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Serlivham . •İ•İ aldatmksın : ne 
Akdeniz, ne Karadeniı bogadarın
dan, hatta politikadan bahsetmeye
ceğim. Boğaıdan maksadım gıdadır. 

yeyecek, içecektir. 

Dün gelen haşmurahhası
mız Vasıf B. izahat veriyor. 

- -

lhınal hastalığı 

Yeti,tirdiğimi• gidai maddeler 
hububat, pirinç, ,eker ve oaire kafi 
gelmiyor, eluiğimizi dıtarıdan ııetirt
mege mecbur oluyoruz. Bunun için
dir ki ticari müvazenemiz bozulu
yor, berbat oluyuor. Halbuki bu 
memleket harpten eve! hububat ih
raç ediyordu. 

İtalyanın nufusu çok, topraiı 
azdır. Bu memleket eskidenberi ha
riçten buğday getirtir. Fakat timdi 
faşist hükumeti öyle bir yol tut
muştur ki arbk hububat ithaline 
hacet kalmıyor. Şimdiki İtalyan ya
rım adaaıru teşkil eden kadim Ro
manın ana vatanı da daima hubu
bat ithal ederdi. Bu günkü hadise 
bu yarım adanın tarihinde hiç (Ö

rülmedik bir badiıedir. Bu netice 
bizi düşündürmeğe sevkeder.' 

Nümune tetkil edecek bir ma• 
hiyette olan bu iti tetkik edelim. 

M. Mu11olini'nin hükumeti geceli 
ıündüzlü mesai ile bütün ölkeyi bir 
çiflik, bir köy haline koymak iıti
yor, Topraklar ıılah olunuyor, or
manlar ihya ediliyor, bataklıklar 
kurutuluyor, tarlalar cedvellerle 
sulanıyor, tohumlar ıalah edilmek
tedir. Bütün bu işlerden makıat 
ltalyanın ııda noktasından iıtiklali, 
yani harice muhtaç olmamasıdır. 

Şu son ıenelere deiin İtalyanlar 
hariçten her yıl iki milyar liretlik 
buğday alıyorlar ve paraları di&-er 
yerlere akıyordu. Gaye, bu buğda
yı m mlekette yetiştirmek ve bu 
par•yt Vf'""'•"""lı+t 

Bu malcaatla bir " Bufıday har
bi 11 ilin edildi. ilkin, en iyi mahıu
lü yeti,tirenlere verilmek üzere bir 
mükafat teaiı edildi. Bu müsabaka 
çok rağbet buldu. Bir propağanda
cılar taburu te,kil edilerek köylü !er 
bu ziraate tetvik edildi. Zirai kredi 
uıulünil ıılih edici kanunlar yapıl
dı, ki bu ıayede çifçi toprağını da
ha iyi bir hale koyabiliyor, alet ve 
makina alıyor, her türlü kolaylığı 
görilyor. Hürriyete halel ıetirecek 
kanunlar tedvin edildi : meseli bir 
mal aahibi toprağını boş bırakamaz 
ve üçte birine behemehal buğday 
ekmeğe mecburdur. Ekmene şıd
detli cezaya çarpılır ... 

1928 - 29 bu"'d h b' . . c:ele · a ay ar ının netı .. 
r& r •men . t" bir zaf d' ın ışar etti. Netice 

er ır· Se .. d 
kental butd ne •çın e 70 milyon 
hiç bir hafız ayh' eld~ edilmiştir ki 

a, ıç hır iıt t" tik b 
rakkamı kaydet . a il u 

mıyor, Harpt 1 
en bereketli •ene 1913 , . en eve 
b 'I 1 58 . •mı,, O ıene 

ı e ya nız mılyon elde dil , 
. D h b' 'k" e ebıl-mış. a a ır ı ı ıcnc ge i 

1 b. h b Ç nce ar-
tık talya ır a be buğdak ithal 
etmeyecek. 

Şurası ehemmiyetle dikkate Şa
yandır ki bu netice ekilen yerleri 
ziyade! t!rmekle hasıl olmamıttır. 
Toprağın verimi artbrılmış. Yani 
buğday uğruna sair ziraatler ihmal 

edilmemiş. 
Hatta buğday zeredilen ıahalar 

geçen iki ıene işlenen yerlerden 
bir miktar azdır. Tekrar edelim ki 
bu neticeye ancak fenni vaaaltin 
ikmal ve ıılahı ile, daha fazla ma
kina ve gübre kullanmakla, tohum
ları daha ilimane bir ıurette ııh· 
faya tabi tutmakla varılılı. Bu ce•İm 
ameliyeye nazaret eden yükıek tek
nik hey'eti pek muktedir ve mücer
rep kimaelerden mürekkepti. 

Bubu&-day eferberliği bizde de har
fiyen kopya edilmeğe layıktır. Ara
zimiz pek 1ft!niş olduğu halde bu&-
day ve ıair iptidai mcvat huıuıun
ıunda ecnebiye her ıene vergiler 
vermek mükellefiyetindeyiz. Bu ver
fi, bu açık, iktiıadl iıtildilimlze 
dokunur. 

İtalya avuç içi kadar bir yerde 
ince dütünmekle, muntaum çalıt
makla bu ıemereyi elde etti. Bizim 
i•e arazimi• çok, pek çok. eğer 
bizde bu yoldan ıitmezsek ithalatı
mm ödeyemeyiz. 

ltalya bu buğday harbini llln 
c•ti. Birim b:r bugday harbinden 

Bu ayın 23 ünde Berlinde top
lanacak olan beynelmilel Parlemen
tolar kongreıinde Türkiye heyeti 
murahhasasına da riayet eden İzmir 
mebusu Vasıf Bey dün Ankaradan 
retmiştir. Vasıf Bey çarşambaya ka
dar şehrimizde Kalacak ve car,am
ba ıünü Berline hareket edecektir. 

Vasıf Bey Şehrimize ıelmekten 
biliıtifade bugün Yalıvaya giderek 
Gazi Haxretlerne arzı tazımatta bu
lunacakbr, 

Vasıf Beyden ba9ka beynelmilel 
parlemento kongreaine Tokat meb' 
uıu Süreyya, Biııa meb'uıu Şükrli, 
Antalya meb'ıu Süleyman Şevket 
beyler iştirak edeceklerdir. Kongre 
6 gün devam edecektir 

Bu münasebetle Vasıf B. dün 
kendisini ziyaret eden bir muharri
rimi•e atideki izahatta bulunmuştur: 

- 1913 de İngiliz avam kama
raaının teşebbüsü üzerine ilk defa 
olarak Almanya, Avusturya, Belçi
ka, Fransa, Felemenk, Rusya ve 
ltalya parlementolarının ıntihap 
ettikleri Ticaret komiteleri Belçıka 
Kralının himayeai altında ilk içti
maını yapmışiır. 

O seneyi müteakıp, harbin ilanı 
üıerine faaliyet inkıtaa ugramış, 

kongre 1916 dan itibaren tekrar 
içtimalarına batlamıştır. En ıon 
konırelere Amerıka, Avrupa ve 
Aıya devletlennden bir çoklarıda 
i4tirake baılamıttır. Türkiye B. M. 
Meclisi 1924 den beri bu kongreye 
mürahhas ıründermektedir. Buaefer
ki kongr lS incidir. Konır ye bu 
defa 36 memleket lttirik edecektir. 

Hedefi ticaret hayatı üzerinde 
bütün milletlerin kabul ettiği mev
zuatı kanuniyeyi mümkün olduğu 

kadar tevhit ve ircaa çalı,maaa, 

beynelmilel iktiaadi hayatta bir ta
kım mü,külat ika eden gümrük ta
rifeleri ıibi kuyudatı kabil oldu
ğu kadar izaleye çalışmak, cihan 

batka bir de pamuk ve kömür 
harbine ihtiyacımız vardır. 

Millet, mütarekeden sonra, na
sıl butün kuv\'et ve kudretini bir 
merkezde topladı, Mustafa Kemalin 
bayrağı altında birleşti iıe, şimdi 

de ayni kuvvet ve kudreti bu hu
ıuslarda cemetmelidir. Çünkü düt
man pek ezicidir. Eğ"er bu düşma

nın savletini kırmaısak ıünden 
güne söneriz. 

Bütün cihan harpten evvelki hale 
gelmek için çırpınıyor. Bir kaç devlet 
1913 senesine vardılar. 

Meıela mağ"lup Al manya 1913ten 
evvelki vaziyetini iade etti. Ham
b~rıı limanı eakiıinden fazla i• ıö
ruyor. İtalya miıalini demin arzettim, 

~ıtatiıtik rakamlan ile aiıi yormak 
~ate~em. Yalnız şuraaını ıöylemek 
ıaterım ki ç ı a ••mayan, çabalamayan 
çırpınmayan bir millet kalmamı,tır. ' 
. '. 1913 •enesine varmak devletler 
ıçın yalnız bir hayat me ' 1 . d 
b. d . ı e eaı ett:) 
ır c ızzet• f' "' ' 
d. ı ne ıs meı' eleai te,It'I e ıyor. t 

T"' k' ur ıye, her feyden evvel d 
husuıunda harice müht 1 ' gı a 
1 d M"h aç o mama
ı ır. u taç olmak .. 1 d 

· b' . şoy e ursun 
harıce ır mıktar aıd - dd • • aı ma eler 
ihraç ede bilmelidir, ki ke d" . _ l . . n ıaıne 
lazım o an ve şımdıki halde mem-
lekette yapılmaaı milmkün olmayan 
ıınai mevaddı alacak paraaı olau n,, 

En kestirme yol zaten elimizde 
mevcut olan ziraat kaynaklarını uau
lüıie daha muvafık bir ıurette itlet

mektir: Hububat, pamuk, kömür, 
tütün, yemiş, fındık, tiftik ve saire. 

ltalyanın çalıtm• tarzı caziptir. 
Siyi tekıif ettiler, fenni ve yeni bir 
tekilde çalıttılar. 

Biz buna muktedir olamaz mıyız? 
ftalya aıkerce çalıfb. Hürriyeti ih· 
ili edici kanunlar vazetti. Gayeye 
•armak için liberalizmdeu ayrıldı. 
Bu inhiraf millet için, fena olmak 
•öyle dunun, onun ekmeaini temin 
etti. Biz de mecburi ıAyi emrede
biliriz. CelAl l'Ri 

Berline (İden hey' et 
VASIF Bey 

reisi 

iktisadiyab noktai nazarından mü
haceret, kömür, tröstler meaeleain
de mü,terek faaliyet göstermekte
dir. Son kongrede sanayiin rasyo
nalize edilmeıi, amelenin temet
tüata iştirak muelesi, ziraat ame
leainin şeraiti refah ve faaliyetini 
ıslah mes'eleıi, sanayi kontratolan. 
nın ve teahhütlerin tevhidı ahkAını 

için proje ıibi mes'eleler ve ayni 
zamanda gümrük tarifelerinın bey
nelmilel iktııadiyatta ika ettiği müt
külU.ı tahfif meı'elesi mevıu bahso
lacakbr. 

Bunun lçin muhaceret, ziraat 
ticaret kavanin ve ahkimı ve kömQ; 
meı'elelerini tetkik etmekle mükel
lef komisyonların raporları münaka
edilecektir. 

Son zamanlarda bilha11a M. 
Brian'dın teklifinden sonra daha 
muayyen bir şekle giren Avrupa 
iktisadi federasyonunu ilham eden 
fikirler bu kongrenin faaliyetine 
mesnettir. 19 

Maatteessüf devairde ıalıın 
halinde bir ihmal haştalıfıı var • 
o kadar ki, Ağırceza mabkemeıi, 
ıönderilen tukerelere aylarca ce
vermeyen bu yüzden bazı vavap 
tandaşların mevkufiyetlerinin de
nmına bile sebep olacak kadar 
lakayt davranan iki reımi daire 
aleyhine dava tahrikini müddei
umumiliğe yazmağ"a mecbur oldu! 

Hemen hemen her daire bu 
ihmal haatalığı ile malul olduğu 
için yüzlerce misal bulup zikre
tmek (ÜÇ bir iş değildir. 

Fakat şu bir tek l'\iıal, her 
halde misallerin şa':ı~ıeri ıayıl
mak lazım ıelir: 

Emanet lstanbulun sıhhati ile 
alakadardır ve halka hizmet ed
en bir müesıeaedir, miıallerin 

değil mi? Bakınız ne yazıyor: 

Yemiş iıkelesinin civan ba
tak ve harap bir haldedir. San
dala binmek isteyenler, bir çuku
ra veya bir çamura saplanırlar. 

Buraaı teftiş edilmit ve beheme
hal tamiri lizım addeeilmiş. 

Kim tamir edecek ? 

Haliç şirketi : " Ben karış • 
mam, bu iş Emanetindir.111 diyor. 

Emanete bir tezkere yazıp 
keyfiyeti soruyorlar. Fakat bir bu
çuk aydan beri hala cevap ala
mayorlar. Halbuki bu bataklık 
ve piılik halkın hem sıhhati, hem 
rahab için muurdır. 

Yani tahrirat& bir buçuk ay
dır aldını -etmeyen dairenin en 
beUi başlı vazifesi haaır altında 

uyuyor! 
Acaba bu İhmal hastalığının 

ne nman izale ve tedavi edile
ceğini 

S©>ıraı~nonır 
mn'Vnz? 

l ~---··--~- .,.~ t> 
=~-

NeşırDyaıt tdla'1fSSD 

Altı gazete aleyhindeki 
davay8 dün devam edildi. 

irtişa hadisesi 
dolayisile müddei 
umuD\ilik tarafından 
dört sabah ve iki 
akşam gazetesi a -
leyhine ikame olu -
nan müheyyiç neş
riyat davaıının rü
yetine dün ikinci 
ceza mahkemesinde 
devam edildi. Mil-
liyet mes'ul müdü
ril Bürhanettin beyle 
ırazetemiz mes'ul 
müdürü Esat Mah-
mut B. isticvap ed-
ildiler. Bürhanettin HEY'ETI HAKiME 

cevap 1 B. mes'eleden yeni haberdar oldu&-unu, ırazetede vaziyetı tetkik edip 
verebilecetini söyledi. 

Eıat Mahmut B. ·,.:....,.,,.~~":!' 
de böyle bir hadise 
ortaya çıkınca ıa
zetelerin bu meı'e .. 
leyi tekzip ederek, 
her meı'ele gibi ne
•riyatta bulunduk -
larını ve mucibi da
va yazılarda ııım 
taarih edilmediğ"ini 
ıöyiedi. Bunun üze
rine reis Himit B: 

- İıim taarih 
edilseydi, daha iyi 
olurdu, Bu tekilde 
birçok kişi zan al
bnda kalıyor .. dedi, 

Bunu müteakip 
ıazetemizle "Son 
ıaat,. ve "Vakit,,ga-

GAZETELERiN MFS'UL M0D0RLERI 

zetelerl vekili lrf .. n Emin B. dava 
edilen bu yuıların hilafı hakikat 
olup olmadığının ne malum olduğu
nu ve bllhaaaa bu cihetin nazan 
dık1ta!c ııhnrn sını a6yledl. 

VE VEKiLLERi 
H , t' hakime ıelecek celıede 

ey e 1 ' R f'k Ah t Eniı Tahıin, Ali Nacı, e 1 _ me 1 

Selim Raıııp ve Mehmet Aıah bey
lerin de mahkemeye davetlerin ka
rar vererek muhakemeyi 21 eylüle 
l;ır k ı. 

Nasrettin Hoca! 
-2-

Nasrettin testiyi alıp çeşmeye gitti. 
Gitti gelmez, gitti gelmez. Anası 
çeşmede bir de ne görsün? 

Kemalettin Şükrü 

An81ı Naarettini 

Dünkü t:efrlkanin 
hu tasası 

'.•iasrettin daha çocuktur. An· 
nesi ırmak kenarına çamaşır >·ıka· 
ma}·ıı Jıid«·eti için, çocuğu eı:de 
yalnız borakıyor r : 

_ "Sakın kapıdan a)Tılma!" 
diye tenbih ediyo~. .~-asre~tin hoca 
)'alnı: kalınca enı§tesı gelıyor. 

_ "Annene haber ver. Bu ak· 
§aııt misafir gelecegiz ! " diyor. 

Küçük l\asrettin bir taraftan ka· 
pudan ayrılmamak, diğer ıa_r~ftan 
annesine eniştesinin gelecegını lıa· 
ber ı:ermek şekilleri arasında ~üte· 
reddit enelıi ne yapacağını bılme· 
~·or. Sonra birden karnrını ı:ererek 
İıem annesine haber t•ermek, hem 
kapıdan ayrılmaın~k. için erin ka· 
pışını sırtlandığı gıbı ırmak baı:ına, 
annesinin yanına koşuyur.} 

• •• 
Sıdıka hanımın az daha aklı ba-

şından ıridecekti. 
- "Aman yarabbi! a dostlar, 

benim bu budala oğlanla halim ni

ce olacak 1 11 

Diye dizlerini dövmeğe ba,ladı. 
Sonra hemen çamaşır yıkamaıını 
yarıda bırakb. Çamaşırları ıslak 11-

lak tekneye doldurdu. 
-"Duş önüme yumurcak!. diye

rek Nasrettini önüne kattı. Tekne· 
yi de batına alarak evin yolunu 

tuttu. 
Nurettin, annesinin bu hiddeti

ne hiç bir mana veremedi. Kendi 
kendine: 

- Anneme iyilik te yaramıyor. 
Ne ıöylerlene yapıyorum " Kapı-

bir hayli payladı ... 
1 

dan ayrılma 1 " dediler, ayrılmadım. 
• Annene haber ver 1 " dediler, ha
ber verdim, ne suçum var ? Zaran 
yok 1 Bundan ıonra ne ıôylerleue 
hep aksini yapaca§lm 1 

diye mırıldanmaj'a b .. ladı. 
Eve ııelmi,lerdi. Sıdıka hanımın 

hiddeti hala geçmemiftl• Tekneyi 
bir tarafa fırlatarak evin her tara
fını dolafb• Merak içiııde, kapıaız 
kalan eve hırsız falan ıirip (İrme• 
diğini anlamak iıtiyordu. 

Bereket versin ki, kimıeler ,ır
memiş bir şeycikler olmamıftı. 

Sıd~ka kadın söylene söylene 
kapıyı yerine takb. 

Akşama doğru kızı ile damadı· 
nın ıeleceği haberi, oğluna kar•• 
olan kızgınlığını biraz hafifletti. Y •· 
mek hazırlamak için mutfağa ıirdi. 
Kıu helvayı pek severdi, ona bir 
helva, bir de bulgur pilavı pifirecek, 
kocasının akşama değirmenden ııe
tireceği -..ola bir de bulama yapa• 

caktı. 
Pilavın suyunu koymak için 

eline mafrapayı alıp küpOn batı~a 
fitti. Birde ne baksın! kllpte bıP 
damla bile ıu yoktu. Hemen oğlu• 
na seılendi: 

- Naarettin! 
Naarettin somurtarak, bir köfe• 

ye büzülmüştü. 
_ Öyle miskin miskin ne duru• 

orsun ? l(alk, al testiyi, koş, çeş• 
~eden çabuk doldur. Evde bir da
mla su yok! 

Nurettin tekrar anneıinin ıBzü
ne ııirmek için zuhur eden fırsatı 

[ Lütfen sayfayı çeviriniz 1 
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k•~ırrnadı. Sebebini anlayamadığı 
kabahatini unutturmak için i 

- Olur anne! Şimdi getiririm. 
/ diyerek testiyi kapbğı gibi çeş-

meye koftu. 
Çefme uzak delildi ve bütün 

köy çefmeleri gibi geniş bir yalağı 
yardı. 

Kilçilk Nasrettin. kendi boyu 
kada:r büyük teıtiyi kaldırdı ve 
yalağın üstünden suyun ağzına 

tuttu. 
Su doldukça teati ağırlaştı, ve 

ağırıa,tıkca küçüQ'ün kolları ievşedi 
ve nihayet teati 11 cum! ,, diye su 
dolu deriıa yalatın içine düştü. 

Naırettin hiç oralı olmadı. Ya
lağın kenarına çömeldi ve gözlerini 
ıudaa ayırmayarak beklemeğe baş

ladı. 
Aradan bir saat, bir buçuk saat, 

iki saat geçti. 
Sıdıka hanım hala mutfakta, 

oğlu ıu getirecek diye bekliyordu. 
Nihayet fo:r:la sabredemerli. F.v 

ile çefme arasmdaki mesafe, haydi 
olıua olıun da beş dakika, on da
kika olsundu.Bu kadarzamanda Nas
rettiuia çoktan teatiyi doldurup ge
tirmlf olmaıı lizımd 1. Hemen başına 
bir örtü aldı. Ayağına tahta takun
yeleri geçirdi ve tıkırdata bkırdata 
çefmenin yolunu tuttu. 

