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Bu nüshamızda 

Lido! tt m 
l•lmll harikulade yazışını okuyuunzı 
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va&cva<dlaı nmar faauıyetı SULH ON 
ENGELi 

Dopu, yanlı" blltün devletler 
Ye ınilletler ıulh ve mGealemete 
çalıtıyor. Pek nyıf olmakla beraber 
Cinevredekl milletler cemiyeti bu 
huauıta ırayrette bulundufru ıribl, 
Kelloır miaakı, Locarno itilifı, ıre· 
çen glln fran11z batvekili M. Bria· 
nd'ın ileriye ıürdütil Avrupa ittlha· 
dı hep harptea teneffilre hizmet 

Gazi hazretleri evvelki gece 
Y alovadan avdet ettiler. 

eden avamildlr. 
Ebedi ıulhü teıia 

den evvel fikirleri haz 
!eri terbiye etmek luı 

Milletler araaında 
kalmamalıdır ki zemin lanıın. 
Milletler cemiyeti bunu ı detle 
tavıiye ediyor. 

Meaeli bir millet , mekt 
taplarında, ırazete ve mecmua 
oyunlarda bu nehaniyeti kör 
memeli, maziyi bir dereceye ka 
hatırlamamalıdır. Be,eri kardeşli 

ancak böyle tekerrür eder. 
Çok tükür, ne mektep kitap ve 

riaalelerinde, ne matbuatımızda, ne 
tiyatrolarımızda eski düşmanlıklan 
tazeleyecek yazılara teaadüf edilmi
yor. Tuttuğumuz yol pek dotrudur. 
Bundan dolayı ıulhıeverlerin bizden 
memnun olmaları iktiza eder. 

Türklere harplerde ve mütareke
de reva ırörülen haksızlıkları, zu
lümleri bile çarçabuk unuttuk. Bu 
huıuıta ifrata bile ııittik. 

Fakat .... 
Fakat herkee bizim gibi mi ha

reket ediyor ? 
Şu ciheti büyük ehemmiyetle 

tetkik edelim. 
Komtularımız kimlerdir? Biri 

mOsteana olmak üzere Dütlln kom
şularımızla müıalemet ve hatta do
stluk, oamimiyet halindeyiz. 1913 e 
kadar Bulgariıtanla hır gürümüz 
vardı. Şimdi iıe, bulgar ııazetelerini 
açlnız türk dostluğunu takviye ve 
tenmiye için çırpınıyorlar. Tekimü
lilmüzü teaplt edici tetkikat netre
diyorlar. Ve, şimdiye değin niçin bu 
iki devletin iyi geçinmediğine te
esaüf olunuyor. 

Yunanlı komtularımıza gelelim. 
Hiçbir ırazetenin hiçbir sahi

fesi yoktur ki aleyhimizde olmaaın. 
Tarihi hidiaelerln dönilm ıenelerln
de tOrk dütmanlığı azıtılıyor. Yu
nanlı türkü hakir ırörüyor. 

Habbeyi kubbe ediyorlar. Tatav
hda bir rurn b kk 1 'fi. b' . a a ın ı aıı ır Sl• 

yaıi itti Aıma altında bir sabun-
cunun poliçaaını .. d . 
leketi llth" o_ eyememeaı mem-

n m '' bır buh · diğine deli1dir. Rıhtı ran geçır-
1 ma çıkan bir 

yunan ı ıeyyahtan bir yah d' d"l ..• uııen ... 
cının on para ııteıneıi b. ... 
zü~rtlük allmetldir. " umumı 

ilmi ve tarihi yuılan ok 
b• Ü t l'd' b uyun. 

Bir kaç gün evvel 
Yalovayı tetrif eden 
Gazi Hz. evelki gece 
aaat on bire dojjTu 
ErtujjTul yatile Ada 
açıklannda bir cevelb 
yaptıktant ıonra avde 
buyurmuşlardır • 

Reiııicumhur Hı. nia 
şehrimizde bir kaç 
glln kaldıktan ıonra 
tekrar Y alovaya ırit
meleri muhtemeldir. 

Y alovada, büyllk ot
el ile yanıadaki ırazi
nonun tamirine btlan
mıttır. Tamirat, b6-
yük bir ıllr'at ve fa. 
aliyetle Sadullah be. 

in nezareti altında 
vam ediyor. 
tel ile ırazinonun 

ı • aftaya kadar ta. 
bitecek, ve bü
'rahat eababına 

odalı bir ot-mali 
el o 
Şim 

lova 
halk iç 

mamlannda 
yatacak bir 

On bet 

GAZiMiZiN YALOVADA ÇEK.iı.EN SON 
RESiMLERiNDEN 

ırün ıon , her ieteyen mükemmel, banyolu, elektrikli, 11cak ve ıoAı.k 
suyu havi odalar bulacaktır. 

Yalovanın idareei, Seyrisefaine havale edilmiştir. Sür'atli bir vapur da 
tahıis edilmiştir. Darülfünun müderriılerinden mürekkep bir heyet Avru. 
padan celbedilen iletler vasıtasile suları tahlil, bilhaasa radyo aktivite 
kuvvetini mahallinde tetkik ediyorlar. 

Acıoaye :veıı<nao J 

Müfettişler 
izahat verdi 

--·--
Dört gündilr ıehrimizde bulu· 

nan Adliye vekili Mahmut Eoat B. 
dün öğle üzeri Modadaki evlerinden 
fltanbulu geçmiş ve saat 15 de 
Adliyeye gelmiştir. 

Mahmüt Eaat B. evveli bir kaç 
zamandır Adliye işlerinini teftit 
ile meşgul bulunan müfettişler dai
resine ıritmişler ve saat 16,Sa kadar 
milfetflşlerle görüşerek izahat almış· 
lardır. Vekil B. bundan sora ceza 
mahkemelerini de teftiş eylemittir. 

Yunan iptidai ,;ekl;pleri çocuk. 
!arına ııöre !ürk bir ummacıdır, 

ne vakıt olsa bir akın yapacaktır. 

SoırarononrmDylz 

Medeni dilencilik 
Diin tesadiifen bir ecnebi ticaret 

müessesesinde bulunuyorduk. Müdirin 
odasına iki hanım efendi girdiler 
ve bir spor kulübünün tertip etti1i 
deniz ıenevzii/ıii için bilet satmakta 
olduldarını s~ylediler. Müessese müdil· 
rü e•veltt tereddüt etti ve nihayet 
lıanmıların izaç derecesine mran 
ısrar. arı iizerıne kendileriııe on lira 
verildi. Hanımlar gittıkten sonra 
müessese müdürü bize şunları s/Jy· 
ledi: 

- "Bir hafta içinde bu nel'iden 
en aşattı iki iiç =iyareı rnkı oluyor 
u bıııılarm nıiiramar ettikleri mii
esseselerin lıiç/ıiri hayır müessesi 
de/fi/dır. Sonra /1111.·ikaten nanırna 
müracaat edilen lıöı·ie bir müessese 
var mıdır, yok mudur bilmiyoruz. 
işimizin ortasında tahkika da liizum 
gömıiyoruz. l\eııdilerine bir şeyler 
veriyoruz . . , 

Türk ır m ı ev ı ır, ir barbardır. 
Yunan daima mazlumd~r. Bu neıriyat 
artık kabak tadı verdı. Temcit Pİ· 
lavı !fibi tekerrilr ediyor. Türkiyeden 
Yunaniıtana geçen bir milyon 
bu kadar rum bu husumeti A2.ltbkça 

azıtıyorlar. 
Hükumet, meclisler, mat at 

kamilen onların nufuzu altındadır 
ve kendilerinden adeta ürküyiniir. 
Buna mukabil türk . milbatlilleri 
edep ve terbiyelerini ~uhalaza et
mişlerdir. iki milledn , ııeciyeaine 
bakın 1 

Orta mektep talebesine göre 
tilrk bir ırayri medenidir. Ne çirkin 
bir tahsil ve terbiye siyaseti! Böy
lelikle mi Millletler cemiyet azaaı
n~an Yunaniotan beşeri kardeşliğe 
hızmet edecek? Victor Huııo ve 
Byron'un 'ımarık çocukları hafi ve 
iıdt~kbali, m<;nfaatlerini m:ıziye feda 
e ıyorlar. Bılmlı olsunlar ki bu dü
•manlıktan hiçbir semere dde ede
mezler. Bu dü•manlık k d'I .. E k" h" k • en ı erını 1 ışde •.re adar götürdü, lakin 10• 

Müdürün bu son cümlesindeki 
açık ıiirk~·e: "Defi bela kabilinden 
beş on lıra ı-eriyorıı= ... demektir. 

Şehirde lıakikaı,·n biiliiıı ticaret 
el'leri, bankalar. nıa~azalar, sefaret 
konakları lııı miiracaaılurdan bizar 
bir hale gelmi§lerılir. }./lc-rıııde bilet, 
kapı /:apı dolaşan bıı zeı-aı ta bilhassa 
ecnebilere mııwllat olıı_ı-orlar. 

nra enıze !.adar da döktü. 
Almnnlarla Fransızlar bil . • .. c ma .. 

~ıyı gomm~ğe çalışıyorlar. B · , d 
ıle Stresemann bütün rl ıa:ı . 

f d" 1 K" . gayret erını 
sar e ıfyor ~r • u.reıarz üzerinde kin 

l 'a l.ıa. biz de. memleketimizde para 
ka;<uınnların. .verli ec:.nebi hayır n1ii· 
esseseleriııe )·ardımlarıııı §U)Wlt te· 
menni bulıırıız. Fakat bir spor kulil· 
bil, bir tiratro kıınıpanya.<ı, bir bil· 
meyiz hangi sönük ve silik cemiyet, 
ba§kalarınm hicap t·e lıupiyetiııi, 
nezaket ve hayırperver/iğini bıı derece 
suii•timal edemez. Kaldı ki, bu sui· 
istimal, baıka çe§it sııii.ıtimalle·e de 
her zaman yol açar. 

LIDO ----
Lido, Venediğin karşıaında 

dilmdi17., yeşil bir adadır. Beyaz 
kumlu 1ahillerinde dünyanın en 
büyilk ve en zengiu yazlık otel· 
leri yllkıelir. Bu otellerde mev· 
ılm ıııec;lrm~e gelenleria hem· 
beyaz yatları, uzakta, mavi dal· 
ıalarda .. ııanır. 

Her meşhur kumsal ıibi Lido, 
Avrup•lıları Afrika renklerine 
boyamaika mahıuı bir ıu ve sil.
ne§ fabrlkaeıdır. Burada aabahtau 
akta•• kadar, beyaz dişleri, c;eh· 
relerinin tatlı eımerllii ic;lade 
parıl parıl yanaa, kadınları vah
tl ıerdanlıklar takmıt. erkekle•!, 
dlhmell, inıllizce konuşur, taze 
ve acaylp bir iaııinlık dolatır. 

Lldoda, kumlar karşııında ya· 
pılan ktl.c;ük bir mOtah•de: 

Dünyanın bütüa büyjikleri 
Fabrikatorlar, banka mildürle
ri, v. a. • hemen hemen bila il
tiına battan dökük saçlı, vücut• 
ca orangotan slbi kıllı ve bilhu· 
ea §itman ve iri göbeklidirler. 
KarılaruLa kendileri ıibi yilzerkea 
fazla yaadan, d•I ıalarda botul· 
IDUf fokları, andırır. Güzel vilcut, 
yani, dar bel. genit omuz, adeleli 
kollar ve bacaklar, henilz bir ,ey O· 

la snaınıt ıencia, kllçllk klltibin,çı· 
rajj;ın ve hademeniadir. Mnvaff~ 
olmut zekl ile çirkinl~n ve bıl· 
hasııa iri göbejtia 8ıkı hır mtlaa· 
ıebeti mevcut oldujtundan filplle 

etmemeli. 
1.i< plajında ötrenlliti• bu 

oldu. 

Nayegıo va11<0ası 

Cenazedeki 
lOkahraman 

Nasrettin Hoca! 
-7-

Nasrettin, elindeki çizmeyi evirdi, 
çevirdi, düşündü, taşındı, " Bu 
dedi, olsa olsa bir kazma kılıfıdır. , 

Kemalettin Şükrü 
-... I-

Bir zamanlar uzun dedi kodu· 
!arı mucip olan •Elza-Niyeıro,.nun 
cenazeıinde Türklütü tahkir ede· 
cek ıözler aarfeden muıevllerin 1 
meddei umumilik tarafından beraat· MEKTEPTE iMTiHAN OLURKEN 

)er·, talep o\unmuıtu. b" " • Arkada•larından biri bir ,On 1'1aerettin artık bir az uyumaf, • 
Bl'rı'nci ceza heyeti hıikimeoi b' ona bir çiı;ne ııöstererek: : · ı. mayı, yazmayı öğı'enmiş, ara ı 

du"n keyfiyeti müzakere etti ve 1 b 1 t _ Bu nedir bilbakalım 7 dly• dere! bile a mağa aş amış ı. 
musevilerin bu hareketini ağır ce• Mektebin en yaramazı olduğu sordu. Köy lüfer' ekseriya çank ıri~· 
zayı mucip ceraimden gördüğü cİ• kadar da en zeki ve en çalışkan ta- dikleri için çocukları çizme nedır 
hetle davanın ağır ceza mahkeme• Jebeıi idi. Maamaflh muziplik .merakı bilmezlerdi. Nasrettin, çizmeyi evir• 
ıine ıevkolunma11na karar verdi. evde ve ıokakta olduğu glbı mek- di, çevirdi, bir şeye benzeteme~I 1~1 

Bu karara nazaran 10 muıevi tepte de onun yakaıını bırakmı • [Lütfen sayifeyl çevinn .._. 

atır ceır. mahkemulnde yeniden i ~y~o:,:r;::d:u:.:·~---=-==-:=,:-::-=-~~ t: 
muhakeme oıunacaktardır. Et ve süt VDOAyetgemane 

İktisat vekili 
şeker şirketinde 

lktioat vekili Şakir B. diln ıe· 
ker tirketine ırelerek bazı zevab 
kabul etmittir. 

Bu meyanda Yunu• Nadi, tica• 
ret müdürü Muhıin, Gaziayıntap 
iktı.at müdürü Saffet beylerle de 

ırörütmüştür. ----
Yalova postanesinin 

unvanı 

işler seyri Birleşince 
tah;isinde.. ne olacak? 

Şehirde 

in ve sü
tün pahalı
laşacatı n ı 
ıröıteren al
ametler ek· 
ıik detil. 

Eanaf içi· 

Şehremanetile vilayetin tevhidi 
hakkındaki komisyon dün vali ve• 
kili Muhiddin beyin riyasetinde iç~
ma ederek tali encümenin teıbıt 
ettiği eaaaat Üzerinde müzakeratta 
bulunmuştur. Bundan başka dün· 
kü içtimada, her iki idarenin te~· 
hidi takdirinde bazı memuriyetlerın 
ilııaaı, bazı memuriyetlerin d~ tevh· 
idi icap edeceğinden bu vazıy~t do· 
layısile tatbik edilecek tekıl dil· 
şünülmüştür. 

Dünkü içtima ve müıakeraht dne· 
')" t U U• tice.inde Emanet ve vı •Y• l k .. iık oma· 

dunun büyük vr.ya . uç h'd'nde 
11nda her iki idarenın tev ı ı t ." 

Türk dilımanhğını idame etmek 
için tllrkil bir korkunç heyula !fibi 
ııöıtermek Yunaniıtanda moda ol· 
du. Bir Yı:.nan limanına bayrağımızı 
hamil bir kayık yanaşsa bunu 
•Yavuz" zırhl111 aanıyorlar. Memle
ketin müdafaa11 için iki gemi al
aak, bir yol yaptıraak bunu bir 
taaruzun bAtlanırıcı addediyorlar. 

Buna tıp dilinde "Daüliıtiaal' 
derler; frenkçesi "Manie de le per: 
ıecutian,. dur. Bu efendiler bilme
lidirler ~ Türk~ye_ , F ransadan ıre
nit arazıye malıktır, kendiılnin aJ. 
tı davletle kara, iki devletle deniz 
hududu vardır. Müdafaaoını temin 
etmek en aziz vazifesidir. Komıu
muz yalnız Yunanistan değildir. 

ve ne sanıyet duygularını takviye 
eden tek bir. Y~J?anlı matbuat kal
dı. Gazetelenmızın kirlenmeai ihti
mali olmaoaydı bu gayri edebi ya
zılardan birkaç 11ümune ne,reder
dim. Müteaffin ve marazi bir kafal 
Henı korkak, benı mütecasir. Ha~ 
kiki menfeat bu mu? Yunanlılar, 0 

ince klasik feyleıoflann yüz ıekıen 
kutak berideki torunlan, müttma
diyen hırpaladıkları bulgarlardan 
olaun bir az terbiye ve menl'eatşi
naelık dersi alsınlar. On aıır Selçuk 
ve Oımanlı devletlerinin bendel.iğin
de yaşayan rumlar devlet teşkıl et
tiklerinde bir baş dönmesine uğra• 
dılar. Kendilerini Diri ve Keyhüs· 
rcvin ordularını, donanmalarına 
<>ten ehanl kahramanlar sandılar. 

Herkesi izaç eden, rahatsız eden 
~u mede~i dilencilerin fealiyetine ne 1 
.amaıt nılıayeı verilPcek? 
__ Sorabilir miyiz? 

posta ve telırraf bat müdiriyetl, 
"Y aloya hamamları,. ibareli poı~ 
müdiriyetini Dahifiye vekiletinın 
eınri lle"Yalova kaplıcalan,, ibare
aiyle de&iştirmittir. Y alovadaki po· 
ıta ve telgrafname tabela11 da bu 
tekilde taıbih olunmuıtur. 

nde halind· 
en tikiy~t 
etmiyen ki
mıe olama· 
yacağı cih· 
etle, etin pa· 
balilqma11-
ndakl eeb· 
ap ve ava
mili öğren-

bir te'sir yapanıayacağı anla.t!n~!ı~: 
Zira teşkilat olduğu gı 1 f d 

1 
bir ami, tara tn an 

cak, ya nız b memuriyet· 
idare edilecek 1/e 8~1 

etler tevhit, 
Jer ilga, bad~ :..":~ıa~ı tebdil edi-

Bu kötü ve çürük zihniyet iki 
devlet ara mda dd işlerin ve mil
zakercler•ıı aürence m de kalm:uı
nrn ,.ıll;!C>j:. ebel::idir. 

