. borcunm mahk• 
me ve icra lllUarifi De beraber ödemedı· 
ğinıa taltdırd dttkklnınır.dalu mahcuz 
etY•am funıtııt otunac.aı tebliğ olunur 

1 atanbııl icra deineiaden Mabo 
Clll ve f IDaharrer biı adet ytlk 

arabar 8. 9 9 larilıine littlaadif Pazar 
günfl M&t ondan hilıarea Ollctdarda aa 
puarında bilmllzayede funaht ol.&..,p 
41n tillp olanlann ınahalliade 
lan ı r 

Gillette 
bıçaklarının 

saglam Sheffield 

Gillette 
iKi MOTÖR 

4 Bağ 1768 kilo 

1 Adet 
2 
5 

an de 
ti ti 

gümrüğünden 
demir tel balat 

t slim Sulfat desut 

Asarı atikadaa 

pamuk mensucat 
yun mensucat 
ipek mensucat 



yelkenci vapurları 
IZMIR sürat postası 
L~~~ive iSMET PAŞA 
vapuru 8 EYLUL 
Pazar günü tam saat 15de 

Galata rıhtımından doğru 
lzmire hareket edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel-
kenci Hanında kain acantasına 

1 
müracaat. Tel. lstanbuJ 1515 1 

Ve Gaatada merkez nhbm ha
nında Celipidi ve Stafilopat ac
antalığına müracaat. Telefon 

i Beyo§lu 854. 

llliiJ Sadık zadW:-
Bira<lerler vapurları 

KARADENiZ 
MUNTAZAM VE LfrKS 

POSTASI 

SAKARYA 
Vapuru 8 Eylitl 

P~zar gunii akşamı 
u Galata 

rıhtımından bareJietle(ZonguL 
dak, lnebolu, Sinop Samsun 

Ordu Gireson, Tırabzon Ye Rize 
iskelelerine azimet ve avdet e
decektir. 

l Tafsilat için Sirlıecide l\Ies 
det hanı altıııda. acantasma 

lmüracaat Triestino daire~i TcL lefon: htanbul 2134 --' 

fotoğraf makinalarıyle 
filnı lerini kullanınak 
nıenfaatiniz 
dandır. 

icaba tın-

Alaminüt fotoğraflar için 

Minoteros 

1 
kartlarını kullanınız. 

Her yerde satılır. 
...... fffi+Wı+t.-@jllif-..L...-,::gt--4 

lataabul dördüncü icra dairesinden 
Alacaklı Süleyman hey, borçlu 

madam Herrnine: 
Haczolunan mahallin mahalle ve 

sokak numarası: 

Bakırköyünde Yeni mahallede 
UçUncU ve Karakol sokağında kain 
28.30,17 numaralı Uç bap hane. 
Mesahası: Tahminen 133 ar;;ın Uzc-,. 
rine bina edilmiş ol.ıp yarını kagir 
kısmen muhtacı tamirdir. ~lüşteınilii

tı: Altında tahta bölme ile bir aralık 
ve iki oda te4kil edilmiş birinde 

tahta ile mestur san·anı ha\ i mahal 
;ve iki kısımdan iba~et hanelerin ze
min katında her birinde birer sofa 
birer merdiven alt zeminleri çimeııto 
m!tşterek tulumbalı kuyu ve birer 
heliiyi havi mutbah üst katta birer 
sofa Urerinde bir adedi yuldti iki~er 

oda (sofada yük vardır) \'P bir balkon 
vardır. Şagilleri: Altında Yeni mahal
le aşaki bir hanede polis Kamil Nec
mi efendiler kiracıdır. Hududu: Hulki 
efendi ze\·cesi hane \ e bahçesi ve ) ol 
ve Bogos efendi haııe ve bahçesi ve 
diıer yol ile mahtuttur. K 1) ıneti 
muhamminesi: iki bin liradır. ;\fez· 
kür haneler kırk beş gun mııdul'tle 
me\ kii müzayedeye \&zolunar&k bin 
lira bedel ile talibi uhtesinde olup 
bedeli mtlzayede haddı lii) ıkınd~ gö· 
rülmedi~inden kat'i ihalesi icra kı· 
lınmak Uzre bir ay müddetle tekrar 
nıe\ kii muza yede) e 'a7.oluıımuştur. 
'l'alip olanların kıymeti muhammiııe· 
nin 'iizde onu nispetinde pey akçe· 
sini ve 929·3392 evrak numara ·rnı 
alarak daireye gelmeleri ve l 0-10-29 
tarihinde saat 14 ten 16 ya kadar 
ınuznyeJe) e de\ anı olunaralc ihalci 
kat'i) esi yapılacağı ilan olunur. 