Yolda ııiderken de kalbi helecan
dl\a çarpıyordu. Ne kadar olsa ana 
kalbi, acaba oğluma bir fey mi <'l· 
du, batına bir feliket mi geldi diye 
üzülüyordu. 

Çeşmeyi uzaktan görür görmez 
yilretlae •u serpildi : Afacan otlu 
çe9menin batında, yalağın kenarına 
oturmut aözlerini ıuya dikmlf, du
ruyordu. 

Sıdıka hanım, otlu ve hakkında 
ki eaditeden kurtulunca onu böyle 
haylaz haylaz oturur görünce tekrar 
kızdı, tekrar kllplere bindi. Daha 
çetmenin batma gelmeden evvel 
keDdinl tutamayarak bağırmağa 

batladı: 

-Senl yumurcak seni! İki saatten
beri evde, elim böğrümde kalmış, 
sı. bekliyorum , bu feytan topacı 

çefme başmda keyif sürüyor. 
Nasrettin annesini görmüf, o

oun hiddet ve tiddetle söyledikleri 
duymuftu. 

Fakat o, yine orah olmuyordu. 
ÇGnkO kababeti olmadıfma ve 

burada, çetmenia bqında bekliyor
•• sırf anneiine iyilik için bekle
ditine kani idi. 

Annesi yaklaşbjı halde yerinden 
kımıldanrnadı. Hatta gözlerini bile 
ıudan ayıımadı. 

- Ulan! Burada ne bekliyorsun? 
Ben ıana ne dedim? 

- Çeşmeden au getir .. Dedim. 
Peki; hani au.? 
- Testiye doldurdum. 
Sıdıka hanım bu cevap üzerin göz

ıerinin bakıt iatikametini Jeğiftirdi. 
Etrafına bakınarak destiyi 

radı, ıöremeyinc:e sordu. 
- Hani testi ? 
Na1rettin hem ciddi, hem lakayt 

evap verdi: 
- Merak etınl! anne! Şimdi nerde 

iae çıkar. Ben de onu bekliyorum. 
- Nereden çıkacak? 
- Y alaktanl Yalağa düştü. Bek-

liyorum ki ıuyun üstüne çıksın, 

aemen kulpuudan yai<ahyağım, me
·ak etme! Bu ı~fer elimden kurtu. 
9.maz. • • • 

Sıdıka hanım Nasrettini kula
ından yakalayıp eve götürdii. Ko· 
aaı da değirmenden gelmişti. Onun 
line bir bakraç tutuşturarak su ğe
irtti. Bolca sovanh bulpr plavı. 

büyücek bir ıini un helvası ve yo
j'urtlu çorbıı pifirdi. Yeni öğüdül. 
müf buğday unu ile bazlama da 
yaptı. Akşam geç vakit kızı He da
madı geldiler. 

Bütün aile kocaman bir tahta 
ıininin etrafına halka oldu. Kilçlik 
Naırettin enitteal ile ablasının ara
•ında diz çökerek oturmuştu. 

Çorba yenmeğe başlandı. Nas
rettin, elindeki tahta kaştğl kiıe
nin içine daldırdıtı gibi ağzına gö
türdil ve götürGr rötilrmez de ıöz-

'rİ yatardı. Botazı tıkandı. Sofra
' an ııçrayarak kalktı. 

- Ağzımda yangın var !. ferya
ı ile kapıdan dışarı fırladı. Arka
mdan koıtular. Fakat o mütema
\iyen: 

- Ağzımda yangıo var •• ıöndü-
·ün ! 

Diye haykmyordu. Nihayet bir 
çanak su içirdiler ve tekrar •ofra· 
ya getirdiler. 

Yemek sonuna yaklatmıştı. Or
•aya Sıdıka hanımın özene be'lene 
pişirdiği helva kondu. 

Nasrettin helvayı çok •everdi. 
J-f..er kes kaşıkla yerken o elini 

uzattı ve beş parmağının beşini de 
helvaya daldırdı. 

Oğlunun bu aç gözlülüğü karşı-
sında annesi kaşlannı çattı ve 
çıkıştı: 

- Nasrettin! Niçin beş parma
ğınla yiyorsun. 

Nasrettin bu auale gayet tabii 
şu cevabı verdi: 

- Ne yapayım, anne altı par· 
mağım yokta ondan ! 

Küçük afacanın bu ıöıleri her
kesi güldürmekle beraber annesini 
oldukça üzüyordu. Kadıncağız bo
yuna koca,ma: 

- Yahu.. Bunun adam olacağı 
yok! 

Diye dert yanıyor ve İmam Ap
tullah Efendi de: 

-Sen merak etme, diyordu, hele 
bir mektebe başlasın, hocanın sopa
sı altında öyle bir adam olur ki ... 

Yemek bitti, sofradan kalktılar. 
Sıdıka hanım güzel yemek pişi· 

ridiği için tıka basa yemişler, üz.er
lerine kilim aeriJmlş bı.hta sedirlere 
oturarak konuşmağa başlamışlardı. 

Bir aralık küçük odada hafif 
bir ses duyuldu. İmam efendinin 
damadı gayri ihtiyari yelleniveı·mişti. 
Kabahatini belli etmemek için de 
ayağını yere sürterek yellenme tak
lidi yapmıştı. 

Köşede diz çökmüş oturan kü
çük Nurettinin gözlerinde alaylı bir 
zeka ıulesi çaktı. Yüksek aeale: 

- Enişte!.. dedi ... 
Haydi sesini benzettin dly:elim, 

ya kokusunu ne yapacakıın? 
[ Bitmedi J 
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Ticaret umum 
müdurü gitti 

Bir müd
dettir şeh

rimizde bu
lunan um
um ticaret 
müdürü Na
ki B. dün 
Ankar aya 
gitmiştir. 

Naki B. 
şehrimizde 

bulunduğu 

mildde t ç e 
muhtelif mü
eHeaatta ya
ptığı tetki
kata ve li
manın tek 
elden ldar 
edilmeıin e NAKi B. 
•it raporları iktisat vekaletine ve
recektir. 

Londra sefirimız 
Londra büyük elçimiz Ferit B. 

yarın şehrimizden hareket edecektir. 
Ferit B. buradan doğru Fransa

ya gidecek ve oradan zevcesiyle 
çocuğunu aldıktan sonra mahalli 
memuriyetine gidecektir. 

İtalyaya seyahat 
Tıp fakilftesi müdavimlerinden 

25 efendi müderrislerile İtalyaya 
bir seyahat yapmağa karar ver
mişlerdir. Bu hususta Iizım gelen 
malumat Hariciye vekaletinden İs
tanbul hariciye memurluğuna gel
miştir. Tıp talf'besi yarın bir ltalyan 
vapurıle gidecekler ve 25 g-On 
kadar ltalyada kalacaklardır 

~liibadelede 
Muhtelit müdaclcle komisyonun

da perııemhe günü heyeti umumiye 
toplanacak ve son vaziyet etrafında 
müıakeratta hulunacakhr. Muhtelit 
mübadele komisyonu başmurahhası
mız salı, olmadığı taktirde çarşamba 
günü şehrimize avdet e<letektir. - -

Ziraat nıüsteş<Lrı 
İktııat vekilliği Ziı·aat müsteşarı 

Müderris fhııan Abidin B. Lehi11tan
daki Poznan ıı;ergisini ziyaret etınck 
üzre yakında Lehistana gidecektir. 
ihsan Abidin B. sergiyi sıezdikten 
ıonra da zirai tetkikatta bulumak 
için Lehistan dahilinde bir tetkik 
seyahati yapacaktır. 

Müateşar ihsan Abidin B. in cu
martesi veya pazar günü hareket 
etmesi muhtemeldir. 

--ıc--

Rakı palıalanıyor 
Perıembe gilnilnden itibaren ra· 

kı fiatları fabrika sahipleri tarafan· 
dan yUkıeltilmiştir. Kiloau evvelce 
155 kuruşa alınan rakılar 172,5 kı.ı

ruşa çıkmıştır. Alakadarlar bunun 
rakı kaçakçılığına yol açacatını ve 
fiatların yilkseltilmeşJnde hiç bir 
sebep olmadı~ını söflemektedirlcr. 
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VD D<!ıy~'tl:'lt® 
Dahliye kadrosu 

Şehrimizdeki devairio kısmı aza
mının kadrosu gelmiştir. Beklenen 
dahliye kadrosu da Dün geldi. Dah
liye kadrosunda mühim bir tebed· 
dülat yoktur. Yalnız. yeni kadroda 
Hasköy nüfus dairesi, Kasımpaşa 

ve Ha.köy nufus daireleri namiyle 
ikiye ayrılmıştır. 

Maarifinde lise ve ortamektep 
muallimlerine ait maaş havalena
meleri gelmemistir. Bu sebebten 
dolayı lise ve orta mektep muallim
leri eylül maaşlarını henüz alama
mışlardu. 

IQ)~'fF'lt<eır©I ~ lf'D o k<dl a 
l'ul ınüf ettişliği 

Damga ve pul müfettişliğiJe 
tetkik men~urluğu için bugün Defter
darlıkta bir imtihan yapılacaktır.İmli· 
hana girmek için 30 kişiye yakın 

talip kayt edilmiştir. 

LEm<Sılrilet~e 

Vilayetle emanet 
Vilayetle emanetin tevhidi husu

ıundaki proje etrafında tetkikat yap-
mak llzere teşkil edilen tıili encümen 
dün ilk defa emanette bir içtima 
akteylemiştir. Hey'et bu meı'eleye 

ait olup evvelce hazırlanan bazı 
evrakın tetkikma karar vermiştir. 

In~ibat komisyonunda 
Şehremaneti :nzibat komisyonu 

diln 'ılanmış ve bazı memurla-
rıı yesine karar vermiştir. 

11aksilerde hile 
Bazı şoförlerin taksilerde yeniden 

bir ıakım hilelere tevessül eyledik
leri. ve 30, ?.O, 40 kuruş kadar hile 

yaptıkları anlaşılmıştır.Seyriııefer mer 
kezi yeniden teftişat icra edecektir. 

Maaırrnfte 
()rfrı tedrisat mtidürü 

Maarif Vekaleti orta tedriıuıt 
müdGrü Cevat B. bir kaç gün kal
mak üzre bugün şehrimize ııele
cektir· 

Iıl üf ettişler 
Maarif vekaleti bu sene vekalet 

müfettişler !nden bir kısmını berayı 
tetkikat An karaya cdavet etmeyi ta
aavvur etmektedir. 

~ lYı s lYI m ca'ltta 
Komisyoncular 

Bugün rüsumatta komisyoncular 
imtihan edileceklerdir. İmtihana öt
leden sonra başlanacak ve 50 ko
mi.ıyoncu imtihan olunacaktır. 

A~nnyecdle 

irtişa tahkikatı 
irtişa hadisesi tahkikatı aon saf

hasına girmiştir. Aldığımız malumata 
nazaran bu ay sonunda mes'ele kat'i 
ve son şeklini alacaktır. 

Kenan B. geldi 
Müddei umumi Kenan B. Anka· 

radan avdet etmiştir. Mumaileyh 
adliye vekaletinden bazı idari mesail 
hakkında evamir telakki etmiştir. 

Kenan Beyi dün Zonguldak 
meb'uıu Nazif ve ikinci ceza reisi 
Hamit Beyler ziyaret etmişlerdir. 

Erlik isminde bir modelci getiril
miştir. 

Kunduracıl .. rın imal kabiliyetini 
yükseltmek için profesör Holişta

ynın tavsiyesi •e Alman kundura
cıh k mektebinin deliletile Velman 
namında bir mütehassıstan da iıti· 
f ade edilecektir. 

Kayseri ve Isparta halı ipliği 

fabrikalarımn teşkilatını tetkik için 
Çekoslovakyalı M. Saşen de banka 
tarafından yakında şehrimize cel
bedilecektir. 

Meılh1~~m®(ğJ® 

İsinıdeu çıkan dara 
istanbul ikinci ticaret mahke

mesinde bir ticaret firmasının men'i 
davası açılmıştır. Dava, haylı husu
ıoiyeti haizdir. Davacı mevkiinde 
olan, Beyoğlunda "Emperiyal,, oteli 
1alıibi Ali Meınduhi beydir. 

Ali Memduhi beyin davası şu
dur: 

"Kendi.si İngiliz ıefaretanesi civa
rındaki binada "Emperiyal,, otelini 
idare etnıiş, son zamanlarda bu bi
nayı terkederek karşı sıradaki baş
ka bir binaya çıkmış, "Emperiyal,, 
ismile otelini orada idareye başla
mıştır. " Emperiyal,, ismini de ken
di namına tesçil ettirmiş bulunmak
tadır. 

Halbuki Sirkecide " Osmaniye ,, 
oteli sahibi Ömer Lutfi bey de ea
ki binada açtığ'ı oteli, "Emperiyal,, 
isnıile idareye devam etmiştir. Ger
çi sonradan levh,l\daki. " Emperiyal,, 
yazısının üai:üne küçük bir yazı ile 
" Büyük ., kaydi ilave olunmuşsa 

da bu, iltibası ortadan kaldıramaz. 
Aynı i!"mi başka başka iki otel 

taşıyamaz. Mahkeme bu hususta bir 
karar versin. 

Zamanmda ve usulü dairesinde 
tescil ettirdiğim isim, yalnız kendi 
otelime ait kalsın.,, 

Müddei tarafın bu şekildeki id
diasına karşı diğer taraf, usul.süz 
bir iş yapmadıklarını kt!ndilerinin 
Evkaftan bu namdaki oteli kirala
dıklarını ve esasen u Büyük,, kay
dile iltibasm o~tadon kalktığını ile
ri ıürmüş, muhakeme çok hararetli 
olmuıtur. 

Davacı, bu isim meselesinden 
dolayı Ömer Lutfi beyden aynca 
tazminat ta iatemektedir. 

M<lhkeme, ihtilafı halletmeden 
evvel her iki otelin kapıları üstün
de ki levhaların getirtilerek tetkik 
ve mukayasesini, aradaki farkın 

tespitini kararlaştırmıştır. 
Eyliıliin yirmi beşinci günü mu

hakemeye devam olunacakbr. 

Hikmet beyirı da·vası 
Kadriye H. tahkikabnı idare 

eden birinci ceza azasından Hikmet 
B. tarafından İzmirde çıkan " Yeni 
Asır" gazetesi aleyhine ikame olu
oan hakaret ve 10000 liralık tazmi
nat davaıının dün ikinci ceza mah
\ceme~inde rü'yeti mukarrerdi. 

Hikmei beyle vekili Nazmi Nuri 
B. müddei mevkiinde, Y eoi A._,ır baş 
muharriri lamail Hakkı ve mes'ul 
müdürü Ali Şevket B. de maznun 
mevkiinde bulunuyorlardı. 

Hikmet beyin iıtidaıı okundu. 
"Cumhuriyet adliyesi" isim 'i maka
lede kendisine hakaret edildifinden 
bahsediyor ve 10000 lira tazminat 
talep eyliyordu. 

Maznunlar bu davanın (stanbul-
TD '{t'{t da ikame edilemeyeceğioi, çünkü 

Cebir& e "Yeni Aıır,, ın Jstanbulda tevzi'edi-

y erli k1uıduro Iemeyip ancak mübadele suretiyle 
gazetelere gönderildiğini söylediler. 

Sanayi maadin bankası müdürü 
Mahkeme hey'eti keyfiyeti müzakere 

Sadettin B. Ankaraya gitmiştir. Sa- etti. ve dava iıtidasının karar haki-
dettin B. Ankarada banka işlerine nıinden geçmeden mahkemeye veril
ait bazı mes'eleleri neticeJendire-

diği cihetle iıtidauıo reddine karar 
cekt:ir. verildi. 

Sanayi bankasının Beykozdaki j 
kundura fabrika1ındaki kundura ka- Kasap rf enı öldürenler 

nde birini öldürmekle maznun bu
lunan Halit, Kamil ve Sükrünün 
muhakemeleri dün ağır ceza mah
kemesinde intaç olunmuştur. 

Dünkü son muhakemede mak
tulün zevcesi Seher hanım bir isti
da vererek zevcinin vefah dolayı
siyle tazminat istedi. Heyeti hakime 
bu ciheten kararda nazan dikkate 
alınmasına ve evrakın b~rayı ınü
talca müddei umumiliğe tevdiine 
karar vererek muhakemeyi 28 ey
lule talik etti.. 

M lYı'lt®f ~ırırn ık. 
Yeni pasaportlar 

Eski harflerle yazılı pasaportlar 
bitmiştir. Maliye vekaleti yeni pa
saportları türk harflerile tabede
cektir. Bu huımsta lazım gelen emir 
ler verilmiştir. 

Jtladencilerin içtimaı 
Dün ticaret odasında kömür 

madenleri şirketleri müralıhaslan ve 
diğer maden şirketleri mümessilleri 
toplanmışlardır. Bu içtimada ma· 
dencilikte fazla nıevadı infilakiye 
kullanıldığı cihe~le bu mevadin faz
la para ile sablmaması hakkında 

bazı çareler diişünülmÜilÜr. 
Aynı zamanda 1262 senesinde 

yapılan maden nizamnamesinin ye
niden asri bir şekilde tanzim ve 
tatbiki hakkında hükümet nezdinde 
bazı temenniyatta bulunmaj'a karar 
verilmiştir. 

Sigorta işleri 
Umum ticaret işleri müdürü Na· 

ki B. buradaki işler i ni bitirmiştir. 

Naki bey en :.dyade sigorta işlerile 
meşguldür. 

Şirketler müdürü Hamit beyin 
riyaset ettiği ili sigorta komisyonu 
müzakerab ile alakadar olmuştur. 

Ali ıı;İgorta komiııyonu kaza ve 
harik sigortalarının ana hatl~rmı 
tespit etmiştir. 

Kaza ve harik tarifelerile tali 
ıigorla komi11yonu meşgul . olacak
ttr. Bu komisyon aynı zamanda da
imi ıigorta komisyonudur. Bu ko
misyona Ticaret müdürü Muhsin B. 
riyaset edecektir. 

Başpapas değişiyormuş 
Rum başpapazı Vasiliyos efendi 

bir kaç i'Ündenberi hasta bulun
maktadır. Bundan dolayı geçen gün
kü S. Sinot meclisi içtimaı yapıl
m.:ımışhr. 

Kendisini tedavi eden doktorlar, 
uzıın bir istirahate muhtaç oldugun
da müttefiktirler. 

Bu hastalık münasebetile, Rum 
baş;papazlığında tebeddül ihtimali 
kuvvetle başgÖ5termiştir. 

Yeni Kay1nakamlar 
Ankara Çubukabat kaymakam

lığma, esbak Vilayet tahrirat mü
meyizi Sadri, Konya Sultaniye ka .. 
:tası kaymakamlığına mülkiye mek
tebi me1.unlarından Bf'kir Sıtkı, Ha
ran kazası kaymakamlığına, Silivri 
kaymakamı Kerim, Silivri kayma
kamlığına da nüfus idaresi müme
yı:ılerinden Mehmet Beyler tayin 
edilmiflerdlr. 

Kaduı kam.araları 
Şirket vapurlarında kadınlara ait 

birinci mevkiin bazı erkek yolcular 
tarafından işgal edildiği görülmek -
tedir. Bu kamaralarda bazı gençler 
kadınlara laf atmakta , bu yüzden 
vak'alar olmaktadır. 

Bu vak'alar yüzünden Şirketi 
Hayriye müdüriyetine bazı şikayet 

mektupları gönderilmiştir. 

Şirketi Hayriye idaresi kadinla
ra mahsus bu 30 kişilik mahallin 
erkek yolcular tarafından işgal ed
ilmemesine karar vermiştir. Ayna 
zamanda Şehremaneti de şirketin 
bu karannı teyit eden bir karar 

hplarının iılahı için Almanyadan Karagümrükte ka .. ap irfan iımi• 

rCamüo~e~D~e~. ~~m~o~~~D~Dn-~~· 

1 Fransız ihtililinin bu müthiş 
kahramanı nasıl idam olundu ? 

verecektir. 

,.- Yarından itibaren gazetemizde okuyacaksınız -.. 
Fransız ihtilillinin belli batlı simalarından biri olan ve " Danton .., un arka~R§I olarak meşhnr 

" Robespicrre." e karşı aldığı vaziyet .. neticesinde idam!l .muhkum e~i!en '' Camı!le Df'smulins,, in 
Henri Rebert'ın kaleıninden ~ıkan buyiik muhakemcsını yaı·ıudan ıtıbaren tefrıkaya ba~layacaaız. 
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insan oğulları, doğduklan riin
denberi, ancak yürüyorlardı, komşu
yorJardı. 