Türk, zannettikleri ııibi korkunç 
lakin ııeri bir heyula değildir. Dumlu· 
pinardaki kabiliyetini medeniyet H· 

haaında da ırlistermeğe koyulmuş-
tur, Celal N i 

Maarif vekili yarın 
gelmiyor 

Yarın •ehrimize ırelmesl bekle• 
nilen Maarif vekili Cemal Hüınll 

beyin maaril'e müteallik bazı işler· 
den dolayı bir iki giın geİ'11esi teahur 
ctn~i,lir6 

yeni teşkilat 
G" üklerde yeniden tetkllit 

1 
umr karar verilmi,tır. Bu 

yapı maaına 

ıuretle her gümrükte bir bat me· 
mur iki de muı.vin buluna~aktır. 
B . . yakında birinci 11nıf unun ıçıo • 

memurları araıında bır muayene 
İmtihan küşat edilecek ve bunda 
i .. palı ehliyet edtnler atınemur ve 
.. ... \: Jık:~re l i fJ:"I edilı~cet:: tr. 

mek üzere ''EM.:.LETTIN 
hayvan bor••~• komiseri Kem. • 
tin beye müracaat ettik. Bize ~u 

cew.bı verdi : 
- " Bir gazete etin pahalılaşa• 

cağını yazıyordu. Et fiatları ıeyrl 
tabiisini takip etmektedir. . . 

Pahalılaşacağı hakkında şımdı· 
den bir ~ey söylenemez.,, 

1 la ı " · am 1 

bazı!_•lrlınıBnu cünıl~den olarak sıh-
lece" r. . • k d' I · 

hiye mtodüriy~fin~:.- ~p ": e ıdmeb rma-
net 11hhiye m,i'"'.'ı"yet!ne bel, eled~., 
b dnktoı ;.ı uı r.ı m"sı mu eme ır. 
•t Büyük kr•ıohycndan tefrik edi

len tali encl.ır •en her iki dairenin 
tevhidi do!ayl'ivle he<abat iılerinl 
konuş )nu.ş!t, r. \'ine her iki dairenin 
teşkilötı h•ı<kında tetki katta bulun• 
mak iizere i!i1nci bir encümen tef· 
k'.. cdi1 ;.rr • 

ıtır. 

lata 
ita• 
ıla-

•d• 
l•· .. 

•· 
~· n 



Cuma 

- Bu dedi, olc:a olsa kazma lo
\ lıMtr. 1 

bir gün bilmün aebe "ekser için 1 ~cr:~~l::"S!'".:T.:3:z;~3:m;~~E:Dtz~~;on:::;;::~:!Eir=:~~~~:;ı~5~~:1e:a::i~!'F.S!~~·_sc~~:;;:~;;::ıı~~ 
hilkmü l.ul vardır,, aidHini söyle· 

işti. 'Ya i bir i..jt-e ekseriytıt ha gi ı O ~~e 1-zmalam• tek ta-
tafh olöuğu Oltitae Nasretti • 
aln çWn yl a blıfı a be zet-
ıd ende ~ göre iace e alaylı 
blr buluı olduğu glkOlnr. 

t blr Lütü ı talebe-
ler lmtila ediliyordu. foaUim ep-
ıllne birden aonk.-ı 

- ~Jcyhı bakobm, ay ı fai-
delldlr, !! f l? 

Her ı.ıf dan bb ııee çıktı. Ki i 
ay diyer, kJ i g(lnef cevabını veri

or, fakat hiçbiri bunlann neden 
deli olduğunu ~öyllyemiyordu. 
KOçilk Nasrettin bir üddet 

AJ&Up ddşOndiikden ıonra: 
- Ben hangisi daha faideli hili-

1onı•. 

diye aylordı. 

- Hangisi? 
-Ay! 
- Neden? 
-ÇünkQ gilne4 !ate g{lndüzün 

aydınlığında doj'ar. Ha olmuş, ha ol-
amıı hepsi bir. 1 t~rs:e doğmasın, 

bir zarım olmaz. A -n:a y gecenin 
k ra!llığında doğduğu için draf1 ay
dınlatır, gfindüze çevirir, gündüz 
gtineşl hiç aramayız. Gece oldu mu 
mehtabı dört srözle bekleriz. 

Yl e bir gün hocnsı Nasrettlne: 
- Nasara ne kQllme? 

cliye ıordu. Nasrettm 
- Mastar •• cevabını verdi. 
Onun ar hl dersindeki çahşkan-

lıtı ı bilen bocaıı: 
- Niçi doğrusunu s6ylemiyor

dedl. N ınrn maıtnr mı ya? 
- Değil. 
- Peki neden malltar dedin? 

'li mui d sem iş uı.eyacak 
da oadaıı. 

- Ne gibi uzayacak? 
- Ôyleya, alamu v r, meçbu-

IG v r, üapeti var, menfisı vru-, 
mfiaekkeri var, müennesi var, müf
redi var, cemi var, var oğlu var. 
Hepılni 110racaksınız. İyisi mi tek 

kelime ile .. mastar" der, i§in içinden 
çıkanm. 

asretti la arabl dersine çok 
dikkat ettiğini söylemiştık. Bu o-

ı.aman ekteplerinin en ehemmiyetli 
deHl idi. Çünkü ozam n oku) an 
çocuklnnn yalınız: bir gayesi vardı: 
Hafız olmak, J cerre çı ·mak, sonra 
ter kkl edere im m, 1 atip olmak. 
Mekteplerde okutul n dersler de 
hep bu I' yeye götüren derslerdi. 

Mektepte arabl dersinde muallim 

Et ve s·· 
[Birınci 1:ayladan mabat] 

Kemalettin beyin bu kısa &Öz
lerinde " Et fiatlan seyri tabiisini 
takip etmektedir0 cümlesindeki müp
hem anayı pek anlamadıksa da, 
b ytar mektebi filisi emraz.ı dahili
ye müderrisinin süt mes'elesi hal •n 
da rakama üstenit olan §U sözlerini 
daha iyi anladık; 

- "Şimdiye kadın şehremaneti 
hudutları dahilinde ne kadar sağ

mal laek olduğu bilinemiyor, Ema
net kayitlerine göre 4500 iqek 
"t'ar zannediliyordu. Fakat son ve
rem iicadelesl esnasında Beyoğlu 

ıntakasında 3264, lstıınbul rnınta
kumda 2242, Anadolu m•ntakn•11n
da da 2100 ki ceman 7606 inek ol
duğu anlaşıldı. 

Bunlann 3 bin tanesi de gün e 
5 okka, 3000 tanesi de günde 3 
okk ıüt veren ineklerdir. Diğer bin 
tanesinden-ki onlar gebe olen ve dü· 
te !neklerdir- ancak günde 1600ok-

a süt alınabilir.Bu miktarn Emanet 
hudutlan haricinde knlan ineklerin 
ıtltleri dahil değlld ir. Hayvnnların 
b5yle az •Üt vermesinin sebebi fena 
gıda almalarıdır. 

Hayvanlar bu sene bu fena gıda 
dolayısile luştan zaYJf çıkmıtlardır. 

Yuın da kırlarda az ot olduğu 
•e lırendilerine iyi yem verilmedi~ 
için kııt n zaYJatlannı telafi ede
memitlerdir. . 

Bu yOzden son zamnnl rda ııüe 
hasılab pek ziyade azclmıtbr. Her 
sene mütava11ıtlara sütün okka ını 
az mi 18 kuruştan konturat eden 
müstahsiller, bu aen daha şimdiden 
okkasını "30 • 35,, kuruşten ltontu
rat yapm ktadırlar onun için bu 
sene halk en ucuz yerde 45 - 50 
uruştan af ğt süt bulamıyacaktır.,, 

Hakikaten et ve ı:ıllt bu derece 
pahalanacak mı? Buna tabii esbap 
ve avrunil var mıdır? Tedbir alını

yor mu, yok a iş "ıeyritabiisine,,mi 
bırakılmıştır? ccv~p bekleyen ııual

ler .. 

Recep B. r alvedan geldi 
Yalvade. bulunan Nııfia vekıli 

Recep B. çehr m ı:c gclmi tir, 

ııol· ta d ıse herkesin de o noktayı, ~li::i311!~8~::1'!~amE!&li?mz.E.:JJ;raJR!IZiiC~IZa:::ı:zımm~=•~~lilıiilliı'l!~~~~2S~~~!?:liL::S=-~:::sc~~., 
kııb l et esi lazım gelir demek 
istemişti. 

Bu "ekser,, kefimesi il (kül) 
kelim i Naarettinin kafasında yer 
tuttu. 

Bir gün, mektepten eve elince 
an esi e1ine bir torba ııkıvhrdı. 

- Al bu u köy külhanuaa git, 
bir az l.:üllıan İdilli getir ... dedi. 

Narırettin, f'lind torba köy kül
han•na lıoştu. 

Aka;l gibı külhanda kül ka!ma
ışb. Eli bo• dönüyordu. Yolda 

gelirk~n dl" aklında hep hocasının ıı
rabi dersinde ır;öylediği kaide vardı. 

.. Ek.er için hükmü kül vardır." 
Bunu hem düşünüyor, hem de du
daklurı arasından tekrarlaya, tek
rarlaya yürüyo::-du . 

Birden, yol ken nnın bi· tara
fına atılmış bir iki avuç kadar eski 
pnslanm ış çivi gördü. Anado!uda 
c v·ye "ek eru t!t> lcrdi Ha • da öy
le C:erler. 

Nasrettinin zihni hep mektepte
ki "ekser,, kelime11i ve knidesi ile 
dolu olduğundan çhileri görür gör
mez: 

- H hl dedi, işte ekı:erl bul-
dum. Mııdnm ki ekser iç;n hükmü 
kül varr.uş bu ekserler de kül hük
mün dedir. Kil! bulmadı isem ekser 
buldum ya .. 

ÇiYileri torbay doldurdu. An
nesinin i ini gerdüğiinc memnun 
yoluna dev m '- •. Çok!uk nesı

a gelen ( e ser ) ile çıvi rnanaınna 
g len· ( el::ser ) i bir bırine kan br
dığının, hep ma uı.sır..a gelen kül ile 
ateş toıunu ifade ed n (kül)li de ayırt 
etmeGiğinin farkında değildi. 

Eve ge. r g .m z nne :ne: 
- i,te ana ısted'ğin kül •• 
dıye torbayı yere bıraktı. 
Sıdıka hanım, torbadnn kül ye-

rine çivi çıkbğını görünce: 
- Ulan bu neı- dedi. 
- ~er. 
- Ben ı;ana ekser mi dedim. 

Kül getirecek Jeğil mi idin? 
- Ek er demek kül demektir. 
- Ak mı mı oynattın? Bu nasıl 

olur h'ç? 
- ~en de ben'm gibi m~ktebc 

gitmi , er b. dersi a mış o idin 
ekser n kül olduğuuu anlardın. 
fnnnmaZEıan git te mektep hocaııına 
sor! (Bitmedi) 

~1.t®f ® ır1rn ~ 

Edebiyatçıların içtimaı 
Guzel sanatlar b".liğ nde dün 

cdcb:} tçılar son kongıesini aktet
mişlerdir Dünkü içtirnaa 28 aza iş
tirD k etm' , Necip Asım, 1 mail 
Müştak, fnet Melıb, Hüscyın Rı!.hmi 
beyler bulunmuştur. Kongreyi reis 
Huseyin Rahmi B. çmış, azadan 
11 imzalı bir takrir okunmuştur. 

Bu takrirde beş ki ilik heyeti 
idarenin yediye çıkarılması ve iki 
yedek eza buh nması teklif ediliyor
du. Bu hus sta uz:un uzadıya mü
nakaşa cereyan ettikten sonra tak
ririn redd'ne karar verilmiştir. 

Badehu heyeti idare intihabatına 
geçilm'ş ve aranın tasnifi neticesin
de Ha1 k Fırka~ı namzetleri olan 
Hüseyin Rnhmi, Hart Fahri, Refik 
Ahmet. Şükufe Nihal ve Halide 
Nusret hanım ve beylerin ihrnzı ek-
eriyet ettıklerı anlaşılmıetır. 

()/ısf ortta bir 11ıiisabdka 
İngiliz zirmıt cemiyeti kıraliyesi 

tarnfmdnn bütün fobrıkalann iınal 
ettikleri lrnktör ve alit için oksfort 
d rülfunununda bir müsabaka yapı
leca~ndıı.n bahisle Turkiyede aletı 
zıraiyc yapan müf'sses:atın da bu 
müsabakaya iştirak etmeleri lstan
bul ticaret oda ından iltimas edil
mıştir. __ _...,.. __ 

Bir iirü11ün fiatı 
Hayvan borrasınaaki alım sa

tımlara karşı bazı itirazlar vaki 
olmuş bu itiraz.far bir aydanberi 
borsa meclisi id resince tetkik edil
mekte bulunmuştur. Mes'elenin esa
sını rendürnan mes'elesi teşkil edi
yor. Koyunun c nlı olarak satımında 
din noksan zuhur ettiği görülmüş 
ve goyun surüc:-nün içinden vasati 
bir nümune ıılınark tartılmnı;ı ve 
ona göre umum &Ürünün parası 

veril eııi takaarür etmiştir. 

Bu ınes'cle hakkında leh ve 
alf"yhte ol nların fikirlerini borsa 
meclisi ida re i ur.un uzadıyn oinle
m' ı; ve tetkik etini tir. TetMkat ne
ticelend' i 'ç n ç r .ıpbn günü bu 

P •e~ J 

iki nazajet hamyorıl:I 
Nezafeti fenniye OCfhiyeti ye

niden i i ka yo alnu •. 

Gtınde 125 t-On bu~ 
Şelır ma etini K raağaçta gü

Dde 75 ton buz imal eden biP buz 
fa brikuı vıudır. Emanet Kadıkö
yünde 50 ton buz ir.ıal edebilecek 
yeni bir buz fabrikası yaptırmağa 
karar vermiş ve bunun mab.eme
&ini Avrupaya sipariş etmiştir. 

Bu su .. etle emanet gelecek ..ene 
şehre günde 125 ton buz verebile
cektir. 

Fakat hunun da sıcaklarda kafi 
gelemiyeceg·ini anlayan emanet her 
ıene buı. buhranı h dis olmamak 
için İstanbul cihetinde de 100 ton
luk ayrı bir fabrika daha inşa 

etürmcıe karar verrniştir. 

J?ener nıe)'danı 
H liçteki Fener meyd nırtı. def

terdarlık tarnfmd n sablmasın te
şebbüs edilmeei üzerin emEnetle 
defterd • .u lı ara ında bir ihtiiAf 
çı mıştı. Şe Y n ti, m y anı 
halka aidiyeti u iddia et.~, lıura-
sınm hiç bir ımı et e s hla ay:ıca
ğını ileriye sürmüştü. f ahkeme-
ye düşmüş ve nib yet mahkeme 
mahall"nde tahkikat yapmağn karar 
vermi.,tir. Geçen pazar giiniı fener-
de tahkikat yapılmiŞ, elliye yakın 
şahit dinlenmiş'tir. Şahitler, burası-
nın ötedenberi meydan oJnrak kul
lanıldığ?nı, denlz:clcn doim olmn-
yıp, bil'a ıs meydanın bir kısmı .. 
nın deniz tımı.fınc!an yenirdiğini 
söyle~işI rdir. 

~ elttrilı tt>nviratı 
Şehremini Muhiddin B. Üsküdar 

elektrık t'tam\ ayı ile Adalar elek-

A n icara nıektupları 

Civ r vH ·yetlere yağan yağmur
! r hav lan liOğuttu. Y skı.cı ııca -
lardan birdenbire soğuk günlere 
geçtik ve hafız:alarmızda kışa ait 
bütün batıra ve endi eler bir anda 
uyandı. 

Sonbahardan ziyade dördüncü 
mevsımı hatırlatan şu günl~rd.e, 
uzak ve geçmiş bir vak'ayı tabnt
tur eder gibi, arkamıza dönüp yaz 
~ karasına ve Ankaranın yaz mes
elelerine bal·abiliriz. 

Ankara civarında tabiabn, bil
hassa y n hissedilen iki büyOk 
kusuru vnr: Susuzluk ve a!:açsız
lık ..• Znlcn başın yayla tabiatının 

fayik ı da bu değil midir? Yayla , 
suları tutmaz, derhal akitır, rutubet 
'e itidal isteyen ağacı da himaye
siz bırakır. 

Bununla beraber Ankarada ağaç 
yetişemiyeceği iddiası tecrübe ile 
aksi çoktan :s bit bir dava haline 
geldi. Ank r.uı ar bilirler: Gazi çift
liğinin e.r.ki ismi "Orman çiftliği,,

dir. Bu isim ve yaşlı insıınJarın ha
tırası de1aletile öğreniyoruz ki ora
da v:ıktile küçük bir orman varmış. 
Halbuki yine aynı çiftlikte, Gazi 
sabo ldığı zaman. tek bir ahlattan 
bıışlrn zihayat ğnç yoktu . Şimdi, 
üç dört nene devam eden anudane 
bir mücadele eseri olarak bu ıırt

lardnn Ahimesuta kadar uz:annn 
genç ve taze bir orman helirmeğe 

başladı. 

Netice : Ankara tabiatf, ·nsanla
lann tahribabnn rnğmen, ağaçlan 

çok teş~ik eden bir muhit dei'laır. 
Fakat yetiştirme ve himnye ile de
ğilse bile, kendi haline bırakmak 

rtile al'r ç ve bir çok nebat en
vaı kolayukla ya ayabilir. 

Ancak, her eyden evvel kalkın 
ağacı ve )'eşil!iği sevmesi lazımdır. 
Yabıın-ova ormanlan Ankarnya 80 
k ometre olmaı.ına ragmen, Anka
karada boğucu ıııçaklardnn şikayet 
ederek ser4n bir gölgelik arayanla
nn kaçı, bu lt dar yakın bir mesa
fede kendifor:nı bekleyen yeşil ve 
ıserin çamlıklara Utic'"yı düşünmüş
tür? 

Israr edilecek hakiknt şudur: 
Ankar da halk, bilhas a eski An
kara ılar ıı.ğaha ve yeşilliğe düşkün 
değiller! 

Ayn\ hiscizl'k 'e lfıknydi büynlt 
l'I r i ·n c..e ı;"t • 'yo. · ko- ·ı 

tr.iğ.:, Havdarpaşa bat boyunu• ten
vir+ i4leri hakkında elektrik tlrkctl 
nıüdurü M. Haa eıu ile aörüşmGştü. 

Bu müiak ttao sonra e anetle 
l}irket arasında u eıııslar takarrür 
etm•şti: 

Üsküdar tramvay hattına elektrik 
firketi cere an v rec k, Haydup • 
~ nm Bo truıciya kadar bOtün hat 
boyu tenvir edil c~k, Vanik8yündt:n 
geçirilen havai bir hat Knrtala ka
d r uz:nnaca~ Kartal safiil?r.rindeıı 
başlayacak bir kablo Adalara kadar 
uzaaacak ve Adalnr tenvir edile
cektir. 

