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FiLiSTiN, 
·iRAK 

fn,ıltarede Flllıtln ve frak ıııan
dalanndaıı vureçllmeol hakkında 
pek bOJGk bir temayGI ıarillüyor. 
Kendimizden hiçbir ıöz ıaylemlf 
olmamak için, bu ılltuada, ııazete
ler kıralı ıaeıhur Lord Rothemere'la 
clhaııı velveleye veren şiddetli bir 
makale.indeki bir kaç fikirl nakle
decetlz. Unutmayalım ki bu zat su 
kablmamıı bir yahudl lordudur. 

Milyarder ııuetecl ıözlerinl çiy
nemeden diyor: 

lnııUtereda ıanayi kötil bir buh
raıı ııeçlrdlji bu devirde biz bu iki 
Arap illkui için tam üç milyar 
türk llra11 ıarfettik. Bu parayı ln
ıriliz vergi milkelleflerl bkır tıkır 
ödediler! 

Bu mandalar pek ıaçmadır. A
mele hilkllmeti Mı11ra iıtiklal ve
rirken bize hiç faldui olmayaıı bu 
tehlikeli mandalın muhafua 
edecek mi ? Halkımız verııileriu 
barı altında inim inim inlerken bu 
maoraflara devam edecek miyiz? 

O uzak ve ııayrl medeni diyar
larda Britanya devletinin işi ne ? 

1917 de lnriltere iki mütenaku 
beyanatta bulundu : 1 - O zaman 
hariciye nazırı olan Balfour , mille
te, mecliılere danıımadan Kudü.te 
yahudilere bir "yurt" temin edecej-1-
ni ıöyledl. Sonra hükiimet araplara 
beir beyanname netrederek ,milli 
idare teoiı edeceğini vadetti. Hal
buki yerliler zerrece işe karıttırıl
mıyorlar. Bütün kudret inıriliz vali
ıinin elinde temerkllz etmiftir. 

Bu araplar, müıtekil olan habe•
lerden de mi aşağı? Bil'akiı kudüs
liilerin içinde kendilerini idareye 
muktedir klmıeler çoktur. 

Bu mandanın yahudilere bir men
feati dokundu mu? Ne rezer! Ge
çen oene oraya 2178 muhacir ııitti. 
Fak at orada oakin yahudilerden 
2168 zi de hicret etti ... 

Bu maorafa rağmen oraları ile 
ticaret mi ediyoruz? Kudüı ticare
tinin yalnız yüzde on bir buçuğu 
b:zimledir. Buna raQ-men inııilizler 

:ı-eçen yıl, Manda idareıine, devle
tin kefaleti ile 45 milyon türk lira-
11 borç verdiler. 

Son heHba göre ( reoml ) Fi!is
tinde 650 bin ara;>, 140 bin yahudi, 
75 bin hıristiyan. yaşıyor. Ekseriyet 
oyrada iki bin oenedenberi eakindir. 

ahudiler · b' k b • K 1 ıe ır aç seneden en 

1 
u.düahe ye•leımişlerdir. Bu türedi

erın atırı i · 1. !arından hçın yer ıler nasıl hak-
".'8. nım bırakılır? 

Farıedınız ki Britan d 
il 'dk'GI ya aası 
ıerın e ı a memleket! h 

diler bir az muhacir Ye nebi ya u
1
: 

.. . l . r va ı 
gondermış er• Gallılerin hükllm tt 
hiçbir mevkiler! yok. Kıyuı ne;ae~ 
diniz. İ9te, İngıltere fillst!nlllerin 
üzerinde böyle bir beli.dır. 

İrak için iki ve bir çeyrek mil
yar türk lirası masrafa girdik, Buna 
mukabil ne kazandık ve ne kazan
mak ihtimalimiz vardır? Göya ora
da petrol bolmuş. 

Irakta elde edilen taş yağı an-
cak kendilerine yetişiyor. Cihanda 
pek fazla petrol istihsal edilmekte
dir. Fiatlar düşkündilr. Bağdat pet
rollerini işletmek için denize kadar 
borular döıemeli, tulumbalar işlet
ıneli. Bu, milyarlarca ioterlin lira11-
nın çöle dökillmesi ile olur. Dünya 
iotihıalilb bu kadar ç 1'ken acaba 
bunun utarı yüzünden pabalı çık
maz mı? 

Diyorlar ki Irak büyük miktar
da hububat yetittlrebilir. Lakin ıon 
reomi raporlara ııöre iıtihıal 
pek ehemmiyet.izdir. Ve memleket 
dııarıdan butday ithal ediyor .. 

Hele !rakın müdafaası? 600 mil 
ötedeki bu yerin civarındaki deY
letlere kartı müdafaaaı gayet kül
fetli bir ittir. lraka ikame ettitimlz 
bebek kıra! dalma para iıter; lnııi
liz vergi mükellefleri bu parayı ö
demete mahkiimdur. Acaba İrak 
orduıu ne halde? lnııiltereııln Yer
gi mükelleflerine her sene 4,750,000 
türk lirasına nıalolan bu ordu inıri
liz askeri raporlarına ııöre bir iı
kelettir, ve resmi ifadeye nazaran 
esaolı bir harekete muktedir detil· 
dir. 

AdORye <dle ilk murafaa 

icra reisi Refik Bey dün 
ilk mürafaayı yaptı 

MORAFAA C'..i.LSF.si 

lotanbul icra itlerinde lera me
murlarnıın kararlarına kartı vuku 
bulacak itlrazlan dinlemek ve bu 
ıuretle bir mllrafaa yapmak karar
lıtmıftı. 

ilk mürafaa dün icra reiıi Re
fik B. tarafından yapılmıtbr. 

Bu mürafaa Atiye Melek H. lı
miııde bir kadınla, Abdlllkerim B. 
araaıdea olmuttur. Bunlar beyinle
rindeki icra itinde mevzu bir haczla 
devam ve ademi devamı huıuıuada 
yekdiQ-erinden müıtekldlrleı. Refik 
bey her iki tarafı da dinlemlttlr. 

Kararını batka (Ün tefhim edecektir. 

Adliye teftişleri 
Mahmut Eaat be,.efea<ll.ha bu 

1abah Adliyeyi ve hapioaneyi teftltl 
ve öf leden ıonra da Y alıvaya hare
keti muhtemeldir. iCRA REiSi REFiK BEY • · 

nsmet Pş. Hz. \ A<dlODye vekıın 

Başvel{ilimiz Tevkifanede 
yarın geliyor dünkü teftiş ---

Yunanlılara verilecek cevabi 
notamızı hazırlamakta olan heyeti 
vekileye riyaset etmek üzere Aıı
karaya ııitmit olan Başvekil lımet 
Pş. Hz. nin yarın tehrimize gelme
lerJ kuvvetle muhtemeldir. 

ismet Pş. Hz, ile Hariciye vekili 
Tevfik Rüştil B. ve muhtelit müba
dele komisyonu nezdinde Türk he
yeti murahhua reiıi Tevfik Kamil 
Beyin de ayni trenle ııelecekleri 
zannedilmektedir. Tevfik Rüttll B. 
yarın ııelenıediği tak tirde bir kaç 
K"Ün ıonra ~ehrimizde bulunacakhr. 

Şu naklettiğinıizdeki sözler bel. 
k' 1 muhterem lordun beyanatınnı 
onda b. ·d· H ırı ır. ükümeti aleyhine 
k~andi ~·'l.· 'ıert. ifadeler munhasıran 

ı ır erı olmaktan da uzaktır 
Her ferdi yılda 177 tu·· k 1• • . r ıraaı ver .. 
f~r;bi~n 1~ i~siz amelesinin nıik

·ıı....., h mı yonu çok geçen İngiliz 
mı cu ep böyle düş- .. G • unuyor. eçen 
ay malıye nazırı Snowden 1 H 
konferansında İngilizler· ' •1 aye 

d ın a aman-
lar an alacaQ-ı tazminatı arttı 

ff k rmata 
muva a olunca, fırka far' ö 
·ı k • • h . Ki il ze-ti me ıızın er ıngiliz bu tı 

hareketini alkışladı. Amele hllk·~· n 
, Yhle-

tlnln meolefi hazineyi böyle vahi 
muraflardan korumaktır. . 

Bakalım Mac Donald kabineoı 
bu mandalar hakkında ne yapacak! 
Her halde manda amele partiıinin 
ıiyui akideıine uymamaktadır. 

Filistinde bir yahudi yurdu teoiıi 
tecrübe ile sabit oldu ki beni-loral
lin de menfeatine uygun ııelmlyor. 
Rothemcr' in fikrince IDriliz milleti 
ve avam kamara11 Balfour' un va' dl 
ile batlı olmadıQ-ından amele hükQ
metl bundan her iıtediti zaman 
vazııeçebillr. 

M11ır iıtiklallııin takviyeıi, frakın 
manda altında bulunmakla beraber 
yavaş yavaş istiklale doğı'u ııitmeoi 
Sritanya müıtamerat siyaoetinde bir 
detııiklik olacatına delalet eder. 

Ceıaı NURi 

---
Adliye Vekili Mahmut Eoat Be

yefendi dün öQ-leden •onra refaka
tinde lıtanbul müddei umumiıi Ke
nan ve müfettişlerden Ziya Beyler ol
duğu halde Tevkifhaaeyl ziyaret ve 

tekit etmiş-lerdir. Mahmut Esat Bey 
bu eınada mevkuflarla ayrı ayrı 
konuşarak ellerindeki milddetname
leri ve diğer evrakları tetkik et
mişler ve bir şikiyetleri olup oll!la
dıfını ıcrmuşlardır. 

Mevkuflar adliye vekiline ııör

dükleri muameleden memnun ol
duklarını ve bir şikayetleri olmadı
ğını aöylemişlerdir. Vekil bey bu 
teftiş esnasında irtifa maznunlarını 
da görmilş ve onların da bir şika
yetleri olmadığını ögrenmi~tir. Bu 
meyanda irtişa maınunlarından 
Neıim Mezelyah efendi vekil beye 
bir istida vermiş ve Mahmut Eaat 
bey tetkik etmek üzere İ•tidayı 

almiştır. 

JakBasat 
tahliye edildi 

irtifa maznunlarından Jak Buat'ın 
verditi İ.ltida müatantiklikçe tetkik 

dilmlt ve dOnb eş bin lira kefalete 
rapten tahliye olunmuıtur. 

Dün Çekoslavakyalı 
talebe geldi 

Dlln Çekoılavak talebelerinden 
mürekkep bir ııurup Darillfünuh 
şeheimire ııelıniştir. Çekler üç gün 
kadar te rimizde kalacaklardır. 

.fırka ocak kongreleri 
Halk fırka11 ocak kongreleri 

burünlerda bitecek, nahiye konıre
lerine ba9laıııcaktır. 

' ; 
VENEDIK 

(EtıtJeke iki parçaaı intifar eden 
seyahat intibalannın mabadi :} 

Göz, ıörmek için dejtil, alda
amak içindir. 

Seyahatınua ilk merhtleıiai 
tetldl edea Venedlk büttln ıüze
Jlilı: töhretJae rağmen halı:ilı:atta 
büyük bir batalı:hlr. iheriae lı:ur
ulmut rutubetli., ufunetli. huta
lıklı bir ıehirdir. 

Veaedliin bulaaık ıuler içlll
de yoıuadaa nihayeteiz yetil bir 
.. 1ı:ah var. Evleri• ytlzde doklanı, 
yapıldılr.lerı ctlndenberl cGneı 
gllrmemittfr• Birçok ıokalı:lar 
blr bnçuk metre genlıliğind• bi· 
le dejtil. Venediğe verdıjtım cU
ailn akıamı IJ'Upla beraber ıu
larclu Yetil bir hayal halinde çı• 
lı:aa 11tmaam yulllfllk ve ulak 
elleri etimin Gzeriade dolafb ve 
vftcudumu titreme içiade bırak
tı. İtte ıö:z. doğru görme1ini bil
ıe, pirler ve Aşıklar şehriDi bö
yle ıörecektl. 

Fakat herkeı gibi, ben de 
Veaedlii olduğu gibi ıöreme
dim. Kazanovaaıa vatanı bin bir 
hayali• p'paıma biirilnmilt ola
rak karflma çıktı. 

Caddeleri, ıokakları renkli 
akiılerle dolu durıun lı:anallar
daa ibaret olan bu şehirde ae 
otomobil, ae tramvay, ne at, ne 
araba ıilrültllall nr. Sıık6t ıala• 
rıaıa Dal'ıada dizilmit daran. 
,.,.ı.tea, ,..praktaa. altıa Ye aa
•eıten öralmtlt harap •eraylar 
tıpkı Dojlar zamanında oldulı:ları 
ıribi, " Saint Mire ,, meydanının 
ortasına dikilmif yükıek tunç di-

. rekler üzerinde büyük kırllllD 
Veaedik hayratı hilla her pazar 
ılnü iki muazzam iülyan bay
rağı ortaıındıı. Adriyatlk denizinia 
rOzgôrlarile dalgalanıyor. Her &e
ce btlyülr. kanalın ıuları aanlı:i 
eski Venedik karnavallarını• ıtık 
hatıraları ile dtlsilniir. BiltQa dO· 
kkanlarda h&la satılan mercan 
gerdanlıklar, l\lurano camları, 
Buraao dantelleri ve i!lenmit 
derllerdir. Killaelerin e1ki büylllı: 
çanları hilli ikide bir havayı tııaç 
tarkılarla dolduruyor. Mavi aema. 
yrejti zevkten eritecek kadar 
mavi olau sema, yüz binlerce kı
rlangıcın kaçıcı küçük siyah mü
ıellellerile dolu. Böyle bir ıehir
de aaırların dejtiştijtindea haber
dar olmak ae mümkün 1 

Venedlk belki dünyada eti ol
may".11 bir tarihi tehayyill ıehri
dir. Uç eOn ve üç gece Venedlk
te, kırmızı ciibbeli Dojlar, ırizli 
bir işk telAkiılae ıondolla giden 
çıkık alınlı matukalar,lı:adife mil
ekeli Aşıklar, buıeler, hançerler, 
zehirler, bileler, zindinlıır ve 
ölümler içinde meı'ut yılfadım! 

Ahmet: Ha•lm 

Dktnsat veklll 

Şakir b. dün 
avdet etti 

Bir kaç (Gndenberi Bunadı bu
lunan lkti1at vekili Şakir b. dGn 
avdet etmiştir. Buııün ıehrlmizde 
kalacaktır. 

iktisat vekili beyin Ankarayı 
VU•ulün!i müteakip burade bulua
dutu müddetçe teftit ettlji lktiıat 
vekiletinc merbut mlleHeaatın ba
zm hakkında bir takım yeni tali
mat ııelmeıi kuvvetle ihtimal dahl
llndedlr. Bundan batka Şakir B • 
Bunanın ıınai ehemmiyetini da na
zarı itibara alacaklardır• ---

Garajda sui istimal 
Emanetin Fatih garajında aul

lotimal oldutu tahakkuk etmit ve 
ııarajııı ıermakiniıti Zeki ve uata 
batıaı Zekeriya efendilera ııtcn •I 
cktlrllmittir. 

Her gün 8sayafı 
Telgral adresi : lstanbul, lKOAl\1. 

: Jstanbul, 1797 Telefon 

Nasrettin Hoca! 
-6-

Ana! Ana! Nuh zamanından kaim 
bir ahır dolusu antika öküz 

buldum! Hepsi de canlı! 
Kemalettin Şükrıl 

- hARı'ıltlı ACIJl.IJ. ORDl:.K ÇORBASI YiYORUM.. 

ACEMi BÜLBUL BU KADAR ÖTER lal J 
( Lütfen oayfayı çevir ı 

KomlYıınınstDDk var ma ? 

Bir şiirden çıkan ~aya 
dün haşladı ve hıttı -

, _ -----
RESiMLi AY MES'UL MÜDÜRÜ BEHÇET BEY VE VEKiLi 

Komilniıtllk propaııanda11 yap
mak cllrınünden munun bulunan 
.. Reıimli Ay ,, mecmuaıı mes'ul 
mlldilril Behçet beyin muhakemeıi
ne dün ba,Iandı ve bitirildi. 

Reiı Kudretullah B. mev•uu da· 
va olan 11 lıimsiz adamın şiirlerin· 
den: Sesini kaybeden şehir ,, in ne 
demek olduQ-unu sordu. 

Behcet B. alel'ade bir tiir oldu· 
tunu ıöyledi ve bir •ey anlatmadı. 
Milddel umumi muavini Kimli B. 

d derek maznunun ce .. 
iddia11nı ser e312 inci maddeıi mu-
za kanununun . d' 
lb . tayini cezasın1 1ste ı. 

c ınce . 1 f E , 
B 

üteakip vekıl r an mın unu m d b .. d B üdofaada bulun u ve u fnr e 
1 't m buldo yapılan otomobil grevl-
1 an d .. b • d h nin bahıedil igını, . u y~ı . en fe . -

rin 5 esini ka)'betm1ş olauııunu, fı• 
irde komüniıtlik propagandaaı ol
madıX-ını söyledi. 

Mahkeme kararın cumarleıi ıG
nii tefhim edilecegini bildirdi. 

,,. 
tea 
u. 

rtl 

tb•· 

d 
1 

a 
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- ANA 1 NUHU Nl!.Bt ZAMANINDAN KALMA BiR AHIR 
DOLUSU ANTiKA ÖKÜZ BULDUM 

Nurettinln, eve geld!ğl zaman 
•abaaıadaıı bir araba dayak yediği
al ıllylemek fazla olur. O, kıçına 
lııdlrileıı tokatların ac11ı ilei avaz 
&Ta& uykırırken hill: 

- Beıı ne yaptım baba. Eter 
kurbatalar olmaaa idi iki yüz akçelik 
qek llbllr dünyayı çokhıı boyl.ımlı. 
Şlacli elli &keçye mi acıyorau.n? 

lyor, kabahatının ne oldutunu 
uılayamıyordu. 

Nurettlnin evde iş ıördüA'finü 
yazmı1tık. O yaramazlıtına, haşa
nhtına, bazen çok ince ve bazen 
tle ipe aapa ırelmez ıözlerlne rat
aea keadine verilen işi batanyor-
4u. Hatta yatı ile miltenaaip ol
aıayaa atır itler b1le yapardı. 

Baba11 birırün: 
- Al ıu kazmayı, dedi, bahçe-

4e, cluTar dibinde bir çukur aç! 
Nurettin tek tarallı ve oldukça 

atır bir kumayı kaldırarak ba\çe
de babuının kaz!.. dediği yeri kaz
aıata b laıd. O, bu iti bir oyun 
ıribl kabul ettitl için kendi krndi
ııe lıea çah,ıyor, hem de ,arkı ıöy
IOyordu. Nihayet toprağı kazarl..en 
kumanın utlkametini taşırdı ve 
yudakl komfu evin ahır duvannı 
delmeta batladı. 

Duvar delinip te delik açılınca 
Nurettin t••ırdı. Acaba bu Jelik 
nffHI idi? 

Batını uzatb. Alıırda kimi yat
mıf, kimi ayakta ıekiz on tane 
laek n llk!b ırörüace evveli hay
ret etti. Sonra da blrJenbire ıevi
nerek ye aeviaçle haykırarak. mut
fakta eritte afi pişiren annesine 
ko9tu: 

- Ana! .. Anal .• ... Otlunua böyle tellt veya ı....I-
nçll hitaplanada daima bir gariplik 
yaya budalalık g!iren Sıdıka hanım, 
yiae bir halt etti endişeıi içinde 
,.,.duı 

- Ne var? 
- Hani ıeıı geçen gün Akşe-

birde bir adamın toprak kazarken 
Nuh zamanından kalma bir küp 
antika altın buldul;unu ıöyleml

yor mıydın? 
- E. .. ? 
- Ben de toprak kazarken Nuh 

zamanından kalaıa tam bir ahır do
luıu antika inek, öküz buldum, 
hem de hepıi canlı canlı ... 