Yarım asırdanberi, yalmı; yürü· 
müyorlar, koşuyorlar. Kadim devir
lerde yeryüzü pek genişti. Zaman· 
lar uzundu. Şimdi, sür'atin icabı Ueı 
Küreiarz daraldı, küçüldil, zaman 
ııkıştı. Bir kaç hamlede, lnaan otlu, 
karada 50 mil sür'atle kotm•t• 
batladı, ( Ekspre• treni). Denizde 
bu aür' at 25 mile vardı. 

Fakat yeni hava, su ve kara ma· 
~inalarına göre bu sür'at ta hiçtir. 

Cenubi lngilterede Manş deni
zind~, SoJent kıyılarında bir buçuk 
milyon insanın huzuru ile yapılan 
yarışlarda saatte altı yüz kilo met· 
roya yakın mesafe katedildi (Mün
hani olan Haydarpaşa-Ankara yolu: 
570 kilometro ). Hazreti Süleymifl 
ho.ıvada bu .sür'atle uçmuf mu idi; 
hazreti İsa bu kadar çabuk föklere 
çıkmış mı idi? 

Solent'te İngilizlerle ltalyanl ar 
yarışa çıktılar. İngilizler galip ıeldi. 
Fakat itaJyanlan~ mağlubiyeti de 
ikinci derecede bir zaferdir. Yenen 
yenileni alkışladı. 

Bir takım muktedir, mücerrep 
fen adamları daha şimdiden, bü
yük bir emniyetle, büyük bir iti
matla, saatte bin milden bahıedi
yorlar. 

Saatte bin mil! ... 
Saatle bin mil ne demektlr; bi

lir misiniz? Saatte bin mil Kürei
arıın kendi mihveri üzerinde dan. 
mesinden daha çabuk ko,mak de
mektir. 

Bu hııla hareket eden bir tay
yareci, durmamak şartı ile Kürrei-
arzı yirmi dört saatte devredebilir. 
(Zepelin, geçen ay, durarak 20, mü. 
temadi yiirüyüşle 10 gün de devı i 
aleme muvaffak olmuştu) . 

Saatte bin mil sür'atle uçan b ir 
tayyare gece karanlığını göremeye
cek!. .. Çünkü Arzımız mütemadiyen 
döndürdüğündPn şarktan güneşle be 
raber hareket eden tayyare hep onu 

takip edecek, yakasım bırakmayacak, 
onunla doğacak, onunla batarken 
kalkdığı yere varacak. 

Bin bir gece masalları bu ha
kikati hayal şeklinde ols\Jn aezeme
mifti. 

Kürei r:ı ~.san oA'lunı.uı ~iade 
bir oyuncağa, Dir topa dönClü. 

Saatte 1000 mili Bir kaç 1ene 
sabredin. 1929 da Zepelinin 240 
saatte devriatemine şahit oldutumuz 
gibi 1939 da bir " süper'plane ,, 
aletinin bu ameliyeyi 24 saatte ya
pacağını el ette göreceğiz; zatea 
şimdiden Royce motörleri 600 kilo-
metre katedebildi. - C.N. 

Kırk beş balya lıalı nt- oldu? 
Takriben iki sene evvel , Izmirde 
Standard 011 kumpanyası aleyhinde 
bir suiistimal hakkında i.hhar. vaki ol· 
muştu.İ.hbari yapan, şimdi~i hapish~ne 
mtıdliru Cem!l beydı. Bu ıhbara gore 
kumpanyanın mazot diye ithal ede· 
rek , Karşıyakada tank.hır içinde 
m Lilıafaza ettiği mayi, haki katta pet .. 
rol olduğundan Standard oıı bu IU• 

retle glimrük ve is~ihldk resimlerin· 
den hazinei mUhim miktuda mUte
zarrır etmiş oluyordu. 

O vakıt mesele tahkik edilmiş, 
fakat bjr netibe elde olunmamıgtı • 
~ümasil tafökat gıbi bu 11 te niha
yet unutulnıuştu . Haber aldığımıza 
göre alakadar makam bu meseleye 
venideu vaziyet etmis ve mutlak in
tacı için tahkikata tekrar b.şlamış
M:bbir Cem!l bey bu maksatls davet 
edılerek keodısinden hadese hakkın
da malumat alınmıştır. Tab.kikatır 
ciddiyetle devam edeceği anlaşılmak~ 
tadır. 

Cemil bey tarafından diğer biı 
sui istimal hakkında yapılan ihbar 
etrafında yeniden tahkikata tevesaUI 
edilmiştir. Bu hadise de iudur: Kut· 
tnluş ferdasında İzmirde yapılan lk• 
tisat kongrası binasının tefrit_ Ye tez
yini için gümrukte firari Rumları 
ait bulunan ve emvali metrukeye i11· 
tikal eden 40 balya balı, o vakıt 
muhafaza müdürü ı:>lan Cemil beY 
tarafından kongre binasına nakledil· 
mişti. Koogre nihayet bulunca balıl•r 
ortadan kaybolmuş ve bir daha ae 
oldu~u anlaıtlmamı~tır. • 

Cemil bey, hah lan kongre bıD~ 
sına bıraktığından, o nkıt ırıetr~ 
mallar müdüni olan Behcet ~Y!: 
haberdar olduğunu söylemekte • 
mumaileyhle bir de hamal ba•1Y1 1~~ hat etmektedir. Yeni başlamış 0 

tahkikat halıların ue oldu~unu "
8 

kimin zimmetinde kaldıltıoı mey~l 
·k· uiistıllll çıkarmağa matuftur. Bu ı ı s 

hazineyi 250000 Jira zarara sokmuı· 
tur. Sa * tzmlr valisi - İzmir valiıi • 
l kf'sire ~itnıi:.tir. 



·Yeni hat vena konferans 

~:~Ih . . d M. Mac Donald Amerikada 
bO aıı merasımın e I .. J. k 
söylenen nutuklar bir kaç nutu i soy ı yece . 
~- Aakara. 13 [A.A] 
teni pqa• Malatya hatbnın bi

fea 14S kilometrelik kıamı, Ayintap, 
Cebelibereket valileri ve cenup 
hududu kumandan ve mevki kum
anUaaan, belediye reialeri, F"UP 
mleuealeri, biiyilk halk kitlesi hu
aurile 9 E,16lde Gölbatında mera
ıimle, riyuete aıemur Ayintap YA• 

llll Tallt beyin nutkunu müteakip 
açılmııtır. Tallt bey nutkunda bil
la.ua llemlttlr kiı 

- Aaarlardan berı ne bitmit ne 
de batlamıt bir teıebbilae, teaadti 
edilmeyen ana yatanın bu. .pel 
parçaamda timdi topraklanmum 
rensinl, çehreaini ve hayab uwu~ 
se,ntd dellttiren ıu raylar ıae b
dar clerln •Oalara terctlman olu
yor. Bunlar cGmhunyet rejimfn"i 
eıld idarelerden ayıran en kuvvetli 
lıarilcal*rdaa bbidlr. Halkı daima 
aoymUf, ona bir t•Y vermemiı oı..n 
eald ld.arelere kartı ciimburiyet al
data Hrailerl blrer aervet n refah 
1'aaıtaıı, birer umran abidesi olarak 
~akkediyor. 

!.met pafa hükmetin emsalsiz 
bir enerji ile takip ettiği ıömendö
fer aiyaıetinin eseri olan bu hat, 
nesillerden beri ıilrüp gelen açhtın, 
ıefaletin vatanın ufkunda bıraktir
clıtı kara bulutları dağıtan ve hal
kı aenetini temsil ettiği ref•haı sa
adete koıturmak, ıiyaai iktisadi, ku
dreti vahdeti korumak için ablan 
ilahi hamlelerin eaeridir. Bu hat 
milli dehanın yegane ve en yüksek 
rumuzu Reiaic6mhur Gazi Muatafa 
Kemal Hazretlerinin demir .iradele
rinin büyGla bir milrteaemidir. 

Maltepe Atış mek· 
~~i müdürliijü 

~kara. 1'1\" ...... 
Maltepedeİd piyade abf mektebi 

müdOriyetine fır-ka ve liva kuman
iaalıldannda bulunmut olan mir
alay J\ll Muzaffer bey tayin edil
mittir. 

Tayyare kulüpleri 
Ankara. 14 (Telefonla] 

Tayyare cemiyeti hava spor ku
ın,leri eaial lçln yaptıtı tetkikatını 
hitlrdltlnden bu kulüpleri timdilik 
latanbul, Bursa ve lzınlrde olmak 
GAre •t 1•rcle teaiae karar ver
~~ret reiı muavini Şükrü 
mali tealal ile nıeıruı ol-

._._,. ıltti 

lngtltere. Rll8ya 
ltoqova, ıs.. (A AJ 

Tat aJanıı bilcHriyor ı • 
Sovyetler lnrUtere ile R-a 

d --ı ara. 
nnda cereyan e ecele möfialenıe .. 
lerde takip olunacak uaul •e taldJ 
hakkında tetkikatta bulunmak ı...
blr müme1sil göndermeleri ~fa ~ 
.Utere hGkOm eti tarafından •aiti o
ka daveti kabul etmittir• 

Şakileri tutamadılar 
Atina, 13 [A.A] 

Tırhaladt data kaldırılan ki'm
ıelerin 1erbeat brakılmast için iste
nllea ( 5,000,080) drahmilik riecat 
ftclyuiala tedariki huıusunda bat '°"'"n aılfkGllt dolayıaile çete 
tetıl Tzatzaı ın aı.koyduj'u rehine• 
leri k.,taha•k bakAnı hetı6z hiall 
olmaaHtbr. Hlldımet, T&atzın ta• 
ldblne ticWet ve aGratle devam 
olu.....-ı eaıretmiıtır. 

Mahkum nazır. 
Parla. 14 ( A.A J 

M. Klob teraltl mahıu,-aaı da .. 
hiliade ıerbeat brakılmıttır. 

Avrupa birliği 
Cenevre, 14 1 A.A] 

UYUŞAMADIKARI MEVZULARDAN: 9 PUSLUK TOPLAR 
(Amerikanın Nelson zırhlısında) 

Londra, 13 [A. A] 
Amerıka sefıri dün akş .. m M. 

Macdonald ı ziyaret ederek kendi
aine son İngiliz teklifatına reiı M. 
Hoov~l' in cevabını teblit eylemiştir. 

Londra, 13 [A.A] 
M. Macdonaldın EyRUün 28 inde 

Amerikaya hareket ~deceti resmen 
bildirilyor. Kendiai tahdidi tealihat 
meaeleai hakkında lngiliz noktai 
aaunn Amerikalılara iblağ için Am
trikada birkaç nutuk irat etmek 
niyetmdedfr. Mumaileyh, birinci 
Tetrinin aonuna doğru lngiltereye 
dönecektir. 

mGnazaab mea•eıe 
kalmıştır ki bu, sekiz pusluk toplar 
ile müsellah kruvazörler mse'elesi
dir. Buna bir çarei hal bulmata ça 
lıtan reis M. Hoover, bahri müşa
virleri ile aık sık mGIAkatlar yap
maktadır. 

Waahington, 14 [A.A] 
Amerika hariciye nazın M. Sti

maon, fngiltere ile Amerika araaın
da bahri işler hakkında cereyan 
etmekte olan müzakeratın bahri 
teallhat mea'elesinin heyeti umumı
yeainin bGtGn alakadar devletlerin 
iftirakile aktedilıecek bir konferans
ta tetkik edilebilmesiue medar ola
cak bir noktaya varmıf olduğunu 
beyan etmiştir. 

Cevabımız 
H 

Buraya t• ._ ıra uhteii::~b:d:ı! 
koınieıonunda .bat •u.r.Jıh 
Tevfik 1'imll be7 buaGo H. ~•J 
müsteşarı ve H~i7e iekılett rİ~~~ 
ci şube müdürü ıle hirtilEte Yubiiı
lılara verilecek cevahnnw tetkik 
etmittir. 

Cevdıtıuzın ba fQn ~~ 
ma1ı muhtemeldir. Y ann •ekllıe; 
heyeti ıçtima ederek cevabı nota)'ı 
bir defa gözden ıeçirecektır. 

Denizde de 
Lqndra, 13 [A.A) 

Dün Venedikte. yapılan ufak m<ı
tor~ot tecrilbelerin.de lngiliz yıizba
tıaa Serrave, vasati 93 millik bir 
•Gr'•t te ... in etlerek ltalyan ve A
ınerikan rakıplerini pek geride bı
rakmıthr. 

Kenferanaın anilmüıdeki birinci 
kanun ayında toplanabileceği zan
nedilmektedir. 

Paris,, 13 ( A.A] 
Gazeteler Yikoui Cecil in berri 

teslihattn tahdidi hakkında Cenev
reden icra ettiği teşebbüsü tenkit 
etmektedır. Peti parizyen ııazetesi 
Fransa, italya ve İspanya ile mec
buri askPrlik uıulünil kabul etmit 
olan bütün devle lerin tahdidi teali-
hat ihıan komisyonunun kararla
nnı kat'iyyet mahfuz bulundurduk
larına dikkati celbetmektedir. ; 

Tokyo, 14 [A. A.] 

oldutuila Clalr fa)'İ 
olan haberler münasebetiyle tenki
datta bulunmaktadır. Gazeteler Ja
ponyanın yüzde 70 raddesinde bir 
nispet dahilinde tahdidi teslihat 
istedigini yazmaktadır. 

Cenevre, 14 [A.A] 
T eslihatı tahdit komiayonu 1924 

protokolunun "miltecaviz" tabirinin 
tarifir.e mtiteallik. maddelerini, Fra-
nsız murahhas bey•tinin teklifi lze
rine yeniden tetkike bqlamıtbr. 
Hararetli bir milnakaıadan aonra 
Fransız teklif müzakereye esaa ol
mak üzre kabul edilmittir. 

Kat'i metin, komite tarafından 
kaleme alıhacaktır. 

