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KIBRIS 
Yunana mı 
varıııvor? 

Ya oradaki Türkler 
ne olacak? 

lçindeki nımların yurh 
nistana ilhak talebi için 
Londraya bir heyet gön
derdikleri Rodos adası 
~e bu heyete henüs ne 
D&ıap vereceği maltiln 

olma yan lngilis baıveki li ----------_... ............... ~..-----------
Ortahkta bir Kıbnı meı' eleai 

var. 
lıkellderun k8rfezine dotru uza

nan bu alla Mer1in vilayetimizle 
şimali Suriyenin hizaaındadır. Eıki 
~Jılll~ala .Jm11aratoı:Ju.n .... ~. hır ıan-
~·. eda Kıbna 93 tClrk. Rua 

harbinden ıonra lnrDtereye bakılmıf, 
lakin temlik edilmemitti.Saffet pap 
ile Beacomfeld ar&1ında lpıza olu
nan l:lir muahedeye i'Öre lnaiilz kı
rafıç&1ı buna mukabil Osmanlı de
vletini ruılann tecavilzüne karşı 
himaye edecektl. Şart: Babiali de 
fark viliyetlerinde ıılahat yapacaktı. 
Şartlar huıul bulmadı; fekat İnail
tere adayı ııkı ııkı elinde tuttu. 

Bununla beraber fngiltere ada
nın veraiaini Babi&liye vermekte 
devam etti. Cihan harbine girditi
mizde Britanya devleti Kıbnıı ilhak 
•
1
tti. Elyenn ada muhtariyyeti haiz 

<» Dlayan bir mOatemlekedir. 
Kab1Ua11 200,000 den fa~la nufu

z.b~ var. S.. ahalinin Gçte birinden 
ır aa alyact 

tGr'~ ıl (70.000~ baliı muhliı 
awr, tlat tarafı d 

rumlan 187S ruD.' ur. Kıbrıı 
iltihakı lıtlyorı.:!•nberi Yunaalıtana 

Fakat Kıbn~ y , 
millken uzaktır. Bir ;:.~•taad an 
b' tini t yi 1 l • 11 nıenıu-ıye ba n ç ıınılliyet ••aı olma-
kla bera er mevki de naz•· -• 

~a .uınır. 

Kıbnı Yunanlılann ınGJkf te-
mamiyetine dahil delildir. 

Gladeıtone ıtbl büyGk Lı~Ux 
ricali bu ilhakı bot g8rdGler; hatta 
yakın zamanda Lloyd Georre bu 
ikri treviç edici ıözler ıöyledi. La
kin bu ı.'atlar it batına ıeçince e.ki 
ifadelerini knlliyen unuttular. 

Şimdi iktidar makamına amele 
partlıl reldL Bu firka e1aaen milı
tenıleke balkıaa baklannın verilmesi 
taraftandır. HtıkOmet teıkil etme· 

den de amele ricali Kıbnıın ilhakından 
dolayı tee11Gf beyan etmiılerdi. 

Kıbnıblar feveran halindedirler. 
Yunan i'Uetelerl hep bununla ujra· 
fıyor. Kıbnı ıınetropolltl bu mak• 
1atla Lonchaya rltti. 

Adanın bu riln dejil1e yann 
Yunana veri!aıeal milmkGndilr. z. 
ten ln,Utere kırab birincf y oryioı'uı 
ıyunan tahbna cGluıunda y ecli • ada 
( cezairi aeb'a) ,., (yani Koııfu, Ke
falonya ve ıalre) Yunan de,.,letbae 
hediye etmlfti. 

Ukin bu takdirde Kıbmın h.'Vk 
ahalili ne olacak ? Bu blçuelerde,_ 
bahseden yok. Mlllt hukuk nokta. 
ıınadn adanın Gçte ikiıine yalaaı 
yunan ırkının iıe üçte biriılnden 
f azla11 da türk ırkınındır. 

Tilrklcr orada pek milhim bir 
·~tiyet teıkil ediyorlar. Bu cihetle 

Doktorlar avdet ettııer 

Bu seneki kongre müshet 
ve faydalı neticeler verdi 

DOKTORLARI GETiREN DÜNKÜ KONV ANSIYONEL 
ANKARADAN HAREKET EDERKEN 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dön IU& 18 de 

maiyetlerindeki zent ile mo
töre rakiben Kadıköyüne ka
dar bir deais teaezzGhGnde 
buluamutlmr •e bir mldclet 
tonra Dolmibabçe urayıaa 

avdet buyurmutlardır. 

Cevablm•z 

Dün Atinaya 
1 

gönderildi 
Yunanlılara verilecek cevabi ao• 

tamızı hamil olan TGrk kurye1i dGa 
,.Jariıriae ı•lmlt ve bir tayyare ile 
Atiaaya •anderilmlttir. 

Notamwn dGn akşam Atana 
•ulahataiızarhtımız vuıta11la Yu
aaa Hariciye neı.aretine .erllme• 
•ukarrer bulunuyordu. 

\ DOnll<ü varoş ve bolk.s 

Sipahi ocağının koşusu ve 
boks maçları nasıl oldu ~ 

• DÜNKO DÔRD0NC0 KOŞU 
Ankara bp konrre.ine f 9tirak mGıı .. ebetile bir çok ihtiyaçlar me-

eden doktodarın 50 yi mütecavizi ydana çıkmıt ve beynelmilel Uıınt 
clG?kG ekıpre1 ve koavanıiyon tren- mahiyet arzeden orijinal etGtler or. 
lerıle geldiler. içlerinde ıenç , lhti· taya atalmıfbr. Konrrenln ruzname. 
yar muhtelif tıp şubelerinde çalıtan ıine dahli olarak bathca Gç me.au 
doktorları, Haydarpafa iıtaıyonunda münakqa edilmlttir ki bunlar da 

Haber aldııımıza auaran ee
nbt notama&, Yunanlılarla uamııda 
bCltGa muallak me11leleria hakeme 
laavaleden evvel doırudaa do':{d 
•lıakere uıulunu tercih ettltl 
Uatin etmektedir. 

~Jl" • Tepebatı bahçes~de ıaya- ı 
nı d il : boks maçlan yapıldı. 

Bu aaa~ll lç1n şimdiye kadar 

aün en znkıir mGeadeluf old• 
EHıen hı 1tıabakayı pro ....... ~ 
kmak bil~ eyeti tertlhlyeye .. t w.'f 

tanıdıklan ve dostları kartıladılar. Frenıl Kıu( Kan1er dir. 
Tıp kon.grui bu ıene üç ,On Bu huıaıta memleketimizin belli 

devam etmit ve koaıreye 500 den başlı tanınmıt doktorlan beyanı 
fazla asa ittirak etmiftir. flkretmitler, eıcGmle tıp fakGlteal 

Konıre Batvelcil l.111et P4. Hz. teşrihi marazi mGderriıi Hamdi Su. 
tarafından kütat edllmiıtir. Kongre [ Mabadı 2 inci Sayfada J 

Para noktaııoda iae bunun ev
.-elce halledlldlti, hatta bitaraf 
azanın bilirkua Yuauahlana bu 
me1eleyl tekrar kurcalamalarını lti
J&ftan bzaklqmak addetmekteyi&. 
Paıaporilarda e1ld noktai nuanmız
da muılriz. 

yapılan De!J-
riyat ve hu- r ,_ 
ıuıi reklam
lar Tepeba
pna oldukça 
mGhim bir 
kalabalık 

toplan'llfb. 
Filhakika 

unuturaak vazifemizi ,.a,.o, olma- 1 Ce n u pta şak 1 r a. dGnkG maç-
yız. - tt-- lu, bilhuaa 

lnailb ldareıinde tlrkler mtire- s 
feh dejilıe bile insani haklarına, ya- Uryeliler ı·ıe Iktı• gat vekı·ıı· KeSıh~emmı~iy.ke~tç=v~eı 
tamak ıalihiyetlerine maliktikti rler. C 

Bu biça relerin halleri Yunan h d d ~ n lr B • 
:;d:.:ı 0:;;.~aly ... •d .. a-k ... al_a .. ~~ u u_ ... _,gmpz ~r • gittı .;;.oe;a; 
ıe on ar da Ciylebir akl°bete mahkO- -' - ... ı-
mdurl ar. Mahkemeler tilrlderi daima Mardin, 19 [A.A) Apudilltten ameU7at olmak lleterdi. 
h k k 1 b ( Bu telrraf Ankaradu 16 ıaat Gıere -hriıalıe •elea lktlut vekili Ma~ar,ter-a ıız çı arır ar, za ıta daima ken- ...- • tip bevetlnin ,. ... 

4 . ., 

dilerini ık t k k ili • b 1 teahhurla relmittir.) Te•..anlevvel Şaldr B. Burada bulundu .... ltlr a•a " 1 ıt ınr, ır e ıeneyı u • .,... •- " çok itina KOÇOK KEMAL 
mu bu ribi zavvalh türkler çil- ayı içinde Tilrkiye • Suriye daimi yakın bir mOddet zarfaada liman, u- hazlrlamı• olma1ı dolay11ile tim· 
vavrula d ~ı ı hudut komiıyonu ilk içtimaını Bey- lktiıat, ticaret mlle11lıelerlnl teftit '"' 
~ n a •• ır ar. tt k diye kadar yapılan birçok emsalin-

Tn ki ru a a tedecektir. Bu içtimada ta- ettikten ve bu buıuıta icap eden 
ur eri yunan ldare1ine tevdi.. f h den dahaa mnkemmel cereyan etti. 

b d b k ra eyn udutlannda &1ayı· • ve inzi- tetkikatı yapbktan ıonra dGn ak- u 
un en üyü benelmilel bir cina- b ., Hakemler bu vadı'de ı'htilaalarile 

1 at ve iadei mGcrimin ve 1aire ..tbi •am ıaat yedide ekıpreıle Allkara-
yet 0 maz. 'I •· ..__ınmıt zevattan mu·tecekk1·ldi. in-e b mt1aı müzakere olunacaktır. ya haraket etmif ve bazı zevat ~ ., 

ar i Trakyadaki feci vaziyet te- B k tizam imkin dahilinde temin edili-
kerrilr etmemelidir. Kuzunun kurda u omiıyon Türkiye - Irak da- tarafından tefyi olunmuttur. yordu. 

1. • b' imi hudut komisyonu tribi her altı Şakir bey lıtaıyonda kendlılni tes ımı ır cinayettir. • 
ayda bir içtima aktedecek ve mil· teıyi eden muhanirimiıe demlftir MQıabakalrra muayyen Hatta 

Yunan ırkı ıon derece hotpe- nazünfih muail vukuunda bu ko- ki: bafludı. 
ıenttlr.Rum olmayanın insani haklarını misyon tarafından halledilecektir. - lıtanbuldaki tetkikatuadan 
bile teslim etmez. İıtiklilindenberi Komiıyonun ikinci içtimaı memle- milıait U.tibalarla aynlıyoruıa. Tet
Yunanistanın tarihi bu iddianın ka- ketimizde mün&1ip ıörülecek bir kikatımın biltün netayicinl tekaif 
nlı bl ir 4ahididlr. yerde aktedilecektir. ederek bir proıram huırlayacatım. 

ngiltere Kıbn11 Venizeloaa pef- VekAlet memurini ar&11nda tebed-
ket çeker1e ırkımız bir bozıuna Seyah geliyor dGlit yapılacatı havadiıl uılıızdır. 
daha duçar olacaktır. B. T TeLzlp edebllir1iniz. 

Yunan iıtiklilinden evvel Mora 
ır eşrinievvelden itibaren şeh· a 

yanm aduında bir haylı türk ıa- rimize seyyah akını başlıyacaktır. 
kindi. Bunlar ne oldu ? ·su maziyi seyyahin cemiyeti seyyah mevsimi 
dütünmek mec~uriyetindeyiz. Bal- münasebetilc hazulıklara haşlamış· 
kan hailelerinde, hele şu ıon harp- br. Cemiyet lstanbul manzaraları· 
lerde türk ırkı çok zulüm ııördü na ait yeni albümler ve rehberler 
li Bari bundan ıonra.ını dGtü~e- bastırmaktadır. 

m. Elyevm milyonlar deten Kıb 
rataki türk emliki yann nıüfl' b • Bu sene limanımıza gelecek 
noı 'b. b. ıı o- • l d . 

Diş taibipleri dün 
aktettiler kongre 

Dit tabipleri cemiyeti dGn H• 

nelik koni'reıiai S.yorlundald mer
kezlerinde aktetmlflerdir. 

Hasan · lstavro 
ilk maç Ha1&n • lltavro yaph 

lar. Maç laeyeti umumiyeaile HaH
nın hikimiyeti altında geçti • la -
tav ro ıon devrede vankl gCiıter· 
mete munffak oldu ve mGHb -
aka mG1&vatla nihayetlendi. 

Her iki rakibin, ıert döviltme
lertne ratmen teknik itibarile kıy
metli bir komba yapamadıklan gö
rülGyordu. 

Hafız -A11don 
Hafııın puvan itibarile mağlup 

olmuıyla neticelenen bu maç. gü -

....... , 
. ıafaa ~ 

bir~ 
tH ...... ~ 
b.•wı,ne-

kahatde~ 
albOe ..... 
~A 
lıtrd• Mit 
·ne ..... 

.~n ..,.._ 

m-'t W. ....... ...... 
D"J .... 
a.ns1,.e 

da•Uta~• 
Hafıu IUf 

yaphr•ak 
hatalarui • 

SITKI bOJGtl ol• 
4 gu gibi kendi var.i}etlnl idrak et• 

meai lizıın,ıelen Hafızın da yıı.ı.re. 
adam kart111na çıkmak cesaretlal 
duymuı da bir haylı gariptir. 

Bayle yekdij"erine merbut ft 

müaelsel hatalar ıeyircilere ukıntlla 
bir maç ıeyretmek mecburiyeti.a 
tahmil etti ve her keı dart dene 
imtidat eden bu maçın ceryaaı ..
nasında eınemekten kendini alama.a.. 

Hafız aibi ring hayabnda ulııl 
ve oldukça tanınmış aporcunua ikia-
ci ıınıf bir rakip kartında matle, 
bir vaziyette dütmelr. iyi bir neti• 
detildir ye bunun 1ebebi de k•• 
hataııdar. 

Melih • FilMDf 
Günün zevkli maçlanndu biri 

Melihle Filozofun yaphtı maç oldL 
Her iki rakip tık ve seri çarpıtma 
yaptılar. MüHbaka miiıavata yalua 
bir mecra takip etmekle beraber 
Melihin baZJ faik huıuıiyetleri ılSıe 

[ mabadı 4 üncü aayfada ] 
u sı 1 ır para etıniyecektir seyya ı vapur arı arasında A rı-

d.1Y~nabniıtanın pek tllkice ta~ziın yatık. Homerik vapurları da var· 
e ı mı, ir ieıha poı·uk d 

Gi 'tlll 1 ası vardır ır. Adriyatık vapuru teşrioievvf'lin 

Azadan bazılan cemiytiıı Jlmi 
tekilde çalıtmaıını mevzu bahıet

lllİflerdlr. 
Bu huıuıun tetkıkı için konrre 

15 rtl• ıonraya tehir eclllmlttir. ıs 
sOa ABaraki konrrede ayni zaman· 
da yol hey'etl idare latlhabata da 
icra edilecektir. 