• z. .. a11ı kadın, oğluna antikanın 
ne demek olduğunu, Nuh zamanın
daa bu zamana kadar diri mahlük 
kalamıyacatını anlatmak için epey 
mltkUllt çekti. Maamaflh, hocanın, 
daha kUçük yatta iken ıöylediğl 
ve zeki11nın ş ' ddet Ye lncclitine 
miıal olan bir çok nükteleri ıöz 
öailne ırotirilecek olursa bu antika 
öküz ıre inek mea'eleıinl alay ot
ıun diye ıöylemiş oldutura daha 
ziyade Uıanmak lazım ırelır. 

• •• 
O ırün mektep yanm azattı. 

Ötle vakti çocuklar hep evlerine 
datılmıtlardı. Nauettin de eve ırelir 
gelmeı: 

- Ana 1 Kamım aç 1 
diye bağırdı. Sıdıka hanımın o 

gün öğle yemeği hazırlığı yoktu. 
Oğluna iki büyük parça (dürüm) 
vererek: 

- Haydi al ve batımı muıallat 
olma git, ıokakta ye.. dedi. 

Dürüm , Ak,ehir ve orta Ana
dolu kaylerinde ince .açılmıt .. ve 
saçta pişmiş hamurdur. Sıgara bore
ti ıribi kıvrılarak yani dürülerek 
yenditi için ismine "<lürilmn derler. 

N ·1ett rr1 c • c dürüm &ok ğn 

çıktı. Elindeki yufka ekmeyine bir 
katık aramağa başladı. 

Her ı..ayde olduğu ııfbi Horto 
k llyünde de hatlar, bahçeleT etrafı 
açık ve duvaanzdı. Çünk!I ılıtarcbn 
hınız ııelmek teblikeıl yoktu. Olsa 
oha köy çocukları musallat olurdu. 
Bualar da bir ilci bPğınp &ealeme 
ile korkar, kaçıp giderl,.rdi. 

Naarettin, elinde dürüm itte bu 
bal1çelerden birinin önütıden ıeçer
l•en ağacın fı&tünc! ~ olmuf ve altın 
sarıaı ribi 11rarnı14 zerdalılerı gör
dü. Dayanamadı. 

- Kimseler yok, tU a~Gca ç ·kıp 
bu canım zerdali eri dilrümüme ka
tık d sem nosıl olur? 

diye düşündü .,., d r rhal dü,ün
dü~nü t&tbik edeı ek ağaca rıktı, 
arka arkaya nrdali!eri atıştırmağa 
bqladı. Fakat bahçe aehibi uzak
tan zerdaliye birinin çıklıfrını 

görmuş ve nğirterek ağacın c!ib'.ne 
gelmitti. Nasrettinc çıkışarak sordu: 

- Orada ne arıyorsun ? 
Nasret tin ne cevap verecetini 

şaıırdı, sö z ol. un d·}·e: 
- Ben bülbülüm! dedi. Ağacın 

üstüne ötmeğe çıktım. 
Bahçe ıahibi bu cevap k11rıı-

11nda güldll. Çocukla alay etmek 
için· 

- Mademki bülbülsün, öt baka
lım da duyalım. 

dedi. Nasrettin, naçar vaziyette 
kalarak ve ıö,de kut taklidi yapa
rak bağınnca adamcaığz. 

- Bu nasıl bülbül .. Dedi. Bül
bülü" ıesi tatlı clur. Dinlemekle 
doyulmaz. 

Hocanın yine hazır cevaplığı 
tuttu. 

- Ben, dedi, daha acemiyim. 
Acaml bülbül bu kadar öter. 

Türkçemizde darbımesel halin
de kalını' olan bu söz, görülüyor ki 
Hocıının da!ıa çocukluk zamanına 

alt hatıralannın bır yadiırirdır. 
Nurettin, ıerdalıye kartı olan 

iştahaoı y•nm ka1arak ağaçtan in
di ve başka katık aramağa koyuldu. 
Önüne bir kavun tarla11 çıktı. 

- Ne olursa olsun, bu kavun
lardan birini yerim yal 

diyerek boıtana girdi. Tam çö
ıelmiş ve iri bir kavun koparacatı 

.. rada, tıpkı zerdalide oldutu ıril>i 
boıtaa Hhibi çıkageldi. 

Hiddetle: 
- Burda ne arıyoraun? 
diye bağırdı. Nasrettin, hiç ora

lı olmadan cevap verdi. 
- Aplcstim sıkışmıttıda, onun 

için çömeldim; te&adüfen kavunun 
dibine rastgelmiş. 

- Peki, hanı ya kabahatin? 
Nasrettin d r fı.na bir göz ırez

dirip bir az u:r.akla bir 11ğır tersi 
ırördü: 

- 4tcl., dedi • 
Boılıın ıahibi: 
- Ulan aptal 1 O insan tersi 

detil hayvan terai. 
deyince Hoca, yine ya,ından 

beklenmiyecek bir hazır cevap
lıkla: 

_ Sen insanı rahatrahat adam 
gibi teralemeye bır~ktın mı? Elbet
te öyle olacak. dedı. 

Hocanın katık havesi yine yanda 
kalmıttı. Bu ıefer arbk düriimünii 
kuru kunıya yemeğe karar verdi. 
Yolda giderken bir au kenarında, 
ıuyun içine ıirml' vüzen ördekleri 
görünce: 

- Hahl işte kendime katık bul
dum! D ıJ i "' 5U k nannda, elindeki 
dürümü ördeklerin yüzdüğü ıuya 

bana bana yemeğe baıladı. 
Onun bu hali yoldan geçenlerin 

merakını mucip oldu, şordular: 
- Ne yapıyonun? 
Ga)'.et tabii cevap verdi: 
- Ördek çorbası içiyor, dürü

müme katık edi)'orµ m. 
( B' t"'~t:i l 

Müıteferrırftlk MemReket HaberDeıro ( A~0 Oz ) 
Hesıaı!Po ~Rtaıp 

vneayette 
iskan işleri 

Mü ikiye teftiı heyeti reisi Mü
fit B. dün Ankaraya ııftınittlr. Dahi
liye veWll Şükri Kaya B. lıtaııbulda 
:keıı lıkic itlerinin bir an eni ik
ıaal n lataci için tetkik komlılyon
lanııın lcruına lüzum ı&rdlklerl 
muameleler hakkında tetkikat ya
parak bir rapor vHmealnl Müfit 
Beıe havale etmişti. Müfit B. bu 
tetkıkati ikmal ettiti için yazdığı 
raporu da Ankarada Dahliye veka
letine verecektir. 

Tevhit ıetl•ikatı 
Vilayetle emanetin tevhidi hak

kında tetkikatta bulunmak ü:ue 
teşkil edilen ihzari komisyon dün 
vilay .. tte tetkikata devam etmiştir. 

Dünkü içtimada vilayet baytar 
müdüril Rasim Beyle emanet baytar 
müdürü Esat Bey her iki dairenin 
baytarltta ait itlerinin tevhidi huıu
aunda izahatta bulunmutlar ve bazı 
nokt rı tesbit etmiılerdir. 

L:manette 
Çocuk ba hçt>,.si 

Giifhaae parkında yapılan çocuk 
b ç .. iııdeki aletlerden bazılazı bo
zuk oldutundan küıadı tehir edil
miftir. Emanet ba bahçenin kıtbın 
e•vel açılmuı için möt~ahhide emir 
ırermiftir. 

Radyoterapi mütehassısı 
Emanet radyoterapi mütehas•ı•ı 

yetişmek üzere Avrupaya mÜ•abaka 
ne iki doktor gönderecektir. Bı:ıı· 
lilT avdJei:te 5 aene emanet hizın~
tinde çalıpcakludır. 

Kinı sesizler yordu 
Ayaaofyada kimıesizler yurduna 

el'an Hç talip yoktur. Emauet tek· 
rar po!iı ve belel~ ~ye merkezlerine 
bir tezkere yazarak kimsesiz çocuk
ların topıatılıp gönderilınealni bil
d irmişt i r. 

Celal bey 
iş b • .nkas ı müdiri umumiıl Ce

lil 13. dün Ankaradan ıehriınize 

ırel i~ 'r. 

Oktruva sui istimali 
Oktruva sui istimali tahkikab 

ılevam etmrktedir. Tevkif edilen 
iki memurdan başka iki memur 
daha itten el çektirilmiştir. 

Tevkij'atnz maa.~ 
/ 

Cemiyeti belediye bugün topla
nacak ve emanet memurlarına tev
kifat11z maaf verilmesi me.' eleainl 
müzakere edecektir. 

PoOBste 
1llerkeslere bir tamim 

lstanbulda bulunan bazı polis 
merkezlerinin, mıntıkaları dahilinde 
çıkan vukuatı vaktü zamanında 
nııüdüriyete bildirmediklerinden 
behiıle poliı müdüriydiain nazan 
dikkatini celbetmi,tik. 

Poliı mildiriyeti dün bilumum 
polis merkezlerine şu tamimi gön
dermiştir. 

•icabı ettikçe tekrar olundutu 
halde yuku bulan caraim ve hadi
satın "lıtihbaraı. a blldirllmedlti 
anla,ılmaktadır. 

Bu yüzden cerııldin tenkidine 
ufra)an zabıtanın bu vuiyetten çı
kanlmuı Vf' efkarı umumiyede hu
sule gelecek nahoş intı baı izale et
mek üzere badema vekayii ve ha
diaab akabı vukuunda derhal iı

tihbarata, bildirilmeı1ne ıon derece 
dikkat olunma11 ehemmiyetle teb
liğ olnnur. 

Mahkem~~e 
. 

Tophane cinayeti 
Topanede Bakkal Haaan ağayı 

paruıaa tamaan boğmak ve yak
mağa tqebbüı eylemekle maznun 
bulunan Abdullah ve Mehmet iıim
lerinde iki kardeşin muhakemeıi 

dün ağır ceza mahkemeainde iataç 
olunmuştur. 

Müddei umumi muavini Bürha
nettin B. iddiasını aerdederek Ab
dullahın öldürmek fiilinden mücri
miye ıaı, yakmata teıebbüı(en be
raetini, kardeti Mehmedin da her 
iki cüı rnılen beraetinl iateıni,tir. 

Müdafaa ve karar 24 eylule bı· 
rakılaıııtır. 

Rumu çiğneyen poüs 
Ge~enl~rde Motoıikletll pallı 

C' oralı fe '" 

bir rumun ölümüne aebeblyet ve1-
mifti.. 

Ağır ceza mahkemeai dün p·oU
ıin ikinci celaei muhakemeainl yap
mış ve neticede 3 ıeııe müddetle 
hapsine karar vermittir. 

Bağırsak mesl•lesinden 
çıkun dava 

Bitlnei ticaret mehkemesinde 
F clt.,.an bira.derler tarafından Kara
ağaç müesıui aleyhine ikame edi
len davaya ba,lanmıftır. 

Feltman biraderler yen· açılan 

bağırsak tathiratında h~kkı inhisar
ları olduğunu iddia ediyorlar. 

Karaağaç müeueaeal vekilleri 
ııhhr ye fenni şeraiti haiz her han
ıri bir bağırsakhanenin kontrol al
tında bağırsak tathir edebifecetinl 
iddia ediyorlar. 

Dava tetkik edilmek üzere 9 
teırinievvel çar1amba gününe talik 
edilmiştir. 

Nil ütef eırıra il< 
" Elf etik ,, gaııetesi 
M11ırda intişar eden " Elfetih " 

gazetesinin türklyeye ldhali heyeti 
vekile kararlyle menolunmuştur. Bu 
lıuıuıta zabıtaya leap eden emir 
verilmittir. 

Naki bey gitti 
Edimede ameli bir ziraat mek

tebi teaiıinin mümkün olup olma
dığı hakkında tetkikatta bulunduk
tan ıonra iki gün evvel şehrimizel 
gelen ziraat müdiri umumisi Naki 
8. dünk.ü ekıpreale Ankaraya ırit

mittlr. 

Ankara eksperesi 
Teırini evvelden itibaren Iatan

bulla Anı.ara ara11nda her gün 
ekıpereo itllyeceğini yazmıtbk. Ya
taklı vagonlar idareai her günkü 
ihtiyacı temin için fazla vagon 
getirtecektir. 

Maaırafte Yataklı vaıron\ar aynı zamanda 
Ankara hatb üzerinde mavi vaıan

Edebiyat tetl. isah !ar brik edecektir. Bu ngonların 
Maarif vekaleti, bu •-neden iti- tek yataklı kompartimanları vardır. 

haren lioelerdeki edebiyat tedriaab- Yataklı vagonlar müdürü Hiiınü 
nı tadile karar vermittir. Bu tadi- B. bu mea'eleler hakkında nafla ve
lita gere liuleriıı onuncu ıınıfla- klletile ıariifmek için Ankaraya 
rında tanzimata kadar olan edebi- ııftmittir. 

yat tarihi kısaca okutulacaktır. Kaplıcılara dair kitap 
Edebiyatımızda ikinci ve üçllr.cü 

derecede bulunan edebl ıahalyet- Avrupanın bazı yerlerinden ıey
lerden bahıedilmiyecektir. Bundan yahiıı cemiyetine gelen mektuı>lar
başka, bu sınıfa haftada ılci saat da Yalova kaplıcaları hakkında ma
edebi kıraat yapılacak ve Hn'at lümat sorulmaktadır. 
hakkında talebeye maUimat nrile- Bundan bafka gelen mektup-
cektir. larJa Türkiyedeki diğer madeni ıu-

On birinci sınıfta tanılmattan lar hakkmda da malumat iıtenmek-
tedir. sonraki edebi devrimiz, gaıp edf'-

biyatı, edebiyabmızda milli cere- SeyyRlıin cemiyeti memleketi
yanlar uaıh ıurette okutulacaktır. mizdekl kaplıcalar ve maden ıula
Bu 11nıflarda yeni türk.çe ırramer rı h~kltında bit kitap çıkaracaktır. 
esaslarına ıröre ade yazılDJIŞ yazı- Bu kitapta Yalova ve Bursaya dsir 

_Jar tedria edi;;le;;;c;;;e,:k;;;:ti::,r;.· _______ r="e_s=im_Ie=r=b-ul_u_n=a=c="a_k=lı=r.=--=-~ 

Yeni ref kararları 
Ali karar lıey ' ti riyasetinden: 

Adananıf'. işgali ~•na~ında Fransız 
poli• mliletıisinin tasdik ve emrile 

poJig nıemurl uğune tayin ve ka

bul eyleme•inden dolayı hey'eti 
rnabsvsaca hidematı devlette ademi 
istihdamına karar verilmiş olan 

lsmail efendinin muamelesi tetkik. 
olundukta: istidası üzerin hey'eti 

intihabiyece usulen intihap edil
mesine ve müfettişliğin bu memu
riyeti nihat olarak tasdik etmesi 

kanunun tarifi veçhile doğrudan 
doğruya düşman nüfuzile tayin ma· 
lıiyetinde olmayup işgal zamanın

da müttehaz bir usulü cariye ve 
idariyeden ibaret bulunmasına ve 
bu şekil memuriyete tayin husu
!Unun kanunun dairei şümulüne 
ithali caiz olmıyııcağına ve dahilde 
kalan müslümanlara lıer türlü tes

hilatı irae etmiş ve amali milliyeye 
muhalif harekatta bulunmamı§ ol
masına binaen h"lkkındaki lı:ararın 

refine ekseriyetle karar verilmiş
tir. 

Ali karar hey'eti riyasetinden : 

Ali karar hey' eti riy~'et ;ndrn: 
İşgal esnasında Fransızlar tara

fından Kilis tahrirat katibi refikli

ğine tayin edilınesinden dolayı he

yeti mahsu~sca hidematı devlette 
ademi istihdamına karar verilmiş 

olan sabık rüsumat mulıafllZll me
murlarından Arif Hikmet efendi 

rnüttehaz usul dairesinde tahrirat 

katibi refakatine tayin edii<liği ve 

bu tayin keyfiyetinde Fransızların 
dahlü tesiri olmadığı ceryanı mu

ameleden anlaşıldığı ve muınailey
ltin kuvayı milliyeye ehemmiyetli ' 
hizmet ve muaveneti de meabuk 
olduğu ve amali milliye aleyhinde 
hiç bir hareketi olmadığı resl!li ve 
gayrı resmi talıkilcattan anlaşılmış 
olmakla hakkındaki kararın ref'ine 
müttefikan karar verilmittir. 

Ali lı:arar hey' eti riyasetinden: 

Kavlen ve ·filen amali milliye· 

ye muhalif harekette bulunmasın
dan dolayı hidematı deTlette ade
mi istihdamına karar verilmiş olan 
Osmaniyeli Hacı Yusuf oğlu Meh

met ağa, mücadelei milliyenin bi· 

dayetinde memurin ve ah!li ile 

harice çekilerek amali milliyenin 

husulüne çalışanlar ile teşriki me

sai ettiği n taarruzu umumi üzeri· 
ne işgal sahasında kalarak bilmec

buriye lı:asabaya avdet n ailes'inin 
keeretine ve fakrine binaen arka

dşalarını delaletile jandarmalığa 

dahil olduğu ve jandarmalıkta lcu. 
vayı milliye aleyhinde takibatta 
bulunmadığı ve amali ınilliyeye 

mugayir efal ve harekatı görülüp 

ioidilmediği ve bu tayin lı:eyfiyetin-

de Fransızların nüfuz ve tesiri 

Azaaından buluaduğum bir •11-
eueaeııiıı idare ettiti cüz't bir mik
tar para Yar. Bu paranın idareıl 
için bir muhaıip liizım. 100-120 lir• 
maaşla bir mühasebeci bulundu. it 
görülemedi. Biri vekalet etti. Ayal 
hal. Bir dlteri tayin adllclL Gae o. 
Şu milııaaeb~tle tetkik attlmı •a· 
attee11üf bizde uaul •e kanuıı, urf 
ve ic!et mucibince defter tut.alt• 
muktedir pek u ldnue yetlfllllfo 
ihtiyaç büyük, müteha-n nadir. 
Halbuki muhıuıipllk, aYUkatlık, dok• 
torluk, mübendi•lik, mimarlık rfbl 
güç ve uzı.n tahıile mütevakklf 
olan bir ı, değildir. Tez sanıaa• 
da ötreııilebilir • Bizde kifayet de• 
recede muhasip yebşmeme.ı aca • 
ba neye hamiolunabilir? 1 - 1908 
ıeneaine değin maliyemiz berbatb; 
bütçemiz bile yoktu . 2 - ncareti
miz münke,ıf değildL Zaııncdrlm ki 
bu iki sebebe mebni adam yetlı
medi. Şimdi ise maliyemize bir çeki 
düzen veriyoruz, ticarete ba91iyo• 
ruz ve bu ~yaeı aacaı.. timdi 
hiHediyoruz. 

Muhasip gibi katip ekılldlil'inl 
de duym•ktayılll. Ticaret muhabe
resi'li görecek kiitipleriınlE ne kadar 
az ve ne derece ~ayıf 1 Devlet de
vairindekiler bile loattu ıa•ına 

kiitip!ik ediyorlar • On aatırhk bir 
tezkarede bir kaç kerre oa yanlııı 

olmayan göıterilebilir mi? Stenorrafl 
hali tekarrür etmedi. Zabıtlar ııok-
1an. Avrupalı mana11 ile kltlp Ta 
mektupçu c der bir Hiat kuma,ıdır. 