rfÇinde __ ,._._ 

Ru~lar yeniden bir 
şehir işgal ettiler 

Londra, 13 [A.A] 
Da Jy MaiJln Mukden muhabirin

den ı~ len bir telgrafnamede "Pror
ranb:ya dan hareket eden bin ki
şilik b'r Şovyet milfrezesinin de
miryol hattı boyunca 3 mil llerile
yerek 0 Sangking,, şehirini it8'al et
tigi ve burada iki saat kaldıktan 
ve hali ricatte bulunan Çinliler ile 
tüfek ve nıitralyöz ateşi teati ettik
ten ao-.ra eııld mevııine çekilditi 
bılclirılıyor. Ayni gazetenin "Sanr
hay ~ dan aktıtı malumata ıare 
Mançuıirıin Ruslar tarafın.dan bom
bardıJllanı devam ediyor. bd sin· 
~~~ beri ÇlnWer Rua bataryalanna 
aaukahfe edlyortal. bd taraM &a• 

~atı nıQhimce lmlf. 

P. ris~ AÜ- i~al 
Bl Parla tS, [A. A] 

r beRJln depoaunda iftial ol· 
~uf, k 4 kiti öbptıf, btr çotu atır f :~ ibre 10 kiti yaralanmıtbr. 
ş a' neticealnde -pon'Qft yıkılmall 
lıerıne de 12 ~ 8lrnGtı 15 ldtl 
mecruh o muıtul'. Enkaz. ÜQndaıı b1r 
çocuk e dl çılW-.tnııttu. 

·Kongre --- • • • Tıp kongresı ıçın 

Ankarada hazırlık 
Ankara. 13 

Baıvekll lamet p ... HL nin ri
yaseti altında açılacak olan üçOncG 
türk tıp kongresinin hatırlıklan 
bitmittir. Bu seneki kongrede kaıı-

kllıl haıtalıklan ve aer))est ser, 
muhtelif mevzular vardır. 

Bugilne kadar k«>npye 120 
kı:.dar dok torla bir çok eczacı kay
dedlhniştir. Kongreye diş tabibleri 
ta fından bir mu ucaat vaki olma
m~:br. Eczacılar mesleklerine a~t 
mühtelif mevzular hakkında teblı
ratta bulunacaklardır. 

Konp 3 lf'İill devam edecektir. 
Konır• azaaına Ankara pala• ve 
Lozanpala• otellerile tren ve vapur• 
lar yilzde otuzdan altmışa kadar 
tenzilit yapmıtlardır. 

kongrenin tıp müstahzar~tı t .. -
hir kısmı halk fırka•• umumı mer
kez blnaaındadır. Bu kısı~ .geç~nd~ 
Ankat"aya gelen göz tabıb~ Nıy~zı 
ismet bey tarafından tetkık edıl-
mi4tir. 

Teşhir aalonunda mü~e~ddi~ 
tıbbi kitapbr, ııbhi ve ıctimaı 
muavenet vekaletinin neşriyatı, 
fakOltenin neşriyatı, tıbbi mil•
tabıerat, rontten filimleri tethir edi
lecektir. 

Kongre bu aeneki içtimamda 
ayrıca fU mühim noktayı da müza
kere edecektir: 1931 aenuinde aç~
Iacak olap dördilncfl bp kongrea~
nin beynelmilel olması ve muhtelif 
Avropa hükumetlerinin kongreye 
iştirakini temindir. 

Cenevrede 
Londra, 13 (A.A] 

Cemiyeti akvam iktisadi koml~
yonu tarahndan dün akdolunan hır 
içtbnada evvel~ • ~ksek güm~k 

.. y • 
lttirakile l»ir kotıferaa•ın bit aa 
evvel inikadı ltlzumuna ve aanb'en 
köqıür aanayiindeki çalıtma aaat-

leri ve ücretleri hakkındr beynelmilel 
nıea . te1ıkilab tarafından derhal 

aı .,. d ' 'k" 
bir tahkikat yapılmasına aır 1• 1 

karar aureti müttefikan kabul edıl-
mif ir. 

Cene\'reı 14 (A.A) 
Sabahleyin M. Motta, kömilr aa

ııayil hakkında verilen müıterek 
1n,mz - Franaız karar ~ureti il~ 
ıömrilk mGtarelteıine daır fnflllz
Franaız ve Belçika beyetletbün tan-
zbn etmlt olduldan karar sureti.Un 
tevdi edilmit oldutunu bilcllrmittlr• 

M. Loucheur bir nutuk ı6Bye
rek bazı bGkOmetlerin iktiaadl ko• 
mitenin karar suretlerini heaaba 
katmamıf olmalarına tee110f etml• 
tir. Mumafteyb, M. Hymamm lltlıe· 
ne nıGddetle bir ,OmrGk: mGtareke
Iİ akdi auretiadeki teklifini kabul 
etmekte oldup.ıu ilive eylemit 
ve netice olarak, onuncu encümeDİD 
•arfetmekte oldutu meaainin tica
retteki ahval ve şeraitin clhaaıa 
ilmitlerini tatmin edecek aurette 
ıalllı kazanmaaına medar olmuı 
tem~nniaini iıbar etmittlr• M. Dal
t«ln, k6mtlr meıeleıi baklanda tet
riha tta bulunmuftur· Çhı muralıba
ıının her tOrlil ıui tefelıbOmlerl izale 
eden izahatı Ozerlne Çin projeainin 
\0)''1k mecllıin blrincl eneGmenlnln 
rusııaıneıine ithal edilmen kabul 
edllaalftir. Elaıl tqkillt ve huaulf 
sneıeleler eQotlmeni , Amerikanm 
La Hey daimi divamna ıtrmem laa. 
lnlldaki protokol projdbal ka••I 
ettDittir. 

Lahaye kararlan 
~J31MJ 

Datly Mailin Pw •ul9ablıl#ıe 
pre Franaıs kablnelli ftam_,,. 
..toau....ı. aktettiti feıvblade Wr 
içtimada La Hay tti'l&fnaaaulad.W 
ılyaat madd.._. tatWldnha bu mta• 
kar•leatn •\il alıkAmiiaiD Abnlaı! 
1aca hınamu .,...... -6teyaJddf 
olclutuna ka'*' ftrll8I 

namlırde '°Ok<dlam,, 

Son yağmurların acısı 
borsada belli oldu 

Izmir 12 Eyi~ 
lzmir bouası Gazi bulvarının 

sa~ tarafında büyük bir arazi işgal 
eder. Son yağan yağmutların acı• 
smı insan bu binanın içine gircjik
ten sonra kisserler. Binanın büyük 
kapısından girdiğiniz zaman, mu· 
azzam dairenin heybetli merdiven· 
terini görürsünüz. lzmir borsası 
değil lstanbul~n. hat~a bir çok Av· 
rupa devletlerının bıle borsalarm-
dan güz~l yapılmıştır. işte bu alış 
veriş mahallinin muen tena ma-
ha Uinde Gazi hazretlerinin mer· 
merden bir heykelr vazolunmuş 
tur. En alt kısımda palamut tacil"' 
leri için bir oda ayrılmış, orta kat-
ta incir, zahire borsaları, müze, 
lahratuvar bulunuyor. Vakit öğle 
tatiline tesadüf ettiğinden salo__nl~r 
bom boş, yalnız en üst katı kamı
len içerisine alan üzüm borsasında, 
durmak dinlenmek yok. Masala~ı~ 
üzerine eski kuauşlar gıbı 
istif olmuş, cins cins renk renk 
üzümlerden insan birer adet yese, 
bir senelık üzüm ihtiyacı temin 
edilmi~ olur. Masalardaki üziım
Jerin ekserisi, yağmurdan bozul· 
muş bulunuyordu. Altın sarısı gi-
bi üzüm taneleri, yağmurun deh· 
şetinden sim siyah olmuş ve adeta 
matem tülüne bürümüştü. Pıyasayı 
hiç sarsmamış üzüm birden bire 
fırlamış, mukavelesi olan her tü<:: 
car rengini değiştirmiş, üzümlerı 
bile yağma edi} orlardı. Borsada 
dolaşan tüccardan biri. üzümlerin 
çeşnisine bakarken, kulağıma eği
lerek: 

-Bulgar futbolcularıyle uğraşıp 
zarar göreğine, yağmurdan bir gün 
evel üzüm piyatiasına iki üç bin 
lira kapatmış olsa idiniz, bir gün 
sonra sekiz bin lira 'kazanırdınız. 

Bellild üıümden pek yangın 
tacire iğilerek, ben de aynı sada 
ile: 

- Bu yağmur gelmemiş olsa· 
idi. Ben par kazanmadan 

tun, dedı • tl ikımiz de ~ 
murun kurbanlarından olduğu-
muzdan, s~uk soğuk gülüşerek 
ayrıldık. Ve o, masasının başında 
siyahlanmış üzüm döküntüle~i~ine 
gitti, ben de koca salon ıçınde 
başka bir köşeye saptım. Orada da 
bir adamcağız içini döküyordu ve 
diyorduki: 

- Biz yağmur duasına çıkdı-
ğımız zatnan, o dualar haJikine 
ancak şimdi varabilmiş qlacakb, 
bu kadar şiddetli seller geldi. 
Bu.ıdan sonra, yağmur mevsimin· 
den üç ay evvel dua}a çıkarsak, 
belki yağmuru aynı mevsimine 
düıürebiliriz. 

Bu adamcağızın dediği doğru 
idi. Yağmur haliki hizdeğ pek 
uzakta oldutundan, seslerimiz çok 
sonra kendlıine gidiyordu. Yal
nıı bu ses canı yangın tüccarın 

dediAi gibi, üç ayda değil, üç sene
den fazla oraya vasıl olabilir. · Bu 
sebepti-o herkes yağmur duası 
ederken, bu duanın kendi ıçan 
delil, çoçuğu için olabağını bil-
m~idir. . 

• • • 
Bizim Bulgar ahbahlar, İzmire 

ğelirkeıı buranın üzüm Ye incir
den ke-ndilerine haylıca ba~set· 
mişler olacaktı ki, mütemadıyen 
üzümden bahsediyorlardı. 

Ben de hu vaziyet bqısında 
kendilerini bir kiç kere GzifDı 
maplarıoda ciol91tırdım, ve her 
ak~ da yellıektfJD !Ollra yaş 

üzüm yedirdim. Şim4i artık her 
ik~nCfen de bıtmıı bulunuyorlar 
IC~ru Ozflm deposuna ilk götürdü
tütn aman , dağ g!bi yığınların 

4rauada byboldular. Hepsi birer 
~ç illdılarsada dağın istifmi bile 
liotamadılar. Ne vakıt kuru üzüm 
iatarse, lokantamıza pek yakın 
ol•n İzmirli Talat heyin mapa .. 
eınm kapusundan bir kere bakdı-
nyorum. Bu temas esnasııı'da üZfbb 
Bağlarını görüp yemeden bıkıyor-

lardı. Yaı üzümü ise ber yemekte 
0 kadar fazla yediler ki, muberek 
meyva ban an tesir.in~ göster~ Bu 
sebepten misafirletım~ artık üzüm 
kelimesini bile çekeımyorlar. 

• • • 
Surdaki futbol maçlan~da~ t:. 

ın&teessir bulunuyoruz. Şımdı 6• 
tün ilmit yarınki cumıdad\t. Aal· 
lah o günde eski duaları kabul 
ederse. bittiğimiz giiattür. B~ ~ 
hepten alakadarlar, gecelerı ltİr 
kaç kere kalkıp, tepemizde~i Y;il: 
dızlara bakmaktan kendılennı 
kurtarmıyor. 

Bulgar misafirlerimiz iıe has
tanelerdeki altıdan aşağı ohn~· 
mak şartiJe, her fliln yiye · yij:e 
haylıca semen peyda ettiler. Müte
madiyen yiyen ve ancak gez•• 
ve dolaşma zamanlarını, lokanta· 
ya giderken temin eden miıafk'. 
ler, biç şüphesizki falla eıuıe ~ 
parlar, bu sebepten miaafirleriaiaJI 
haylıca yağlandılar, tabü bmde 
kederden o niıbette zaifladık. 

Çelebi Zada 
Wt Tevfik 

Filistin de 
Atlama taşımn makıel 
olmasındankorktulaı 

Londra. ıs IAA 
Dall1 Mama lmclla ....... 

bildiriyor. y ahudiler c.... •lrf 1 

ıBı )'Afi duyarı dibiacle clua 8.te
eeklerinden kendileri ile ~1:' 
araaındll yeniden bnh mOta la~· 
lerin vukuu ihtimaline karta la ..; 
meti mahalliye tarafuMlan bir ta 
tedabiri askeriye lttlhas olunmut-
tur. iki tarafın yek•iterine boybt 
etmeai aradaki ıaflnafereti arbr· 
maktadır. Araplar tldl bir ... tta 
datatılan bir beyannamede Y abuli· 
lerden topraktan batka bir '8J H• 

bn alınmaması tavı1iye oluamafhr. 

,-iLA 
İ MüşterilerimU. 
5 GllZetenazde dleeui ı• 

neıretmek iıteyea ~ 
_ haneler ve dijer m6ea14'ıı: 
;: aeler, aramızdaki ıaaka\'9'! 
- leden dolayı, illnldın!iia 
~ cak [Hofer - Samaaoa-B • 1 
= ilinat acentaıı] vau • 
~ idarehanemize_ıöa._.. 

1 zaruretinde idiler. lkdaia 
_ gazetesi ile meskôr ae_.. 
: arasındaki mukaveleyi [1 
"'Ey1Ul929) tari~ 

en feıhettik. bi-..te 
=IDilf terilerimlz · • 
İ dilerine en kollv 8ele 
= tekilde gueteiiılzdi Deif.'ı 
: ettirmek aerbettilille 1$a· 
1 ilk.tirler. Bu ~-= _.,. 
ii terilere a•ıaı llL -f:_~ 
~ terlleceil .dbi telefoi!•*-

hi iliu ~·· ~~~, =ve arsa. etletı ~~ 
terle bu Jauaullta g3rlfmek = 

= flze~ ilAn memurumuz e 
1 nezdlerl.De ginderilecekti,.. -
1 Hem ikdamın ve hem- I 
i de mft&terilerimizin men::, 

tlSdlikora•tlk için lhfi 
ttlibDi.z bu ilin ıerheıtl· .. i 
ılade• milıterilerimizi-'I 
her itibar ile memnnll Is 
kalaea.klarından emini& 

iKDAM 

Tek ailtuıula 
7-8 inci _,.,.... 
5-6 IDCI a 

4 tlae6 • 

A'flllP• federasyonu meıeleti 
laak)aad.a akva cemiyeti umu~ 
kltlplljince kaleme alınan iki muh
tıra yakında bükilqıetlere ı<>nd~ri
lec kt':ı: "iKDAM,, Her gün ·s sayfa çıkan yegine sabah gazetesidir 
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-ı:>C>r 

ısıa 
Tesepyüp ve buhran içinde 

yuvarlapan spor i~lerimizi tabii 
bir hale sokmak için sporla ya· 
kından alakadar olmağa karar 
veren fırka, vaziyeti tetkike bir 
heyeti memur etmi~tir. Bu he
yet tetkikatına başlamıştır. Tet· 
kikatın mıntaka umumi kongre· 
sine kadar intacı mukarrerdir. 

Botefin ikinci maçı 
Filibe şampiyonu Hotef takımı 

ikinci maçını İzmirde cuma günü 
yapmıştır. Bu maçı İzmir şampi· 
yonu Altay takımı ile oynamış ve 
netice müsavatla bitmiştir. Gelen 
telgraflara nezaaran Bulgar takımı 
ok hakim bir oyun oynamış 

.... 
Ali karar lıeyetinde 
Ali Karar Heyetinin •on zaman

ardaki mesaiai hakkındaki malu
matı kaydediyoruz. 

Aıı karar heyeti vazifeye baş
Iadığl günden bugüne kadar 443 
dosya evrakını tetkik ederek nihai 
harara rapten ikmal etmiştir. Bun
lardan yüz otuz bir parça evrak 
esas itibarile heyete ait olmayıp 
alelusul muamele ıörmüşlerdir. Mez
kur 443 yekununun içinde 195 refi 

kararı ve 111 ipka kararı :ve 6 da 
'erilmit hükmü mukaddemin bir 
maddeden diğer maddeye tadilen 

1 
1 

• 

=.. !!; 
rı -ı:ı ::· 

ı:r 
cı ... 
Ilı 

ii' a. 
ı:ı .. • 'O 
ı:: 
:ı. • .. 
C" 

=-= ::ı 
ı=. 
ı: 
~ 

"' ::! 

Köprüden 
Kadı köyüne 

J - l .. "l 
6 15 
7 05 
7 40 
8 15 
8 40 
9 20 
9 55 

10 25 
lJ 05 
11 ıo 

12 15 
13 05 
13 50 
14 25 
15 15 
15 45 
16 10 
16 40 
li 15 
17 50 
18 2:; 
19 o;; 
19 45 
20 30 
21 
22 05 

: • • • 
i • • • • 
ı 
ı : • .. • 
ı • : • i • . : 
• • • : • t 
t • • • t • • • 

Kadıköynden 
Köprüye 

(> 15 
7 05 
r: 40 
8 10 
8 45 
9 05 l'l 
9 50 
10 2:; 
ıı o;; 
11 40 
12 15 
13 
13 :;o 
14 3:; 
15 
16 
16 30 
17 
17 15 
17 ıl5 

18 25 
19 o:; 
l9 45 
20 20 
21 05 
21 28 
2:ı 

l"J Seff'r yalnız Cuma. Pazar, Çar
pııha günleri lin.>darpa~ayıa uğraya 

<'llktır. 
l .. ) Sefer >aloız Pa:ıartcıi, Çnrınrn• 

ba gilnlori liaydarpnıaya u{ıt"D)ıt• 
cakbr. 

• 

- --====-:::,,-----::-

ve AJtay beraberliği ıni.i~kuliitla 
kurtarmıştır . 

Bu netice, Alıayın kun-etli 
münaka~a edilcıniyecek hir haki· 
kat olduğuna nazaran , Botefin 
kıymeti hakkında de1il sayılabilir. 

Botef üçüncü maçını muhtelit 
takımla )apacaktır. 

Mnı tal~a denizcilik 
yarışları 

Mıııtaka deııizcilik yarı~ları bu 
cuma yapılacaktır. Maamefih yarış· 
Jarm tehiri de ınııhtemelJir. Bey
koz yarışlarını hi.nayelcrine alan 
başvekilimiz Cumaya kadar şeh-
rımıze gclmezlarse yarışlar tehir 
edilecrktir. 

Evlenıne 
Fetvahane .ı;er müsevvidi Ahmet 

Esat efendinin kerimeleri Naciye 
Hanımefendile Akşam gazetesi mu
harrirlerinden Mustafa P.agıp Beyin 
velime cemiyetleri Ragıp Beyin 
Nışantaşındnki hanelerinde olmuştur. 

Her iki gence bahtiyarlık dileriz. 
=::---==- "$ -

tashihi kararı vafdır. Heyete mu-
havvel umum evrakın dörtte bir 
buçuk kısmı bazı muhaberat dola
yıaile henüz ikmal edilmemiş ve 
fakat bunların önümüzdeki kanu
nuevvelin on üçüne kadar ikmal 
edilmesi üzerinde uğraşılmakta ol
duğu anlaşılmıştır. 

Köprüden 
.ıydnrpaşaya 

J - , .... 1 
6 15 
7 05 
7 40 
7 55 
8 }j 

B 52 
9 55 

ı ı o:> 
ll 40 
12 15 
ıa 05 
14 25 
15 ı;; 

16 lO 
16 40 
17 15 
11 :>o 
18 25 ("" 
18 40 
19 05 
19 15 
20 30 
22 05 

Haydarpaşadan 
: Köprüye 
ı () 20 
ı 7 13 
: 7 48 • 
ı • • • 
ı 
ı • • • 
1 • 
ı • 
! 
ı • ı • • • • 
ı • • • • • • • 

8 25 
8 53 
9 ll ('] 
9 
9 

10 
J1 
11 

35 
56 
35 
ı::ı 

12 20 
ı:~ 08 
13 :i8 

40 
la os 
16 08 

13 

J.1 

17 
17 10 

18 15 
18 35 
14 12 
20 2U 
21 ı:; 

21 38 
23 08 [•'") 

('") ercri :ı:apan \"npurlnr )lllnız 
l'f't'lCınbe, Cumıı, J>ııznr günlerini ta· 
kiheden gef'c H•ydıırpaşıı~a uğrıı~ıı · 

uktır. Rıımu.aoııı birinci gccesintit·n 
Hayranını sonuncu geccslP(' kııılar her 
gece Hn)darpıı~)ll oğrn)nr:ıktır. 

( "J Sderi )Alon: Pnuır, Per~embe, 
Cuma günleri Ha)darpn,aya ıığl'aya· 

nktır. \'alnız Ranıııl':ıınıo hirinri gÜ· 
nünden Bıı)nının sonuncu gününı

kadıır h~r ı;ı:ün lla)dnrp:ı~a)ıı ıığrD)D 
••nl.:tır 

14 EyJfıl 929 kanıbi) o., nukut bo ·--ası flatları 

Ingiliz lirası 
l Amerika dolıır 
20 l'ııuan <lrahm\ 
1 Alman rıı)h' mark 
1 A vu~turya ~Uinl 
20 Lı•) Rumnu)a 
~O 1/111 Bulgar 
l Fclcmelc filorio 
20 f'runaız frankı 
20 lıalyan lfrt'tl 
20 Kurun Çt:k Jelu,·ak 
l Çırunetie f!Üviyet 
l ZlotJ I~Jı it ta u 
.::!O Din r Yogıısla\")a 
20 Belçika frıınkı 
l Pez..ta Jı;panya 
20 bviçrt: frankı 
1 l\Jı•ddiye 

Çek 

A~ıi~ Kapra=. "1:===-======I Aç. ~ r. 1 'l'ahviliıt 
10131 5 1013 75 o>f 1 • • ı:s Tı-rtip (A.B.S) 

2oa o 20RI oo:~ = 
53 15 53! :5ıı~§'"l 2 

., (D.E) 

l9 l9 ,,o:· s- ~ 3 
2? 291 25 • 

,. (F.J) 

:..!4 2~ !lt~' Galata tıılııı-lan U. Y. 
29 29 50 Iııtıınhııl tramu) Ş, 
82 82 Riht Dok. Ant. 

162 163 Üııküdaı· Kadıköz 11\u 
218 ~18 751 btanlml aaoııim Su 
123 123 50 Ert-1;11 Ma•le11 

22 
72. 

114 
30 

i95 

25 
22 Hisse Bf'.nedatı :iO 

:-.z 25 =' İ~ haııL;uı 
114-
30 

~ 
c 
~ 
~ -

l'tlülga itibar. Iill 
Oamııulı Bk. 
~mm 11t tieat Dk. °' Ticaret \Clanui 

"1 Esnııf'Bk. . 

Şirketi Hayri' c 

59 tl 

l.ondra l Isterlin 1013 .. T«mettu 1 