Üsküdar tramVMyı, ~mdiye kadar 
K111klıdaki fabrikadan cereyan te
min ediyordu. Cereyanın Silihtar 
ağadan verilmesi dnha ucuza mal 

yerek, buranın niçin sabn alınması 
lazım olduğu hakkında ~hreminl 
beyden izahat istenmesine karar 
verildi ve tezkerenin miizakereai 
gelecek celııeye hır kıldı. 

Çubuklu gaz depol n için iste
ııtl 28 bin Hrnlık munzam foluis:ıt 
tezkerm d m kam namına izahat 
verilmek ilzore talik edildi. 

Adalar muhaaebeciai Şahap Beye 
bin lira tedavi ücreti verihnesl 
h rkındaki teklif reddedildi ve 
içtimaa nih yet verildi. 

me©ie 
ipekli yeri11e •• 

olacnkttr. ı 
Cemi)·eti belediye içtinıaı 

Galata idhalat gümrüğü memu
rlarından Ihsan, fbrahim, Seyfettin 
ve ethem efendiler muhakeme edil
mek üzere ağır ceza mahkemesine 
verilmişti. Cemiyeti belediye dün toplan

dı. s·rkecide bazı mahallerin istim
ISki hakkındaki makamı emanet 
tezkeresi bütçe encümenine havale 
ediidi. 

Şehremini B. Cemiyeti beledi
yeye yazdıM bir tezkerede 55 bin 
küsür arşınd n ibaret ol n B ·;,;k
taştaki İhla ur parkının emanet na
mına satın alınmasını talep etmek
te ve ahiplerinin bu yeri 15 bin li
raya ııatmağa muvafakat eyledikle-
rini ilave etmekte idi. 

Azadan bazıları buna itiraz etti
ler, bazılan da kabulü taraft n 
gözüktü. İtirazda hulul nl nn ka
naatı şu idi: İhlamur mesiresi şe
hirden uznktır. Parka elverişli de
tildir. Yer set ııcttir. Geçenlerde 
yerli ma!lar ser i i iç.in 560 lirayı 

vermek istemiyen heyeti umumiyenin 
15 bin lir yı lüzumsuz yere sokağa 
atması manasızdır. 

Bu fikir tamamen rcddedileme-

' 
ba

ara ve 

i 
şehre 20 kilometre meeafededir, fa
kat yedi sekiz senedir vasat dere
cede bir gazinoyu idare edecek rağ
bet göremedi. Bu böyle iken An
karalıların - hem de tiren gibi u
cuz bir vasita varken- niçin 7o - 80 
kilometre ötede akıp kiden kıı:ıl

ırmak boyunda gezmeğe gitmedik
lerini sorm.ık abel!ltir. Bütün bir 
mevsim bir hastalık humması için .. 
deymiş gibi mütemadiyen denizi 
yıklayan insanJarın, bu yakın sula
rın kenarına koşmamalan hakikaten 
şaşılacak şeydir. 

Niyagara şelfllesinln coğrafya 
malumatı olarak ilk melueplerde 
çocuklarımıza akutuyoruz. Düny nın 
bu en meşhur şelalesi muazzam 
Niyagara nehrini elli metro irtifa-

dan aşağıya akıtbğ' için meşhurdur. 
Niynğarnyı değil, fakat tıUl unun 
ınecmuu aeksen metro tutan, muh
telif irtifalardan t:ıtan ve bundan 
dol yı cidden bir tabiat harikası 

Maznun memurlar tüccardan 
Uvakim Fermayan efendi namına 
gelen 43 parça ipekli eşya yerine 
talaş ve çimento koymakla maznun 
bulunmaktndırtar. Bunların okunan 
evrakı tahkikfyelerinde maznun
lar böyle bir şey olduğunu inkar 
etmektedirler. 

Maznun m~nıurların muhakemr
lerine başlanacaktı. Fakat evel 
emirde Rüsumıı.t idaresine tebliğat 
karariyle muhakeme t&hk olundu. 

l(adıköydeki cinayet 
Kadı köyde Nüzhet ef. sokaktnda 

Onnik isminde bir ermeniyi öldür
mekle maznun bulunan Şömendöfer 
memurlanndan Ferruh efendinin 
muhakemesine dün ağır ceza 'mah
kemesinde devam olund . Blı mu
hakeme esnasında Ü ·küdar tabibi 
adlisi Enver ve Dr. Şükrü beyler 
müvacehe edildiler. 

Tabibi Adli B. ciğeri dc!lıı n 

bir adamın ağzından kan geJmesi 
icap etmiyeceğini, Şükrü B. ise ci
ğeri dt:linen adamın ağzından mut
laka kan geleceğini beyan ediyor-

lardı. Fakat her iki doktorda Onnikin 
aldığı yaradan ölo.ü~unde müttefikti. 

r..11nıın vetnllerı eren actamaa 
kalp hastalığı mevcut oldt ~ t•nu id
da ediyorlardı. 

Mahkeme bu ciheti varit görmedi 
ve yeniden ikame oiunan şahit erin 
celbi karariyle muhakeme başka 

güne bırakıldı. · 

Hare/;et gazetesi aley· 
1ıi11deki dava 

" Alev yağmuru ,, isimli bir şiir 
dolayısile müddei umumilikçe aley
hine dava açılan Hareket gazetesi
nin ınuhakemesine dün öçündl ce-

za mahkemesinde deavam edilecekti. 
Konyada bulunan Rıza Pulnt ve 
Nnil beyler isimlerindeki iki maz
nundnn yalnız Rız:n Pulat beye teb
ligat yapılmıştır. Nail beye yapıl
m mıştır. Ve bu zalın Muğlada ol
duğu bildiriliyordu. 

Mahkeme, Rıza Pulat B. hak
kında gıyaben muh, keme icrıısına, 
Nail beye de Muğlada tebligat ya
pılmasına karar vererek muhalte
eymi 20 tcşrinievvele ta'lik eyledi. 

o:an Bünyan şel~lesini görmeğl için lnzımdır. Ankarada gidai mad-
Kayseri şimendiferinin sinyalı bizi deler bilh1lssn pahali ise bunun st:-
teşvik edip durduğu halde hiç biri- bebi, ıehrin etrafındaki köylerin 
miz merak etmeyorur.. Ankaranın eski iktisadiyabna göre 

Halbuki vatan ıevgisinin ilk teşekkül etmit olmasıdır. Ankara-
tarb ve büyük temeli memleketi nm nüfuıu i!~ misline çıktı, civar 
tanımakbr. Göz.lerimiz etrafa çok köylüsünün de· bu nisbette ıchirin 
kapalı. iktisadiyatın göre uyması lazımdır. 

Ankara mesire ve sayfiyelerinin Bugüne kadar alınan neticeler, 
_şehre tl'm manasile bağlanması için bilhassa Ahimesuttaki numune kö-
ciddi mesai snrfediliyor. Bu sayede yü gelecek için ümit vericidir. 
bay&t, Ankara daha ziyade kablli , 
tahammül bir hal alacalthr. Fakat 
bu kafi değil. Tabiat şimal ve şark 
iıtlkameUerinde pek çok tiÜ ellikler 
ıakliyor, bir edibimizin dediği gibi, 
lstanhul seyf\hatinin lstanbulluya 
nazaran Avrupa scyahnti kadar pa
halı olduğu şu sırada Ankaralı, zev
kini ve eğlence.sini kendi muhitinde 
arayıp bulmalıdır. 

• * • 
Yaz münasebetile bir kaç aydan 

beri Ahimesutla Kaya§ arasında iş-
leyen banliyö tirenlerimiz var. Ba
ı.ıhırı, şüphesiz lstzmbulla zihni bir 
mukayese yaptıkl:m için, bunu bir 
a:ı tuhaf ~.ıluyorlnr. Fakat ye •t se
ki: sene evvel Anltaradıı. bayatın 
ne lrndar dar bir çerçeve içinde ol
duğu düşünülürse bu başlangıç is
tihfaf edilemez. 

Şehrin civannda ittikçe genis· 
liyen bir hayııt ve hareket çenbcri 
her gün yeni bir köyü içme alıyor. 
Pu 1 eı · t.1 ·· A .. r:ı. 

• • • • 
Yaz Asıkaraamm husuıiyetlerin-

de biri de fstanbul suları için hah· 
rı sayılır bir müstehlik olmasıdır. 
Ynz aylarında lstnnbula gidemiyen~ 
ler iştiyaklannı bardağı yüz paraya 
Yakacık suyu veya Taşdelen içmek· 
le gidermeğe çalışıyorlar. Ciddi bir 
teşkilat ile · çalııdıraa lıtanbul ıu
lıın 1 tanbul için kıymetli bir ihra
cat metaı olabilir. Ankara mi nU 
bunu srösteriyor. 

* • • 
Havalar :ı:okuduğu için kiralar 

ikinci tarifeye göre hesap edilmeğe 
başlandı. Karilere bir muamma hal
letirmr." havesinde değilim; i:.ah 
cdey· ı: Yaz Ankaradn <>lü mev 1-
midi . Mebuslar çoktan intihap da
irelerine gitmiş bulunurlar, memur
ların tedavi ve mezuniyetleri hep 
yaz nylarma tesadüf eder, Ankar ;-ı 
terkf'tmiycnlerin bir ~<>ğ~ l!e şeh-
ın .ıhc. .• 1 H t '\ tıtcı;.Mıırmdnn 

... 
Oliirne karsı ... 

Belki havadisi ga%etelerde g~r
dünüz: 

Avuıtraly b bir hekim elektr.kli 
bir igııe icat et.mit. Bir insan ölOn
ce, on, a:ami on iki dakika soııra 

bu iğne kalbe batmlaca.k oluna 
kalp gene harekele geliyor, aın dl· 
riliyor ve eskisi gibi a:.n.ap de
vam ediyor. .a dokuz a.nr ıonr• 
har.reti lıayı 't eden bir muclıe 
sahibi! 

Doktorun tavsiyeıl : herke 
her ihtimale karfı bu iğneden bir 
tanııimi üzerinde buluııdmmalı hnfş • 
Çünkü, D.C oJur,De olmaz, insan O a( • 

tin buluıım dığı bir yerde de SJebiJir. 
Bununla ber her bu cihet bir "il n" 
kokuyor. 

Hav diıl okuyan bazı kimıeler
de bir heyeca11 gördüm. Artık auım 
yok ınu? 

Belki bu alet bir kıtırdan iba
ret değildir ve gerçektir. Y alnı:ı 
bir az düşünelim: 

Kalp durursa, nefe• keailirse, 
fimdi bile, tababet, hazan kalbi 
gene darabana getiriyor, nefesi. 
iade Geliyor. Bunun tedbirleri var. 
Ve her gün bu vadide muvaffakı 
yetlere fahit oluyoruz. Bir eajek 
aiyonla yilrek takviye ecfillyor. Mil 
vJillidülhumuz nargilesi :tyeılnde 
soluğu ttkanıın nefes alabiliyor.Avu-

, stralyalı doktorun icadı b'.lnlanıı 
tekamül etmişi olmak mümktln. 

Lakin vücut, kalp bilıblitün ha 
rap olursa? Belki bu aletle kalı 
bir az daha vazifesini görür. Fakat 
sonra? Bedenkeki tefessüh o iğne· 
ciğc gıılebe etmez mi? Şu takdir~ 
de bu sihirli iğnenin ehemmiyetini 
itidale irca etmeliyiz. Hiçbir icat 
ölümü ilga edemez. Ölam, dirlmlr 
(hayatın) gayri müf ariki lazımıdır. 
Ölümsüz dirim olmaz. Gayri mü
vnhknt hayat iml ansızdır. Hayat 
ateş gibidir: sönmeyen ateş tasav
vur edilemez • Hayatın tarifinde 
ölüm zaten mündemiçtir. 

Y aşamağn başlamadan evvel yok
tuk; hayat bittikten sonra da yok 
olacağız. 

n.n onae, mazıcıe, öteki artta 
istikba!de iki ölüm, iki adem, iki 
yokluk, nebati, ha}'\rnni, insani her 
hayatı tahdit ediyor. Hayat (meş
hur riyazi Henri Poincare'nin tarifi
ne göre) anlıklar içinde p rlayaıa 

bir timşektir. Padamallı ile sönme .. 
ıi bir an içindedir. Uikin bu laye;ıı. 

knsim an içinde neler yapılmı;tot! 
Hayatı ebedi görmek, yahut c4odi
leştirmek mantıkan muhal.jır. fqte 
bu muhal, ı: imiş, mevcut, gelfıcek 
bütün dinleıin iştignl ttik!eri sa
hadır. Um:n bununla alış vcri.şi yok. 
tur. C. N. 

,,,. 

Yeni bir hadise 
Halifa.x (Yeni Sskoçya), 19 (A.A] 
Mahut Mnlone vakarımı bndıran 

yeni bir hadise olmuştur. Motörlü 
Shownee gemi•inln k w;.tanı buraya 
gelerek Amerikan s-lhll muhafızla. 
nnın haber vermf'.ftsizin gemi üze
rine teş açhkhınndan ve bazı ha
aarata sebep oldukJanndan b hlale 

• şl 'ayette bulunmuıtur. 

kaçmak için bağlara taşınırlar ve 
buodnn dolaYJ kiralar dGter. Bu, yaz 
tarifesidir. Eylülden onra da bet 
kes yerli yerine döneceği için, ki· 
ralar yükselir, bu da kış tarifesidir. 
Sonuncusu ekseriya ötekJnden bir 
misli fazladır. Ve her ev, istisnuıs 
olarak, mevsimine &'Öre bu tarife• 
fere tabidir. 

Geçen gün, meclisin açılmallll• 
daha bir buçuk ay olduğu halde 
Ankaraya relmekte acele edea biı 
meb'usJa görüıtüm. 

Sırf ev bulmak l~ln geldiğini ve 
bulur bulmaz geri d8n cethıl 181· 
liyen bu sat; yeni evkaf apnrtuıı•• 
nındl\ bir dairenin kirasını aorınuft 
" seneliği 1800 Ura ,, demişler; f• 
mayei etfalin aparbmamnda bir da
ire istemiş, " 1500 liraya n cevabıll' 
almıf. 

Bu heııaba röre 150 • 200 ev• 
den mürekkep bir mahalle ol•• 
Yenişehir ve sekiz:. enedir devaıll 
eden irili ufakb inş ntR rağ-nıen An• 
karada, beş odalı bir dairenin bı.ı 
günkü kirası ayda 125 • 150 lir de
mektir. 

Bıt hakikat knrşuında, Ank.arad• 
h b' su ve hayli senelere mu taç ır d 

nğ~ç mes'elesinin ynoında bir e 
hükumetin acil m\ldahale..ini bekle· 
yen sUkna mes'elesi olduğ~ı\P. hli~ 
m tı-;ek hakcı7. mı'? - Ali SÜREYY 



CeVabımız 
Dftn kurriye ile 

~tlna~a g8nderildi 
Aakara, ı' 

,f .... ..... te'ftli eclJ1. 
..................... itllNırile 
........ ...... ...... .... fasa etti-
....., ..... -. yeni bir delilik· 
ilk ...... w.. delll•· 

Attna, ll 

Y 
TM ee•ahmın eumarteıd tl•I 

ecl
:- ..._etine tevdi.,_ ......., __ ....... w~·.,.• 

cawalna; •Mlyeti ı.Wl -'•ftll'd 
tahmin etaeldeclir .. 

"Y efil Gireson,, 
Cireaon 18 

Dart ...._ laerl burada intl .. 
pr etlea " aemleketin yatane p 
aeteal ola Y etllslreeon, vlllyet ti· 
nfmdu kapatılmıftır. Tatil kcyfiye
tinia, •ahla fabaı baklandaki ufak 
IRr fakraclaa aOtevellit oldup ıa1 .. 
le Difea'.· . -----
Giresonda bir hadise 

GirÜon, 18 
Pir Am nahiyesi aildltl U. 

....,.... Jaa ....... ut!!!• l>lr 

....._ :mlmr etmlfth. 
Buradaki Jandarmalar, aalüye

._ ........ tiatka lür tarafa .... 
~ JIDlta •"•'far. 

Fransız tndlallnden Itır safha • 5 ~ 

Tahsilat Nadir Han 

Camllle Daşmoullns 

"Hamdolsun ağacı kökünden kes 
·kl,,-Bu sefer Tuilleries(Tüyleri)y . 

Yeni 
me 

bir talimata•· Kandeharı da ifgal hücum edildi ... 
ihur e4iliyor ettili bildiriliyor. 

Loadra, 
18 

Y.-. : Benri ROBERT 

~1JS11aıa ltUtHrlldltiae ~ ee- Gent •an, HCA eberi .-ular J binden ve Huiraa 17'1 tarUaincla 

d~ a6 lwun kuvvetleri Kan- •• Dl 1_......1 11ea•n........1 a.....a.. .. an iuaf etmlftlr... P -·• ...... __.. kaJmlfbr • 
8-ua ........ HahiltuDah, Na- 118 .ttlli Bours-la lteine ( t.arı la· Sokaktaki lhtiW relip ltu kul\l· 

dir ~· mtltareke teklif etmiıfir. ND) 4e k6ia kira evine plip ora· pte kızıtıyor, ıöriilGyordu. 

~19 ... ..,. .~ .._. .... ... 
ftDlll ft ...................... " 
W..U ..... ı.ıenne ~t 1elli bir 
taBmatname 118ufamaktadır. 

:A k ki k Nadır hanıa lau teklifi kabul etmi.. ela 9b1nıılarclı. l'tlillet doıtu Marat (mara). IMl 
usya'l8 Bnfl l ~:ft~ :::ti:'l.&. Kiltildeidarel DıtiWci ~d~ ~ bu ka· y6k trlbOn Danton, bilihare mid· 

Bükreş, 18 ..... 1abanm i~ınde.ki La Reıa~ ~.. delumumi olan Chaumette ( ıomet) 
.... ___ ..._ hududunda 

1 
İn J d raliÇ!) ketimeaıne · t.ahammua eue- D u1 ) k d. k 

._. ... ,. n a ınan gı· tere e ya.ıX-mur mediler, onun yerine "müıavat. eımoullnı ( dem -. ' en ı ... =-.....:::.. R..,... .,_ kan- ""l!i -· ıelen "EıcnUt6, kelimo- din • dtbıya loe•priııl • .. .....,. 

B Lo d 
Loadra, 18 (A.AJ ılal llive ettiler. Bu ıuretle Burr· veren mUyoner Pruqa barosu Afı.. 