A ıfal:ır ... ulh :\ialıkemesiııJen : Bu) uk 
' Adada Rnfot Paşa cadde inde 48 mı· 
m;ırolı lıan,.dr sahin ıken ,·efat edC'n ~o

ôirı rf, ı dinin ırrrk ~ıııe ~aııyrt \C tPrC· 
ı . ·n ın ta fi\ c ine karar \eril mi~ o.du~un· 

• 1 \I',.. t ıJdia!;ın 13 bul ınan 1arın ilç 
• P :ıl:ı "!\lı 'ıırın 1..aiıi lıir :n ::arfında 

.;";" •• t' ı •ı - :ı~. 1 :!rı ili .• o: mıı. 

· Danyayı dolattıktan sonra, ( Fridrlkskafen ) c 20 giln sonra 
muzaffer bir surette avdet etti. Yaıasın cesaret sahibi Doktor 
Ekkener ve refikleri. 

Bütiin bu şeref Graf Zeppelinin malzemesine, bilhassa: 

un BUJiLERi 

!\lerkeıi irlare lkrliu 
Telt>forı Beyoğlu 247 .248·9BS,985 

oı i~tanbul 2842,.2843 

Banka muamelatı 
ve. kasalar icarı 

B eyoğlu Dördüncü Sulh hukuk mahkr-

ve MANYETOLARINA aittir. Bütün bu uzun ' 'e 

nıe:;inden : Ka ımpaşada lrnrt çelebi 
IDahallesindc kulaksız cadde~inde 13 nu • 
marah hanede <ıakin iken 13 §Ubat 1929 
tarihinde vefat eden Hüsniye hnımın te· 
rPke ine mahkemece vaıiyet olundu~undan 
tarihi ilir.Jan itibaren eshalıı matfup ,·e 
allikadaranın bir ay ve vere e1>İnin üç a}' 
zarfında Be} oğlu Dordünciı Sulh hukuk 
malıkemecıine müracaatları : Müte\effayi 
mumaileyhanın tahtı tasarrufunda bulunan 
Kaaımpa,ada Seyit Ali çelebi mahallesinde 
13 numaralı hane ( 300 ) lira}a talibine 
ihalei en elh e~i İ<'ra kılmnıış \'C tarihi 
ilandan itıbaren on be~ gün hitamında 
ihalei kativesi mukarrer hulunmuş oldu • 
~un_dan talip olanların kı)meti muhamme
ı:esı olan (.+00) I :ranın ) üzde onu nisbe -
tın de pey akçesini mustaslıiben 26 • Eylül 
921.1 Per~eınhe <1aat l4te Beyo~lu Dördüncü 
r;ullı hukuk mahkemeı:inde hazır bulun· 

şerefli seyahat esnasınd~ Balondaki BOSCHun 10 adet man. 
yeto8u ile 120 adet hujisi hiç bir arızaya maruz kalmadan, hu 

~uretle bir defa daha BOSCH ismini taşıyan malzemenin 

her cihetten şayanı emniyet olduğunu ispat ettiler. 

ff;Ç8ADiUM~ı :o o o~ 
\;ı~ 1~ ~HAliS iSVEÇ ÇELi~i t 

HAKIKi ~G HAK·K· ~v 
RAD-uM J • '~ 1 :o o o: 
Tıraş Bıçağı \\rRADiuMJI 

Fabrikası taşra bayileri arıyor. 
11k defa olarak Türkiyede tesis ettiğinıiz fabrikaınızda yerli 

işçilerle iınal edilen ve Galatasaray Lisesinde Milli Sanayi bir
liği vasıtas; e küşat olunan .sergide rağbeti aınıneye ınazhar 

olan lşhu HAKİKİ RADİUJ\i TIRAŞ BIÇAKLARIMIZIN 
satışını ten1in etmek üzre Türkiyenin her bir vilayetinde hir 
bayi aranmaktadır. Talip olan ze\ t bir an evvel tekliflerini 

• • 

tahriren RADIUl\'I LAl\iBASI 'flCARETHANESI müdüri-

yetine bildirıneleri rica olunur. ~'[ektup adresi : Istanbul Gala-
tada Radiunı posta kutusu 313 

Hm• • ' .. • • J 1 ~ 

ıııaları Hiztıımı illin olunur. 

iLAN 
Istanbul tramvay şirketinden: 

İstanbul tramvay şirketi biletçilik vazifesi }';-in 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 imtihan 

verebilmek. 
3- Hizmete ,.. irmezden evvel tıbbi muayene neticesinde sihatte 

bulunduğu tebeyyün eylemek. 