Zanned"yorum ki ı,te bulunan 
yahut iş a 1<aaında koıan vatan ev
lldı bir az tenbellik ediyorlar. O 
seviye vr o mevkide buluna• rum• 

lar, ermeniler, yahudtler hertayden 
evvel defter tutmak, muhabere et• 
mek htnerleriııi ediniyorlar. Va, bu 
altın bilezik kollannda olduğu hal· 
de f arıyorlar. 

IY!emlekete edilecek. en amelt 
iyiliklerden biri de hiç olmazsa mu• 
hasebeciliği ve katiplıtf hakkı Ilı 
öğretecek kurslar açmakbr. Bu der•• 
!er b:r 'nsaııa hayabııı kuandırabi· 
lir. iş iıteyen bir çok gence ttıa• 
düf ediyonım. Bunları.ı ekaeriıl 
bir mektepten mezundur Lakla ııe
adam akıllı bir defter tutabilir, ne 
bir müeueıenin evrakını yazmata 

muktedirdir. Sonrada kendill lıizmete 
alınmadıtJ için hiddet eder, ııkılır. 

Bütün gençlerimiz, hatta elyevaı 

kitiplik.te ve muhaıiplikte bulunan
ların onda dokuzu yeni battan tah· 
sile muhtaçtır. Kırtuiyecilikten ti
kayet ediliyor. Halbuki maattec11üf 
kırtaıiyecllik yokl Kalem ve heaap 
tezepzübünün iami kırtulyecillk. l1e 
ona deyeceğim yok. -C. N. 

ıı<üçü ~ lllıabeırıer 
Lok.•nta va_Mlar . nı teftiş - Ya

taklı ngonlar ~ ·•keti, lokantalı va• 
gonlar m u frtt ışı ,; · !ıriıııizcltn Fele
menl(e gitmıı;ur. Lokanta müfettişi 

Ankara hattı u zerınd~ki lokanta va
gonlarını teftiş etmiştir. 

Mufettiş hundan evnl Lehistan 
lııattı üzerindeki lokanta vagonlarını 
toıftit etmi~tir. 

• Laypzig kürk ıergilİ - İlk ba· 
harda Laypzig oehrinde bilyUk bir 
kurk sergisi açılacaktır. f:;ürk sergi· 
sine ticaret odası da davet edilmiştir. 
Ticaret oduı bu dnetten ıehrimi•de 
bulunan kürk tacirlerini haberdar 
etmiştir. 

* Mıınisa valiıi - ( Manita 15 ) 
ıHususi) Bir haftadır dizanteride• 
hatta olması ylllüııdeıı makamına g"' 
lemiyen vali Nuerat hey iade! afl7el" 
Is bugün vazifesine başladı. 

Valeks Primi 
Geçen gilıı ıreleıı (atanbal ba•r 

diılerl içinde, etki tehremlnl f.ııtl9 
beyin mileulaleri meyanında balııJI• 
duğu palamut tirketinden iktl••t 
vekilliğine müracaat ederek ı .. .ı 
edecekleri (Valekı) palamut hııl&• 
auı için prim verllmeılnl rid et• 

İşgal zamıımnda Fransızlar tara· 
fındıın jandarma tayin edilmesin· 
den dolayı hey' eti mahsusaca bide

matı devlette ademi istihdamına 

karar verilmiş olan Tarsus muha

sebei hususiye sabık tahsildarı 
Hilmi efendi Franeızlıır zama· 

nında jandarma çıvu~luğuna tayin 
edilmiş olmayıp işgalden bir sene 
mukaddem jandarma onbaoılığıle 
bölük lcatipli6ine tayin edilerek 
işgal zamanında bu TBzifede de

vam eylemiş olduğu ve bu vazi
feye devamı esnasında amali mil
li yeye muhalif bir hareketi olma
yıp bilakis büyük ftdakArlık ve 

gayret göstererek kuvayi milliye 
müfrezelerine siliih ve cephane 
ve eşyayi saire gönderdiği ve bu 
suretle vazifei vatııniyrıini ifa ey· 

!ediği cephe kumandanlığında bu
lunmUf ol;.n Hilmi namındaki 

şahsın baıka bir Hilmi o!duğı.ı 
resmi ve gayrı resmi tahlı:ikat ile 
tebeyyün etmiş olmalı:la hakkın

daki karam ı rerine müttefilı:an 
~a r r H'J ın ı 

mit oldutunu bildirmekte idi. 
olmadığı bittahkik anlaşılmaklı Bu husu.ta lktiaat vekilllti•d;• 
hakkındaki kararın ref'ine mütte- tahkihatta bulunduk. Vek!Ulk tıı • •• fikan karar verilmiştir. huıuıta ademi malQmat beY .. .,ıt 

Ali karar hey'tinden: lstıınbul- melde beraber bunu gayri "rl 
görmektedir. ÇUııkü; eıaıın P .. 

da Süte~ ınaniyede katip ~emsettin ·ı 1ı:1ııı-, • itaaı Tc•viki senayi kanuııı e 
mahallesinde 3 i'lo: hanede ikamet !ere verlleccği tasrih edllmiıtir· ~u 
eylediği hey'etimıze verdiği istidası ıeraiti haiz olanlar bundan lıtlfa • 
münderecatından anlaşılan ihtiyat etmektedirler. Bunun için a7rıca 
zabitlerinden Seyfettin oğlu Ahmet milracaata hacet yoktur. 

F 
. 

1
. d' Bu milracaata mukabil diter va• 

e"-zı e en ı mf>Zkur adreste bulu. ı oı-lekı ıimillerinln mllracaat etıD t 
namamış olduğundan yeni adresi· dultları da doğru ~eglldlr. 
n·n ııeletırıı ze lııl.,: rılmesi. • ı •Ho/,.mly,.tı mıllıre~ 
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Cevabımız 
B~gO.nktl kurriye ile 
Atinaya gönderiliyor 
~-,... 

Ankua 18 
4 Yuaulıtaııa nrllecek ol•n ce

.,..bl aotamız tamamen hazırlan
•ıttır. Nota nihayet yann huıuıi 
bir kurlye nııtaoUe Atin• masla
hatgüzanmua ırllnderilecek ve mao· 
lahatgihu tarafından cumarteol •e 
ya pazarteol ırünO yuaan hllkQme· 
tine tndl edilecektir. 

Notad• batllca iki nokt• Y•rdır: 
1 - Oamaıılı paoakortu ile ırfden 
rumlar •vdet edemez. 2 - Garbi 
Trakyada vaalyet 11lah edilmeli, 
iadesi lizını ırelea tllrk emlaki ia
de olunmalıdır. 

Yuoaniıta Ue müzakere neti
cesiz kaldıtı için timdi mllbadele 
i4lerlnin merkezi 11kletl mllbadele 
ko "''•yonuodadır. Bat nıurabnuı· 
ınız Tevfik Kamil beye bu huıuıta 
lazım gelen talimat ver!lmittir. 

Yunanistan, muahedeler ,.ucl
blnce teslimini kabul ettitl tllrk 
emllkını iade etıne11e l.tanbul
dakl yunan emlakine vaziyed edi· 
ecektir. 

Tıp kongresinde 
Ankara: 18 (A.A] 

Tıp kongreoi bugün müzaker•
tın• devam etmittir. F ıengi ve kan
ıer hakkındaki raporlu etrafında 
münakaşalar yapılmıttrı. 

Ankara: 18 [A.A] 
Tıp konırreai azuı buırün müç

temian hıfzıuıbba müzesini ıiyaret 
etmittir. 

Y eşilköye bir Fransız 
tayyaresi geldi 

lıtanbul, 18 [A.A] 
FranaıL tayyarecileri blnbqı La· 

bori ve mlllizım Safo Mo .. kovadan 
ü.:!eoa tarikilc Yetilkt;ye ırelmit· 
ı.. !dİJ'. Tayyareciler yarın oabah ha
reket edecekler ve Tunus, Madrid 
Lizbon tariklle Parlae dönt>ceklerdlr. 

Horoz köyünde 
Manisa ıs (Huıuıi] 

Horozköyünde Sıtma hutalıA"ın· 
dan günde iki üç kitinin vefat et. 
mekte bulunduğuna da r olan ,ayı. 
anın ve ne9riyatın aoılıız oldujj'u 
anlatıldı. HükQmet doktoru Naci, 
baktiriyoloır Salih, memleket hu· 
tahaneai dahiliye mütehaB1111 Alim 
can beylerden ibaret hey'eti ııhhıye 
köye ırfderek bütün 11tma!arı göz
den ıreçirmiılerdir. Neticede iki 
~y zarfında 32 kişinin öldüğ•: ve 

unlann hutalıklan 11tma olmayıp 
nıuhtelif h t 1 ki d anla ı aa a ' ar •n bulunduğu 
ıiın ~y~~::r· Hey' et bu huıuata tan· 

e '•ı raporu vlliyete verdi. 

Bandırmanın 

· kurtuluşu 
Bandırma, ı 7 [A.A) 

Sandırmanın kurtuluı yıl dö (i 

mü bugün fevl<alada tezabi"<ratla t~.: 
bit edilaıittir. 

Bandırma, 17 [A.A) 
Bandırmanın kurtuluş bayramı 

bu ırün fevkal'ade tezahuratla tea'. 
it edilmittlr. 

Almanyada tevkifat 
Berlin, 18 [A.A) 

Gerek Berllnde ve gerek vili· 
yetlerde tethi9kirane sui ka•ıtta 

bulunmut olmakla mllttehem 28 ki~i 
tahtı tevkife alınmıttır. 

Müthiş bir infilak 
Hull, 18 [A.A] 

15,000 heklolitrelik bir benzin 
depoıu infilAk •tmittlr. Yakındaki 
diğer depolann da infillik etmeoine 
ıebebiyet vermeol tehlikesi vardır. ---
Edison 82 yaşında 

Newjersey, 18 [A. A.] 
Ediıonun oğlu bir aydanberi 

rahalıız bulu ı büy ;;:,. nu;lıt r!ln 
git ırfde iyileınıekte olduğunu ve 
müteşehbip lim banın ihtlraının yıl 
dönümü:ıil teııt ı in 11 Teırinlev. 
velde Deardorn na yapılacak mera. 
simde be.zır bul nabiıeceğini ıöyle
miştir. Bu meraaim Henry Ford 
tara~ından tert:p edllmittir• Ediıon 
112 ya~ nd. • , 

1 Sürmenede 
Bir yangin çıktı ve 
30 mağaza } andı 

Trabzon, 17 [A.A] 
Sürmenenin loumurgan çartıaın· 

da dün akıam çıkan dir yangın 
neticesinde 30 mağaza, iki fırın, iki 

kahvehane yanmııtır. Nüfuaea zayi· 
at yoktur. 

Bir idam kararı 
Digne' 17 [A.A] 

Yukarı Alp jüriıi, keLdilerinl 
ml1&fir olarak evlerine kabul eden 
bet kitilik bir aileyi gaddarane bir 

ıurette öldllrmüt olan Ughetto yu 
idama ve Mucba Witowıki yirmi 
ıene hapse mahküm etmiştir. 

Şiddetli bir fırtına 
Lizbon 18 [A.A] 

Gayet tiddetll bir fırtına Loriga 
havalisinde ıuların taımaaına oebep 

olmuttur. Zarar ve haoar 3 milyon 

eoklldo tahmin olunuyor. Altı fabrika· 
kada itler muvakkaten tatil olmun. 

muştur. 500 amele İfsiz halmııtır. 

Cin evrede 
Cenevre, 17 [A.A] 

ikinci encümendeki murahhaolar, 
gümrük tarife•i proieıinin eaaı hat. 

lan ile kömür ve ,eker hakkındaki 
teklifler huıuıunda itilaf etmitler
dlr. Mecliı, iktisadi bir konferansı 
lçtlmaa davet edecektir. 

Bir volkan indifada 
Port de France (Martlnlk adaaı), 

17 [A.A] 
Mont pele volkanının hafif bir 

indifaı Ozerine hükumet Saint-Pier· 
ree nakletı.ı;ş lr. O•ada ei,i metre· 

Hk Mr kr!>ter açılmış olduğu ıöy
lenruektedir. Ahali kaçmaktadır. 

Teslihat 
İngiltere ve Amerika 

itilaf ettiler mi? 
Londra, 1 i [A. A.j 

lngiliz Amerikan murakeı atının 
netlcui hakkında pek nikbin otan 

İngiliz e-ıtzeteleri bu huıu•taki f ı 
mulaleatı aerdetme:ttedir. Tlnıu: 

iki memleket ar .. ımJa •on 1&.atte 
bir llıti!Af zuhuru tehlikesi artık 
temamile zail olmuştur. Bunl\ mıı
kabll batlıca d<iveli bahriye konf~. 

raoında bir talcım gayri k.\bili ikti· 

ham müşkilatının hı:ı:hı1u imk.ln 
haricinde deiriıdir. 

Daily telgraf: lngiliz AtLerikıın 
itilafı biitün bahri d.,vletlcr aruın
da huıulü lnıriltere ve Anıerik dı 
tlddctle arzu ıdiion un:.umi lh 
uyufmağa doı}ru atılmıt ilk mllh'm 
adımdan batka bir •ey de"ildir Bu 
itil"f - ' " . a ın carı ve nıtri o'm~sı diğer 
bahri devleti · k d" enn en ı donanm,1: ,, .. 
rınıl da bir takım tahdidata tıtbi tut. ı 
ma arına ve kd" 1 . 1 ve 1 . ye ığer erınc Aıı:erikn 

n.gıltereye kar~ı vaziyeti b~hri· 
yelerınl ş~k ve il h 
surette tayin ve t'eap. eden ari ir 
mütevakkıftır. pıt elmelerıne 

Daily Herald· in "it · !"' erevi 111' • ye kadar Amerika ii . l . . ,ımcı
c uz atnrı1nıak

tan meneden en büy .. k 
u eııgeJ, ara-

larında mü1&vatı bahri . 
yeyı tuia 

eden ve aynı manda iki 
. . m mle-

ketin vazıyeti mahsu•aların 1 nazarı 
ltibM -e plan bir planı bulmaktan 
aciı kalmalarıdır. Bu engel tinıdi 
artık b rtaraf edildiglnden itilafın 

akti kuvvei karibeye gelmittir. 
Mancbeoter Cardiyan: Büabütün 

ehemmiyetoiz bazı fikir ihtili.flan 

y"zUnden aitim kalan ilç devletler 
konferanıının bu ikibetine ln:riliz. 
Amerikan müza'1:eratı herhalde uı}· 
ram.ıacaktır. Çünkü o ıamıınc!an 
beri Kelloğ mloakı oayeoinde vaz!. 

yeti umumiyede büyük bir tahavvill 
huıule gelmlttir. 

Daily Mail: M. Mac Donald ın 
Amerika ıeyahatına bağlanan ümit· 
lerl tehakkuk edecek oluna cihan 
tıı•i ~ "n-l c ı~ i <lir fasıl açılacaktır. 

istatistik 
Bey elmilel kongre 

neler konuştu? 
Ankara, 16 

Geçenlerde Vartuvada toplanan 
beynelmilel lıtatiatik kongreılne hü
kumetimiz camına iıtatiıtlk müdür 
muavini Selim Saclt Bey Ankaraya 
avdet etmiş ve fU beyanatta bulun
mu9tur: 

- V ıt:fuva lçtimaına 37 hfıkü
met lttirak etmlt ve muhtelif yer
lerden81 murabbu. 66 enatltll azaaı, 
Sl davetli gelmiftir. Kongre Lehi•· 
tan reiıi cumhurunun himayeılnde 
idi. Kütat meraoimlnl Lebiıtan da. 
hlliye nazın icra etti. Başvekiller 
hakkında müstuna reami kabuller 
yapıldı. Azaya bir çok ziyafetler 
•erilruiş, ta!ıtezzemin aaanıörlerle 
inilen meşhur Biyalçka yeraltı ma
halleoi ı:ezdiri!mittir• lıpanya ve Ja. 
ponya gelecek kongrenin ,keneli 
memleketlerinde yapılmasını . talep 
etmişlerdir. lOuncu içtima Tokyoda, 
diter içtima da Madritte aktedi. 
lecektir. 

Atinada bir cinayet 
Atina, 17 [A.A] 

ftlnden çıkarılmıı olan bir or. 
man bekçiai ziraat nezareti meınur .. 
lanndan iki ki~iyi öldürmüştür. 

Londra, 18 [A. A.) 
Parle, Roma ve Tokyo hükumet. 

lerl 1930 senesi ikinci kanununun 
aonlannda toplanacak olaıı bahri 
konferanoa iştirak etmeğe davet 
edllmişlerdiı'. 

Tokyodan gelen bir te:grafname 
Japonyanın tahtelbAhirlerln ilgaoına 
muanz bulunduğunu bildiriyor. 

Beynelmilel banka 
Pariı, 17 ( A..A] 

Beynelmild bankanın teşkilatı. 
nı tetkika memur komitenin Brux
elle de akdedeceği içtima bazı mü. 
t~kadde~ meselelerin tetkiki yü. 
z.unden bır müddet teahhüre uj'ra ... 
yacaktır. Komitenin 25 Eylülde top• 
la11ma11 muhtemeldir. Uıule ait me

selelerin teoviyeol hususunda muh
telif ibra~ müesacaeleri arasında 
noktai nazar ihtilôfı bulunmadıiı 
taarib edilmektedir. 

Japonya ve 

altın ihracı 
londra, 16 [A.A] 

Tc.kyodı'.ı Rö}ter ajansına bil
<lirildi;tine ırfae J . ponya hükümetl 
)<ni lıı1mbiy< tıwlının ıukutunıt 
ı.11nl olaı: aı: ,ıe'"e rec!f'! ha•içte mü
h1?'l kredi ,~r tt! at ik 'e t~mine mu
vıffal< olıiuıtu için •l>ın ihracatını 
11. ue!l<!a tar•rı 'imdilik geıi almak 
nıy ,ıiıı Ü d·,~ i' J;r. 

İngiJter ·-Aınerika 
Londn, 16, [A.A] 

ln~11tere ve cenubi Amerika 
me::r.r.1i i ara'1ndaki mi\naHbatı ti· 
cariye} i bir kat dolıa tevsi nıaksa· 
d ı e n·~mılıki n1eı-.c.üreÖ.e bir seya
hat yap nı.kb olan heyeti mahsuoa 
Rio ae J•n•yıo ,a vasıl olmuştur. 

E:ömür, huhub~t 
mübadelesi 

Lo.,dra, 16 [J\.A] 
Kül i ltliı:n5r ve hububat mübıı· 

d"1ed iç!n lvgıherı ve Kanada ara· 
sında bir nıukavell"nin ı:lNduti akit 
bulmıd.,j(u Doily Herald ı:aıete•it ce 
baber •llınrnıtt.r. 

Almanyada vaziyet 
Münib, 16 [A.A] 

Mllfrit nill:yetçi ve oat cenah 
nıuntehuı ıeşlnlatı reiıl ri Alman. 
yada •on gJnlerde yapılan ıul kaat· 
lerln fı.UI ·rl olan aktivletlere kar• 
~;kıabıta tarafından icra edilen tat
d attan mHevellit vaziyet hakkın· 

a ı;-6rlnırıilşlerd:r. 