Nasırettnn Hoca ı 
n er bu ıiy .. etin t d · 

mıtlardır. a ını tat- on beşinde gelecektir. Bundan evvel 

Giritte de ahalinla "' t Lı bir kaç Alman vapuru gelecekiir. 
ktii uç e uıri tü-

r ve eınflkin Gçte iki 1 Homerik vapuru şubat ortala· 
aitdti. İbl~ak ve nıGbadelede

1 

bu0:~~ rında gelecektir. Bundan baıka 
on a ıre indi! Yunan id i 
ler için bir zehirdir bir ~··tri~rk- geçen sene limanımıza gelmiyen 

, ' 
1
" aain- bir çok büyük vapurlar bu sene dır. 

A b Kab gelecektir. ca a nıta kalan ıalll ttq 
lanmııı yeni bir muıibet beklly:r ın~? Bu ıene §P.hrimize daha çok 
Kıbnı adaaı GGmillcine ıancatına mı seyyah gelmeaine intizar edifmek· 
ilhak edilecek? BilabGtiin t1maracalc tedir. 
yunaıılılann Kıbrısta ilk rlSrecekleri 
İf oraıını türk ırkından tecritten 
b~tka ae olabilir? 

Yunaniıtan Kıbn1a konacaksa 
bari buradaki Y orgakileri, Koıta-
ldllıri, Paııdelekileri de toplaaın, on
lara Lefkotada, Magoıada, Lama
kada yer venin, Kıbnılı kardetle
rimlı de Kurtulut maballeıine, J:'e. 
nere, Beyotluna yerleııinler, bu 
fed rilya •onuna relıln 1 

b 
Kıbnıın Ozerinden bir Hm yeli, 

ir tayfun i'eçiyor. Fakat bunu 
hi11e,enler yaJnıı tilrklerdi r. 

ıceıaı NUR .. 

Bir tayyare düıtü 
T Sofya, 17 

8 1 
anare hanl'an yakınmda bir 

teİef arı tayYareıi dGtmGt, maldneıti 
O muttur, 

Bulgaristanda 
maneva 

F'llb Sofya , 17 [A.AJ ı e clvannda aıkeri manevralar 
yaplmıı ve Kıral Boriı bunlan ya• 
kınııl•e talrlp etnılltlr. 

Niğde istasyonu
nun temeli atıldı 

Nitde, 19 [A.A) 
DGn binlerce ha1loa lttiraldle 

Nltde lataıyon biauınıa temel atma 
••raıiml yapalmıfbr. Pek yalaada 
thaendGfere kavupcak olaa Nljde 
hallanm eGnaruaa payaa yoktur. 

Ticaret mem 
Hariciye nkileti ti~t mek· 

tebi Sehbenderlik ıubeıile alaka· 
dar o1maktadır. Vekalet mektebin 
tehbenderlik ıubesinin dere pro
ıramlarını isteıniftir. 

Hariciye vekiletinde ders pro. 
ıramlannı tetkik için bir komi&· 
yon teşkil edilecektir • 

ıc z 7 
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ak ı her gün 
bayram seyran y a: a , ümmeti 

Muhamme te yiyecek 
sıkınt sı çe1'm z. 

• u ınsan arın 

Bir sene Orta Anadolunun bir 
çok yerlerinde, kuraklık neticesi 
)atlık olmuştu. Bu kıtlıgm te iri 
Jktehir, Sivrihisar ve havalisind • 
je görült • Horto köylüleri, anbar
Janndaki zahirelerini bitirmişler, 
kGmealerindeki tavuktan yemişi r, 
hatta ııgırlannı bile aç kalmak 
tehlikeıi içinde kesmeye hazırlan
mıılarda. 

fmaa Aptullah efendi karıaı Sı-
dıka ha nıma: 

- Yahu! dedi. Sivrihisara bizim 
damada bir gitsem. O açık gözdCr, 
ne yap ar yapar bi%e bir knç tavuk 
bulur. 

Sıdıka hanım: 
_ Feaıı olmaz:, dedi. Fakat al-

lala nza11 için bu yumurcak Nasret
tiaıl de beraber al gC>tür, Başıma 

b k Zaten açlıktan gıdasız:lık-ıra ma, . d 
tan ljue ipliğe döndüm. Bır e 
onun hqanbklan ile uğraşmaya 

•aktlm yok. 
AptuHah efendi: 

_ Peki yahu. Dediğin olsun. 
Otlanı beraber alıp götürürüm! 

dedi •• Nasrrttini C>nüne kata
tak •ıclller üstünde Sivrilusarın 
roluaü tutbl. 

Sivrlhı nra geldikleri zaman bu 
nıatiiyenin bütün halkını sokakta ve 
cevla~ i~i de l>uldulnr. Hemen her 
keiiln l nde yiyecek bir 9ey vaı dı 
•e it r keıln çenesi oynuyordu. 

Nan n, bu hali görilnce ba-

ltatına: 
_ Baba, dedi, burası böyle ne 

boll mcm.ıeket. Bizim köyde hep 
açlık 0 kırılıyoruz, bunlar ziyafet 
.. in8 yOz.üyorlar. 

-O luml Bugün bayramdır. On
an için böy, her kesi sevinçli gö
rilyorın. trkes, yalnız bugüne ma
la.us olmak üzere kendi kudretine 
göre eşe dosta z.iy fet veriyor, ~o!<'
H bqka günde burıısınında hızım 
köyden fnrkı yoktur. 

'Nurettin biru düıündü. Sonra 

içini çekerek: • 
_ Şu insanlar, dedı, hakikatan 

'ok alulsız. 
- Neden? > 

- Ôyleya. Akıllı olsalar her 
~ün bayram yaparlar Ümmeti Mu
lummd tc yiyecek sıkıntısı çekmez. 

)\ptullab efendi, o~lunun bu s2f 
aözt'lne gütm kle rr.uk:ıbele etti ve 
etel:lerl d. matlannın evine sürdü
ler. 

Kız babasını g(;rünce sevine:rek 
boynuna sarıldı. Kard~~i Nasrettlnin 
ae yanaklarından öptn. 

Damat evde değildi • Çnrşıya 
ııkmışb, Aptullah efendi eşekleri 
ahıra çektikten sonra onu aramağa 
~ttt 

Abla11 kilçOk Nasrettine heme~ 
resnek hasırl mağa koyuldu: 

_ Kamın aç değilmi? 

1 
-Açya 
_ Şimdi beraber feriz. V ıı.kıa 

Jiyecek bir9ey yok amma yene kar-

iun doyar. . 
Sofra kuruldu. Ortnya bır ç?

ııak yogurt kondu. Bn~ına geçıp 

yemeğe ha:url ndılar. 
Abla~ı: 
- Ben dedi, yogurda pekmez 

dökeceğim. 

Nurettin itiraz etti: 
- Ben pekmezi yogurt içinde 

ıevmem. 

- Güul olur amma! 
- Varsın olsun, istemem. 
- O halde kendi önüme korum, 
-: Benim tıuafımada akar. Yo-

ıurdu başka canağa koy. 
- Akmaz:, ben dikkat ederim. 
_ Abla, nasıl olur? Pekmez su 

gibidir. Hiç akmaz. olurmu? 
Nasrettin ablnsına söz dinlete

miyeceğini uılayınca hemen yerin
den kalktı e raftan zeytin yağı ça
nağını alarak sofranın başına çöktü. 

- Zeytin yağını ne yapacaksın? 
- Y ogurda koyacağım • Ben 

~tin yağh yogurda bayılırım. 
:_ Hiç yngla yoğurt kanşınnı ? 
- Ben yerim. Sen istersen 

yeme. 
Ycl ız kendi ör.üme korum. 
- Öyle şey olurmu: Benim ta-

rafımn akar. 

Kem lettin Şükrü ...., ..... ........... . 

- Benim koyduğum koyu 
senin turafına akar da eerıin 
pekmezin benim tarafıma akm~ 
o!urn:u? 

Ablası kardeşinin bu ince zeka
sı karşısında m t oldu ve } ogurda 
pekmez koymııktan vazgeçti. 

Yemekten sonra Nasrettin: 
-Abla! dediçişim var. Apteshane 

nerede? 
- gel de götüreyim. 
Ekseri Anadolu evlerinde oldu

ğu gibi siuih'Lnrm bu evinde de 
apte ane b .. I çede ve alınr bir su 
fü;ti nde yapılmıştı. 

N ıı;reltin hel~ya girdi. Fekat 
rcdan dckika r geç.ıği, hatta ya
rım saat olduğu halde çıkmadığını 

gören rıblası merak ederek knpı)'a 
geldi ~e ae endi 1 

- Nnsratt nf .. 
- Ne var? 
- bir ı. tt n bert ne yapıyorsun 

neden çıltmı)o un? 
- çiş ediyorum, bitmediki çıkn

yım. 

Bu kndar uzun süren aptesde 
gcyri tab'ilik gören kadıncağız kapı 
yı acb ve onu çömelmiş vaziyette 
oturur buldu. 

- Ayol, sen aples etmiyor otu-
ruyorsun 

- Naınl etmiyorum. şırıltıyı duy
muyomusun? 

Muzip çoc k ya alay olsun diye 
ve yahut bıln ye .. ek aptestinin 
altından n' n su ı ıltısın n l endi 
nples i sa ı.y 'e helad n bunun için 
çıkmamı b. Evde kadıncağız ev işle
ri He nıe;gul o d gunua N arattın 
bahçede bırakh. Nasrettin } almz 
kalınca canı sıluldı. 

- Bari ah ra g· deyım c!e eşek .. 
lerle oynavım de . 

Ahırda eniştes nin kocaman boy
nuzlu iri bir öküzü vardı, ökiiz: yer· 
de yatmış geviş et yordu. 

On ·n kocaman boynuı;lannı gö
ren r asrettinin içınde bir onu uyan
dı. 

- Ah 1 şunun iki boynuzu ara
sına bir ohırsnm ! 

Çocukluk hali ve çocuk akh bu. 
O, boynuz: ara"ındn oturmakta 
kendine göre bir :tevk. ~uluyordu. 
Hayvanın yatmasından ıstıfade ede-
rek usul u&ul yeklaştı ve yııvafça 
füi boynuzun ortasına oturdu. 

Öküx, b şı G tünde bir ngırlık 
hiscd;nce urktü. Silkinerek ynğa 
kalktı, Nasrett'n de ı;ırt Ü!!tu yere 
yuvarJandı ve can acısından feryada 
b& iadı. 

Se ini duyım ablası bulaşığı ya-
nda bırakarak seğirtti. Kardeşini 
boylu boyuna yere ur:. nmış görün
ce bir şe~ oldu sar.arak ağlamağP_, 

dö~unmeğe başl dı. 
Nasrettin, kendi göz yaşlarını 

Uerck ablacına döndü: • 
- Ağlama ablacığım. Vakıa bır 

z: kıçım acıdı.. Acıdı amma r.arar 
yok arzuma nail olarak öküzün bo
ynuzlan ara ına oturdum ya l 

Kadıncağız:uı sabrı taştı. 
- Sen, dedi, hakiknten çok ya-

r maz: olmu~ıun. Annmein senden 
şik,,y t etmeğe yer~en göf'e k~d~r 
hakkı vormı . Hayd , çık Ktıpı onu
nde oyna. Çarşıyfl S"İt. Belki eni~
tenle babam bulursun. 

Nasrettin sokağa çılcb. Bilmedi
ği ve dal a ilk aefo gördt ğü Sivri-
hiıann ~o Iannd .. yür6me e ba1Jlııdı. 

Vakit lk ndi ıdl. 
Muenin m'nareye çıkmış ezan 

okuy~rdu. 
N~srettin ömründe daha ilk de

fa olarnk minare görüyordu. Horto 
küçük bir köy olduğu için cami 
vsz:ifesini ıninnresiz ufak bir mes'cit 
ifa ediyordu. 

Bu sebepledir ki ilk defa gör
düğü minareye küçücük kafasında 
bir ana veremedi. 

MGczzinin eı n okumasını da 

feryada be ı.etti. i · ı 
Bağıran adama yı:ırdun çm nı • 

0 reye dışınd n tırmanarak çıkmak 
istedi. 

Bun muvaffak olamayınca aşa-
ğıdan yukarıya seslendi: 

- Be adam! Biliyorum, imdada 
çağırıyorsun. Fakat ne diye dalsız 
budaksız ağaca çıktın. Nasıl çıktı 
isen öyle in. Benim elimden bir 
ey gelmez.. 

Sonra ;yoluna devam etti. 
( Bitn e'.!i ~ 

~~it"m~~:!ll.m~~~~gm~~~~~~l!DiJ~jlllllml1~ED~riml~ml!~; 
mau bey biıtçede tefrik edilen 1000 tai nazar ihtilafı ha~ gostermi~tir. 
lira tahsi at ile bir mütehassıs cel- Evkaf, münhedim çeşme ve 
betmek kabil olmadığını söylemi§- mekteplerin arsa ~·e enkazını sat· 

•• • 
mu:ıesı 

Şişlide Gazi Hz. nin evvelce 
oturdukları binada açılacak olan 
inkililp müzesine konacak eşya 
hakkındaki istihzarnhs büyük bir fan 
liy tle dcvum ediliyor. Şehremane
ti, inkiliip tarihimizin çok c;ınlı bir 
ur tte ten . il edilebilmesi için bir 

çok eşy mubayaa ediyor. Şehri
n izden bn~ka harır.ten de bazı e!';er
lcr ~etirıli\ or. Üçimrü sultan Se-
lim devrine ait ve tan.ı:.ım.ıttım 

evvelki hayatı gosteren büyük bir 
a büm Pıuı· ı grtirilmi tir. Üçün· 
cu Selim ıaınanında İstaubu a ge
len Meling isminde bir rec::-:am o 
zamankı Türkiyeyi çok canlı bir 
surette ve kara kalem ile tab\ ir et· 
ınişti. Ti.ırk tf'ceddüt vak'ularını 

resim ile ca lan ıra! i1rn k için 
Avrupa resim kol ek İ) onla ı ından 
i tıfode ctm k zaruridir. 

~ e11r m nt>f, b. zı kıyafetler de 
ledar·k etm ·ğe başlamıştır. Bil
hatı l t nbu1 kadınlığının muh
teJif de\ irlerdeki kıyafetlerini gos
teımek iç'n hazırlıklarda bulunu
) or, fern yartırmak iç'n şehri
tnizdekı bazı kadın terzilerine mü
racaat edilmiş, fakat eski kadın 
kıyafetlerini, has atan ferace yapa
bil r1 bir terzi ntı 

1 
amamıştı.~ iha) et 

malul gaziler cemı) etiucf'c vak tile 
bir filim } apılmak üzere tedarik 
edil n fora e bulunduğu anla~ıhnış 

" r ıı fer ce teferrüatile bern
hcr tıat n aJınını~tır. 

Cerr~~ıptı§a hastanesinin 
rorıtgen i 

Ccrrtıhp şa hastanesinde yapı
lın rontge11 ve radyum müessesesi 
için Avrupadan mütelıa~ı:ııs celbi 
için benelen,len berı uğraşılıyor. 

