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AVRUPA J Tesllhat meselası Plyankol 

BiRLiGi M. MacDonald 28 Eylulde 35000 liralık büyük ikra· 
Franaa hariciye nazın ve bqve

kil M. Briand'ın bir Avrupa birli• 
tine dair, Cemmiyeti Akvam mec
lisinde 18ylediti n•tuk pek çok 
ideaJciain yOre.... tıtretmit olıa 
gerektir. Bazı devlet adamlannın 
atzıada bilyük lmçi prenaipler, 
felsefi Ye edebi kitaplarda oldu
tunclan fada bir kıymet ve ehem
miyet alıyor. Zira biz bunlan mil
Jetlerln • Ye dolayı•lle - bıaanlana 
mukadderatına blklm 1&nınz; bize 
ıare bir fikrin her banfİ bir na
zariyatçı tarafından aöyfenmlt ol
maaı delil. her hanri bir fiil adamı 
tarafından kabul ve tatbik edilmeıi 
math\ptur. 

Komuaizma. Lenin'den evvel, ki
taplarda Yardı, fakat hayati kıyme
tini ancak ameli bir idealcinin ~line 
geçtikten ıonra kazandı. 

Bunun ribi Avrupa Birliği fikri 
de çok eıki bir şeydir. Aıırlardan
beri bir çok fikir adamlan bu pren
sipin pefinden koftuğu kadar, taç 
veya teber taşıyan birçok din ve 
siyaset ehli de Avrupa kıt'ası üı
tünde bunu tatbıka çahtb. impara
tor Şarhman'dan İmparator Napole
un Bonapate'ye kadar bütiln bir 
Avrupalı cibanfir ıeriıinin • haki
katta - yapmak iıtediji tey ne idi? 

Dante'den Cbateaubriand'a ka
dar bet altı asırlık fikir ve 1an'at 
devrealne faD veren bG)dlk edip ve 
tair zincirinin huri halkuıDda bu· 
ırünkO manası lle bir mllliyetciJe 
raııellnir? Voltaire'den daha mG
keqımtl bir Avrupalı tipine teaa
cliif ınüm1dla midir? Ruuan bGttln 

yonoki MtD mi idi? BUi:alar :Y• 
rupa blrllll l•""nm• blmt keacll 
bayatlarıada ,astermif lnanlarchr. 
Avrupa'nıa her huri bir kötealade, 
her bap blr hilkGmdar veya asıl
ıadeıaln arayı, her huri bir mil· 
lete mensup olur1a olıun, bGtGa 
fikir , lllm ve edebiyat ebllne 
açık dururdu. Voltalre'bı bGyGk 
Frederik'le •Gauebetlerlni blllrll
IÜL Mocleru- felıefenin babaıı De.
eert.a'm b .. ri memleketin kraliçe
li De mll&fir olarak aldGtGnG hatır
larız. Bütan bu fibi kimaelere biz 
....... ancak birer " vatan haini ., 
..._. Ue b&kabWriz. 
id~ ld milliyet flldri milliyet 
tırd 'Ola :ıamuula açılmq bir çı
F ır. &... ldm..ı.r bunun bGyGk 
ı 7aaa L.1a11ba Ue ....... ıtuıa ıay
t:~,~ F'll•ald, tarihte, "'-sibaka 

eınareı:.. ~cak Wr xı:-1:•= 
yanm•tlU ...,.. mltaJıect• ~o. 
ruz. 

Maruf Eraaaıı piri Vleto.. Ha .. 
ıo'nun bir "Avrupa Miltteflk ca. 
mhuriyetlerine ,, dair alyledltl ae .. 
tideler bu sat cenah bıternaayoDa. 
liıma'ıımn ıon nidasıdır. 0.du 
sonra Franıa ile Almanya aruuada 
70 - 71 muharebeai oldu ve hiç de
jilae Ren nehrinin her iki yakuıD
da ba,Je bir ideal' den bahsetmek 
bir claayet hGkmüne geçti. 

DiyeblBriz ki bu harp Avrupa'
da lcoJ'I aaayonalizma'nın aul baş· 
lanrıeı olauttur. Bu Avrupa'da ilk 
mım harpbr. 

71 1efenae seBDceye kadar vu
ku hulu barpleria bemeD hepli 
iaaaeclaalar araaadalr:I laabaçhk
lanD, l•PlbJlldubı neticeli leli. 
O.un içia detlJ midir ld, Napol,on 
Bouparte ltaıya'da n orta A..,.. 
pa'da hemen nve,e sirene d"8ıan 
bir ordunun •rdan slbl detti, bir 
beJDeı..tlel kahraman oltnk kabul 
Ye iatikbal edilinll. 

Roaapate'ma alGmGnclea Wr ._ 
IODl'a Frama de•letinbı BapeJdli 
bltOa Avrupa mUletlerbae ..... 
ıeytbı dallan ile sfcliyor da '-ua 
yerele manltılar, buı yerele ildiyaıla 
aUııılarla karfılamyor. BuDa .._ 
bebl De ola prektlr? ı...w bir 
aaırclaaberi daha mı serlfe si~ 
1er ? Daha mı vütl •• JU'b• oW•
lar? F..kl .......... bUfll .... 

•• t oı ... ıate .... ., • ...u.m •• 
1
• b·- Amerikaya hareket ediyor. miye bugüne kaldı. 

,On neye bir ham hayal nazan Ue ~~ra*_..._....,. 
bakmata meylediyoruz? Bir bqka Dünkü mevcut numa· 
makalemizde bu ıuallere cevap · 
bulmaj'a çalıtacağız. ralann dörtte üçü çe-

Y aku p KADRİ kilmiştir. Keşide edi· 

Gazn Hz.~., 
Reisicümhur hazretleri 1 

dtln akşama kadar Dolma- \ \ 
bahçe sarayında iıtirahat et
mişler akşam üzeri sant lıe5itt' ' 

otomobille şehirde bir teoez .. l 
züh yapmışlar ve saat altıda 

... saraya •:det buyurmuılardır. 

Başvekil . -

A~karada 
Ankara, 11 [A.A) 

Bqvekil ismet pqa hazretleri 
bu ~b.aı_ı yed!yi bet ıeçe trenile 
!e~nmızı tqnf etmitlerdir. Mütar
un1leyh hazretlerini istasyonda v .. 
killer, meb'uılar diter erkin ve 
zevab aaire istikbal etmit ve asker, 
pollı mlfrezeleri 1ellm reaminl ifa 
etpılılerdtr. 

Paris sefirimiz 
bugün iidiyor 

l'ETHı BEY 

1-maktao
ı.a p .... 
Wi,Ok elçl
u Fethi 
8.IHlflaa
Uemle be
r aber Parl
ıe hareket 

yerloti Ya• 
purile fide 
cektir. 

22,50 ııra 

Tramvay şirketin
den bir 

alacak meselesi 
-it--

Şehremaneti T emlzlik itleri ma. 
dtlrG Mehmet AH bey tarafuadaa 
5.ıtaaalunet ıulh mahbmeabule 
tramYaJ firketi mGdGrl M. Kbadoıf 
.ı.,hhıe bir daya açalaıqtır. Daya. 
mn menau tadar: 

Buadaa W.. mGddet eyyel Tranı. 
••1 tirketi Edirnekapı hattıauı kG 
tadını yaparken Mehmet Ali be • 
den tramYay tlrketi heaab !• 
ad ld _,__ •na ulr 

ç ar r111t111ma11na tav .. aut edlbn 
ılal rica •tmltt Mehmet Ali be ;· 
bu rica Gıerine 22.55 liraya ,,.,' e 
dır kiralamıttır. ça. 

Daha o zamu tlrket Melım t 
A1l beyden " çadır kiram oı...:.C 
tramvay 9irketinden 22.50 lira aJUa. 
mqtar,, diye parayı vermek az-. 
bir HDet almıft fakat aradan IAIDaa 
ıeçtlji halde para verUmemJttlr, 

Çadırcı daha fazla belde1em1. 
yeceji lçin Mehmet Ali bey parayı 
kendisi vermif, dlter taraftan da 
eyelld ,On tirkete 22 buçuk Uranın 
henGı 16nderilmedijini hatırlamı
ftlr. Tramvay tlrketinden kendiılDe 
fU ••ap verilmiftlr: 

- •o f1bı tramvay arabalan 
Gaeaılae asılan ldlçllk bayraklardan 
"S,, tanul lraybolaauıtur. Bu bay
raklar bulunmayuaea sizin paranızı ...... ~. 

Ba cnap lberj.ec11r ld Mehmet 
Al..,~~· ....... ...... ., ... ~· 

INGIL TERENiN EN YENi DERIDNOfLARINDAN "W ARSPITE., 
kalablle-.erf 11 .. 

tald1r. 

Nevjork 111 [A. A.) 

M. MacDoaalcluı ~JI :d'8· 
... lçbı lbım relen tertibat :Ye llı· 
ıarat m11maileyhbı lıaMilt kltlbl olup 
-.S lauarda Aaerlkatla '*'°8makta 
~ Sir •Robett vaa S."ttait;. tara
~ ... ikmal ~- M. Mael)o. 

........ refakatinde km oWup balde 
2a .,ıow. Y&pura blame.ı tabrrGr 
etmlttlr. Slr Robert •an 5ıttart, ba 
IGa .Ja,ntereden ~ ..... 
••cellıa mtıfarabt edecektir. Ne:tt• 
Jork Herald l'azeteai, iL llae(>oaalcha 
lcoDtrecle nutuk •B:rJemete claftt 

AMEIUKANIN EN YENi TA VY ARE eclllilaulnbı muhtemel bUı.mtliidml 
GEMiLERi LEKSINGTON latlhbaratma atfeD 7umalctadar. 

şnayder mQsabakası 

Sür'at baş döndürücü ve 
korkunç bir hal aldı. 

Geçen cumar• 
teli ,ODG fnsiliz .. 
lerle ltalyanlar ar-
asmda yapılan Şn· 
ayclermGaabakalan 
hakkında ıon ıelen 
Avrupa ıazeteleri 
.. ,... dikkat taf· 
.Ult •eriyorlar. Bu 
ta&U&ta bakılana, 
dr'at denilen m ... 
fbumu lnnaıD lıa:tt• 

alau almaJ&cata SAATTE 529 KIJ..OMETRE GiDERKEN AJJIJAl\ 
...Uyor. Tuanur TAvYARENIN ENSTANTANE BiR Rüiif 
:•b Jd daJıa 1913 ... Jul OD 1 Qn aanlyede ... ,,.... tllllD p. ..._rder' benel bir tay•_ yare~ rGyerek OD cl•lnkıcla pleWlee ... • 

a aaatte 72 kllomevsı• ali fe..1 --~· S•çmlyordu. Halbuld 1929 ela bu ;Q..U:.~ıJ,ı. ama Wr ..._ di1::i s: kilometre pbl bat d&ı· bet dalılllade f&be• Nrb farlaııia 
Seneleri hal al~tır. bakanca, bu bmD ........ war 

... teldld taldp eclenek bu teıa~dtl Yaraoaa... kMtlrmek -~· 
•- e IDlfAhede eclebllirlı: 191Stıl •- Kt 
72, 1914 139, 1920 de 1'72. 1921 d• Ş ki h • teA: ~leri 
189, 1922 tle 235, l'23te 215, t9'lSte 8 r e1?D • ~ 
374, 1927 ele '53, 1929 ela 529. Al ~t ~ ~-=-.:~ 

d
GW.rimld kapayıp •yua11: Bir aa1:=! 11 ~ ;/_ wr ı.fta kaclar 

de lalı mi, o ande 11z eW metre ....,..;~,. lsal'U nrmlftlr • 
lcatedilmit oluyor. lıcı dedinlzml - ncaret ··~ Neld .. 
metre Gç decllr.!z •I. ,.,._ kilomet- • Nil .... ........ . 

len bütün numaraları 

DGa tayyare pi .. 
,..ko ... a 7 bıcl 

tertibia ildacl keti· 
.t..ı DarGlffbaun ko
Dferuı NloDunda 
çeldlmlıtlr. Kefide
ye aaat 13 G ıs ıe· 
çe batlanmıt Ye ... 
at d&tte nihayet 
lnılmuttur. l>Gakü 
keflcleyl takip et
mek için aaloaa bir 
çok halk toplaa
llllfb. Kqideye ya
na al.ah aaat do
kuzda deYam ecli· 
lecek ve dla çak• 
IDl)'IUI ltl,ok lkra
... ,. bufla WB 
olacakbr. 

Kuaaaa numa• 
ralar fUnlardır 1 

18000 

Lira kazanan numara 

802 

ıoooo:Q: 
53133 

·~soo Lira kar.an .. 
t) numaralar 

55, 36917, 15002 

2250 Lira kazinı• 
numaralar 

36367, 2443 
[Mabadı iç aatfumcbıl 

den mGıtait reDce k•dl lh~ 
için mGtemadi mGracaat eta 
dirler. ._._,__._.. ı....a.-.ıı.ır.a 

BGyiik halk ldl...-............ ••• 
mlzl yazı Ue dejll ancak rulmle 
anlatablllriı. lıaalCıhtaa. Amerlkada 
bir ok bG,ok A~ memleketle
rind: tuttujll ae•ld hayrete llyak. 

tır. Kı• bir •addet ıufında kea .. 
dl upa.U• utlbkak edUmif bir 
.,:;;.t temJalne muvaffak olan, 
'9tta aa,..- mfieaiaeai sibl bütl'n 
..._, .... maruf bir miieasisenia Ula. 
....... kendi yardımına mOracatt ola•• bir kıymetli 11Uatlrinmıaa 
teJs derin bir haı Ye İllflrab ile 
..brik ediyoruz • 



Terrftlhrt~ Slt:iıyttlık cıavauaır 

BÜYÜK KATERİNA 

Cemiyeti belediye dün birinci 
reis vekilinin riyaseti altında top
landı. Zabtı ıabık aynen kabul ol
undu. 

Barem kanunu emanet ve ide· 
rei buıuslyelerde bir ıene ıonra 

tatbik ohınacağı cihetle o zamana 
kadar emanet memurlanna tevki
fataız maaf ita11 hakkındaki teklif 
bütçe eacGmenine havale olundu. 

YerJi mallar aergiıine 500 liralık 

111uaveneti nakdiyede bulunulması 
geçee eelıede teklif edilmit, me•'e
le bOt,e eacünıeoine gönderllmitti. 
Encnmenln mazbataııı heyeti umu
miyede tiddetli münakaşalar tev
lit etmittir• iki cereyan hasıl oldu. 
Azanıa bir kıımı bu sene para ve
rilme1inla muvafık olmıyacağını, 
eğer ihtiyaç hbıl olursa gelecek sene 
bütçe1ine bu huıuı için para konu
labileceğini iddia etti. 

Diğer kıımı ise sergiye büyük 
emekler 1arfedildiği ve iyi bir ne
tice elde olunduğunu söyliyerek 
tahıisabn itaıını iltizam eylediler. 
Neticede reye müracat olundu. A· 
rada müsavat hasıl oldu. • 

Tahsiııatın bu sene verileıini 

iıteyenler 20, iııtemiyenler de 20 
kişi idi. 

Nizamname muclblnce re11ın 

,_ 

bulunduğu tarafın tercih olunm&1ı 

li:ıım geliyordu. Reiı tahsiiatın ve
rHmemeaiac rey verenler arasında 
olduğuadan tahsisat reddolundu. 

Cerahpaşa hastanesindeki radyo 
cihau ~ senedenberi tamir edilme

mektedir. 
Bundan başka radyonun işletil-

mesi için ecnebi mütehassısa lüıum 
olduğu halde bu mUtehassıı •imdiye 
kadar celbe<lilememi' idi. Bu itln 
halli de idar~ ve bütçe encümenle. 
rine havale edildi. 

Hariciye müsteşarı 
Bazı sebeplerden dolayı hareke· 

tini tehir eden Hariciye müıte,arı 
Numa 1 B. dUn Ank araya ~tmişt;r 

Oğlu grandük Paul ( pool ) den 
nefret eder ve korkardı. 

Aynı zamanda gayri meşru o~lu 
olan Bobinski hakkında da kat'iy
yen müşfik değildi. 

Buna mukabil torunlarına kar'' 
gayet mü~fikane davranırdı. 

Katerinin devri saltanatı için 
"gözdeler devri,, denilmittir. Nite
kim fransız kıraUannın saltanat sür
dükleri devirler hakkında da " Ka
dınlar idaresi ,, demek mümkün
dür. 

Fakat gerek il nci Katerin, ge
rekse on dürdüncü Lui nam ve 
töhretleri ve vekarü haysiyetleri 
için çok fena bir dalalet içinde 
kendilerini kaybetmif olmalarına 
rağmen memleketlerinin umran ve 
fkbaJi endişesini liyezal bir düstur 
fibi, daima göz önünde bulundur
maktan hali kalmamışlardır. 