Od-• fimali rarbmiade kaw.. uıflıl n ra havallatadcn az la • Relne'in .reni iımi, ibtllald acbarilte Cloob, ( UMkuiat ldoç ) 
il uk d J - 'ok ulak birçok yerlel'e gayet .w.. J_ clil rd •• er arum a aı .. aackmeler detll ,...,_urlar ya.j'mıfbr. He•en zevkine muvafak Mr surette ti hatipler meyamnda bulunuyo ' • 
vuka -bulmqtur. Asker metraly6z bir ayct.Dberi devam edea kurakbk e4ilerek Bours-•.ute pıJdinl aldl. Pruayah barona bir müddet ıonra 
kullandı;. halde asileri dajıtma- ltu ıuretle nihayet bulma,tur. Bir- Koıkte doatlan ile etleaonk, Robespierre _kcobias (jakoben) tr1 .. 
llllf ' nihayet slivari kuvvetleri kay.. çok • .ı. • altuula kalmq ve fır.. me1'at, nida bir bayat pçiriyorlardı. bilnincle rlJoftne göndermeden ev" 
111.t -clatıtmata muvaffak 

1 
boa ena11ada birkaç kiti Jllcbnm Maamafih Camille (kamll) &kir· vel ı.W.: ecl ekti. 

tar. 0 111Uf- laabetlle telef elmuıtur. terinden hiç birini feda etmemiftl. H h kuleci htelif __ Lıa.1--
K•disl kadar bararetll ola UI P mu m........-· 

Thupolcla • clvanada fiddetll R d kanii da b6tiln kaaaetlarİM itti· dea gelmif, ihtiW~yuae kauatle-
tedaW.. lttlha edilmittiz. usya a rak ecliyor, kocuam uptebaek ..,,.. m.m flddetlaclen 'bafka aralannda ispeküJ le durJUU bil'alm oau daima Deri mlfterek bir vuaf bulunmıyu fert .. 

Mont-Pele volkanı asyon ı1tmete teıvilı ediyordu. ıen1e• .arekke, ,.n, bir toplanma 
Mo•ova, 18 IAo A.) Camili• ( kamil ) , Corclelier• ldL 

Port tle Frace, 19 (A. A] Glzll nrette faall1ette tiuluaaa kulGbD (Clulb deı CordeBen) Camllle (kanıll)in ba:"bau lMt mu· 
Ruathaneclen verilen -•IA-a~- lapekGlltorler teıldlihna meuup Camille "'Clu\t dea Cordellen. bitten 0.ıı.au hesabına bevbude kor· 

- u_, - haclan lkı,; idama ve jl1'9'isi n... on il kalGb ) dalüldi •• J ~ezaran Mont-Pele vollu.•ıma faa.. fiye veya muhtelif hapiı ezal•-.. - ( K e e ._ ne • kuyordu li•eti ı ktad -- Bu kulGp, mektebi tıbbiye clva· • 
J ua m.a ır. Bununla wa- mabldbn eôllmıftlr. nada, Hautefeaille (hotfiSy) ıokatm· Ona yuclıtı Wr mektupta: 

ber bava ıeraiti 1902 aeaeılnde da, e1ki Cordellen ( kOidelie ma.. • Bana muvaffalaJetlerlnkdea 
Salat.-Plene ıelırini tahrip etmif KaralAlbertBeyahatte ..,tamda toplaan iİatlllci ....... ltaUecllJOl'lar; duycluklanm ftlua 
olu lelaketin vuku Hldup •· Aavera, 19 (A. A.] --= : hiri'blriadea ticldetli ha· lllenl mltehaui• ediyor; fakat •atU 
•uulakjnia ayaicllr • llllld " .. B1r kaç sGn eyyel Brilbeldea tipler :C aılchklan uman. b ... an. bulu.-... m tehlikeler Mai dalla 
kert •emurlar ahallwlo 901Juıa mıf .... kat etmft olu Belçika "1ra· na fhtlW alameti olan JarauD fula korkutuyor.• 
mıntabsı )ıariclne ~an için laer bıun talyaya •tyahate çıkblı hiUi.. ktllb ,ıytp öyle k6r1Gye çıkıyor· .tly~ .. 
türHl nakil vuıtalannı hazır bulun· rillyor IClrabn ltalya kırah ile lora.. !ardı. Buna 1caq1, keadinden emla o-
durmaktaclar. ~-- mlWd ôlmaea ihtimal ela. •Hlrr!ye~ MO..vat; .uı.net.. la delik_., '11 •• ~: 
---~-===----=-=--=hi::H•;:•~S'J~rfU:;l~J::•:.:·-"""=======-===~d~Gatul'll~~Canle:!:::nen~,!(k~od~eli~e)!,_!KU~I~- .. Artık benim hulyaperılllltla-

- le, eBmhurlptlmle ala7 .._İJOl'IU"' 
DUL BGtlln hayatuıızı ikinci delıece
de iltlbclatlara karfl mGcaclele et
mekle pçirdiniz. Bu yaptapus 
ataçın g8vclealnl bırakıp dallarına 
hGcum etmek kabiJinden bir hare• 
ketti..Hamdolıun atacı kestik. Koca 
ataç devrilirken sizi de ezerse ko
rkmapm. O d~ ancak avare-

il 
...... 

c-m. (bliall t ....... tft• 
blacl.W mtladet111lae kem•B prml 
• clna• ecllyonla (maamaflh d.,t• 
ruamıu .Sylemek lbım geline, nut
kuna arıs ola bir tereddDtfen do
layı hiç te parbtannyoıdu ) ; ayni 
muvaffakiyetle lnt:İfU eden ıaıe
temde Taldlle ,aldere çakardıj'I 
La Fa,.ıte ( la fa1et ) •• 8aU1J 
(ltayi) ye kartı tle hGcum edi-
Jor, oalana t1ı't'killlrial istiy--. 

Nikbinlik 
M. Hoover teelillatı• 
talıdidinden fimltftr. 

.,. 
Beynelmllel D811D 

.,.18 (A.AI 
~elaild.....,.. tefldllt 

ile utnırcak ...,... a ....... 
toplanauyacatı teyit ohuaayor. "'°' 
velce verilea haberler lalll,,.. ola· 
rak komite Wr ..a.taet .... ...... 
,.. edecek ........... .,.,...., ,.....,. .................. . t.,. .. .,. ..... 7.h .... - .... 
bulacata ~ Nakoaot llp•• ... 
mıı mle~eda alllilMI tlllplt 
ecleeektlr. 



Uykuda ... 
Bir kadın kendini astı 

Dlin Taksimde yeni bir int har 
badiaesi olmllf ve bir madam salben 
infihar etmiıtir: 

Taksimde SıraaelYilerde 110 nu· 
..4.lphoue ..4.UdW'dM maralı apartmanda oturan ruı mttl· 

tecilerinden 30 yaflannda Viktorya 
llulat .... apartuaama hlrlael Jca. her kadua slbl tabii bir tawfa iımindeki kadın uzun müddettenberi 

tiıaU TCMlloue (tulu) lu bJr ditçl, kocuma ı tedavisi yapılamayan bir nevrasteni 
lldDcl 1ıa...- Ü lllqG Lekok-HG - Azizim, ben qata dltçiye ka- illetine müptela olmuıtur. Mm. Vik· 
ne ·~ ..... obmaJorlanlı. dar iniyorum 1 toeya bu derdini tedavi için çok 

M. Lttlrek-HI ıhel mi cll,.cek- - Ne yapacabm? u1t11mı1 fakat muvaffak olamamııtır. .._? Y o - O.ela • hlclr boy - l>itçide •• yapahna ODU ya- Doktorun tavaifme nazann cinnet 
...... n.t, • t(DI IUd, o çipil pacap 1 dereceaine varan bu illet nihayet 
~ •arkea il. Lekok-HI ,. de - Dlfia mi atnyor ? "Viktorya,, yı intihan aevketmiftir. 
slUI delalem..U. - Feaa halde... "Viktorya,, dün oturduğu dairenin 

Amma imbat olma11•a feaa hal· - Beni tok 1eviyonua da OD• daraç11ına çıkmıı ve daraçanın U. 
ela laı•aaçb.Kum ile bcllYacı hath claadır- tünde bulunan demirlerden birine 
....... ..,... bir hlldye olur; ba- - Senem r bir ip geçirmiı, ipin ucuna yıptlll 
-... Wc pldaa teJler lçia koakoca Bu 10n .az &zenne banfblar. ilmiği de boynuna geçirdikten ıonra 
~lar ,...W.tı fU :umaacla... Madam dltçinln katma indi. ayağının altındaki iskemleyi itmek. 

.Kum il. Lekok-Hl'nln llu ka· Dit atn11 L •• MGlyG Lekok • Hl suretiyle kendisini umıı ve olmUttUr. 
.ı. flrlda olma11aı Wr tirli affet- Wfle palavraya relir mi biç ?... intihar tahkikatına zabıta ve 
..._.., .............. tok enel, Kalkaaçhktaa beti benzi 10lmut müddei umumilik vu'ıyet etmit ve 
.,.._ latlbm almata ,...m et· bir balcle qafı inip dlKiaia kapı- hadise tespit olunduktu IODn defai-
..ıftL EYleacllktea IODl'a, itle iç- nm çaldı. ne izin verilmiştir. 

:::.::..:Y~D•~:. •cı:..!: ~':!'.=:Efendim? Nifanlının 06ır llhtl 
taze1eA Aldaamlf olmaktu ma korktu? Fatihte Kumrulu Mesçitte 32 nu-

GGn .. çmlıorda ki il.sel Ma- Yolua O.tine .. ılanhk ma iehli? maralı evde oturan HUHya efendiiıi 
U. Lekok-HI, alt btkruacla otu- il. Lekok-HI kekeledl: kızı 17 yatında Fahriye H., nıfllllı· 
na J'&'nplrla .. ,ip tewllf etme- _ Dltfmi çektlrmep plcllaa! nnm: •Ben Hain pi karı istemem• 
• - Hayhay efenclba f1l koltata demesinden mllteellir olarak bro•· 

Her ......... tltffl keacll bnclhae: nan. Apa atzmm. Haari .. ? ning tabancaeile kendisini ljır suret· -v., ernmalnwcllYe .. e Yam- _ itte fU. te yaralamıt ve tedavili içm Bueki * ..,.. ...._ nrlrea, cam ..ıal- ~ Tamam. Dltl atnfarak ma hutaneaine yatırılmıf(ır. 
,..... aklmcfaa ltlle reçmest Bo-4- ,_ _,.,_ Jtl~l-

..,. ..... lrdL çekeJim, afnlız ma? •HloR n:UyuaUHUU VHVll 

Kllllaa da laer teaadafte badi - Şey- tabii ajnlısl Kızıltoprakta kuyu bqı mahalle 
Ilı•#• .,.ı teJl teknrlada. Baaua Gzerlae, protolult d'aot· tinde oturan poetacı lmai1 ef'endinia 

NUaaJet Wr tin ..ıaailqbı.r, lar mı latenlab, klorfonalar ma, damadıHayrettin el keadiaini evin Wı 
Wraz IOlll'& W•babr 10rafbalar. Bir klorGrler mi? .. Ad........, .._ çetindeki bottan kuyusuna atarak in· 
... pWl iri ltM• beriden bahle- 1apıu ribl yatmata ........ tihar etmittir. Hayrettin efendinin ce-
ttller; fakat laep mercliveacle- • Hdi kuyudan çıkarılmıftır. lntihann 

Bir ... 411ft1Je Wr eeuret plclL Bir dakika .;.;. bltltlk odada: esbabı .henUı zabıtaca tetkik edile-
- llMlam .ı.cH, .,.._ için pek cektir. - .... Ya koam? 

,... 111r •1tter1 oı.amu ae bdar oa,.- o1c1a. DiMi uhhha1ar1a Cerh ler 
..., ....... Mllniz.. ~ ICıamatıv .. - _..Jt-4 "'e-dnden 

Bu iaef Wr iltifatta. Çlalıdl Ma- _ Koeaaaz mı? Dedi. 'J ıu uv.c• v. rı 
.._ l.Uok-Htl'ala, clltw ,e..ıa- hile- Kadiköyde Çayır caddeaiııde bir 
lerl ..,...... ... Mltla Afrika ..ıan. Kocıan ne uyku UJUYOr, meyhanede aibıblılardan Heunla, 
len yam1...ı.ru.a tq çıkaracak ..-.mi meyhaneci Fevzi kavp etmiıler Fev· 
1iii1o ....,_ ....... ~ar4a 1 Ve bpla tahinin ettikleri llhl zi kema ile Huaoı dört yerinden teJı. 

...._. da Jılad.. Lekok-HI, hiç caalan alalmadal likeli aurette yaralamlf, Huan da Fev· 

..-.,..< ..... ._11'_•>_1111r_..,_eJ_tuar~-1a-'aa~~~ ..... ~~~-N~alaU~-= Kamıaa~~'!'tr lifıi JcertwıJa yarabmupw. ~aı-
ıtır. 

Tevfik Klimil B. 
Muhtelit mübadele baımurahbfs· 

1ı,aaz. Tnlk U.il beyin bugbn 
te)lıimİle plmeai ilatimal dabilindtdir. 

ltaıya aef iri 
llllyı Mfiri dtlD Aalwayı p 

mittir· 
Terlcoı nıüdürlJ 

Bı llGddeaea beri Parilte bulu· 
llİD tıltkOI elrketi mudth11 lttanbula 
plllllt M bmadan Sunaya aitmiftir. 

iyai Aam B. 
Jttltalaya meb'usu iyui Asım 

~ iktlMt meclisi ilin azalar na ilti· 
liak etmek ..._ dan Edirneye ban· 
ket kmip. 

Jlldtaı B. 
lktiut nklleti lleyeti teftifiye 

nlti Mithat bey ........ plmıt ve 
dön ticaret mtıdttriJetiade mıntaka 
111tldDrl Muhsin beyle !e"tmUftur. 
Mhbar bey pbrimiıtle .......... 
'itleri 1eftit edecektir. 

Iralc ınoliye naaan 
Bir bg gUndenberi phri~ 

ın.liuiaa Irak maliye nazın Canıma 
il. bagUa memleketine hareket ede-
911rdr. 

M,aear lwruoloıu 
Macar komoloeu Baron Edon 

AW 4la P..-ıea aehrimize gel· 

~· 

Esnaf bankasının yardımı - s· 
naf bankasının esnafa daha zinde 
yırdım etmesi için bazı taaanuilaı: 
vardır. Elyevm bankaya esnafın afık: 
biaaelerle kaydoluomaaı dUtUntihiıek· 
tedir. Buıbiun milstak~ fekli Apak" 
kıdda bir proje hazırlanıyor. 

• Kolonya matbuat sergisi - lc&ı 
lonya matbuat Hrl(İIİ bu sene tekra~ 
açılacakbr. Kolonya sergiıi komieer
J.iti matbuat cemiyetine müracaat~ 
derek rurk matbqatı hakkında ma
ltlmat iıtemi,tir. 

Kısa haber 

Gemlikll A1i ile av Ali, 
J(umkapıda Ali flanln kahvesinde 
kavga etmifler, netiC*le Gemlikli Ali 
Kavaklı Aliyi bıçakla tehlikeli 1!19t· 
te yıralam11\ır. 

Carih Ali kaomıı, DU11rafı biata· 
haneye kaldırılmıfbr. 

Mıuet1ileriı& hacumu 
Huköyde Kiremitçi Ahmet çele

bi mahallesinde oturan tebuci İMk 
ile Fethi aruında mllnuaa çilamf, 
bunun üzerine 10 kadar mum '-· 
hinin Uıerine lrilcum ederek dövmttf
ler, Fethi de kencliailri k•rtarmak i· 

Y ıpur baaaratı, Guıte1D11a, l 7 çin sebıeci lıakı çakı ile bmıadan 
( A. A) - Yedi gUn ardı aruı keall- atır ıurette yıralam t ve. yaralı s.. 
mebisio yapa yap.urlar ekin'.leri lat hutanesine bldırdniıttır. Fethi 
-a.. btlyiik baara u~rratmıı demir· yakılınmııbr. 
r-- K·'"'~ ... ~L----l yolları ve diler yollar ehemmiyetli VJ ~., ......... 7 llUI~ 
eurette bozul..., münıkalit muvak· Çemberbtqta köfteci Sihri lle 
katen durmllflUr. meyhaneci Osman uri ..kavga etınir 

•Münekkitlerin kongresi, Bükref, Jer, netic8de Otınan uri bıçakla 
18 (A.A] - Tiyatro ve musiki mil· Sabriyi bacalından yaralamııtır. 
nakkideri kongresi 1930 da PraJda, 
1931 de Viyınada, 1932 seneemde Slrkatıer 
ite Liıbonda toplanacaktır. 

• Fr1D111 çiftcileri, Paris, 18 Kilidi lcıraralc 
[A.A] - BuiWay m ıtahııllerlırden Unlalpaıunda Külhan tokıtmda 
bir ç ta çiftci fırbıının deWeliyle sebzeci Mebmediiı kalObeaiain kilidi 
ticatet bOraaaında toplaumıtlar ve 
•....,..ilerin hukuk ve menafıini kırıımak IUledle hınız .cirmilt 30 
mldaf'aa etaiek üzre bazı teabilit lira paruile bir takım bdm çama
yapıı....ıa1 •mitlerdir. ıirları çalnuaıttu. Palie tahkikat JIP" 

h ~da buluuQD lar butay maktadır. 
fiatlua011 tlieanlü aleyhinde pro- r-1.dı, :y-l..ı.-1--·:'..1:. 
teJtoda b~ır. ~ UIMllUl'HM 

• ~·Paria, Santiyago, 19 Gedikpapda Tirk 10biında Ab-
[A. A) - ~ ~ nı ıötUrea dürrahim efendinin 36 lıruı Zilmi 
tayyare,_yedı hl tlç • 1 için· i•mı"nde bın tlnfından ,..bnmıL 
de Sanuyago ~ ile'. Fniıia aruın· ""' .- .., 

Y'ilridflt ınildarlı da irtibat telis ~ Zilmi yıblanmıftır. 
A lcili PantaloRUJt cebinden 

U~I t7e A"rupaya gideeı!c talebe Abarayda oturan malOlini aakeriye-
Mallye 'tekllai vandat mtidurU Bu sene nıfia, iktisat. ~ mt· den Mehmet Ata efendi Laleliden tnm· 

amnml 'fekilİ c-.l IMıy Aılbradan dafaa vekilleri tarafından A!!"J8P. vaya hindili tında pairtalonmnm .,.. 
~-~ " cila defterdan gönderilmesi duttınülen talebeJiA~ ka eebinde btabanaa lOOo liıuıaın 
nyaret eCmiftir· kında lazım gelen tetkikatua ~ ~ Remli ve erbdap Alamet 

edilmek Uzere bulundutu öl~ Çil adrtını id.U. eylemte 
Borç tir-. Bu vekilbklerin Avrupaya ~ ...... wt14nm fllr· 

Geçen 1eDelerde orta Alfadolacla ieceldm taıebeleıiıı tabsiuti maarif ~· ... a lar 
liiile p1en •• zi1rrU hlyak n 1liQ9 ~ ~dea verilecektir. Ma· 
'm marlar vermif olan kankl't!ia d. yeJrıJHiinee bu cihet ayrıca tet· Poaae dayak 
~in ba 1ene her ne kadar bir iıi- 'kik edilmektedir. ~ aıUecı Adil, HalGai 

rete isale edilmipe de zUrraın dalİ* Zll~l ... ...-!ı_ /:!-.. ın.... Ye MUltlfa, lbbacılu katibi Ali 
--1ı bir ~de iıtifadelerini tellliia ......,... IUlft.H • efeııdile 1111,,_ ederlerken JCarba-
~ ıllkıdar bm meb'uslar ve lıtti· 11t &f41a lııir tamim edilen eJektrik h ••kil k•ı• wYiDi eı,.a 

vekalJili tuafıadaa bua tedabir ~ ~ yeaidea tldr.ik efeadi mudaW. ..... kavpCtlar 
iUifiaz edilm Bu meyanda yapılan edileceli ,.,.W..eıı. muaftıa efendiyi div~dea p• 
~llut oetiecelıode slıut banka· Halbuki elektrik _,,. qcak blıamıpclır .. 
·~ bu mıntllia ııtrra ndan ala= Teırinevvel bidayetinde tamia ..U.. Bir kadın iP.Jı 

~--J.o~l m1ıborÇU...altakt~ec:!!:mLl1eDe!!!nın~=~11~te~:~~e~di~l1111~·u'.Jceklf!ti~·r.~~!!ek:!!4~:!!1~~t~~·rk~ta~ti.1ben~ı!_D Ua~~~±...:...:Jti~~~ırköy iıtffy~n met,ınıru Omer 

Türkiye· Almanya müna- İ LA 
sebatı umumiyesi - H .. t.erilenm. 