Bulgarlarla Sırplar 
Ceae, rede S Belgrat, 15 

ırp ve Bulgar bar. 
nazırları ar ınca vuk b u ulan mü· 
kf.Iematın nıuntaurn b' 
d t k ır ıurette 

evam e me te olduğu B 1 t c: Ve e sra 
ile ;,ofy:ıda yapılacak ınGkAJema
tın eıul;uı vazedllmit bulunduj'u 
c~ncvr Jen bildirilmekkdir, 

1 
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Lüksenburg bahçesi çınarlarının 
gölgesinde ilk bakış ve ilk itiraf! 

Yazan: Henri ROBERT 

Camlllc Desmoulinıe ( Kamil 
demulen) diyorki: 

•Çok ıreçmeden Talimhane Mey• 
danında yüz elli bin işçi, ıröz gö· 
rebilditi kadar, el arabalan itrrek, 
\cpraA'ı kazarak karınca ıribi kay· 
naımağa başladılar .• 

Halk •Jı yoluna girecel: .... diye 
bir ,arkı tutturmuttu. 

Tarif ediltQez bir şevk ve he· 
yecan, alemşümul bir kardeşlik bia

ıi, tam bir hü•nÜ niyet içinde in
oanın rikkatine dokunar.. bir müıa· 
vat hüküm sürüyordu. Her taraftan, 
hatta önde mıııkalan olduğu hal
de köyUiler, milli muhafız kıtaatı 
efradı, genç kızlar, papazlar, franaız 

muhafız kıtaatı efradı, büyük ıen· 
yörlrr, asil, batta saraya m ensup 
kadınlar fevç fevç geliyorlardı. 

Kıra) geldi, alkışladılar. La Fa
,ıte (la fayt) ı alkışladılar; herkesi 

alkışladılar. 
El arabaları iiıerlnde şarap dolat· 

tırılıyor ve bedava dağıtılıyordu. 
Her tarafta balolar tertip edi

liyor; bir tarafta Auvergne (overn), 
bir tarafta Bretagne ( Bretany ) ve 

Provence ( provanı ) milli danıları 
yapılıyordu. Bir markiz, eldivenini 

çıkanp kömürcünün elini sıkıyordu. 
BQtün cemiyetler birer bayrak 

ta,ıyordu; bayrakların iizerind" fÖY· 

le ibareler okunuyordu: 
• Faniler müsavidir; aramızdaki 

yegane fark, de ğuş değil, fazilettir.,, 
Franoanın her tarafından gelen 

çeıit çeşit bayraklar, ayni hürriyet 
rilzgirı ile dalıralanıyordu. Herkeo 
medeni tahlif ile yemin ediyordu: 

- Franıa hürdür, yemin ederiz! 
Aktam üstü Pariain bütün ağaç· 

lan kağıt fenerlerle donanmıştı. 
Ne tatlı bir rüyal Ne umumi bir 

ıevk ve heyecan! 
Bu tatlı ve llicenabane hulya çok 

•eçme.ıea fazla zalim bir hakikat 
önünde yıkılrr aıta mahkQmdul 

O 11rada, dllnya hürriyetini kur· 
tarmak için lngiltere ile bir ıulh 
ittihadı viicude ıretirmek bile dft· 
tüniilüyordu. 

• • • 
Bütün bu nümayitler Camille 

Deıınoulinı (Kamil Demulen) in 
ıevk ve heyecanını arttırıyordu ; 
çü .. ı,rı biuat beılediği bütün e::'\el
lern, tahakkukuna ;ahit olmu,tu. 

Uzcn senelerdenberi, Lucie Dup· 
leoulı ile .-livaç için can atıyordu. 

Fr.ka t ııeı:c kızın baba11 dur. 
bin ve ihtiyatlı l;!r adam olduğu 
için, Aşıklar ıabır11zlandıl ça, tefer
rüata ait bazı seb•>pler ileri sürerek 
delikanlınm beolediiri izdivaç eme
linin tahakkukı•nu g~ri !nukıy'>r, 
rnaaııaflh imidinl de b l:.Q'ün 
kırınıyordu. 

C~milıe (Kanılı) buna boy •ıı 
eğme:C mecburi;,dinJe •almıı tı. 
Fakat nihayet uı.un '18 oad .. kıotlı 
intlzarının ,.ükifatını göreccğ"i za

man yaklaşmıştı. 1790 ıcnesi ikinci 
kanununun 29 ncu güııil evlene<•kti. 
Artık saadet içinde yüzüyor ve dü
nyayı ancak kendi bahtiyarlıtınını 

gözü ile ı. 'irüyor<iu. Lu .. enbourg(Iük 
•enburr;) b•hçeıl ıığ'açlıırın.n glllgeai 
altıadn. bir g!in kendine ıiııdan ol
muı mukadder ola" M~dldı sarayı-

nın Y~nıbaşında n 'ta'-''•• ile sık ıık 
buluşu yvrclu; or~da, rüy,.:la yaıu ıribi, 

Medlciı çeşmnsinln çı.,arlaı•n• ,ahit 
tutaralt ıt,:ı.u~ hi•lru"i:ıl biriblrlerl. 
ne dl< .-rler, dılrı"• dolı.ııılardı; 
birkaç sene evvel taıı.şt.klan, müte
kabil ıe\'gilerinin doğup büyüdüğü 
bu yerde, bir !-ahar g'lnü ayni dQfü 

nce içinde birlbirine kanıan bakışlar 
ile Madam Dııpl~uiıin hı.yırbah, Iilt· 
ufkar ve kabahatte mlişterek gözQ 
önünde, ilk defa atklannı itiraf et
mişlerdi. 

Orada mazilerini yadetmekten 
sevk alıyorlardı. Camllle ( lı:amil ), 
vilayet k ö,eainden tekbatına kalkıp 
Pari•e geldiği zaman, büı n ıervetl, 
ikbal hıraındaı>, Tmll ırayrettan ve 
bol halyadan ibaret, fakir "" muh· 
tııç bir hukuk talebeıl idi; Lucle 
C lüal ) de, Jean· Jacquea Rouueau 
( janjak ruıo ) nun moda baliııe 
&0ktuğu tenbaperelt terbiyenin "ra· 
ınantlk,, bnınil, o 91rada clhanıumul 
bir . ekil oh•n tabıat a kl!Q" me bu, 

benQz çok oafdil, küçük bir kızu· 
ğızdı. 

• • • 
Şimdi i tikbal parlak bir ıurette 

Bnlerine ar ılmıftı, okadu parlak ki • • 
hı: dere cesini, hatta hulyalarında bıle 
akıllarına getirmemişlerdi. 

Camille (kamil) otuı yatında 
meıhur olmuıtu. Lücie ( lüıi ) zen· 
gin ve ıriizeldi. Aileleri !zdi'1açları· 
na müsaade ediyordu. 

Hürrıyetin parlak fecri içinde 
biriblrlerinl candan seviyorlardı. 

Bu atk macerası , Fran1a afak· 

ında yükselen büyük ihtilal güne· 
şinin aka! ile sanki aydınlanmış 
gibiydi. 

Kız ailesi tarafından muvafakat 
cevabı aldığını haber vermek için 
kendi ailesine yazd • A'ı mektupta 
Camille (kamil ) in ne!er yazdı~nı 
dinleyiniz .. 

"Bütlln en:ellerim tahakkuk etti. 
Saadet beni çok bekletti, fakat 

nihayet geldi... Yer yüzünde neka· 
dar mes'ut olmak kabilse c kadar 
mes'udum. 

"Size dai'ma bahıettiğim, sekiz 
aencdenberi sevdiğim o güzel Lürle 

(lüsi) yi aileıi bana vermeğe razı 

oldu, kendiıi de besi reddetmiyor. 
Onu ıize tanıtabilmek için ya· 

lınız tU halini söyleyeyim: a .. nesi 

bana muvafakat cevabı verdiği za· 

man, Lucie beni oduına götürdü. 
Ben onuı: di•lerine kapandım. Bu 

ıırada onun güldilfICınil işidince hay· 
ret edip başımı kııldınp bakbm, O· 

nun da gözleri beni re kilerden aşa• 
ır• kalmıyordu, ıröılerl yaf içinde 
idi; ağlıyordu, hem de çok ağlıyordu. 
Ayni zamnnda g"\ 15y ... rdıı da. Haya· 
tımda bu kadar güzel bir manzara 

karşmnda kaldığımı bilmiyorum!. 
izdivaç merasimi 1790 ı neoi bi

rinci kanununun 29uncu günü Saint
Supllce ( a e n • il p 11 • ) kiliıesinde 
C a m i 1 J e De•moulina ( kamilo 
demulen) in Louia-Ie Grand ( Lui le 
gran) lisesinde en ıevgili hocaların· 
dan biri olan rahip Beranier (bera· 

aie) tarafından icra edildi. 
Rahip genç ze·ıç !le zevceye hl· 

taben müeısir bir nutuk irat ede
rek Camllle Deamoulinı (kamil de· 

mulen) e ileride yazacağı yazılarda 
iline kartı daha hünn .. tkar olma11nı 
tavıiye etti. 

Rahip bu nut\.unda diyordı kh 
"Tavıiyemi tutaroanız vatanper· 

verliğiniz faaliyetinden kaybetmiş 

~' yacakhr. Bil' akis vatani biıleri· 

niz o takdirde daha ed, daha metin, 
daha hakiki olacaktır. ÇGnJ..;; kP:ıun 

ln•a-ıa ,•atıuıda, ıı5rünmetl emreder, 

ha!!:ıJki din ise vatand:ı' olmağı 
a n 'rdlr. 

r.ı ....... imden ıonra izdivaç şe
hadetrnmeoini Desmoulinı (deımu

len) in dGst!anndan altmışı müle· 
caviz ibtilıilci imza etti. 

Bunlar arasında Dantonun , 
Robeopierre (robeapiyer) in, Petio 

nun, Briasot' un isimleri görulüyor• 
du. 

0~ ıene sonra Camille (kamil) 
Jakoblnler kulübün:le mahzun bir 

t:ıv•rla artık ıu sözleri ıöyliyebile• 
cekti: 

- Takdire bak ki izdivaç mu· 
kavelesini imza eden altınıf ihtilil· 
elden yalnız iki doıtum kaldı: bir 

Danton. bir de Robeıplyerral 
Ötekiler v~ blcrt>t ettiler, ya 

kly otine kurban ıri~tiler. 
Bir oece tonra hiç kimse kal-

"'ını llbe edebiliriz. Fakat 
mı yaca.. • . 
acele etmeyelim .. • [Bıtmec!ıj 
~~:-:---:--:7.~ 
Kunıkapı kazası tahl~ikatı 

Evvelki gün Kumkapıda vukua 
ırelen tiren mll1aden1esl tahkikatıı.~ 
müddei umumi muavinlerinden Kl· 
roil Beyle Şebremanf'ti heyeti 
fenniyeıindcn K dri I;.,y Ylü.ıye( 
etmişlerdir. Kazanın a1ıl ıebei..! 
!<umkapı lıtaayonundan 500 metre 
llen.ınde verllmeıl mutat ol .. n ita· 
retln lıtaıyon lşaro:t memuru tara-

f mda n verllmeınlı olma11dır. 
Bu uretle meo'uliyet bu me• 

murl Ekıprea aldnlotinde ırlır61· 
mck r 

Azledilen 
yunanlıla 

Türk yunan meaelelerl hakkın
da muhtelit mübadele komiıyonu 
nezdinde yunan batmürahhuı M. 
Diyımandoploı bir muharrirlmlze 
(dün) atide:tl izahatı vermiı·tir: 

- Mulıtelit mübadele Komioyo• 
nunua umnmi içtimai için Türk bey· 
eti münhaua reisi Tevfik Kllmil 
Beyin Ankaradan avdetlul bekli· 
yoruz. 

Bıllyorsunur ki Türk büilümeti 
iki nota vermiştir. Bu huıuıta Ati· 
nan talimat almıı bulunuyoruz. 

Yunan hükiımell Türk hükllme· 
ti le e•kl muahedelerin yani Lozan 
ahtnameıile Atina mukavelename· 
sinin talblki buauıunua teın..men 
mutaDıktır. 

Muhtelit mübadele komlıyonıın· 
daki Y ıınan memurlarının Yunan 
hükumetin =e tepti! edildiğini ko· 
miıyon riyuetine bildlrdlnı. 

Yunan hükumeti bunun ıırf ta
sartuf için yapmııtır. Bu azledilen· 
!erden bi r kaçının yerine yenlıl ıre· 
lecck. diğer bir kıımının de yerine 
kimıe tayin edllmiyecektir. 

B.m gazeteler tarafıkdan yani. 
ıiığı gibi azledilen memurlann ip· 
ka11 için Yunan bllkumeti nezdln· 
de teşebbüıatta bulunmadım. Bel· 
!d memurlar bizzat kendileri bulun· 
mut olacaklıırdır. 

Bundı:n sonra M. Diyamandopu• 
!osun Yunan başmurahhulığındon 
tebdil edileceği n kendioini Yunan 
hü'1:iımetinin Bern mulahatfüzarı 

M. Rafa.,Iin iıtihlaf edeceti hakkın· 
daki haber etrafında da Yunae baş 
murahlıaıı: 

- M. Rafa!) hakkında reoml n 
gayri resmi biç bir haber almadım. 
demittir. 

Masaoe 
•• 

" U çyüz liralık 
h hekA ., a çı ,, ı. ayesı. 

Bir kaç ıründen beri, bir iki re· 
fikimiz, Ankara maarif emıı.aetlaia 
orta muallim mektebi.ne 300 Un 
maatla Avrupalı bir ahç.ı alaeafuı· 
dan, bu nadide mutfak aaa'atkAnn 
bulmak içın dünyanın muhtelif ta• 
raflanna müracaat olundufnndan 
ve ezclimle Bavyera kıralının mH• 
!ekinde çok mahir ahçmnm da arzı 
hizmette bulunduğundan bahsediyor 
ve yalnız kendilerinin ludı olan bı 
rivııyetl birbirlerinden naUetmald 
kalmayarak mutalia üzerine ıııutala 
ve akıl Cızerlne akıl yl5rilt0yorlar. Det 
hal haber verelim ki, muhterem ye 
hauaa arkadaşlanmızın bu telifı, 
temamlle nabemahaldlr. 

Zira, Ankara orta muallim mek· 

tebl için ne hllyle bir ahfl batı 
alma~a tefebbüa edllınlt. nede bilyle 
!Jir tasav•·ur b~~lenmlttlr. Diğer 
tarııftan bu~3n itıal ettiti ma 
arif mrkamlnda ırect:li ırllndhl 
nir ıiy ile n" yaptığını ,,. na yap• 
mal< iıtedlğirıi çıık iyi bilen •• bu 
Hlgieini de pek n uma.uda pek iyi 
göıteren Vekil arkadaıımıı iktisadı• 
ne olduğunu ço:Umuıdan çok da a 

iyi takıilr edecek vaziyettedir. Ve k il• 

diıl o ilmin mektebinde yetltmlttlr. 
V aziyd ve kakikat bilyle olduğuna 
nazaran, rüfeka, beyhude zahmet et· 
mektedir. Hem onlan beyhude eııa.
dlşelerden ı.urtermak ve hem de 
efkarda J'A"''~ bir t{n90nr.,y ..nal 
bırakmamak llzere bu uydurma ma. 
aalı teluip ediyoruz. 

Borsıı harehetleri 
Ingill:ı. \lraaı dlln 1 1 kunııta 

açılo:ı•t. 101? e 1.-apanmıthr. lzmir
den bu ;tiialerde pek az kambiyo 
gelmekle:"•· Halbuki g~çen une 
b•• i~racal m~vıimlnd~ kl1111yetll 
L:a bıyo ırelmıttl. Huıııııl ..!arak 
atılıfrın:.•~ ı:ıal<ım.,b. !!~· bu -e 
üzüm ve incir mahıulıi llmit eMlcll· 
tinden az elde edilmi4tlr. 

Aynı zamanda alivra ıah~ 
dolayuiyle alikadat tacirler borfia• 
nnı ildememt,Ierdlr. 

Düyunu muvalılılde tahvilleri• 
dün çok hararetli muamele olma • 
tur. 

Mezkür ta ~ller 200,25 te a~ 
!arak 202 kurutta kapanmııtır• r 
kaç aydanberi bu tahvil 200 
Çıkmamıştı. d A 

Tfir'< esh11ntt •on günfer e Y 
rupa borsalannda pek faıla ratbel 
gilrmefle başlamıttır. 

Bu cOmleden olarak tahriltt 
flatl'annın yllkıeldlfll görülmektedir. 

Anadolu timendifer bilıe •enet
Ierl bir ııralık 21 lira 70 kuruta dO.
ımllş iken dün 22 lira 90 kunııta 
açılmıt '22 lira 70 kuru9ta kapan. 

• r. 
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iki lngiliz arasında: 
- Deli olacağım. 
- Ne var? 
- Pardösümü çaldılar. 
- Hırsızın sırtında bulursun. 
- Ümidim kalmadı. 
- Niçin? 
- Otelde pardöıümü port-man-

toya aahm, önüne de şu karb iliştir
dim: 

" Bu pardösü, 200 kilo sıkletin
de yumruk vuran bokı ı•mpiyonu
nundur.,, 

- Şu halde çabuk iade eder: 
- Sonunu bekle • On dakika 

sonra otele geldim. Pardöıümün ye-
rinde ne buldum denin? 

- Bir palto. 
- Saçmalama! Şu karb buldum: 
• Bu kart buraya, saatte 200 ki

lometre kotan bir koıucu tarafın
bırakılmıtbr. Zor yakalarW!Jn 

Zenginlik 
- Baba, ben sayı ötrendim. 
- Say bakayım. 
- Yüz bin 1 iki yüz bin, üç yüz 

ı:>in .. ............ -·r ................................ .. 

- Spor hayat için elzemdir. 
- Amma ecdadımız spor yap-

mamıflar. 
- Bunun için hepsi de ölmütf 

c 

Erkek - Servet namına aklım var. 
Kadın - Esef etme, fıkaralık ayıp değildir. 

········································································································································································································································~·· Hizmetçi Adres Meslek Tornam ,. 
Artık böyle oldu: 
- Kız Marika, ben yokken 

kimse geldi mi? 
- Geldi efendim. 
- Kim geldi? 
- Ben tanımıyorum. 
- Biliyorum efendim ... 

ğil, beni görmeğe geldi. 
Sizi de-

--x--
Fena 

Şoför telaşla odaya girer: 
- Beyefendi, otomobil çalındı 1 
Bey, soğuk kanlılıkla: 
- Çalanlar düşünsün, daha öd

enecek 17 taksit var 1 
--it--

Yalcın değil 
Beyefendi pürhiddet iç~ri girdi, 

kanapede oturan karısına çıkıştı: 

- Herşeyi biliyorum .. Ş mdi 
bana herşeyi anlat .. 

- Mademki her.şeyi biliyorsun, 
benim anlatmama hacet yok.. Ben 
de aenden fazla bir şey bilmiyorum. 

--x--
Doğru 

- Sakın kart tavuk vermeyin, 
yatını dişten anlarım. 

- Amma yaptınız! .. 
Tavua-un diti yoktur. 
- Tavuğun dişi yoktur amma 

benim vardır. __ ,. __ 
UzunluA· 

Bir gazetede okuduk: 
" Haydarpaşadan Pendiğe kadar 

kuyruğu uzun, kulakları kesik bir 
köpek kaybolmuştur ... ,, 

Şair N. R. ya Beyoğlunda ras
geldim. Bulut gibi sarhoştu. Yaka
ma yapıştı: 

- N. R. nerede oturuyor. 

- Ayol sensin. 
- Malum; fakat nerede oturdu-

ğumu Öğrenmek istiyorum. 