Haliç' •~uı lor Aıı 22 72 22 
An. I>. \. )olu ı hyork 

Parl& 
Milııııo 

Berliıı 

!'or1 n 
Rrül.~d 

l türk l .. Do. 

,. .. 
.. 
,. 
,. 
,. 

J<"raıili 

l.irc• 
fark 

Lc'a 
Bclı;ıı 

Florin 
frnıık 

ı.-ıırıın 

\ iynnıı "iliıı 
Mudril ,. Pezctn 
\ ' or~u' a ., :l.elo ı 
Atine ., Drahmi 
Bükre~ 20 l,t,y Kuru• 
l\lo•!..m·u 1 Çronı na 
Bclgrat türk lirıırı Jlin. 

istikrazlar 

o, Hl 
12 

9 
2 

66 
3 
ı 

29 
li 
OJ 
2· 
4::; 
] 

:!' 48 
16 2(1 

93 34 
3 

3i 
6 

SiS 
33 

9 3: 

J06~ı 7 

95 62 

0,17 
12 
91 
2 

66 
3 

lh 
l 11 
22 
13 
77 
77 
66 
23 

.. .. .. 100 
Mudıın~·a · Bıırıa 
Samsııu ~ahll 

Tram•·ay 
1'ürki)e uıilli 
fttihrt 

48 •. 
CFJ ltımat ,, 

63 .... Sıırk ı:ıigorta 
I[> er,.: J İıo:r.kıırt 
4l ... :%. Anadolu An. T. 
3 ~ l laL Umuna. 6 0i •• ,., Bah·a KaraaTdıo 
Cı3 --~· • • 

• Ar•lan Çimen. 
i:: Eakırkôy •• .. ,, ..., 

.. > C. Türk kömür M. 
~ Mermer Tatt Ş. 

1 

::ı Hava ,;azı, •lektrik 
? 1 ., ., tı-mcUu 

31 10 ;ij 

istikrazı D. vadeli 
Düyunu muvnlıhr. le 
ikramiyeli fteuıir ~olu 

19:; ;,() 19i 75 (eküdnr• Kadıköy 
b:mır mez:hha 
iıtanlml T. Ano. 
Riblim dok. An. 
İttlhnt deprmtaci 

J 902 Gümrükler 
1903 l:ioldimahl 
1905 Ttchizati A•keri)e 

- r l 903 Tertip .s 190-t 
..., l"Ol 90:l 
~ 1 1Q08 Tertip 

1908 
~ • l!J\)9 

1909 Şt"bremaneil 

1139 

Pirinç nıutalıassısı 
İktısat Vekilliği tarafından ilk

baharda memleketimiz pirinç zira
atini tetkik i~n getidlcn \it lynlı 
Pirinç mutahassısımn Pirinç hasa
dını da tetkik için geleceğini yaz
mıştık. Mütehass15 bugün tayym e 
ile ltalyadan İstanbula gelecektir. 
Mutahassıs badehu Ankaraya ge
lerek Pirinç mmtakalarmızdaki ha
sadı tetkike başlıyacaktır . 

oı:ıı ~ark merk ~cu 
~" lat. Kaaapları 
~ Reji ~ali tasfiye.) 
::, Türk tüt. Aao. 
~ Duban Türk ,, 

;ark del&irmf"n. 
Mllli bir Metrn . 

ıı 50 ı 

F ord fabrikası 
Şehrimizde otomobil kurma fab

rikası yapan Ford müessesesi tica
ret odasına kaydedilmemi,tir. 

Bundan başka F ord diğer ecne
bi müeaaeseleri gibi Ticaret Müdü
riyeti ve Ticaret mahkemesi tarfın
dan tescil edilmiyecektir . 

Forda, bir kanunla verilen bu 
muafiyet şaraiti salahiyettar dai
relere bildirilmiştir. 

Vakıf akarlar 
mµdürlüğünde 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
• 
• 

1- Yenicami havlusunda 114-15,27-28 numaralı maklup iki dük
kanın altıda beş hissesi 

2- Yenicami haylusunda 40-41,107-108 numaralı maklup iki dük· 
kanın vakfa ait hissesi 

3 - Haydarda hacı Ferhat makallesinde İrfan zade sekağında 11 
numaralı taşmektep 

4- Çenberli taşta Sofcuhanı orta kat 14 numaralı oda 
5 - ,, ,, " derununda 1~. •t ,, 

6- Hocapaşada İbni Kemal caddesinde 45 numaralı arsa. 
Müddet: 21 eylül 929 cumartesi günü saat ondört buçuğa kadar. 
Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharaer emlakin pazarlıkla 

kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler şart
nameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermiyan 
eylemek için lstanbul Evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler müzayede 
odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

~<91©ı0aır 1taırnfe$D 
10 Ha.ziran tarihinden itihart ıı Cumadan 'mada günlere mahsus adalar battı 

Sefer No. 
Pl'ııdlktrn kalkıı 

artaldan ,. 

.. .. 
,. 
,. 

n. adatlao 
HC)bdlden 
nurgazdan 
KınalıdnP 
l\1odadıııı • 
KıaJıkö~iinden., 
l..uprüye \arıt 

~efer o. 

Köprüden kalktı 

Kndıkô~-üııden ,. 
)Jodadnn ,. 
Kınalıdan 

Uur azdan 
He) belldcn 
ol. adad n 
'~rtıılden 
enPlkteıı 

.. .. .. 
., 
,, 
., 

1 

6-
610 
6,25 
6.40 

.. .,
• , .... Jı 

2 
7,40 

8,85 
8,45 

3 

7,10 
7,30 
7,45 

s,:m 

4 

8,2S 

9.05 
9,20 
9,35 
<1,45 

5 

7. 
7,10 

8,05 

6 
9,10 

9,50 
10,0S 
10,20 
10,30 

7 
7.o~ 

7,20 
7,45 

8-· 
8.15 
8,30 

9.15 

8 
J0,15 
10,35 

ıı,o5 

11.20 
lı.ss 

ı ı.su 

12,l:i 
12.SO 

9 l1 13 15 17 
--~------------

8,55 

10 
12-
12,20 

12,50 
ıs,os 

18.20 
13,30 

9-
Q,10 

9,2:; 
9,4V 

10,25 

12 
13,3r; 
13,55 

14,30 
14,45 
15·-
15,15 
15,40 
l 'i,55 
[') 

10-
10,10 
10.25 
10,40 

11,25 

14 
15-· 

15,40 
ıS,55 

16,10 
16,25 

11,30 
11,40 
11.55 
12,10 

l:?,SS 

16 
17-

17.45 
ıa
ın,ıs 

18,:?5 

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

15.20 
15,40 

18 
18-

18,4) 
19-
19,15 
19,30 
19,55 
20.10 

I') Uu l\are tli ı;efcrler ,nJnız Pazar günlerinr mabıue olup SO .E>lub kat:ıır yapılucııktır 

20 
ıs,o:; 

19 

f"J 

l .. J ita l~ııreıllsder 30 F.)liıla l:adıır Pa:ı:sr :,ıHnleri )Bpılmıı)ııcak uı 30 E)IL'ıl· tarlbudcn itibıırcn Pa:rar günll'ritle yapılac:ı'L:tır. 

19 
]5·· 
15,15 

15,45 
16--
16,15 
16,30 
16,55 

17,20 

22 
19-

19,45 
20-· 
20.ıs 

-

21 

17-
17,10 
17,25 
17,40 
18,05 

18,30 

24. 
19,05 

20. 
20,10 

23 

18.35 
18,45 
19-
19,15 

20-

26 
20,15 

21-
21.ıs 

21,SO 
21,,0 

25 
19,0S 
ı9;ıo 

10,50 
20,05 

20.20 
20.as 

21,10 
21,SO 

[') 

28 
21,45 

22,SO 
22,50 

('l 
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Serde kibarlık olduğu için kun
duracılık, doğramacılık, demircilik 
gibi bir iş tutamazdım. 

Okuma yazma bilmediğim iç.in 
avukat1ık, muharrirlik gibi meslek
leri de gözüm tutmuyurdu. 

Dilencilik benim için biçilmiş 
kaftan! 

Evvela kötürüınlüğe çok haves 
ettim. Öyleya... küçük bir tahta 
parçası üzerine bağdaş kurup rahat
ça oturursun... Canin gezip dünya
yı görmek istedimi, ellerinle yere 
dayanarak tahtını yürütürsün ••• Bun
dan iyisi can sağlıgı 1 

Fakat insan dilenci de olsa gene 
insandır. Akşamı edip gündeliği 
doğrultuktan sonra, gözüne kestir
diğin bir yosmayı bu berbat vazi
yette nasıl takip edersin? Bu 
zendostane düşünce üzerine kötü
rümlükten vazgeçtim. 

Kambur mu olsam, yoksa kör 
mü? ... 

Bir türlü karar veremiyordum. 
Bu sırada "Dilenciler şirketi,, mec
lisi idare azasından biri, bana beliğ 
bir nutuk irat ederek dilsiz olma
mı tavsiye etti. Bunun üzerine Saint· 
Antoine ( Sentantuan) mahallesinde 
sakatlara mahsus toptan tabela ya
pan bir işçiye müracaat ettim. Ne 
kadar olsa ilk heves ! Kendime gü
zel bir çinko levha ısmarladım. Lev
hanın üzerinde şu kelimeler yazılı 
idi: 
"Fakir dilsize merhamet ediniz ! ,, 

Beş gün ııonra elime bir de mü
kemmel kabiliyeti bedeniye şaha -
detnamesi verdiler. 

Meğer yanlışlıkla elime tutuştur
dukları, sağırlık ruhsatiyesi değil 
mi imişi 

Bunun böyle olduğunu sonra
dan öğrendim ama, iş işten geçti. 

Lavhayı boynuma takıp işlek 

bir meydanın bir köşesine yerleş
tim. Büsbütün şık bir züppeye be
nzememekle beraber, temiz giyinmiş· 

tim.Üstü başı düzgün bir dilenciye iki 
m~telik verilir amma,lnyafeti idden 
düŞltün für fakire kimse nir mete-
likten fazla, tek pul bile vermez. 
On para ile, yirmi para ile derdi 
bitmeyecek olduktan sonra, herkes 
ne diye para versin? 

Hasıl:t yerinde idi. Kırktan fazla 

., ultnııalınıet iiçüncü ııu lh hukuk lıüki · l 
ınliğinden: Alacaklı lstanlıulda Güm· 

rük soka~ıııda Şalom \e Ben Ma)or 
Efendi vekili avukat '\ eşua Efendinin 

borçlll l:ıtanlıulda Sirket'ide Aşir Efl'ndi 
sokağında Sl7 l\o. da • .'. Ya)İ Efendi 
zimmetinde bir kıta senetle alacaltı olan 
iki ) iiz liranın tah ili hakkında :cere) an 
eden mnhakeme!'linde alac~klı diğer bir 
kıta senet ibraz ederek medarı tatbik e\· 

rakı me\·rut olmadığından inklirı lıalinde 

i tiktahen \C ahit olmadığı uretle yemin 
teklifilerı ve borçlıııııııı ikıunı'tguhı meçhul 
\e gı)ap l:araı ının iki 8) muddetle illlnen 
teLlığat ifasına karar \'erilen 'e ''-''mi 
muhakeme olarak 20 Te .. rinı "ani 929 ta· 
rihine miisadif çar~aııba glinli aat on üç 
buçuğa ta) in kılınmış ve itiraz etmediği 

- ıfpx ı·e. Alex Fisclıer·deıı -

ihtiyar sadakalan ile gönlümü al
mışlardı. İntihap ettiğim meslekten 
cidden çok memnundum. 

Yüzümü kızdırıp kimseden bir 
şey istemiyordum (dilsizdim, yahu!) 
parayı aldıktan sonra, ( salifüzzikir 
sebepten dolayı ) : " Mersi " bile 
derneğe lüzum görmiyordum. 

Tam gideceğim sırada ihtiyar 
bir kadın keşkülüme on metelik 
daha koydu. 

Derhal pılıyı pırtıyı topladırn 
Kadınla birlikte Rivoli sokağı kal• 
dırımının kenarında durduk. 

Yaşlı kadın beni kolumdan ya• 
kalnyarak avaıı çıktığı kadar kula• 
ğıma haykırdı: 

- Önüne bak adamcağız ... Oto• 
mobil... Bak, arkandan otomebil ge· 
liyorl 

Bu sözleri öyle samimi bir eda 
ile söylemişti ki cidden mütehassis 
oldum. 

-Eksik olma, hanımcığııp! Dedim 
Pekala işidiyorum... Otomobilerin 

gürültüsünü daha iki kilometre ötedeı 
&şitiyor mıl .• 

- Ne? Dimek kulakların duyu· 
yor?! 

- Çok şükür hanımcığım! 
- Amma levhanı:ıde sağır oldu-

ğunuz yazılı •.. 
. -Levhamda sağır mı yazılı? •• 

Yanlış, hanımcığım yanlış... Ben 
sağır değilim ... Hamdolsun Şimdiye 
kadar sağırlık nedir bilmem. 

- Öyle ise nesin? 
- Dilsizim! 
- Dilsiz olduğunu ağzınla itiraf 

ediyorsun ha! 
- Tabii itiraf edeceğim .. Dilsiz 

olmak ayıp mı? 
- Hem dilsizsin, hem de lakırdı 

ediyorsun! 
İnatçı cadı, nutuktan mahrum 

olduğumu iapat için döktüğüm dil
lere rağmen bir türlü kanmadı. On 
meteligini geri istedi. Ben dilsiz 
olduğum için cevap vermedim. Israr 
etti. Sağır olduğum için kulağıma 

girmedi. İhtiyar cadı beni polisle 
-4-.ı...&~ .. ~ ...... ---,,._~ 

Kavga gürültü ile başım hoJ 
olmadığı için on meteliğini geri 
verdim. 

Bu hareketinden bihakkin mug
ber olan ailem aleyhimde namus da• 
vası açtılar. Nakili : KAMRAN 

•...........• ·············~ . -S Döyçe Oryant Bank : 
Tarihi te'si i 1322 : 

• Merkezi idare Berliu : 
Telefon Beyoğlu 24i ,248-98ı,98S : 

t e İstanbul 2842,2843 

Banka nıuanıelatı 
ve kasalar ican 

• • • • • • • • • • •M••·········· •••••C•••···· 
takdirde u~uı hukuk muhakemeleri kanu• 
nııııuıı 337, 402. 408 inci maddeleri mu· 
cıbince cere)an \akınları kabul \e ikrar 
\'e }eminden imtina etmiıı ad olunaeağıı.• 
dun keyfi) et mallim olmak üıre iJnıı olu• 
nur. 

V akıt akarlar 
mö.dö.rllıQlınden: 

Pazarlık]a kiraya verilecek emlak 
1- Şişlide Mecidiye kariyesinde iki oda 
2- Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde yeni şehir sokağuıd8 

58 numaralı dükkan i 
3- Galatada kemankeş kara Mustafa paşa mahallesinde cafll 

havlusunda 24 numaralı mektep mahalli de. 
4- Galatada şah kulu mahallesinde yüksek kaldırım so kağıtl 

l, 3, 5 ve merdivenli sokakta 2, 4, 6 numaralı iki arsa 
5- Çakmakçılarda medrese ittisalinde 35 numaralı dükkan 
6- n yeni han sokağında 37-33 " " 
7- • Valde hanında 13 ., ., 
8- " .. " 21 " " 
9- Uzunçarşı caddesinde 296-125 numaralı dükkan 

1 O- Çarşıda alemşah sokağında 6 " " 
11- Çenberli taştan ruosmaniye caddesinde 19 numaralı sofcun~ı'l 

odobaşılık ve camekan mahalli dıı 
12- Kasımpaşada camii kebir mahallesinde türabi baba sokağın 

ah ur. .. kadat· 
M.üd~et: .. 28 ~ylul 92~ ~umarlesi gü~ü saat on dört bu~u.ş-a azar 
Yırmı gun muddetle ılan edilen balada muharrer eml~kın ~- ter 

lakla kiraya verilmesine encümeni idarece karar verilmiştır .. !: ı~rııi
şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerını -~dür· 
yan eylemek için lstanbul evkaf müdiriyetinde vakıf akar1ar mu 

lüğüne müracaatları ilan olunur. . 
1 

müza)'c· 
Evkaf ve müştemilatı hakkında malumat almak ıste)·en er 

de odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 
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SATILIK ARABA 
Dolmab1thaçede mülga İstablı Amire ahırlarında 1 .ıdet banlca 

urabası, muhammen bedeli lOOlira, müzayede pazarlık suretile 10 teş· 
tinievvel 929 perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta (235) 

KiRALIK DÜKKAN 
Büyükderede (bilyükdere pala~) oteli altında N: 174, senelik kira

ıı 60 liradır. Müzayede pazarlık ıuretile 10 teşrinievvel 929 per§embe 
aünü saat 15 te Defterdarlıkta (600). 

KiRALIK VOLİ MAHALLi 
Hasköyde kiremitçi Ahmet çelebi mahallesinin Cami altı sokağın

da N: 46·2, senelik muhammen kirası 100 liradır. Müzayede 29 Eylill 
929 tarihine milsadif Pazar günü 18at 15 te defterdarlıkta yapıla
cıktır. (932) 

KiRALIK MERA VE MANDlRA 
Silahtarağa çifliğinde yeni keçe mer'a ve mandıra 3 sene müddet

le kiraya verilecektir. Senelik muhammen kirası 180 liradır. Müzayede 
29 Eylill 929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te Defterdar· 
lılcta (919) 

KİRALIK KULUBELİ KAR KUYUSU 
Şişlide izzet paşa gazinosu yanında, senelik muhammen kirası 

ol) liradır. Müzayede 29 eylill 929 pazar günü saet 15 te Defterdarlık
ta yapılacak. (882) 

SATILIK BAHÇE, GAZİNO VE ODA 

1 ' 1 1 '• 1 1 ) 

Ankara: 1ukuk mektebinin kayi 
ve kabul şartları 

Ankara .i: ukuk mektebi mdüüürlüğnden: 
- Lise veya yüksek mektep mezunları alınır. 
- imtihanla talebe alınamaz. 

1 
2 
3 
4 

- Kayit müddeti Teşrinievvel iptidasından nihayetine kadardır. . 
- Müracaat edeceklerin ( A) m~ktep şahadetname veya tastiknamesı ( B) nut~s le 

( C) hüsnühal ilmühaberi ( D) 6. 9 ebadında 3 adet fatuğrafi getirmelerı. 
5 - Leyli olmak isteyenlerin sureti aşağıda yazılı tarzda birer taahhütname ve kefaletname 

vermeleri ve laakal ikişer takım çamaşır ve pijama getirmeleri. 
6 - Leyli talebe meccanen yedirilir ve yatırılır ve her sene bir elbise, kundura ve bere 

verilir. · 
7 - 18 den az ve 30 dan fazla yaşta bulunan:ar leyli alınmaz. 

s11reti Taahhütname ve l(efaletname 
Leyli ve meccani olarak kayit ve kabul olunduğunı (olunan . . . . . · · · oğlu 

· . . Beyin) Ankara Hukuk mektebinde gerek ayni sınıfta ve gerek m~htelıf 
sınıflarda iki sene terf.i edemediğim ( edemediği ) veya her haııgi bir sebeple mektebı terk 
eyledi~im (eylediği) veya nehari olupta tahsili ikmale kadar muntazaman deve .n et n di~i m. 
(etmediği ) veya ihraç edildiğim (edildiği) ve tahsili ikmal ettikten sonra teklif edilen vazıfeyı 
beş sene müddetle ifa etmemek gibi mektebin maksadı tesisine menafi bir halim (hali ) tahakkuk 
eyleeiği taktirde ihtiyar olunacak bil'umum masarıfı yüzde elli zam ile ve faizle birlikte def'aten 
tediye ve tazminini taahhüt eylerim. (Tediye ve tazmine borçlu ile beraber müteselsilen kefili m. 

5 
-=-= 

IFt a ıı lıu l 

Bı inci lııı kıı k duirc~inıkn: 

ı...aı lı ı cı. 110 h.a<ı r. ı pa"adek i Gıztl re 
1, 1 \a n h.ıtlle inı 12 numara lı hant.dl"' 
ın 1..11111 Uıılar hnnıa I mınl"llnı}L' tıı laeap;ı 
olaıı 80.i lıra h5 k Jru ... un teıoun istifası 
ııı nnında med\ uneııı n Ernnıyet saadı~ında 
ın ·hun hane<ı bedeli l erağındııu faıl., ı · 
ııın haczine karar Yeril ru ij \' f' ahiren ta ..... 

t i\\l haC'iı ı1:ı'&"l ikaıne oluıı arak li eclil 
t t>bliğ irssl 1\1 \ınan ıla\'etiye 1abrına mu· 
mıı.ilt}hanın ikaınetgfı.hın ı n meçhul bulun· 
duıl:u nıuLaşıri tarafından ' e.r ilen meşru. 
hattan anlıı~ılmıta. olma .. ına hınaen bermu· 
c hı ıa rep illin at 'e tebli~t icrn~1na karı~ 
' rılrnı~ \!c; emrl ınubakeınr nin 929 sene"'l 
'I' rıı ı c\, elinin on bı·:inri galı f!ÜOil !'.tal 
ı n dı rde t a,ın k· lındığınt natık a~TtCa 
ıaı:ızını \ e ıı~llıi kı lınan dı:.,· et i)e ,·arakı!( 
111.1.hkf!me CL ,anhanesine talik k ıhnmıı 
olmakla , ~, m \C vak!i mezkürde müddei 
al 'hın 'buzat mahkemeye gelmti ve 
).lhut musaddak enetle bir ,-c- kil gbndtr