•Deutsche Allgemeine Leihung,., gôatetJne~ •• Türkiye zimemda-: 1 Uf 
ıazetesinden: ram 6u ihtiyaç ile ııkı temasta olup Gaetemzde ttleeaıf 

Türkiye de neler oluyor? imkim :r•pmaktadırlar. iE ~ iatey• 
Bunu, bütün dDnyanm mühim Memleket 33 sene süren Ah- == hanele:..::..~er mi 

olarak sorduğu ve mequl olduğu dülhamit ~resinden perişan bir 1 eeler, • ~i m 
bir mes'ele diye ortaya atarsak doğ• halde çıktı. 1908senesinden1923 ı leden dolayı, ılanlannı 
ruyu söylemiı oluruz. ın~sine kadar biribirini takiben iia':.l8°fer • Sam] aaon-: 

Türkiye de hayat, idare ve da· Rumeli ve Bosna Hersek'in ilha- 1 ~=::: -~v•--.. 
bili ve harici ıiyuet o kadar nor· kı, Trablus muharebesi, Balkan 1 unıretiade ldller., __ _ 
nıal bir hale gelnıiıtir ki bahusus harbi, Umumi harp, latild&l harbi gazeteai ile mezkftr 
gazetecilerin pek me.,.k ve arzu gibi harici tecavür.ata illveten bir aramdaki m~velep 
ile takip edecekleri heyeeanlı bi- çek dahili harpler ve iDkilf EyW9~ tarihinden l 
disat ve hav•diı yoktur. Türkiye bat ile meşgul olundu. BiUıaut e~ ~~:tt!L. ~=-19' 
zimamda~anı fena bir idareden ve 1921 den 1924 senesine kadar .u..ıI;4:8koa.. • •111"11eı1• çetin muharebelerden yakasmı dahili ve harici mubarebat içinde feldlde pzt!'.telll 
kurtannıı bir halk ve memleketin memlekette idari , dini, hant. ek eerbeetieine 
iman ve iliJ..ile metguldiirlar. iktiaadı, ilmi ve adli ~kiJ&batj • Bu hamata m 
Bilhassa dahilde poltikacılann teh- bqlanda. l~ den 1929 senetti -.mı eulmlet 
likeli ve lüzumsuz ııyUI intirkalatı- gibi kısa bir zamanda yapılan hl Qb 1 ~ 
ıııenedilip, asırlardan beri göril· iallhat itlrati iti1*i'le tarihi be- ve ana edea dıeaıl"fJlllUllM 
miyen bir asavıı ve ılik.dnet temin ıerde görülmemiştir. Hatta bugün lerle, bu h11911118 ...... llllıl! 
ve tesis edilmiş, halka huzdr ile ve önümüzdeki daha ~iıçok • ilin 
çalıımak imklnı temiD olunmq neler is1ahat ve iukilibm ilaya ve erbae gönde:r11419ee .. 
ve siyasi mUcadeleler ile tarlasında inkipfına. tahsis olunmuıtur. Rem ikdamın Ye 
çahfmaktan menolunan köylüye Umumi karkten evvel en kuvvetli -~ at_. 
çalıımak fırsatı verilerek parti olan millet ve memleketleri ileti- kOl'llmak lP. llad 
ve bilhassa din siyaseti ile memle- •den ve idareten mahve kAfi g~ ba illa 
ketin :~ahvedilen asayiı ve tuunı len Umumi harp Ttırkiyede i · IÜldea ............... • 
iade oluhmuttur.I ve inkipfm amili olmuıtur. her ldbar ile memn 

Siyaseti hariciyede, en son .W. Bugüne bdar haricin blaeaklanada emlak 
+lunan Tork·Fransı~ itili~~~ile ve manevi biç bir yardı 
'filrkiye, Avrupa mıJJetlen ıımtle miyerek ordU1UDda, fOUU1illflll 

en mes'ut ve mesaili hariciyesini mendilferlerinde, adliye 
en iyi ve emin bir surette hallet· da rifinde, aaayiıinde, ilt 
mit bir memlekettir. Yalnız Yuna· mlbim iellhat yapan TGrkiye 
niıtaıı ile olan "mübadele i§i,, he- meaisine daha fala unet ve 
nilz hitama ermemiı iee, bu ne b~ pyretle devam ecliyot. 'l'lrkiJ9 
itin ehemmiyetinden, ne de Tilrkı· tarihi millet ve meınlie»ette bugfla. 
yenin ar1.Usuzluğundandır. Bu daha kü gibi ferah ve amit veren dnir 
ziyade Y uoanlı tarzının ve bilhassa kaydetmez. Bütün cihan bu mil· 
son aeııelerde Y unanistandald si· Jetin bayat ve faaliyetin batında 
yul hareketlerden çok müteessir azimklr ve uzağı gören bir bq, 
olaa hnktmetlerin brarsızlıpı- ''Gai hazretleri,, etrafında parti 
dtnd•r" 8aa ifin ur.amaıpıda Tark-. 'fe menfaat politikasından ve bu-

ve menfaat ziyanı vardır. Yunan 
hflk'Gmeti miibadele itini politika 
d0tyaeından çıkanp İf dosyasına 
koydup g6n ite bibliİ§ 1W1rile 
bakılabilir. 

Türkiyede neler oluyor diye ao
ıulurken, bilhassa iktisadi fuliyet 
mzan dikkati çeker. E.asen çifçi 
memleketi olan ilimin azami yardı
mı ile beraber tabiatın yardımın& 
da muhtaçhr. Biribirini takip eden 
Uç kuraklık aeneai Ttlrkiyede cid· 
dl 14hlike ve buhranlar tevlit etti. 
Bugan Tilrkiyedeien mGbim faa.. 
liyet taliiatm mü•it olmadıit za. 
manlatda yapacalt zaran sun, tesi
satıe telifi etmek etrafındadır. Bu
me84i aman ve paraya ihtivaç 

rüfekası, ve arkalarında Guileri· 
ni ve rilfekuım takviye için p· 
ziler yetiftiıen ve rehberlerine 
sadık, hamul ve kahraman bir 
millet.· 

itte Tflrkiyedeki en muaızam 
kuvvet bilha~ son senlerde Tür· 
kiyenin bu kadar mutaffakıyetli 
ya11masını idrak edemeyen dimağ· 
lat, bu kuvvet mebamı beyhude 
yere aradılar. Bunlar içinde bir 
çok diplomatlar, askerler, ilimler 
ve. aaetecller vardı. Bu zetat elle
rinde kendi memleket ve memle
ketleri i~ kullandıkları kuvvet 
ve kudret mikyasını aldılar. .._. 
il biri panr ile, diieri i_.ı yani 
cebir ve kuvYetle.. Tllki1• ~ .hl
kim olunaca&ım he1ap etti. Çenak· 
kalenin pbdar bin top ve ukerle 
zap.tol~ " Y'aııan~ 
ijpl ~ Afyoa-Frtkipbir r.atiı-· .. ....... nnı.r...-.. 
metini icldi• etti. ÇllDka i>u be.,. 
ya~r muamm A1-n oidaau
.. un; Amıpa tarihinde pek baJ8k 
namı. olan Avuıtauyanuı dllfbdik· 
im gibi -aıoP ve eiir olduklaniaı 
~ ...... Param, .... Jİİ " .. 
... ta~ m,tltp 'Ttlrki~ 
itga1 il8'Ye. bef OD Mrp pmWni 
l'itGlbUI Umamtta .,._..ekle 
~ ete pçimlek, idtd 

dini iDjlk ile Tlltklye da ..m• 
_..~ettiler. 

LWa bi -~ .,..,. ..... 
ki79 için ,,.... 
tereDia B8r1fD 
llofd 

.,_.._llllli~ldmiledobll~JlllP,llJ. 
'f9tia u 'le 'lb-
kiye • ederken ~ 
liz .!' &11# .-leri kumandanı 
oı. c•-1 Beriapaa: •&apon 
Ttlrk ~ terk edecek fndiı 
~ri 'fark milletim, bayı.pu 
p albriai aeıı.ıı..war.. de
demen kendini menedememifti. 

Haywm bOrİ.alaldll 
Ha,... ....... .., *'"". 
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Bot:e~ taklrıi 

el ün. gl tt:i 
Filibe şampiyonu Botef takımı 

fJUn :memleketlerine avdet etmiş
lerdir,liinaenaleyh evvelce zanne
dildiği gibi, bugün bulgularla bit· 
tabi maç yapılamıyacaktır. t 

Diğer taraftan Izmirdeki spor 
muhabirimiz bize şunları yazıyor: 

Bulgaristan birincilik müsaba· 
kalarında finalist ve Filibe şam
piyonu Botef takımı şehrimizde 
parlak bir istikbal merasimi gör
dü. lzmir ıporcuları kendilerini 
liman haricinde ya~alarla karşıla
mışlardi. 

İçlerinde kalecileri ve ihtiyat 
santerforları Türk olan bu takımın 
lzmirde alacığı neticeler, son za
manlar lstanbul matbuatında kuv· 
veli hakkında epey yazılar yazılan 
İzmir futbolculuğu için çok mü
himdi. Fakat maalesef şimdiden 

söyleyelim ki bir kaç noktada hiz· 
den yüksek görünen Bulgarların 
mağlup edilmesi mümkün i~en 
talisizlik eseri olarak takımlarımızı 
tam kadroları ile çıkarmadık ve 
binnetice ümitvar olduğumuz maç· 
larda beraber kaldık. 

Altınay • Botef 
Botef ilk maçını Izmif {kincisi 

Altınay takımiyle yaptı. Birinci 
devrede bir, ikincide de bir gol 
yaparak 0-2 galip gelen Botef ek
seriya blkim oynamakla bP,raber 
bu neticeyi pek o kadar kolay el· 
de edememİ§tİ. Altınay ezilmeden, 
daima hücum ve gol yapmak ka
biliyetini muhafaza ederek oynadı. 
Müdafaası kadar kuvvetli olmıyan 
lzmir ikincisinin muhacimleri bir 
iki müsait fırsatı kaçırmakla ta
kımlarını mağlfıhiyetten kurtar
madılar. Karşıki takıma bu kadar 
mü'lait fırsatlar veren Bulgar takı
mına bu neticeyi iyi bulmıyanlar 
daha çoktu. Mamafi anlaşmış bir 
takım mahiyetini verdiler. 

Altay -Botef 
Altayla iyi bir oyun olacak dedik. 
İyi bir maç görmek ümidile sa· 

haya gelenler İzmir şampiyonunun 
tam lcadrosile çıkamadıo·ını göre
rek: ntüteessir oldular. Ne santer· 
haf, ne kal · 

. ecı ve nede Fenere gol 
yapan hır IDühacimler· kt B 

k ı yo u. e-
re et 'eı sin esen "'idd 11. ~ 
Al ı h" :t e ı ruzgar 

tay ıe ıne düşmüştü. O un b -
1 d .. d''k k ' y aş a ı, gor u ı Bulgarlar . . şayanı 
takdır bır varlıkla ruzgarın bu 
avantajını yok ettiler ve oyununu 
mütevazin bir mecraya soktular. 
Fazla olarak Nihatsız Galatasarayı 
andıran Altaya biribiri üzerine iki 
goJ de yaptılıır. Bir üçüncüsünü de 
hakem gormedi. Hakem az sonra 
aleyhlerine olan bir penaltıyı da 
görememek suretile bu ziyanlarını 
telafi etti. Altay bundan sonra 
kendisini biraz daha topladı mzga
ı ın bu miisaadesinden bu devrede 
i~tifade edememek ikinci devred~ 
f'eci bir akibet ile karşıla§mak de
mekti. Y avaı )'1lvaş oyunun seyrini 
lehlerine çevirmeğe muvaffak ol
mağa haşladılar. 

Artık Bulgarların tehlikeli ol
maları sevrekleşmişti, Nihayet 
Altay bu v;ziyette biri penaltıdan 
olmak üzere biribiri üzerine g<?l 
çıkarma~a muvaffak oldu ve dev
reyi 2-2 beraberlikte bitirdi. 

İkinci hevrede gittikçe şiddeti
ni artıran rüzgar oyunu tatsız bir 

hale ~oktu. Topu kontrol etmek, 

ona i~tenilen seyri vermek imkan 
haricine çıkmıştı. İşte Altayın 
kuvveti bu devrede kendisini gös
terdi, 45 dakika müddet mütema
diyen vaziyeti k.urtarmağa mecbur 
kaldığı halde şayanı kayt bir mü-

dafaa sistemi ile Filibe şampiyo· 
nuna gol yapmak fırsatını verme
di ve oyunun neticesi değişmedi. 

Tek tük tehlikeli akınlar yap
madı değil, fakat bunların en mü
himi Vehabın son dakikadaki ka
leye akışı idi . Altayın bir çok 
maçlnrda galip gelmesine amil 
olan Vehap az kaldı İzmiri şerefli 
bir neticeye kavuşturuyordu. ,, 

Muhabirimiz Altay 7 Altınay • 
Botef maçmın sonunda oyunu 
akim bırakan hadiseyi şöyle anla· 
tıyor: 

"Bulgar sağ içi top ayağında 
bir müdafiimizle beraber kaleye 
(

1
0Jru koşarken topu ayağından 

almak mecburiyeti neticesi düştü. 
lngiliz hakem firikik cezasını hük
metti, Bulgarlar penaltıdır diye 
tutturdular ve hakemin kararında 
ısrarı karşısında sahayı terkede
ÇP-k derekeye düştüler. Bu seyrine 
doyamadığımız oyunun bu şekilde 
ve sportmenlikle kabi1i telif olmı· 
yan bir suretle neticelenmesine 
teessüf ederken Botef takımına 

sorabilirmiyiz : 

Madamki bu düşürüş mutlaka 
penaltıyı icapettiriyordu niçin Al
tay maçında daha kas di bir hıtre
kP.tle Vehabı düşürdükleri zaman 
hakemin penaltı kararını kabul 
etmediler Ye protesto makamında 
olarak kaleyi boş hı raktılar? O 
zamanki serbe~t vuruş de~ildide 
şimdiki mi idi ? Ve bu maçın 
memle ketJerine 3 • 1 olarak bil-

dirilmesinin sebebi hikmeti nedir.?" 

Mehmet Ali 

( <OklYl\flYl©lYI Daır ) 
Teskereın zavidir 

A•keri \ esikamla nuf~ıs teskeremi 
ka) bettinı. 

Ga~a~ad.a Koca Eli oteli miis· 
lecırı Izmirin Karacasu kar· 

}esind~n :no te\'ellütlü 
Mehmet Emin 

---------~----------------RESTORAN 
Avrupanın en mükemmel lo-

kantaları derecesinde iyi v f' 
1 ~ • • e ne ıs 

yeme'> ısbyenler bu kere . k . 
sır ecı. 

de tramvay caddeo;inde esk· . ıpo~ 

tane bmasında müceddeden kü at 
edilen "RESTORAN ve BÜFEş 

1 
,,ye 

teşrif buyursun ar. 

lstanbul emvali eytam idaresinden: 
Kevkep beyin Emvali P.ytamdan isti"raz ettiği mebaliğ mukabilin

de idare uhtesinde vefaen tnefrut bulunan Büyükadada Meşruti
yet mahallasinde Kalfa sokağında atik 22 cedit 18 numaralı ve 8155 
kıymeti muhammeneli 12 oda, iki sofa 3 koridor, ı banyo odası 3 hala 
ayrı mutfak 1 çamaşırbk ve ı oda ı mükemmel sahrmç zemin 
katı kagir, içi, dışı yağlı boya ve ~asi bahçesinin etrafı duvar ve 
d~mi.r P_arm~klık~ı ve .. çamlık mevkiinde Heybeliadaya karşı nezareti 
kamıleyı haız bır koşk 2950 lira bedelle 18 e lül 1929 tarihinde 
talibi uhtesiııe birinci ihalesi icra kılınmıştır. y 

~ lhalei kat,iyesi de. S teşrievvel 1929 cumartesi günü icra kılma
cagından fazlasına talıp olanların mezkur gün saat on beşe kadar 
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~or~a a göl olur 
19 Eyhil 929 kambiyo, nukut borsası fiatları 

il - . A-- K 1 
-Açıldı - Kapa. ... - ç · ·, 

ı,= ==ı=N=u=,l.=.,!=t===•==r·=~;,,I =ol:===T=-n=h-=v=ı=.,=rı""';-==""""""- ,~,--== - !, 

1 Ingiliz lirası 101 ~ı o_~ 1008 so, ~ ~r l Tertip (A.B.S) 
1 AmPl'ika dolar .207 50 207 oır ~ m 
20 l 'uuan drabml 53 51 5S 50 2, g-·l 2 ,. (D.F.) 
l Alman raybt mark 49 5( 49 2~ f" j:" 3 .. (F.J} 
l Avu&tttrya ~illni 29 75 29 fiVj 
20 Ley Rumanu 2* 50 24 so

1 
GaJaıa tahıelan: D. Y. 

20 Leva Huı"1'; 29 75 29 50 letanıml h'amvay Ş, 
l felf'ıuek filorin 82 81 75 Riht Dok. Ant. 
20 f'ranıız franlu 162 75 162 sol ÜsL.üdar Kadıküz Su ·12 159 1-11 
20 ftalyan lireti 218 25 U8 O~ htanhnı anonim Su 

: ZO Kurnn Çt-k Iıluvak 123 122 7. Eı·efıll Mndec 

, ı çırun•ti• ~üvtyet Hisse senedatı 
l Zlotl Lchlıtao 22 50 22 2:> 
!!O Dio•r \"ogu~lavya 72 SO 12 2:;1 o= f~ haııli:uı 

ı ı 20 Bdı:ika frankı ıı.1 1 113 75 ~ Millga itibnr. Mili 

I! ı Pt•ıral:ı lepanya :ıo 291 751' ı:r,- Oem:ı~lı lik. 
,; 20 bviçre lrankı 797 797 ~ Milli lkti11at nı.. 