Uzun beyaz sakallı, pejmürde 
kıyafetli t>ir adam, bir yazıhaneye 

girdi: 

- Ayak işlerinde kullanmak 

için birini anyormutıunuz. 

Bu ite alıtık mısınız.? 
- Tabii. Serseri yahudi benim. 

- Hanımefendi, hangi elbisenizi giyeceksiniz? 
- Kırmızıyı; bugün komünist dostum gelecek. 

Kavmi necibi yahudun sevimli 
bir sarı yavrusu, sahilde dolatır
ken dalgalara kapıldı... Botulmak 
üzere iken, bir bey tarafından kur
tarıldı. 

Biraz sonra, bey denizden çıktı. 
Yüzü koyun kumlara uzandı ... Bir
denbire omuzuna bir el dokundu. 
Bey başını kaldırdı. Karşısında, öl -
mden kurtardığı çocuğun babası 
duruyordu: 

- Oğlumu aiz mi kurtardınız? 

- Evet. 
Bunun üzerine beyi omuzların

sarsıp haykırdı: 
Oğlanın tapkasını ne yaptı-

nız? 
---tc--
Alanlık 

- Ben daima ecnebi olmadığı
ma .şükrederim. 

·-~Neden? 
- Hiç bir ecnebi lisa::ı1 bilmem 

de ondan! __ ,._ 

Kaza 
Geçen gün doatunuz K... fa ra

sgeldik. Başı sarılıydı : 
- Geçmis olıun dedik, otomo· 

bil kazaaı mı? 
Soğuk kanlılıkla ~evap verdi: 
- Hayır, kan koca kavgası! ---Darbı mesel 
Kadına benzemiyen yegane ha

yvan kaplumbağadır. Sırt üatü yat-
b mı, eli ayağı işe yaramaz. 

Zencilerin kafası çok serttİ' 
derler. 

Buna inanmıyanlar varsa fU iık' 
rayı okuaunlar. 

Bir zenci , bir adamdan day~ 
yeditini söylüyordu. 

Komiaer sordu: 
- Başına neyle vurdu? 
- Bakır tencere ile. 
- Gel bakayım başına. 
Komiser zencinin başını mu•• 

yene etti. 
- Başında hiç bir eser yok• 

Sapasağlam duruyor. 
- Evet doğru ... 
Gülümseyerek ilave etti : 
- Amma bir kere de tencere~ 

muayene edin • Bakın o ne bal• 
girdi; ........ 

Yolda 
On ~·aşında bir külhani ağzınd• 

cigara, fosur fosur '.iavurur .. 
Güzel bir hanım çocuğa yaklatıtf 
- Utanmadan nasıl sigara içi• 

yorsun? 
- Sen utanmadan nasıl tanıma• 

dığın bir erkekle konuşuyorsun. 

·······················································"' ~-> 

- B:.ı çocuğu ne 
bilmem, budalanın biri. 

- Merak etme, sana halef ofı.ır• 
••••••-•••---••••••••euu••••••••••••---MM•-n•••••• .. •••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••-••••••••••••-••n•••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••a••••••••• ... ••n•••H•••••••••••••••••••••••••••••••-... uneı ... •••••••••••••ıteıııııı••••••••••••••••••"" 

<Ceırıtıı Der 
Keserle cerh 

İkinci bir meymenet hanı ve katil 
r azmi vak'asını andıran yeni bir 
vak'a Haskoyde olmuştur. 

Halıcı Oğlunda oturan Hayret· 
tin ieminde bir çocuk Nazmi is· 
mindeki arkadaşını bir oyun mes' · 
elesinde yekdiğeriyle kavga etmiş· 
terdir. Kavga büyümüş ve niha· 
'\'Ct 1azmi eline geçirdiği bir ke· 
serle Hayrettini başından yarala· 
mıştır. Oldukça ehemmiyetli su· 
rette yaralanan Hayrettin tedavi 
altına alınmış ve Nazmi de yaka· 
lanmıştır. 

Taşla cerl 
Samatyada oturan Ali ve Saim 

bir eşya me!'elesinden müna1.aa 
etmişler ve biribirlerin taşla yara· 
lamışlardır. 

Bu da keserle 
Y ağkapanında dalgıç Kazım, 

Domanika isminde birisini sol 
ka§' üzerinden keserle ağır surette 
yaralamıştır. 

Domnaika hastaneye kaldırıl. 
mış, Kazım da yakalanmıştır. 
Kavgalar 

Kavuncuya dayak 
Karagümrükte otuı·an Hakkı 

ile Mustafa, Kavuncu Malıınudu 

dövmüşler, ve zabıta memurları· 

ııa hakaret etmişlerdir. Zabıta 
bunları yakalamı~tır. 

Sdç saça 
Kmnkapıda oturan Leon ile 

valde i Narin bir olarak Leonun 
ze\ ce i "Şahik,, ve Me. "Annik,,i 
d vmü~lcr ve ağızlarından yarala
mı7lard1r. Poli,; tahkikat yapmak· 

KaagaOaır 

Galatasarayda bir kaza 
Şoför Şevketin idaresindeki 33 

numaralı otomobil dün Beyoğlu 
istiklal caddesinden geçerken Ga· 
latasarayda yiçekci sokağında ku· 
mürcülük eden Yahya ya çarpmış 
ve başından ağır surette yaralan· 
mıştır. Şoför yakalanmı~, Yahya 
Beyoğlu ha~tane ine kaldmlmı:.tır. 

Bir kadnı ezildi 
Şoffir muavini "~asır,,m ida· 

resindeki 1·808numaralı otomobil 
Scpo isminde bir Macar kadınına 
Galatada çarparak ağır surette ya
ralamış ve madam hastaneye kal. 

dırılmıştır. 

Binadan düştü 
Ortakoyde tüccar Ali Raif be· 

yin yaptırmakta oldur1u binada o 

çalışan amele Ömer ar,a hinadan 
" düşerek ağır urette yaralanmış 

ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Tranıvay kazası 
8] 1 numaralı tramvay arabası 

Fatihte nıiJazim miitekaidi Şefik 

efendiye çarpara" yaralamıştır. 

Arabayı da görmiyor 
~oför izzetin idaresindeki otomo

Kızıltoprakta .Mustafanın arabasına 
çarpmış ve Mustafa yaralanmış, 
araba parçalanmıştır. 

sı ırka'tDeır 

Çalamadıla;· 
Sabıkalı takımından Elf ismin· 

deki kadın Erzincanh Mustafa, 
Un kapanında Haydarda komsİ· 

yoncu Ismail efendinin evine hırsız
lık için girmi)ersede polis memur· 

VlYI ~lYıaı'tt 
iğrenç bir adam 

Çerkes köyünde kurulan pana· 
yıra giden, Çatalca kazasına tabi 
Büyük çavuşlu köyünden Adil 
oğlu Ahmet panayırdan dönüşte 

beraberinde bulunan aynı köyden 
Mehmedin 8 yaşındaki kızı Rü· 
veydayı para ile iğfal ederek bik
rini izale etmiştir. 

Rüveyde eve dönü~ünde vak'ayı 
anlatmış ve Ahmet tutularak müd· 
<lei umumiliğe verilmiştir. 

Kosa lhaber 
Musiki kongresi - Bükreş, 17 

[.A.A] Tiyatro ve musiki kongresi 
azası Sinaydan buraya gelmi~tir. 
Ilk gün zarfında birçok raporlar 
tevdi edilmiştir. 

tQt Selanikte tifüs - Atina, 17 
[A.Al Selanikteki l~panya konso· 
lo u tifüsten vefat etmiştir. 
+ Bir tren kazası - Mesina, 

17 [A.A] Mesina - Palermo sürat 
katarı, yoldan çıkmıştır, + Öldürülen misyonerler -
Hruxelles, 18 (A. A) - Mavi ne· 
hirde üç misyonerin katili dola· 
yi siyle tahkikat icrasını ve müc
rimlerin tecziyesini Belçika ve 

Fransa hükumetleri Çin hükıime· 
tinden talep etmişlerdir. 

Belçika sefareti müsteşarı isteni· 
len tetbirlerin tatbikına nezaret 
etmek üzre vak'a mahalline gitmi~· 
tir. 

400 hin dolar -zarar 
Ncvyork, 17 [A. A] 

Dün akşam bir antrepoda yangın 

zuhur etmiştir. Bina temnmile van· 
mı~tır. Zarar \'e hasar 400 bin lolar 

( OlklYl\flYl~lYI Daır ) 
Vesikaları kaybettinı 

Bir hafta evvel Kadıköyden son 
vapurla köprüye gelirken 43 lira 
paramı, nüfus ve Askeri vesikala· 
rımı zayi ettim yenisini çıkaraca. 

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Fatihte nişanca caddesinde 

30 numaralı h~nede İbrahim 
bin Mustafa __ ,. __ 

Memurin talimatnanıesi 
Emanet memurları haklunda ta

nzim edilen talimatname cemiyeti 
belediye idare erıcümenine veril
mi,tir. 

Akit 
f arablus Garp defterdan merhum 

ALdurrahmnn Beyin kerimesi ve İs-
tanbul meb·usu muhtelit mübadele 
komisyonu TUrk heyeti murahhasaıtı 

reisi Tevfik Kamil beyin haldlZl Se· 
niye hanımla Kostence şehbendni 
Mehmet Ragıp beyin mahtumu 1stan· 

bul müddei umumi muavinlerinden 
Mustafa 1'~ikret beyin akitleri icra 

edilmiştir. Tarafeyne saadetler temen· 
ni ederiz. 

Ticaret danlımrıda rilyete mezun Istan· 
bul aslı ye mahkemesi birinci hukuk 

dair~inden : Müddei Saliha H. la mfid· 
daaleyh sakıt haneden mensubininden Se· 
niha sultan ve oğlu prens Sabahattin ve 

Lutfullah aleyhlerine ikame olunan alacak 
davasından dolayı tahkikatın mullyyeo 
bulunduğu 9 • 9 • 929 pazartesi günü ili· 
nen vaki olan tebligata rağmen vakti mu· 

ayyeninrle mahkemeye bir yekili kanuni 
gtlndermediklerinden halclarında gıyap 
karart ittihaz ve hukuk u•ulil mahkeme· 

teri kananunun 401 't'e mumaileybimin 
Türkiyede ikrmetgibları bulunmadığından 
da 141 ve 142 inci maddeleri mucibince 

ildnen tebliğine Ye de\'amı tahkikat 21 • 
10 · 929 tarihine müaadif pazartesi ~günil 
saat 14 de bırakıldığından yevm ve \akti 
mezklırda mahkemede bilvekfıle isbah vil· 
cut etmedikleri taktirde haklarında mn· 

( stanhul dördiincü icra memurluğundan: 
Muharrem Ra15it lıcyin borcundan do· 

layı mahcuz bulunan beneçhi zir ga)ri 
menkul otuz gün müddetle ihalei evveli • 
yesi milzayedeye vazedilmiştir. Fatihte 
Dülgerzaclc nıahallesinin biiyilk Karaman 
\'e a!1lan han cedit büyük Karaman cad· 
desinde ve çama ırcı sokağında kiiin 19, 
21, 21 mnkerrer 26, 23, atik 25, 27, 22. 
24 cedit numaralı mahal tahminen 187 
arfın terbiinde arsa üzerine tam kargir 
olarak bina edilmiş olup tahtındaki dilk· 
kiin ve odalarla beş kattır. Altındaki üç 
bap dilkkiinın zeminleri çiçekli çini üstü· 
nde birer merdh·eu başı birer oda \'e 
birer helayı havi olup Fatih Maliye tahsil 

ve tahakkuk şubesi tahtı isticnrındadır. 
Otel balen apartıman tarzında kullanılın • 
akta olup 2emin katı methaldir. Birinci 
katta bir daire me\'cut olup burada bir 
çiçekli çini taşlık üznincle iç içe iki oda 
bir belli mevcuttur. lçiııde Ali efendi sa· 
kindir. ikinci kntta bir çiçekli çini antre 
\e sofa üzerinde beş oda :temini çini 
mutbak ve bir helayı havi olup içinde 
Mehmet Hidayet Ef. sakindir. Üçilncil kat 

ikinci katın ayni olup içinde Riikmiıtin 

lıey kiracıdır. Dördüncii katta bir çini 
koridor üzerinde iki oda zemini çiçekli 
çini aralık. üzerinde ocak ,.e bir hela ve 

bir dolap vardır. içinde Kadriye hanım 
~akiodir. Bn katta çimento duvar korku· 
luklu trasa vardır. Mezkür bina tam kir· 
gir ve yeni olup elektrik ve terkoııtertibatını 
ikinci ve üçüncü katlarda iki pbniıi 
havi merdivenler mozayik merdiven 
başları çiçekli çinidir. Hudııdu : Bir 
tarafı ve arkası Mustafa Ef. ve saire fu. 
runu ve hağçe•i \'e kısmen borçluya ait 
dük klin ve cadde ile mahduttur. Fatihte 
Oülgerzade mahalleııinin büyük Karaman 
mahallesinde Nalbant sokağında 29, 23 , 
25, 27, eski ve 15, 15-1. IS.2, l 7, 19 nu· 
uıaralı salhane akar ve odalar \'tı iki bap 
dükkinı ~amil iki bap hanenin yarım 
hissesine gelince 1051 ar~ın terbiinde ar 
sayı ba,·i olup bundan cadde üeırinde 
yeni yapılan iki Ugir ev ve yaııhane 
245, hanelerin kısmen altına gelen 
garaj 67 , evelce salhantı halen 
p;araj 48 yeni bina ile eski bina "e 
garaj arasındaki avlu 107 arkadaki eski 
binalar 230 ar~ın terbiindedir. Arkadaki 
binalar eski \'e }artm klirgir olup fist 
katta zemini çimento tara~a ve alt katta 
kırmın çini taıılık üzerinde üç oda bir ki· 
!er lıir bel! kırmızı ı.;iııi guııulhanc bir 

Alt kat işbu katın ayni olup yalnız gır 
8ulhane yoktur. Arkasında kırmızı çırıl 
tara..cıa \'ardır. Burada Kemal Ef. sa~indit· 
Z~min katında zemini triye te mermer vı 
saır tn~lı salhane askammdan kalan imi' 
liithanede bir merdiven altı olup zari-' 
mermerdir. Yine bu aksamdan paçaha 
\e zemini antre üst katta bir odaH lı 
kısım \ardır, Asıl garaj zemini • triyeo; 
ta~lı olup kı!lmen mozayik taşlıdır. Derıt 
nunda bir yazıhane bir kuyu vardır ç.a 
kısmen putral kısmen ahşaptır. Yeni t 
lerd.en he.r birinde zemin katta çini iJ. 
korıdor bırer yemek odası birer helll zemı 
kırml7J çini altı samıc bir mutbak ı 
katta bir koridor üzerinde dort oda 1" 
hela arkasında zemini çinı trasa birinct 
oin altında halen }azıhane olan dükk9' 
't'e diğerinde bir ~hniııi vardır. f c:hu t1' 
nelerden biri ve yazıhanede borclu sa1' 
dir. Diıterinde LUtfi bey sakindir. Di~ 
aksam boştur. Burada elektrik \'e ter> 
vardır. Hududu: F11tihte Dülgerzad' 
mahallesinin çamaşırcı cıokağında at 
4 cedit 23 No. dükkan 33 arf' 
zemini çini ,.e kahve ocauı ' 
musandarayı ha\'İ kirgir \C budıı 
iurun bsğçesi \ 'C medyuna ait apartıırı'11 

ve cadde ile muhat olup hoııtur. \ e ~ 
halli ınezkurda Karaman sokağında 1 
15 mükerrer atik 19, 14 yeni nu~ıır 
maa dükkan 164 arşın aısa)ı ha'fi ~,ıı~ 
bundan l 19 ır§ım klrgir bina k_. 1>it 
bağçedir. Zemini malta iki asma od• iP 
yazıhane ve bağçede helA)ı havi diii>lcb r 
"~ hane antresi ve yine de üst katti JJ 
gezinti mehalli üzerinde üç oda bir h" r 
bir trasa ardır. Merdiven kısmen tıiı~lc 
dır. Bina klgir olup içinde Ahmet fleiJI• 
Ef. aakindir. Hududu medyunun duk1' şlr 
lan ve ahıra ait ar11yı ve yol üe rıı ı.I 
duttur. Maliye tahsil şub~inin bnlun 

3
,, 

binaya 14861, maa müştemilat ealh
4:1'1 

14968, on durt bin dokuzyiiz aıtı:ıııŞS tJ1 • 

Atık 4 cedit 23 numaralı dukkiıll~ ':t' ı 
mma 660 Altıyilzaitnııı ve 1~· 1 Cçbıll 
numaralı dükk iuın taınamıoa • 6'/2. ed I· 
altıyüzdoksaniki lirn kıymet ta~l;.Jıı 11 

mi5tir. ?llal:yc tahsil şubesinin . u ~ralı 
bina 5000 liraya 4 atik 23 ~ıt ~~t sal· 
dükkan 330 liraya maa mu,tenı 1 ııı•' 
hane 4185 lira 19,14 cedit n~ınar:aıııdıl ' 
dükkin hane 616 Jirıaya f~rıı)et 'Ut pt1 
na birinci derecede ipoteklı olup ı 1•· 

1 k ozere 
bedeli vefaları tecavüz «:) eme . letiııiıl 

t. muhammıne " 
lip ol11nlımrı kıyrne 1 

• , • de P"' 
h

. . il de on mspe.ın -11 
ısseye musıp ) z rcf ııllC"' 

akçelerioi mustashiben lstaubul du. ıod• 
icra memurluğuna 24 · 10 • 92Q '~t ;.,ııe 
saat IO. J4de kadar biz.zat Hı)a bı v 

urııcu• e\ leıneleri ilan olunur. 
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A.tle"tlz:ı·-.-:ı 

blrlrıclligl 
Istanbul Mıntıkası Atletizm 

Heyetinden: 
27 . Eylıil • cuma 
Kadıköy sahasında 

l - 1929 Istanbul Atletizm bi- 800 metro seçme 
rinciliği müsabakaları 27 Eylül Uzun atlama final 
cuma Kadıköy, 29 Eylfil pazar Tak. 200 metro seçme 
sim Stadyum ve 4 Teşrinievvel 1500 metro final 
cuma Kadıköy sahalarında icra 400 metro seçme 
edilecektir. Disk atma final 

2 - Müsabakalara müttefik ku· 10000 metro final 
liipler n bunların müseccel id· 4X100 metro seçme 
mancıları i§tirak edebilir. 29-Eylıil-929 pazar 

3 - Bazı kotularda dömi final Taksim Stadyumunda 
yapmak icap ederse seçmeleri günü 100 metre 
yapılacaktır. yüksek atlama 

seçme 
final 

4 - Bütün müsabakalarda bi· 400 metro 
5000 " 

rinclye 5, ikinciye 4, üçüncüye 3, 4x400 " " 
dördüncüye 2, beşinciye 1 puvan " :<eçme 
veriler.ektir. 4 · Teşrinievvel· cuma 

5 - Müsabakaların birinci, Kadıköy sahasında 
ikinci, üçüncüsü Istanbul 929(ko· lOO metro 
ou, atlama veya atma) birinci, ikin· Gülle atma 
ci, üçüncüsü unvanile birer ma· Üç adım atlama 
;falya verilecektir. 800 metro 

200 metro 
6 - Bu müsabakadan eonra Cirit atama 

final 

" .. 
" 
" 

1tletler şimdiye kadar kazandıkla- Sırıkla atlama 
rı derecelere göre sınıflara taksim 3000 metro 
edilecektir. 4X100 