ın'"~· lt ZG"tJlU bevan ve akı.ı takd irde da· 
,,ın ·ı gı' h , u\P.l \t' fa .., lulu ıuıctı~ı i lıi n 
oJu~ıır • 

l s tant-1 ,,, ıı il na ,ia ırc~ınJ t'n Fatnıa 
\lu ı'I" \e I J.ı tıl,... Ld ilıe hanı mların Ali 

lla1 ılar 1 den borç uH kl a rı para' • mu· 
kabil bırınct dl·recede teminat irae eyle
lliKler. ~ult n ""elinıde \.ıraJ.?,1 l l t"mıa ma· 
l il ;n \ muf1 !ll soka. •1nda 7 muker· 
r r llJDl r lı hır kı a nrsarnn Q te iki 
lu" ıle \ınr ayni ıoahalle '~ okakta 
7 ınukerrı·r•nuwaralı arsanın tıçte iki hia· 
er l ber4,.:un •, :-aınemeslJlden dola > ı ihale 
("'"" ~ ) r nin r ı;ı ırin otu:ı gU ıı mi.ı.d· 

'.loğaziçinde Büyükderede Hacı Osman bayırında Hadım korusu / li~~ 
:emekle maruf çiflikten müfrez bir tarafı milli emlake ait tarlalar 

ete nı·ıZl?\rd,. . konulnıu..tur. \le1kür 
ga ri n""nkül:it :-:ı..ılt~n ~elimde Darulis.fa
ka mek.tebı t.ar~ı.;ıın<la Harik. mnhallind• 
11\rl ::ı~rı eneth·rl~ ta ~arru f olunma~ 
ık.en !~arılı he' 'eti ft':n nı,r harita ~ ube"inre 
te, J uı t'll ! lın · :..ır. ' ")1 kı · Jl uıl udu: Cep 
hccı , okuz nc troluk kti .. at edı lcrek tarik 

bir t~afı yine milli emlake ait fundalık arazı ve bir tarafı Tarab
. ay~ gıden şosa ve tarafı rabi.i Şişli Büyük dere şosası ile mahdutt 
gazıno . ve koru~u odasını havı 1 ~ dönüm 110 zira dutluk ve bahçe 
mahallı, bedelı 8 senede 8 taksıtte verilmek şartile muhammen be
deli 2744 liradır. Müzayede 23 eylill 929 tarihine müsadif pa a t · 
iÜnii saat 15 te De.fterdarlıkta yapılacaktır. (879) z r esı 

KIRALIK KAR KlJYUSü 
Balmumcu çiftliğinde zincirli kuyuya giden yolun alt tarafında, se

nelik muhammen kirası 50 liradır, Müzayede 29 Eylill 929 tarihine 
müsadif pazar günü saat 15 te Defte-rdarlıkta yapılacaktır. (881) 

KİRALIK. DÜKKAN 
Divanyolunda Sihhıye Müzesi altında N. 146, Senelik kirası 144 1 

ha, Müzayede 22 • Eylül - 929 pazar günü saat 15 te Ddterdarlıkta 
yapılacaktır. ( 697 ) 

SATILIK ODUN 1 

Yıldız sarayı bahçesinde yıkılmış 8 adet cam ladct ıhlamur ladet 
kavak 2 adet ufak ağaçki tahminen 60 çeki mıkdarında, muhamme-; 
bedeli 180 lira müzayede 22 • Eylill-929 Pazar günü saat 15 te 
)eftudarlıkta yap ılacaktır. (683) 

KIBALIK BOSTA. 

Haftada 2 Lira 
~~[il~~~~[! 
Magazamızda Bisiklet, 

gramofon, soba, saat. 
elbise, otomobil ıastigi 

ve saire satıllr. 
Istanbul Yeni postane karşısında Eski 

Zaptiye caddesinde No. 20 • 22 

ı.g taralı l~ıtı kı<ıınen arkJ .. ı emanet 
nıol 'e k1'mı t'igerı 1308-1309ve ool tarafı 
1 ll J riarıta ııumaraıı arsıılarla mahdut 
on '1l fr,) a karıp g ... zu ku lı..ınan 1311 
:2 13 l . l İK hatita numara ıııhtında 
te\ b t edi len :?4u metro 5 ~ntimetro ter
J,iin<lc ar anı~ bt'"'ı.er metr<' murabbaı iki 
lıracia:.:ı <.l':'nı'an tutar ı olan durt yüı.dok~ 

ıQOı lira on ı 1( 1 uru .. k ı} mı ti muham· 
ıııinel dir. 'le . •1r hisse lerin i .. tir8sına ta· 
lip ulanlar \e a.-.ıa 1i.\ade m3himat almak 
j tevf'"ı ılrr hi .. :5e' ~ ın u ~ip kıym c·ti muham
hanımı·n~n in 'üzd~ on ni '-petinde pey 
akçe<ıini ve 926 · 7117 dosya nuınarasını 

m u•taslıilıen Tmnbııl D •rdtincu irra mdmur· 
loguna ınur-H:a:.at t"'ılı·uıel rt '~ 19- 10-929 

\ 

taril.indr> ~at on d~ rtten on altıya kadar 
'halei '"eliyr-i icra kılınsra~ı illin olunur~ 

\ "'"oh:r ı~t :ıbul b ·1C'i icr& ından.: mn-
1 Mema mahr•JZ '~ funıJıtu mukar· 
r olan 5{ m orl J " " F"ıat nınrkalı Vt': 

Silihdar ağa çiftliği müştemilatından tahminen 60 dönüm büyük 
rrovoliçe bosl :ını. senelik kiresı 225 lira, 3 sene müddetle, Müzayede 
temdiden 22 Eylfıl 929 pazar günü saat 15 te De~erdarlıkta yapıla
caktır. ( 712) 

4 6 k J('di t; numaralr oıonıobil 18·9929 
(..ar ınba günu Ntat ondan on ikiye ka· 

Yüksek mu·· hendı·s mektebi mubayaat f.:~., :~~:ım~·.,;~,,~~,:,:~:;·~ed~:,~:~ 
ınll rırant erın el erı ılao olunur .. 

k . d · I zay ı- \l ul~ zati~erl en aldı~ım zev. 

SATILIK ARABA 
omısyonun an. cim nıüliizı ın t sani Abdurrahman Ef. 

1 

Jcn nnıha~ .. a" 32370 numarah maaı cilz· 

Do1mahçede mülga !stablı Amire ahırlarında bir adet nakliye a- Mektep İhtiyacı için münakasaya konulan yedi bin kilo meşe kömürüne verilen fiat fazla görüldüğünden d:ınımı k"'brnim. Yroi, ini alaco~mızda" 
b h b d 1 50 1

. M d 'k ' " k' d 1' h d h 'k. ' ' 19 l"l 929 b ·· .. t 13 30 da ı hııkmu \ul.fur. ra ası; mu ammen e e i ıra. üzaye e pazarlık suretile 10 Teş· ve ı ı yuz çe ı o una ta ıp zu ilr etmediğin en er ı ısının ey u perşem e gunu saa • ~l uro:rle ".kmuıesi 
rinevvel 929 perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta, (236). \ pazarlık suretile alınacağı ilan olunur 1 atın • :-aıde 

Feriköyünde Fırın ~~~!~I~ 2:~~~arşındır. Senelik muham KiRALIK PLAJ Zoı1g11ldal( ı1afİa baş l11tilıeııdİS· 
men kirası 96 lirar;ır. Müzayede 29 eylül 929 tarihine müşadif pazar Karadeniz boğazı haricinde Kilyos kari;esi hududu dahilinde 150 
günü ıaat 15 defterdarlıkta yapılacaktır (958). 44 metre mürabbaında (banyo ittihazına elverişli) denizden müteha,sıl }j g~ İll deıı: 

SATILIK. l\.IOTÜR mahal 3 sene müddetie kiraya verilecektir, senelik muhammen kira 
T 1300 liradır. Müzayede 2 teşrinievvel 929 çar;amba günü saat 15 te 

. lersa~ede kızak mahallinde filika magazası önünde karaya çekil- defte rdarlıkta yapılacaktır. (985) 
Zonguldak- Devrek yolunun 36 720, 18 700. 40 400 ve 39 .. 

360 kilometrelerinde bozuk oları dört adet ahşap köprü yıkılarak yer· 
!erine ü~ a<>-l (6) bir adet (9) melre açıklığında ve bedeli keş 
!eri reman 20167 lira 53 kuru ştan ibaret olan dört adet .bf'ton~rme 
köprünün inşaları 30 eylül 9'.l9 parzartesi günü ihale edılmek uzere 
yirmi lıir gün müddetle ve kapalı zarf üsülile münakasaya konulmuştur 

mış o an (ınönü) m t" .. h b d 1· 550 
E 1 .. 1929 ° oru. mu ammen e e ı liradır. Müzayede 29 SATJIJK ARSA 

Y u perşembe ·· ·· D f 
L , gunu saat 15 te e terdarlıkta yapılacaktır. 848. Kadıköyünde eski Osman ağa yeni Rasim paşa mahallesinin sÖ· 

ğütlü çeşme caddesinde eski 173 mükerrer Mektek arsası, bedeli 4 se· 
nede ve 4 taksitte verilmek şartile 1388 liradır. Müzayede 23 Eylill 
929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te Defterdarlıkta yapıla

l\fÜŞfEMlLATiLE SATILIK KAGİR MAGAZA 
Balıkpazarında Şeyh Mehı G • . . 1 

k 
,,,. da N: 1-3 üstünd .k. net eylanı mahallesınde Kafesli so· 

aı; ın e ı ı odası vardır ] 20 h' d 32 b 
satılacaktır.Mezkfır hiss~nin muh · b 1.ss~ e uçuk hissesi 

·kmek şartile 5281 liradır ·r alrnml e? . edelı hır senede iki taksitte 
ven · a ıp erının 396 l' 1 k · 
ya mektuplarını~ teklifna?'elerini 30 e lül ıra 1 .teını~at para ve-
Defterdarlıktakı satı~ komısyonuna vere Y ki pad~artesı gunu saat 1) te 

X ce er ır. (971) 

SA11Llh. TOPObR~~, l\I~Ki'lASI ELEKTRiK 
Dl'A)10SU \ f, G \Z )lOTÖHLERi 

Kasımpaşada Dıvanhane karşısındaki deniz matb d 
bir adet 500 lira kıyınetile topoğraf makinası ve 300 ı~:skn a mlevcut 

b . k ıymet ı m;,ıa 
teferruat elektrik dinamosu ve ona.~ e~gır uvvetinde beheri 500 l' 
dan 1000 lira kiymetinde ga:. ~.otorlcrı satılıktır. Taliplerin 29 ıl~İ 
929 tarihine müsadif pazar gunu saat 15 te Defterdarlıkta 'h ı key ~ 

) 

1 a e omı-
syonuna müracaatları (875 . 

KİRALIK BOSTAN 
SiHhd~r a~a çiftlıği müştemilatında.n ağa buc~.ğında 60 dönümdür, 

senelık kırası 276 lira olup 3 senf' muddetle, Muzayede temdiden 22 
ıoylul 929 pazar günü saat 1 de Defterdarlıkta (713) 

KİRALIK BAHÇE 
Silihclar ağada komikli derede paçavra mağazası yaninda 21 dönüm 

kuiübeli bahçe, senelik kirası 200 lira 3 sene müddetle, Müzayede tonı
diden 22 Eylül 929 pazar günü s~at 15 te De~erdarlıkta yapıla
ı·aktır. ( 714) 

KİRALIK TARLA 
Kadıköy ijnde Fene~.bahçe civatında 43 dönüm tarla, Senelik kirası 

ao lıra olup 3 sene muddetle, müzayede 22-Eylul-929 pazar günü saat 
15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 715) 

KİRALIK ARAZI İLE l\IA~DIRA VE AMBAR 
K5.ğıthanede çağlayan kasrı karşısında 15 dönüm araziyi havi büyük 

~hşap ~a~~ıra ve am.b~r, senelik kirası 750 lira, Müzayed~ temdiden 
>2 Edul 92 nıı zar g-unıı sııat 15 te Deşlerdarlıktıı \·apılacaktır (j l 6) 

caktır. ( 844 ) 

St\ TlLIK ARSr\ 

Şartname ve evrakı keş f iyelerini görmek istiyenlerin Zonguldak 
nafia lıaşmüh~ndisliğine ve münakasaya iştirak edecek olanların da 
yüzde 7,5 teminatı muvakkateleri ve vesaiki lazimesıle mezkilı günde 
vilaveti daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

Koca Mustafa paşada Remezan efendi Sazede sokağında 2-7 36-44 
numaralı, mtJhammen beddi 400 lira, Müzayede pazarlık suretile 21 1----------------------------
Eylül 929 SATILifünBAH ç1~tt~ej{ef c'İ'~a ~1~ A r ........................... E:~·~i'i""':~~~:·~~·k·~ .... ~i~~~···· .. ···· ................... I 

Satılık mobilya ve saire 
Rumeli hisarında yaşmakcı şucaattın mahallesinin Hisar caddesinde L .............................................................................................................. I 

2 N. 1408 arşın 11 parmak bahçe Üzerinde beş odası vardır. Muham
men bedeli 4000 liradır. Bedeli sekiz sene ve sekiz taksitte alınacak· 
tır. Müzayede pazarlık suretile 21 ey\ill 929 cumartesi günü saat 15 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (450) 

KİRALIK DUl(KA.N 
Büyükderede (Büyükdere palas oteli) altında N: 174-1, senelik ki· 

rası 36 liradır, Müzayede pazarlık suretile 3 teşrinievel 929 perşembe 
günü saat 15 te defterdarlıkta yapılacaktır. (601) 

KİRALIK DüKK~~:\T 
Topanede mektep altında N: 415 senelik kirası 415 lira, müza· 

yede pazarlık suretile 3 teşrinievel perşembe günü saat 15 te defter· 
darlıkta yapılacaktır. (374) 

kiRALik kOHULUk VE SEYiR MAHALLİ 
Üsküdarda Altunizade mahallesinde valde bağı namile maruf me· 

sire, senede 80 lira muhammen icarle müzayedededir. Müzayede 3 
teşrinevvel 929 perşembe günü saat 15 te defterdarlıkta yapılacak
tır. (298) 

SATILIK ARSA 
Kadıköyünde Rasim Paşa mahallesinin Aziziye sokağında 47 ~· lı 

250 arşın karakolhane arsası, bedeli defaten verilme~ şı;:rt~le 500 lırc
dır. Müzayede 23 Eylül 929 tarihine müsadiş pazartesı gunu saat 15 ı e 
D~ t!"rJ 'rlı kta v nı lac-aidır. 84'i) 

Boğaziçinde Biiyükderede Çoba~o!{lu sokajiında 26 numaralı ~a· 
nede mevcut bir çok mobilya ve saır e şyayı beytiye 17-9-9'..!9 tarihıne 
müsadif salı günü saat on bir buçukta mahallen bilmüzayedc satıla· 
caktır. Taliplerin mahalli satış komısyonuna müracaat eylemeleri. 

kİRALlk kLL UBE ZEMil\1 
Haydarpaşada Tıpfakültesi yanında N: 38, muhammen bedeli 108 

lira, müzayede pazarlık sureti! 3 teşrin i evvel 929 peqeaıbe güııu saat 
15 te defterdarlıkta yapılacahtır. (300) 

kiRALik DCI-.kAN 
Büyükderede (Büyükdere: palas) otelialtında N: 172. sene~ik ki;a~ı 

120 lira, müzayede pazarlık suretile 3 teşrinievvel perşcııı e gunu 
saat 15 te defterdarlıkta yapılacaklır. (599) 

KİHALll'- EV \ JLDJZDA 

C
.h ·· h il · d kumandan!ik kö kü civıtrında. 1 odalı, ıe 
ı annuma ma a r !ilın e . • .• . . 

l
'k k' l 8 ı · 1\1 . avcJ r p~zarlık suretı. 3 te ~ r:n ıevel 929 per· ne ı ıra sı ıra, uı . • ( 35 l ) mi)~ ümı saat fi ·e r • l · ı >~P ıı r. · 
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Tokatliyan, Perapal s ve saör m9şhur otllerl-e gazinolarda ve Gala:i:ada 
Kotakl şarap deposunda bulunur. 
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matlup haddi geç ıs;: Lir müs.ıbaka y.:pı!.:r.:ı, : ' ... •b · ıı~tic~sinde kazananlar kabul edilec~ktir. Bu = :::;-r:. "'\ -;-r '-v.\ı "i-- _ _. 

~ l .fa"'A.. .f\... '"="' '\ ·~-'._ '-.l.. 
müsabaka 5 Teşrinievvel Cumartı-si günü Feriyede saal 'l. de yapılacaktıt. • · 

Taliplerden aranacı.ık ev3ı.İ ~unlardır : 7!!'%! • l:'l 
1 - Türk olmak. 5-e~ırftse'lf.aft li"il 
2 - Yaşı, On sekizden aşa'\'ı ve Yirmi b?şfen yukarı olıı11n"!-:. 
3 - Llakal orta tahsilini ikmal etmiş bu:unıııak. ( Yanı liselerin Jokuzuncu sınıfına muvaffakıyetle ~lerkc' Amııa"; Galata l\oıor.i Ga· 

geçmiş olmak. şında Beyo~lu 2362 

4 - Sıhhati tam ve bünyesi tütünle iştigale müsait bulunmak. Şube Acanıası: l\les'adeı lıaor alıınd• 
5 - Alelitlak ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet kdbahatlerinden dolayı mah-

kum olmamak. • 
Mezkur hususat: Nufus tezkeresi, mektep şahadetnamesi, veya orta tahsili ikmal ettiğine dair Maarif 

darelerinden nıusattak resmi vesika, idarenin iki doktoru tarafından verilmiş sıhhat raporu, mahalle veya 
karyesi ihtiyar heyetinin Polis veya Jandarma dairele.rinden musaddak şahadetn~melerile tevsık olunur.) 

Taliplerin nihayet 2 Teşrini ewele kadar Tütün inhisar ldares: Umum Müdurlüğ·üne istida ile müra
caat etmeleri ve vesika ••. rını da beraber getirmeleri ilan olunur. 

Tokat Janclarma 
Lira Kuruş Adet 
330 o 3 
850 o 3400 

10 50 70 kilo 
850 o 3400 
550 o 11 

40 o 4 
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9 o 3 
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3 
1 
1 
o 
2 
7 
8 

Kuruş 

o 
25 

• 15 
25 
o 
o 

25 
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k.uınaııdan lığın{lan: 
beherinin fiatı 

beher kilo ... 

takımı 

Eşyanın cinsi 
simenis marka yirmilik santral 
beheri yedi santimden fincan 
iki buçuk milimetre kalınlığında bağ teli 
otuz 'antim boyunda deve boynu demir 
simenis marka masa makinası 
simenis marka beşlik numarator 
üç mili metre kutrunda tel 
si peri saika (paratoner) 
volt metre 
laklan~e pil kömürü 
kavanoz 
avrupa mamulatı tutya 
kilo kablu tel 
direk mahmuzu 
palanka takımı manduz 

Zile, Artuva, Reşadiye kazalarında yapılacak telefon tesisatı için balada cins ve mıkdarı muharrer 
telefon malzemesinin 9 , eylul , 1929 pazar ertesi günü saat on dertle tokatta müteşekkil komisyonu 
mahsusunda ih~le olunmak üzre yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya verilmiş ve 
mezkı1r eşyaya (5617) lira ( 90) kuruş hf'deli tahmin edilmiştir. Talip olanların ve daha ziyade izahat 
almak isteyenlerin tokat jandarma kumandanlığına müraat etmeleri ilan olunur. 

Malunıutdan tif:ı~}<tdP me'kulatı hayvaniye 

lan bul 27-10 

Yalıva 
postası 

Bu günden H a'· 
itibaren er bun . 

Köprüden (8,30) da bir v.ıpur 
kalkacak ve Kadıköyüne, tek· 
mil Adalara uğrayarak (11,30) 
da Yalovaya gidecek ve Y alo· 
vadan ( 17 ,35 )de• hareketle 
ayni iskelelere u~rayarak 
(20,35)de Köprüye gelecektir. 

Trabzon birinci postası 
(Cumhuriyet) ı apurul6ey -

Jul Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle Inebolu 
Saıııson Gireson Trabzon Rize 
Hopayıı gidecek ve dömiJte 
Pazar iskelesile Rizf' Süem!'ne 
Trabzon Trebolu Gireson Or
du Ünye Samsun lnebolu Zon
guldağa uğrayarak gelecektir. 

Hareket günü yük kaimi 
olunmaz. 

Ayvalık sür'at postası 
( MERSiN ) vapuru 17 Eylül 

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

Geliholu için yalınız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

Kırk sene Almanyada ikamet • • k 
ve tahsil etmiş Türkçeden maada m una asası Lzmir • MP.rsin sür'at 
Alman, Fransız, İtalyan lisanları· 
na ve ticaret usullerine vakıf bir Bakteriyoloji hanei baytari müdiriyelin<len müessesemize alınacak postası 