Vakıa bu endişenin hudbinane 
oldutu muhakkaK.tır. Çünkü kıral

hldannın kazandtfı tan ve zafer 
bizzat kendi tahıılan (berinde te
celli ediyordu. 

Hiıkümdarlar meşherinde il nci 
Katerinin bot köşelerden birini ib
raza hakkı vardı. 

Ruıya tahtına ZRlimane ve mü
ntekimane bir cinayet saye1inde 
geçip oturan bu küçük alman pre
nsesi, bu sefil ve muhteris kadın, 

bu müstebit ve hunriz imparatoriça 
kendi hasis menfaatlerini tab'asının 
menafii ile telif huıuıunda o derece 
muvaffak oldu ki, devri saltanatı 

ruı milleti için emHlslz bir tevket 
ve umran devri oldu. 

Muracaat ettiği caniyane eabap 
ve tedabir, hususi hayatının reza
letleri, gözdeleri ile olan çirkin ol
duğu nisbette mütemadi ve müte
addit mthıuebetleri, bntOn bu. ku
ıurlar, K.aterinin f tih, •chir banlıi 
ve vaıu kanun ııfatiyle ihraz ettifi 
tanü şeref haleai içinde eriyip da
~labilir mi? 

--
(Birinci sayfadan mabat] 

relecek ve Geyveye konacaktır. 
Bu suretle Geyve tettit merkezi 
vazifeai görecektir. 

Tesis edilecek tettit merkezinin 
en bilyük faydası mükilemelerin 
\esrii olacakhr. Halen aboneler 
konutmak için bazen yarım saat 
kadar beklemek mecburiyetinde 
kalıyolar. Mamafi, şimdilik o da 
vesaitsizlik yüzünden, ileri gelen 
bu bekleme keyfiy~ti çok g<iriUme
melidir. Avrupada beyneşşehreyn 
Rriikalematta iki, üç, hatta beş sa
at beklendiği vardır. 

Simense ıımarlanan müşeddid
Ier kadar yeni çekilen hattan mu
attal kalmamuı için latanbuldaki 
telgraf fabriaası ıınuvakkat bir mü
şeddedc yapmaktadır. Bu 1&yede 
ikindi hatıada mük:'llemeye başlan
ması nihayet on günlük bir iş ma
hiyetine gelmiştir. Poıta, telgraf 
idareıi bu son hatla iki telefon hat
tı temin etmi' oluyor. Hatlardan 
biri İstanbuldan Ankara, digeri de 
Ankaradan lstanbul istikametinde 
yapılacak mükalemelere tahsis edi
lecektir. 

* * * 
Ankaradaki otomatik telefon 

a,rın on birinde dört yaşına girmiş
tır. flk sene telefonun bütün abu
nesi 160 idi. Şiındi 1600 abone var-
dır. Abonem~~ tal~pleri günden 
güne arttığı ıçın tesısatın genişle-

tilmesi ih~iyl\c,ı hası} olmuş ve İsveçe 
3neü binhk bır teaısat daha sipariş 
edilmiştir. 

Otomatik telefon, fennin en son 
olmakla beraber en nazik ihtirala
rından biri olmasına rağmen Anka. 
ra gibi toz:u mebzul olduğu bir mu. 
hitte üç senedir arızasız işlemekte-
dir. . . 

Daha ziyade memnunıyeti m~-
cip olacak bir nokta da bu ~~kı· 
katen mudil işin ilk günden ıtıba
ren tamamile Türk memur ve mu
tahassısları tarafından idare edihnit 
olmasıdır. 

Otomotik telefonculuğu öğren• 
mek üzere vaktile lsveçe ritmit ve 
aanlralın kurulduQ-u ea:ıada Anka

raya avdet etmi9 olan bu memurlar, 
diğer gençleri de yetittirmektedirler. 

Resmimiz lııtanbull'41ann ıık sık 
telefonda ıeıini itittikleri otomatik 
telefon müdürü Niyazi beyi göıter-
r e' ~ 

(Mcit@ireır;Dlk M~mo~ket Hab~ırn@u:!J 
Emanette 

Mahlut yağ 
Şehre.m.aneti tarafından marga

rin yatı diy. kabul edilen formül
den kimy ııerler tikiyet ediyor. 
Margariıa Y'&iı diye verilen bu for
müi mahktt yatdan betka blr fey 
değildır. 

Ticaret borsası laboratuvar mü
dürü Nureddin Mün'i B. diyor ki: 

0
- Margarin yaj"ı demek mah

lut yağ dc>mek değildir. Enıanet 

margarin namı altmda mahlut yağ 
imaline müsaade ediyor. O halde 
emanet margarin yağını yiyenlere 
karbonat tavsiye etmeli. ,, 

Bakkallar ceıni-
yetinin teklifi 

Bakkallar cemiyeti tehremane
tine mürac<>at ederek bir margarin 
yak'ı fabrikası açacağını bildirmişti. 

Bakkallar cemiyetinin margarin 
formülü şehremaneti tarafından tet
kik edilmiş, formül beğenilmemiı

tir. 
Bakkallar cemiyeti başka mem

leketlerdeki yağ formüllerini tetkik 
etmiş, bu tetkik neticeainde kabul 
edilmiyen formülün baıka memle
ketlerde tatbik edildlti anlaıılmıt· 
tır. 

Aynı zamanda kimyager Nuret
tin Münşi B. de bu formülün doj"
ru oldu~unu beyap etmiitir. 

Teraziler 
Seyyar esnafın kullandıklan el 

terazilerinden çoğu bozuk ve hile
ye müsaittir. 

Şehremaneti memurlan ak,.eriya 
dirhemleri tetkik etmekle iktifa 
ediyorlar. Halbuki terazilerdeki 
buzukluk ve tartı fazla 1relain diye 
terazinin göllerine konan kitıtlar 
bir çok ~ui istimal~ sebebiyet veri
yor. Emanet B. M. meclisinde bu 
sene müzakere edilecek olan ölçü
ler kanunu kabul edildikten ıonra 
eaaılı tedbirler almak üzere şimdi
lik yalnııı: terazileri ııkı bir kontroJa 
tabi tutacaktır. 

lstanbulun iman 
Şehremaneti, Ankaranın imar 

pllnını tanzim etmetl deruhte eden 
mimar M. Y anaıenden lııhınbuJun 
iman için de bir plan bıwrlamuıaı 
rica etmiştir. Şehremaneti, mimann 
mesaisini kolaylaştırmak üzre bir 
iıahname bazırlay acakbr. 

Kanalizasyon 
Kanalizasyon ıirketiie şehrema

neti araaında yapılacak bir muka
vele üserine 10 ıenede ikmal edi
iecek olan kanalizasyon ameliyatı
aın bu ıene içinde yapılma• zaruri 
olan kısmı, teırinevvel nihayetine 
kadar bitecektir. 

Kanalizasyon tebeke1i1 ltley•· 
bilecek vaziyette oldutundan bu 
ay nihayetinde bitecek olan hafri
yattan sonra tebekenin geçtiai yer
lerdeki binalarla mecra bir birine 
raptedilecek ve tcbeke işletilecek
tir. Kanaliz&1yon şebekeıi nihayet 
kinunuevvelde itliyecektir. 

Hanlarda tenıizlik 
Şehremaneti geçen sene şehri

mizdek: ,.,.• · -~., binalan sıkı 
bir tefti~r tabi tutmuş ve halkın 
ıihhatı i in bur l l'lr la fatbik edi
lecek n hi tekayy atı tespit et-
mittir. 

.ı:.u cümleden olar ;c ticaretha
nelere depo va~. .ıı gören bazı 
hanlarda ikamet edilmesi menedil
mişti. Bu memnuiyete rağmen, ha
la ba:ıı h!'nlarda oturanlar olduğu 
iÖrülmektedir. Bir kaç ay sonra 
ııonbahar başlayacağı için bu mev
simde han köşeleri ' daha pis ve 
mülevves bir ,hale geleceğinden 

hanlar birer mikrop yuvasına döne
cektir. Şehremaneti bu eaki han
ları yeniden çok ııkı bir surette 
teftişe tabi tutacaktır. Emir hilafın
da nezafete riayet etmeyen ve de
po halindeki hanlarda yatanlar ye
niden takip edilecek, emre riayet 
etmeyen han ııahip ve odabatılan 
•iddetle tecziye edilecektir. 

Sevalıil mütecavire 
1:apurları 

Bundan bir müddet evvel ıeva· 
bili miltecavire vapurlarının liman 
hududu haricine çıkma11 menedil
ıniştir. Bu huıusta yeniden tetkikat 
yapmak icap etti~inden dün umum 
ticaret müdilrü Naki B. ticareti bah· 
riye nıüduriyetine emir vererek bu 
hususun bir müddet için tehir edil
diğinin seyri11efıdne bildirilmesini 

lH., t . •: 

Adi iyede 
Adliye tayinleri 

Sinop sabık müstantiki Arif Hik· 
met B. Çatalca müetantikliğibe 
Şavşat müdeiumumiıi Ali Naci B. 
Çatalca aza bikimliğine tayin edll
miıtir. 

Malnıkemede 
Sopa ile kadın 

oldürenler 
Geçenlerde Çatalcada Ayazma 

köyünde Hasan ağanın zevcesi 50 
yaşlarında Ayşe hanım, diter bir 
Ayte ile Halil isminde iki kişi ta-

rafından sopa ile dö"ü!erek öldü
rülmfiftü. Bu bir kadın ve bir erkek 

mamunun muhakemesi dün bitti • 
Ölen Ayşe hanım hakkında verilen 

doktor raporunda kalp ha.talığı

nın da tesirile öldüğü bildiriliyordu. 
Bunun için müddei umumi B. 

mnznunların katil kudma makrun 

olmaksızın telefi nefae ıebebiyetten 
müçrimiyetini istedi. Mahkeme ge
lecek celıede karar verecektir. 

Hikmet beyin davası 
• 

Kadriye hanım tahkikatını idare 
eden birinci ceza mahkemesi aza-

sından Hikmet B. tarafından lz:mir· 
de çıkan " Yeni Aıır ,, gazetesi 

aleyhine açılan davanın rü'yetine 
bu gün ikinci ceza mahkemesinde 
başlanacakbr. 

Sevinç davası 
Matruk Sevinç vapuru kumpan

yası tarafından Seyriaefain aleyhine 
ikame olunan tazminat dayasının 

rüyetine dün birinci ticaret mahke-

me.iade devam edUeeektl. Fakat 
bu meaeıleye dair aj'ır ceza mahke-

mesindeki muhakeme evrakı henüz 
temyizden gelmediği cihetle muha
keme bunun için ta'lik olundu. 

15 sene ağır hapis 
Akaarayda ihsan isminde bir 

kadıaa tesahup yüı:Onden arkadaşı 

Haca Ômeri CSldilren Karakaı H\lıe
yhlla •ubakemeal dtln bitti. Katilin 
~ i i h..,. n~ kada r mOdafaat+ hn .. 
luDarak katt1io Karakat Hüaeyin ol-
madıtım a&,tecll iM de mahkeme 
binnetice katiHn 1S ıene mGddetle 
atır bapıe kooulıınasına karw YerdL 

Ziraat enstitülerinde 
İktieat veklleti ziraat ietaeyooları 

faaliyetlerine devam ediyor. Ziıraat 

istasyonları bariç meınleketlerden her 
nevi tohum nttmUıneaİ celbetmektedir. 

Bu tohumlar istasyonların numune 
tarlalarına ekilmekte, hangi tolwmuıı 

fHla mab6ul vecdiği anlaoılmaktadLr. 
Şimdiye kader Eekişehir ietuyonu 

120 citıs tohum uıerindc teoriibe 
yapmtftır. Adana istasyonu 11 tohum 
tecrübe etmiştiT. 

Tohumlar 1aburatuvarlarda tahlil 
edilmektedir. Tahlil neticesinde hangi 
tohumda faıla gluten varn zürraa 
tavsiye edilecektir. 

Ziraat istasyonları bu 8\lretle sır
rai siyasetimizi tanum edecektir. Bu 

ndan iorıra köylü eskiden olduğu gi· 
bi az mahsul veren tohumlar uzerin· 
de çalışmıyacaktır. 

Bu suretle baş1ıyan fenni ziraat 
netircsiude köylü mesai&inin mukahi· 
tini daha çok olarak. alacaktır. 

lsteriin 
Borsada lngili~ lirAsı dün 1007, 

75 kuru~ ta açılmış en yiikeeltte 
1011 de mu~mele gördük.ten son
ra 1009,25 te kapanmıştır. 

Altın hor111a haricinde ff77 den 
880 e yükselmiştir. Bu günlerde 
lrıgiliz lirasının düşmesine intizar 
t'dilirken fazla ithalat yapılma.::;ı 
bir müddet daha Ingiliz lirasının 
yavaş yayaş tenzzülüne ~ebep ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Horsa komiser vekili Hasan h. 

bir muharririmize şunları eöyle
miştir: 

-"Bu sen~ ihraç mmtekalan
nm vaziyeti çok iyidir. Diyebilirim 
ki, üç senedcnLeri ihracat emtia· 
ıınz bu kadar mebzul ve bu kadar 
iyi olmamıştır. 

Bu oralardan alınan haberler· 
den anlaşılıyor. Bu itibarla son 
günlerdP- ihracatımız artmağa ba~-

1 , , ... .. 

M Oıite1feırrl k 
Naki beyin tetkikleri 
Ziraat umum müdürü Naki B. in 

Bileoik, Bana ve Karacabey hara
wada tetkikata gittiğini yazmı9tık. 
~akl bey bu havarıde yaptığı tetki· 
kilt hakkında tahzim ettiği raporu 
A:ıkarad~, iktisat vekaletine taktim 
ettikte sonra dun şehrimize gel
mittir. 

Mumaileyh yann Edirneye gide
cek ve Edirne ziraat mektebi hak
kında tetkikat yapacakbr. 

Bu mektep halen kapalı bulun~ 
maktadır. Naki B. burada yeniden 
ameli bir mektep tesiai imkanı me
vcut olup olmadığlaı tetkik edecek 
ve netice hakkında vekile~ bir 
rapor verecektir. 

Hesapları teftiş 
Mülkiye müfettişi Sabri B. jan

darma kurnandanlığ. hesabatım tet
kik etmeketdir. İddiaya nazaran 
jandarma hesabatında açık vardır. 

Tetkikat bir iki güne le adar bite
cektir. 

J.tlektep kitapları 
Mektepler yakında aç ılacağı için 

mektep kitapları büyük bir faaliyetle 
basılıyor, 

Talebenin kitapları iyi takip ede· 
bilmeleri için kitapların h tıısız lıd· 
eılmalan maarif idare::;inden alakadar
lara bildirilmiştir. 

Beşiktaşta bir sergi 
Beşiktaş dikiş yurdu telebesinin 

bir P~nede vucude grtiridiklcri el i ş

leri sergisi eylı11Un on dordünde a-
çılacaktır. · 

hk kadın mal müdürü· 
l\Ialiye mektl'binin bu <:f'neki mı>· 

zunlarıDdan muntazam borçlar tetkiki 
memuru Servet H. erkek arkadaşl:m 
gibi mal mtidurü tayini için Maliy(': 
vekaletine mliracaat etmek Uzeredir. 
Bu suretle ilk mal mUdürli olmak 
şerefiui alabilecektir. 

AtllUI• YENİ TEFRiKAMIZ 111111[!§_ = -
=Nasırettnın 

Hocaı 
!§§ •••••••••••••••••••••••• -- • c . • § ! umartc..::nyc ! = 

; ! kadar i ;;; 
=: . ı = : i tefrıkaya : = 
= i başlayacağız. i 
~ ••••••••••••••••••••••• = 

·- "İKDAM,, , muhtNem okuyu-= = = = aculanna ye = 
!e nı n çok 
=: pzel bi· 
~arihi tef· 5 
5 katakdim E 

~ediyor. = 
~ Yeni 
~tefrikamı- = 
iii nn is· e: 
!6 mi Nas-
~ rettin Ho· :: 
~ cadır.,, 

5 
::::s .. Nasret-
c= tin Hoca,, -= 
=yalnız sne 
~ mlek.eti - = 
== mizde de- = s 
~ fil, biltün = 
= dGnya da çok meıhor ve çok 

ıevilen bir adamdır. 

= = = Franıızcada, Almancada, in-
~ filizcede "Nasrettin Hoca,, ya, o-
::s: nun hayatına, hikayelerine, fık- iE 
- = = ralanna dair bırçok e1erler §!; 
- S! 
~ vardır. _ 

"Naırettin Hoca,, bir Tilrk ol- ~ 
dutu halde ne yazık ki onu en 
az tanıyan gene biz, Tilrkleriı. = 
Bu1rün dilimizde "Nasrettin Ho- :;:: 

ca,,ya, na!nl yaşadığına onun ha· -
yatına, hepimizi güldüren o güzel 

= ve zarif fıkralannı ne münase- = 
betle ve nerede ıöylediğine dair ~ 
~oğru dürüı.t bir kitap yoktur. 