7 - Müsabakaya iştirak edecek 4X400 
~ulüpler mıntaka Atletizm heye- Botef dönda 

" 
" 
" 

" " .. 
• 

tınden alacakları esami cetvelleri· FTb . 
ni 23-E 1"1929 . 11 e şampıyorıu Botef takımı 

Y u · . ~azarı_esı akşamı. dün şehrimize gelmiştir. Botefin 

1
1'..a kadar Heyetımıze gondermeleri Cuma günü Fenerbahçe ile Kadı-
azımdır. k.. .. d b' 

8 
.. uyun e ır maç yapması muhte· 

. - Mu~abaka programı sıra· meldir. Bulgarlar lzmirde fena bir 
sıyle aşağıda_ y~zılıdır. Müsabaka· intibala döndüklerini, lzmir oyun· 
ları~ saatlerı bılahare ilin adile· culannın çok sert oynadığını söy-
cektır. lemektedirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1- Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanı zemin katında 22-5 N 

m~~ ~ 

3213~ :ı;m~~j:n 0~:ı:,~i katında 37 ve ikinci katında 29, 30, 31, 

Müddeti müzayede: 4Eylıil 929 d 25 E l"l 929 b .... 
t d

••rt b k aa y u çarıam a gunu 
saa on o uçuğa adar • 

Balada muharrer emlAk kira . . .. lunmuştur. Taliplerin y . 'h 
1 

ya Yerıleceğinden muzayedeye vazo· 
kadar şartnameyi okur::kı 'ta e. olan son günün saat ondört buçuğuna 

ve emınatı mu k t "t d k .. d iştirak etmek üzere Istanb 1 k f .. .. va a e ı a ., ere muzaye eye 
lüğüne müracaatları ilan o~u::r: mudurlükünde Yakıf akarlar müdür· 

Evsaf ve müştemilatı hakkında maliı 
det zarfında müzayede odasına m" mat almak isteyenler bu müd-
~ı: ... ı.;ı: , ı ~~ uracaat ederek ecri misil raporlarını 

Emlil< ve Eytam ası 
30 Haziran 192 Vaziy ti 

Mevduat ve Matlubat: Düyunat: 

~enüz t~lep ~dilmeyen hisse senetleri (B) tertibi 10,000,000 
H~rd~~tı .tahsıl (A) hissesi senetleri. • • , • 4,256,092 40 

ısseı ıştırak mukabili gayri menkuller. • , 1,946,086 
Kas~ ~e Bankalar mevcudu • • • • • 2, 749,243 16 
Harıcı muhabirler . . . • • 101,510 32 
Esha'.11 ve tahvilat cüzdanı. 2, 168 40 
Gay~ı menkullerimiz • • • • • 120,655 77 
Mobılye ve ilk tesis masrafı . • • • 61,971 66 
İpotek mukabili matlubat. • • • 8, 167 ,666 26 
Sesnedat cüzdanı 1,136,688 16 
Muhtelif teminatlı avanslar • • 786, 124 44 
Muhtelif borçlular . • , 1,035,407 76 
Nazım hesaplar • , • • 13,619,325 12 

44,012,939 45 

18 Eylul 929 kambiyo, nukut borsası fiatlar1 

J Nukııt 
1 Ingiliz lirası 
l Amer.ika dol•r 

I 20 Yuuan drahmi. 
l Alman l'•)b~ ıııark. 
l Avoıturya şiliılİ 

1

20 Ley Rumanva 
20 Leva Bulg•r 
l Felemek. filorin 
20 FraDA1z frankı 

, 20 Italyan lireti 
20 Kurun Çek Itlovak 
l Çu·uuetiı aüvlyel 

1 

l Zloti Lrhiıtan 
20 Dioar Yogug)ıvyı 
20 Belçika frankı 
l ı-e••ta l•p-.nya 

l 20 l•Ylçre fraokı 
1 IMeeJdiye " 

Çek 

Tııhvilut 

1013 oc 1012 0{ ı=ı~r 1 Tortôp CA.B.S) 

208 oo 208 c~~ "" = 
54 00 54 O Ô ı::.l 2 " (O.E) 
49 sı\ =~ 
29 ~; ~: ~~ !' ~ 3 " (f.J) 

24 50 24. ,'\O; Galala tabtelar~ O. Y. 
29 SO 29 '15 lstanbul tramvay Şt 
82 82 Riht Dok. Ant. 

163 O( ı63 O( Üokiidar Kadıköz Su 
218 00 1.18 5~ Jı;taohul o.noaim Su 
123 123 Ere~U Madeo 

Hisse sımedatı 
22 50 22 :;o 
72 5~ ;2 50 ı:= lı bankaaı 

114 J UI ı:: )lülga itibar. Mili 
30 " ''O .. ~ Ü•m•ulı Dk. 

797 7;7 MJJLi İk d»•t Bk. = .., Ticaret ve •anayi 
fünaf Bk. 
Şirketi Hayriye 

Aç. K. 
-

42 59 141 1 

1 

1 

1 

Londra 1Isteı-liıı1013 oc 1012 oo ' ı:ı 
s~ 0,47 sJ ' 

,, Trmettu 

HaUç ''•puılnr Au ?.2 72 22 
An. D. Y. yolu Nivyol'k. 

Parl• 
MiJuoo 
Berliu 
Sof ya 
Bri.ikıel 

l türl L Do. 

" 
" .. 
" 
" Awalirdam ,., 

1 Ciae,.re 
" ı Pr•a 

Viyana 
Modrit 

" 
tt 

" 

Fra.ok 
Liret 
~lark 

L~va 

Belge 
Florin 
Frank 
Kurun 

Şili• 
Pezetn 

I Va r·tuı:a " ZelotJ 
: Atinı ,, Drahmi 
1 Bükreş 20 Ley Kuruı 
Moıtk.ova 1 Çronen11 
Belgral türk Jirn.aı Dln. 

1 

istikrazlar 
1 

istikrazı D. vadeli 
Düyunu muvohhede 

1 ikramiyeli demir yolu 
1902 Gümrükler 
l 903 ~aidimahi 

1 1905 TechU:ati A•kcriyr 

,.. 11903 Tertip 
ı:ı 1904 .. 
ı:ı 1901 l 90S 

I ~ ·ı ı908 Tertip 
~ 1908 tt 

1 
ı~ıo9 

1909 • Ş<'"hremanaii 
1139 .. 

0,47 
12 

9 50 9 1 "" 
sn 12 2~ ~ 

2 7.'l 2 Ol ;:;• 

66 5( 66 50! ~ 

., ,. ,, ıoo 

Mudanya · Buna 
Samauu Sahil 
Trımvay 

3 44 

l 

16 10 
3 39 
3 25 
4 21 

37 04 
24. 75 

1069 
21 15 

95 75 
197 

3 441 ::. 
l 25 it 
2 48' ... 

16 121 C/! 
a 3~ ~ 
3 2'~ i 
3~ ~~: ;24 7 • 

1069 :=:: 
27 ıs· ıo 

95 7J ! 
ı:ı ... 

(J<l< 
~ ... 

Türkiye miW 

ftılhrt " 
İtimat .., 
Şark ıigo:rta 

Boır:kurt 

Anadoln A.. T. 
Jat. Umum. 
Balya J[nraaydıo 
Al'l1•n Çimen. 
Bakırköy ,, 
Türk kôll1öıo M. 
Mermer Tat• Ş. 

BaY• auı, llektrik 

" " 
temettu 

{Ji;k,üdar· Kadıköy 
&nur .... b&a 
l11uıluıl T. Ano. 
Rihtim dok. Aa. 
İttihat d.ellraı~ncl 

l(O eark merk ec:s• 
:::;· l•t. J(uapları 
~ lt•JI (hali lufiy.,) 
::. Türk tüt Aao. 
~ . Duha• Türk ,, 

Ş.k dej:irmen.. 
llltli bir M"lru. 

31 40 31 

1 
11 :;o ı : 

Sermaye • 
ihtiyat akçeleri 
Vadeli ve vadesiz mevduat 
Eytam hesabı carileri . 
Harici muhabirler hesabı . 
Muhtelif alacaklılar 
Nazım hesaplar • • 

• 
• 

• .. . • 

20,000,000 
314,306 22 

2,865,53 t 35 
5,811,516 07 

280,492 37 
1,121,768 32 

13,619,325 12 

Emlak ve Eytam Bankası 
umum muhasebe müdürO 

Ziya Tahsin 
Umum müdür 
Hakkı Safvet -

!Evkaf Umum 
Müdürlüğunden 

Kule dibinde kain vakıf arsa üzerine inşası mütesavver binaların 
icra kılınan münakasasında teklif olunan fiatler haddi layıkında 
görülmediğinden pazarlık suretile münakasaya vazolunmuştur. 

Taliplerin evrakı keşfiyeyi görmek ve şerııiti anlamak üzre her 
gün saat ondörtten sonra heyeti fenniyeye ve ihale günü olan l 
teşrinievvel 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat on beşte 
f stanbul evkaf müdiriyetinde idare encümenine müracaatları. 

Tc§.lırüf~D~lf' 
1 !Ka:ı©lo~@w ~@~ırddı ~aıırn'fFeDeırB, 

Köprüden 
Kadı köyüne 

l - [""[ 
6 15 
7 05 
7 40 
8 15 
8 40 

9 20 
9 55 

10 25 
11 05 
ll 40 
12 15 
13 05 
13 50 
14 25 
15 15 
15 45 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 
19 05 
19 45 
20 30 
21 
22 05 

Kadıköynden 

Köprüye 

6 15 
7 05 
7 40 
8 10 
8 45 
9 05 ı'/ 
9 50 
10 25 
11 05 
11 40 
12 15 
13 
13 50 
14 35 
15 
16 
16 30 
17 
17 15 
17 45 
18 25 
19 05 
19 45 
20 20 
21 05 
21 28 
23 

f'~) Sefer yMlau Cuına. Paz&t'1 Çar
t•Dba .ı\inleri Baydarp&fllyn uğraya 

calı:bl". 

l"] Sefer ya.luız Paza.rteıl, Çarıam· 

ha gö.olerl Raydarpafa)'a utraya· 
caktır. 

Köprüden 
Haydarpaşaya 

1 - l"'l 
6 15 
7 05 
7 40 
7 55 
8 11) 
8 52 
9 55 

11 ü5 
11 40 
12 15 
13 05 
14 2S 
lS 15 
16 10 
16 40 
17 ıs 

17 so 
18 2S , .... 
16 40 
19 05 
19 45 
20 30 
22 05 

Haydarpafadan 
Köprüye 

6 20 
7 13 
7 48 
8 25 
8 53 
9 ıı rı 
9 35 
9 56 

10 35 
11 13 
11 46 
12 20 
13 08 
13 S6 
14 40 
ıs 06 
16 08 
17 13 
17 40 
18 ıs 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 08 ı··ı 

("'1) Seferi yapan vap-.rlmr ytllaıa 
Perıembe, Cuma, Pazar ıü.cıJeri.nl ta· 
kibeden ıece Haydarp•ıt•Y• ugny&· 
cakhr. Ramaaawn birinci seeHlntieu. 
Bayramın .onua.cn ge(!ePAe kad-. llw 
gece Haydarpa~aya oıl:t·ayacakbr. 

l"'] Soferi yalnız Pazar, Pl!l'fODlibe, 
Cuma günleri Haydarpapya ujl'aya· 
caktır. Y alıuz Raa.ıa:ıanıa. birinci p. 
nüadeu Ba)"T•Pllll aonWlCll gün&ıe 

1 kadar ber ıüıı Baydarpaıa uğrayaJ 

• ........................ .i"m"km'm'r ................ ~; 
~ 

A<dlaDeır tall"'D'ffesn 

Sefer No. 1 3 11 13 15 17 21 23 25 

Pendikten kalkıt 7 ,05 lS,00 
Kartaldan " 7,20 14 05 U·~~ 

19,0S 
19,20 
19,50 
20,0S 
20,20 
20,35 

B. adadan ,, 6,00 - 7,00 7,45 8,00 9,00 10,00 11,30 • • 17,00 
Heybellden " 6,10 7,10 7,10 .~ 8,00 9,10 10,10 11,40 ı:,·~g ı:,·1005 17,10 
Burgazdan ,, 6,25 7,30 f 8,15 9,25 10,25 11,SS 17,25 

Mu dadan " - 16,55 18,05 

18,35 
18,45 
19,00 
19,lS 

21,10 
21,30 

Kınalıdan 6,40 7,4S t· . 8,30 9,40 10,40 12,10 14,45 16,30 17,40 

Kadıköyünden " 15,20 
Köprıl.ye varıt " 7 ,25 8,30 ~8~,0~S~-' ~9::,1:,;5:...__~s,::'.s:::s_~l~:o::,2:5 _ _;1:,:1,:.,2_5 ___ 1_2;..,s_5 __ ı_s_:,4.;,0;__..:1~7::,2::0 __ 1:8:::,3:.::0:._ __ ..:2_0 __ "'::""-

--------:..._~~~~-------- 28 
Sefer No. 2 4 ___ 6:_ _ _:'.8:_ __ :_ı:_o __ :l:2 _ _.:.1:_:4:_-::--:-1::6-~l=--8--_::2:_::0 _ _:2::2~-.:.2:_:4:__:::2:-:6-;---;,:-;;-
Köprüden kalkıt 7,44 8,25 9,10 10,15 12,00 13,35 15,00 17,00 18,00 18,05 19,00 19,05 20,15 

21
•
45 

Kadıköyünden 10,35 12,20 13,55 
Modadan 11 _ 

Knıalıdaa " 9 05 9,SO 11,05 12,SO 14,30 
Burııazda11 " 920 10,0S 11,20 13,05 14,45 
Heybeliden " •35 10,22 ıı,3s 13,20 15,00 
B. adadan " :·~~ :•45 10,30 11,50 13,30 15,16 
Kartalda11 " ' '- _ 12,15 15,40 
Pendlkten :: _ ·- 12,30 - 15,55 

15,40 
15,55 
16,10 
16,25 

17,45 
18,00 
18,15 
18,25 

18,45 
19,00 
19,15 
19,30 
19,55 
20,10 

l )0 

1''1 

('J Bu itaretli •eferler \'&loıı: Pazar güalerlnP mah•ue oJup 10 EylUla kıdar yaptl :•<'akb'f', 
l'1)Bu iıı.ırcıtli eter 30 FyJUla kııdar ~·~•r .-üult"rl )'&pılmay•~•k ... c :!O t,ıUJ tıı.ı, ınd,•u itlharen P.ı17nr r ihı.I.-ri,1" 'ıap.ııraktır' 

19,45 
20,00 
20,1s 29,00 

20,10 

21,00 
21,15 
21,30 
21,40 

22,50 
22,50 

("} 

• 

" fe 
u 

eti 

la 
lıfa 

ıla 

~d 

le 

~ 

r 
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Bilcüınle am atının nef asetile -

höyük bir şöhJet kazanan f 1 ~ 
~~es~ ra ~~ ~~~(! r;~ 

TiC.A~JETI-I.AN'ELE~I f 
MERKEZ SATIŞ MAGAZASI: f ·~ 

P--hçekapida kadim HACI BEKİR mağazası f ! !• 
MEVCUT ŞUBELERİ: .. 

Beyogı Jnda. istiklal ve T epebaşi caddelerinde, 
Galatada Havyar hanı altında 
Kadıköyünde yeni iskele caddesi 

JIERKEZ ŞUBESİ: 
Ankarada Adliye sarayı karşısinda Sakarya hanı altında 

Ecnebi menıleketlerdeki şııbeleri 
Kahirede Opera meydanında, İskenderiyede remle caddesi 

Verııldleın @ıçoD©Jıcak ŞlUllbesn 

IIalaskar Gazi caddesi.nde 

Yüksek Ornıan mektebine 
kaydi kabul şei-aiti 

1 - Türlıiiye cümhuriyeti t&ba!ından . olmak. 

2 - Müddeti tahıiliyesi üç ıeneden ibaret olup leyli ve meccanidir. 

3 - Sinni op sekizde a~ağı ve yirmi beşten yukarı olmam~ıdır. 

4 - Htlsnü ahlak eshabından olduğu ve hiç bir güna cezayi müıtelzem ef'al ve harakltta b!t 
lunmadığını mUbbeyin mahalli zabıtasmca musaddak heyeti ihtiyariye mazbatasuu hamn olmalC. 

5 - Her türlü ileli emrazdan salim ve bilhassa kuvvei semiye. basariye ve lisaniyeıi t•m ve 
· nevalıcısı aaireden biri meşi ve harekette ve rtikuba ve nüzüle ıaüteh.a•mil olduğanu müıir tabip 

raporunu ibraz etmek. 
6 - Tam devreli lise mezunu olmak ve yahut o derece tahsilde bulunduğu Maarif vekaletinden 

musaddak Lise şehadetnamesini hamil bulunmak. · 

7 - Mektepe kaydolduktan sonr:ı mektebe dahil olman için olbaptaki şeraite tevfiken katibi a
dilde• muaaddak kefalet senedi ita etmek. 

8 - Mektebe kabul edilmek için üç kıt'a vesika fotoğrafı ile &lhhat raporu aıı ıebadetaamesi 

laüınühal mazbatası ve en ıon bulunduğu maarif veka!etinden muaaddak lise şahadetnameıi ile 

nufuı tezkzreai yanındı bulunmak. 

9 - Taıradan geleck bikes talebenin masarifi rahiyesi mektepçe temin edilecek ve d;ralere 

bqlanacalctır. 

10 -Talipleri• 1 teırinievvel 929 tarihine kadar BüyUkdere Bahçe köyünde kiia mektep Rek· 

torlupna müracaatlan. 

~ Tütün inhisar idaresi umum 
müdürlüğünden: 

OrtaklSyde f eriyede kain" Tütün Ekıper kur~una bu sene 25 talebe ahnacaktır. Taliplerin adedi 
•atlGp haddi geçerse bir müaabak~ yapılarak müsabaka neticesinde kazananlar kabul edilecektir. 
Bu müsabaka S Teırinicvel cumarteai günü Feriycde rıaat 2 de yapalacakbr. Taliplerden aranacak evsaf 

111alard1r. 
1 - TDrk olmak. 
2 - Y aıı OA ıeııeizden afağı ve yirmi beşten yukarı olmam

0

ak. 
3 - Liakal orta tahsilini ikmal elmiş bulnumak; ( Yani liselerin dokuzuncu ıınıfına muveffakıyetle 

geçmiş olmak. ) 
4 - Sıhhatı tam ve büuyesi tütünle İştigale müsait bulunmak. 
5 - Alelitlak ağır cezaları müı,elzim cürümlerden ve muhilli haysiyet kabalıatlarındu dolayı 

mahkilm olmamak. 
( MezkOr huıusat : Nufus tezkaresi, mektep şahacietn3mesi, veya orta tahsili ikmal ettiğine dair ma· 

arif idarelerinden miiBaddak resmi vesika, idarenin iki doktoru tarafından verilmiş ııhhat raporu, mahalle 
veya kariyeıi ihtiyar heyetinin polis veya jandarma dairelerinden müsnddak şahadetnamelerile tevsik 
olunur.) 

Taliplerin •ihayct 2 Teşrinievvele kadar T ütün inhisar idaresi umum mudürliiğüne iıtida ile müra-
caat etmeleri ve vesikalarım da beraber getirmeleri iian olunur. 

. Karaağaç müessesatından: 

Makina. ~aQı ilônı 
Müessesemize lüzumu plan 3500 kilo makine yağı , 2000 kilo kom

pre!Ör yağı, 1000 kilo dinamo yağı, 300 kilo üstübü toptan ve ya ay
rı, ayrı münakasaya konulmuştur. 