h .. b' 'k' t b" ti' olan (40000) kilo arpa (35000) kilo saman (12000) kilo kuru ot ka- (MAHMMTŞEVKETPAŞA) zat er gun ır ı ı saa ır • vapunı 17EyHil Sah 12dt" Ga-
carethanede elsiııeyi mezküreden palı zarf usulile münakasaya konmıı~tut. Taliplerin şartnamelerıni gör· lata rıhtınıından kalkarak Çar· 
mubabere işlerile iştigal edece· mek üzere her ğün; münakasaya iştirak içinde yevmi ihale olan 25 şamba sabahı İzmire ve akıa· 
ğini ve buna ilaveten bazı Av- Eylıil 929 Çarşamba günü saat ou ikiye kad. r teminatı nıuvakkate- mı lzmirden hareketle Antalya 
rupa memalikinin muamelatı tic- l~rini defterdarlık binasında müessesatı iktis~diye muhasibi ınesül!U- Alaiy~ Mersınl" gidecek ve dö-
cariyesi hakkında dahi malumat gune yatırarak saat on dörtte ziraat müesseseleri mübayaat kom syo- nüştc Ta~ucu Anamor Alaiye 
vereceğini beyan eyler. Arzu ı nuna gelmeleri. Antalya Kuşadas~ Izmiıe uğ-
edenlerin ikdam kitap kısmı - - - - rayarak gelecektır. 

natbaasına rııüracaarları. -ıKok l{.ÖffiÜrü milnakasası KARA BiGA 
Pıyango müdürlüğünden · 

1 
postası 

15 Pendik bakteriyoloı'ihanei baytari müdüriyetinden ı (B G_A) v.apuru her pazuteıi ve 
:\'tmuneleri veçhile tahminen ü 1 k l8d G 

Mu . ( 20) k k k" Ü .. k 1 f l'l 1 euma ıı n erı a ••m saat e 'I· o bın kilo kadar feraude evralı: 7sae~emızce _ . . ton ° _"0 m ru ap~ ı zar .. usu ı e a ı~acak· lata rıhtımından hareketle Tekirdagı 
~at lncai(.nnan .ımava talip olacak- tır. Talıplerın şeraıtını anlamak uzere her gün, munakasaya ıttirak Mirefte _ farköy Kara Biıııya ~düp 
lar n pev ak•;elerı ile bırlikıe 19 için de yevmi ihale olan 18 Eylül 929 Çarşamba günü saat 12 ye {el~cektır. Yolcu, yük için (Galata 

b k d · · · D f d 1 k · d t,:inıll rıhtım han ikinci kat No ı 
< dfıl p•rirnrı e gıınu •oJI on e~ıe a ar temınatı muvakkatelerını e ter ar ı b111a~ın amüessesat- ttlefon 573 ve galata Boıfor han 
ı ya~·-•> ~lıdurl Jğütule m ır:ekkıl 'kt• d' h 'b' • IJ"x" k 14 · N 6 t ı f 28 ı ısa. ıy<' mu :ıs· ı, ınrs u u~une yatıra. ra saat te zıraat mtiease a e e on 14. nırn~a.raya nıu· 
1av Jre iemı)<lı mühayaaı kon•ı•- selen mubayaat kom,ı;yıınunı< ~elmelen racaatları) E,yıyı tu_~<~r.)e p.,,,en-
''"' ' l .ı,r ' .. t ~ r ; "t" :.-ı ' b~ yoJcular Cuma i{UOU. 

Maarif emiııliğindeıı: 
1 - Istanbuldaki liselerle, Orta mekteplerde eylülün on altıncı 

gününden itibaren yirmi üçüncü günü akşamına kadar tecdidi kayt, 
muamelesi yapılacaktır. 

2 - Yirmi be~inci gününden itibaren mek'eplere talebt- kayt ve 
kabul edilecektir. Müracaat günleri, Cumartesı , Pazartesi , Çarşanba 
günleri saat (15) den (16) ya kadardır. 

3- Her mektebin kabul edece~i semt zirde tesbit edilmiştir. Evı 
liyayı etfalin buna gore semtlerinin ayrıldığı mekteplere müracaatları 
lazımdır. 

1-Cümhurieyet orta mektebi: Fatih, Çarşamba, Sultan Selim, 
Edirnekapı, Karagümrük, Balat, Fener, Ayvansarav, Eğrikapı. 

2-lstanbul orta mektebi: Topkapı, Aksaray, Yedikule, Cığaloğ
lu, Yenikapı Sultan Ahmet, Ayasofya, Boğaziçinin rumeli sahili. (Bey
oğlu ve Beşiktaş müstesna) Üsküdar. 

3-Kadıköy kız orta mektebi: Kadıköy, Haydarpaşa, Feneryolu· 
Kızıl toprak. 

4-Eyüp kız orta mektebi: Eyüp, Topçular, Defterdar. Sütllke. 
Halıcı oğlu. 

5-Nışantaşı kız orta mPkteh;: Beyoğlu ve havalisi • 

6-Çam1ıca kız orta mektebi: Çamlıca ve havalisi. 

7-Kandilli kız orta mektebi: Boğaziçi. 

8 - Erenküy kız lisesi : Göztepeden, Pendiğe kadar. 

9 - lstanbt:l kız lisesi ; ( Birinci devresi) için, Bt"yazıt, Saraç
hane başı, Süleymanlye. ( İkinci devresi için) Anadolu Demiryolu 
hattının harici. 

10 - Davut Pasa Orta mektebi: Aksaray, Yedikule, Topkapı, 
Samatya havalisi. 

• 
11 - Kadıköy erkek orta mektebi : Haydarpaşa, Kadıköy ve 

hat boyu . 

12 - Üsküdar orta mektebi : Üsküdar , Kuzguncuk , Beylerbeyi, 
Çengelköyü. 

13 - Vefa orta rıı 0ktebi : Sirkeciden yedikuleye kadar , Rumeli 
1.at boyu. Sui;aıı Ahmel, Ayasofya, Gedikpaşa. 

14 Gelenbevi orta mektebi: Fatih, Çarşanba. Edirne kapı. 
Şehzade başı, Fener, Balat, Sultan Selim, Unkapanı, K:ısımpaşa. 

_ 15- l~tanbul, erkek lisesi: (Birinci devresine) Beyazıt, ,Süleyına • 
n ıye. (İkıncı devresınr) Bütün lstanbul semti.Kadıköy ve Anadolu hlttı 

16-1'.atata~ lise-si: (Birinci devresine) Bo.i\'aziçi, Rumel sahilile, 
Vaniköyünden yukarı Anadolu sahili. (ikinci devresine) Üsküdar ve 
Boğaziçi iki sahili. 

~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 

Ticareti Bahri~e mekie 
bi alisi mudurlugunden: 

Teşrini evvelin on ikinci cumartesi günü kdrisata iptidar edile
ceğinden talebe kayt ve kabuHne başlanmışiır: Mektep nehari ve 
meccani olup scf ini tlicc~ı iveye kaptan ve makinist yetiştirir ve 
derecesi yiik~ektir. Talısil müddeti ikisi tali ikisi ali olmak üzere 
dört senedir.Ali birinci sınıfa lise} i ve taıi birinci sıni'a lise dokuz ikmal 
eylemiş veya o derecede lsh~il gördüğü alelusul taksdik edilmiş talebe 
alınır ve liselerin onuncu ve on birinci sınıflarından munakale suretile 
talebe kayt edilir. Talip olanların teşrini evvl"lin birinci gününe 
kadar istidalarına alit.eki evrakı raptederek Orta köyde Çırağan 
~arayı ittisalinde kain mektep nıüdürlüğüne müracaatları lazımdır. 

1- Hüviyet cüzdanı. 2- Aşı phadetnamesi. 3- Meldep (as. 
tiknamesi veya şahaueuıamı"si. 4- Maz:ıun ve müt~ehiın olmadığına 
dııir polisçe musaddak hüsnühal ilmühaberi. 5- vclı, velıyelerirıirı 
musaddak imza suretleri. 6.-4, adet karto'1suz vesikalı'( fotoğraf. 

t 1 
P, T. '"f. Levazını ve ı11eJ)ani 

mü diri yetinden: 
1- Ankara telefonları için 9614 metre muhtelif nakilli kablo, 337 

adet muhtelif sıamı kablo levz kutusu, 60 kilometre. 3 nevi bronz 
tel, 1000 adet 4 No. porselen r: lCRn kapıılı zart ll!ulile müzayedeye 
kommıştnr. 

2- Münakasa 16TeşriniMani 929 tarihine müsadif cumartesi günil 
saat 14 tc icra edileceğinden talipi .rin şartname alnıal: için timdiden 
teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de 
mezkur tarihde ve saat 14 le lsıaııbulda yeni posta11e mubaya!lt ko
misyonuna müracaatları. 

........................ 
yelkenci vapurlara 

Karadeniz lüke -re ıür'at poıraaı 

IZMİR sürat postası 
Ln:e•rlve iSMET PAŞA 
vapuru 15 EYLUL 
Pazar ıınnn t•nı ••• t ısde 

Galata •ıhhrmndan dıığru 
lzmire hareket ederdrtlr. 

Tahiliit için Sirke~;de Yel. 
kenci Hanında kiin •ce:utaaıua 
müracaat. Tel. !Jıtanbııl 1515 

Ve Gaatada m~rker rıhtım ha
nında CelirHi ve Stafilopııt ac
anlalılpna müracaat. 1 elefoıı 
Bt-!''oğlll H'i4 

314 ~ 

-Ku~lllmu9 Lir i~e ıohip 
olmalı. ietiyflnll're 

YEGANE FIRSAT 
lloyoğluoun en ipek C.iı ı•rrı

tinrlt". •~nelerdcnherı <lel&m eJ.en 
ve pı·k muhi oı mtlcıorda ,Ozide 
mü~ıerılerc '9hip klrlı bir dııt· 
kln, ıerki tıcarel dolayıaiyle 
mevcut malları •e nı~fru:ıtiyle 

beraber devren uıılacalrnr. S•ı
mayedar ve pare kaıanın•• kolla 
yanlara fıroal. Tofaillt için Jototı· 
hııldı. Ankara cadıleei.,de l( eb••
man nde hanında ıliıHt .-ıo· 
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~ i ~ Fındı lıda M. M. vekil eti s.ıt ııalma i 

f ' komisyon undan: i 
................................... ~~ .. ~~····~···~ K oı:ıyadaki ~ıtaatın hapanatı ıhtiyac_ı ?,lan arpa kapalı aıfla mııııııkıı a,/ \.:vnmıış-
• tl11' llıaleıı 24 • EylOl • 929 salı gunu Ga:ıt 15 te Koımıdn n keri tın alna ko-

mısyonunda yapılacaktır, Taltplerin Qart•ıameslni gormek ve müna tasa)S. ı .irak ede· 
ceklerin Kon)ııdaki ıne:ı.kOr ~omisyoııa uıuracaatları. 
S ıırttaki kıtıı tın ihtiyacı olan pirinç, sığır eti. sade yağı. arpa ,e saman kapalı 

sarfln milnakata}a konmuştur. İhaleleri 21 • e)IOl • 929 pazarı •111 !!Unu sant 
~5 le Stt!1t• askeri satın alma komisyonunda )apılaraktır. Taliplerın Sıırtt kı mel· 
ıı;Qr lıomısyona muracaatları. 
7 00 ton hafıf benzin apalı ~rf usulıle munakasaya konmu tur. İhale~i 18-Ey .~l-92Q 

Ça11&mba saat on be"hr" 1alıpletııı şnıtnaınesinı f!urınt'k uzere her ~uıı e 
DlCinakaeaya İ§tirak eneceklerin o 5aatıeıı e\\ el te'ltlıf ~e ten nal nı tuplarmı ına . lıuz 
IDUkabitinde Ankarada merkez eatınalma 'ı.:omı yonu rıya ctıne tc,di e)leınrlcrt. 
} } O ton Hintyağı kapalı zarf usul ile münakasaya konmu~tur. İhaleıı 21 ·Eylül • 929 

. Cumartesi saat 15 te Anknraba merkez tınalma komi•) onunda yııp foca •tır. 
Talıplerin §nrtııam~ini görmtk üzere her giln 'e ıııünıı~ Ea)a tfitırn~. l"deceklcriıı o 
gün o Baatte en e\-vel teklif ,.e tAminnt mektuplarını makbuz. mukabılınde Anur <ln 
merkez sahnalma komis} onu riynGctine te\di eylemı'I n. K ayeerideki kıtaatuı ihti)acı olan erimiıı sade ya~ı kııp11lı 1.arfla nıünnktısa)ıı kon-

muıtur. ihalesi 1- birinci teşrin • 929 tarihinde saat 16 da K&) eride askeri s tın 
alma komisyonunda yapılacakt r. Taliplerin Kayserideki rneılı.Gr komi yona ınürncatları. J lmit çuhahane Danca. Tu:zla ve Adııpazanndal,ı kıtaatın hananatı ihtı arı <Jlan 

Trak)a ve yerli yulafı kap!llı zarfla munaka )a konıııustur. !halesi 23-eyhil·g2<) 
pezarteai g\lnü uat 14 te l:ımıtte askeri satın alma komi )Onunda )Bpılacaktır. Şart· 
name l\lreti komisyonum\lzda mevcuttur. Şartnııme suretıni gornıek 1 te)enlerin ko
misyonumuza ve teklifnamelerini -.;ermek ıste)cnlerın İzmittekı mezkilr ko · 
\'ermeleri. mıs) ona 

D iyanbekirdeki kıtaatın ihtiyacı olan ekmek kapalı zarfla ruunakasaya k 1 _ . S . ODlU§ ur . 
• ihalesi 19-eylill·929 ~rş~nbe .gunı! saat ı. te ~ı)arıbckırde askeri satın alın k • 

mıeyonuııda yapılacaktır. Talıplenn Dıyarıbekırdekı mezkur komıs· yona ,,_ 1 ° m.uacaııt arı. 

200(){) metro arka ~ntalığına, mahsus buz reukde bez milhayaa edilecektir kıı· 
palı zarfla milnakaaaya konulmuştur. İhalesi 25 . EylOl • 929 'h' 

mCieadif Çar§amba günü ~at on dört bnçuktur taliplerin şartname ve ~·ı:ı 1 
e 

mek üzere her gün Ankaraı.lo ınerkez satın alma komi~> onuna numunesını gl:lr· 
..._ uva ittırak edeceklerin o gUn ~e saattan evvel teklif ve le mı ~urnr~ııtljrı. Munaka· 

buz mukabilinde aıezkar lcomİS)On rİ)aSetine tevdi eylemci~. na ıne tup arının ıııak-

A nkara merkes ihtiyacı olan sığır 'e ko}ıın etleri kapalrıı. fi -
lbal 

· 2 9 zar a munakasaya koıı 
muıtur. eıı 2·eyl01· 29 pazar günü saat 15 te A k d 

komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin şaıtnllme sureti .n :r .
8 

merltez satın alam 
ve teklifnamelrini teminatlaıile beraber Anka d . nı omıs~onuınuzda gormelı ri 

K npalı zarfla ihale edileceği ilan olunan ~ akı mezku~ komı )Ona H'rm<'l<'ri. 
8 k 75 m un garnızonunun arpa ma " r"l 

·uru§ aantim pahalı gorülduğünden 3 . 9 . 929 t ·ı · l . b ~ 1 uı 
rarfında Sam un ukcri :ıtın alma komi~ o arı un en ıtı :ıren bı nv 
~amsundaki mezkur komisyona muracantl r~. nunca pnınrlıkla alınacaktır. falıp crın 

okattaki kıtaatın tiyacı ol n :ırp!!. knı alı za fi · k · 
29-e)lul-929 pazar nu snat 11 te To r :ı m ın ya k n n ı tur . I • ı .. 

lacaktır. Taliplerin Tok~taki mezkür k katta askerı sat.n aluıa ku •ıı )Oııuııda } f • 
omısyona nıura .:antları. 

111 ~etrcT mi~li.bı ke te mubayaacıı kapalı ınrfla mün kasnya konulınu~tnr. İhalesi 
• ~nnıenel • 929 cumaıtesi (!iinü saat 14 de it rn k lınacaktır fta a ıali 

dlnnlkıırıu. t~mınn•lnrını hnyi teklif m~ktuplarıııı )C'm ıne krırdn ıınatı ıhal~dt n} mukad 
cm omısyonumuza tevdı C)lemelerı. 

K ay eri vı ~ivarı.n~a~i kı~atın ihtiyacı olan arpa kapalı zarfla mumıka aya konmu~-
~ur. lhalesı 7·hınncı te§rın-929 paıart~i günü saat 15te Ka) ride askeri satın alma 

D
koll!ısyobun~a )ııpılnca~~ır. T~ıplerin K_a)~Cridcki ıncıkıir komıA)OI a muracaaılı.rı. 

ıyarı elur ve havalııındekı kıtaatın ıhh)acı olnıı ııohut kap lı zarfla münakasaya 
. konmu tur. ll_ıalesi 3 ·birinci te~in • 9:l9 per ~~be "Ünıl aııt 14 ıe Dıvanbrkirde 

9lfte handa ~ken satın alma komı"'yonu:nd )ap 1 akt r. 1alıpl rin Dl\anhek d ·k 
.ınezkftr komısyona müracaatları. ır c ı 
Ü rdu ıhtiyacı için 17 • 9 929 aalı günü saat 15 te üç bin be yüz metre serpuş· 

luk puM ba pazarlıkla a\ına ktır. Taliplerin artname. ( numune ) sinı komis-

~~:i~:1:m~~11a~l::!ca:~ıa~~lo a ·~d aartnınn e ya;ıılı o dı u ıhi fcminatlariJo 

Ç o~mdaki kı~tın ihtiyacı ola~ ekmek ~apalı 1Arfla münakasa\a konmu~tur, fha· 
l ı 29 • Eylul • 929. p~r gunuusaat lJ te Çorum da a kcri sahu alma kom is

) onunda 7apılacakt~. !alıplerın Çonımdakı ıııezkiır komi vona murıırıuıtları· B ordakı kıtaatın ıhtıyacı olan ekmek kap fı zarfla ımhıakn R)a kon. ıu tur. ihale i 

yapı~~c2J~~l "/.r/pı~:i:r~~~/a~7ümeeazkat010koda Horda askeri f!atııı alma komisyonunda 
. · r mı ) ona mur!ıca.1llıırı. 

Y erlı mamul!itından haki ıcnktt! on \İı' nin metrrı clbi clık k ı fi ·· k ~ maş apa ı zar a 
on dmunh a aya koTn"!"'lur._ Iholesi 7-birinci teşrin·929 tarıhinc miı~adif pa:rarte i saat 

~rt uçuktur. ılıJ!lerın artname ve numuncsıni gormck üzre her gun A h 
mer ez s:ıtın alma kor,ııı yonunn r,ııüracaatları \'c münakacın)a ıstirıık edecekl~rinu ~rn 
ve ua.t nden e\-vel temınat ve teklıf mektuplarını makbuz mu abilınde nıezkür k o~n 
)On rı)a etme tevdı eylemeleri. onııs-
S am•unda lıutunan ıı.1taat ,.e müesseeatın ihtiyacı olan efrat rkmrği kapalı n 
ask m~nakaııava konmuştur. ihalesi 28-eylül-929 cumartesı günü at 15 ttJ ' zar a 
Sa erı e tın alına k misyonundıs askeri satııı alma komııJ)onunda yapılacaktı Trsında 

mı;.ınılakı mezkGr komisyona mtiracaatlan. r. a ıp erın 
Y ~2', ".'mulatmdan yüz )etmiş bı• bin metre yaılık clbi elik bez kapalı zarf usulile 

~~r gün~ :~: a::d~~: b~~~r:u tu.}' l' l~al~~i 6 • birinci t rin • Q29 tarihine musadıf 
" .... Ank&ra k ur.. a ıp erm şartname ve numune ini gormek uzre her 
cekltrın 0 g n r, ez satın alma komisyonuna mıırıtcantlnrı ve nıün:ıka • 

Y
Jin::rmezkQr ko~,8:!,~~n~1 ,n :;vel te~dl~f v

1
e temi~at mektuplarının ~~~kb~~tı ~kuk~it 

ı marn lltındıı.n ·ü • ıne tC\ ı ey cmelerı. 
k 1 > z seksen lı' t 1 ·onu 111Uflur. lhalea' 5 b . ın rno re a tar ık bez kapalı z rfla rn·· k 

d ı.ı b k 1 • ırınci ıecn-i 9"'' .1 , '" una asayıı 
urt uçu tur, taliplcrın ""rt ~· n· "'7 tarı ııne mıisadif cumartesi gim.. t 

•- t al k · .. - name ve n . u eaa on .. ez sa ın ma omı ) onuna n umunesını borm,.k ilzre her · A k 
d l kl

. ıuracaatları gun n ara mer· 
ıaatın an evve te ıf ve temin· k \e muna ll)a ı tirak edeceklerin 0 •· 

. . d' .... ı me ·tupla guıı ve 
yon rıyuetıne le\ ı e}lcmeleri. nııı mnkhuz mukabilin le mezkür k · • 

'h. . • 17 9 omıs 

O rdu ı tıyacı ı~ın • ·929 eah · 
'J 1

. 1 gunu sanı 14 t 500 l 
nucaktır. 1P crın şartıınnw, numu · . e · ne <'l su fuçu u pa1.:ırlıkla alı a· 

d 1 ld ııt> ını kom n 
atinde prtname c )&Zı ı o uğu . ibı tcırıiıı:ıtlarılc ~e}onumu1.d:ı ornı teri H' ihale sa-

y erli mamulAtından be~ ) uz hın metre •'a l onu } oı ıınıuza muraraatları 
'k l . 3 b' • . • ınaşır ık hn k 1' . 

ya konınu tJr ı a e ı • mncı te~rin • 9?~ ap ı zarf usulıle munak 
saat 14,30 dur. Taliplerin artname \e nunıuııe ~ • ötzırıhiıı" n dif pcrc: mb ~: · ı g rm k ün h . ~ e gunu 
lı:cz satın alma komı. yomın:ı murac11at an 'C ınıııı ı.. ., 

1 
• e r tın Ankara uıer· 

aaatından evvel tamınat \C teklıf mektupların m ki 11 k <' klerin . ııı ıııuk bılırırl o gun '\"C 