_ lfte: 

İkdam, "Na1rettin Hocauya da-
ir mükemmel bir eser meydana -

= getirmete ve bunu tefrika ha-
= -
_ linde neşretmete karar vernıit- ~ 

tir. "Na&rettin Hoca,, tarihi tefri- ..., 

--= kalar yazmll da büyük bir kud-
~ ret g~stermiş olan 

~ Kemalettin Şfikril -· 
= = 
'.;: Bey tarafından y"azılacaktır. ....::: 

( A~,,~~ 
1nıla., tebyiz 
Eıki devrin hattatları, mübey· 

yi:ılerl tarihe karıştı, yerlerine d~ 
tilo amele1i ıeçti. 

Bu daktilolara takattan faila 
vazife yükletildiğini görüyorum. A
mirler eıki, mülsıa yaxı ile, bin bir 
izafi ve vasfi terkiple, eıkl kelime
lerle müsvedelerlni yazıyorlar ve 
bunların yeni yazıya çevirilmesiıü 
biçare daktilolara bırakıyorlar. 

Daktilo bey veya hanım yalnaz 
makinayı kullanmak hünerini at
renmittir, iktidarının terazlıi ıilr'at
tir. Ekseriyetle reımi imla lugatinin 
teferruatını bilmez. Gramerin iıe 

büyük bir ilimi değildir. Hangi te
laffuzun nsmi olduQ"unu bilmes. 
Kendi ıive ve teliffuzu yuııında 
esastır. 

İşte bunun içidir ki resmi evrakta 
büyük yanlışlar.. raageliyonız. Çe
virmecilik olmasa çok terkip kul
lanılmayacak. Halbuki mQn'tlddelu 
resen yazılmıyor. İbareye yiblwce 
terkip karışıyor. 

Kötü bir itiyat daha: Arap harf· 
leri ile imlanın bir kaide1i, bir itt&
radı yktu. imli reımi değildi. Her
kes bildiği ğibi yazardı. Ve, ayni ln· 
san, ayni mektupta, bir kelimeyi 
bir kaç türlü yazsa tenakuzu fÖIO 
çarpmazdı. 

Bu idet o derece kök 1almıt 
olmalı ki latin harfleri kabul edil
dikten sonra imla bir encümen tara
fından hükumetçe tespit edildiii 
halde gene eski huydan vazgeç• 
ilmi yor. 

Hele matbaacılıkta mürettip ve 
musahhihler muharririn imlasını boz
makta meharet kespetmişferdir. 

İntizam namına bu kötü anarfiyo 
teessüf ederim. Evet! ynzı son dere .. 
ce kolaylaştı, imla pek basit bir 
hale geldi, artık fonetik (ta&avvuh} 
bir imlamız var. Fakat bu yenilik 
gramerin, kaidelerin, imlada bir
liğin ilgaııı demek değildir. im.li 
arlık bir biçimdir (yeknaııaktır). Bir 
adam istediği gibi yazı yazamaz. 
Kaidelere uymağa mecburdur. MalQ
matlılarımız bile bir köylü ıml~ı 
kullanıyorlar. Fransızca bilenlCf'e 
hıtap ediyorum: Bu dilin temel 
tutmut bir tarihi imlası var. 

Buna mugayir bir tekilde bir1· 
nin yazı yıu:ması kabil midir? "Teın-
r:':l • • " ·-- ı .............. "".a'-'" ,, "-""w' 

ıiyel. bo,, yazsak cehil damıras•~ı 
hemen alnımıza vurmazlar mı; rG· 
lünç olmaz mıyız? İndi, keyfi yu• 
yazılmaz. ~ 

imla liıgati belki bir hayli ya~ 
1ı,Iıklan muhtevidir; lakin resmidir. 
Bu lfıgatin ıslah edilerek bir daha 
basılması, ve, hiç olmazsa bir kaç 
kunta memurlara öğretilmesi cid
den temenni olunur. Tuhafı tU ki 
un'ati yazı olan kin.selerden onda 
dokuzu böyle resmi bir kitabın vci .. 
cudundan bile haberdar değillerdir. 
Ne alakasızlık, ne ihmal... · 

Memleketimiıde intizam fiknnı• 
tesisi lazımsa buna imladan başfa. 

mak icap eder. C. N .. 

Knsa lhıabeır . * Hi.\ ariç, 10 fA. A] -.;- 70 bey• 
gir motörle mücehhez ve pilot :ed. 
vard in idaresinde bulunan bir Almaıı 
tayyaresi cihan mesafe rekorunu kq. 
mağa teşebbüs için Breme den harb• 
ket etmiş 1300 kilometre kadar UW" 
tuktan sonra sis dolayıeile yere inmit-

* Moskova, 10 LA. A] - Tas ... 
jaosı Volga üzerinde V aroslav yakı
nında mazot } üklü bir gemide bir iz>. 
filak vukua gelerek on ki:~inin olu· 
müne sebebiyet vermiş olduğunu bil
dirmektedir. lnfi)Ak yakınında bulır. 
D&n bir gemide iştial husule getir
mio ve mezkiır geminin 9 kişidea 
ibaret olan tayfaın kurtarılınışllr. 

* Bukreş, 10 {A.A) - KüçUk iti· 
llif b1.ıkt1metleri arasında tertip edile~ 
tayyarecilik mtisabakasının neticesiu· 
de Çekoslovakya binbaşılarından K~ 
la birinci, Çekoslovak binbaoılarındaa 
Meres ikinci, Yugoslavya mUlizıı9-: 
!arından Badjak üçüneü gelmiılerdit. 
Romanya milletler aruında ~ 
itibariyle birincidir. 

* \'ersay, 10 [A. A) - Var,o• 
politeknik mektebi talehesindeo .bir 
çoğu Versay şatosunu ziyaret etoıit· 
lerdir. Belediye şereflerine bir §8r•P 
ziyafeti vermiştir. 

Pari~. 10 [A. A] - Gazeteler dilll 
blıkunıetlerin kômUr ve şeker ~ 
kında bir itilaf vucude getirmek U: 
zere beynelmilel içtima aktetmeletl 
ye keza beynelmilel yeni bir ~kriıal 
konferansının içtim•• davet ~ilmetl 
suretinde iki teklif terdetmıı olaa 

l . . Mıi 
Cenevredeki Fransız ıeyetının 
tekliflerırıJeki ehemmiyeti kı&ydet--

rı ı , fl r ,Pf, 



r .. Zeppelin . 
Nanda bir kutup 
seyabatı yapacak 

Berlin, 10 
C.raf 1epp«in btlonu gelecek ni· 

Blllda kut~., seyahatına çıkacaktır. 
Balon Norveçte, Fransaoau hare

ketle kutup huah!ini geıdikten son
ra Alıskada Fairbankata karaya ine· 
Cfttlr. 

Graf zeppelia bundan sonra tek· 
tar kutup havalisine gidecek ve bu 
suretle iki defa kutpu ğeçmiş olacak· 
tır, Seyahat 18·25 gün devam edecek 
balon 15-18 bin kilometro mesafe 
katedecektir. Brslonda 30 rnlirettebııt, 
16 ilim, 3 fotografçı bulunacaktır. 

Heyete Norveçli meşluır seyyah 
Nanaen riyaset edecektir. 

Kaçakçılık 
Ankara, 10 

Son zamanlarda yapılan tetkikat 
kaçakçılığın en ıiyade sigara kil~ı!
larile kibrit, tütun, şeker, rakı, manı· 
fatura cıyası 'e az miktarda allın 
pua üzerinde yapıldığı anlaşılmıştır. 

Bunun Uıerine yapılan ml!cadele 
de kaç.akçılı~a teşebbüs edenlerden 
yüzde altmııı yakalanmış ve buular 
adliyeye teılim edilmiştir. 

Kıçakçıh~a mani olmak için rli· 
sumat idaresi de çalışmaktadır. Güm· 
rUkler idareıinin son zamanlarda 
sipariş ettiği 10 takip motörü yakın
da celecektir. Bunların hepsi kaçak
çılıkla mUcadele hüsusuna tahsis edi· 
lecektir. 

Komada tevk~fat 
Roma, 11 [A.A] 

Gueteler, lt eınaaanda vukua 
gelen kazalar ilzerlnde hile yapan 
bir tetkilat ketfedilnait ve 40 ka
dar kişinin tahb tevkife abonuı ol .. 

Yeni ders • 
senesı 

Maarif vekili Cemal Hüsnü hey bütün 
muallimlere bir tamim gönderdi. · 

Ankara, 10 [A.A] 
Yeni dere seneıinin batlangıcı 

münasebetiyle Maarif vekiJi gönder
diği bir telgrafta ilk, orta lise ve 
muallim mekteplerinin birinci ders 

gününde Gazi hazretlerinin gençliğe 
olan Jaitabe1inin okunmasını ve bu
nun talebeye imkan vana müçte
mian, yerleri yoksa sınıflarında -
anhyabilecelderi Jiaanla anlatalma
unı bildirmiş ve ayrıea ilk mektep 
mwallimlerine de atideki tamimi 
göndermiştir. 

"Arkadaşlar, Bu sene kartınızda 
bulacağmız lalebe hetinci suufta da 
olıa dimağının Uk ziyasnu cuanhu
riyetio nurundan almtttır. Bunlar 
sizin ve bizim Yıl4ımıza geldikleri 
srün Türkiyeıtin manzuası tanıaaen 
detişmiş, bütün nıazi bir ıilik batıra 
ve bir tarih olmu,tur. Bu neail kt1ndi· 
ar~11ında .kendiaj.nden ohnıyanı gör
mıyecektir. Bunlar içia en büyük 
tarih büyük Gazinin snüstakbel Türk 
alemini dihlağında yaşatarak Ana
doluya geçmeğc karar verditi gün, 
Anadoluya ayak bastığı gün, bat
kumandanlık muharebesi günü, cum
huriyetin ilan v.. harf inkılabmın 
kabul edildlti günler olacaktar. 

Türklerin İıtanbola girdiği bO
yük gün de ancak bu tarihte bir 
mana alabilecektir. Bu neslin akşa
mları mektebinden dön~rek Hine 
gittiği aile, bu günkü Türk alemi
nin ne felaketler ve ne mahrumi
yetletler içinde kurulmuş olduğunu 
kendisine acı tatlı bir hatıra ile 
anlatmaktadır. Sizler de Türk azil"\ 
ve enerji•inin 600 sene hakiki iatlk
ametini niçin ve nasıl kayhettiğfr.i 
onlara anlıyacaklan Usania anlatır
ken daima bu asil cümhuriyet neı
linin yaratacaj'ı dünyayı düşünecek-

•inil. O.rsı.ttaaid verirken g&ıı:leri
nlıl kendi muhitlnize detti, hali 
sağır bir hiı halinde benliğimizde 
kalan ve ıizin daima mücadele etti
ğinizi bildiğim mazi harabelerine de 
değil Tilrk dünyaatnın medeniyet 
alemine dogan yeni ve hızlı istik
baline dikecekıiniz. Ve fikirleriniz 
yeni Türk dünyaunın büyük yaratıcı 
Gazimizin ideallerine makH olacak
hr. hba. alacatınaz en büyük kud-

ret başımlZda bizi 'ereflendiren, yeni 
tarihimi:ıi yaratan büyük şahsiyetin 
gençliğe tevdi ettiği aziz emanetin 
biltün yük.ektiğini ve biitün meı'u
liyetini sizler taş11oraunuz. 

Sizler elliı;er çucuk okutmuyur
sunu:ı; önümü~de heceliyen cümhu
riyetin hür feyıdle size mütemadi
yen sualler ıoran bu. tertemiz cü
mhuriyet çocokları yarın cihanda 
asil l1'kının iapet edecek bütün bir 
Türk dünyasıdır. Hangi muhteri 
sizlerden fazle iftihar ve sitayife 
hak kazanır, hangi iıbrap ve mah
rumiyet yaratmağa çah,tatıtıuz bu 
büyük Alemin heycanı karfUlncl. 
dinmez ve teselli bulmaz • İşte 0 

alem mekt.ebiniz.in iç.iade ve aiıin 
elinizdir. V azifenize bqlarken hun
ları siıı:iere Jaatırlatmaj'I ve ılzlerde 
de doğ·an b6.yük Türk medeniyet 
ailemiai selamlamatı büyük bir fe
ref bUirim.,, 

llumanite'nin 
mlidürü 

Paris, 10 [A.A] 

~utunu yasmaktadır. 

9-ünltii 

A~kerleri itaabh:liğe teşvik cür
miyle müttehi01 oloı• Humanite 
gaz.~te .inin meı.'ul müdürü bir sene 1 

hapı:ıe ve 2000 hank nakti ce:ıa 
vcımeğt: Dla'1kum olmuftur, 

k~İdc.dc kaz.;;n;=n -~===== 
[Birinci sayfadan ınaabat] 

lOOOLira kazananlar 21431 59848 58040 29013 1 11354 56118 12136 22159 
33489 8725 25509 48279 16750 33876 55774 43778 37909 1!9796 6206 23135 
39328 29797 4698 6024 27563 40379 11172 23090 53695 46043 9466 48154 

450 Lira kazananlar 1375 1501 30350 52661 26572 15835 10988 55498 
14597 18270 48142 43447 34522 23980 44620 2S12B 1162 19277 37735 27035 1734 48913 959 17442 54634 32.519 20804 49380 

1066 4008 46214 54369 21356 28220 4381 41631 33686 44742 38903 18575 
30240 57597 16975 8896 37111 32550 33685 29315 

51551 50771 29699 14261 
55356 22385 31268 3916 31366 40678 36487 120.59 
10616 49799 23148 1065 

41195 26596 228 18395 ~1911 4S023 31407 21996 
30113 41868 49686 6213 

3033 49247 44194 42677 48559 5152 ısas1 23692 
200 lira kazananlar 

33274 28204 24856 4681 3297 30261 37037 
24659 31928 

60 Lira kazananlar 32340 35232 53124 12358 38839 
46350 29410 310 34994 

4488 18129 14886 15652 40 Lira kazauanlar 
41538 57157 56·~42 20661 31014 41078 58836 43152 42479 16773 47535 17751 3ZSO 21056 16372 17243 18638 16131 37534 . 

14080 1405 41007 40017 35347 
55017 55368 42451 41111 48014 13824 35:iO 58361 27230 

125 Lira kazananlar 45971 23639 35420 ~0059 58085 29643 34881 58813 
5772 28723 25836 50921 

45294 59083 38538 39017 14686 47637 10149 12357 
47730 42886 45955 7262 

54163 47815 41581 41276 34098 53276 55533 6081 
4299 19666 35362 

59928 42683 46642 22905 44376 11563 38968 10522 ( 13908 46424 4026 34528 3045 56257 58900 31198 3a>5:l 8740 44759 1111 2799 24653 35838 25674 7145 17320 31531 19809 1Tl7 5C469 5645 5358 27623 30482 52951 321.)5 30030 28598 59927 14998 40896 
17900 19389 4074 23936 19782 54929 31030 50795 51825 13617 21430 38067 

34333 50762 20112 25255 21957 26785 03214 2970 2418 51266 4586 12485 
11704 43425 42°80 52581 7737 17708 7482 29059 7275 5662 3514{) 23430 
11389 30380 9J y 43902 12024 9388 21620 21194 22105 8818 49187 50307 
25176 5334 10517 5257 46753 ~969 21512 20126 26640 37445 5244 22300 

'. 57663 24620 47340 24665 45182 48294 4957 22381 14838 9606 5142 11274 
5553 51506 16627 41430 19013 8019 45225 54734 34233 6460 45247 25783 
4623 52062 59395 14194 37845 28678 29912 7705 21376 13880 1135 45802 

23320 21195 47570 10104 12917 1587 44523 57132 24684 48685 4020 59876 
3800'J 40021 55506 25563 39330 56785 400 11652 17508 10919 22727 9793 
20927 10035 3983 58439 50115 58892 58869 41596 39512 31213 39091 55893 
31930 35412 48197 51224 52442 41030 24697 10437 27866 47118 29772 52547 
33557 1613 13019 30495 6910 23543 35696 9916 27134 29755 13052 54987 
47149 2414 21836 40284 59416 29340 29510 30745 9637 21960 45373 18469 
8319 14788 7099 14145 57117 44248 59944 37131 18728 56883 55731 44237 
1746 54432 21535 12434 4375 46177 4977 51673 ~-- [Mabaadi yann] 

841 23189 25619 45835 27279 29694 42769 3690 Nafia vekili dün 26488 4914 15300 40785 23966 37397 3313 12473 
10830 34587 27764 18760 45330 36729 45606 19510 Ankaraya gitti 48570 5197 33368 745 10096 35731 12686 31432 
41961 28752 21929 '37192 3384 52068 32543 '1.7476 Nafia vekili Recep B d ~ h · un ıe • 
29785 50539 6432 15899 41183 29941 54·386 5303 

rimizden Ankaraya hareket etmit-

49218 53609 42984 50322 33984 11637 40752 57253 
tir. Recep Beyi İ•tasyonda ıehri-
miz Nafıa erkAnı ile doattan ve 

34105 43798 45257 55474 54047 7095 21166 41130 ahıh bası teşyi etmislerdir. 