1 l\lt't:idiye = Tirarrt ,.e oınıa)i 

Çek rt.~t M : Esnaf \Jı... 
l~ "'-- ~i. J.etı Ra}l'İ)f! 

ı • 1 
• 1' eror.ttu 

Londra l ister in 1011 0010081 50 O " 
, • \ llııliı· ... aııurlnr Aıı 22 12 22 

Nhyol'lc 

il Parls 
Milano 
Beri in 
Sot'7a 
Briik~el 

ı türk L Do, o.471 50 o.JOI ;;o ' """ Aıi. u. Y. yolu 
.. Fraulı 121 ıs 12 2ıı ; • ' ., ,, ., 100 

Lirt'I . 9 50 9 srJ' ~. 1\ludanya · Huru 

l\lark 2 2;; 2 75 ~ Samauu Sahil 
Le'\-a 66 :.!5 66 4q ~ Tram,·ay 

" .. 
" 
" Belga 3 50 3 50 ;" Türkiyr ıailll 

Amıtirdam ,, Florln 1 SCJ ] 75 ıo; İttibrt ., 
!I C • }"rauk •• ior•re " ~ı 50 2 2 İtimat ,. 
il p Korno l6 00 rsg tt 15 )(> 2(] ı-• ~. nrk slıı;orta 

Şilin (JQ 1 Yiyana n 3 ·10 3 4-ll ; Bozkurt 
· Madrit " Pezela 3 .23 3 7;;• :;!. Anadolu .4.a. T. 

Atina •• Drahmi 3'" o•• 3~ ,,... .,._ dı 
, • ,. ı ""', ı.r-1) Balya -..raay 11 31 40 31 

' 

1 

At l b .. .. d k' 'sabet1· tasarruf kutularımız kadar kuvvetle a arın u sozun e ı 1 • d b · u 
ispat eden bir şey olmaz. Farzedelim ki hır yaşın a ır ço_c -

. 'kb l' · temin için her aun ğunuz var bu çocuğunuzun ıstı a ını . . 0 

k b . . b k t x.a karar verdınız. Her um araya yırmı eş uruş a ma~ 
90 gün kumbaraya attığınız bu para bir sene sonunda ( ) 

liraya yakın bir yekuna baliğ olur. Çocuğunuz ~eı 
yaşına geldiği zaman (500) lirası, on yaşın& v~rdıgı 
zaman (1200) lirası, on beş yaşında {2000} lırası 

yirmi yaşında (2900) lirası toplanır. Hay~t ~. 
atılacak çağda bu her müşkili atlatan bır 

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

her gün 25 kuruş arttırmağa 
başlayın . Bu gün arttırdığınız 

( 25 ) kuruş yarın çocu• 
ğunuza bir sermaye 

olabilir • 

"' .:w; 

Tiirkiye · ış -Bankası 

\'11r~11va ,, Zclo•i 4 25 4 25: :-:' l l•t. Umum. 

1 

Biikre~ 20 Ley Kuru~ 24 75 :z.ı 15 • Arılan Çimen. 
Moakova 1 Çronene l067 1064 1 i:: Bakırköy ., 
Belgrat türk lir1111 Din. :.?7 20 27 25 :.. Türk kömür M. 

., istikrazlar <' Mermer Tatı ş. = Ha,.. ııaın, elektrik 

1 

' Hava gedikli küçük zabit 
Makinist mektebi müdüriyetinden: istikrazı D. vadeli 96 ~ ., ,, temettu 1 

Düyunu muvahhede 
1 ikramiyeli demiı· yolu 
' 1902 Gümrükler 

11 
1903 Saidimabi 
1905 Techizad Aakeriye 

l 
ı903 Teı·tip 
190t. 

197 tlıküdar· Kadıköy 
lsw.ır me•bha 

C İttanbul T. Ano. 
'"'' ~1 Ribtlm dok. Aa. 
~ ittihat ~rmead 

'<1l ~uk merlr. t'CH 
ı:;· ht. KaMpları 

11 :.o 141 

1 

1 

1 

Mektep için kuvvetli surette Fransızca lisanına. ~şina bir te~cÜ· 
man müsabaka ile alınacaktır. Talip olanların şeraıtı anlamak ~z:.c 
her gün sabah saat 9,30 dan.1?130 a kadar Yeşilköy mektep mudu· 
riyetine mi.iracaat eylemelerı lazımdır. 

1901 1905 
1908 Tertip 
1908 " 
ı1J09 

190 9 Şehremaneti 
1 

1139 .. 

~ R"}I (hali tamfiye.) 

::, Türk tüt. A•o. 
~ 
~ 

Duban Türk ., 
Ş.rk drtiroıea. 

Milli bir M~ru. 
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Borsası fiatları 1 RET TOMSON ile 

BEYAZ ATiNi 

Asi 
Kahraman 

!!!!!!!- - ,_ 
- -~ ...ı.....=:;: -

A-.ıu-r !Azam), 
Cinsi 

~·-==--"· K. p.ı 
Bugday yüzde 

ı ı çavdarlı 
Yuoıutak 17 s 16 
Kızılca i 

Sün ter 17 Sert 16 30 ı6 1 

Döııtne 

Filminde görmek üzre 

'lELHAMRAVA 
Gidiniz Hiç de teeasüf etme

yecekıioiz • 

1 
Matine : 2,5 4,5 6,5 

. Suvare : 9,5 "' 
. .... ,,............................. 1 

:ıı~~~ı:ı:~:::ı~::,~~~::..... ···························:: 
:: Bugün i5 1 

ii 1".ELEK: ~~ 
1 

tt u 

:: Sinemasında :: 
~ ~ 
1i Umumun Rağbetini Kazanan :: 

ıi RUS u h ~ 
" " = ~ 

i~ OöLBERöU 
= " .. .. 
H Fı.lmini ~mutlak i~ 
- u " " .. .. .. 
!! göriinuz ei 

Ka1ıdillide lıava gazı 5i Matine: 2,5 4,5 6,5 !5 
~ ~ 

Kandillide hava gazı lambalarının :: Suvare : 9,5 :: 
Yanıraadı'rından şik~yet edilmi't i. E.i .................. •.:::::::::::::~:::::=::::::ı::::c:::!E 

5 ~ ••••••••••••••• -Emanet şirketler komiserliği bu şika- -
yeti nazarı dikkate almıt ve dün • Pamuk kongrPei, 13ar5elou, 19 
Kandillide hava gazı bulunup bu- [A.A] - Be}nelmilel pamnk kongresi 

Srrt mahlut 

1 1 Rı.ılga.rlata.o 
F.enl'bi 
Çavdar :· 

]3 131
' 3() 

1 
: Mıı;ır Ti 30 11 Arpa 9 25 9 l\lrrcimek 

I • ! Nuhut 18 ıs ' f 'aaulye 
1 Si1&m 

ı Kutycml 
\ Yulri' l ıo Un lı.IJo i Ek~tr.ıı Elutra 
EJ..ıtra 13601 1360 1 
Biriıaci yumuıak 1200 J 390 

İk1
1

~ci 
Sert 11 :>O · 12 ıo 

Fındık kabuklu 
1 

Fındık içi 
1 Sandık bo~ıı.Jtma 

kan mı 1 

c~\·jz 
At'iyon r.JaJatya 1 
Yapağı 
Afi)OD 

Tiflik ısu Hl 
_I O ulak -

=====-==================-=----

ır ©\ ır ü f~D~r 
iw+Ai'il' sw;a ... Ali 

K~@nn((@~ k©~ır~ tt~ırn'ff®Ueırn ' Köor•! dP.n 
K"d,\d.i~· ü~e 
--·---

1 - ı ·'~f 
6 15 
7 05 
7 40 
8 15 
8 40 

9 20 
9 55 

]0 25 
Jl 05 
11 ·10 
12 15 
13 05 
13 50 
14 25 
15 15 
15 15 
16 10 
16 10 
17 15 
17 50 
18 25 
19 05 
19 45 
20 30 
21 
22 05 

Kadıköynden 
Köprüye 

6 15 
7 05 
7 40 
a ıo 
8 45 
9 05 L'] 
9 50 
10 ~5 

11 05 
11 '10 
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 

I") Sefeı- )"lnı:ı Cuma. Pazar, Çar
fDOha güulrri llııyıl'.l:!J ıı~~·yıı uğraya 

caktır. 

(''] Sefcı r yaluız Paızarleti, Çarşam· 

ba ~ünleri Haydarpa§aya uj'raya· 
<'•ktır. 

Köprüden 
Haydarpaşaya 

ı - l'"J 
6 15 
7 05 
7 40 
7 55 
8 15 
8 52 
9 55 

11 05 
11 ~ıo 

12 15 
13 05 
H 25 
15 l5 
16 10 
16 40 
}";' 15 
17 50 
18 25 ("' 
18 4-0 
19 05 
19 4 5 
20 :ıo 
22 05 

Haydarpaşadan 

g öpriiye 

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

10 35 
il 13 
11 48 
12 20 
13 08 
13 58 
14 40 
15 08 
16 08 
17 13 
17 40 
ıs ıs 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 : • 
21 l 38 . 
:l3 08 ("'l 

'

•"' ., , • pan ..-.nerlar yalaııı: 1 ;,cıerı )a r 

P lı 1• Puar 1 nnlerlnl ta · 
erıl'm e, _ aaıa, • 

kilırclea g<ı~CJ Haydarpar-ave niKy• 
c•kıır. Ra:nıuıaouı biri•cİ ~ecetladn 
BuraıM·~· ıouuacıı ııı:eceflac. lıuıda• hw
gec:c H•>·dılrp•••1• otr•~•oalınr. 

lunmndığını tetkik etmek üxere oraya dün açılmı5tır. Kon~rey~ 500 mu-
bir "monometre,, koydurmuştur. rahhas i~tirak. etmt'ktedır. 

--------~__;:..._..--~----~~~-

f"'ı Sef.ri J •lı».7 l'~.nr, l!tert .. \>., 

( '.un•• ııılhıleri S.7dıırpa .. )'ılı t .. 1'4ya· 
ca:ı.ur. Yaloı2 llawuaa1a niriıı.ai ıl· 
uündeıı R•1raııur. JO•Vaca ııe,.e

kaJ•r lı~r giiıı Haydarpat .. vcuy~ L .... _. ........ .-..ıMliiİİuk-·hr ........ _ ...... 

AcdlaDar taırnfesn 
C d "'d Ü l mahsus adalar hattı 

10 Haziran tar'ibinden itibaren uma anma a g nere -----------...,-~-
-~S-efı~e-r .... N-10-.-------~3---5........., 7 9 11 13 15 _ı_,.._, ___ ı 9 ___ 2_ı ____ 2_3_~~ .. 

, ________ l_____ lS,00 19,c» 
Pendikten kalkış 7,05 B,15 19,ZO 
Kartaldan ,, 7,20 11,30 14,05 15,4j 17 ,00 18,35 l9,50 
B. adadan ,, 6100 7,00 7.45 8,00 9,00 ~g;~ 11,40 14,!:i 16,00 17JO 18,45 ~g:g: 
Heybeliden ,, 6,10 7,10 7,10 8,00 9,l~ ıo.25 11,55 14,30 16,15 17,2' 19.00 

2035 Burgaı:dan ,, 6,25 7,30 8,15 9,2 l0,40 12,10 14.4~ 16,30 17,40 19.15 
Kınalıdan 6,40 7,45 8,30 9,4o 16,55 18,05 
Mudadan " 
Kadıkcyünden " 
Köpraye varış " 

Sefer No. 

Köprüden kalkıt 
Kadıköyünden 
Modadan ,, 
Kınalıdan ., 
Burgnzdan " 
Heybeliden : 
B. adadan 
Kartaldan 
Pendik ten 

" .. 

2 4 

7,44 8,25 

9,05 
9,20 

8,35 9,3S 
8,45 9,45 

8,30 

6 

9,10 

9,SO 
10,05 
10,22 
10,30 

8,05 

8 

10,15 
10,35 

11,05 
11,20 
11,35 
11,50 
12,15 
12,30 

9,15 

ıo 

12,00 
12,20 

12,50 
13,05 
13,20 
13,30 

8,SS 

12 

13,35 
13,55 

14,30 
14,45 
15,00 
15,16 
15,40 
15,55 

10,25 

14 

15,00 

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

11,25 

16 

17,00 

17,45 
18,00 
18,15 
18.~5 

1 ı " · ı· ,. ıı J "" b lup !O Evliıla 'kaJcır ~apıl ı·•ktır. ' uu ı~areı • ~eıttrler ,alnı:r. Pıızaı• g o erıne ına aue o • ,. . , ,, 
t > 'l l 1 . :ı :ı: \ ı• 1 "'hı 1 1 ı ı ı 1 • 1 l 1 ı J ı 1 • n .ıl '~ ı arcl.J:; .. ~,,,. ::l '.l E\ · ıuı· 1 M.t:ır ;.:ı u ~.· ) A,11 .n ı · • · · 

12,55 

18 

18,45 
19,0ü 
19,15 
19,~.0 
19,:SS 
20,10 

15,2{1 
15,40 

20 

18,05 

19,00 

l"J 

17,70 

22 

19,00 

19,45 
20,0G 
20,15 

18,30 

.24 

19,05 

29,00 
20,10 

'21,10 
20 21,30 

.26 28 

20, ıs 21 . .f.S 

21,00 
'21,lS 
21,30 22,50 
21,40 n,so 

l"J 
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Dişleri yfız sene yaşatır ve çlirütmekten vikaye eder.. Dişleri inci gibi he· 
yazlatır, diş etlerini kuvvetlendirir, ve kanamaktan men'eder. Ve dişlerin ara· 
81Dda kalan tefessuhatı ve ufuneti izale e "r. Diş agrılarınc•, nezlelerine mani 
olur. Ağız a gayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır. likropları imha v ğız· 

dan gelece · her türlü hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupnda hirinc'liği 
diplomalarla musaddaktır .. En büyük mt!kafatı almıştır. Yirmi kuruşa Hasan ecza 
deposu. 

Istanbul ithalat 1 

Qlımrö.Qdnden: 
Ayvansaray antetepoıundan S..ıray burnu anbarma müdevver muh· 

telif cina aua 

Sandık 3 Kilo 659 Pamuk mensucat 
• 1 ,, 8 müstamel yazı makinesi 

Marka 
Yo 

• 2 ,, 60 ipekli pamuklu paça bağı MS P 
adet 1 ,, müstamel otomohil ,, 

Kangal 100 ,, 5000 ba ır galveniz demir tel K H 
Bilvezin zuhur edecek mik r üzerinde izletör. 

Balada muharrer 8 kalem eşya 23-9-92Q tarihinden itibaren İstan
bul ithalat gümrüğü satış anbarında bilmüzayede satılacağı ilan 

olunur. 

Maarif ve 
Musiki ve orta muallim mektebi ihtiyacı için münakasa, müzayede, 

ve ihalat kanununa tevfikan kapalı zarf u.,ulile müua -.asaya konulan 
(yataka11e gardropla , yemekfıne masa • dolap • sıra ve etajerleri, 
mutbah dolap ve masaları, anbar, debboy dolaplnrı) nın kat'i ihalesi 
24 .. 9-1929 Tarihine müsadıf sah günü zevali saat 15. de maarif veka· 
leti inşaat komisyonunca yapıl caktır. Şartnamesini 'e resimlerini 
almak isteyenler lstanbulda maarif Vekaleti levazım memurluğuna ve 
Anlcarada Maarif vekaleti Müb yaat komisnonu riyasetine müracaat 
edeceklerdir. 

Jandarma imlathaı1e nıüdüriyetinden: 
4400 kaputum maa bicki im liye munakasası 10-10-29 perşenbe 

günü saat 14 te aleni olarak lstanbulda Gedik paşada jandarma ima
lathanesinde yapılacaktır. Şartname imaliithaneden verilir. 

l(araağaç müessesatından 

Pa e 
• • A. 

eş ı a l 
Sntlücede Karaağç müessesatınm pay mahallinde dört bin küsur 

metro murabbaı miktarında mahallin bir kısmına ziftli ve bir kısmına 
adi olmak üzere parke tefrişi aleni münakasaya vazolunmuştur. Tek
lifat her iki şeklin beher metro murabbaı hesabiyle vuku bulacaktır. 
lhalei kat'iye 25 Eylul 929 Perşembe günü saat onda icra olunacaktır. 
Şartnameyi görmek isteyenlerin Cumadan mnda her gü~ katibi umu
miliğe müracaat eylemeleri ve talip olanlarında 1500 lımlık teminatı ı 
muvakkate akçele~.iyle yevmi mczkürdc mües!>esede h:tzır bulunmn
ları a"ı~d r. 

Şehremaneti ilanları 

pangaltı Z. B. merkezince üç 
yavru keçi buhınrr.uştur. 

Sahibi ilç gün zarfında müra
caat etmezse satılacaktır. 
B Balatta çöp iskelesile Ne-

zafet ahuru ve samanlığının 
tamiratı Teşrinievvelin 10-929 
per.şenbe günü kapalı zarf 
usulile ihale edileceğinden 
talip olanlnrın şeraiti anlamak 
için daire heyeti fenniyesine 
ve teklif mektüplarmı hamilen 
yövmi mezkiirda Encümene 
müracaatları ilin olunur. 