Geçenlerde Cernİ} eti helcdiyecfo 
hu me ole muzak~re ~dilmiş ve 
em n t sıhhıye müdürü e..,et Os
man B. iz:ıhat \ermi ti. Ne:ı:et 

Ali karar hey' eti riya tindenı 
Oazi Antebin işga1inde Fransızlar 
tarafındım polis memurluğuna ta
yin kıhnmnsmdnn dolayı hey'eti 
mahc:usauı hidematı devlette ade· 
mi i::.tilıdamma karar verilmiş 
olan G. Antep a~ır ceza rnabke
mecıi zabıt kdtıbi sabıkı .8ehçet 
efendi twknf ~andık emini olduğu 
hulae Antep harbine bidayetten 
nihayete adar iştirak e) Jediği ve 
§ehrin &ul ... utunda aile kesretine 
binaen içeri ., kalıp mtita arrıf 
vekih tarafından polis memurlu
luğuna tayin olunduğu ve bu tnyin 
keyfiyetinde Fransızların dahlü 
tesiri olmadığı ve polisliği zama· 
ntnda mali mi1liye}e muhalif 
hiç bir harekette bulunmadrğı bi
lehare 1 ilfıil a~kere girmek sure· 
tile de miirad, lei rnilliyeyc i~tirak 
eylediği \'e h21kkındaki isnadatın 
bır tak m tezvirattan ibaret olduğu 
resmi ve gayrı resmi icra kılman 
tahkikattan anJa~ılnwkla hakkııı
dttki kararın refine ittifakla ka
rar veril iştir, 

Ali karar Hey'eti riya!etinden: 
Kili in i gali e nasında f ran ız· 

lar tarafından Kiliste polis memur
luğuna tayin kılınmasından dolayı 
hey' eti mahsusaca lıidematı devlet· 
te ademi istihdamına karar veril
miş olan Ali Sait efendi vaki olan 
mliracaati üzerine hükumeti ıakıta 
kaymakamlığınca alelusul polis 
m~murluğuna tayin olunduğu ve 
amali miflı} e lehinde çalışmasın-
dan dôlayı Fransızlar tarafından 
kaydınin terkin edildigi VP polisli
ğe hl} in k ·yfi) tinde Fransızların 
tesir ve nüfuzu olmadığı ve bila-
hare istiklal llırbine asker olarak 
dahil olmuş ve mticadelei milliye· 

tir. on günlerde Viyanadan iki maktadır . 
kişi bin lira tnhsisat ile celbedile İşte ihtilafın sebebi budur. Ev
cck1erine dair emanete müracaat kaf "&atarım,, demekte ve sebep 
etmişlerdir. Emanet, müracaat olarak §unları zikretmektedn: 
eden bu zevat için tahkikat yapmış, "Benim sattığım yerler devir 
netıce<le bunların memleketlerinde esnasında bar-ap olduğu için devr
a~ i,.tan olduklıuını ımlamı_ştır. edilmemi§ ve kiraya verilerek ev

Emanet, daha uzun müddet kafın kirasın:dan şimdiye kadar is
nıüesse~enin hareketsi?. kalmasını tifade etmek olduğu yerlerdir 
doğru bulmadığ1ndan buradan Al- Artık kira getinni)ecek bir bale 
manyaya iki genç doktor gonder- geldiği için hurabrı satılmaktadır 
mek nihayetindedir. Bu gençler, ve tabii Evkafa ait olduğu için sa
iki sene müddet1e Avrupada staj tılmasına başkaları t.arafmdan iti· 
goreceklerdir. raz edilemez.,, 

Verem lzastanesi Fakat emanet ve Maarif idare-
leri hö"·le düşünmemektedir. Bun· Şehremaneti Lu sene bir verem " . 
lar,· çe~meler ve mektepler üzerın-hastanesi tesisine karar vermişti. ~ 
de Evkafın hakkı tasarrufu ka1-F akat yapılacak: ha ~tane az bir za· d 
mamıQtır, binaenaleyh enkazını a man zarf nda ikmal ~dilemiyece- ~ 
satamaz, demektedirler. ğinden emanet, müteverrimler 

Bakalım neticede hangi tarafın için muvakkat bir hastane açacak-
nıütaleası hak kazanacak tırr. tır. 

Emanetin bu kararından haber
d~r olan emlaY eshabi şebremane
tine i tida ile rııüracaata ba~lam ı~
lardır. 

Emanet Serence bey yokuşunda 
Ebülhüdanın konağı ile Ayşe sul
tanın Bebekteki köşkünü tetkik 
ettirmiş, fakat bu iki bina ah~&p 
ol<luğu için muvafık görülmemiş· 
tir. 

Emanet, şehrin diğer bir em
tindc başka bir bina bulacaktır. Bu 
binanın cenuba nazır ve şimal 
ruzğrlarmdan mas.un olmasına 
itina edilecektir. Hastane b sene 
behemehal açılacaktır. ---
-------

Yıkı1e çeşmeler 
Evkaf idaresinin çeşmeleri Ema

nete, mektepleri Maarife devretti(;i 
malumdur. 

Son zamanlarda Eruanet, Mfta
rif ve Evkaf arasında yeni bir nok-

Alikarar Hey'eti Riyasetinden: 
Düyunu umumiye müskirat mü

diriycti tahrirat ba:katibi iken İn
giliz muhipler cemiy6tine dahil ol
mıemdan dolayı hey'eti mnhsusaca 
hidematı devlette ademi istihdamı-

na karar verilmiş olan Ömer Lütfi 
efendi bizzat kendisi cemirte keyt 
-olunmayıp malümatı olmaksızın 

daire arkada§larandan Suriyeli bir 
efendi marifetile mezktir cemiyete 

ayt ettirildiği ve kendisinin iyasi 
cemiyeilerle alakası olmayan haluk 

ve vazifeşinas bir memur olduğunu 
ve amali milliyeye muhalif bir ha· 
reketi görUlemedi~i icra kılınan 
resrnt ve garı re~mt tahkikatla te-

beyyün etmiş ve mezkur cemiyete 
rızastle kaydedilmediği kanaatı 
hasıl olmu~ bulunmakla hak:kmda· 
ki kararın ref'ine ittifakla karar 
,·eril miştir. 

Ali Karar Hey'eti riyasetinden: 
Adananın işgafi esnasında düş

man tarafından memuriyete tayin 

kılınmasından dolayı hcy'eti mab
eusaca hidematı devlette ademi İs· 
tibdamına karar verilmi§ olan 

Adana evrak kalemi klltibi Nbıkı 
Abdulla Efendinin muhasebei Vi· 
lnyet mukayyidi bulunduğu sırada 

hey'eti belediye kararile münhal 
bulunan belediye hesap memurlu· 
ğuna tayin edildiği ve keyfiyetin 

alelusul murakıplığa malumat "Ye. 
rildiği ve hu hususta Fransızların 
dahlü te iri olmadığı ve işgal za. 

manında amali milliyeye mugayir 
hiçbir hareketi gorülmediğ~ mez-

M ilı '\tefe ır ır n lk 
imha edilen inekler 
Istanbul da bulunan veremli 

inekJerin imhası için ciddt teda· 
bir ittihaz edilmektec!fir. Baytar 
mücadele te· ! .. Wltı taı.mfmdan bir • 
buçuk aylık bir zama zarfında 
7665 süt ıneğine tüberkülin tat
bik edilmiştir. Mdfun oı'duğu ille
re tüberkülin tatbik edilince ve
rem ti olan hıtyvanJarda bazı araz 
müşahede edilmektedir. Bu arazı 
gösteren hayvanlar heyeııi bayta· 
riye tarafından zep etıririlmiştir. 

Tülı...tkülin tatbik. edilen 7665 
inekten 130 tan esınde V'CI'em &ra

zı görülmüştür ve bu inekler mez
bahaya sevkedilmiştir. 

Tüberkülin tatbiki neticesinde 
§üpheli görülen bir kıısım inekler 
müşahede altına alınmıştır. Bunlar 
her ay muayene edilmekte v~ ve· 
remli oldukJarı tebeyyün edenler 
de zeph ettirilır.ektedir. 

Tiirlı iyG-ircın ban a~ı 
Türkiye-İrau bankasının tasfiye 

muamelesine bir senedenberi de
vam olunmaktadır. Tasfiye me
murları her içtima ettikleri zaman 
bankanın eski idare mec1esi aza-
larından izahat almağa karar ver
mektedirler. 

Fakat idare ınedisi azalarının 

kimlerden ibaret olduğu malum 
değildir. 

Elde bulunan kayitlerde bazı 

isim ve adreslere tesadiif edilmek
tedir. Fakat bu azalar banka ile 
alakadar olmadıklarını söyliyorlar. 

Tasfiye muamelesinin ikmali 
için idare meclisi azalarının kim· 
lerden ibaret olduğunu anlamak 
henüz mümkün olamamıitır. 

Beyoğlu belediyesinde 
Beyoğlu belediye müdürlüğüne 

tayin edilen Kadri bey Beyoğlun
da yapılacak imar faaliyeti ve 
belediye işleri hakkında bir proje 
bazırlaınağa başlamıştır. 

Kadrı B. işe başladıktan sonra 
bu programı tatbik edecektir. 

Emlaki metruke satı§liırı 
Emllki metruke i<l&reğ tü'rafın

dan vazı'yet edilen Barutçuba§ı 
çiftliğinin devir ve tesellüm mua
melesi deYam etmektedir. Bu çift
lik gayet vasi olup Floryada tren
den inildikten sonra plajların sol 
kısmile buradan Yeşilköye kadar 
devam eden vasi ve mahsuldar 
araziyi ihtiva etmektedir. 

Emlf.ki metruke idaresi, besa-
batını tasfiye ettikten sonra bu çift· 
lik ve araziyi kıeım kısım müzaye
deye çıkaracaktır. Çiftli~in 5 ~e .3 
hisse i Em!Aki metruke 1dares1nm 
olup diğer iki his~esi başkalarına 
aittir. Bunlar, Emlaki metruke ida
resinin \az'ıyet edeceğini ~nlar an
lamaz plajları ve d1ğer hır kıSJm 

Haşmet u moda 
- • IC 

Bir gazetede okudum: Uzun etek 
giyildiği devirde göriinen yaball 
ayağın ucu imiş. Aşık kemikl.,I 
teşhir olununca her kes ltlr u ,e
lümsermiş ve: 

- Nasıl olur? Aşık lşemiji de 
gösterilir mi? 

Etekler bir nz daha yokan7a do
~ çekilmiş, baldırlar gWGIOnee her 
kes bir aı gülümsernıl4: 

- Nasıl olur? Baldıtlar da m? 
Etekler de bir miktar daha ••· 

rilmiş. Dizler meydana çıkana Jıer 
kes bir az gülü aemiş. 

- Nasıl olur ? Dizler de ••• mi ? 
Bu terakld - yahut e•WerlD 

tedennisi - devam eclinee 'het kea, 
gene, bermutat, gülümseyecek. daha 
yokarıları tethir edilince, bir naka· 
rat gibi: 

- Nasıl olu:ı-? denecek. 
Moaa da . soğuktan, sıcaktaa 

korunmak, hatta güz:elllk, ııcak 
ve soğuk mevxui hahl. tlefilclir. 
Mesela çıplak kol, bilek, dekolta 
göğüs, örümcek ağı gibi ince, belir
siz, görünmez çoraplarla, )'Um, 
boynunda kalın bir tilki ~ldml
nin ne münasebeti var? Ba ....... 
ne, bu lahana turşusu ne? 

Eveti Modanın güzellikle de Wr 
nispeti yok! Mesela "maillot,, ••· 
len ten renginde, incecik, JaPlllraa 
aktris elbisesi bedene gtbel r.ti ~ 
kil veriyordu. Bundan zarif bir teT 
olllmaı.dı. Bunu kullanan arW ..ı.
neye çıkınca eski yunaa lleyftg._ 
rindeld dOzgün vücutlar eaalanmt 
sanılırdı. Şimdi ise aktrlı ve artiat 
avratlar anadan doğma ead..ı. .. 
rını arzediyorlar, çokluk kıllan ... .. 
le edici vasıtalara bile baı ....... .. 
yorlar. 

Hakimiyet modanındır 1 Ba mo
da ister ~ayri sıhhi, çirkin •e lraba 
olsun ... 

Binaenaleyh söz: Pariı dlld.,U.. 
rinin midir ? Bun~ann lwallarcl
faz:la sözleri geçiyor mu ? N• 
gezer... Onlar da beterlyetba 
bütün hafiflikJerlne, hatta CIYI~ 
larına, deliliklerine boyun etme~. 
mecburiyetindedirLr Modi9tler "'1/· 
durdukları hiç bir f l:'i cebroa ~ .a
bul ttiremez.ler. Mod1t ın fca4r Ala 
bin bir amiI tesirini gösterl)'Oil. 

f çtimaiyat bijğisi bu &mil~w.rf pe
ş' ndeo keşfetmek şöyle durnsna .... 
kuu dnn sonra bile tetkil.t e.L.me
rnektedir. 

Moda insan kapri•'ıeriata clell
Iiklerinin elbise fekfü.te p..;ft te
messüileridir. 

Moda be11eriyete hikidıdfr. Fa
kat, a.caba, ona h&him kimdir? 

" ldi"aki mea!i bu kiçllr. alda 
gerekmez?,, C. N. 

a 
{ 1 inoi sayfadan maltat 1 

at B. kıınscr hakkın aki me••+i 
ve bu hususta.ki bir keşfim koDtrN
ye arzetmiştir. Bu bahiste Dr. Saim 
Ali B. de kanserin tekeYVÜDG ft: 
son telakkileri bildirmitti. 

Bu mcv.z:ular 30 u mlteca•h 
olup en şayanı dikkat olanlan Of,M· 
ratör Cemil Pa,anın Avrupa n 
Amerika kliniklerinde oldufu llbl 
hastayı ameliyata hazırla•ak •• ,,.. 
zuu k~n~rc urun arasında hi.Jlk 
bir al Aka celbetmiftir. 

Diğer mevzular da Ti~onaa cllt-. 
te teamülü, Bursa kaj)hcalan .., 
bazı hastalıl:larda tesiri, Rlllume 
usuln yılçıbanı tedavia\, dluatmt.la 
gözdeki lhtilitab, 11yka ı..t.11 .. 
bakıyyeleri, firengi•oin kem.a. ... 
nasebatı, fokıit denilen yeal bir -. 
feyli gibi huswse.t olmuıtar. 

Kongre bltf.ıkten ıonra ,........ 
be giinü Sıhhf.tt Vekili R9flll iL ta. 
rafından doW.torlara Ankara ot.lba' 
bir çay ztydeti verilmiştir. 

K-angre mOnasebetile k-...
bulqnan 25 cerrah " Tilrk cenalalllft 
cemiyeti,. namlle bir cemiyet tatJdl 
ctnıi Ier ve heyeti idU'eaiae ele 
Murat, Bilrhanettin, Ali Rı:ıa Fük, 
Rlfat Hamdi beyleri i.Dtihap ebaJt • 
lerdb. 

Bundan batka Kanserle .... 
olanlar da kanserle müoaclele 't9-
miyeti namile bir cemiy•t tefk~• 
karar vermişlerdir. Tıp kon·j'N91 
dolayısile Ankarada biri ecn .. ..A; ti
teri Tilrk olma Gue iki _.,,,._..,.. 
rab bbbıye Hrgi.t kGşat ..Umlf*. 

Dün gelen doktorlar arwJwl• 
Tevfik Salim, operatlir ce.n P.,. 
farla Hamdi Suat, Oımıan larllettl-. 
Orhon, Se .. er Kamil, ~ 
beyler de bulunmakta Jdl 
milnaaebetile Tıp fakiStem 
marazi müderrlıi Haqıjtli Saat iL 
bir muharrirlmize H.aydarpaft4• 
şunlan ıöylemittir: 

"-Tıp kongreıi .,\IMM ..... .... 
lere naı.aran çok cJ..aha c ... ........ 
tur. Ger k ı~eat mevz....,._ ... 
r kee asıl kongre, 'lne•zulana-:;...~ 
nelmllel ilmt rt.Aaniyet t8f11• 
orijinal etütler vardı. Her HP ~ 
grenin tekir.Aüle gidecr:..: 
Türk tıp ftiemine büy 
temln ed~~e~inden eminiz. ._. 