. . ~.. 1 l.; hı 1 1 • 

Cenevrede 
Her mürahhas bir 

mesele teşrih ediyor 
Cenevre, 10 ( A.A] 

Akvam cemiyeti büyük meeli· 
sinde beyanatta bulunmak üzre 
isimlerini yazdırmış olan hatiplerin 
istimaındıın aonra büyük komisyon
lar içtimaa başlıyacaktır. Bu gün 
Urüge murahhası M. Decastro af
yon ticareti hakkında iı:ahat vermiş
tir. Hayti mürahhası M. Dominique 
He M. Streeruvitz hakeme müracaat 
usuUlaün mecburi olmamı fikrinin 
ilerlemiş olmasından dolayı mem
nuniyet beyan etmi,lerdir. 

M. Streeruvitz Avusturyanın da
hili itlerine müdahale taaavvurunda 
bulunuldutuRa dair şayi olan bazı 
haberlere dikkati celhederek bun
lann asılıız olduğunu söylemiştir. 

Çin murahhaıı tatbik kabillye
tini arbk kaybetmiş olan muabede
Jerin yeniden tetkik ve tadfli için 
bir komite teşkili buauıuada ısrar 

etınittir. __ ,.._ 

Macarların dileği 
Cenevre, 10 [A.A] 

Sabah eelaeainde Kont Akonyi 
Macariatasın atedenberi taraftar ol· 
dutu tahdidi teslihatı taavip etti
tini, iak.it bUyük devletlerin teaH
bab tahdit ve tenkis etmediklerini 
gördüğümden dolayı müteessir ve 
müteessif olduğunu beyan etmiştir. 
K.ont Aponyi sulh muahedesinin 
ınenıleketiai hak11ıt bir akibete 
uğratbtını, hakkın yerini bulmHı 
için M .. earlarm ellerinden gf'lebile
cek hr .. şeyi yapacaklarını ilave ey
leıniştir. 

M. Briand döndü 
Paria, 10 [A.A] 

M. Briand bu gece saat 22,10 
geçe buraya avdet etraişfü. 

--ı<-

Bir amele petrol 
ile yandı ve öldü 

Hasköyde oturan Reji amelesin-
den İbrahim ef. evvelki gece evde 
yalnız buluııduğu bir sırada lamba 
devrilmiş, söndürmeğe uğrışırken 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
ağır surette yandığından ııolLce 
Balat ha::ıtanesine kaldırılmıştır. 
İbrahim hastanede ölmüştür. 

Aile geçimsizliği 
Unkapanında Cibali tütün de

pos u ame1esinde Ali, aile geçimsiz
Jııs-ı dolayı.:.iyle intihar kasdiyJe 
kibrit ha'."ılarını ezerek içmişs,.de 

:ı; 

hastane) e kaldırılarak hayatı kur-

tarıhnıştır. 

ter>ssllr 
Evvelki ak4am Hat l&le köprü

den hareket edesı Ada vapuru Fe
nerbahçe açıklarına ıelditi zaman 
Nuriye isminde bir kız nişanlıA Bür
hanettin Ef. ile darğın olma~ından 
müteessiren kendisini denize atnHt· 
sada kurtanlm14tır. 

Vur,ıcaktı 
Ayasofya polis merkzi. Kürt 

Rüstem isminde birini kama!ıyle 
yakalamıştır. Rüstem Ihsan ismin
de birini vurmağa çahşmışsada 
muvaffak o]amamı~tır. 

Divanı adalet 
La Hey, 10 (A.A) 

Beynelmilel daimi divanı adilet, 
3 reye kartı 9 rey ile arazi hudu
duna ve beyaelmilel oder komiayo· 
QUBUD hakkı kaır.HID& müteaUik bir 
karar ittihaz etmiştir. Bu kararna· 
mede, bu hakkı kaı:amn oder in 
Lehiatandaki tabilerinin cereyan et
mekte oldutu mıntakaltara da şa
mil olduğu beyan edilmektedir. Ne-
hrin membaı cihetindeki hudut ha
kkında divan, ıeyriaefain kabiliyeti 
hakkında bir mıstak tetkil etmekte 
olan Versay muahedesinin 331 inci 
mad...1 i ahkamına müracaat Ulıu-

munu ıerdeylemittir. 

• a 
ızru-unrae woakdi!Jft"lo• 

lzmir kurtuluş gunünü 
nasıl tes'it etti? 

BUI..GAR TAKiMi İZMIRLI SPORCULAR ARASINDA 

B.ugün Izmirin istirdadının ye-1 Bu isticar muamelesini bil 
dinci yıl dönümü tes'it ediliyor. miyen bulgarJar, daha sabaııdan 
Dal:ıa sabahtan caddeleri dolduran sefer taelariyle çoluk çocuk b~y
balk, hep lı ômel meydanına top- ram görmeğe gelen bir günlük mal 
LuuıuştL_ .~ m~ydım_ ~kadar ka- sahiplerile, karşılaşmışlar ve don 
fabalık. ıdiki, hır lv ıçın Y?İunu gömlek dışarı fırlamışlardı. 
pşırıpta buraya düşenler hır kaç Sa' h t 1 ·ı · ör 
kilolarını bırakdıkden sonra diğf'r L .ı;~ ksaal ?n< tt su varı el cıı.!t·~ 

. me ... ıçın u enın yanına ge m ~ ı · 
bır caddeye ~çebilirlerdi. Bizim Suvariler ile berttbcr halk akını da 
Bulgar kafilesıde aynı yoldan lo- beni okadar falla sıkuımıtı ki, eğer 
kantaya geçerlerken, çaketlerini .. .. d k · 1 · •ol 8,~::nak için Lir 
d n2'- ı . . k . l a· 11..f onum e 1 po ıs y >' 

""61De erını ter etmış er ı. n ey· az daha köğsümü itse idi arkamda· 
danın etra.fmı ihata eden binaların ki duvara geçecektim. 
~ncerelerınden saçaklarına kadar, D ha ubahtan canım yandığı 
ıosan yJğın1ariyle !üslenmiş ced- için \&leden sonraki geçit resmi
deler, evler kırmızı. beyaz bayrak- ni k~rd~nun en tenha bir mahaJin-
lar, çiçekler içine gömülmüştü. den seyrettim. 

Bu büyük günü görmek için * * * 
bütün civar köylerden biulerce 9 Eylül sabahına kadar İzmir 
halk otcJlel·de yatak bula~ay~rak üzerindeki bulutlar delinmiş gibi 
kahvelerde iskemleler uzerınde içlerindeki suları insaf ve merha
meskun olınu~lardı. rnet etmeden hu şehrin üzerine hı· 

Bu kalabalıktan bizim otel de raktı. Hu yağmurlardan bütün İz. 
kendini kurtaramamıştı. Netekim mir halkı müteessir oldu"'u gibi. 
dün gece bizim otelin koridorla· d e. , 

' <l' biz e haylıca: yandık. İzmir zade 
rından, salonundan, yalnız .me.r 1•• l · k 1 venler gayri meskun kalab~11!1ıştı. erı ve öy üleri, iiı:ünı, incir, tütün 
Hatta bu yetişmiyormu~ gıbı . de, sergilerini bu yağmura teslim eder• 
yattığımız odaların pençerelerı de ken, biz de stadyoma kasasına top· 
La~ka ailelere isticar edilmiştir. !anacak liraları kapdırdık. Sankil 

., .,, 

( ~<eır<dl~ ) 

Bir gidiş, bir geli§ .. 
- --

Kışın müjdedıi yağmurlar baş· 
ladı. Bir kaç gün bulutların afbnda 
aaklanan pneıte arbk o ateş yGz
lil ıebanl kızgıolıtı yok. Vapurların 
göterteleri bile tenhalatb• 

Şimdi kaınaralar daha kalabalık 
ve pencerelerin ek1eriai kapah. 

yolcular, ılnlrlerinin ha11a1 ~
rometrer.• ile yaklatan kıtı seımış, 
adeta biribirlerine ıokularak otu
ruyorlar. 

Toıları baılnnıt yollarda kıııl 
yapraklar uçuşmağa başladı. Sucu, 
ayrancı, şerbetçi önlerinde kim· 
ıeler yok. Karşıki çaycı ıeına

verini parlatmata batladı. Sabahtan 
aktama kadar: 

-
11Koruk, buı ! .. 

Diye kötebaşını tutan araavut. 
dün sabah yoldan: 

- Salep kaynıyorl 
Diye ıreçti. 
Benim, bu meV1im detitmuln• 

den memnun oldutumu gören bir 
doıtum hayretle ıordu: · 

- Yahu, buna aevinifü mi bi.ç? .. 
yaz rldiyorl 

Ona fU fıkrayı anlatbm: 
Fıkarayı Bektafiyeden dorvft Me

hmet, bir yar. ramazlılllıncla buram. bu
ram ter dökerek yolcH. sr'derken, bir 
çetmeye yanafıp kana kana iç~te 
başlar. 

Bunu gören bir müıUiman yolcu 

hayretle ıeılenir: 
- Ne yapıyor1uıı erenler, oruç 

gitti ... 
Dervia Mehmet güUlmseyerek 

cevap verir: 
-Oruç ıitti amma, fakire de can 

geldll .. 
Onun gibi, yaz ıidiyor amma, 

fakire de can geliyor.. lıte bunun 
ilk alameti: Kaç aydır, sıcaklardan 
bir tarafa attığım kalemi, buıünden 
itibaren tekrar ele alıyorum! 

Yusuf Ziya 

allah bizim ile alay eıliyormU§ gibi 
cuma ve pazar günleri maç saatle
rinde bütün şiddetini gösterdi ve 

neticede İzmir tac~leri gibi, biz de 
yağmur halikına pek dua etmedi1'. • . .. . 

lımirin sıcak olacağını duyan 
buJgar futbolcular, bizim Mısıra 
yapdığımız seyyabat gibi inoe birer 
eömlek ile gelmişler. Bizde v~pur
da tesadüfen, bu sıcaklığı teyıt et· 
mijtik. 

Halbüki ne gezer, her alqam 
bu halk.on mieafirleri, C&Ddaıı titi-
ri yor1ar. Bulgarları naklederk~o 
zenginlerimizin ibrede nazarı dık· 
kfltlerini celpetmesi lazım geleu 
bir hadiseyi arzediyonım; Bulgar 
kafilesi arasında sağ iç oynayan 
ve Bulgar milli takımında şut1arile 
meşhur bir oyuncu vardır. Daha 
maçlara çıkmadan hu oyuuctıyu 

j bana takdim etmişlerdi. Fakat 

1 
oyununu de~il, babasını anlat· 
ıuışlardt, Stanço namındaki bu 
gençin babası, Filibenin en zengil! 
bir ... ahsiyeti imiş. Son harek~tı 
a:zrl~ servetinin nısfını felike~ 
deler için muavenete tahsis etmı.ş. 
Tek. ha,ına bütün Filibe kardeşle· 
rinin imdadına koşan bu adamca· 
ğızın verdiği servet için, Jeyaları, 
milyonları darp ed.er .... ek ta~dı~le·yaı 
ediyorlardı. Bu hık~yelen ~ınler· 
ken Izmir zelzelesıne , bılmeın 

' . hangi gazetede açılan ıane yekunu 
281 lirada kapanmıştı. 

• • * 
Dün akşam 9 Eylw şerefine 

bizim otele fazla müşteri basmış· 
tı. Bun~a.rın bir kısmı yatak ol
madığı ıçm, sııbahcı idiler. Benim· 
de uykum olmadığından bu adam· 
tarla haylıca konu~tuk. Zavallı 
adamlar son yağın urun fazlalığın· 
dan bütün köylülerin mahvoldu· 
gunu lisanı teessürJe anlattılar. 
Kendilerinden yağmura karşı. ı~ı: 
sıl tahaffuz edilmek lazım geldığım 
surduğum zaman: 

- Beyim o para bizde yok. çar
dağı tentesi olan tüccarlar, ~~r
tuldular, fakat maatteassüf ~ız!m 
T.. k bağcıları hep tentesızclir. 

ur l . ı. ·ı 
Halbuki ecnebilerin tente erı uı e 
sustaJıdır. Bu sebepten . zarar.ın 
hepsini yine Türkler çekmıolerdır. 

Görülü}orki Izmire yağan soa 
yağmurlar milyonlarca kilo Uzüm.(l. 
inciri, daha doğrusu memleketın 
servetiDİ sürükleyip götürmüştijr. 

Çelebi zado 



= 
EEJIPJ~8SISIGIBGEEI6c;ımmeelill»&lmlill:ilGS3m~m~eıeseıs~Gmse~~EGJS~lllEl@88S9EEB8 
g .H :: m 1 + ~KULAKTAN KAPMA ~ + ~ 
~~l!lflHllllllllGllillim!~lill9&DSli!Em9BE!ın~smema13&1Bmmsaemmemmmmmmmroms~emm 

Zeka I nerede olduğu bilinirse, o şeyin 

Babamla aanıca zadem Kenan 1 kaybol~~~r'::z.hükmedilir mi? 
buluştular mt, bal>amın gözleri gü- - Şu halde merak etmeyin, pus
lerdi, Heıneıı Kenanı kucağına alır, lanız kaybolmadı, denize düşürdüm. 
ona mual MJ1ler, fıkralar anlatır. Bu fıkraya Kenandan ziyade ba
Amma Keaan da, çok sevimli bir bam güldü. 
çocuktu. - Nasıl da kurnazca cevap ver-

Geçen akşam, babam, Ketıanı miş.. Hah hah hah!. 
biraz suzatlı buldu. Kenan da nihayet gülümesedi. 

- Nen var yavrum? ... Gözlerin Babam sordu: 
neden kızarmış? Ağladın mı? - Sen de gözünü açta, bu tay-

- Hayır amıca ağlamadım. Bir fa gibi zeki ol. . 
şeyim yok! - Siz bu hikayeyi anlattıktan 

Buaun üzerine babam Kenam sonra, benim içim rahat etti. De-
kucaaıaa aldı. Sevip okşadı: mek ki, bir şeyin nerede olduğu 

- Sana bir fıkra anlatayım mı? bilinirse kaybolmuş sayılmaz öyle 
- Anlat. mi? 
- Kocaman bir geminin bir - Evet. 

ktPtanı, bir de tayfaın varmış. Bir - Memnun oldum. Altın saati-
g;ün ta,vfa kaptanın yannıa çıkmış: nizi kuyuya düşürdümdü de, kay-

- kaptan Bey, demif, bir feyin boldu zannediyordum 1 

r 
Hiznıetçi 

Hanım - Ben fazla söz söyle 
mesini sevmem. Eiimle işar~t et
mem, se~i çağırmam demektir. Sa
na elimle gel! dedim. 

Hizmetçi - Ben de fazla söı 
söylemesini sevmem. Başımı salla• 
mam hayır demektir. Size başımla: 
gelmeyeceğim ! dedim. ---Onlar gibi 

Peder- Bu ne gürültü. 
Oğlu- Karı koca oyunu oynu" 

yoruz. 
Peder- Bunun için mi gürültii 

ediyorsunuz? 
Oğlu- Tabii? Esvap yapacağııt" 

bana para ver! diyor. 

Saat 
- Size bu altın saati satayun. 

Yalnız biraz ayarı bozuktur. 
- Ehemmiyeti yok, birine dü

ğün hediyesi deye vereceğim. --Hak 

- Fakir bir genci seviyorum , beni zengin bir 
1 ihtiyarla evlendirmek istiyorlar. Ne yapayım? 

- Sokağa çıkar çıkmaz hemen peşime takılıyor
lar. Nasıl atlatacağımı bilmiyorum • 

Beyefendi otomobil kullanır. 
Kansı arabada kurulup oturmuş• 
tur. Bir köşede, bir işaret memuru 
beye ihtaratta bulunur. Bey tersle
nir Memur kızar, beye; - Sevdiğine var, zengjni de bana takdim et. - Kolayı var hanımefendi, hemen bir dUkkina 

giriniz. 

Çok hasta olan bir köylüye 

doktor çağırdılar. Doktor hastayı 

muayene ettikten sonra bir toz 

verdi 11e köylünün kanama dedi 

ki: 

- Bu toz zehirtidir. Terazinin 

bir gözüne bir altun lira koyarsın, 

öbür gözüne de bu tozdan koyanın, 

tartarsın, bir lira ağırlığında toz 

verirsin. 

- Peki. 

Ertesi gün doktor i:ekrar geldi 

ve_ hastayı ölü buldu. Kansma sar

ı dta; 

- Tozu dediğ m sribl tartma
J dın mı? 

- Tarttım efendim. Yalnız bir 

:·!tun liram yoktu, bunun yerine 

Mehmet bey usla akıllı bir zat

tır. içki içmez, sigara içmez, erken

den yatar. Sibhatine çok düşkilndür. 