B edeli keşfi 1181 lira 8 ku-
ruştan ibaret olan Haydar-

paşada çayır caddesine yapı
lacak şose ve adi ksldırım 
ameliyatı 22-9-929 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakasa
ya vaz edilmiş olduğundan 

talip olanların olbabtaki mü
nakasa talimatnamesinin 16-
nci maddesine tevfikan ehli
yeti fenniye vesikalarile % 7,50 
teminat akçalarının hamilen 
12 · 10 • 929 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 15 te Ka
dıköy dairesi Encümenine ve 
izahat almak üzere B. F. M. 
müracaat eylemeleri ilan olu
nur. 

stanbul ııali) · bırınci hukuk mahkeme
sinden : Zinuıt &nkm tarafından 

Samsunda yirmibeşzade Seyfettin ve Sıı· 
lih Zeki be)lcr ale}hine ikame olunan 
alacak davaıının 16 • Eyllll • 929 tarihli 
tahkıkat celıesin<te muddei aleyhden 1\l. 
Sc)fettuı beyin ikıımet~li.hının meçhuliyeti 
lıaecbile hakkında vakı llli.nen tebligata 
rağmen de iı;patı vücut etmediğinden bu 

i.ene hukuk muhakemeleri kanununun , 
398 ve 401 inci nıadde3i mucıbincc hak. 
kında gıyıı,p kararı iUihazilc 141 inci mad· 
desıne tc"W fik n ıliinen tebliğine ve tahkik 
cels• inin 17 • 'I ,.,riniPp el • 929 Per· 

1- ı nf ~ 1 4 de tali ine kLuır 

alelınclen: 

ve Eytam Bankası 

rduna 
kabule

e me· 
eli bu 

nun 
-mdıte-. 
rın bir 
ı hal 

-, müdü-
f a mu-

" •-"' ~ \t7. • 

Adana em ak idaresinden: 
\danada taks.tle satılık emlak ve arazi 

Mevkii Cinsi No.su Mesahasl Senelik ican Temfaat 
Hızırilyns paşa Zemininde iki bap mağaza ve 22 1 Metro lira 

dairesi bir medhal fevkani 18 oda 1 
kişe 1 koridor ve arka ında 
arsayı müştemil bananın 1/3 

hissesi 
Sisli paşa dairesi Ahşap depo 

• ,. • Garaj 
,. • .. Fırın 

24 
26 
2 

21/2_ 
29/31 
20/18 

arsa 
bina 

741 1100 500 
652 

Hamaliye Durmui a~a Mağaz~ 10 2 ~ him len 
• • ,, İdarehane 
• • ' ,. Mağaza 
« • ,, İdarehano 

• • ,. Sinema 

" .. • Mağaza 
Kayırlı kariye si Tur-Tarla 

" • Sunlu • 

• • Kayalı tarla 

• • Yol üstü 

• " 
Bozoğlu tarla 

• • Hendekli 
.. • Karayer 

12 1'* ...... himi 
14 
16 
. 

13 
dönlim 

750 
500 

500 
600 

1000 
Karataş incirli • 2852 

2200 2500 

1330 
625 

575 
450 
750 

1150 
Me, ılerile evsafı mabsuaaıı balada yazılı emlak ve arazi sabşı müzayedeye konulmuıtur. 
1- Müza~de kapalı zarf usuliledir. İhale 2 teşrinievvel 929 tarihinde idare Meclisine niyabetebı 

teıeklcül edecek heyetin marifetiyle Adanada icra edilecektir. Talip olanlar her mülkün hiıuında 
gösterilen miktQrda teminat iraeıine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektubu ile beraber makbuz 
mukabilinde bizzat veyahut ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederle.r, 1. 

2- ihale bedeli ilki peşin olmak üzere sekiz senevi taksitte istifa olunur. :f 
3- Talip olanların lstanbul, lzmir şubeleriyle idaremize veyahut Ankarada Umum Müdürltık Emlak 

Müdürlügüne müracatla mufassal şartnameleri mütalea etmeleri ve müzayedeye iıtirak halinde bir ııuaaan 
bit lira mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına rapteylemeliri icap eder. 

Orman ve Arazii vakfiye 

müdürlüğünden: 
Şehremini clvarında Yenibahçede Guraba Hastanesi ittisalinde 

vaki onsekiz dönüm (üçyüz onyedi metre) murabbam~ vakıf bos

tan 932 • ıenesi T eşrinisaninin yedinci güaü nihayetine kadar icara 

verilecektir. Müzayedesi senei haliye Eylulün yirmi birinci Cumar • 

tesi günü saat onbeşe kadardır. Talip olanlann lıtanbul EYkaf 

Müdiriyeline Ornıan ve Arazi idaresine mOracaat etmeleri. .. (• 

Cibalide Oskübi mahallesinde Bostan amamı ıokakında ( S) 
No. Hamam bostanı demekle maruf vakıf tarla (7/T.ıani/932) tari· 

hine kadar icar edilecektir. Müzayedesi Eylülün yirmi birinci cum

artesi günü saat onbeşe kadardır . Talip olanlarm Jstanbul Evkaf 
Müdüriyetinde Orman ve Arazi idaresine müracaat etmeleri. 

Ista\nbul maarif emin· 
fiğinden: . . 

Ankarada maarif veklleti de••· 
irinde bir tane 17,5 lira mutlı 
Daktilo v~ 4 tane 17 ,50lira maafla 
katiplik ve 2 tane 14 lwa mutii· 
katiplik ve 20 lira aaqL gr.iia 
DkatUo Te iki taoe 14 lira ....... 
memurluğu münhaldir. Banlar 
mlaabaka ile alınacakt~ Ba .. o. 
sabalcaya ittirak edeoelderl• •r 
murin kaıau11nnua 4noG meddeti'

diğer fıkralar1J1dalci eTuh balJ 
bulunmalan ıartbr. ,; 

lmtihn 25.9 .. 929 tarihinde icl'9 
edile~e~ine nazaran bir ıftn e: 
veline ita.dar müracaat edenlerdi 
evrakı müapitelerinin t•tkiki ile 

~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'evsAhhabb~uaanl~a imtihan• 
ıtanbul ASARI ATİKA MOZELERI Müdüriyetınden: / DA • rkler 

r kabul olunacaklan · ""tip 1 • Miizeler idaresindt: yapılacak tamirat keşf ve şartmımcsi mucibince 25- b file 
Q29 Ç b 11 d k l f l ·ı için imtihan hesap, kita et, .ır• 9- &r§ıım ıı günii saat e apa ı ıar usu ı e ilıule eqilecektir. 'falip k b t 

olanların şeraiti öğrenmek ve tamir edilecek ) eı leı i ~ürmek üzere Müıe m~murluA'u için de he9ap .ıt&. ~ • 
miınıırn1 • iir•<'P.n etıııı>l('TI \I' ııminnt \f' tPk)ıf mtl. ıılııımt la ım .. clcr t~n maedag!afikten. da~tılP ıçuı 

.. l ,. irn-a ed leceidır. 
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büyük t: n:zHfat 

Norveçyanın halis Morina balığı 
baş mahsulü alemşumul marka 
~ ........ 
t' • • r 

Gayet taze olar k gelmlştır. ş~şelerde H s 

}()()adet nakliye arabası kapalı zarf U!ulile mfina'kasaya konm~ıt.ur ıhale g_?nü 
23 • eylQl 929 pazartesi saat 15 dir. Taliplerin şartn~rııe ını görmek u~re 

ilzte komisyona, numunesıni görmek üzre de A köprüde nak~ıycı depo~unıı her gün 
n mnoauuya \§tirak edcceklerın o gün o saattan evvel .teklıf ve tcm~ııat meı~tup· 
lannı m&kbuı mukabil.nde Anhara merkez eatın ıılma komıe)onu nycısetıne tevdı ey· 

lemele:i. J ıtanbul yollam:ı rnUd rlu~ü ıhti)ncı için 350 ton lavrmn:i~ köm~rü . kapalı zat'. 
usulile munl\kasa)a konmu~tur ılıalesi 23 Eylnl . 929 tarıhıne musadıf Cum:uteı.ı 

gi.lnü ıınat 14 ıe ı tanbuldıı F ndıklıda ko;nisyonmuı.. !1'unak ı!IA salonunda. yaptlaca.k~ 
tır, Taliplerin Fartnamr suretini ,i~mi ku~uş nı.uknh lınde a~malnrı ve teklıfnamvlerını 
O&rtıuımedckı tanda ihzar ile komısyon n}asetıne vernıelen. 

E 
&ine Te Ba}Tamıçteki kıtnatın ihti)ncı olan un ve .. k~ru ~t kapalı zarfla ünaka· 
uya konmuştur. İhalesi 29 • E)ICil • 929 pııznr gunu Ezme satın alma komisyo-

1lund1ı yapalar.aktır. Taliplerin Ezinedeki meı:kQr komi~ ona muracaatlan. 

• 
ncı vapurları 

Karadeniz lttb ve eür'at poetası 

VAPURU 
22 

EYLÜL Pazar 
Günü a'tşamı Sirkeci rıhtı

mından hareketle doğru Zon -
guldak, İnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon sürmen• 
ve rizeye gidecektir. 

Tafsilat için sirkecide Yel 
kenci Hanında kain acentası· A nkara merkez ihti)acı olan sığ r ~~ -~oyun etlerı kapalı zarfla münakasaya kon 

mu tur. lhalesi 22-eyliil-9~ p:ııar. gunu saat 15 te ,A_nkarnd~ 11\•rkez satın alam 
komisy~nunda .>!1pılnc:zıktır .. I nlıplerın ~aı!nıı.nıe 6?retım komı yom muzda görmeler 
,.e tcldifnıımelrinı tenıınatlarıl<' beraber An .. :ıradakı mczknr komısyona Yermeleri. 

· na müracatla.Tel. Istanbul 1515 

20000 ıııetro arka çnntalığınıı, mah .. us buz reukde beı rnübayna edilecektir ka· 
pıılı zarfla münnkasaJıı 'konulmu«tur. lhrılesi 25 • Eylill • 929 t 'b. 

müsadif Çargambıı. gunü saat on dört bnçuktur talipl~rin §llıtname ve numunesin? ·~: 
rnek üzere her gün Ankarado ınerkeı.: satın alma konu yonuna muracaatlım Miln:k 
uya iotirak edeceklerin o gün •;e &nattan evvel teklif ve te,minat mektupl.;mıa mak. 
buz mukabilinde mezkur komisyon ri)asetine tevdi eylemeluti. • 

l staobul dördüncü icra memurluğundan: 
Yusuf Beyin, Haean Nami Efendiden 

+ •) ti~ 
Eğirdir 22 eylül 929 tarihinde saat 16 da 
!aparta 23 c c c 

Burdur 24 c c c 

Tcf enni 25 • • • c c 

Isparta, El,rirdir, Burdur ve Tefennideki ltıtaatın ihtiyacı olan Un knpalı zarfla 
•e ayrı ayn şartnamelerle mfinakaea)a konmu~tur ihaleleri , 0knnda b. ı d " 

il rih 
. tl d ı d . "' · .1 .. ım arnı a gos· 

ter en ıa '.e aa er e sparta a aeekrı satın alına ~omi yonuuda yapılacaktır. Şart· 
name ıuıeüe.rı konıısyonumuzda mevcuttur. Şartnam sıni görmek t te'-· ı · 1. • . . . .1en erın "'omıs • 
yonumın.a ft tcklifnamelcmoı 'fCrmek isteyenlerın lspartadai meıkfir komi .0 mil· 
racaatları. sy na 

K apalı zarfla. ihale edileceği il~ olunan Manisa, Menemen. Kırkağaç ve Kasabadak 
tı ihtlfiCl olan una talıpler wrafından verilen fiıulv pahalı görüldüğüı den 

paıadıkla ıbnacaktır. Puarlılda ihale!i 2l·eylül·929 cumarteııi ~iinii 51\at 14 te Mani
eada aıkeri &abn Uıno. komiayunuı:.da )llpılacsk\ır, Taliplerın Manicadaki n:ıezkQr ko. 

misyo'Qa müzacaatları. 

D iyarıbek.ir ve bav~lisind~~i ~ıtnat~n ihtiyacı olan no?ut kapalı ıarfla münskaaaya 
. kon U§tur. f~lesı 3 · bırıncı te~rın · 929 perı~mbe gi.ınü Mal 14 te Diyarıbekirde 

çıfte handn asken satın alma komıs)onunda yapılacaktır. Taliplerin Diyarıbek.irdeki 
nıeıll.Gr komieyonıı müraeaatlıı.n. K onyadalli k.ıtaatın ihtiyacı olan kuru ot kapalı ~arfla ınfü .. kasaya ko_ı:;:ıuştur

lhalesi 25-cyl\U.929 çar§&lllha günü saat 15 te Kon)ada keri satın alma komİB· 
}onunda yapılacaktır. Taliplerin Konyadalti mezknr komisyona müracaatları. 
E dremi~ Bergama 'fe Kınıktaki k.ıta.ane ~ ynn tı ihtiyacı olan n•ana talip zuhur 

etmediğinden 21 • EylQl • 929 cumarteııı ııaat 15 tfl F..drcmi te a"kerl satın ahı.!I 
komiıyouunda ihaleıi ypılmıık üıeıe talik edilmi§tir. l'aliplerin Edre ·u~k.i rueı!ı:ür 
komieyona mmacaatları. 
İ zmir müstahkem me'fki kıtaabnın ihtiyacı olan pirinç kapalı urn., ı.ı.lin ktı.Mya llonnıuo-

tur •. ihaleli a. birinci .'~rin. 929 per§enbe giinli oaat 15,50 da lıınirde rnüetA hktm 
mevkı eatın ~a komuyon~~da yapılacaktır. Şartname sure i k.omitıyeınt•mu.,dc mev· 
cuttur. Taliplenn prtnamuını görwek üzre lı.omieyonumuza ve t klifnam lerini vcrm"k 
üıre İzmirdeki mezkir komieyona müracaatları. 

{ö~n;;;;;·k~i~;d:·~~t:;~i:~··k;~ ·~···············································--·..J C ~eti ııılleriyCJ't ait .16 ~CM. evrakı matbuanın baatırılması pazarlık suretile yapı· 
t T cak.tır. Pua ığın ı~alcsı 24 eylül 929 salı günü saat onbeşten itibaren ynmlacak· 
kır. • alipleıln prtıwnemıi görmeleri ve şnrtnıı.mcde yanlı olau eekildcki tenıi~ctlarile 
omıayon muııda huır bulunmalan ilAn olunur. 

K =t i~tlyaca için '146200 kilo saman puurlık surctile mubayaa edilcct-k.tir. Iha· 
gllrmelı: ._ ~~ll~ 9~ anat onh«;1ten itibaren yapılacaktır. Taliple:iD ııartnıı.me.liııi 

K 
ıtaat ibti. • me tizre komısyonumuıda hazır bulunmaları illn olunur 

yarı iom 2000 11.·ı d . 929 Cumarte . ..n • 1 o 811 e y~ pazarlık.la alınacaktır. İhıı.lesi 21 • EylOl 
aı "'"nü aaat onb t •• bar la giSrmek n iftirak etmek Qı ~ en ıtı en yapı caktrr. Taliplerin şartnamesini 

K ıtaat ihtiyacı loin 
11996

rc k~mı6)'oaumu:uı gelmoleri ilin olunur. 
22 • ylftl • 9i9 Patar .;e:ı odun pazarlık auretiyltı mııbayya edilecektir. lbalC!İ 

namesini gön:ııcleri ve ~rtnar!ed saat jrıbcşten itıbaren ytıpılacaktır. TAiiplerin §art· 
da braır bulunmaları ilan olunur~ yazı 1 olan ıekildcki te'miııatlariyle komisyonumuz 

·········-······- .. ~ i d k 
•••• ,,,, •• 

Dör neli ol ordu satınatı;.-;•k
0

·~••uu.-d•··-ı 
•• • •. • ••,,, •••••••••, •• tJ•. omısyonun an: 

b 
b. • ........ . 

ı _Tayyare ta uru ınalanndan bir kıemı tam• ••••••• ••••••••....., 
2 - c • hayvanat ahırları yenide .ır 
3 - Tayyare meydanında yeniden Tav binasın. ınp 
4 - • • • . Talirhane 

10

~ 
6 _ • c mevcut tamırhanc ile han 

1 Baılda yar.111 beş kalem inşaa~ ~apab .~ U5ulil:2~Ö.9 sakaf ve duvarları tamir, 
jıaleei yapılmnk. ü.ıre 12·9"929 ~a~ıbınden ı~ıbatcn (20) gün !9 f.aıar gö~ü saat (lO)dn 
Aulmuotur. Taliplerin oartnamCbını görmek uzre her glln ve u de~le ınunakaıınya lc.o
'-rile komiıyona gelmeleri . yevmı ıhalede kapalı zarf. 

i·~······························ ... ······· 
.. ~ ....... ~ 

Mekatihi askeryie satınalma komisyon~~ ·d·-•• • ~. 
. an i 

••••••••~••••••••o••~•••••••o••••••••••-. ... 
El 

.......... 
• ma Aıva .-. 