Olbaptaki şartnamesine tevfikan itaya talip olanlarm işbu mevat 
evsafını müş'ir şartnameyi almak üzere Cumadan mada, her gün mü· 
essese katibi umumilğine ve fiat t eklifi için de teklif edecekleri mık· 
tarın yüzde yt=di buçuğu nisbet inde t eminat akçelerile beraber ihalei 
kat'iye günü olaıı 26 Eylill 929 Perşembe günU saat on da mües
seseye müraca:ıt eylemeleri. 

İ ıtanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkcmeainden: Dirtat Bogos

yan Efendi tarafmdan karısı Kadı· 
köytinde Mühürdar Caddesinde, 
31 numaralı Nişanyan aparhma
nında mukime Madam Nivart 
Güdükyan aleyhine açtığı botan
ma. d8:v':sm.da. mumaileyhaya ait 
layıhaı lphdaıye, ikametgihmın 
meçhuliyetinden naşi, ilinen teb
liğ olunmasına rağmen cevap ver· 
mediğinden tahkikatm tayin edil· 
diği 22 Teşrinievvel 1929 sah 
günii saat 10 da hazır nulunmaıı 
il i n olunur. 

Haftada 2 Lira 
v~ra~~V[b~ 
Magazamızda Bisiklet, 
gramofon, soba, 
elbise, otomobil 

ve saire satılar. 

saat. 
ıastlgi 

llta nbul Yeni postane karşısında Eski 
Zaptiye caddesinde No. 20 • 22 

r· '=Ila MEKiKÇi 

•«>•••t>•o BEŞiKT AŞ •••••••• • • • • i DiKiŞ YURDU ! 
: Sergisini görünüz umuma ser· : • • • • bestir. Talebe kaydına devam • 
Z ediliyor. Akaretler. : 

Zee••••••••••..-o•oeeeo•••••= 
RESTORAN 

Avrupanm en mükemmel lo
ka~taları derecesinde iyi ve nefis 
yemek istiyenler bu kere sirkeci
•de lram ... ay caddesinde eski pos
tane binasında müceddeded kü
şat edilen "RESTORAN ve BÜ
FE,, ye teşrif buyursunlar. 

İstanbul san'at mektebi 
Müdür]üğünden: 

12 Teşrinievvel 929 Cumarteıi 

güDü tedrisata, ikmal imtihanlarına 

1 Teşrinievvel 929 da başlanacaktır. 

ikmale tab; olmayanlar 12 Teı· 

rinievvel ~129 Cumartesi günü 

mektept~ isbatı vucut edecektir. 

İstanbul maarit emin· 
liğintlen: 

Ankuada maarif veklleti «leni· 
rinde bir tane 17,5 lira maa§lı dak· 
tilo ve 4ı tane 17,5 lira maa~lı kltip· 
lik ve iki tane 14 lira maaılı daktilo 
ve iki taae 14 lirı& maatlı katiplik 
ve 20 lira maaılı grafik memurluğu 
mU.nhaldir. Bualar müsabaka ile alı
nacaktır. Bu müeabakaya ittirl'k ede
cekleria memurin kanununun 4 üncli 
madde.ile diAer fıkralarındaki evtafı 
kaiz buhıamaları ıarttır. 

• İmtihan 25 9·929 tarihinde icra 
edileceğine r.anraıı bir gUn evveline 
kadar müracaat edenlerin evrakı müı· 
pitelerioin tetkiki ile eTaafı haiz htı· 
lunıuların imtabana kah•l olunacak· 
ları, KAtiplikler i~in imtiban buap, 
kitabet; grafik. memurluğu içiu de 
beaap, kitabetteden maada graftkten 
daktilo içinde makisıeden iora edi· 
lecektir. 

Doktor 

Ali Mazhar 
Cumadan maada berilin Fatihte 

Sırn Enver eczanesi yanmdaki mu· 
ayenehanesinde haıta kabul eder. 

J ıtanbul dördiloc:ü icra memurlupndan: 
Beyoğlunda Hüaeyiıı. ağtl maballeaiııiıı 

kuçukyazıcı M>kağında atik 10 cedit 12 
Numaralı hane madam Violet Trofln bor· 
cundan dolayı 30 gün müddetM me'Yldi 
müzayedeye vu: oluomu§tur. Kapudan igo
riye glrildikte çini döşeli bir mahal ve 
111elhalden camlı kapudao tahta döteli bir 
aralığa geçilir mezkar aralıkta bir oda 
aralıktan merdivenle aşağı inildikte ocak. 
lı mutfak ve ayni aralıktan merdivenle 

yokarıya çıkıldıllta ufak bir aralık üz• 
rinde iki oda bir aydınlık mahalli bir ~ 
desthane bir kiler ikinci üçüncü birinei 
katın aynidir mutfaktan bah()tlye ~ıkılır ve 
ve bahçede bir kuyu vardır. mezkur lia· 
nede elektrik terkoı suyu teçhizatı nr· 

dlr. Mahiye zemin katında M. Y akomo 
matmazel amalia ve katma Katingo bilt
ınııtmazel Roza eakindirler. Mesaha8l alel
tahmin 103 arşın terbilnde olup 75 ar§ın 
hane 28 arşın bahçedir Hududu : bir ta· 
rafı madam aftalia ve bazen Andreprmi 
arkası Lambo hanesi t&rilı.: mahduttur kıy
meti muhawıninesi 4120 liradır. Tıtlip 

olanların kıymeti mulıamminesinin yüıde 
10 nispetinde pey akçesini miistaahiben 
lıtanbul döcdimcü icra memurluğuna 
24 • 10 · 929 tarihinde saat 14 den 16 ya 
karlar bizzat ve ya bilvekilc rnuracaat 
eylemeleri ve 928 • 3862 dosya numarıı· 

ıile mur ıat e> ı ın ·lerı ilnı. o urıur. 

Telef o:ı Istanbul: 4197 

Damla damla göl olur 
Ataların bu sözündeki isabeti tasarruf kutularımız kadar kuvvetle 
iıpat eden bir şey olmaz. Farzedelim ki bir yaıında bir çocu .. 
ğunuz var bu çocuğunuzun istikbalini temin için her gün 

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

liraya yak1n bir yeküna baliğ olur. Çocuğunuz beı 
yaşına geldiği zaman (500) lirası, on yaşana vardığl 

zaman (1200) lirast, on beş yaşında (2000) lirası 
yirmi yaşında (2900) lirası toplanır. Hayata 
atılacak çağda bu her müşkili atlatan bir 

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

her gün 25 kuruş arttırmağa 
başlayın . Bu gUn aıttırdıkJmz 

( 25 ) kuruş yarı• çocu-
j'un ua bir ıermaye 

olabilir. 

Tüı"kiye iş Bankası 

r······················································· 
••• -~~~~~~i •• ~~~~!.~~~~~:~~~~~-~~:!1!~!.~~~~: .. J 

Süt Yoiurt 
Kilo Kifo 
10000 5000 : Ha~biyc Mektebi için 
40000 00 : Giilhana Hatılaaeıııi • 
35000 25000 : Tibbiye Mektebılt- Haydarpa§a Hastanesi içla 
Balada mahallerile hizalarında mıl!tarları muharrer Süt ve Yoğurtlar S ı•rtaaın. 

de olarak yapılan münakaaa ve pazarlığı•dati fiatlar gali görülmüş olduğundan ta. 
rar pazarlığı 24 - Eylul • 929 Sah günil saat 14,30 da Harbiye Mektebi yemekhanelllt 
önündeki Mahalli maheusundı& icra kılınacaktır. Taliplerin prtnıımeleri lgbı tomı.,. 
nUJD01,a muracaatlan ve iftirak içiıı de puarlık mahallbıdt ilaııll' bubunılJDUI illa 
olunıa. 

Makitte y-Aı 
Kilo 
1500 : Kuleli lisesi icln 
1000 : Tibbiye me"tebi içiD 
~ 

••• 
.Bal!daki mahallere ait !500 kilo Makine yatı aleni mnnakua ıurettle ..ım atı. 

alınaea~~· .!hale8_i 25-Eyl~-929 Çarşanba_ günü eaat 15,30 da Harbiye Mektebi yemek· 
hanelerı onundekı mabal~ı . mah_s~unda ıcra kıhnacaktır. Taliplerin aartname tfia ke> 
mamüraoıyo na atlan ve ııtırak ıçın de pazarlık mahallinde hazır bulunıılm.aa i1b obua. 

Müanı.1 
Kilo 
15000 • Cnbü 
5000 ı Reame 

20000 

• •• 
Askeri Mektepler için balAda muharrer olduğu veçhile 20000 kilo Jı.fakanaa u• 

pah ı.arf suretile Batın alınacaktır. Ihaleıi 25-Eylül-929 Çarpnba günü eaat 14,30 da 
G ülbane H~taneıi için ifayı te~bhöt etmeyen mütea~bidi um ve hesabına olarak 

pazarlığı ıcra kılınan 40000 kilo Yoğurdun fiatı gali göriıldUğundea tekrar pumr
lığı 24-Eylül-929 Sah günü 1&at 14,30 da Harbiye Mektebi yemekhaneleri öoandeJU 
mahalli mahsusunda icra kılınacalı:hr. Taliplerin prtliAmeei için komiayonumma mi • 
racaatları ve iftirak için de pazarlık mahallinde ham bıılunulmaaı ilb olunur. 

A skeri Mektepler için şartname ve Dlımuııesi veçhUe münakuaya koaulau 3'(JOI 
kilo Bulğuru.n fıatı gali görilldüğündeu pazarlığı 23 • Eylül • 929 Paaarteai .-• 

saat 15 de Harbiye Mektebi yemekhaneleri önündeki mahalli mabeuawada iara ~ 
caktır· Trlipleriu prtname ve nuıauneai i9in komisyona muraoutları " İfdRk ~ 
de pazarlık: mahallinde hazır bllluoulmaıı il&n olunur. 

• fayı teahbüt edemeyen müteahhidin malı olııp GiUhane Hutaneeincle buJunaD ~ 
l tebligata rağmen kaldırılamayan müteahhit malı tahminen 20tou Maden kömüı025-E1· 
lül929 pazartesi günü saat 14,30 da Harhıye Mektebi yemekh•neleri öatladeki ~ 
111<1heusunda m!izayede auretile satılacaktır. Taliplerin tartaame için komiayoaa we Jııl
mürleri görmek için de mezk~r Hastaneye müracaatları Ye iftirak isiD de _...,edı 
mahallinde hazır bulunulmaaı ılln olunur. 

K uleli liaeaüe orta mektebi binası dahilinde şartoameainde muhanw 51 kalem ..ı-
zeme aarfıle ve şartnamesi eçhile teaisatı ale.ktrikiyenin yapılarak plair ~ 

raptı aleni ~ilnakasaya kon.muştur. ihaleıi 9-10..929 çarpnba günü saat 14,30 da ~ 
biye Mektebı yemekhanelen önündeki münakua mahallinde icra ıı.ılınacaktır. Talip» 
rin şartnameııi için komisyona müracıaatları ve iftirak için de mün&k .. mabıHinb 
baıır bulunulması ilin olunur. 

A s~erı M~ktepler için münakasaya konulan ikinci 75000 kilo yerli pilnhk. Piriıacd 
. hatı galı gorü!düğünden pazarlığı 24-Eylül 929 Sah giinti ea&t 15 te ;1W'~ıye ~ 

tebı yemekhaııelerı önündeki mahalli mahtıuıuada iera kılınacaktır· Talıpleı-m fldDa 
meai için komi'!yona wilracaatları ve ifıi.rak için de puarlık malaallUM:i• baur iıı&ht
tıulmım il&n ıılul)Ur 
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Norveçyanın halis l\~orina balığı 
baş mahsulü alemşuinul marka HASA 

kıl 1 ,_ 11 H =a•, Ecza deposu toptencı~a.r-a 
Gayet -taze olarak gelmlş'tlr. 100 kuruşa o u"' Şıışalerdıa = 

' Aslterl mDna· 
· lf asa illnlari: 

r····F;~:hkbd: ·M: M. ·:~kfil~~ı··:;;;;::-_-1 
Se~ı ır~s;aıfaB fil J komisyonundan: " f 

··"······-··························-················· 
hisli Sede yait illalesi 28-9·929 cumartesi saat 15 te 

.-.. nu&.Jl'.lllı-.. .. ımnmmıall 
Merket Ar mtaııı; Galııta KöprJ b:ı· 
;ında lkrn.,lu 2.~62 

Isparta ~rpa • ~.9.92g parzar • 9,30 da 

~arta Odu.a • 30 !>-929 pazarte!!i • 9,30 cb. ı 
taatı k · · ' bal".ı- ,.=,:_, _ _, h • de ,,.ıı. 1 Arpa vo odunuu rnu >&· u eraye ~ıa awı ıııl.llLmSı mu arrer .;,a J-e • !hal 1 . 

)'1&11 kaJ>l'lı urf uıulile ve ayrı ayrı ıartnamelerle müııaka1&ya konulmu~tur. e en 
ı.: __ , __ da · • L· • t n alma konıısyonunda vu-
uuauu-ın muhaner tanh ve eutlarda lspattaoa 08• erı 88 1 • 

1- · • d tt Okumak istcyealeriu kcı· 
pı4-oak.tır. Şartname suretlerı komısyonumu:z a me,·cu .ur · . • 
.ıa&ayooumıııı:a •• \elilifu .. ım,Jerini H:nn.::k. iıftcyeuleriıı de Ispaı-t.ıdakı mezkur komıs. 
yona müracaatlan . 

Ç orumdaki kıtaatna ihtiyacı olan eka:ıı. Jı: kapalı zarfla münakas~yıı konmu~tur, İ\~n
leıi 29 • Eyllll . C\29 pazar günüuaaat 15 ıe Çorum .da a:.kerı ııatııı alma komıs

yonunda yapılacaktır. faliplerin Çorumdaki mezkur komıeyoua ın~rncaatları-

Şube Au. tası; Mes"adet han• altıııda 
anbul 2i40 

Antalya postası 
( KONYA ) Vapuru 22 

Eylül pazar 10 da Galata 

rıhtımmdarı hnr~ketfo lzmir, 
Güllük, Bc.drum, Ra.dos, Fet
hiye, Fiai!{e, Antalyaya gide;
cek ve dönüşte mezkur iske-s ökedıki lutaatın hayvanatın ihtiyacı olan arpa kapalı ııı.ri1a wunakasaya konmu~tur. 

lhaleıi Sökcde aekcri ııatın alma komiıyonwula 21-eylül-929 cunurt~si günü saat 
16 da yapılacaktır. Taliplerin Stıkedeki me~kClr komisyona muracaatları. 

S atn1Unda bulunan kıtaat ve mileetıe!ahn iktlyacı olan ofo.t ekmeği kapalı zarfla 
mlinak.ua 8 koıınıuıtur. ihalesi ~eylill-929 cumar.tesi günü f'a&t 15 te Samsunda 

askeri aahn ~ma komisyonundıı. ask.en ııatın alma koınısyonunda yapılacaktır.Talipleriu 

lelerloe birlikteDalyan Marmaris 
Sakız Çanakkale Geliboluya 

Sameundak.i meııkflr komisyona müracaatlan. 

B ordaki kıtaatın ihtiyac~ o~~n .. ekmek kapalı ıarfla mü~akaeaya konmuştur. ihalesi 
30 eyıtU • Q29 paı.arteıı _gıınu saat 10 da. Borda a9kerı satın alma komisyonunda 

yapılacailır. Taliplerin Borda.ki mezk.fir komııyona muracaatları. 
B ur•~ uk~ ~iı~i tal~beıi için 425 ta~ım .. ~-ı.rici elbiııe kapalı zarfla alınacalltır. 

İhalaıı S • bırıneı tetnn · 929 cumarteııı gı.ınu saat 15 te Burtıada askeri lise satın 
a~ına komiıyo~~da yapl~c~tır. Ş~rtname sureti_ komiıyonumuzda mevcuttur. Taliple
rın pnaameauu görmek üzre komısyonca ve teklıfnameleriui vermek. üıre Bursa aek.e· 
ri liaedeki mnko.r komisyona muracaatlart. 

A ıll.eri ihtiyacı i~ ~9-9-929 perşem~e günü saat 14 te altı adet .Baak.ül pa:zarlılda 
. ahna~khr. Talıplerın §4rtname, şekil ve numunesini komiı1yonumuzda görmeleri ve 
ıhale saatınde şartnamede yazılı olduğu gibi teminatlarile kon · onllmuza müracaatları. 
K ony~d~ki kı~aa~ın ihtiyacı ola~ ~e~~ odımu kapalı zarfla mlina asaya konmuştur. 

İhalen 23 ylül 929 Paıarteıı günu aut 15 te Koayada askeri satın alma komsi· 
yonunda !a~ılaca~t.ır. Taliplerin Konyadaki meıkOr komı-i)oııe muracıı.atları. 
O rdu ı~tıyacı ıçuı ~ ~det ~ra~pet kapalı zarf ueulile münakuaya konmuştur. 

Ihalesı 12-10.929 tarıbme müeadıf Cumarteei günü ıoaat 14 te k~yonuıauz mü· 

nala.sa aalonunda yapılacaktır. Taliplerin ıartname wretini yirmi kuruı mu.kabilinde 
almıılnn ve nüm.ıneaini komieyonda görmeleri ~e tekfünameleıini şartnamedeki tarzda 
ihzar ile komis) ona vermeleri. 
(_j'rdu ihtiyacı için bin adet fifre aleni münakasaya konmuştur. !halesi 12. Teırini 

enel·929 cumarteıi günü saat 15 te komisyonumıu:da yapılacakhr. Taliplerin §art· 
nııme fiuretini komisyonumuzdan almaları ve nUmurıesini lı:omiıyonda görmeleri ve 
~artnamedeki tanda teminıı.tlarile komiiyooa müracaatları. 
A leni münakasa ıuretile 16-eylül-929 tarihinde ihale edileceği illln olunan 122 ton 

kınple maden kömürüne talip çıkmadığından paıarlılda alınacaktır. Pazarlıkla iha
lesi 26-eylül-929 per§enbe günü saat 14 te komiıyonumuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameıini komisyonumuzda görmeleri ve zamanı mezkiirda komisyonumuzda hazır 
bulunmaları illn olunur. 
A tkeri ihtiyac; için 245 t~n. k~riple ~.den kömürü ?palı zarf \atulile müı akasaya 

konmu9hır. ihaleei 10· birıncı· tewnn· 929 oumarteeı güall 111&t 14 te komiayonu
muz münakasa aalonunda yapılacaktır. Taliplerin ıartname suretinin yirmi kuruş mu· 
kabilicde almalan ve teklifnamelerini, oartnamedek.i tarzda ihzar ile komisyon riy11e· 
tiue nrmeleıi. 

K onyadak~ kıta:ıtın hayvanatı ihtiyacı olan arpa kapalı zarfla münakasaya kon· 
muıtur, ihaleaı 21· eylül · 929 cumarteei günü saat 15 te Konyada askeri satın 

alma komisyonunda )&pılacak.tır, Teliplerin Konyadaki mczlı.ftr komisyona muracaatlan. 