Son .zamsnlarda iştahsızhğa uğ

radı. Doktora gitti. Doktor yemek

lerden evvel şarap içmesini tavsiye 

etti. 

Mehmet bey kıı9ları çattı. 

- Peki, deyip gitti. 

Bir hafta sonra gene geldi: 

- lştiham açılmadı,dokto
1

r bey. 

- Şarap içtiniz mi? 

- Yemeklerden evvel birer kü-
çük kahve kaşığı içtim efendim. 

I>üı~Ün 
Bir kaplan avcısı, bir gün çöl

de, karşısına çıkart kaplana, dür
bünüııün tersiyle bakmış da : 

- Ne güzel kedi! demiş. 

Kocası öldilkten sonra, kansı, 

merhumun heykelini yapbrmak is
tedi. Resmini alıp, heykeltraşiart-
rnızdan birine gitti, ısmarladı. 

On beş gün sonra kadın geldi. 
Heykel hazırdı. Heykeltraş dedi ki: 

- Alçı henüz yaşhr, eğer rötu~ 
edilecek bir şeysi varsa söyleyiniz. 

Kadın heykele dikkatle bakb: 
- Ta kendisi, dedi ... Burnu böy

le büyüktür. İyi kalpliliğe alamettir. 
Ve ağlayarak ilave etti: 
- Burnunu biraz daha büyük 

yapınız.. biraz daha •• 
-K--

Doktor 
Yaşlı bir doktor, bir gün bana 

öyle dert yandı: 
- Hen Anadoıuya gıtmeK ec-

buriyetindeyim. Belli başlı hastala
rımı genç bir doktora tavsiye ettim. 
Bari acemilik edipte, ben gelinceye 
kadar hepsini iyi etmese. 

- Terbiyesizi der. 
Bu söz üzerine hanımefendi 

yerinden fırlar; 
- Memur efendi, kocamı ben

den başka kimsenin tahkir etmeğe 
hakkı yoktur. 

- Bu gwı resmımı çeımııyeceııı 

misin? 
- Çekeyim. Amma §U değinneı 

nin yanında alayım da , resmin de 
bakılmağa değer bir şey olsun. 
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beş mecidiye koydum. 
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Fan 
Bir khnseiıın yaıısına bakarak 

istikbalini keşfetmek işi, bir fen 
olmaktaa ziyade bir san'attır. 

Bu aan'at, ne iskambil falına, ne 
ıvuç işi okumağa, ne kuşların uçu
şundan mana çıkarmağa, ne de gö
mlek falana benzer. 

Bir kiınıenin bir sahife yazısını 
ele ahp yaptığı "l,, lerin halkaları
na " t " )erin ke1idelerin~, satırla
rının aidişine, noktalarına, uzatma 
işaretler:ne bakarak o kimsenin 
tabiat ye mizacı hakkında tahmin
lerde bulunmak, muhayyelenin ge
aifliğine bağlı bir iştir. 

Bu san'atta fevkal'ade meleke
ye ıahip mütehaas.11lar az değildir. 

Fzkat bu husuıta nazarı 
dikkata .jınması lazım gelen bir 
nokta vardır ki ihmali pek aksi 
neticeler verebiJir. 

Bakın bu yüzden, büyük mağa
zalardan birinde çalı.tan bir memur
la modıı mağazalarından birinde 
man~ en 1ik yapan bir kızın başına 
gelen vak'ayı anlatayım. 

Albertle Adele sevişiyorlardı. 
Öğle çanı, genç işci midelerini 

öğle yemeğine doğru koştururken 
tesadüfen yolda tanışmışlardı. 

Evlenme4e karar vermişlerdi. 
Bir gün saat onbire doğru, Al

bert nişanhsı Adetin evinde yeme
ğe gitmek için hazırlanıyordu. De
likanlı giyindi, kuşandı. Tam soka
ğa çıkacağı sırada kapı çalındı. 

Albert kapıyı açh. Bir telgraf 
müvezzii ona bir telgraf uzattı. 
Delikanlı derhal açtı ve şu satırları 
okudu. 

Adelden All e te gelen telgraf 
suretidir: 

" Annem hastalandı. Bugün gel
meyiniz. Sizi yarın görüri.lm. Muhab
bet. 

1..•mz"'·. Ad ' .. e c,, 

J. Bastia'dan 

Alberi o zamana kadar Adele'in 
yazısını hiç görmemişti. 

Albert fala Çok meraklı idi. 
Aynı zamanda adele'in huyunu, 

ahlakını çok merak ediyordu. 
Albert'in oturduğu mahallede 

yazıya bakan bir falcı vardı. Her
kes bu adamm san'abndaki hünerini 
anlata anlata bitiremiyordu. 

Albert sevgilisinin telgraf üze
rindeki imzasını kesti, doğru fa] 
cıya götürdü. 

Falcı yazıyı alıp tetkik etti. 
Evirdi, çevirdi ... 
Düşündü, taşındı ... 
- Bu bir genç kız yazısı 1 dedi. 

Albert tasdik etti: 
- Eyet ! 
- Güzel bir kız ! 
- Evet! 
- Uzunca boylu ... 
- T.anıam 1 
Falcı dü11ünce1i bir tnvuria oa-

şını kaşıdı, yüzünü buruş. u ·du. 
- Amma ... de:ii. 
- Arnma ne? 
_ Amma ahlakı çok fena .. 
Albert'in fena halde yiireıti hop-

ladı. 
- Ne gibi ? 
- Evvela çok hırçın ... 
- Sonra? 
- Sonra yalaııcı .. , 
- Aman ... 
- Evet, hem de dedikoducu, 

müsrif, kendini beğenmiş ••. 
Albert meyusane başmı önüne 

eğdi. O Adele'i hiç öyl~ tasavvur 
etmemişti. Hırçın, yalancı, dediko• 
ducu, müsrif bir kadınla teşriki ha
yat etmek her erkeğin göze aldıra
bileceği bir kahramanlık değildi ... 

Albert ~u suretle Adele ile iz
divaçtan vaz geçti ... 

* * • 
Albett'in Lucien ismin de bir 

(Q) l}r{ lYI y \Yl ~ lYI o a ır 

önıer beyi arıyoruın 
Defterdar civannda Halıcılarda 

akrabamdan Alay katibi Ömer 
beyi anyorum bulamayoruın. Bilen 
olr~rsa tavassutunu ri.ca ederim, 

Küçükpazarda Şerbetçi 
sokağında sakin 

Sadiye 

Tünelde dilenci! 
Şehremaneti ve :ıabıta İstanbulun 

her tarafinda dilencilerle mücadele 
ederken maalesef garip bir sahneye 
şahit oluyoruz 

Bir aydan fazla bir zamandaberi 
Tünelin aşağı kısmında, hem de bi
rinci mevki tarafında genç, dinç bir 
dilenci akşamları saat 17 den 20 ye 
kadar yokuların geçtiği yerde bek-
lemekte ve yolculardan para iste
ı:nektedir. 

Nizama ve medeniyete yakışma
yan bu halin önüne geçmeli ve bu 
dilenciyi kolundan tutup oradan 
atmalıdır. 

Millet mektepleri 
için talimatname 

Millet mektepleri için Maarif 
veklletinin yeni bir talimatnarne 
vücuda getirmekte olduğu haber 
ahnmışbr. 

arkadaşı Adele'i seviyordu. Genç 
kızın Albert tarafından terkedil
meal Lucieain işine yaradı. 

Lucienle Adele evlendiler. 
Falcının söylediklerinin tama• 

men aksi çıkb. 
Adele iyi huylu, yumuşak başlı, 

tlltumlu bir kızdı. Mes'ut oldular! 
• • • 

Albert kayretler içinde idi. Ar-
tık ne yazı falına, ne gömlek falı
na, ne iakambil falına itikadı kal• 
mamıfb. 

Fakat falcıya götürdüğD imzanın 
telgraftan kesildiğini ve telgraf me• 
murelerinden gayet hırçın, huysuz, 
yalancı bir kızın kaleminden çıktı• 
ğını hiç aklına getirmi.yordul 

Nakili : K .Ş. 

MACERALAR IKDRALD 
Suya ve kayıklardan birine yetiştim - Son atıldım 

karar - On altı saat karanlığı bekledim. 
- Viskiyi agzınla değil, bur

nunla içmişsin galiba 1 
- Yes sir. 
Yüz adım kadar gittikien sonra 

ayıldı"m, gündüz köprüden elll met
re kadar ötede giirdüğilm kayıklar 
yine yerli :yerinde duruyor ve bun
lar tam nehrin ortasında oldukla
rından ('ezirden mütee1Sir olmaya
rak yüzüyorlardı. 

Tekrar nehre atladım, yine şid
detli akıntı ile müthiş bir mücade
le, bu sefer mesafe yakın olduğu için 
muvaffak oldur;ı ve birinci kayığa 
atladım. Fakat bunda da kürek fa
lan yok, haydi tekrar suya ve öte
ki kayığa, İki saat bu suretle gez
dikten sonra yorgun, bitkin, souk
tan çenelerim biribirine çarparak 
karargahıma, yani ot yığınının altı
na avdet ettiın. 

Bu kadar cabalanmRdan sonra 
me'yus olursam çok mu? Ertesi gün 
yerimden çıkın.asını bile canım is
temiyordu. 

Öğle vakti sarayımdan çıkbm ve 
yaya olarak Gravsend den Lond
raya ve oradan tekrar yaya 'Olarak 
Tilburiye gittim tekmil bu esnada 
sahibinin haberi olmadan isticar 
edebilecegim münasip bir kayık a
rıyordum. Vakıa" bir çok münasibi 
var, yalınız hepsinin sahipleri de 
içinde gezme9e. Nevmit olarak bu 
iti bıraktım. Son karar şu: cebimde 
yirmi şilin kaldı, para var; bununla 
bu akşam varyetelerin birinde bir 
alem yaparım, sonra iskelelerin bi
rınden bitaraf vapurlara atlamak 
için son bir teşebbüs oldu ne ila 

olmadı ise acımdan ölmemek için 
polise teslim olurum. 

Büyük variyetelerden birinin en 
üst kat salonundayım ve oyunu se
yrediyorum. 

İçimden bir ses : 
- Budala, burada oturmaktan 

ne anlıyorsun, elinde fırsat varken 
çalış ve kurtul, senin yerin Gravse
ndir, çabuk oraya koş ! Yoksa al
man zabiti olamazsın. Yanımda otu
ranlann protestosuna rağmen yeri
mden kalktım ve variyete binasını 
terkettim. 

İçimde bu gün muhakkak mu
vaffak olacağıma dair bir hi• var. 

Gravsendin ilk balıkçı kulübe
sini döner dönmez nehrin fosforlu 
ziyası üzerinde sallanan ufak bir 
sandal gözüme ilişti. Bundan yirmi 
adım ötede ve kulübenin önündeki 

s1rada ıandalın sahibi olması lazım 
gelen balıkçı ile çocukları oturmu•
lar, tatlı tatlı muhabbet ediyorlar, 
O kadar ki yanlarına bir hayli ya
naştığım halde benim farkıma var
madılar. 

Bu iyi, ondan ıonraaı müşkül; 
kendi kendime : 

- Şu dünyada ancak cesurlar 
muvaffak olabilir dedim ve hiç bir 
şey yokmuş gibi sandalın yakınında 
bulunan balıkçı kulübesine atladım, 
oradan da sandala. Bunda küre~ ve 
saire mevcut, hemen ipi kıstım ve 
kotraya siper alarak aşağı kaydım. 

Yolun üçte birisini katetmiş-
tim ki cezir başladı, çekilmekte olan 
sular bir girdap halinde sandalı fı
rıl fınl döndürüyorlar ve istikame
tinden çeviriyorlar. Yalınız sandal 
hafif olduğu için kl\raya oturmak 
tehlikeı:i yok. 

Son bir tehlike daha. Askerler 

tarafından Taymis üzerine kurulmuş 
ve daimi tarassut albnda bufunaİI 
bir Tombaz köprünün altından geç .. 
mek lazım, köprü Wıtiindeki nöbet" 
çi uzaktan bir şeyler batırdı, bell 
anlamadım daha doğrusu aolamall 
da işime gelmezdi. 

Sandahn içine adam akıllı yat
tım ve sırbm köprünün alçak dÖ' 
şemesine sürünerek geçti. 

Bineceğim vapur sağ tarafımdl 
ve yüz metre kadar ötede görün~· 
Neye yarar ki şafakta a3kmek ü:ıt' 
idi. Bu gece yine ifimi göremeyl' 
cektim. 

Ele geçirdiğim sandalı tenh•cl 
bir yere çektim ve tam on alb .,_,t 
karanlığın çökmesini bekledim OJI~ 
den sonra yine Prenses Juliy•11 

geldi ve mutat yerde şamand,-1' 
bağlandı. I• 

Akşam saat sekizde saıı~ lı 
bindim, yavaş yava.ş kürek çeke"~ 
Prenses Juliyanın bir az ötesıode "' 
bir kömür Layterine yanqiJSP 
üzerinde insan görünmey'fl bit ;:ı: 
banın bir tarafına tutunarak iV 
landa gemiıini gözetlemej'e bat 
dım. 8., 

On ikide geminin nzeri u:d• 
men sükpe daldı, Kiel uııı~:ıı 90"' 

pazar gezintisi yapıyormuf fı ndır 
ğuk kanlılıkla vapurun b•a ad y• 
şamandraya yaklaşbm. Ş•d:h [~ 
tutunduı:ıı ve ayağımla •aJI • 

sonra kendimi yukarı çekti;1tiınd• 
Martiler gibi şaıııandra 1 

10n..
bir parça istirahat ve ıuJll' 
bir kaç dakika balat yolcu b•f 
delikten kafamı soktum v~ ı.·rıs .. 

k tirn hıç ~1 

tarafın üstünü tetkı et 
1 

'H uaocıı• 
seler göriinmiyor hop 

0 

gemisinin içindeyim. arııt] 
[ Arknsı Y 
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Y a.ririkl f aa.Iiyet: 
Yarın Kadıköyünde Ünyon ku- 1 

lüp sahaaında Fınrbahçe futbol
cuları atasında br turnuva yapıla
caktır. Bu turnuY.1ya kulübün dört 
takımı iştirak edecek ve nihai 
müsabakayı kazman takım tur
llU\'a eampiyonu olacaktır. Turnu
vaya Fenerhahçe futbolcularının 

hepsi, birinci takım oyuncuları da 

dahil olmak üzere tamamen iştirak 

edeceklerdir. 

Bu geceki müsanıere 
Fenerlilerin taksim bahçesinde 

yapacakları müsamere hu gece icra 

edilecektir. 

KazaDaır ~eırll'iıDeır 
Trenden ıtlarken Tabanca kabzasile 

Haydarpaşadan Pendiğe hare- Kadıkoyde kuşdilinde Sergi~ ve 
ket eden trene ysılışlıkla binen ;'\iko isimlerinde iki kişi kavga 

Yusuf oğlu Mehme trenden atla- etmişler, l\ iko tabanca kabzasiyle 
mış ve yüzünden )lralandığından Sergisi başından yaralamıştır. 
Tıp fakültesine yatıılmıştır. Karısını vuran koca 

Bir kadın çiğrendi, 
Yıldızda oturan Uyaşında Rifat Koca mustafa paşada oturan 

efendiye Pangaltıda meçhul bir İrani Nadir, zevcesi Sabriyeyi bı· 
kamyonet çarpmış ~ hastaneye çakla ağır surette yaralayıp kaç-

lı:aldırıldığı sırada veıt etmiştir. mıştır. Sabriye Haseki hastanesine 
Metruk çu.uk kaldırılm~tır. 

Kadıköyde Mühürar sahilinde !Kavga Bar 
henüz yeni doğmuş hi çocuk bu- -

l~ıı;ıu§, darül'acezeyt sevkedil- Zorbanın biri 
mıştır. 

Bir doktorun dtimü Üsküdarda Atlama taşında otu-
ra~ Seb~eci İsmail fazla sarhoş ol· 

Un kapanında küçük pazarda dugu halde İnşirah tiy~trosuua 
doktor Osman B.evvelki gn evinde 1 lıır hastayı muayene ettiıten son· ge miş bağırmış, çağırmış, kendi-

t k sini sükunete davet eden ..dis me· 
ra reçe e yazma üzre •asasına rn 
oturmuş ve yazı kalemin eline murlarında hakaret etmiştir. İs-
alıp bir iki satır yazdıktaı sonra mail hakkınada tahkikat yapılmalc-
füç'eten ölmüştür. tadır. 