Gelce.ek kongrenin _..su kl
Şehirlcr de, klSylerde bü~ .. retffl
çükler~..n tegaddi mes'e)en de halta
.z:im ~enllcn bir nevi ke~ Ylr•• 
lığhhr ki bu da tegaddi uw • 

de.tdU'. 1 .. 
G •. ili" k' bu nıe•ıı:u ar 

ye bilfiil iştirak eyledi~i tetkikat 
neticesmde anlaşılmış olmakla 
hakkındaki k.arnrın rerine mtitte-

fi ıı k '.l rn r ' n·' tir. 

kur memurıyete nakli keyfiyetinin 
tahvili memuriyet mahiyetinde ol· 
duğu resmi ve gayri resmi icra 
kılınan tahkikatla tebeyyün etmek
le hakkındaki kan.rın rrr11rn mtıt• 
t~ f; \ f'J l l 1 ' . 

araziyi bin lira gibi cüz'i bh.• para 
mukabilinde baııka ına icar etmi . 
ltır e de EmlA~i metruke idares1 

• "' ...ıf'lLW';\.,,· kt ır 
:ı.or uyor . 1 .. ~k b" ehelD· 

~ Turk haynb lçın bu) ır 
m, ,,. • : 



Fransız ihtllallrtoen b•r sru11a : 6 

camoBBe oe~ri=nounnns 
~\il"• ·•ili~ 

~ Müşterilerimize ~ 

Kongre nihayet buldu 
Sı~hıye vekili Refik bey kongrenin 
hıtamında azaya bir ziyafet verdi. 

Borsada 
Sivil Tayyarecilik 
mektebi açılıyor --....... 12 - Sivll TayyareeHltf 

Marseyezin hü)rük sesi Parisi, in
tika cuyane mısralarının muazzam 

homurtusu ile dolduruyordu... . 
Yar.an : Henrl ROBERT 

= e 

;; Gazetemzde tftcearl lAn ı 
~ aeıretmek iıteyea t.earet· ı 
- haneler ve di!er mtleMe-
:= sefer, aramıztfaki aakaveııı ~ 
· - !eden dolayı, ilinlarını aa• ~ 
:;_:: cak lHofer • Samanon-Buly ı 
§ iliaat acentası] va11taalle 

Ankara, 19 [A.A] 
01&.ct1 mUB bp konpeeinin 

"'9aaı moa.,.ebetiyle Mhbat ve fç:-al •uan•et ~ldn doktor Refik 
l e~ tarafından Rei&icümhur hazretk.T. l>lyük mil!et meclili reisi 
le Pili• haaretleTine çekilen ve 
0•ıreain aelim ve tazi01abnı ar

z~den telgraflarla müşarünilevbi
mın cevabi telgraf rı :suretleri 
fUnlardaır: 

Y alovada ReiıdcGmhur 
Hazretlerine 

Hlaan,et fahimanelerlnde ltulun
maJda mıllbahl GçGncO mWI bp kon
grui buf(in intkat ve koap he
yeti umundyeıri TürkJQğün bayat ve 
kuvvet mııenbaı bilyGk rehberini 
ıelimlamaja bendenizl memur etti. 
CGmlauriyet iclare•inift ytlkllflk feyb
leri)"le teldılaGI yeluacta ylrtlyen 
Türk teitabeaııin inldpfı ba9URn
da aü ıa.Y.klnA ibru eyleditl 
çok yilluek bi111aye ve teveceOhle
rlyle •GhÜaHi• ve minnettar kon
rre uan•n payan•ız tuim •e hClr
met hlalilif.iai kabul buyurmanızı l....._ eıferim efeaclim. 

K.onpe relm doktor 
Refik 

Aakar&da tip konıresi reisi dok
tor Refik beyefendiye: 

Konpenin mıuhterem azasına 

tetekldl1'atımın iblatına tavaasut 
buyrubaaıını rica eder, kongreye 
mezkGr meaalılnde muvaffakiyetler 
temnni eclerim efelldlm. 

ReiıicOmhur Gazi 
Muıtafa Kemil 

lıtan bulda büyGk millet mecliıi 
relıi K.izim Paıa hazretlerine: 

Bu rln bıikat edea üçüncü mil
D T8rk bp konrre•i heyeti umumi
yui •ti nyuetpeDilhilerine aelam 
n derin hilraet hiılerini takdime 
beni memur etti. Bu •uifemi ifa 
ederken kongrenin inikadı huauıu· 
nda •aki iıtlrham.lanmmn kabulü 
;;;:1: * ~ \,av.ııl•" ......... n1ıe 

te-~ v uıWJ:gum• 
miyeıda zab dnletlerl•• m ttefi-
kan •eretl fahlre uahtuıa intihabı 
huıuıuntlald kuaruun lltfen kabu
lOıaQ rica ederim efendim. 

Kongre reisi doktor 
Refik 

Tıp koaırHI rem doktor Refik 
beyfendlye Ko.,,... içtimaı mlaaıebeti-

1Je ~uhterem doktorlanauz taraiın
daa W.ar olunan ıamimi hi . ta 
te kkl d Hıya 

1
J: r • erim. Kongren1n zatı 

bin rlyuetl tabhnda toplan111a11 
::-

1•ia çok fa1dalı neticeler ve
~_.!ellldlr. Konın azayi mu
ı..,.. ~tarafıma tevcih olunan 
m~tlvı azalıtuadan dolayı 
leriml tak._ -: ara •e hflrmet-

fSGJ(lk •J •l'lm efendim. 
. , mlllet mecliai reln 

S..,et ..WU,. Klana 
1 • 1 1cotnı..r1a.a..-
"onıreyı 1e lmlıyaa tel a •-
kllen cevabi telgraf sure:- fı~a çe-
Moıkon sıhhati umumıy"' unk 

S k 
e o-

miHrl emas o cenapların 

Tiirk milleti ve Türk tab:betl 
hakkıadaki ıamlmi temennllerinid 
taııyan ve üçiincO milli tıp kongre
ıini .el&mhyan telıraflannız heyeti 
umumiyede okundu. Dost milletia 
aamimiyetle metbu temenniyab ta
huıGıle karııl lndı. 

ilmi ve mealeld aahada Rus ve 
TGrk milletlerinin müıterek meaal
alnla iaki .. fı huıuıundadi temenni· 
yabma lftlrak eder, konrr• aza
••m ..ıa...lannı arzeylerlm efu· 
dlm. 

Sı!!k:n ve içtimai muavenet 
D vektkonrre reiıi 

o or Refik 

Oçtacl mflD ~Pk~a,odl9 [A.A] 
..n. t 17 d 1Teıi bu 
•- ıaa e meaaiıiae lb 
vermittir. Gelecek koap: ayet 
Ankarada toplanacakbr. KoD rene 
hitamı münasebetiyle sıhh t P•llhı 
ti .. a ve iç-
lnaı muavenet vekili Refik 8. 

ğıdaki nutku ıöylemiştir: .... 
"Efendilerim, Üçüncil milli 

kongresinin ruznamesi bitti O tıp 
d briT 'k .. I!' • çrG-

n en e ur cumnuriyetin' t 
'I d ı enı-

aı e en ve vatanımızın hayn 
t kk 

. na ve 
era ısıne a ışan büyük ili 

1
.. ın et 

ır.·.:c 111 ç tısı Itınd geçen bu IHm 

münak&falannın TOrk milleti I~ 
hayırlı olmaıını bazuaunuzda bir ke
re daha temenni etmek lırıabnı bul
datumdaa dclayı çok .evhriyon:nn. 
RuznaaMdeld etaıh naevaddı te.nh 
edea raportör arkadqlarmıP derula
te ettikleri vuifeyi ifa hususunda 
masruf meaailerindea dolayı kontre
miz na:.nına arzı tetekldir ederim. 
Kezalik huıuıi mesallerlni konğre -
ye arzedea bocalanmıza ve arka • 
dqlanıaıza da 1'1ltk bp menıup -
Jana1a •Gf&hede, mGtalea ve tahlil 
ıahasrnda nekadar çalıımakta ve 
nekadar kıymetli neticeler elde et
mete muktedir olduklannı ıBster
mit olmalan itibarile alenen t k 
k-ı b b"l' · ete -u Ol'Ç ı mm. Bu ilim t bbü 
ünG • tir ete -

1 11 8~ SW'etiyle kuvvetlendi-
ren azayı kirama da koa .. e t kk- · •. namıaa 
eıe ur ederim. Bu meyand .k. 

c1 koarremiz tarahndan T U:ı ı dın
Türk b ın an 

• .P eDe\1meaaine verilmit olan 
YUİfeJ1 eneGmenia k • takd' • 

1 
ı ongremizıa 

old ~nae iy~ bir tekUde yapmıı 
UaUIUl hepnniz tahid' B d ız. 

rl 
ua an dol.,. encGmen reiıle

ne ve nayı Lı __ 
kn '-~ auamıaa da tetek-
urtııen..t arzederha. 

Efendilerim, ltı •atud 1 b ı •t ann 11-
rap anna korumak olan ıizlerin l:Ma 

yolda daima muvaffak im . o amaı te-
mean~ ederken SOR söz olarak di
yecetim ki TGril heyeti hb'blyeakıin 
çok eıki zama11larda11beri fian olan 
sakin ve aizamperver meHiye llarşı 
duydutu derin alakayı tebartla etti
ren vakur tarzı münakata ve mG
bahaaan bizdea tonra geleeeldere 
de bY. .ı .. ı olıua. 

IM:lpf ettirmek iare harada bat
~7• ht•ltbiiı, yeai kararlarla tak
~ eıllldl, Gazi paşa oadde•inde 

•etre unt~lutunda vui arsa 
ccraiyet tarafından lS bin lıraya ıa: !111 a~ındı. Buraya büyük bir tayya
e t•naaı yapılacak ve ( Tanare 

•P0

8
r kuJObil) bin di•ada açılacaktır. 

urada havacılığa mert.il eden 
memleket ıençliti, kendisine mü
~lt bir çalıtm• sabası bulacaktJr. 

ynca tayyare banıarlan yapmak 
üzere 5000 liraya arazi aabn alın
mııtır. 

IlkbaharJa tayyarelerle posta 
yolcu ve etY• nakliyabna batlana~ 
c8:ktır. Tayyare cemiyeti itu işler 
içın Ud GçyGz bin lira a11raeakbr. 

Filistin mandası 
P.U, 19 

Flliıtin laadi1ab biltGn vap me
mleketlerinde bGyük bir tetir husu
le retlrnritttr. 

Cezairden bftka Faıta da arap
lar toplanarak Inrilterealn muHvi-
leri himaye etmeaiaü şiddetle pro
teıto etmifler ve binlerce imzalı 
1tlr prete.toname kaleme almıtlar
dır. 

Kudiaten relen halterlere g&e 
bupnkil ıGk'On aahiri ve muvak
kaftlr. Yakında yeni hadiseler vuku 
bulmaaı mahteme141ir. 

Bir tayyare gaip 
Kazaltlanka, 19 [A.A] 

Kazablanka-1'oloz poıta tayareai 
Tancadan baeketinden beri mey
danda yoktu!'. 

Bahri konferans 

1792 Temmuzwnua 14 ncü günü 1 
yapılu lttibat ıenllklerinde,. 16 ncı 
Loıdl ( Jul ) nin " Derebeylik ağa
cı " na bizzat ate, vermesini iste
diler. O zar: :ın halk böyle timsali 
teıirlerden ç~ hoılanıyordu. 

Binaenaleyh, İttihat şenliklerin
de Derebeylik atacmı ateşlemek, 

o pnuo zevkini haylıda.11 hayhya 
ve oldukça maıumane bir tarzda 
tatmin için kıralın eline geçmiş bir 
fır1attl. 

Fakat 16 ncı Louiı ( lui ) bu 
oyunu kendiae liyak g'Örmedi, "çok
tanberi ortada derebeylik diye bir 
fey kalmadığı" için kendinden tim
aali atacı ateılemeti istemek mana
sız oldujunu bahane ederek teklifi 
reddetti. 

Mahirane olmaktan ziyade ce
ıurane olan bu hareket hoınutıuz
lupnu bir kat daha artmdı, yakanda 
he11eyi ıürükleyip gatürecek olan 
~rtınanın homurtusu daha o zaman
dan duyulmata baıladı. 

0

Camille ( kamil ) o tarihte y· 
nesıne: 

" Gırtlaj'ıma kadar ihtifale bat-
hm." 

diye yazıyor. 
O ,On Pariı belediyesinde bir 

nutuk okudu: 
Camille bu nutkunda Pariıin 

ldiçük eMafıaı teskine çahfıyor, 
"İhtllilcilerden, diitmandan korkar 
gibi korkan " bu eenafa yaklqan 
lhtilAlin sihirli bir tasvirini yapıyor. 
Bu autuktan yahıız bY. cümle ala
Iun. Oıt tarafını o cGmleden anla
yabilirb: Efendilerim, Bçuacl mllD bp 

koagreabıia kapantbtmı araederlm. 

1 
Efendilerim, koapeaia aaçia . Vashingt&n. 20 [A.A,] 

tahsım hakkında f&terditi blyfik Amerika, Loadra bahri konferan· 

" Hep beraber iç.elimi Kucakla
fafıml Dilımaniar o zaman mağlüp 
olurlar! 

teveccGhe ıikranla arzı miainet 11118 4 murahhas göaderilecektir. . Oç hafta ıonra 1 O Ağuıt09 fır
tıruuı başlamıfh. eylerim. Hayah me1leğinin tealisine R 

mGnhaa1r olan ve tevcih oluaan usyada V88İka USU}Ü * •• 
vazifeyi yapabilmek heycanından 
batka dGnyada bir emel t .. ıaıayaA 
bu ada refildad.ia bu. 
mu ıçın tsldl!i""~i• . 
catına emin olunuz." 

Ankara, 19 [A.A] 
• Sıhhiye vekili Refik beyfeadiain 
nyaıetindeki bir heyet bu gün Bq
vekil İımet pa.. hazretlerini siya· 
retle konrrenln hi11iyatı tazlmkl
ranHlul anetmftt&. MOtarilnlleyh 
hazretleri teıekkürle kongre HaMaı 
ıeliıalamıt ve ke>11greye her •uretl 
muzahir olacaklarını beyan b e 
muılardır. uyur· 

Ankara, 19 [ A.A) 
S.hhiye vekili Refik b•y tarafm

c:laa bu IÜD ıaa 17 /30 da Ankara 
palasta bp konırea"-azalan terefi 
bir çay ziyafeti verilmiftir. ZiJafe:: 
Baı~ekll t..et P•ta hazretleriyle 
ıehnmiıı:de bulunan veldlter ve meb' 
uılar, ııhhiye veklleti ve matbuat 
erkim hazır bubanmutlardır 

ANADOLU AJANSININ °NOTU· 
Sıhhiye vekilini• nutku ile k • 
azan c1· onarre 
" na ver ıji çay dyafeti 
aongre he tini ne " , _ __. . 'e n 8&fveldl luauet 
acnnı &iyareti d . • 
iç Aaka ne aır olan yukandaki 
•ftkea ~· telftgrafı Ajanı•n Ankara 
1 ara ndaa dh .a... 
9 u 20 l'eçe Aak ~am aaat 

ne teYdi edila.S .ara tell'l'afhanesi
bu teı-.a f ıae de tıelgraflau 
d •·-••n tam be e 

aklka taahhurla b on f ••at, oa 
bir geçe A:aıı lau aabah onu otua 

di 
11 •ID tanbul ,_ 

ver ltnden De i 1 lllersezine 
zarur taahbura 'urtreri maalesef biz 

•ınııtır. • 

Prens-:;d:-=ö-G_a_l ...:.....__:___ 

Tayyareci 
1 

. Londra, 1g 
Geçen erde pilot dipl-. [A.A] 

İngiltere veliabdi aeyh.derm:•ı alaıi 
velanlarıaın ekseriaini bundan " oe
hava tarikile icraya karu •er-:0..,_ 

tl -· •• bu maksa a gayet mükellef bir ta • 
yare almıitır. Y 

Kesilen camlar 
Londra, 19 [A.A] 

Londradaki büyük mağualann 
~nıları bir zamandanberi eararengil 
hır .sur~tte kesildiğine dair poliı mü· 
durayetine vaki olan müteaddit şiki· 
ie:er üzerine icra olunan teraıaudat 
he ayyUdıt neticesinde bir takım et· 

aa tahta tevkife alınmııtır. 