Teı·zilik mektebi 
müdürlüğünden: 

1 - Mektebe kaydü kabul nıuamelesine başlanmıştır. 
2 - Her gün saat ondan onbtşe kadar müracaat etmelidir. 
3 - Mektep nihari ve meccanidir: 
4 - Mufassal malumat mek~ep müdürlüğünden alınmalıdır. 
5 - Mektep Sultan&hmet Dizdariye mahallesindedir. 

~~~~~~~~~~--=.----~~~~~~~~~-----'-~~--

VaKıf akarlar 
müdürlüğünden: 

lVlüzayedeye vazolunan eınlak 
1 - Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın zemin katında 10 No. 

tütüncü dükkanı. 
2 - Şişlide büyük dere caddesinde 353 No. hane. 
3 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde sakız ağacı cadde-

sinde 55 • 53 No. hanenin nısıf hissesi. 
4 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde yeni şehir sokağın· 

da 58 No. dükkan. 
5 Çarşıda alemşah sokağında 6 No. dükkan. 
6 Çarşıda havlucularda 13 No. dükkan. 

I 

7 Uzun çarşıda caddede 296 - 125 No dükkan. 
8 ~5ahmut paşada yeni han sokağında 37 • 33 No. dükkan. 
9 Usküdarda bülbül dere caddesinde 4 - 1 No. dükkan. 
1 O- Haydarda hacı ferhat mahallesinde irfan zade sokağında 

n No. taş mektep. 
11 - Galatada kemankeş kara mustafa paşa camisi havlusunda 1 

24 No. mektep mahaUi. 1 
12 - Nuru osmaniye caddeı,inde 19 No. sofçu hanı oda başılık 

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

üzerinde oda. 
15 - Şişlide mecidiye kariyesinde iki oda. 
16 - Nuru osmaniye caddesinde sofçu hanında 13 No oda. 
17 Nuru osmaniye caddcsiude sofçu hanında 14 No oda. 
18 Çenberli taşta tavuk pazar1!1da cami mahalli 
19 Galatada yüksek kaldırım sokağında 1. 31 5 No. arsa. 
20 Calatada merdivenli sokakta 2, 4, 6 No. arsa. 
Müddtti müzayede; 22 Ağustos 929 dan 1 i Eylul 929 çarşamba 

günü saat on dört buçu~a kadar. 
Balada mu.harrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazo

lunmuştuı-. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 
ederek müzayedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
raporlarını görebilirler. 

1
Evkaf Umum 

Müdürlüğünden: 
Eminönünde cedit Valide camiinin minare şerefelerinin tamiri 

4-9-929 tarihinden 5-10-929 tarihine karar bir ay müddetle kapalı 
zarf usulile mevkii münakasaya vazolunmuştur. Talip olanlann her 
giin öğleden sonra İstanbu l evkaf müdüriyeti heyeti fenniyesine mü· 
racaatla şartname ve mukavelenameyi almaları ve ihale günü olan 
5 teşrinievvel cumartesi giinii saat on beşt~ İstanbul Evkaf Mildiriye· 
tinde idare encümemine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Ş ehremanetinden : Emanet 
' matbaasında tabedilip tec-

lit ve numara vazedilecek 12 
milyon köprü tramyay müru
riye biletleri kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. Ta
liplerin şartriame almak için 
her gün, münakasaya girmek 
için ihale günü olan 28 eylül 
929 cumartesi günü saat on 
beşe kadar mezkür müdürlüğe 
rımeleri. 

H akkı EfenJiniu F:.tma Hanımdan borç 
aldı~ı para~a ıııukubil hiriııl'i Jerf'ce 

birinci sıra teminat ime C) !ediği Topkapı 