K Kadına da"·ak alp sektesi J 
Eyipte oturaı:ı Tahsin efendi 

Taksimde Soğancı soka~nda zevcesi Hayriye h4nımın valdesi 
~turan Emine hanım doğum,k F d 
uzre olduğu cihetle zevci Ali lfen. eri e hanııııı dövmüş, komşusu 

11 Eylfıl 929 kanıhiyo, nukut borsası fiatları 
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I ~irlieti Hay ~iye en: 
Talebenin elleriı:deki pasoların te~rinievvclin. 16 _s•nd ıı ihbar ·n 

hükmü kalmıyacaktır. Yeniden ı-C.Stl almak ıçın ati<lekı şartların nazarı 
dikkate alınması şarttır. 

1- Mektepten alınacak ilmllh11iıer1~ı fotograflı, n u I! ıü ve pullu 
olacaktır. 

2 - ilmühaberler talebenin otındıığu iskete rnernur1ıığuna .tasdik 
ettirilecektir. Ayrıca bfr fotoğrıtfla idareye müracaat edılecektır. 

3- Darülfünun ve Mekatibl allye talebesi ayrıca m_l'~\I~ OUnn• 
dıklarını mektep müdiriyetlnd.ea veyahut mahalle heyetı ıhtıyarıye
sine tasdik ettirilecektir, 
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di do~tor. Kavakyan ve Korukym kör Fatma hanım da bir ilaç ver
efendılerı celbetmiş bunlar Emin miş, fakat neticede hamile bulunan 
hanımı doğurtmak üzre uğraşırke Hayriye hanımın çocuğu düşmüş- ACl!aila!" ~ 
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b Z~bihler ve ıı:ıüstahtimin iç'I yaptırılacak 200 kadar vaketa çizme ~~!~:::;·· 
ez gomlek, meşın pantalon, ceşin önlük kapalı zarfla münakasaya 7,25 ı.rnııı ıısıııı 

:.ıuo 

Ul90 
fl konulmuştur. 

lh~le 1~~9-1929 Perşemb~ünü sa:tt on bir buçukta Sütlücede 
Karaaıaç muessesatında yapıla:aktır. 

MU~akasaya iştirak edecelerin bunların her birine ait fiatları 
~~htevı teklif mektuplariyle 40 .li~a!ık muvll~kat teminatlarırıı ayni 
~ıılide ıaa~. on buçuğa kada~ katıbı umumılığe vermeleri lazımdır. 
' fli P~er munakasa şartnamesı}e numuneleri müessese mezbaha 
~ne müracaatla görebilirleı 

f Felemenk hahr' 
sefit bankası 

Merkezi 
Amstedranı 

Galatada karaköy hani dairei mahoı;us.ı 
telefon Beyoğlu 3711 · 5 \!erke, 

poı;tane~i ittisalinde Alııhemci han 
elefon lstambul 569 hernevi Banka 
muamel8tı ve emniyet kasalirı icart 

J ıtanbul altıncı hukuk mahk emei a;li · 
liyeainden: 929· 1239 Madam Melpome· 

ninin koc- Gedik paşada dıvanı iili ma· 
hı!lesiode yeni sokakta ( 16 ) numaralı 
hanede lllr.in san arslao oğlu Kozma 
mahdumu Yani efendi aleyhine Melpo
menı hanım tarafınd•n ikame olunan bo· 
pnma d&Vlllloda mukaddema ilacen teb· 
!iğ olunan. Kara.ı gıabi üZerine 8 eylül 
929 tarıhlı celıei muhakemede . 11 ..• 

ed. . ıepa vu 
cut etm ığıni<den hakkınızda muameleli 
gıyap kararının ilinen tebliğine k 
.1 . hkika arar ve· 

rı mı~ vo ta t intaç ve dava hük·· 
d . l . um 
ereceııne ge mıt olm•~Ia huk k 1 1 . -e u uen u 

muhakeme erı kanununun (402) . 
(.JOS) inci maddeleri mucibince m 1'e 

. . uame eı 
gıyap karan ııtihaz edilerek ilanen t h· 
liğaı icrası karargir olmuş olmakla 1 ehi 
·ı d · 'b b' arı ı An an ıh aren ır mah zarfında h &ne-
nize avdet ve muhakemede ispatı vücutl 
mıiddeti kanunıy si zarfında hakkı 1•1· 

8 

ıra-

zınızı iıtimal etmediğiniz taktirde hukuk 
usülü muhakenıderi kanununun (208) in · 

<ld 
• cı 

ma eaı ınucibınce ,.-ıtkıaları ikrar etnı.if 
add olunacağınıı ve bu ilanında ihtan 
mutazammın bul ınmak ve tebliğ maka. 
mına kaim ohna uzere ilin olunur. 

Belsoğukluğu frenği 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kat'i 

1 
olarak eski ve yeni belsogukluğu 
fre~gi, idrar darlığı, bel gev•ek'. 

1 

h~ ve ıncsane ve bilcumle k;dın 
ra atsızl~~ları. !edavi olunur. 

1 k fle) o_lu 1 olrntlıyan vnnında 
j me tep sokak :{5 Tel:B.o.:ns2 

lsl\'~'!:kı 'ıl.urddunsü itra daire•inden· 
~ e en ının ı\rnıeıı 'l"e . • . . <l rzıyaıı 

zımınetın eki alacaj(ından dola ·ı 
cuz bulunan Kumkapıda Sam ) mac
ağında cedit 12·14 numaralı shun so·k· 
1 h" . · anenın ıa nız ısseoı otuz aün mtıdd 1 . 

1.• .. ~ ete ıha) · 
ıvve 1) e ınuzayedcsine vazo! eı 
l d . . unmuş apu an ıçerıye girildiği _,e • 

b. . . ' mııı mer. 
ner ır antıre uzPrınde bi d . r O a bır 
a dPsbane abiap merdivenle b d 
k . d'k o ruın 

ama_ ıkn 1 te hmalıa döşeli bir ınaı-
baı bır uyu a şap ınerdivenlerd 
yul.arıya çikıldığında yüklü ve dolae~ 
lı lir sofa üzerinde bir oda ahş:p 
meriivanla )Ukarıya çıkıldıkta yükltı 
bir 10fa üzerinde bir oda, bir abdes· 
hane, sofaları muşambadır. Merdiven 
başında aydınlık pencereleri vardır. 
DerUniode madam Makri sakindir. 
sofada \ıir taraft Kirkor efendi bir 
tarafı Arnik ve Pizar hanesi bir ta· 
rafı Pavli hanesi cephesi tarik ile 
muhtUddor. Kıymeti muhammınesi 
tamamı 1300 liradır talip olanların 
kıymeti muhamminesinin mtihrez onu 
nispetinde pey akçasını müstasbaban 
l 7·10-929 tarihinde saat 14 den 16 
ya kadar bizzat ve ya bilvekiile mU· 
racaat eyJc:neleri iJ&n olunur. 

Sefer No. 
Köprüden kal.luf 

Kadı köyünden " 
Modadan 
K.ınalıdan 

lla.._.ıa. 

• 
• 
• 

lleybellda • 
B. adaclaa 
K.arlaldeıı 
PeDdikteıt 

• 
• 

7,flJ 

8,1$ 
8,45 

6 
m;. •. 

-

uııı 

!B/-. 

111 

ırtı 

ıw-

2 

.9'). 

.DilOO 

26 28 

·-
.. 
ıTJ 

l('!J Bu j pretli ecf&fter nlaac har z> ' - ....._,. .rap 1\ .. .ı..&r.· 4 z D''ttr. 
' Bu lflU"etlilefer 30 11,tila ı...- -..,fiioılori -ıhwt ' -:ııı ~· "füul!wu ilillıa"'1l-" gjihllnaı,, ~-tr,. 

Maarif ekaletinden: Gübre 
Musiki ve orta muallim mektebi içm ..ünab•, ~-.ıe iimililt ~ ıııııiür,wıcsadlınıilınL: 

kanununa tevfikan kapalı zarf usulile miinal:asay& llamdln (!et Jbme B'lıw ınııiiıJfı~ \\il! uıadhdlaı alhıiinınliu ıtıml4tilmdtni :\'lll'll'lıittct.k 
gardroplan, yemekane masa - dolap • sıra ve etajıetıkıor, mııtW: cll:llıp Jaııı ~· mmJKii mii'-Jıerfüwe ,VB'"ZllillJniifli"r • ..2'2~·~9. Paza-r günü 
ve masaları, anbar, fdebbop dolaplan) •ıo kati ihl:sii M-9-'!IB wııt1 iiir liıupılittı.ıifuıfhııiiiinrn lldlın:miJttn:. M"~tleye tŞürak eiiex:dt-
t "h" .. d"f 1 - - nı· ısı ı:if ~- - •. anı•FMDii ıııııdlWx&ısıutt <llll ll:iM! lkaHırt 2~ linılik ~İlıııtı mu-arı ıne musa ı sa ı gunu ze ı saat I!' m:ıara. ı L .ıkllıat~ ~iıii miii m· ~itmtbıtllinı aıHım!k allidiları mill:bu:r. 
komisyonunca yapılacaktır. Şarlmuaesin· ve resiml'erirıii alıııml. i~. ~ lbı;rım lbdiumnJ.hnı \\il! ş;ııüııunıı}.)iigfö1mAk iıi~nlerin katifü.mıuı
ler lstanbulda maarif vekileti l~m me•ııwki- 11oe •" " eıihı ~ miiimomtt CŞJilımıılhıii ıımımilıT. 
Maarif vekaleti mübayaat kom.isyoııll riya.setinem·· w ' e.dlo: "'"6ıı6 .. 11---=-------==-------------------

Akşehir sevkiyat 
münakasası 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
Akşehir istasyonundan mulha.kata sevkolmıa~ mı 'il' • t.

zımat münakasaya konulmuştur. Taliplerin 16-9-929 Pcari.e:!i .ıUııi 
saat on buçuğa kadar GaJatada ıııub.yaat ltomis)"ll ıb I> 1 ı.n 

lstan bu lda, Dolmabahçede: M M. 
vel aleti 2 numaralı müstakil ümera 
ve zabitan divanı harbinden: 

Mukaddema l.taııldulda Aksarayda Ba§Çl Mahmut mubı ~ :ırMOi'll "'" 
lup el)evm nerede olduğu malilm ohna,aıı 316 ~~ d M,.._ot " "" 
oğlu Hasan Muammerin divaııi harbimlzce muhakemıı.i icra ltıl.-ltb. ..ı..ı..r. 
ğundan .yevmi mulıakemesi olan 12-10·929 cuınartMi gilııil saat ll de diwıı ı
mıza muracaatta bulunması ve adresini bildirmesi abi takdirde Jıı.ı·Uln la 
mu m•levı ~ıyabivevı k nıınive icra edilettk•ir 

Jslah:ne qımılhmıı .. • 
ıı - "\ıwı;~wi lkitırat ~ı :~ı~ li~umu o1aıy400000JHhı 

Aqı..naı ~ _ ~- 2~l'tıısıhı.~ıi.tıharen yituıi gün aıiiödet~ 
wi } ıo.r• Jwntllnu.wtuT. ~4- Byl~l~W 'cumartesi günü kııpalı zarfla 
t11ilıı ' 1 iiuııı.lkılın~~;ııröan ftal!J> olarlların,y.evmi mezkürde sabah 
,sujt ~ ıt.iııılı<it ltellıkatarı v.e dip.ozito akcalaı-mı bir ze.rf deru· 
Amlia ~ ~l~~"P.lın:mılhı cdiğer bir melchij> derunun.da f~ahi
~ wlsııı.şıl~ll _:ııske•ı ısıttın :~im.~ ~isyonuı1e iitıı e~le<dtr. 

:!- Wlıpli!lihı şa~y.ı gornı&.üzere k.ouiıııyonll ~UT~~thı~ 
~ - mt ıın~enibnı sonra hi1;; lbir u!itlff kabul -e~ılııuy~ı 
ı9i 1 il ıın ~ suretb! •tmnaaıuitt:ılkıibul ei:!UmjyecelttiT. __ 

Ambala· ~Ch 
mü na.kasası 

Tütün inhi'sar.ı umum ın,iidürlüğünden: 
~ muı:ıitiha:ı ·4@> • ram :sıkletinde ve 114-82 eb'adında 2500 

~ 10400 eb,admda 2Sdb kilo anbalaj kağıdı pazarlıkla alınacaktır. 
'talip olanların numuneyi almak üzere müracaatları v_e P.~z~rlık ıçın 
yüzde 'il,5 teminatı muvakkatele11le 16-929 Pazartesı gunu G lata 
mubayaat koınis onund.ı s.:ıat 19,39 da bulunmo> 1arı. 
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Haftada 2 Lira 
TA SITL 
Magazamızda aısıktet., 

soba, saa ~ gramofon, 
elbise, otomobil ıastı 

ve saire satıhr. 
Istanbul Yeni poetahane kacşt~ırıda, &ki 

Zaptiye cadde9i o ~22 

H. MIEKIKÇI 
TelPf on lıtanbul: 4197 

Vakıf akarlar ( 
· ınüdürlü~ünden: === 
Pazarlıkla kiraya verilecek emlak ,_S_y•ır•ı•s•ef·a-ın-
1 - Balıçe kapıda dördüncü vakıf hanın birinci katında 39 No da. 
2 - Slitlücede Maluuut ağa malıellesinde teltlı:e çıkmazında sema· 

harı. ve bahçe. 
3 - O küclwda Rum Mehmet paşa mahallesinde çefıne meyda· 

swıda 3-1 No dükkiıı. 
4 - Q:tküd.,.da Rum Mehmet p .. a mahallesinde çeııne meyda-

nıııda 13-15 No dükkan. 
l 3 - ü.küdarda çinili mahallesinde silihdar ağa aokağıncla der-

gih altında 219 No dükkan. 
6 - Oıkiidarda hace hasna hatun mahallesinde ahır. 
7 - :&:~tik çamlıcada mecidiye mahalleıinde Faik bey ıolta· 

ğında 19 No dükkan 
8 - Boğuiçinde kuzkuncukta çar~ı caddeıinde 111 • 27 No 

JQlr!ı;in 

Modd.t 25 f.ylül 929 çarşanba günU saat on dört buçup kadar 
Yinni gün müddetle ilin edilen balada muharrer emlakin pazar· 

!ıkla kiraye verilmesine Encümen idarece karar verilmiştir. Talipler 

,artnameyi okumak ve temin.t itıa ederek icara aıt taleplerini der· 
miyan eylemek için İstanbul Evkrf müdiriyetinde vakıf akarlar mlldilr· 
lüğüae müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müıtemilıitı hakkında malamat almak iateyealer müza· 
yede oduındaki ecri miıil raporunu okuyabilirler. 
~ . 
Vakıf akarlar 

müdürlüğünden: 
~ Müzayedeye vazolunan emlak 

1- Bahçe kapıda hobyar mahallesinde yeni postahane caddeıinde 
64 numaralı dilkkln 

2- Hoca Paşada emir!er mahalleıinde Hamidiyoe cadde.inde 55, 
42, 44 numaralı dükkan 

3- Bahçe kapıda hobyar mahalleıinde Hamidiye türbesi soksam 
da 12 nunıaralı dükkan 

Müddeti müzayede: 12 eylül 929 dan 5 teşrinieYVel 929 cumartesi 
glinii saat on dört buçu_ta ~adar. . . 

Ba ida muharrer emlak lcıraya verıleceğınden mGzayedeye vuolun· 
muştıır. taliplerin y~vmi ihale olan ıon a-ünün saat on dört buçu~ 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek miinyedeye 
iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar 
lllVdürliiğüne müracaatları ilan olunur. 

Ewıai ve mü~temilatı hakkında malumat almak isteyenler bu müddet 

Merk• Acen111911 Gelata JCltprfl ıı. 
ftlld& Beyo,ıu !lS62 
Şllhe Acantuı: lıl•'adet ı..• a\tınd 

nbuJ 2740 

Kiralık kahve ocağı 
lstan bul • İzmir sur' at poa

tasının kahve ocajtı bir aeııe 
müddetle bilmüzayedoe lı:lraya 
-.erUeoektir. ltat'i ihalesi 30 
eyf!ll 929 tarihinde icra kılına
catJndan taliplerin o ıiJn nat 
16 da le-.uım müdUrl(jQGne 
miiracaatları. 

Galatada karaköyde kiin 
abenteluıne binaıı rıhtım pala
mar mültezimi bir tene mücf. 
detle ve şartnameııi mucibince 
bilmüıayede kiraya verilecek· 
tir. Ka t'i ihalesi 2S eylill 929 
tarihinde icra k:ılmacetından 
taliplerin o ııün -t 16 da le
vazım mü iir - mıiii-racıut· 

ları. 

Lüks KARABIGA 
Posüsı 

Şefkat VAPURUNU KARA 
BİGA posta hattına tahaia eyleclilti· 
mhden namını BtGA YE tebdil 
eyledik her pazartesi ve Cuma 
günleri muntuam.an saat 18 de 
Galata nhtmıındn harebtl.e 
Telcirdatı Merefte Şıııtöy Kara
IJitaye ve avdette A19i i.keielere 
ut"ıeyarak gelcıcelcdr. birilıci ve 
ikiuci sınıf kamaralarla A'iiverte 
yolcalarmın iatirabatmı temin ede
aık yerler vardır yoku ve yük için 
müracaat mahalleri Galata Çinili 
nhbm ban 2-K.·1-N. telefon Bey· 
oi'iu 573 ve Galata busfur han 
1-K. telefon Bevoi!u • 2814 yolcu 
bileti a vpurdada lce.ilir. 