Moskova, 20 [A.A] La Fayette ( la fayet ) aleyhin· 
Rusyada ordunun i~eıini temin de kendindea istenilen ittiham e· 

=~~m~n~;t,~ı;i~rnutil•'! ...c!e;:;r:=t:iiiii;ı:ııtıliırı1=:e~!k.~~:;..,S~· ~;.j._ii;31="1f2:dde~~uaua -- ilieyain Yiirildftt; 

Tr ti t•k Bu Nt haberi Gzerlae ldU.e-
BDSa an l yantı lerln tehBke çanlan çaluımafa bq-

Paris, 20 [A.AJ lada. 9-10 Atuıtoı pceai idi. 
Umumt trıneıtlıuıtik kumpanyas1 Bv işaret üzerine butan Parll si-

htlacm~::_lndgilizlerin "Majeıtik,. trans· liha anim •e ıokaklara dökGldü. 
1 anti:"' eıı daha büyük ve Alman· Heryerde halk, yeamek veya 81-
!ann tl Derik". inden daha eeri bir mele •aatlnla bOIUI ettftlni bajaran 
rann ant ınoasına karar vermiştir. ilatil&J relaleriain tahriki ile ayakla-

f J il aıyordu. r an as. eri reisi cı • ., kltyler donanmıtb; s ak-

Belgrat, m [A.A] 
lrıaada asileri reiai olap Kıbrıs 

adasından laçarak buraya gelmiı olan 
·S
1
dtuart• ~· bir Macar mecerapereıti 

0 uğu nnyet edilmektedir. 

lardan, ırfttllfvtı blyGyen bir ıel pbi, 
sincll'laden bofADmlf, aametll .. 
korkunç bir baAD sGrld botah
yordu. 

MonelllaiH ( •arıeyea) in bn. 

Komşularımız 

Bir telgrafa göre, Ingiltere 
lraka istiklal verecek 

R 
BACl>ATTAN BiR MANZARA 

•n'ln bir lwı !Wanrbı .... dahilr mou talall1e oclen, ld ••triyab., dDa rel•• bir telgrafı 
Mac Donalfl le it 1.tlkllllerinl veren kabale .. yaa ,.a.terecek mahiyet· 
kelere ı.- • lnftİmD mOıtemle- tedir. 
bakıhrta, • takip ettitf •iyaaete Bu tel.,af pdar ı 
vldlade 1ca18d!~e P.nlal iktidar m.. Loadra, 20 (A.A:] 
seti llariciye • ta lıısUterenla siya• 1'1aı.6mauar mahalli, ta.ııa. 
1ca1a1a derbain;:ld rnanuaaın bat- reaı. yakmda trau utlldaı ..... 
ıazetelerinfn ıoa. z~ Çfllpu. iıı,WS hted•ceii mttalunada balan· 
ndan aonra, burada."1 iatla vak' alan• maktadır. 
datnun da l'erive ah la~lz mu• B tdat, 20 [A.A) 

lllllaıı lehlad•· Kabine iıtifa et i tir. 

yük ıeıi Parlıl, iatikamcuyaae mas• 
ralarınm muazzam ho111urtuw ile 
dolduruyor, mar,,ın tannae dalgala
rı, .ımütevah mevceler halinde, Tu
illeriea (l'üylerı) ıarayıua çarpıyordu. 

Hucum Karoua1el (Karuıd) den 
başladı. Kendilerini olduklan yerde 
kılıçtan geçirten İsviçreli muhafız 
kıtaat nın kahramanca müdafaa11, 
ihtilül dalgaamı durdurtamadı.Tuil
leries düştü: lhtilil muzaffer olmuıtu. 

Halkı sürükliyenlerin ilk ıafanda 
Canille Desmoulinı (Kamil Demulen) 
ile Danton bulunuyordu. 

Lucile (Lusıl) in bir mektubunda 
bu tarıhi gecenin bumma]ı saatlerini 
yaıatan baıı tafsHat buluyoruz. 

Lucile (luıll) Cordelier& (korde
lie) kilisesının çaniannı " yaşaaın 
milleti ,. ıayhalannın sokaklan Çln· 
lattıtını, halkın Marseillaire marşı 
söyliyerek geçtiğini işidlyor. 

"Çok geçmeden herkesin silah
landığına gördüm, diyor. Camiille 
(kamil) , ~evgili Camille'im .UDCle 
bir tMekle geldi. Birkaç dakika 
dinlendikten ıonra tekrar halka 
kP.nşıp gitti. Meş'um çanm seaini 
işıttlm. Birkenbire Madam Dantoa: 

- Top atıyo lar ! 
"dedi ve bayıldı. Komşulardan 

bir kadın avazı çıktığı kadar batı
rarak "bütün kabahat Camille (ka
mil) de 1 " olduğunu söyledi. Belki 
de büsbütün haksız değildi. " 

Sonra, kıral taraftarlanndaa ra
ıı:eted Suleau (siHo) nun kafa&1 ke
ıillp mızrak ucunda Paris sokak· 
lannda dolatbnldığı işitildi. Zaten 
bu moda haline gelmitti• 

Lucile (lüıil) ilave ediyor: 
" Sekiı. gün iç.inde herpy olup 

bitecek. Şatoda a:tnalan kınyorlar; 
laraliçenin tuvalet f .rçalanm sün
gerlerini bize getirdiler; gümit ta
kamlan ayaklar albnda çiğneniyor ... 
Ne g'"leyanl .. 

Ertesi gün Danton nazır ol-

muıtu. 
- =Cz••Q• ( K•r" ~ ....... otla 

badi decllji gibi " top aaye•de 
" dl' " a ıye nezareti kiübl umatmtsf 
(milıtetan) oldu. 

Camille kemali iftiharla: 
" Lamognon (Lamuanyon) lann, 

Maupeou (mopeu) lann sarayına, 

T~il!ere• (tGyleri) nin redltinden 
gırdım." 

diyor. 
Ve bunun Gui•e de ( memleke· 

tinde) yapacatı tesiri dütüııiyordu. 
* * * 

Biru ıonra Conventioa (konva-
nılyon)a meb'uı intihap edildi. Bu
nu mGteaklp Ey161 katliimı oldu. 
Binlerce, esir, papaa, kaclm, lrıln 
tehevvürden, urhot bir hale 
relen kalk, kati••• tarafından kıl"''
tarpanla öldGrilldG. 'I'.., 

Bu korkunç kitaba •tır •cbaB
nln Dantonla beraber Dumoulbtı 
(demulen)nin omuzlarına yGldeaditf 
maal'eaf muhakkaktır. 

Convention (konvanlıyon) mec
Bıi 16 nici Louiı (Lui) nin idamına 
karar verirken De•moulinı ( Demu-
len) aynı tiddetl g6ıtermittir. 

" Kıral ölmekle bir insan bile 
eksilmit aayılmaz 1 Ben bu ölümü 
milli meclisin ıerefl DamJna hatta 
ıeç kalmıt addediyorum." 

cli7e batanyorclu. 
Şunu da süy Iiyelim ki Lueile 

( lusil) kocaaına itidal tavsiye ede
cek y adıhşta bir kadın detfldi. 
ÇlnkG oda daha o zamandan Ma
rle-An\olnette ( Maric Antuaaet) ha 
idam mı ııtiyordu. 

Yudıtı bir mekbıpta eliyor ki: 
" iaret ben kıraliçe olaaychm 

ve teb'anun felike1',_ne baia oltlupm 
lçi11 ali.mhae ~ veril.eydi, ça1,.. 
bir halk ıara11m• pflp beni tanı
ma Jalutmıyaeak •u.r•tte idam seh
puaaa dl'Clldulıı •1• beklemezdlm-

Bu dllete mqdan vermez, bG-
tfln dlilJ:.a~ dehfet verecek bir 
111•1• lJJQrdGm. 

"' Umumi meydulann birinde 
reni• bir çevr• yaptırdır, ortaya 
oclun 11tdanr, kartısına da bir mih
rap kurdururdum. 

"' Oı fGıa o mihrapta kilaabn 
rabba bamaaa dua ederdim· G la Q 

,O. alevlu i~lnde caa •e;eo!~ 
Gçilactl rün, ailemla matemaecle 
efradı benlaale beraber ateıwöa 
rellin lıterdlm; bu meruim rece 
yanıt meş'aleleria ıtıtı altına yap• 
trırd ·u.,. (BttmecMJ 

~ idarehanembe göntl~ek : 
-=zaruretinde idiler. ikdam~ 
_ gazetesi ile m~ktir acUıta I = arasındaki mukaveleyi [1 = Eylô.1929] tarihinden itibar ~ 

a en feshettik.. binaena\evb,-i 
~mfit terilerimiz Ulalanntike = 
·- dilerine en kolay gel~k ~ 
~ ~ekilde gazetemizde nefl'• fi 

ettirmek ıerbeatitrine ma- ~ 
== lik!irler. Bu hueıuta mit-~ 

terdere admi ıuhulet p 1 
= t~rl_lt;_ceği gibi telefonla da- ii 
__ hı ılaıı kabul olunabileeek 1 = ve arzu eden t1earetlaane- e 
i5 }erle, bu.hmıusta g&iltmek ~ 
:: üzere, ılan memaroanuı ~ 
~ nezdlerine gönd.erileeektlr. ı 
~ Hem İkdamın Ye bem· • 
ede müıterilerlmizln menfa-~ 
;atlarını korumak için ihdy~ 
~ettiğimiz bu itan serbesti· : 
;;; sinden milıterilerimid~ 

her itibar ile memnnn !i 
:!" kalacaklarından eminiz. = 
~ -
s = 
: iKDAM ~ 

~ 
= nan ocretıerı ~ ;; = 
- = = Tek efttuoda .. lltİIDİ e 
:S 7-8 inei sayfada 25 k~Uf 

= 1 5-6 UlCI " 58 " 
4 ftDcü " 80 • -

- 3 üncii " 120 " 1 
~ 2 iDcl " 200 • 
E Banka ve ....... M.llye 51 
iii""lan hUMllli tllrileye ......-. e 
!i!i Tiearet midürfy4'ltniıa, prketleda =: = tesciJi baklundaki illalarffe katiJııl 1 

adlllikler ve aaoalm flrketler 
~ ilanları, nntlmi otuz karuftm' ·= = Devaiı' ve m.,..._tı reunlye 
!!! ilin.lan, Tirk mektepleri ve a9si = 
fi mimetire ilinları uatimi yinai 
E kuruttur. -= 
İffi\llll\llUIUlll\llllllUlll"1UUHllll1ttfflllUIUIMllllK\HiRllllllllİffl 

Sovyet tahıidatı 
~19CUJ 

Tokyodan Röyter ajauıaa bildiri· 
liyor: Japon matbuatımo iıtı'bbımaa 
nazaran yokarı Mogolistanda Scrryet 
hükimeti yqları 20 ile 40 aruıoda 
bulunan bütün erkekleri ıilib altıaa 
davet eylemiştir. Hu.kUıneti mezkftıe 
icabı halinde Çin hududuna sa bin 
kitilik bir kuvvet ıevki için tedari· 
kattı bulunmaktadır. 

İngiliz zenginleri 
Londta. 19 [AJA] 

İngiltere kırallarındaıa "Joha,, un 
1215 senesinde İngilis kaauu eMIİ· 
sini tastik ve imza ettiği "lluna71110· 
de,, nımıadaki tarihi şatonun bul 
bakiyesi İngıliz milletine ibda edil· 
mek üzre bir kaç zengin tal'afıadan 
mubayaa olWlmuıtur • 

Fasılasız ça -ı _:mı 
Moakova, 20 [ A.J.. J 

Tu ajansı bildiriyon .fuduıı 
çahşmı• denilen uıultto kabulü ame
le mahafilinde §iddetli teeeıüre tebe
biyet vermiştir. Amele, 4 gUD çalıım· 
ak ve beşinci günü iatirabat etmek 
istemektedir. 

LaHaye'de yunanlılar 
Atina, 20 [A,A) 

Hava ajua bildiriyor: 
Nazırlar mecliıiade beyanatta 

bulunan h ariclye nazıri M. Michalo
copou., Yunaıaiataom La Hey' koa• 
feranauıda tatmim edilmif ve M. 
Veaizeloıua şrrkı karipte suBaan 
muhafaza edilecetine dair teminat 
elde etmit olduj'unu ıöylmlt ft dl· 
ter her hanfi bir devlet tarafından 
tecavüz vukuu takdiriade ln,stere· 
nin Yunaaistana muzaheret etmul 
için İnfiltere ile Yunaniıtan aramı· 
da müzakerat cereyan etmlt oldu
tun.a ~air olaıı haberleri teblp .,. 
lemıştir • 

Sofyada bir mü18k t 
Sofya, 19, [M] 

Yugoılavya sefiri Lu rfla Nt
vekil ile gayet aatlblm bir aaGIAbt· 
ta bunmuetur. Bu aailUkat. ~
lerde hudut me1elelerl. .hakkında ild 
memleket ., .... da teati edlleD ... 
talar etrafında ~ etmiftl. Ya· 
kında Bulpr ve Yuıopv murah
lau heyetleri pirotta ikinci defa 
.-ıarak topluacak " hudut m l1aa. 
Js.ıata ile haAduıa ilci rafın~ald 
emlak 1ne1ele erınl kalletmek iı,in 
an" k r ic A r 



IŞUUIN 1 

Dilrıkil ye1.riş 
-ve bok~ 

Moda değişti: Bu sene ka
dınlar uzun etek giyecekler DarvDnö~mB 

AlphontJe Altau'İ 

:C 1 inci sayfadan mabat ] 
çarpıyordu. Neticede Melih puvan 
heaabile kazandı. 

Necmi -lstavro 
Bu müsabaka günün en heye

canlı maçı oldu. Her iki rakip çok 
sert, çok atak dövüıtüler. lıtavro 
genç olmaaına rağmen tecrübeli ve 
eetin bir rakipti Necmi, bu vücut 
teıekkülitı çok mütekamil rakibe 
karşı tecrübesi daha u:, fakat bilgi
•i belki daha çok bir muhasım va
ziyetinde kalıyordu. 