\ Kilo Kılc 
11500 13200 

borç aldığı Sekiz yüz elli liraya mıık.abil 
birinci derece biriaci ııra r.umarnaı ile 
ipotek irae eylediği Sultan Ahmet Ak Ilı· 
yık mahaUesi Değirmen Sokağında yeni 
ıs . 1, 18 • 2. 18 • 3, 18 • 4 numaralarla 
murakkıım bilfi. gedik hamt.mı mü.5temil 
üç bap haneniu ve derununa cari kırk 
çeşme tabir olunur nısıf ma~rua mai le
zizin üçte bir hisseleri birinci ihal leri 
)apılmak üzere otuz J5Ün müzayedeye ko
nulmuştur. Hududu : D:ıyut Efendi ve 
hissedarlan ve bıığcı Mustafa Efendi ve 
Mehmet Ef. ve Baytar mektebi Saffet Bey 
Haremi e:nlaklıırı Ye Değitmen sokaf,rı ve 
ktsmen Tevfik Bey ve Sadıka Hanımın 
banesı ve aralığı ıle mahdut tahminen Liu 
üç yüz elli arşııı terbiiude arazisi dahi· 
linde il<; bap ahgap hanenin mesabai sat· 
biyesi iki yüz elli areın mıktıınnda ve 18·1 
numaralı ahşap mahal ile k&.rgir bahçeli ha· 
mamın mceahai snthiyesi ise yüz kırk arşın 
terblinde ve yirmi ar§ın mıktarında yer 
oduını n hakiye kalan bahçe ve &aireai 
dokuz yüz lı.:ı..k arşın murabbaındadır. 
Evsaf ...e müştemil~t: : Bahçe derununda 
bulunan emlal.tıın 184 nutwi·alı ilç katlı 
alt lu:ıtı pene< releri dcmirparınaklı bauc
de ~iı tılşlıl; bir nıatbah, b: kömUrlük, 
· i h•lR. iı-i orl\, ıbeş odo. bir sondurma 
lir lal un uraın "\ı. p dtırun un a hissedar· 
l rd n HUsyi A'11i Pey bAklııdir. 18-3 
nı nuualı h ne i hi .ç katlı olup keıa 
r.I nt penoerch'ı·i deı .. ir parr•ıak.lıklı zemi· 
ni çini döQeli bir tn)lık bir aofa bir mnt· 
Lah i~ i biri b& onlu dfırt oda bir taraı 
tav' rı 11 r.sı c'l aun;ımadn ll\r ardık üze· 
rind. hh yiik uk olup borçl.ı r.akindir. 
18-2 ıı ııt ıırah hane dığtı Lrir.o niebeıen 
bir nz c \ · ce ol ı:1 zeır:ll\i "'\'an çini bir 
taşlı~ ıııeıtlh..,.ı r.lt.ı bir kihır "~ bir lı:npı 
ılo müfrez ~' ıi ı kırm ıı rj. i dll§eli bir 
rcatbah ve Ulm<ırlUk. G&banlık 
bir be)Q v bit od ıı ır.r.z!ııır odadan 
Uıl n\<.IMil\ ı trmer iu f<n k.ıı İ3itıi tealil 
od v~ lıamr.nt ·u n ınıı ııit odamra gı> 
çllmo'klcdir. lk ııci katta b r eof ... ıkısi hO 
yük üç odıı. t ı· he!. eit.fır :>!a üz rin· 
de a} ıca bi k.ii~ 1k cıdn olup ıntıkfir 
odıdnn zerniai a ,ııp fcvkııniei tıınnh 
t\di mı.h acı ami ııl~p pıırnıaklıhlı bti· 
yill.ç hir ır.r c • ard r. Uebhus sofadan 
ceınlı lr.ıpı i c kımanım ü!lilne çıkılır. 
His!cdrır 7..eyntp Hanım Eakindir. 18-1 
rıuınmah hı ne hı druıı.ı1u bir cd:1 ve bir 
bcl!nı ol.ıp duununda l'atm:ı H.ıııım 
kiracıdır .Bahçcl Hıımam namı ile mnruf 
klgir ham:ını cf.r idi inao r.mnin Tricııte 
ıaıh n ııfruş bir ntr~ iki kapı olup biıi· 
inden hlll1lo.ı d:ğ rindeıı ıoyunma od . 
lnrınn r:rilir. Zcmıni ıı;erıner oğı.klul: 
n ııhıHıı hır ı.e '~ ı;ıcal:lı.t mahalline 
gırıldiktc bu ofa fizcrnıde dört kumab 
l.ıir ulon üç kurnalı sof.ı ı vardır. Hama· 
ruın zemini \;atlak ıner.ner d!i~eli olJp 
r.oyuuınm nııı hallım• giri dikte hır koridor 
üz rinde ıkiııi b iy!i ve C3mekanla müf· 

Şartnameıinde 15 Mo.htılle ait takıiınah muharrer ı;e bal.Ada mıkd ı 
.(lm.a n Ayva bir oartnamede olrak aleni ınunakasa suretıle sı!.tıo alıncaktırarı lyhazl.ılı. 
8 B' • · t......:- 9 b. H · a esı • ınnoı "V'~ • 29 Perşembe gunü eaat 14 de Har ıye ektebi yemekhan 1 . 
iln\lnddd mahalli mahsusunda icra kılınacaktır. Taliplerin şartname"i için komi e en 
1ll racaatlan ve tlrak içinde münak.aea mahallinde haır bnlunulına!l ilan olunur }Ona 

A ı~eri Melı.t~pler için ka~alı zarfla milnakuaya konulan 80000 Kılo Krı tal~ toz 

14 
fC'k.daerH taı.;fmın, r:tıh~ıılı görlildül!ünden pazarlığı 2l·E,Ji.ıl·929 cumarte i günü saat 

rez. küon • bir oclt..!ı 'ardır. MezkOr hıı· 
m,amdu kırk çermc su)u oaridir. Eııbçede 
aht ? kulhancı o ne bir aralık ve bir 
mntb b mıılu.Ui r. ~nr it bir ·iılhnn ve 
u 1 aıiı 11ti D".e truttı.ır \'e hissedarlar tar 

fmdan ~ ctıimdac ir. ve bahçede kır 
k dım t htula.rı bir mahzen mevcntıur. 
Balı.ede cieıDi'" bı>rular vası ası ile hane· 
lere ku~udan EU isali.' edilir yüzden tu· 
l~mlıa mevcuttw. Altı bin üç yüı elli 
~~ kıymeti mubaınmineli gayri meaku· 

,30 . AI > ıc l ı ycmckhınıC1cri tıı:.üı:de\.i mch:ıfli ınıılısus~n~:ı. icra kıluıa. 
ca.ktır •. Talıplerln baartul namesi için Komısyona muracaatları ve i~tirak içiıı de pazarlık 
1Daballınde hazır unulması illin olunur. 

• {a>: ttahhtit cdemkelyden ilteahhidin malı olup Gülhane Hastnncsinde bulunan ve 
tebligata rapn a ırılamayan mat hh. ~· ' lı.ö . "23-1 ı 1929 aıart ıi gbntı 1at.t 14 80 

cı: . ıt malı tahminen 20toa • ıaoen m~ru •·t 
tn h 'P da mUıayede aur rı' dal Harbıye Mektebi yemekhn. e eri önündekı malıallı 

a eusun e ı e satı acaktır T r 1 • ı. · kt>-
mUrl · ,.örmek i"in de meı.k"- H · a ıp erm §nrlname için .. omıayooa n 

erı ı:ı • l.U astaneyc mü tl · · k · · d il d 
mahallinde hazır bulunulması iliin olunur. raoaa arı ve ı~tırıı ıçın e m 'i.lye e 

.................... ~···--· .... ·· 

• tan mc.ı.kdr hioeeyi ve daha ziyade uıa· 
lCimııt almak u·· 1 } . . . 's yen c.r JSSe) e ınusıp kıy· 
~etı mııhamw.rıonır. yllzde onu 11i$bctio· 
. e llCt Y akçe.ıi ve 6 • 929 do•ya numaruı 
ıle stanbuldn ?.4. • 10 • 929 ta .h. J t 
14 t 16 . rı m e eaa 

en yıı ltad:ır dördüncü icra memur· 
luğuua mUracrınt etmeler·ı b. . . , 1 __ ve ınncl wa· 
lesi yapıla.cağı ıl&.n oluuur, 

Bankamız müsa aka imti ıa ım a mu raffak 
olarak kabul edilen nan ;t,et ere h zımgele teb· 
ligat yapılmıştır. Tebliga ha ·iciı.~de kalanlar 
müessesemize a ııımayacak denıektır. 

Müessesemizin memura ihtiyacı kalmadığından 
şimd'ye kadar ~nemuriyet talebinde bu u ıanla· 
rın evrakı hıfzedilmiştir ve yeniden miiracaat 

kabul olunmıyacal,tır. 

Mağazamızda her keseye uyj'un yatak, solon yemek ve yazıhane 
takımlarile knryolalanmız: rekabet kabul etmez derece~e ehvendir. 

\ Bir ziyaret iddiamızı ispata klibdir. iatanb:.alda Fıncancılard 
1' No 27. Tele: Iatanbul 3407. • 
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ı S B • 122 Kağıt sicim 
Adet 31 • 95 L vha lastik 
Parça 10 ,. Kağıt ve pamuk fotin bağı 
Sandık 1 H • 32 Karyola topıı 

B 
ı H V V • 41 Çocuk araba sepeti 

ağ Sandık 1 C A C • 76 Ağaç saplı kebir bıçak 
Fuçu 2 ., Kuyumcu putası 
Sandık 1 M A • 50 Bant bezi 

n: 

S ndıkça 1 M A .. 23 Kurş~n 
B ğ 2 • ., • Deınır boru 
Beıve .. lıi bala 15 kalem eşya 23/9/929 tarıhinde Istanbul ithalat gümrüğü satış amb rınd 

de furuh~ edil ceği ilan olunur. 

bilmü:ıaye-

·····················-······· r .. ;;:~~· ~~;~~~:. ~:::-;;abri ala~ıoda imiiltı h rbiye 1 
i 1 tnmbu~t:~~~:~ ~::.~:~~.:~::~ • • • • • • • • • . Gnıettetraş bi

çaklarının ima
linde yapılan . 

CD S(ll) crilbe!.:rdc, tn:ınhnD 
& ıllam Shefiirld çeliğinden ms
nnjl u yUZJennın ~ek l:esic.itı bır 
lnı nı:ıst b3scbile bır bı<;:ıld• mu
taaddıt defalat musıcı-Oı bir su
rette- trat oluna~ u-spiı 
cdllm~r 

Yola çılanınd:m evvel btr pe• 
l et ıılnıaaw dcrb:ı tu cdlııi&. 

• e e ı 

•' '•' '• '• • • ' • • ' • •• 200 Kilo ~ahun 
200 Kilo Ze) tin yağı 100 t .k . . • rmı 
400 Pırınç 200 • Üzüm 

1200 • Bulgur 

500 
• Nuhut 1500 • • Barbunye fasulyeai 

&lada ınıkdar ~e ecna!I muharrer sekı kalem erzak mubayaası mün kasaya 

k 1 t ı·halcsi ııyrı &}rı 13 · 10 · 929 paur günli aanl 14 te icra kılaııaoeğıudın 
onu muş ur. . 

J 
~ı~uların temiııatlanlc beraber rueı.kfır gunde komisyona nıliracaatlan. 

ııavıı ta ıp •· " kilo Arı a mllnakasa"a konulmu tur. lhal j 14 • :EyJOI • 
1
J2 cumar-

6 00 teai glinil saat 14 de icra kılınacaklh. lt8\'R talip olanların ıeminatla· 
rile beraber omiııyona muracaatları . 

Galatasaray lisesi 
müdiirlüğünden 

Tedrisata 12 Teşrinievvel 929 Cumartesi başlanılacaktır. Tarih

ten evvel mektepte talebe kalamıız . 

L Deniz satınalma ·k.:;;J;~ .. ~~;;~d~~,,. ..... 
••••••••••• , ••••••••• ,,,,.,. y i 

4500 Kilo birinci kat jolin karine boyaeı kap' j • 'tJr•• • •. • • • • •' • cı •' '' • • • • '" 
4500 c ikinci l\ a ı zar uaulıle ıhalei k.atiyesi 5 te§rioi 
3000 c likit )af;ı evvel 929 cumartesı S. 14 

1illi mUdaf. a vtUleti deniz fabrikaları ihtiyac · • b 1 
yası hiuılarındn mu :.:ırrer gün ve saatte kapalı a~ ı~ın 1 n d!~la mu~arrer karine ~: 

. l h a ı a c e ı e ktir . Şartıuımesını 

Zayi - 1921 ~um~rah Şoförlük ehli· 
)et~am ını ~~ı ~tt~w bulaıııo eeyriaefer 

ı:ı;ıerkezıne te lımını rıca ederim usi tak· 
tirde yeni ini çıkaracağımdan hüknıiı )Oktur. 

-Z a)ı _ Vefo orta Mııkıebindeıı 25 · 
7 • 929 da aldığım 59 Nuauıaalı tas

tiknaı.lemi kay!> ttııu. 
v fa orta Mektep tal besinden 

ah· ocağından: 
At yarışl rı 

v~ıi efendide 

2o EvlOl Q Cun; sa t ıki bııçllkta. 
görme ı~teyen en er gün \ :mek ilte)enl n )e\ml bal d b aıam F a a d ui un a mır k s onun m 1 e c ve ma arrer uatte 

ı na r .• 

Şişlı Bomontid sakın 

l\ ehm l • aıııuk 
25Es ınarah e ıneıtın 
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=>~~~1=====-======================================~===~ =Hasan kuvvet surubu Kansızlık. ademi iktidar, s"'nir. vere,, Sıraca ve kemik hastalaklarına nafidit 
_ :ı-ı:asarI ecza clepos"l...1 

A 1 
181111 1·1111e 
ve az asraf .. ~ 

i olcu veya yiik n~h~.ıctrneK için bir nai""il vas t:ısı ara<l ı6rınız 1.anıan hatıra ilk 
DOÇ kanıyonudnr. 

ICamyon alınırken gaye, azr.mi ~·üku en az masraila ve en sed surette nakledecek bir nakil 
,-nsı tası elde ctnıekt:r. 

lVlenfaatını takdir eden hir nakliyecinin Doçtan b~şka kamyon alnıasına imkan yoktur. 
l)oç nıotörüntin kın Yeti, yokuş ve arızayı hükiinısüz bıraknıakla şöhret kazanmıştır. 
Şasi ve tazyik görebilecek hütün aksanı kaınilen yüksek dereceli krom ve nadyom çeli

ğinden iınal edihniştir. 
Iler parçasınJan azaıni hizmet hel~1cyehilirainiz .. Doç kanıyonlarında kullanılan en küçi.ik 

vida bile verine konn1:.Hlan tazvik altında tecrübe cdilnıiştir. 
~ . 

Fren :.erde altn11~ Lf·~ girlik b:r Lu, vct inki~af ettiren ınotörüuün benzin sarfiyatı, 95 kilo 
n1etro<la bir teneke benzindir. 

Dört tt?kerlek~ hidrolik frenlerle ınücchhezdir. Karlı nakliyecilik: yapınak, yalnız Doç kam
voniyle kabildir. 
~ . 

Tlırktve için umumi vekili: 
Kemal Halil, Mehnıet Rif at · ve şürekisı 
İdarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddesi No 163 

. Telefon Beyoğlu 742-743 'felgraf:1,atko 
- -

"'" Ankara : Znhıtçı zacle ·ve ~eriki 
İzmir .,,. : l\lalımut Celalettin bey 
Kayseri : Muhaddis zade Alim bey 
Adana : Muhaı:reın Hilm i hey 

Gaziayintap: Güzel hey zade Ha~an 
hey 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayasp:ışa Jandarma karakolu başında 
'felefon Beyoğlu 1755 

Diyarbekir : Pirinççi zade Sıtkı Nedim v 
Edip beyler. . 

Bursa .... ~ : Nasuhi Esat hey 
Samsun :~sat efendi zade Seyit Bilal B. 
Çireson :lsnıail zade Vahit ve şürekası 
Isparta : İntibah şirketi 
l\lalatya : Badılı zade Tahir bey 

Kappel 
Düııyanın 

en 

Mükemnıle 

·yazı Makinası 
Hususile Fransız hükumetinin takdir ve tercil 

ettiği makine 

Hafif, Metin ve Saglam 
Her ciheti teahhüt olunur 

VE 
TOrkiye Umumi Acantisı 

taksitle 
satılır. 

Y. Şinorkyan: lstanbul; Sadıkiye Han 30 • 33 Tel. Ist. 335~ 

Zonguldak yüksek mıı 
den mühendis mekt 
bi müdiriyetinden: 

Zongoldak Yüksek Maden Mühendisi Mekteb 
leyli nıeccani ve tahsil müddeti dört senedir. Biri 
senesine miinhasiren lise mezunları kabul olun 
Tedrisat 1 'ı 1eşrinievvelde başlar. Girmek istey 
lise nıezunJarı, ınektep nıiidiriyetine bir istida · 
beraber, lise şehadetnamesi veva muvakkat tasd' 
nanıesi 6 foto, sıhhat raporu "'ve nufus tezkerJ 
ve aşı şehadetnanıesini göndermeleri ve adresleriıl' 
bildirmelidirleri. Kayt nıüddeti 1 Te§rinievvel 

ı kadardır. 

l 
1 

• 

"'"' YURTLARII JZI 
FERAH ve NEŞ'ELİ 
GÖSTERMEK İÇİN 

VİM. yorgunluksuz. ve üzüntüsüz 
teıniz saklamakla rolünü ifa eder. 

Neın bir bez üzerine az ınıktarda Vİ~I serpere1' 
eşyalarınızı siliniz ve anide lekelerin gaip olduğuıııl 
göreceksiniz. M~rmerleri temizlemek için "VİM,,e 
çıkışan ~oktur. Beyaz tahta masaları, mutfal' 
raflarını, çinileri, velhasıl damdan mahzene kadat 
bulunan bütün eşya ve teferruatı temizlemek ~e 
parlatmak için VİM birincidir. 

'"Vİl\'.I~, i hiç bir zaman kuru olarak kullantJlıl" 
Vllll7. . ., 

' LEVER BROTHERS LiMiTED PORT 8UNLIGHT, ENQLAND 

MV.16-oft 
'- .- - ----

Evkaf Umum · 
Müdürlüğünden: 

-~-111'~-. ~~~i~;i~~İi:'u~av~~~'";;Jf' 
·---------------- • 22 Eylu1 Pazar günü açılıyor 

I t b 1 • • dd • •} • • d ~ 12 kişiden mnrekkep 

Guraba hastanesine alınacak eczayı tıbbıye ve katkütlin müna 

kasalarında talipler tarafından verilen fiatlar haddi layıkında gö

rülmediğinden Eylillün yirmibeşinci çarşamba günü saat onbeşte 

raz.:!lıkla ihalesi icra edilecrğinden talip olanların yevmü mez
ku:-<la .d~re Encü:n .. ı·inc mü,·acaatları. 

s an u mu eıumumı ığın en: f r~!~ ... ~~~d~ !1.uka~~.~ .. ~~~t~:!. 
300 ton kriple Maden kömürü münakasası • . Musiki heyeti: 

lstanbul Adliye dairesi için muktezi 300 ton kriple maden kö· • Şef: NURi HALiL B. Muganniye: 
• Kemani : HAYDAR B. ,, ,, 

mürünün 12 Eylul 929 tarihinde icrası mukarrer olan münakasa•• • Piyanist: NfMET H. ,, ,, 
talip zuhur etmemesine binaen 26 Eylul 929 tarıbine kadar temdit • Pançiıt : SEVKET B. " ,, : 
edilmiş olduğundan talip olanların şartnamesini görmek üzre Adliye • Violonıel: FURTON Ef. ,. ,. : 
levazım memurluğuna ve mtinakasaya iştirak edeceklerin de yevmi ~ .Muganniye : MAKBULE H. ,. ,. : 
mezkurda saat onbeşte defterdarlıkta müteşekkil ihale komisyonuna ~ılllı~ ... -- ~ ıa..u..o:.&..a.ı....a.. .ıııı1ıı. ..... ..a.. 

rı · . "'rn-- t ':m i';ın o1u"t' ~. 

SENiHA H. 
MAHMURE H. 
BELKIS H. 
MELiHA H. 
LEMAN H. 
BEDRiYE H. 

• 