ıarfııxla müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını 1 . 'lA l 
Şehremaneti ı an an 

görebilirler. ·-· 
Evkaf umum 

müdürlüğüden: 
Evkaf umum nüdürlüğü için lüzumu olan altmıf ton kok kömürü 

münakasaya vazedilerk eylülün yirrıı sekizinci. ~umartesi ıaat onbeşte 
ihaleıi icra edileceğinden talip olanl~rın şeraıt~. anla~ak ü~ere hergün 
levazım idaresine ve ihale günü de ıdare Encumenıne muracaatları. 

1Evkaf umum ıniidürlüğünden: 
Dördüncü vakıf han kaloriferlerinde ihrak olunmak üzere lüza. 

mu olan 400 ton yıkanmış maden kömürü kapalı :zarf uıulile ~llna· 
kanya vazedilerek Eylülün 14 ücü Cumartesi günü saat 15 te ı~alesi 
icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere her gun le
vazım idaresine ihale günüde idare encümenine mürcaaatları. 

Kiralık kagir hane ve dilkkan 
Abdülhamidi sani vakfı mütevelli kaymakamlığından: 
Beşiktaşta akaretlerde 60,72 numaralı hanelerle 1-3,7, 16, 12,20, 

28,29,32 numaralı dükkanlar bilmüzayede icar edileceğınden şehri· 
halin ononcu Salı gününden itibaren yirmi gün müddetle aleni rııüza· 
yed eye vaz edilmiştir ~lip. o~an~arın ve daha ~iy.~de rııalümat almak 
isteyenlerin Teşrinevvelın ıkıncı Çarşamba gunu saat OP üçe kadar 
mahalli mezkurda 54 numaralı mütevelli kaymakamlığına ve yevmi 
mezkurun saat on üçünden on beşine kadar l$t1111bul evkaf müdUriye. 
tinde idare enclimenine müracaat etmeleri. 

Ş ehremanetinden : Kadıköy 
dairesi hududu dahilinde 

altı tarik üzerinde beheri 200 
liradan dun olmak üzere tesvi 
yei türabiye ameliyatı 14-9-929 
tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 15 te pazarlıkla ihale 
olunacağından talip olıanların 
daire encümenine rııürcaat 
eylemeleri ilan olunur. 

Gmette 
fabrikası 
müstah temininden 
dokuz da dördü 
dalnuı veni b1Ç1kl1n mMdY'f'N «I• 
mcltııdi., , gayri munt•t•m bu• 
lunan bıç.klarher zamın tp'ıl 
edılmt'krcdir Bu yOıdcn Gille<'• 
her vakit iyi trıı olmanızı ıcmlQ 
ede~. 

Yolı Çıkmııdın evvel bir pak
ı:ı •lınan 1 .tı dt:rhat.ır cdini&. 

illette 

Tica.ret:
lıa.rıesi 

Yanı bir şube daha aç~or. 
Memleketin bu en e.ski ve maruf şektr 

ı. · carethanmnin en nefis nıamn11tı bt 
yeni şubede teşhir edilecektir. 

Vatandaş. IG HO.KiKi ~~ 
EÜ o o;ı 
~tpADiUM J}j memleket borcudur 

19~'* eenesindenberı fürkiyede tescil ettiğimiz lıau.~ ı. ; '-' -;.: • • , ıı L __ 

mamul 

Hakiki a Tıraş B~n 
1 

1 -, 

KuJlanınız 

Fiatça ehven cinsce dahi ecnebi biçaldanndın üstündür 
kanaat hasıl etmek için bir tecrübe kafidir. 

'li71""".-,-.. -,-de ıo adedi 60 lnıruslur. SonrJefa Pi>1asa~:... 
cılfanlan ecnebi 

RADİUM MAD~IN GERMANY yazılı 
Takltt bıçaklarından sakınıniz 
Fahrikaaı: Galata O çu Musa caddesınde iki ci ek ekçi :fıDıll itti.SalinUt: 

106 numaralı Radiuın Ticarethaneidir. 
Telı Beyogkı 2878, Posta kutusu: Galata 3.3, Telgraf: 

Radlum Rstanbul 

Demir parıııaklık mü11akasası 
Ticareti Bahriye mektebi alis müdiriiğinden: 

Mektebin c.ddeye nıı:zır dlııetiftde bulunın 130 metre tuliindeki du\lrıoın iizerine keşif ve reımi 
mucibUıce parmaklık var; ve imaliyeai 19 · 9. 929 Perıembe günü llallt 1' te ihalesi icra edilmek üzere. 
aı&uık.a.i üeniyeye konmuttur. Talipıeriıı reaiuı ve ketifname ve şartnaıesini görmek için eyyamı tati· 
liyeden ._eda laer p Ortaköy ç.ap. sarayt ittisalinde Mektep Müdülüğüne ve münakanya iştirak 
için de yevm -.e sllllti müaıdaısııdan evvel yüzde yedi b çuk muvakkat teninııtlarını Defterdarlık ?ina· · 
91llda Zirai, ticari müeııeııllt mubaaebeciliğine tevdi ederek mukabilinde .lacakları makbuzlar valcti oru
ayyeninde mektepte müteşekkel mübayaa komiıyoııu riyasetine miiracaatarı. 

Tütün inhisar idaresi Umum müdirliğinden: 
Ortaköyde, Feriye de kain Tütün Eksper Kursuna bu sene 25 talel:e alınacııl · • r TılinJ pr ; . · ' di 

matlup haddi geçene bir müsabaka yapılarak müsabaka neticesinde k . , .. c Su 
müsabaka S Teşrinievvel Canıvteııi günü Feriyede aaat 2 de yapılacaktr. 

Taliplerden araııacak evsaf şuıı4ardır: 
1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı, On aekizden Qfağı ve Yirmi beşten yukan olmamak. 
3 - l..iıakal orta tahsilini ikmal etmif bulunmak. ( Y ui liaelerin ıolruzancu sınıhna muvaffakıyetle 

geçmiş olmak. 
4 - S.bhati tam ve bllnyeai tül&nle iştigale müsait bulunmak. 
5 - Alelitlik ağır cezaları mtbtelzim cürümlerden ve muhiUi hatıiyet kabahatlerinden dolayı m.h

küm olmamak. 
( Meı:kur hususat: Nufuı tezkereli, mektep şaiıadetnamesi, -.eya o"ta tahııili ikmal ettitine dair Maarif 

idarelerinden muaattak resmi veıika, idarenin ilci doktoru tarafından verilmiş 11hhat raporu, mahalle nya 
karyesi ihtiyar heyetinin Polis veya Jandarma dairelerinden ınueaddık şahadetnamelerile tenilı: oiıaDur.} 

Taliplerin nihayet 2 Teşrini evvele kadar Tütün inhisar ldare9İ Jmum Müdürlüğüne istida ile mGraı: 
caat etmeleri ve veııikalarmı da berai:ıer getirmeleri ilin olunur. 

· Kız ve :Erkek Aıneli hayat 
mektepleri müdürlüklerinden: 

Yeni talebe kayıt ve kabulıne başlanmıştır. Kayıt günleri curııarteai 

••••ııM Operatör ••• 1111• 

Halli Sezai 
BASUR MEMELERİ 

Fiıtül ve ııracalan amoli1"'11 

Pazartesi, perşembe saat 10 dan 12 ye, 13 ten 17 ye kadardır. Talebe lıil-
ameli'" .. " elelı.tirılı.le tedavi ,. 

kadrosu mahduttur. Zamanında müracaat edilmesi lazımdır Eski 1 · . -~ ...... , ı-7 
d k cum e ameli.yalı ıcıa ..,.,., .,_.. 

talebenin nihayet eylulüıı 19 uncu günline ka .ar a~ıtlannı yenile- u ~ 
1 M Divanı olo Aoı b•ıoam ,,o 

meleri mecburidir. Aksi takdirde yerlerine yenı ta e e alınacaktır. J .:..:..:_::..:..:.:::::_:::::_.:::_~==---.._,.~ 
Birinci sınıfa ilk mektep mezunları alınır. yukan sınflara girmek isti· İstanbul Tayyare Cemiymö 
yen lise ve orta mektep muadil sınıf talebesi gireceği sınıfın altındaki Şabuiııden: 
sınıf derslerinden imtihan edilir. .,... 

Kız Amel1 hayat mektebi Saraçhane başında Münür paşa kona· Tayyare cemireti ıalebelili• 
bul edı'leo Ef. leri11 bugün H•I ıo• ğında. Telefo, lstanbul: 27:11 

Erkek Ameli ha)'at mektebi Ca~al oğ ıunda Telefon Is. 3630 ıubeye aıuraca•ılacı. 



- = 

Asieri müna· 
~ lıasa ;ıanıari: t: ·~·.:a·~::kiku··::~:~:i;:····1 
t komilyon1111dan: i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sile ,.. iMı9i 21-9-929 ~ - ıs te 
1 .... • .,.919 pr.ft!at c 9~ da 

• ~ • so.9-9SJ9 puarteei • 9,Ao da 
·., ıil aay için ilaltda isimleri muharrer Sa.de yatı, Arpa ve odunun mube· 
~ ~ 1ittf .m&e ve ayrı ayn r-artnamelerle milnaka&ava unu.lmuftur. I~i 
!!!.U. .::... • • --•ı:mııll•• maUn« taıill n ııaatlarda lepartada atkeri eatm alma komilyonuiıdcl ya-
Or~W•r. ŞıartıDmne Nrefleri komiırvonmnuzda mevo•ttur, Olcuntıık ~teyeolerin iM>· 
~ •e '9klilnamelerini verm~ isteyenlerin de Ispartadski meık~ k9mİ~ • 
Ytıa llM' 1 Hlflrı • A f1os ._. yc>l1an hangarlarınılf iki derununda inp edilecek beton döşemenin in-

111& Jı&ap.lı •rfla lllÜaakaeaya konm~ur. ihalesi 14-eyli.ıl·929 tarıhinde saat 15 te 
Aftıllında ukeri aatuı alma komisyonunda yapılacaktır. Şeraitini gomıek isteyenler k<ımİ8· 
yonµ~uzda pıfıMlirler. Taliplerin Afyondaki ımızkiır komİS}Ollll ıııiıracuatları. D ıaiır.lickki kltaatm ihti}ac·t olıuı Uıi. kapalı ?rfla mnu~k~a\a konulnıuşl~r. lhııli~;;ı 

16 eytttl 2 paıarte8i giitıü saat 16 ~ ls~taıia a&~rı satın ı: ma ıs.omıs~·on,unıia 
,.,,~t~ Taliplecin şarınau\e suretini komis)'.ouıınınzda görm~lerı ve tek.lifnaıue14'rım 
Ce miaatl.rila beraber lspıırtadaki mezkur komısyoııa yermderı. 
A A ... ltJ-daki kıtaatın ihtiyacı olan Un kııpıılı 1.arflıı miımı.kıısaya konın tıştur. Ihafüe 

15. eytül . 1929 pıııar f!iinü !'!tat 16 da İ><partada ııt•k.en batınalma komisv<>nuııda 
~~tCllllır. Taı.lpleriıı Şrtııme sun·tini koıniınonumuzda gorııwleri \e ıeıdifnıımel 
nnı temioatlarile beraber lspartadai mezıir 1'oınis) ona vermeleri. eı K ~ kltaatın hayvanatı ihtiyacı ola~ arpa kapalı ıarfla tnünaka 'ava ko~. 

DMlftm, iıhelcei 21 • nylOI . 929 cı,ırpıırt~ ı günü saat 15 te l(.onvada ask~ · t 

1 
. J • K d . ;,!· vfl Sil ın 

ama 11.omieyonuJMla yapllacaktır, Telıp erın on}a akı mezlı.ür komis,ona mu 1 . 
....... _\.. . ..ı ......ı d · · · d b ı .. racaatarı. J-• ...... lama mh lirıyetı emrın e u u?ao cuı:.et ı oınorkörüne alınacak kazan ka. 
,.lı urfia JDOrıak.asava konmu~tur. Ih&lesı 14 • Erlul · 929 cumartesi . .. 

komisyonumur.da yapıliıraktır. Taliplerin şartnametııni 17.mir miistuhk ızunu ~t 14 te 
k.a merk.ez mübayaat komisyonunda gört!bilirlt'r ve ~artuaıne alnıakııı mev~ıi VP Arı· 
risai vermek fi&re kumi~yuuumıiza möracaatlarl. . •e h! ı naındt:· 

K -.şad.ki kıtaatın ihtiyacı olaa mete odunu kapalı ~arfla m" li . . 
Dıııı.leei 23-eylül-929 pazartesi j!ÜDÜ saat 15 te Konvada a ı..: u~a a~aya konmuştur. 

yoacmia yaplacaktır. Taliplerin Koııyadaki mei'kür kuı~iayo 8 er~. eaıın alma konıie
..ı--: &._ K k' && muracaatları 

E -t. .11C1"8811la n ınıkta ı kıtaa1ıe hayvanatı ı·ht1·,. ı · ..ı.: ..a__ ,acı o an samana tal" 1 •--•ııeadlıdiJilı••- 21 • Eyldl . 929 cumar•eei saat 15 t Ed . • . ıp ıu ıur 
k-.,.oınıoda ihalesi yapılmak. uzre talik edil . t" ~ I' r~ııte . 

8~1 sı:llın alma 
k~ muracaatları. wış ır. a ıplerın 1 dreoutteki uıezklır 

A merkez ilıı.tiyacı için 400 ton kok· 450 t 
~knüci 15 · E1illl . 929 ru

17
n "- .. • on tu' enan Ye 1500 ıun la vemariıı 

k 
· r- gın.ıu ııaat on buçukta Ankar d k o11nıyouoda pazarhkla alınacaktır. Tali 1 . • a a mer ez satın alma 

k.Oail)'OM ttmioatlarile murac tla p enn zaman mezk.uida Ankarada mezkur 
il& rı. 

B wea4a ukerf liaui talebesi için 425 tak h . . . 1'ıalasi ~ • birinci teşrin • 929 .1m. ..arıcı elbi~ kııpslı zarfla alm•caktır. 
ı rumarıeın gı\mı saat 15 te Bu d k . ı· 

a ma koıniayonunda vapılacaktı ş . . ' rsa a a,, erı ıse ~atın 
rin tartnuaeııiai gör~k - {· ~rtnaıııe surctı. koııııııyoııumuzda wevcullur. Talip!<-· 
ri ı.eo.t· m afr k . uzre omısyonca ve teklıfnamelerini vermek üzre Bursa a-ke· 

De ~ . r oıaıııyoua ı;nuncaatlım. 
} ipllJ'ta,k nıılı ve1A11talyadakı kıtaatın ihtiyacı olan ıııtır "li kapalı zarfla münaka-

saya onmuştur halesi 2 bir · t · 929 · · Aotalyan111 15 30 da ve De ." .. !ncı eşrın • çarşamlıa giiııü Ieoartada saat 9.30 
yfmleda ~ Ş nıılmın sa~t 16.~ da lepıırtada askeri satın allnıı komis
eıir~ :~- ktır. dartn~me su~eu korrusyouumuzchı mevcuttur. Talipl~rin ;;ıırtnaıııe 
yona ver~':r°numuz 11 gormelerı ve teklifna111elerirıi Io.partada ki nıezkür koınis· 

f '1kb;;i·'k~i'~:.d~·:;t:~~;~·'k:;;;;;;~;;~:ı~;-ı 
.Mı _..\ıca bütua maheın~i aııüt~hbWie ait oltııak iizece iki P-1' ven ın~:--)'1~-i ki·~~-·.'···~~.·' ......... ' ..... ''' ..... _.... __ ..,_._ 

Jbı p mtkWetle aleni müı:wdm&ava k __ ...ı. • 1 aı· · DilW Vlt . k . . . o11udnu~ur. Rşa:-a t ıp vlaular §artname H>: 
yitai".tiri.~r~me~e_; ~ K.o~du .ınrıhev.etine.-ve...oı:x ilr · "7 • •• •• 

f 
·~•••••• ••••••~:,.-::,!5.~e l. o. Htın alma komillyonuna müracaatları· lJ . . ............................ ... 
~üncü kolordu satınalma komisyonundan l 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
T ırablollda bulwıcı ıı.ıt t ·ı.r · s ..-.'-•••••••••.-• . 1hal . aa ı tyacı ıçın ığır eli kapalı zarf ulileus mub ... )ı&il edile· 
.. rt~!"': i 

1 
etı1ı:2ti •. 9. • k929 perşembe ~ünü uat 14 te icra adilecektir Taliplerin 

..... - .. ea1n ama ve ı~tua etmek üzre } d k. ı · · caatlan il&n olonur. ıra lzon a ı satın a nıa kom ıs) oııun3 mura-