;iya etme tevdi eylemelerı. . c ıııt>zkor k misyon 

I• zmit, Adap zan, 'fuzla ve Dancadakı kıtaat hayHınatı 'h 
il l · 2~ 1 tn "' olan rarfla münakasaya konmuştur. ıa eAı :.ı-eylül-q29 ~ r 1 ı saman kapalı 

a•keri satın plma komi yonuııda yapılacaktır. Şnrtrı nıl" ıır 11 'f, ın 1 ı;nat 14 tt> İzmittl'J 
cuttur. Taliplerın taıtname ini gtırınek üzre komıııyuııumı.1.ıı , 1 'k111 vonum~1.<la rnev. 
lizre İzmltteki mezknr komisyooa mi.rracantları • '

1 ıınıııclerıııi vermek 
•._..••••••••• ... •••••o•••••••••••••••••••· 

tE?.~~~~~~.1:~~-~~~~~~!~~~~~=:_~~d;.:;j K ıt at ılıtıy ı~ın 1500 kilo Be} pe) nır l ı r tıl ı • • • • •• 
ihale 1 15-9"929 l azar {?Unu s:ı::ıt onbe~tcn itılıeren )Upılar ktır ı 1 led~lt> .. tır • 

• • l:I l rııı Şllrtn m~ıDI g rme rı ve §:ırtııaıııede )azılı olan fekılı 1,; ı teı ıınntlar le ı.unıisyo 11 

hazır bulunma ar ilin olunur. nuınuzda 
K ıtnat ih929ti)acı için 899100 çel:i odun pııwrlıkla mub:ı)aa edilerektır. IhıtleAi 16 

e)lül • paznrte i günU b · la k '1' l l · • . • . , d t on eşten ıtılıaren 'apı ca tır. n ıp "rın şartname. 
11ını koınısyonumn a gormelerı 1 d • • · 1 . d h 'e §artııa mr ) aıılı olan l"ı!u ekı te mın at ani k o-
mıs) onumuz a azır bulunın lan ılfin olunur. 

K ıtant ihtiyacı için 1000 çeki f d · · 

15 2 
r .. r urun o unu pnlarlık.I mubayaa edılccektır. ihale i 

" 
1
·9 .9 ~ ~ .. rtn ~;d~ saati on,be,ten itib reıı vapılacaktır. l'aliplerin şartnamesini 

gurıne erı ' ,.- )ıı.zı ı o an §ekildek· ı · · l d h b Iunmaluı ilfin olun r. 1 omınat arıle keımi } onumu a azır U· 

G ümilş U)11 has ancai ihtiyacı için 230 ton K , - . 
nan Maden J,ı:ımnrn kııpalı zai'f 1 1 ok 2.:>0 ton kmple ve 100 t n Tu\ e-

u u ı o ınunak k Ih 1 2 T . . 
c\·vcl 929 1 ıırıhin miisııdif pazartesi t;irtıU ~ a :\}a onmu~tur . :ı e eşnm 
eiııi komi ) oıı.ımu n alma! rı H" ş:ıkn 'rı e~at 1 ~ tc )ııpıl ktır. Taliplerin ~rtııame 
mi 'onuııııızda lıaı r bulunmalan ilan olunl(" e ya ıl olan ekild kı teınınntlarile ko-

• u~ 

K taat ılılı\acı ı n 11996 çeki odun ıuızarlık c 
1 i · E' lul • 929 sah gı.inü eaat onhe•ten ifb uret.Jyle mubarnıı edıl\:cektır. Jhalesı 

· 
1 

• ı aren )apılıi al tır T ı· 1 • 
mesını görme eri ve aartnamcde yazılı olan ıek.ıld k' · a 11' ,.ı n t a· 
haıır bıilunnı ları n olunur. e t nıı ı.tla .yıe on.u:yoııuwuzda 

se e endis ·mel(-
• 

aıı ( 80) 
~ ey ı alına· 

eti 12 ay t ve 1 a ul 
~vve 

edi 
o 

/29 
ır. 

K ıti\I t ihtı) ac ,in :ıo75 kilo yaş üzüm pra.ıarl k Htretıyle mubayya edilecektir ihn· 
l l 7 • e\ lfı . · <)21 salı gimtl saat on hc~ı,•n itibuen yapılacaktır. Trliplerin şart· 

namc0ın gôrınt l • ı 'e şartnamede yaLılı olr.ıiı ı,.ekıldeki temiııatlarile konıie; onumuzdıı 
hıt ır l ı..l.ınnıalaıı iıfltı ohıhur. • 

ıtant ılıtl\ ı ·ı çin 757177 kil arpa p.ıuırlıkl mubn'tna edılccektir ihairei 19 • ey• 
h.ıl • q2Q l ı ı ıint> n ıı ndif pcr"embe ~tiııu sa:ıt onbesten itıbar 11 "apılacnktır. Ta· 

lıpl rın ıraıtı ıne nı c.rm lrrı H şartmımedc ,azılı olan şrkıld:.Jki tcmirıatlariyle ko
mİ!l) onur ıu d..l hazır b fı ı maları ilan ol ınur. K ıtar.t ılıtı a ı için 1500 kilo :re} tin pa.~ rlık eoretile ıılın aı:ı ~dil(rektir. ihaleqi 

16 · P\ 1 9 9 ı ırt .,ı • ıııu l on lı !!ten itıharen apıl ,ı r. fol plerin 
" ıt ıaı.1 in f! rııı !eri \C artııııınedc )azılı olan ı·k:ıdeki teıııına. )le komi )OUU· 

ınuzd ı ha ır bulunmaları ılun olunur. 

................ ~ .......... ~ .. ~ . ....-.······ ... ···· ... ···· .. : i Dör<hincil kol ordu sabnalnıa konıisyonundan: ! 
·····~·~·· .................................... ~ ............... ~ 

Kilo Cınsi · 
11000 Bulgur 28 • 8 • 929 tarihinden itibaren bir ny ıarafında pazarlıkla 
14300 Nolıut 
14000 Soğun 
11000 Kuru fasulya 28 • 8 • 929 dan itibaren bir hafta zarfınd:ı temdit ve 

t. - 9 • 929 çar~aınba runu saat (14) te ihaleleri icra 
edılecektir. "' 

5500 Mercimek 
3500 Pinnç 

Eskioehirde Ha)& kıtantının ihtiyacı için ) karda }anlı (6) 
nndıı i ne uhat ~eçlıılc muba.>aa edılccekl ınd n tıalıplerın 
komı > onıı gel melen. 

••• • 
l - T nare taburu hinal&nndan bir kısmı tamir 
2 - • • lıapanat ahırlıın )entden .in a 
3 - Tanarc meydnııında )enıdeıı Tav binası inva 

kalem erzakın hiıalıı.· 
)OYUlU 

4 - • • • Ta lirluıııe • 
5 - • mevt ut tamırlıane ile h:ıngıırların ııakaf ve duvarları tamir. 

. Bııliida yazılı lıt ~ kalem iı şııat tapalı 1.arf l•sulile 2.10.929 pazar guııü " at (lO}da 
ıhıı.les )npılma~ U~e 12·9 929 tarihinden itibaren (20) gün müddetle munıkas:ı)a ko
nulınu~tur. Talıplcrın enrtnnrr..: ini gôrmck uzıe her gun ve )1.ıvuıi ihalede kapalı zarf· 
larile L.omısyonıt gelmeleri , 

••••••••• 
Es • h' • • kı e ır kıtnntı.ııın il ti}ncı olan ( 30100) 'kilo sığır rtile ( 7500) idlo koyun eti 
28 8 • 929 dnn ıtıbren (20) gün muddetle 'e kapalı zarf usulile münakae:ı)a konul· 
doğundan talip olanlar erniti l:iğrenm k uıre her r,un ,c )evmi ihale olan 19 • 9 · 929 
çarşamba gtlnu saat 14 te teminatı mu\"akkntt.lı rile komi&) ona gelmeleıi. 

.... -fi ••• • .,. . . 
. Kolordu kıtaatının ihtha ı için (1500 kılo kuru fnsul)C (7500) kilo bulgur (7500) 

hılo pııınç 'ie (6000) kılo mercimeğin pa1.ariıkla muba)aa edilt-ccğinden şartnaml) iııi 
görmek \e pe) surrnch İSle)enlerin her gun koıııiı:ı)ona nıurıcalltları. 

i ..... M;k·a;ii;i·;;i:;;;i;·;;;;ı:~i;ı:k~;;s·;~;;~~·ci;~·-ı 
..................................... ~ .......................... . 

Kilo 
2000 : Keten ".l oh umu 
9000 : Burçak 

Fenlathikat ~1<'ktrhi p:ıivercinleri için belada cins ve mıktarlan muharrer 2 ka· 
lrm ) eı ı m rnıkasa ııtrla talili zuhur rtı w<lı ind n ine nvrı &) rı :ırtnnmede ol:ır k 
pazarlıAı 17 • hlu1 • 92t) alı gıiniı anı l'> d Hnrbı)f! Mektebi yemekhaneleri öniııı 
del.:i ırınhallı mal unda pazarlıkla satın alıııa~ktır. ..-ru1namelcn için komisyona 
murac atları 'r · tirak içind(" pazarlık malıalliııde hazır bulunulması ilan olunur. 

Koyu kestane doı u Beygir 
Torcu ~akh)e Mckt lıi malı olup hizmete eheri.h olnu.ıyan halnda cRkfıli yazılı 

· ı. Adet lı.ı, un Muza) ede suret ile 'e 16-E)lul·929 Pa rte i gilnu saat 9 ıi n 12 ya 
kadar Fatih At P :arında ınemurl.m huzurile ııııtıUıcaktır. H~r bir rüsum ve Pul ma· 
ıınrifi alana ait olmak uzere taliple iıı mahalli mezkQrda hazır bulunmaları ilnn olunur. 

La'ia marin kömürü 
Ton 
800 

50 
600 
900 

2.'l 
550 

15 
800 ~ -374-0 

Harbiye Mektebi için ) 
Halıcıoğlu lise~i )Bir gıı.rtnnmede 
Tıbbi)e Mektebi için ~ . 
Haydarpaşa Hastanesi için ır B §ll namede 
Pi\ade atı" Mr.ktebi • 
Gulhıme Ha tıııır i için } B"r 
Maltepe lise i için ) 1 

§ rınnmede 
Kuleli lisesi için } Bir şartnamede 

4 
~alada Mahallerile lıir.alarıııda mikdarları muharrer 3740 ton Lne marln kömCirü 

p fart namede olarak kapalı zarf urctile satın alınacaktır . • uııakasaları 22-Eylül-929 
h n;r d 81 • glınn saat 14,30 da Harbiye Mektebi Ycmehımelcrı ôııundeki münakasa ma· 

8 ın e ıcra kılınacaktır. Taliplerin şartııamelc:ır için nıahnllı ınezltCırdakı komisyona 
muracaııtları · · · 1 ·ı ı·ı ] ·ı b ~e ıetırnk için de şartnnmelerı ,·re ıı e haıırlayaraklan tek ı mektup arıııı 
ı ma f'r mut b'l' d d • 1 ,., 
1 

a ı ııı e saati muayyenesıne ka nr komisyon riyasetınc verme erı ıuın 
Ull r. 

'Jandarına imalethanesi 
. müdüriyetinden 

11 O Ç f çı2.me kapalı zarfla aatın rılın t tır.Münakasa istnn bul da 
g"'<lil\ pnşadu j.mu ı·me ·malat hanesinde 21 E)lfll 929 cumartesi günü 

c t 14 te ya l c:.ık 11.l eklifnameııin tarzı imla ı ~artnamede munde
dtr'.;tir şat name in c.ıl t h neden verilir. 

tari ıine a 

-
Dünyanın bütün ham 
kauçuk istibsalatının 

altıda biri Gudyer 
fabrikasına gitmekte 
dir . 

Bu miktar, Gudyel' 

den sonra en büyük 
lastik fabrikasının kul· 
landığı mıktardır • 

Yüzde elli fazladır 

Damla damla göl olur 
Ataların bu söziindeki isabeti tasarruf kutularımız kadar kuvvetle 

ispat eden bir şey olmaz. Farzedelim ki bir yaıında bir çocu
ğunuz var bu çocuğunuzun istikbalini temin için her gün 

kumbaraya yirmi beş kuruş atmağa karar verdiniz. Her 
gün kumbaraya attığınız bu para bir sene sonunda (90) 

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

zaman (1200) lirası, on beı yaşında (2000) liras• 
yirmi yaşında (2900) lirası toplanır. Hayata 
atılacak çağda bu her miişkili atlatan bir 

•ermaye olur. Derhal Bankamızdan bir 
kumbara alınız ve bu günden tezi yok 

her gün 25 kuruş arttırmnğa 
başlayın • Bu gün arttırdığınız 

( 25 ) kuruş yarın çocu-
ğunuza bir sermaye 

olabilir. 

~ 



Pazcır IKDA~l, E)liıJ 15. Jt>~. 

!I 
11r 

Doç kamyonunun lıer pa ·~ası, a~mi surette dayadcak şekilde 
iınal edilmiştir, 

En fena yollar, arızalı yokuşlar, 00( un mebzul kuvvet ve 
sağlaınlığını ispat ettiği sahalardır. Frenlerde inki§af eden bey
gir kuvveti 60 tır. Buna rağıneıı beıızin sarf· ~ratı, hayret edile-
cek derecede cüz~idir. 

Sür'at bu boyda bir kanıyondaıı ümit ed· meyecek derece 
fazaladır. Akseleratöre ayağınızııı hafif bir teınası koca l{amyo
nu tenezzüh otomobili hafifliğiyle ileri sürecektir. Kanıyonda 
sür'at ne olacak deı11eyiniz: Fazla sür'at, fazla sefer yapmak iın
kanı ve binn.etice fazla kar demektir: · 

I --
akli y ecili k yapma istiyOrsrinız, bunun karlı bir şekil al-

yalnız DO( kamyonile ınünıkün olacağını unutma-

Tlırkt~s e için umumi Vekili: 
Kemal Halil, Mehmet Rif at ve şürekcisı 
İdarehane ve satış yeri: 

· Beyoğlu İstiklal caddesi 1
0 168 

Telefon Beyoğlu 7 42-7 43 Telgraf: Tatko 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayaıoıpaşa Jandarma karakolu başında 
'f elefoıı Beyoğlu I 755 

Taşr~ ~cc:.r.ttcı.likla..rı : 
Ankara : Zabıtçı zade ve şeriki 
İzmir : Mahınut Celalettin he} 
Kay eri : ~lulıaddis zade Aliın hey 
Adana : l\luharrem Hilmi bey 
Gazia) iııtap: Güzel hey zade Hasan hey 
Trabzon : Hacı Abha ve n1abdunıları 

Jandarma imalathanesi '" 
müdürlüğünden 

Elazizde üçüncu seyyar Jandarma alayınca kapalı zarf usulile sntın 
!llınacak yüz otuz bin kilo arpa münakasası 16·9-929 pazartesi günü 
, .. at 15 de Elazizde mezkur alay karargahında mubayaa komisyonunda 

T~ı ... lrr fl' -l • r · m .vcm:1 mi'rı:ıc"' th,..ı •• 7ımd•r. 

Diyarhekir: Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 
Edip beyler. 

Bursa : Nasuhi Esat bey 
Samsun :Esat efendi zade Se\•it Bilal B. 
Gireson :İsmail zade Vahit v~ şürekası 
İ parta t intibah şirketi 
l\1alatva : Badılı zade 'fahir bev 

·' 

Arpa münakasası · 
Halkalı nebatat islahı islassı yainide müessesemize alınacak olan 

arpa ve s~i~e kapalı zarf usulile munakasaya konulmuttur. Taliple!'in 
şartnamesını görmek üzere hergün munabsaya iştirak için de yevmi 
ihale olan 18 eylül çarsanba gi.ınU saat 12 ye kadar teminatı mu• 
vakkatelerini defterdarlık binasında müessesatı iktisadiye muhas'bi 
mesulliY,inc badrttcvdi saat 15 te ziraat müesseseleri m:.;bayaat 
1 r • ' onı• '\ r- 1 '" i. 

~ı~- ~ TAKSi:\lDE ST~D) OM KAPISl~OA 

Mehmet Ali beyin 
Milli ŞOFÖR ve zirai ~ A · İ Jj 

M'1:KTEBİ 
~7 ' 

,,...---.,~" ~ . / ~~~ - ~, 
/F:\ı I~~~~~ 

Her çe:.it 
GAZ MOTOR1. 

~"'· 1. ' . ;;-ıı . . . . -~ ~· ~( 
C-· k?- c.t: J :iJ 

OTOMOBİL 
TR AK T 0 R, 

AUTI Z1RA1YE 
DER..J \ ERlLlR 

VE TALlMI 
YAPTIRILIR 

.M~ktep garajında TAMİRC1L1K tatbikatı gı1 teri1ir· 

YAR N AKŞAM SAAT ~ da 
yedi devre haşlayaC'aktır. Talı il müddeti dört aydır. Ders 

zamanları İŞİ OLANLARA DA u}gun gelir. 
Ücret 10 talimle 50 lira, 20 talimle öO liradır. Takr;;it ile 

alınır. Taşralılar için çamaşır ) ıkmnc.ı--ı il» yatak ayda 8 liradır. 

Asarı atika müzeleri müdüriyetinden: 
:\IU7.eler idaresinde yaptırılacak tamirat keşif ., e şartname i mucibince 

25-9·1929 Çar;?amba günli saat 11 de kapalı zarf uc:uliyle ihale edilecektir. 
Talip olanların şeraiti öğrenmek ve tamir t-dilecek )erleri ı:ı;ürmı:k lizre muze 
mimarınn müracaat etmeleri ve teminat ve teklif mektuplarını da muzeler 
ınuha)aat komisyonu riyasetine \ermeleri lazımdır. 

T AKSJMDE ST ADYQM ~ Arkasında 

Progrıım ameli ve der nletlerife\ kalüdedır. Altı :.eııı>d nbı rı ) urkiH•nin ~ 
mükemmel şoför mektebi okluğunu fili}atile ispat etmPl,trriir. Birç~k \esile
lerle umumi tevecctih ve takdirlere mazhar olmu~tur . 

.Mektep çatısı altına alamadığı meslek arkadaı.larına (Şoför kitaphone i) 
namı altında kitaplarile hizmet etmektedir. 

Kadın ve erkek amatör kurJarına başlanmıştır. Bir amatör için, bo' 
vaktinden istifade ederek 30 lira mukabilinde mlıkemmelen otomobil kullan
masını öğrenmek \!e yahut saati yalnız 3 liradan ibaret olan perakende talı[ll 
dersleri almak mümkundür. 

Istsnbul FORD ACENf ALICI yeni bir Ford otomobili alacak olan şahsı 
Ucrc!ti acentayn ait olmak üzre mektebimizde ) t>ti~tirmektedir. 

Birinci Teşrin iptidasında açılacak 48 irıcı ) "'nı tedrisat Clevremize tnleb 
kaydedilmeğe başlanmıştır. Tedris müddeti •3 ay, ameli ve nazari ücret 50 
liradır. 

Mektebin hu::u<::i yatakhanesi ve tamirhane~i mevcuttur. MektPp hakkındıı 
ıırzu ettiğiniz taf ... ilatı mathu programımızda oku) unuz. Adresinize meccaneı 
gönderilir. Telefon Beyoğlu 2508 

iRadium 
Tıraş' 

Bıçaklarına 
Dikkat 

Baladaki k1i~eye azami dikkat etmek yalnız bayilerin değil,bikümle 
RADİUM tıraş bıçağı ic;timal eden zevatın menfaatleri ikti
zasındandır. Yerli malı "HAKİKi RADİUM .• namı altında 
Radium Lamba Ticarethanesi tarafından son zamanlarda kiya
s'iya çıkarılan bıçaklar taklittir . iınalarınızı bozmamak için 
bu mahut bıçaklardan ~akının ız . alıt,,.Jerin üzf'rindeki " HA· 
KİKİ,, kelimesi sizleri aldatmasın • Yalnız Almarıyanm Mr~
huru Alem '"ROT - BUHNER,, fabrikaı;;ı tarafından J 90 ı 
senesindenberi imal edilen H, rcsmı balüdaki klişede (;ç.ırıı-
neıı RADiU~1 tıraş bıçaklarını Ketenciler ve Marpuççular vr 
Tahtakalche muhterem tüccarkırından ve her tarafta umum 
dükkancılardan arayınız. 

Fiatı: 10 adedi 70 kuruş, aderli 7 buçuk kuruştur. ] 
1 Berlinde Tempelhofta ROT. BUHN.l:.R Anonim Şirketinin ı 

1 

Türkiye Umumi. vekili Galatada _Kürk~übaşı hanınd 4 numerods 1 
gmp +M~P I YE H P 1 R 1 M l AN 

ı ---------
Uşak satın ahı:ıa. ~omisyonundan: ıırf 

Uşakta bulunan kitaatı as.ke~ıye ıç~n lO_üOO ~~1o ~!.!!" 1.1 ot kape .~~ cltt 
usuliyle munaka~nyü vaz edılnıış ve ıhaleı kat ıyesı 21 EyJOJ q,,,, ti 

i~rası mukarrer bulu~muş oJd~F-dnda~ taliplerin 127 5 lirBl.k terrı'f ~o 
muvakkatlarını hamılen yevmi meıkur Şaat 14 de Uşak satın 8 

komsiyonuna müracaatları. ---·----
;:;.•"•m••·;:.;:;.·;=:.::,.ı..evli ve nehari -Kız ve €'J kek"~ · .................. " ....... ~.. ~-•:.ı••• •••••• " 

=c • ı· 'f 1 1 • . • ·i·i:I. ı~ış ı era { {l · -'ıse-~:. l,j 
1 

: Ana. ilk, orta ve lise ikinci devre birinci sınıflaf na Y~ r :I': 
: 17 kaoa : ~ 
; talebe kayt edı{mektedir . Her gün saat 10 • ye i c 
: müracaat olu:ıı.r. .... f : 

~ ~ ~işanta~ı - H.alil Uifat pa~n .... ~.~~-~.:!:~ ...... ~fj 
,, ..•.....•..•.•.•.......•.•••••. .aı._Tlf B ·1 25'!,....~. . ........ . 

V" e e on : CVOg U .._ I "·••n• •••••··-·••• ...... ....... ··:;:·-.;::;:······· ~~ ..... ,, "n ı.ıt 
~·uı muciur: 1:.s'ııt •• &l•· • 