Takl:eri mahallt!si Fazlı P>t~a ,.okaf!mda 
atik 3 numaralı bo~ıan grrliğimlen miin· 
kalip ınan kulübe bo-tanm 720 hi .. sede 96 
lıi•~e,,i \•~ ıne1kür mruı. kıılühr lıo-tanııı 

:~oO lıi" cd.. 130 lıisse•i tnkral· 12 !:;ehinı .. 
itibarile ıllirt sehmi indcl ınü::ıjerlc yüz 
elli lira bedelle ıııü~t,.ri i uhtcsi:ıe birinci 
ihall'si icra \'e kat'i Hınl!.'~i için onbı:~ glin 
miiddetle müz:ıyttlcyP. konmuştur. 

Huduuo: Bcktniı dergiilıı bn hçrsi, Mu· 
lıi!tin J:fendi ve ( 'orri ,·rre•clni tarlal:m 
\"e tarik ilı: ıııahdut tahminen c,n yı•ıli 
Jön Um bostan ve cepheye mızır iki ) uz 
elli arşın murabbaı zrmin k11tı tcııı ıııutfok 
ahır \"e "airııvi havi hanenin fe\ k:ınisi sh· 
fsptır. Knyden kulilbe, halco lı:ıncnin ze· 
mini toprak t: \ alıı, bir gu~ullınııc, mut· 
fak 'e bir otla, ıist katta bir •ofa, helfı ,.<! 
ıhi oda 'ardır. Çatı•ı ahşap bir kı•rnı ha· 
rap nh:r ve sair<' ıı:en:uttutr. l\ ısınen lkŞ· ı 

Jıvarlı lıo~ıanda l>iri büyiık iki bo tan ku-
) u,.u olup birinde büyük c.°''ap ve büyük 
bir havuz vardır. Yedi ıumut üç ga} rı 
müsınire ağacı bulunan i~bu lıo•tım her 
tlirlii ııelızeyc miısait münbit bir arazi O· 

lup med~ ıınu n i"galiııdrdir, ile) eti uıcc
ınııa ı befı bin lira kı) ııwti nıulıammiıır
lıdir. ~1ezkür ııi ~enin i•tira~ına } ii1<le beş 
zamla talip olanlar ve dah& zi~ade maJQ. 
mat almak iqj enler hi•~eye mu ip mu-
hammen ktymetin yüzde onu kudar pey 
:ıkçe ini \'e 929-2208 nuınarasile ı~taııbul 
dordünı-ıi icra ınrınıırluğuna nıiıraraat et· 
ıııeleri ve 23 · 9 · 029 l'azartf'5İ giiııii saat 
16 ya kadar ilıalt·ı kafiyesi yapılacağı ilin 
olunur, 

Bursa ikinci noterliğinden : 
Bursada gui pa!a caddesiııdt< (185) 

numaralı diikk iııda mukim perııkur Muı· 
tafa hil~men efendinin tahtı müHd)etinde 
bulunup l~tanbulda Sirkecide Miziye cad.., 
d~sinde '132 l\o. Jül,kincla me\'C'Ut \"tı 
pcrııJ,!irlığu ait o'an lıikiimlı• f'lll\"Sli 

Vlll . 
Kolaylıkla temizlemek için 
Ninı ı~lak hez iizt·rine biraz \ ' l;}I 
serpiniz \'e nasıl teınizJeyip parlat
tığını göreceksiniz. 

Ll:VER CtlOTHl:R3 
LIMITl!O 

PORT SUfü.ICHT 
EH~UUtO 

B"yaz kaplaınaları~ ınernıer ve 
her nevi hoyah ve ~;ini e~yayı te
mizlenu~k kin kullanıınz. Bakır 
ve pırınç e~yaııızı ~~ Vİl\I., ile par
] atınız. Cez,·e ve tencereler .ıçı_n 

ım1salsizdir. "Vİ~I,, i kuru halinde 
kullanınız. 

ALFA-LA V.tt\L 
Halkalı 

Ka)'nıak ıııakinelr·ri 
Ziraat mektebi alisinde MÜKEM~-~[L 
tabirini havi raporunu haizdir. 

Yedek parçaları daiına mevcuttu.ı· 
Türkiye mümessilliği : 

lstanbul Galata, Mahmudiye caddesi 

- Si 

No. 61 ~T~el~c~fo~n~: ~Bfcy~o~ğ~lu=4=23~8=~~~~=~~~ ,. ______ _ 
--~~~-:-:~--~-- , 
ıııcııkule)İ \200) iki)iı.: lira bedel nıuka-
biliııdc Burs.ıda lıat pa1.nrında ~d 16 
dükkanda l::llıi~eci ~lu•ıufıı efendi\"e kat'i 
yen be} ı filruht eylemi~ olduğı.md~n ],ey· 
fiyrtt Ticııret kanununun mc,·addı mah· 
.;u~:ı.~ı ınucılıiıırr· ilün olunur. 