Müsabaka iki rakibin mütemadi 
hücumlariyle geçti. Cerek Necmi 
rerek Istavro azami kabiliyetleriyle 
çalıtıyorlardı. Mamafi Necminin daha 
bakim vaziyeti, ıert vurutlan göze 
çarpıyor,buna mukabil Istavro şayanı 
dikkat bir mukavemet gösteri
yordu • Bilahare ıon devirlerde 
Necminin vurduğu birkaç yum· 
ruk başka her hangi bir rakibi 
mukavemet etmeğe kafi iken lsta
vro kıpırdamdı bile! Fakat ıon 
devrelerde Necminin hakimiyeti 
büsbütün arttı ve lıtavro sersemle
mit bir halde son ravundu bitirdi. 

Neticede Necmi haklı ve şerefli 
bir i'alibiyetle kapandı 

Kani-· Celal 
Bu maç Celalin abondone etme

ıile bitti ve Kini galip ıayıldı. Hal
buki Celll abondone etmemiş, Ka
ninin hatalı bir vuruşu ile müsaba
kaya devam edemiyecek bir hale 
gelmifti. Hakem heyeti buna ehem
miyet vermedi ve Kaniye bedeva 
bir galebe bağışladı. 

Menaşe • Hakkı 
En ıürültülü, en patırtılı maç 

bu müsabaka oldu. Tepebaşı bah
çeıini dolduran muıevi vatandaş
larımız Meşanayi hançerelerinin 
bOtün kuvvetile tetci ediyorlarJı. 

Bu mütemadi gürültü her iki 
boksörün asabını i'erdi ve dövüş 
adeta vahşiyane oldu. Maç bittiği 
zaman iki hasmın her ikisi de kan
dan tanınmaz bir hale relmişti. 

Neticede Menaşe pu van hesabile 
galip i'eldi. 

Kemal • Sııl.·ı 
Son maçi Kemal-Sıtkı yapti'İar. 

Beklenen bu müsabaka günün en 
heyecanlı karşılaşması oldu. 

Maç baştan başa müsavat için
degeçti. Neticede hakem heyeti ke
mali ralip addetti. 

Bu karar, kendinden yedi kilo 
daha ağu bir rakibe karşı muvaffa
kıyetle kartı koyan Kemale haklı 
bir şuef kaz.andırdı. 

Dünkü yarışlar 
Sipahi ocağı tarafından tertip -

olunan vilayet sonbahar at koşusu 
dün Veli efendi çayırında yapılmış
br. 

Yarışlara saat iki buçukta -baş
lanmışbr. 

Üç ve daha yukarı yaştaki yerli 
ve arap at ve kısraklara mahsus 
1600 metro mesafelik birinci koşu
ya yazılan hayvanlardan Sürhan, 
Kısmet, Merzuk, Güzel İzmir iımi
ndek!le! girmiş, Küçük Tayyar gir
memıştir. 

Bunlardan Sürhan 1,49 saniyede 
birinci, Kısmet 1,52 saniyede ikin
c~ Güze.l İzmir 1,58 saniyede üçün
cu gelmışlerdir. 

Birinciye 400, ikinciye 75 üçün
cüye 25 lira ikramiye verilmiştir. 

Dört ve daha yukarı yaşta ve 
hiç koşu kazanmamış yerli ve arap 
at ve kısraklara mahsus 2000 met
ro mesafeli ikinci koşuya dünkü 
nüshamızda yazdığımız gibi Şahin 
isminde bir at girmiştir • 

Şahin 2000 metroyu muayyen 
olan 2,29 saniyede katettiği için 120 
lira ikramiyeyi almıştır. 

929 ıenesi zarfında kazandığı 
ikramiyeler yekunu üç bin lirayı 
geçmemiş olan dört ve daha yukan 
yaştaki halis kan İngiliz at ve kıs
raklarına mahsus 3000 metro meıı;a
feli üçüncil koşuya Primrol , Man
zika, Froydinav isminde üç at gir -
miştir. 

Primrol 3,25 saniyede birinci, 
Froydinav, 3,26 saniyede ikinci, 
Manzika 3,32 saniyede üçüncü gel
miştir, Birinciye 850 lira, ikinciye 
100 lira ikramiye verilmiştir. Son 
koşuya saat on altıda başlanmıştır. 

Y etli ve orta at ve kısraklanna 

mahsuı 3000 metre mesafeli bu ko
:şuya Pötiari, kısmet, Merzuk, Güzel 
fzmir, Makbul isminde beş at işti
rak etmiştir. 

En fazla atın girdiği bu koşu 
hakikaten heyecanlı olmuı, Kısmet 
3,40 saniyede birinci, Pötigri 3,45 
saniyede ikinci, Güzel lzmir, 3,47 
saniyede ü~üncü gelmiştir. 

Birinciye 200 ikinciye 100 üçfin· 
cüye 75 lira ikramiye verilmiştir. 

Dünkü koşular pek kalabalık 
olmuştur. 

Bu yarışlarla bu senel<i lstanbul 
at koşuları bitmiştir. 

Çinde müsadeıneler 
Moskova, 18 [A.A] 

Tas Ajansı bildiriyor: Çita şeh
rinden bildirildiğine göre, Mnnçuri
de Çin kıtaatı bir sovyet keşşaf 
mevziine ateş açmıçlardır. Çinliler 
bu mevldi i~gale çalışmışlarsa da 
Ruslara gelen imdat kuveti mütea
rrızları püı:kürtmüştür. Pogranichna
ya ve Blagovesch- tchensk mıntaka
larında Sovyet köylerile karakolları 
bombardıman edilmiştir. 

PARIS TERZIHANELERINiN BU .:>cNE IÇIN HAZIRLADIKLARI 
UZUN ETEK MODELLERi 

Moda kralıçası tahtını Paris'te, 
~'La paix,, sokağında kurmuş, bü
tün dünyada hukmünü sürtiyor. 
Fransız kadınının elbise israfı 
me!:!elesinde darbı mesel haline 
gelmiş bir söz var: " Giyecek bir 
~eyim yok!,, Bir kadın yeni çıkan 
modaya göre, elbise yaptırmak 
istedi mi, gardarobası tıklım tıklım 
dolu iken gene bu. sözü söyler. 
Kadın ruhunun modaya karşı za· 
afını bilen "La pıiİX,, sokağındaki 
kraliçanın i:i gücü oradaki muh
te~em terzihane sahiplerine etek
ler dolusu para kazandırmak, fa. 
kat hükmü altında bulunan kadı· 
na da bulunduğu muhitte istediği 
gururu vermek için, yeni yeni 
modelJer icat etmektir. 
Bu modeJler en ziyade kış ba~lan
gıcmdu, yani her~n Pl_!idan, 
. ~lyfiyedcn Parise avqetinCf~:,Brta-
ya atılır. En yakında ya<lılan muh
teşem tuvaletler hiç işe yaraması 
deye, yeni model muhakkak bam 
başka hir şeydir. 

Şimdi de "La Paix,,deki kırııliça 
böyle istemiş, kadınlar uzun etek 
giyecekler . Papa bile kadınlara 
•'Uzun etek geyin,, diye barbar ba-
ğırır ve kimse dinlemezdi. Fakat 
:.imdi göreceksiniz, moda kıraliça· 
sının emri nasıl derhal yerine ge 
lecek. Hem de kısa eteği candan 
se,·en genç kızlar hile. 

Yeni moda hakkında dün ajans 
şu telgrafı verdi: 

Lon<lra, 10 !A.A] 
Daily Mailin Pari., muhabirine 

nazaran Cihan modasını tayin eden 
Fransanın büyük kadın terzileri 
eteklerin biçimini bütün bütun de· 
ğiştirmeğe ve 20 sene evvelki mo
daya avdetle eteklikleri hemen 
hemen ayaklara kadar uzatmağa 
ve dekolteyi temamen ortadan kal· 
dırmağa karar vermi~lerdir. Bu 
karar moda düşkünü kadınlar ara
sında hararetli ve heyecanlı müna· 
kaşata sebep olmsktadır. 

@iceU<elfil ~D~<elfil 
Revü Blö nıulıarriri 
Fransada ınünte~ir •·Revti blö,, 

müdUriı M. Gatye olin şehrimiza 

gelmiştir. M. Gatye memleketimiz 
hakkında tetkikatta bulunmak üzre 
şehrimize gelmiştir. M. Gatye ayni 
zamanda Ankara, Bursa, İzmir ha~·a· 
!isini de gezecektir. 

~ffarıci taarru.0lar 
Londaa, 19 [ A.A ] - Cenevre

den bildirildiğine göre cemiyeti ak· 
vamın üçüncü komisyonu harici bir 
taarruza uğrayan hUkQmetlere ya
pılacak nakti muavenetin şeklini 

teabit etmiş ve henüz proje halinde 
bulunan beynelmilel muahedenin 
ikmalini gelecek seneye brakmağa 
karar vermiştir. 

. Londra, 16 
lngiliz matbuatının bir kısmı 

neşrettikleri makalelerde İngiltere
nin Filistin siyasetini tenkit etmek-
te ve burada her dakika mühim ha
diseler baş göstererek İngiliz nufuz 
ve haysiyetini tehlikeye koyması 

muhtemel olduğunu söylemektedir
ler. Bir kısım gazeteler Filistin man
dasının terkedilmesini talep ediyor
lar. 

O tarihte · dediğim çok eski!
eczanenin birinde kalfalık ediyor
dum. 

Eczacının gayet iyi bir huyu var· 

1 
dı. Dükkanda hiç durmazdı. Ben 
de esasen nezaret altında çalışmak 
benim de hiç işime gelmediği için 
beni kendi halime bıraktığı için 
ustama oturup kalkıp düa ediyor· 
dum. 

Mü~teri seyrek, i~ azdı, 
Kendime birde yoldaş bulmuş

tum. Bu ihtiyar bunak bir pinpon
du. Onun da benim gibi işi yoktu. 
Her gün öğleden sonra eczaneye 
geJir, akşama kadar benimle otu
rup çene çalardı. 

O zaman mahut tekamül naza· 
riyesinin vaz meşhur ingiliz alimi 
Darvin henüz sağdı. Tekamül na· 
zariyesi de adeta günün meselesi 
idi. 

İhtiyar, papaz kafalı bir adam 
olduğu için Darvinin dine uymı-
yan nazariyelerine fena halde içer
liyordu. 

Ben de onun inadına Darvini 
müdafaa ediyordum. Ben söyle· 
dikçe o ifrit oluyor, o söyledikçe 
ben köpürüyordum. 

Böylelikle akşam da oluyordu. 
.Mama fi ihtiyara laf yetişdirece· 

ğim diye hazan saçma sapan şeyler 
yaptığım da olmuyor değildi.. 

Hatta bir gün bir müiteri iki 
reçete getirdi. Bir saç Haçı, bir de 
öksürük şurubu. 

Haçları yapıp verdim. 
Bir hafta sonra adam gene geldi: 

- Ilaçlardan çok istifade ettim. 
Öksürüğüm geçti, başımda saç bit· 
meğe başladı. Yalnız şu saç ilacı· 
na bir çare bul:ıanız... Saçlarıma 
sürünce .şapk.am__kafam.A YADJsıvor. 

Alıp ııaçıart ıııua} eut:: cttlm. Ne 

görsem beğeniasiniz? Şurubun eti· 
ketini saç ilacı şi~esine, saç ilacı· 
nınkini de şurup şişesine yapıştır· 
mamış mıyım? 

Fakat. asıl garibi, bu ters tedavi 
doğrusundan daha iyi tesir etmişti! 

Kabahat hep ihtiyarda idil 
* • • 

Baytarın kar gibi beyaz bir kö
peği vardı. Adamcağız köpeğine 

çok düşkün olduğu için ona nazar 
değmesin diye İngilizce "siyah,, 
manasına geieıı Black ismini ver
mişti. 

Bir gün hayvana bir kaşıntı 

arız oldu. 

Ih ti yar derhal bana koşup l 
peği için bir ilaç istedi. t 

Bende bir iJaç hazırladını. 
zah su ile hayvanın tüylerine gf'J 
bir banyo yaptık .• Banyodan 
ra köpek kurunmak için sak 
çık ti. 

Black gittiği gibi dönmedi. 
Geri gelen köpek Black bil 

minde, Black boyunda, başka 
köpekti. 

Fakat her nedense endişeli 
tavurla ihtiyara yaklaşıp elini 
lamak istP.di. 

Bizim bunak iğrenerek çekill 
- Haydi oradan, pis haY'1' 
Sonra kendi köpeğini çağırdı' 
- Black! Blackl Black! 
Zavallı hayvan üınütsüz ha 

!erle ihtiyarın üzerine sıçrıyor: 
- Black benimi kimi arıyor. 

demek istiyordu. 
Filhakika Black olmasına Bls 

tı, fakat her nedense ismi gibi il 
kara olmuştu. 

İhtiyar şaşırdı, ben şaşaiadılll' 
Mamafi biraz düşündü1'ten r' 

ra muzafferane bağırdım: 
- Gördün mü? Darvin natİ 

ycsine inandın mı? Hayvanlar 
mek yalnız muhitlerine uyDl~ 
kalmıyorlar, ayni zamanda isiJ 
rine de uyuyorlar ... 

Bu hayvana "kara., manas 
gelen Black ismini koydun, o 
böyle karardı. 

İhtiyar fena halde kızdı, bS 
ağzına geleııi söyliyerek çıktı, 
daha da eczaneye ayak basmadı·· 

* . . ·" Meselenin iç yüzünü ibtiYV 
s?ylememiştim ama size söylif 
yım. 

"Köpeği kurşun ve kükürt 'O' 
rekkebatındın bir iJaçla bsrı 
ettiğim için Black ismi gibi 'b}sC 
vıuoı~•w • 

İhtiyare bir daha rüyada b 
görmedim. f'dkat köpeğini ,; 
sıra mahalJede göriyordum. ,1 

Beyaz postuna bilkimya -ve 
yim kuzgunu sıyah renk, ys 
yavaş ağararak evye}a berbet ..J 

külrengine, sosra kirli bir beJ~. 
tahavvül etti ve nihayet uzun 
1.amaıı sonra eski beyazlığında 
rnr kıldı! 

Nakili: Kamr-' 

Kadim 18 mezat 
Rodos, 19 [.4-' 

Rodos adasında 18 mezar ıJ 
çıkarılmıştır. Bunlann içinde ;ilı' 
kadarı büyük bir ehemmiyeti 
olmak üzre 142 vazo bulunnı~ 

DSTANBUIL MAAŞlLARD M lJ IHASE B ECI LiG D N DEN: ~AT 

- ~aaş 
Sultanahnıet 

s~hiplerinin nazarı d~kkatlerine 
Iyip Samatya :aası!!!J!aşn_ Haydarpaşa Üsküdar Beşiktaş Beyoğlu .Faıih 

dan y2. k. 
:+W .... dan ya. k. dan ya. k. dan va. k. dan ya· k. dan va. k. dan ya. k. dan ya. k. 