ı······················································· 

\~?.~~.~~--~~~?::~~-~~~!~.~~~~ .. ~?.~~~~?.~~~~~~.} K ıtaat ihtiyacı için 1000 kilo Gaz pazarlıkla mubayaa edilecektir. ihalesi 22 eylül 
929parar günü saat onbeşten itibaren yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini komisyo

numuzda ~örmeleri ve şartnamede yazılı olan şekildeki teıninatlarile komisyoııumuza 
gelmeleri illn olunur • 

K ı~t Drliya~ı için 899 bin kesıu odun pazarlık surelile mubayaa edilecektir. Iha· 

111 
• l~u 22 Eylill ?2? pazar günü &aat onbeıten itibaren yapılacaktır. Taliplerin şartna· 

K
eaını g~r~ek n ıştirak etn;ek üue komiayonumuza müracaatları ilBn olunur . U:. ihtivacı .iç.in 757377 kilo arpa pazarlıkla mubayaa edilecektir ihaieıilg • ey• 

iplerin .J~ tar~h~n• mUsadif per~embe günü ıtıı!\t onbe9ten itil=aren yapılacaktır. Ta· 
miıyonuaıuıc:1:ıt::ı \ör{eleri ve şadnamede yazılı olan tekildaki teminatlariyle ko-

K 
ıtaat ilıııt' • ~ u uumııJ.ıı.rı i!An olunul'. 

ıyııcı ıçın 66700 ld kl . . 
yaa edilecekti lLı . ı o yata ık kuru ot münakasayı alemye suretiyle muba-

r. ııa eııı 21 Eylül 929 C t . .. .. 14 . Taliplerin aartnameai · k . umar eeı gunu sa'lt te ıcra edi!ece!ı.lir. 
.- nı onı.ıeyonu d l 

te'nıinatlıı.riyle komiııyonurnuzda hamuz bn a malım ye şartnamede yazılı olan şekildeki 

K 
ıtaat i\ıtiyacı için 4762S3 kilo z:_: ulunmalan ılin_ olunur. 
22 eylül 929 pazar giinU pıı pazarlık suretıle mubayaa edilecektir. İhaleıi 

. ııaa.t onlw.şten itihare 1 'l' ı· l . 
ıini görınelerı ve oatlnamede yazılı la . n yapı a. 1.tıı. il ıp "'" n şartnanıe-
lıaıır bulunmaları ilin olunur. 

0 0 şekıltleki tc'minatlariylc komisyonumuzda 

K ıtaat ihtiyacı için 10032 çeki odun kap 1 rf . 
lhaleai 17 Teşrinievvel 929 perşenbe ü=·~ za uımlıyle mün ... ka aya konmuı.tur. 

lerin prtnaınesiııi komieyonumuzdan almaf an ~:Ut rton <lört:e it.ra edilecektir. Talip
nıinatlariyle komiıyonuıxıu:zda bulunmaları ilin oııiu namMe )&zıh olan ekilı!eki ıe . •••••••••••••••••••••••• ,-••.••• u:~ 

1 
Bakır köyünde barut fabrikalar'n:;ı;~;ı:;.~;·~·ş~~·~, ... S + Istambul satınalma konıi8y onundan: ar-O-• re 

•••••••••••••••••••••••••••••••• ..._..+.------ ı 
·l 1 b ~ ~..,,-~-----: 

100 adet damacana ınaa genle! pazaı nı a mu .-ıyaa l'ldıle.:eğiudeıı t 1 
23 9 92l . ı aya ta ıp oian-

larıu teminallariyle berabıır · • ) paııırteıu gi.ınü !:i&at 14 d ı.. . c oı:nm-
yona muracaatları. .. 

111 metre mikabı kereste mubayaa8ı _ka~ıı~.' zn.rfla mtır.a_ka6.ı)a ltormlmt•~tnr. İhalesi 
12 • Teırioievvel . 929 cumartesı gunu eııat 14 dıı ıcra kılınacakt•r. t . , r 

olanların teminatlarını havi teklif mektuplarını ycvın mezkQrda sı•atı ilıaJerlc~Jıyam tka ıp 
d k · l · u adem omıayonumu,a tevıi; eyleme erı. 

J .. ii~;:i~;~öi:~i. ;;:ı:;. ::\;;;~i:.;;··k~;;;;~~;:ı:;~ı 
····································-·····--.--.-.....l 

irtibat zabitliğine 
. . 6 ıncı li.o1~rdu .~yvanatının ihtiyacı için 150000 kilo lturu ot 11-9-929 u.tıhin<.1(n 
ıtıbaren (30) gun muddetle kaf.alı zarf uaulile münakasaya konularak 2-10-929 tarih n
de ihalesı yapıl~cağında? talip erin prtnawesini görmek üzre lıergün ve ye\•nü ihale-

ıie kapalı ı.arilarıle komaıyona gelmeleri. 

4. K. O. irtibat zabitliğine 
Kolor~u kıtaatı ba~vanatının ihtiyaci için h alı zarf usulile münak~saya k?nuleu 

(131000) kilo yul fa talip çıkmadığından bir hafı~ temdit edilmiş idi l' ine talıp Çli(· 

ma.dığından. 11·9·9~9 tarihi~den itibaren bir ay zarfında pazarlıkla alınacağından talip
lenn pey l!iirmek uzre temınatı nuıvakkatelMilt' her gün koınsiyoııa gelmeleri 

Orman ve arazii vakfiye 
.. .. müdürlüğünden 

.. Bu>:uk dere~e Der~ sok~ğında ~abriıtan mahallinde vaki bir bap 
k~l~~e ıcara verılecektır. Muzayed~sı teşrinievvelin onikinci cumarteı,;i 
gu~u aaat OD beşe kad_a~dır. ~alıp olanların latanbul evkaf müdiri· 
),'etınde orman ve arazı ıdaresıne müracaat etmeleri. 

uğra}'arak ırelecektir . 

Trabzon ikinci postası 
ANKARA vapuru 19 Ey

lul Perşembe akıanu Galata 
rıhtımından hareketle Zon
guldak İnebolu Sinop Sam
soa Ünye F ataa Ordu Gire
ıon Trabzon Rizeye gidecet.-. 
ve Of Trabzon Polathane Gi 
reıon Ordu Fatsa Samıun 
Sinop lneboluyıs uğrayarak 
gelecektir. 

İzmir sür' at postası 
(GÜLCEMAL) vapınu20 Ey· 

1~ Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tui sl'.bahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden ha
reketle pazarteıi sabahı gele· 
cektir. 

Vapurda Mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Bozcaada postası 
( GELiBOLU ) vapuru 21 

Eylal Cumartesi 17 de İdare 
rıhtımından harek.etleGelibolu 
Lapseki Çanakkale İmroz Boz
caadaya gidecekve Çanakkale 
Lapseki Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

KARL\ BiGA postası 
(BİGA) vapuru her paurteıi ve 

cuma günleri akşam saat 18de Ga
lata rıhtımlndu hareketle Teldrdağı 
Mirefte Kara Bigaya aidüp 
gelecektir. Yolcu, yilk için (Galata 
Çiaili nhtım ban. ikinci kat No 1 
telefon 57l ve galata Boıfor han 
No 6 telefon 28 14 numaraya mil· 
racaatları ) Etyayı tüccariye Perıen· 
be yolcular Cunla günü. 
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6els.oo·ukluihı frenği 

l o e kk . o anlanu ııazı:ırı di · atıne 

Dr. ıqorhoroni 
l"t'nnin en eon ueu.lil~ kafi 

olarak eslli ve yani helsoğukluğu, 
f:e?-gi, idrar dırlığı, bel gcvilek· 
hıı:ı ve ıneeane ve biletimle kadın 
nıhatsızlılıJarı tedavi oluuur. 

k 
Be) oğ u Tohtİıv!".<n :ı. aııında 

ne t<' "ok.al;: N ~ı; Tel:B'.0.3152 

~ Opeı·atör •••••M• 
: Haııı Sezai 

BASUR MEl\IELERİ 
Fi: ti.ı ve &lracala.n aıneli ·atlı 

ameli) ıt ız elektirıkle tedıı.,i w' bil· 
cUmlo aıue1iııah icrıı. etler. ~set 1-i 
•t D:\lll'J olo Aı;ı lıamnm ı 0 20 

• 
1 

rMale • inci -Whi IJe. 
DJıJerİ ynz sene yaşatır ve çftriıtmekten vikaye eder• -~ rı e.--... 

yazlatır, diş etlerini kuvvetlendirir, ve kanamak~ .. men'eder. Ve dişlerin ara
sında kalan tefessulıatı ve ufuneti b:ale eder. Diş agnlarına, neslelerlne mani 
olur Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır. M;kropları imha v~ ~P: 
d • ı k her türlil hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupada birmc:diğ'ı 
d~;og~~::ıa musaddaktır. En bttyttk mükafatı almıştır. Yirmi ku!"uşa Hasan ecz.a 

deposu. ., 

Istanbul ithalat gümrüğünden: 
3 BNP Kilo 410 pamuk mensucat 
1 C F ., 210 • 
8 KY • 510 Et makinaıı 

Sandık 

" 
" Balya 

Kap 
Sandık 

2 V V B ., 93 Kcıe ka~ıdı 
ıs • Müstamel çürnk elblae 

1 J V E • 3,500 Deri 
ı S B 122 Kağıt sicim 

" 31 • 95 LaTha liıtik 
~~~ 10 •. Kağıt ve pamuk fotin bs~ 
Sandık 1 H • 32 Karyola topu 
Bağ 1 H V V • 41 Çocuk araba sepeti 
Sandık 1 C A C • 76 Ağaç sapla kebir bıçaJt 
F uçu 2 • • Kuyumcu putuı 
Sandık 1 M A • 50 Bant bezi 
Sandıkça 1 M A • 23 Kurş~n 
Bağ 2 . • · • Demır boru _ __ b 

d bı 1 --- 5 .~amı.ı..ı.rırıda ılmüz.ıye• 
Berveçhi bala 15 ka{em eşyn 23/9/929 tarihin e Istan u itha it gümrugu 

de f uht edileceği ilan olunur. 

To at Jandarma kumandanlığından: 
Kuruş beherinin fiatı f.tya?m ~!•el Lira Ku ·uş Adet 

330 o 
850 o 

10 50 
850 o 
550 o 

3 
3400 

70 kilo 
3400 

11 
40 o 4 

3750 o 15000 
68 o 17 
9 o 3 

42 o 42 
42 o 42 
8 40 42 

40 o 20 
21 o 3 

Lira 
110 

50 
10 
o 
3 
3 
1 
1 
o 
2 
7 
8 

0 sinıenis marka yumılık Hntral 

25 
beheri yedi santimden finceu 

ıs iki buçuk milimetre kalınlığında bağ teli 
25 otuz ~antim boyund~ dev.e boynu demir 

O simenuı marka masa makması 

0 
sim~niı marka beşlik numarator 

25 beher kilosu üç ıuili metre kutrunda tel 
siperi saika (paratoner) 

20 
o 
o 
o takımı 

volt metre 
laklanıe pil kömürü 
kavanoz 
avrupa mamulatı tutya 
kilo kabJu tel 
direk mahmuzu 1 
pa1anka takımı maııduı .:..2_.4_ o 3 

"f!Z:ı'':'i ··~- .. :>0 ~·v d c;ns ve nukdarı ı uharrer 
Zile Artuva Reşadiye kazalarında yapılacak teJefon tesisatı için bala 8 

• müteşekkil komisyoDa 
tdefon ·malzenı~.sim o' eyiul' 1929 pazar ertesi günü saat on dertte tokl.al tta ""U"rıakasaya verilmiı Ye 

' k ·· · · .. "dd ı k ı arf usu ı e , .. mahıu:ıunda ihale o.unma ' uzre yırmı gun mu et e ve apa 1 .z • ı .. e d3ha ziyade izahat 
mezkur eş)'&ya 156171 ı'1a ( 90) kuru~ Lrdeli tahmin edilmiştir. Ta.hJ?1 Aolan1 arıu. ' k · d ı . J ı .. t .- 't.rı ı ~n o unm. clınak ish .. yenlerın hı nt fi arma mm n~an ı ına mm· a e ııı 
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Hasan Kansızlok,. ademi iktidar, sinir, verenı 1 

Sıraca ve kemik hastalaklarrına nafidir· 
ı-.a.sa.rı. ecza cieposl-.1 __.; 

Şirketi hayriyenin 

y alova .eıe,ı 
20 Eylôl 929 Cuma günü 

(Hava müsait olduğu taktirde) 
74 Numaralı ALTINKUM vapuru Şeref bey kaptan idare

sinde olarak yevmi mezkurda köprüden saat 9,15 te hareketle 
doğru Yalovaya gidecek ve 1l,15 te oraya muvasalat edecektir. 
Akşam Yalovadan saat 17,45 te hareketle 19,45 te köprüye 
avdet ederek Boğaziçinin köprüden saat 20 de hareket eden 
postalarlna yetiştirecektir. Vapur ücreti azimet ve avdet (100) 
kuruştur. 

Çocuklardan nlSlf ücret alınacaktır. 

Istanbul gümrükleri 
başmüdürlüğinden: 

Başmüdürlük dairesindeki kalörifer pazarlıkla tamir ettirilecektir. 1 
erı- Talipler başmüdürlükte mevcut şartname ve keşifnameyi görmekte 

serbesttir. İş acele olduğu için 24 - 9 • 929 salı günü saat 14te evrakı 
0 lazimeyi müstashiben başmüdürlükte komisyona müracaatları. 

1 
nın e 

f 

DÜN 
20 Modeli bir KaterpiHer traktörü, l 7 gün ve l 7 gece 

durmadan çift sürerek yeni ve muazzam bir dünya rekoru te-
• • • 

sıs etmıştır. 

Küçük bir Katerpiller traktüru Kaiıforniş-ada pek 

bir tecrübeyi ınııvaffakıyetle başarn1ıştır. Arl(asında onlu bir 
disk pulluğundaıı maada 1900 pavent ( 855 l(ilo) sikletinde 
Külivatör olduğu halde Traktör on yedi gün, on yedi gece · 
mütemadiyen ve bir saııiye bile cl11rmal(s1zın çal1şaral{ bu hu
sustal(i eski dün ya rek.oruı1u 158 saat farkla l(ırmıştır. Tec
rübe . Kaliforniyada, Riyovistada, Aı11erika hükiimetiııin l(a
liforniya Ziraat enstiti. s~i nezaretİJ).qe yapılmıştır. 

Bey oğlunda 

,,.LONDRA birahane ve lokantası~ 
22 EJ1lül PAZAR gUnU acılı11or 

12 kişiden mürekkep 

TÜR~: AİLE MUSİKİ BIRLİGİ 

Adana Askeri Satın Alma koınişyonu 
Riyasetinden: 

Mersindeki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarfla münakasay vazolun 
sade yağ yulaf 26-8-929.tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 da 
yapılan munakasa neticesinde taliplerin teklif etmit oldulcları fiatlar 
gali görüldüğünden her mucibi kanun yirmi gün temdidine karar ve• 
rilmiştir. Yevmi ihale 22-9-929 tarihine müsadif pazar günü saat 
10dadır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün ve vakti muayye· 
ninde yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Adanada askeri 
satm alma komisyonuna müracaatları 

~ Leyli ve nehari 

~:keke FEYZİATİ LİSELERİ A~:ıtk:~ı!t,ve 
Büt ün sınıfları teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt ve kabut 
işlerine hergün saat 10 dan 17 ye kadar devam edilmektedir. 

1 teşrinievvelde sınıf yoklamalarına ve S teşrinievvel 
cumarteai günü deralere başlanacaktır. 

> Telefon: fstanbul: 1995-3496 ftP 

•••• Tuzla içmeleri •••ı 

Traktör bu nıüddet zarfıııda : 2217,60 Kilometre i(atetıniş 
ve 1263 Al{r toprağı sürüp zeretmiştir. 

ı Her gün Köprüden 7.05-7,55-9,55-13,05 de Haydarpa· ı 
ı şaya giden vapurların trenleri menbalara gidip gelirler 

......... Doktorlar ve büfe vardır •••••••• , ı~~~~~~~~~~~~~--~-----.....:..ı...~~ 

Traktör, lazım gelen benzin Ve. yağı almak için de dur· 
ve icap 6.ttikçe yan111a tal{ılan tanklardan yürürken · 

benzin ve yağ almıştır. 

Bu tecrübe KaterpiHerin her nevi toprak işleri için 
l(adar şayaı11 em·niyet ve sağlanı ])ir traktör olduğunu 
defa daha ispat etmel(teclir. 

Törki~e için umuffii vekili: 
Kemal Halil, Mehmet Rifat ve şürekası 
İdarehan~ ve satış yeri: 
Beyoğlu istiklal caddesi No 168 
Telefon Beyoğlu 742-743 Telgraf: Tatko 

Uşak satın alma komisyonundan: 
Uşakta bulunan kitaatı askeriye için 10000 kilo kuru ot kapat. zarf 

usuliyle munakasaya vaz edilmiş ve ihalei kat'iyesi 21 Eylul 929 da 
icrası mukarrer bulunmuş olduğdndan taliplerin 1275 liralık teminatı 
muvakkatların ı ha milen yevmi mezkür Şaat 14 de Uşak satın alma 
t • ..-l ' 7••r• .,t i ., •. , 

f U 
iil 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jandarma karakolu 
rf elefon Beyoğlu 1755 

Ü s~üd~~ Asliye, mahkemesi Hukuk ha· 
kımligınuen: Sultan hanımın Kartalda 

M.altepede ~ü~ük ,!alı sokağında hat bo
y und~ •. lsma~ l J:Cadrı efen di aleyhine ikame 
eyledıgı gaıplık davasının giyap kararı 
ilanen badettebliğ cerf'vıı.n eden muhake 
mcili neticesind~ ı czb rnıı gaipliğine 
lıarar verilJiğini lı:I\, .v ı adL·tli Vf' 18 

başında 

Temmuz 929 tarihli ilamın meçhuliyetin· 
<len dolayı bittalep ilanen tebli;ti karargir 
olmuş ve mezkiir - ilamın bir sureti mezhu· 
run karyesi muhtaranına tebliğ ve bir 
nu~hası da mahkeme divanhanesine talik 
edilmiş olduğundan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere kc:) fıyet gazc.eierle ildn 
olnnur. 

Adana Askeri satın alma 
· Komisyonu riyasetinden: 
Mersindeki kıtaat ihtiyacı için zirde cinsleri gösterilen iki ka -

lem erzak 1-Eylül-929 tarihinden itibaren kapalı zarfla münakasay9 
konmuştur. Yevmi ihale 22-9-929 tarihine müsadif Pazar günü S. tO 
dadır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün ve vakti muayyenind1 

yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Adanada askeri ıatııt 
alma komisyonuna milracaatları. 

Kapalı Zarf 
ARPA 

EKMEK 

Konservatuvar müdürlüğünden 
Yeniden talebe alınacak ve eski talebenin kayıtlan 

yenilenecektir. Cumartesi, Pazartesi ve Perşembe 
ünleri 13 ten 16 ya kadar müracaat olunması 

Ka]i.tlar Eylul sonunda kapanacaktır • 
.,;::::..::==.:::::::~--------~--------------------

P. T. T. levazım mebani 
müdürlüğünden: 

Posta telgraf idaresince on hin tekerlek zamklı, dört bin tekerle~ 
zamksız hük bandı ile bin tekerlek seri simens mürsile ~a?dı ka~;9 
zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 21 teşrınıevvel .ıni 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te icra edileceğinde~ ye~a
mezkurda muayyen olan saatte teminatı havi ve usulin~ t_evfıka~baP' 
paiılmış olan memhur zarfların komisyon riyasetine teslımı ve 0 üba" 
taki şartnameyi almak için de her gün yeni postanede levazım m 
yaat şubesine müracaatları . -~ 

-~ 
Mes'ul Müdür: Es'at Mahmut 