G irııoodaki kıtaat ihtiyacı için 1500 kilo Bulgur 8000 kilo piıiııç 12000 kilo fosul
ld ye lıMOOOldlo ~kmek. 2600 kilo şeker 2500 k.iloüJüın 5000 ldlo ~ade , 11 ır 146000 
Cı o •rpa. l~ lulo ot 75000 kilo saman mti~ka~ya konıuuş.tur. Ihlel~ri "'28-9-929 
~ ~n aaat o~ be~te yapılacak~r. Talıplerın şartnamef4ni ~i,rrııek \e i~tir, k 

Gzre GireaoadıalU Batın alnın korDlllyonuna müracııatl:ırı ilıiıı olunur. 
ktehiıde buhmau Kıtaat ibt;r~Ç;ı için Il9 000 kilo Aq)ll :!t. E)lıll - 929 
b-· 500 000 kil · 'hL k 50 . 1'ial on ~ vywv ~ ı~ı 5.8 ve 000 lcılo eooalık odun 25. Ey!lıl. 929 ~a on 

İltlhk kapalı ~~f uaulıle ih:'1iel~ ic.r. QdHece~tir.. Taliplerin şartnaıııe,.iııi gGrl''ll-k ve 
'lr .__·~-k. uz~r~ Akş~hı.rd~ki Satın alma Komı8}0DU!lB. ıuiirar,ıaıları ili\tı olunur. 
~e4iıe:tiyacı ıçın ?6'00 lu.~o yataklık kuru ot ıııunakası.u alcni~e ,;ureıi-lı nıuha,,ıa 
._ ~~eı ~l Eylui 929 Cumat'\esil&ilıuü !88t 14 te imı edilecektir. Talip 
~ k . ı oıııuayoouI11Uııdan almaları '\>e §artnamede yazılı olan ~'!k il<lı:ki le. 
Yr ~~yonn~U&da hazır ~nmalan i\An olunur. 
.. kap.lı arr "·~~ ıb~y~ı için 500000 kilo ietihkak ve sonoo kilo ekm,,k1ık odun 
TaliiJ'edıa tarta&::. . ~iln&kasaya lronaıu~tıır. ı Iha lesi 25 evlül 929 saat on hı>.:t .. lir 

m 1 rnıek. n ı'i~a~ etm k ü K · • · ,... lll(lı:acaaılan il&n oJ • e ıre aram1111da!<.i satın alına koınis-

f
"', ,, " uııur. ··········-·· . DGl"dttncD. kol ~ • • '•' • • • • • • • • • '• • • • • •• • • • •• • .._ 

J •• • • • • • • • • ' ••••••• 
0 sat.Uıalma komisyonundan· $ ,.·~•d b 1 o •••• '. • • 

E s•ır- e u anan k ıtaatın ihtiyac \ •. • • • • • • • • • • • • • ·--· + 
•• ıhnacağınd&n 25 . 8 . 929 t 

1 ~hç~n 420? kıl0 Ze\tirı ıanr-si Vt' ~~~p . 
• --ı...me.atnr 14 · 9 • 929 a.ı:ı ~nq~n itibıırı·n 20 ·· ·· .. 

11 

ka-.....--· ~rpmba gunu ueat 14 d . gıın muddetle muııukasaya 
..-ıame.mi görınek. için her gün i§ıirak d e ~hale edileceğinden ıalıplerin 
~-1 tı ectıkler ıhale ·· ·· ~an. fı:UDU komi&) ona mura 

···--····-··-················-~~ 
'-~~~!~~. ~~~~~:~.:~~!~~.s~~~:;.~;;;~ı 

1 .................... : 

Saman 
Kilo 
50000 : Topcu Atış \1ektebi ,,. ölçii tııhuru içiıı 
4000 : :\Ialtepe lisesi için 
8000 : Halıcı oğlu lisesi için 
4000 : Gülbııne Hastanesi için -61000 

Bal&da mahallerile mıktarlan muharrer 61000 l<ilo Saman fiatı gali a" .. 1 .. 
u,.m, d b. 1 14 L' ,.vru muş 

0"1 ... -D &il ır g&rtnamede oldu balde&u tekrar paıar ı~ı . r.~ lul . 929 Gum . 
lfiııü 1&11t l5 de Harbiye Mektebi ye;ekhaneleri bnüııdeki mahıılli mahsusunda aritesı 
kılınacaktır. Şartı:amesi için komisyona muracaatları ve iştirak içinde pazarltk uıahcr~ 
linde baıır bulunmaları ilin olunur- a 

Mak11e ya~ 
Kilo 
1500 ı K.ule~i liııeli için 
1000 : Tıbbıye me~tebi için 
~;:ıu5 -

BalAdaki malıııllere ait 2500 kil M k. · - · ı ılınacaktır. ihaleı>i 25-Ey!Ul-929 aro a 1~.e .!~ı aleni münakasa suretile s~tın a ı· 
h 

ı · önündeki mahal!" hç şanba. guıııı saat 15,30 da Harbiye Mektebı yemek· 
ane erı ı ma sueuııda ıcra k ı k T ı· 1 · · · k mımıüra:ısyo na at!arı 'e i~tiıak i ·in de ı ınaca tır. a liJ erın şartname ıçın o

t; + paz.arlık m.ahallinde hazır bulunulması il(ın olnur. 

l\fnkarna 
Kilo 
},)QUO : Çubuk 
5000 : Keame 

20000 
Askeri l\lektep'er için balAda muharrer o1d ğu . 

palı urf suretile ıat ıı alınacak.tır. lhaleıı 25·t:~·ı':ü.92':Jçhçıle 20000 .ki~o ~Iakarna ka • 
' ar~anba gunu saat 14,30 da 

1 KD A ~\1, F 1 ,; 1 1.l . l 929 ' ~ 

fl 
181111 
ve az masraf ... 

• • 
~oku 'C' :•~ yru'" uaklet!lıek için bir nal\.il , asıta:,ı aradığınız zaman hatıra ilk gelecek 

DOÇ kaınyonudur. 
Kan1~'011 alınırken gaye. azanıi yiikü en az ınasrafla ve en seri surette nakledecek bir nakil 

vasıtası elde etınked.ir. 
l\1enfaatıın takdir eden bir nakliyecinin Doçt[ln başka kaınyon almasına imkan yoktur. 
~)oç motöriiııün kuvveti, ~oku~ ve arızayı lıükiinısüz bırakmakla şöhret kazanmıştır. 
Şa~i Ye taZ)İk ~örebileceı~ bütün aksaın kaınilen yük::ıek dereceli kronı ve nadyom çeliğin-

den iınal edilmistir .> • 

. . -.a~ wınet.bek.leyehilirz.iuiz... Doç kam~onlarında kullanılan en kü~k vida 
ini~ ~erıne konmadaq taz~ik altında tecrübe edilnıiştir. 

. :f rcnler<le altnuş be~ girlik bir kuvvet inki~af ettiren nıotörün benzin sarfiyatı, 95 kilomeroda 
hır teneke benzindir. "' 

1 ört tel\. eri ek, lıidroli k fren 1crle ınü~·ehhezd ir. Karlı nakliyecilik yapnıak, yalnız DOÇ kam· 

youiyle kabildir. 

Tllrkt}f e için umumi vekili: 
· ırnal H Mehmet Rif at ve şürekisı 

İdarehan~ ve satış yeri: 
Bf'~ oµ;lu istiklal caddesi No 168 
Telefon Bt")'oğ·J u 7 42-7 43 Telgraf: Tatko 

Garaj ve tamir yeri: 
.Ayaspaşa Jandarma karakolu 
1~elefon Beyoğlu 1755 

cı.~ı:ı.r~:taları: 

Kuru ot 
Kilo 

f:oooo 
14fJ(}I)() 
l:.ıoooo 

Ankara • Zabı t~ı zade ve ~eri ki . ... 
• 
lzınir · IUalınıut Celalettin bey 

l(ayseri . 
• 

"' 
Aduua • • 

Gazia} in tap: 

Saman 
Kilo 

' ~lulıaddis zade Alim bey 

Muharreııı llilmi bey 

~üzel bey zade llasan bey 

• 
60000 : Harbiye Mektebi için 

1 OOOıJ : Suvari • 
ıoooo : Tonçu nakli ... ·e mek~ İçin 

4700 r ' 
2lOO Halıcıoi}u mektebi lisesi için 

Gül.hane Haa••neei idn 65000 .. ~ 
5000 Topçu atıf mektebi ile Ôlçnıe taburu tçln 

llOOOO .Maltepe lisesi • 

4000 Baytar Mektebi • 

5500 
8000 : Tıbbiye Mektebi • 

500()0 6000 : Haydar pap Hastaneai • 

!2000 40000 : Piyade atış Mektebi • 
B l d 7500 : Kuleli liııesi ,.e orta mektebi • 

a a 8 mRhıı !erile hizalarında mıktarları muharrer Ot ve Sıı.rnan Otlar 3 ve 

Semanlsr 2 şartıınınede oldukları halde son gali görtilen fıatlarından qonra tekrar 
pauırh~ı 14· • Fylıll · 929 Cumılrte~i ııilnü ut 15 de Hıırbire Mektebi H:mekhane eri 
uniındl'kt mahallı nınhsu undı.ı icra kılınacııktır. :;ıartruıınelı•rı ıçın k nıs,onumuza 

Di yarbekir : Pirinççi zade St.tkı Nedim v 
Edip beyler • 

Bur~a : N88Uhi &at beY. 
Samsun :Esat eteudi zade Seyit Bilil B 

:İsmail zade Vahit ve ttireküı Gireson 
İsparta İntibah şirketi • • 
Malatya : Dadılı zade Tahir bey 

muracaatları ve i~tirak için de ı.ıaz.arlık mahallinde hazır b~lunulmaaı ilia ol.UDUr. ••• 
Şehriye 

Kilo 
10000 : Arpa 
2000 : Tel 

12000 
Askeri Mektepler için bal&da muharrer oldu~u veçhile 12000 kilo ~ lca-

pah zarf ıuretile aatın alıııacak.ur. lhaıesi 25 • t:ylill . 929 ç.arpmba güaü _. 15 de 

de Harbiye Mektebi yemekhaneleri önüudflk:i Münakau maha!Hnde ima lain ' ••· 

Taliplerin ıaıtnameai için komisyonumuza muracaatları ve iftiıak ipde buırk~ 

f ..... n;~··~~t;~~i;;·T~;~y~~:;~d~] 
............... -.. -....................................•.•• 
25 Kalem elektirik: malzemesi lKapalı ı:arfl• i.halei katiy•i 12--9-929 per90mbe gÜDI 

saat 14 te). .---
3000 kilo Kalay (Kapalı zarfla ihalei katiyeıi 14-9-929 cuıuarteai uat 14 te • 

lJ..,z·n fabrikalan ihtiyacı için balida muharrer malıeıııe hizalaruıda mubarnr 

giln 'e santte ihaleleri icra edilecektir. Şartnameleri görmek isteyenlerin her gün " 

\'ermek isteyenlerin ıhnle ita.>m çin edilen ııaaıte Kaııımpaf& Deniz tatın alma komit • 

~ onunn mllraC':ı tlı:rı 
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Sade 
SaglAm 
idareli 

:F '· 

Türkiye Sitroen umum acantasi: Sa.rica za.cle Şakir 
Beyoğlu istiklal caddesi Anadolu han 199 Tel: Beyoğlu 1194 

Yükse MühendisMe t b. 
ürlügünden: 

Bu sene Yül(sel( Mühendis mel(
ebine lise mezunlarından ( 80 ) 
fendi mecani leyli olaral\:. alına-

caktır. Kayıt ve l\:.abul müddeti 12 
eşrinievvel 929 tarihine kada 

emdit edilmiştir. 
Çanakkale dokuzuncu jandarma n1ektebilYüksek Mühendis mektebi 
müdüriyetinden: "d" }" .. d 

1 - Çanakkale dokuzuncu jı nd ırma mektebinin ümera, zabitan mu ur uğün en: 
ve efradının 929 senesi için etin ihale tarihiuden M.~yıs 930 gaye· 
siae kadar 3-9-29 tarihinden itibaren yirmi gün muddetle kapalı 
zarf ile münakasaya vazedilmiştir. 

2 - Etin ihalesi 26-9-29 Çarşamba günü saat 16 d~ vilayet 
dairesinde icra kılınacağından ihaleden evvel mektep idaresıne mü
racaat eden taliplere derhal şartnameler Kale jandarma mektebi 
müdüriyetinden verilir. 

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklifna
meler tartnamedeki şerait dabilınde verilecek fiat yazı ve rakamla 
ve okunabilmesi için açık yazılacaktır. 

4 - Bedeli mubammenenin yüzde 7,5 te'minatı muvakkatesi 
sandık makbuzu ve ya hükumetçe maruf banka makbuzları kıymeti 
muharreresi üzerinden tstikrazı dahili tahaiiatile borsa fiatların
dan yuzde 10 noksanile sair milli esham ve tahavilatın teklifna
me ile birlikte ikinci lir rnrfa koyarak komisyon riyasetine birer 

' t 1 1 ., . 1 ·1 1 J. .. 

Cin,i 
200 Çeki Rumeli meşe odunu 

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

14 Eylul 929 tarihine müsadif Cumartesi günü 10,30 da münakaaası 
icra edilmek üzre aleni münakasaya vazedilmiş olduğundaa talip 
olanların şartnameıini görmek üzre mektep idareıine müracaatları 
ilin olunur. 

Cemal sinir kolonyası 
Limon çiçeği rayihalı, emsalsiz bir kolonyadır. Deposu: Babçeka-

. ,.ı" r"""" ... 1 .. ·ı "' .... .,. ... .., .,. ... ~,. r.,.rrı~l ,...,..,p ri~,'\nı;;nd~ır. 

'

lllfllUlllllll) İstanbulda - Akııaradya Haaeki caddeeiDde 

Leyli T k h• 1 Ne~ari uran ortame te 1 

1 Yirmi ıeneye yakın irfan YurdU dur. Daireleri ayn olan Ana, ilk, 
Orta kısımlara Erkek ve -'ız talebe kaydına devam olunllyor. ş.. 

= rait her ve~hile müfit ve tafıilat tarifnamede olup arzu edenlere 
~lllllllmllllHllWlllH1Hlllııt gönderilir. Telfon. lıtanbul 3886 

~ Leyli ve nehari 

Kıı ve FEYZİA Tİ LİSESİ Ana .11nıfı ilk ve 
erkek tali luıımlar 

Divanyolu : Çift Saraylar 
Büttln 11nıflan te9kil edilmiş tam devreli liıedir. Kayıt ve kabul 
işlerine 19 Ağuıtoı Pazarieıl sQnllıi~ itibaren batlanmıttlr, 
Müracaat zamanlan Cumarteıi, Pnarteol, Per,enbe ııGnlerl oaat 

~ 1 O dan 17 ye kadardır. Telefon;, 1ıt. 1995. 3496 

:••~•••• Feyziati Lisesi Mtıdürlüğunden •••••• 
: 15 Eylülde tali kısım ve ille 1tnı& mezuniyet imtibanlanna 
! Eylul rrihayetiııde tali ilk sınıflar yoklamalarına başlanacaktır. 
=•••••••••••••• Programlar sonra bidirilecelctir ••••••••••••• 

Adana Askerı satın alma 
, Komisyonu riyasetinden 

Mersindeki kıtaat 
0

ihtiyacı için zirde cinsleri gilsterilen iki 

le~ erzak 1-Eylül-929 tarihinden itibaren kapalı zarfla münaka• 
konmuştur. Yevmi ihale 22-9-929 tarihine mü1adif Pazar günü S. 
dadır. Taliplerin teraiti anlamalt üzerıı her gün ve vakti muayyeni 
yüzde yedi buçuk teminatı muvalckatelerile Adanada askeri , 
alma komisyonuna müracaatları. 

Kapalı Zarf 
ARPA 

EKMEK 

Safllık enkaz ... 
Boğaziçinde Boyacı köyünde Emirgan cııddcsinde 82-84-86 nuaıar ut 

münbedim ıahilbaneniıı kaim olan ahşap lcwılile bahcesiııde .. ı::;:.ııs 
pancor, sokak kapısı, meıe direk ve kalas, çam kalası ve doş .,. 
ve kaplama ve tavanlık gibi ahıap enk87. ve demir parmakl'.klar eli" 
mermerden mamul musluk ve beli ve söğulık ve başlık ve doşeın ,; 

1 .. d'f pazarte 
ve ma ta taşlarile bir adet kurna 16-9-929 tarihine ıaus• 1 r ahls 
günü saat 15 te toptan bilmüzayede 1ablacaktır. Taliplerin 100 ~ 
teminat akçelerile emvali metruke sab• komisyonunu nıüra~ 
----···----.. ------- ----- t , I ··du'r: ı:~'at Mab ••• :. es u mu • ı;... • 