----lllllİ·--- ............. 
18 Eylül 929 çarşamba 

günü (Kadınlara) 
19 Eylül 929 perşeme 

günü (Erkeklere) 

21 Eylül 929 cumartesi 
günü (Kadınlara) 

22 Eylül 929 pazar günü 
(Erkeklere) 

23 Eylül 929 pazartesi 
günü (Kadınlara) 

24 Eylül 929 salı günü 
(Erkeklere) 

25 Eylül 929 çarşamba 
günii (Kadınlara) 
26 Eylül 929 perşembe 
günü (Erkeklere) 

Asker tekaüdü 10001 
Mülkiye tekaüdü 6501 
Asker ailesi 8001 

1 
Mülkiye ailesi 5001 
lııni)C lekaüdü "C aileaı 501 
Hizmeti vataniye 

r 
Asker tekaüdü 10651 
Mülkiye tekaüdü 6651 

l Asker ailesi 8351 
Mülkiye ailesi 5201 

( 
Asker tekaüdü 10751 
Mülkiye tekaüdü 6751 

l Asker ailesi 8601 

l 
Mülkiye ailesi 5351 
Asker tekaüdü 
Mülkiye tekaüdü 
Asker ailesi 
Mülkiye ailesi 

5896 
5600 

10650 
6650 
8350 
5200 

601 

10750 
6750 
8600 
5201 

10850 
6860 
8800 
5500 

8965 
5600 

38001 
32001 
32001 
32001 

4501 

38151 
32576 
36201 
32101 
38301 

36401 

38401 

36526 

38015 
32575 
36200 
32100 
4525 

38300 
32636 
36400 
32180 
38400 

36!>25 

38500 

36530 

40001 
28001 
42001 
29001 
4001 

40301 
28151 
42901 
29201 
40501 
28301 
43201 
29351 
40801 

43501 
29501 

40300 
28150 
42900 
29200 
4080 

40500 
28300 
43200 
29350 
40700 
28369 
43500 
29500 
40810 

43770 
29600 

21501 
12001 
20001 
19501 
2501 

21751 
19051 
20251 
19561 
21951 

20501 

22101 

20651 

21750 
19050 
20250 
19560 
2510 

21950 
14-080 
?.0500 
19610 
22100 

20650 

22250 

20776 

28001 
18001 
26001 
16001 

2001 

28351 
18151 
26451 
16301 
28651 
18301 
26901 
16551 
28901 
18401 
17251 
16701 

28350 
18150 
26450 
16300 

2060 

28650 
18300 
26900 
16550 
28900 
18400 
27250 
16700 
29125 
28460 
27252 
16860 

33001 
22501 
30001 
21001 
3001 

33401 
22651 
30501 
21251 
33801 
22701 
31001 
21451 
34051 
22801 
31401 
27576 

33400 
22650 
30500 
21250 
3040 

48001 
26001 
45001 
25001 
3501 

33800 48301 
22700 26101 
31000 45401 
21450 25151 
34050 48551 
22800 26201 
31400 45751 
21575 25251 
34210 . 48701 
22900 26261 
31401 46051 
21675 25351 

1 Askeri, mUlki, ilmi, tekaütlerin ve yetimlerin, d·ılların balada gösterilen günlerde Eylül - ili Teşrinisani üç aylık maaşları verilecektir. 
2 - Günü gelmeden hiç kimseye istisnaen maaş verilemez. 

48300 
26100 
45400 
25150 
3601 

48550 
26200 
45750 
25250 
48700 
26260 
46050 
25350 
48820 
26320 
46320 
25425 

52001 
14001 
50001 
13001 
1502 

52201 
14151 
50251 
13151 
52351 
14251 
10501 
13301 
52451 
14326 
50651 
13401 

52200 
14150 
50250 
13150 
1650 

52350 
14250 
50500 
13300 
52450 
14325 
50650 
13400 
25530 
14400 
50720 
13470 

dan -17001 
10001 
14001 
8001 
1001 

17301 
10151 
14401 
8201 

17501 
10201 
14751 
8351 

17701 
10301 
15001 
8501 

3 - Gününde müracaat eden her şahsın içtimai mevkii ne olursa olsun numara almağa ve sırasını beklemeke mecburdur. 
4 - Erkeklere mahsus günlerde kadınlara kadınlara mahsus günlerde erkekJ"re maaş verilemez. 
5 - Bilumum sarraflar imzalarını muhtevi verecekleri listeler mucibince günlerins dahil olan maaşlarını merkezden akşamları alacaklardır. Bunlara şubelerden maaı verilemez. 
6 - Hiç bir kimseye bir günde iki cüzdandan fazlası için numara ve maaş verilemez. 
7 - Muayyen gününde gelmeyenlerin maaşları müteakip günlerde verilir. Yeterki kadınlar gününde kadınlar erkekler gününde erkeklerin müracaat etmeıi şartbr. 
8 - Maaş tevziatında bulunan memur polis j<mdarma hiç bir kimsenin maaşını alamaz ve tavassut edemez. 
9 Bir günde alınan numara ertesi günü istimal edilemez. Yeniden numara almak mecburidir. 

ya. k. dan 

17300 3001 
10150 2001 
14400 1 
8200 1 
1132 1 

1 

17500 3301 
10250 2151 
14750 351 
8350 251 

3501 
3351 
601 
451 

3Sl1 
3651 2~ 2351 

851 1~ 
651 

17700 
10300 
15000 
8500 

17870 
10350 
15200 
8570 
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' Borsa 

Nuku~ ..-,. 
l lngiliz liraıı 
ı A-.;u dolar 
:ıo v._ cı..uı 
1 Aı... t\•rlıt aarlı: 11 A-tvr• 1111..ı 
HI.ey R--.r• ~ 
ro ı.e.. Buıa-
ı Fe!am11t llloıl ı. 
28F.....,. lnuıkı 
20 lıal,.... lireti 
20 Kunua Çek Jold nk 

' 1 Çıruaed• •ll'<ly•t 

1 

ı Zloti ı:..ı.ı.ıan 1 ' 
20 D111.,. Yopılavy• 
2t1 llelçllto l'nnlu 
l P-ı. hpanya 
20 lnlçre froalu 
l Mecldlya • 

Çek 

' 

29 75 
82 

162 7 
118 25 
123 

22 s 

114 
so 

797 t 

Londra l lsterlin 1011 
!'ilV)'ork 1 rilrk l. Do 

1 

Parlı 
llllano 

. Berlla 
Sofya 
llribel 

Aa•tirdo• 
cı. ..... 
Pra8 
Vjya.a. 
Madriı 

" Varta-.. ., " 
Adaa 1 •i • !17 
Bük.ret 20 ı.e,. K.uru 24 15 
.M.oılkoTa 1 Çronen• 1067 
B•Jıırat tilrlı: llraoı Dlo. 27 20 

Iıtikrmslar ., 
lstikruı D. vadeli 96 
Dü,..n.• ma•.W.ede 197 
lkraııı17ell domfr :rol• 
1902 Gümrikl.., 
1903 Saidimahl 

1905 Teelılutl "°ımıy ,,. ! 1903 Terüp 
" 1904 '"<: 1901 1905 

Q:)~ 1908 TerUp 
19118 
1009 " 

l 909 Şehre-..ıı 
1I39 

" 

" T tıhvilut 

29 

ı::ı ~ı ı Tertip (A.B.S) 

c C. 2 " (D.E) -c 
Fc- 3 " <r.n 

24 50'11 Galata tahtelars D. Y. 
29 50, l•anbul tramvay Ş, 
81 75 · Riıbt Dok. Ant. 

162 5 CH fı.Wüdar KaWköz ~u 
218 00

1 Iıt.•bul aoouim Su 
122 7 Eo'~tlfl Mad .. 

22 2. 
72 

IJI 
29 

797 

HitMıe sPnedatı 

= • = [ 
• ... 

fi benkaıı 
MüJı<a llQıar. Mili 
O•mauh Blı.. 
Mtlll fı, tlıat Jlk. 
Tirpttl , .t ıaot.yi 

EıınıU Bk. 

59 l 

: ~ 
1 

50: !=' 
Şirkııti Hayriye \: 

0,48 
12· 
9 

,. Trm~Uu 

Hallçı,..purlnr An 

28 • ., ,, ,. 100 
5~ ~ An. D. ·y . yolu 

5 ~. Mudany~· . Borıa 
2 75 ~ Sam•uu :Sahil 

66 4dı ~ Tramvay 
3 5~ f' Türkiye •llU 1 7

· ::!. lııı1ırt • ~ 2 2; 
16 2 :!! ı11m .. i " 
3 41 (1,9 Sark olııorta \ 

• Bozku\~ 
3 75 ... luuıd 1 
4. 2~ ~ el" 4.a. T. 

37 O-f lıL U.,I\ 111. 

24 7~ : Bal711 1:0 raaydm 
l OM ""' Aro1aa Ç\•-

27 25 s= Balurköy \;: ' 
~ Türk kö""lr M~' 
~ Meraer T .. ı Ş. 

'1{IJ Haya ... , .... ,ktri 

• ( " " tem.4' ttu 

o .... 
~ ... 

fıık6dar. Kachl ~ay 
laaır me•bha 
lıtODbul T. Aıf>. 
Rihtlm dok. Aı • 
lıuhat dctirmn el 

2 72 

1 

ı o 1 1 

u ;o · 

1 

_/ 
Mac Donaldın daveti 

1 

a • .. 
~ 
;-

' 

-· -·--------- --

T 8 ' ir ö 1FeHar 
Kadıköy köprıtlr terlfeUeırl 

Köprüden 
Kadı köyüne 

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

10 25 
11 05 
11 40 
12 15 
13 05 
13 50 
14 25 
15 15 
15 45 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 
19 05 
19 -1 5 
20 30 
21 
22 05 

Kadıkllynden K6prllden 

f 
Köprüye Haydarpafaya 

1 
6 u ı - r1 
7 o.~ 6 15 

• • • 
! 
ı 

i 

74() 705 
810 740 
8 45 7 55 
9 05 l'J a ıs 
9 50 8 52 
10 25 9 55 
11 05 11 os 
11 40 11 40 
12 15 12 15 
13 13 05 
13 50 14 25 
14 35 ıs ıs 
ıs 16 ıo 
16 16 40 
16 30 17 15 
17 17 50 
17 15 18 2S ["' 
17 45 18 40 
18 25 19 05 
19 05 19 45 
19 45 20 30 
20 20 22 05 
21 05 
21 28 
23 

Haydarpafadan 

f 
Köprüye 

6 20 
7 13 

ı 7 48 
ı 8 25 
ı 8 53 

: 
i 
ı 

9 11 (') 
9 35 
9 56 

10 35 
11 13 
11 48 
12 20 
13 08 
13 58 
14 40 
ıs 08 
16 08 
17 13 
17 4-0 

18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 08 ı··ı 

r·J Sefer y•laq Cuwıı. Pa:zıt r-, Çar
t • nba ıüalerl Haydarpu~aya uf• raya 
caktır. 

[~) Seferi yapu Tap•rlar yalaıa 

Per,embe, Cuma, Pazar ,aaterlrıl la 

ki.bcdeıt ıeee Baydarpapya ap.ya· 
caktar. Ramazaaıa blrlool ıeeetla•en 
Bayram.ut IOnunca ıffdlae kaııl.r ilet 
ıcecc Ba)"darpapya oirayaeaklU'. 

l4o] Sefer yaluız Pa:ıarl eı i , ('.a ı-ıam-
ba &Ünleri Haydarpaf.111)• uı;: raya 
caltır 

'"") Seferi yalaız Puar, Perteımhe. 

1 Mlldilrliiaünden 
Kıymeti 

Semti Mevkii No. Dönüm Evlek muhamminesi 
Lira 

2 7 2 600 Selamsız Topanelioğlu 4- . . .. .. dd 1 
Balida cinai muharrer Arazinin 3-15 hisse yırmı gun mu ete 

1 k .. .. d 'l · t' Bedeli defaten teHiye satı ma uzere muzayedeye vaze ı mış ır. .. .. 
edilmek şartile 9-10-929 tarihine müsadif çarşamba gunu saat 14 te 

· lM"d" l " ğ'" de satı yüzde yedi buçuk pey akçelerile Üsküdar Ma u ur u un ş 
komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Ali Ticaret Mektebi 
_Müdürlüğünden: 

1- Mektebin Ulumu Aliye ( iktisat, Şehbenderlik, Muhasebe, 
Banka ve Sigsrta ) ihtisas kısımlarına tam devreli lise mezunları vı 
mekatibi aliyeden ve ecnebi mekteplerden gelenler. 

2 - Yukıek ticaret kısmına, orta mektep mezunlarile liselerin 
birinci devrelerini bitirmiş olanlar ve bu derecelerdeki muaaddık 
mekteplerle meslek mekteplerinden müracaat eden mezunlar. 

3- Orta ticaret kısmına, ilk mektep mezunları kayıt ve kabul 
edilecektir. Kayıt müddeti 30 Eyliil akıamına k~dar devam edecektir. 

>' Uşak satın alma komisyonundan: , 

C&UQ Pnleri Haıydarpa9aya ujraya• 
caktır. Yal01Z Ramuanıa birinci aii· 
aiSnden Bayramın soııu•cu ısünine 

1 kadar h•r aün Haydarpa .. utraya~ 
................................. kmhm• ................. .. •• 

Uşakta bulunan kitaatı askeriye için 10000 kilo kuru ot kapalı zarf 
usuliyle munakas.aya vaz edilmiş ve ihalei kafiyesi 21 Eylül 929 da 
icrası mukarrer !ııulunmuş olduğdndan taliplerin 127 5 liralık teminatı 
muvakkatlarını hamilen yevmi mezkür Şaat 14 de Uşak satın ılmı 
komsiyonuna ~acaatları . 

, _.,_ 

Sefer No. 

PCJJdikten kalktf 
Kartaldan " 
B. adlldan " 
Heybeliden • 
Bur gazdan • 
Kınalıdan • 
Mudadan ... • 
Kadıkllylintleıı " 
Köpriiye var14 

Sefer No. 2 

Adalar tarifesi 
10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan mida 

ı 3 5 7 9 11 

6,00 
6,10 
6,25 
6,40 

7,25 

-7,10 
7,30 
7,45 

8,30 

6 

7,00 
7,10 

8,85 

8 

7,0S 
7,20 
7,45 
'l,00 
~· ,ıs 
8,30 

9,15 

10 

8,00 

8,55 

12 

9,00 
9,10 
9,25 
9,40 

10,25 

14 

' günlere mah.tus adalar hattı 

13 

I 
10,00 1 
10,10 
10,25 
10,40 

11,25 

16 

'i 
1 

15 

11,30 
11,40 
11,55 
12,10 

12,55 

18 

1 j 

17 

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

• 15,20 
15,40 

20 

19 
15,00 
ıs, ıs 
15,45 
16,00 
16,15 
16,30 
16,55 

17,20 

22 

21 

17,00 
17,10 
17,25 
17,40 
18,05 

18,30 

24 

23 

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

26 

~, 

' 

25 

1!1,0S 
19,20 
l!l,SO 
20,05 
20,2t 
20,si -21,10 
21,30 

28 19 Eylal 929 Ticaret 
Borsası fiatları - ıuııari n.zami 

Pariı, 19 [A.A] --:K-::o-''p_r_ii~d-en_k_a_Ik_ı_ş--7 ,-4-4-8-,2:..5:----0--1-0-,1-5_._1_2-,00---1-3,-35--1-5-,00:-----:-17:::-,-:-00:----:1-::8-:-,00. 18,05 
Pöti Pariziyen gazet.ea,i Fran- Kadıköyünden 

11 

9•1 10,35 12,20 13,55 
19,00 19,05 20,15 21,46 

Cinsi 

B ugda y )'ilzde 
faYd.uJı 

Yumııfak 
K ...... 
Sün ter 
Sert 
Dönme 
~e:rt mahloı 
Bulaaritıtu. 
Ecnebi 
(•~dar 

''•ınr Arpa 
;\lerclmek " :\uhuı • }'uulye ' 
!-ıl •am 
Kufyf'ml 
Yulrf 
Un kilo 
Ek•tra Ekıtra 
Ekıtra 
Bil'lnci )'Umuıal 
t ., :,en 
1dncl 

•·•Dtlık. kabuklu 
• uıdık Jçl 
~••dık botahm 
Aı..allllla a 
c~,ı.a 
"-8y9n Malatya 
"ıapatı 
.\fi,·oa 
Tiftik 
Oı alt t 

·' 

K. P. K. p. ' 
-~-

17 ! 16 ....,: 
17 

16 30 ! 6 
' 

' 

13 3( 13 
il 3( ll 
9 25 

ıa, Japonya ve İtalyanın H. Mac Modad&n 
Donaldın davetini kabul e\meleri Kınalıdan 11 9 OS 50 11,05 12,SO 14,30 
hemen hemen muhakkak didt.,iunu Buriazdan ;; 9:20 1~:0s 11,20 13,0S 14,4S 
yazıyor. Ancak, gene mezkar l".•e- Heybeliden 11 8,35 9,35 10,22 U,35 13,20 15,00 
••ı• wıw ....._. - t~ d in ı ,. ,45 ıe,» .ıı.IO 1'.30 al,16 
ve 1922 de W asbington da derpliş Kartaldan 

11 
12,lS 15,40 

edilen mes' elelere, yani biifii'< harp Pendikten ,, 12,30 JS,55 
gemileriyle tayyare gemilerine ta
alluk edecektir. 

15,40 
15,55 
16,10 
1"25 

17,45 
18,00 
18,lS 
U,25 

18,45 
19,00 "1 
19,15 "' 
19,30 : 19,00 
1',SS 
20,10 . .. [") 

~~~--~- · ~~~--

ALCE'GRO 
i'J Bu 1 taretJi .eferler valnır: P•zar a\inleriae mab1Ue olup IO Ey*- kadar yapılaeakbr. 
( '

1

}Bu İfAretli .eler SO Eylii.la kadır Pazar ıünleri yapa..lm.~yaeak .-e SO Eylil- taıilı•d• itibııreft Pazar gliıılttid• ' yapacaktır. r 

19,45 
20,00 
20,15 29,00 

20,10 

21,00 
21,lS 
21,30 
21,40 

9 

ıs 18 

' 4tı&t, Apoıo ve 
-•r cln11 tırat bı• 
çaklarını . blleyen 
bu tayanı hayret 
küçük maklr.ıa aa-
r.ealn.Je au retl da
med• yert1' bir bı- 1 

Ç'lkla tıra9 olmut • 

~··························\\ 5 Döyçe Oryant Bank 5 
: Tarihi te'Bisi 1322 : 

Istanbul ithalat gümrüğünden: ~ 

müdürliil!:ünden: 
~ ' İkmale tabi olmayanlar 12 Teş· 12T~şrinevyel 929 Camartesi gu-

nU tedrısa ta . l knıo l imtilıa nlarıııa ı riuevvel 929 Cıtmartesi günU mektep-
~~---'-e-~r_i_n e_.v_ı_·e_l _9_2_9_d_a_h_a~şl_aua---c~a=k=tı~r-· _ __:_ı~e_:.:is:p:ab:'~·t=ic:u~t_::e~_e_c_e_k_ıi_r. ____ -:: 

EMSALSİZ FIRSAT! 

mektebi 

ı ı o 

'ı 
13601 1360; 
l!?UO 1390. 
ıı .;0 1 

12401 

' 

Ulu IR 
- · -

Slbl bir zevk hla~-,.. l 
•ttlrtr • t · '-

Hır ıırdt satılır' ~=- 'L 
U- Auoıaton : =--"' ı 

) 

lıtrkhard 6aııteııMI• . ~ i 
.. ,....ııası /staJthl-0~ ', " -lstanhul san'at 

• • 
: M«kezi idare Berliu : 
: Telefon Meyoglıı 247 ,248-984,985 : 

: .,. 4stanbul 2842,2843 : 
• ·ı • 
: Bankla muamelatı : 
: ve kasalar icarı : • • • • ·······••rY••················ 

Sandık 3 BNP Kilo 410 pamuk mensucat 
" I C F • 210 ~ " 
• 8 KY • 510. Et mıkinaıı 

Balya 2 V V B • 93 ~ Kese kijıdı 
Kap 15 • Müstamel çürilk elbl1e 
Sandık 1 J V E • 3,500 Deri 

• 1 S B • 122 Kağıt sicim 
Adet 31 • 95 Lavha listilc 
Parça 10 • • Kağıt ve pamuk fotin hafı 
Sandık 1 H • 32 Karyola topu 
Bağ 1 H V V • 41 Çocuk araba sepeti 
Sandık 1 C A C • 76 Ağaç saplı kebir bıçak 
Fuçu 2 • Kuyumcu putaıı 
Sandık 1 M A • 50 Bant bezi İSTİFADE EDİNİZ! 1 

• 

B . Bütan malların pohahlaşmaeına rağmen Sandıkça 1 M A • 23 Kurşun 
Bağ 2 • • Demir bonı 

--

ıuvR .. ·;~;~ısaıT·;n~gazası , Berveçbi hali 15 kalem eşya 23/9/929 tarihinde lstanbul ithalat gllmrlltü sattı ambarında bilmllza1e 
de furuht edileceti ilin olunur. 

Muhterem müşterilerinin mübayaalarını tesh · ks d ' I 

, - ~U~iind~;; a 'ittebe;~;;;mumm~~ı.a~ada 

Mevsımlık f evkalUde bir satış 
tertip etınıttir. Bilhaua en son moda ve cazip çeıitlerd . 

rakabet kabul etmeı ehven fiatlarla mevk"hfuer nbevı tefritat kumllflan kat'iyyen 
11 ru ta vazetm'tt' Kuponlarda Tefritat ku~.ışlannda Hah ve b'I 1 ır. 

% 30 00 20 %m10yelerde Mutambalarda 
Yatak, yemek odalarile aalon takımları ve sair her nevi asri mobiiy ı d % 5 

Bu fırsattan ilk istifadeye koıanlar cidden m e er e de fevkalade tenzilat yapılm14br. 
Hamit M emnun kalacaklard 

: •iazada tefrltat ustaları muhterem müşterilerinin emirlerin d ır. 
e erna e bulundurulmaktadır 

-::::;;·;;:;;.......................... ----=~-= . ı Em~~Ii'"·;~;;;;~· .. ·~i~:;· ............................ ,: 1 

; ......................... s·;·1iiik";;;ı~ın;·;: .. ·lı;ii~ ........................ .. 
Kadıköyllnde Rasimpaşa maball . d 5 .. 1 f d' k ğ 

.da 5 No.lu natemam hane maı hah esı~ esOO tyman ~ en ı '9ıÔ l!n
n•efsuh bedeli ihale ile 23-9-929 tar~he.nın .. dı~fa peşın ~e .. .. ıra 

•· ki ·· d · k . ı ıne musa ı pazartesı gunu pa-zırı; Jı a muza ye esı mu arrerdır. Talip! · o / 7 50 h b'I · t 
· b ı · ı ı· erın ro , esa ı e temına 

mı$ uz.arı e emva ı metruke ••tıt komisyo .. ı 1 · nu11a muracaat ey eme en. 

~· ::1tt:::ıı:11:ı:::::n:ıı11n::11::::1ı::mllll•~ • 
iKDAM 

Abone Ocretıerr 
TBrkl1e lçlaı ıı..eıu. 1700 
Alb aylık 900 

1 C9 •1bk • ııoo 
1 E <-nrbi me ı k 
:: •• 81 e etler için !f'neJlk ISOO 
:: w. .. 600 
il .. • Altı aylak l 
!I "C9 • 900 
ı::s: ::ı:nuırıııı111ı:ııııuıuııı1111111111nı:ın 

Tokat Jandarma 
Lira 

kumandiın1ığmdan: 
Kurut beherinin fiatı f.tyanın clu. Lira Kuruş Adet 

330 o 3 
850 o 3400 

10 50 70 kilo 
850 o 3400 
550 o 11 
40 o 4 

3750 o 15000 
68 o 17 
9 o 3 

42 o 42 
42 o 42 
8 40-42 

40 o 20 
21 - o 3 
24 o 3 

3'617 90 

110 

so 
10 
o 
3 
3 
1 
1 
o 
2 
7 • 

O ıı.imenİI muka yirmilik 11ntral 
25 beheri yedi aaDtimden fincan 
15 iki buçuk milimetre kalınlığında bağ teli 
25 otuz SAntim boyunda deve boynu cfeaıir 

O aimeaİI marka masa makin111 
o ıimenis marka beşlik numarator 

25 belıer kilosu üç mili metre kutrunda tel 
ıiperi saika (paratoner) 

20 
o 
o 
o takımı 

volt metre 
laklanıe pil kömürü 
kavanoz 

avrupa mamulatı tutya 
kilo kablu tel 
direk mahmuzu 
palanka takımı maaduıo 

Zile, Artuvı, ~~şadiye kazalannda yapılacak telefon teıisatı için balada ciaa ~e mık~ırı ma~arrer 
telefon malz~mesının 9 , eylGl , 1~9 pa~~r ertesi gilnü saat on dertte to~tta ~utetekkıl ko!°ııyoıııu 
mahıuıunda ıhale olun?Dak llzre yırmı gun müddetle ve kapalı zarf usultle munakasaya . veril~ış Ye 
mezkOr eıyaya (~617) lıra. ( 90) kuruş bedeli tahmin edilmiştir. Talip olanluın ve daha zıyade ız•hat 
almak iateyenlerın tokat ıandarını kumandanlığına müraat etmeleri ilin olunur. 



... 
·~ 

• 

Damla damla göl olur 
Atalana bu IÖEÜadeki isabeti tasarruf kutularımız kadar kuvveti e 

ispat eden bir şey olmaz. Farzedelim ki bir yaşında bir çocu
j'uau var bu çocuğunuzun .stikbalini temin için her gün 

JN.baraya yirmi beş kuruş at.Dlağa kllrar verdiniz. Her 
pa kumbaraya attığınız bu para bir sene sonunda (90) 

liraya yakan bir yekuna baliğ olur. Çocutunuı beş 
yaıına geldij'i zaman (500) lirası, on yaıına vardatJ 

Galatade Kaı·a
köy poğaçacı 
fırını ittisalin
deki mahallehi
cinin üstünde _.~. 

BUYÜK 
ELBİSE 

FABRİKA~SI 

.1aman (1200) lirası, on beş yaıında (2000) lirası 
7irmi yaşuada (2900) Jirası toplanır. Hayata 
atılacak çağda bu her mütkili atlatan bir 

•ermaye olur. Derhal Bankamızdan bir 
lu·mbara alınız ve bu günden tezi yok 

her fÜD 25 kuruş arttırmağa 
başlayın . Bu gün arttırdığınız 

( 25 ) kuruş yarın çocu-
ğunuza bir aermaye 

olabilir. 

Hanım efendilere: 

Pardesüler (kaşa) 
Her renkte SOll moda 

1 ~ liradan itibaren 

Pardesüler(lrench-coat) 
Bej ve laeivort renklerde 

221 liradan itibaren 

~1 uşambalar (ipekli) 

her 13 1 liradan 
renkte '! itibaren 

Beyef en dil ere: 
Meıhur Manderberg markalı 

( trmcb e coat ) tan bej ve lioivert 

Pardesüler 
liradan itibaren 

Beyefendilere: 

Spor kostiimleri 
16~ liradan itibaren 

fngiliz k •• l 
biçiminde ostuın er 
1 # liradan itibaren 

Erkek:lli?ej: 

lngiliz ga· p d -ı 
bardininden ~~ esu (.;1 

l 4i liradon itibaren 

Tiftik paltolar 

l~ L"lr..:lan itibaren 

Çocuklara: K dı l 
ı a nara: 

t~~i!~ Muşambalar . 

~ Fantazi Musambalar 
5~ ,) "' !liradan itibaren 

9 J. liradan itibaren Erkeklere : ! 

Mu_§amholar lsmarlıama kost\im~er 

8 l liradan itibarea 3 O liradan itibalDeD 

Türkiye ş Bankası ' Taksitle de muamele yap ılır . 

l~I. 1 ve le maf muav nal 
velcllellnclen:ı 

Su sene tıo talebe yurduna 
imtihansız olarak l<abul e
~ilecel< tam devreli lise me
zunlarının ifa t müddeti bu 

1 
dela da Tesrinlevvelln nFJ~ 
cu gününe kadar temdit e-
dilmiştir. Talio ~laP!,arın bir 
an evvel mahal':eri sıhhat 
ve ictimai mü~venet müdü
rlüklerine ":tturacaalla mu-

.... 4 . ,. 
S~eyrDsefaDn 

Mwkes Aoentul; Galata K.öprf. ba· 
§tada Deyo&Iu ~2 
Şube Aoutul: Mee'adet bat J akında 

Iitanbul 2740 
--r- , 

rabzon ~rinci postası 
( KarT:deniz) vaJTuru 23 ey

lül PY~rtesi 12 lie Galata 
rıhty .nından harekf)tle Inebolu 
Sa· mson Gireson T'rıilizon Rize 
Y..ıopaya Ridecek ve dl nüşte 
Pazar iskP-lesile Rize Sü.emene 
Trabzon Görele Gireaoıı Or
du Unye 5-amsun lnebolu Zon· 
guldağa uğrayarak. gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Antalya postAası 
( KONYA ) Vapura 22 

Eyl61 pazar 10 da Gıdata 
rıhbmından hareketle lımir, 
Güllük, Bodrum, Radıoe, F et· 
biye, Finike, Antalya:ra ~de
cek ve dhüşte ıa~d tOr iıke
lelerle birl•kteDalyan Marmari 
Sakız Çanakkale G rıliboluya 

utrarara gelecektir • 

Bozcaada Po~ıtuı 

Gudyer f. Fabrikasında 

üç yüz mühendis, Gud· 
yer Otomobil ve Kam.
yon lasliklerinihergün 
bir JMP9Ç& daha iyilet
tirmeğe ve (Gudyerin 
dünyanın en sağlam 

lastiği) unvanım idame 
ettirimeğe çalışmakta-· 
dır. 

Evkaf Umum 
amele,I !ini ikmal ve vel<A
lete faônderm feri. 

( GELİBOLU ) -,ıapuru 21 
t)jldl Cumartesi 17 de İdare 
f ıhtılDI odan hart.ke'tleGelibobı 
LApaeki Çanak.kale İmroz &.
caadaya gidecekve Çanakkale 
Llpaeki Geliboluya ujrayaral: 
gelecektir. 

müdürlüğ ·· nden : 

Beyoglu Ma.ı 
Müdürlügünden: 

. 
Semti meşhuru Mahallesi 
Galata-kalafat Arapcami 

Tatavla 
teri fi 

Feri köy 
kısım 1 

Galata-kafaf at Arapcami 
şerıfi 

Sokağı 
kalafat yeri 

Rus 

kalafat yeri 

kıymeti muhammenesi 
Numarası Mülkün cinsi lira Müştemilatı 

74-1 Maa arsa baraka 384 Ziri 12-60 Hiuesi 
2 

27-75 Ahşap hane 

74-1 Maa arsa kereste 
deposu 

2000 Birinci kat bir oda mutfak 
bir bağçe aptesane sar
nıç bir hela elektirik, ik· 
inci icat iki oda bir beli 
sabit yüklü ve dolap. 

2000 Dahilen ilci yazıhane cama
klnı müıtemil mahallin 
12-60 Hissesi 

Gal:ı~·kalafat Arapcami şerifi kalafat yeri 76 Dükkan 360 4190-8064 Hissesi 
1500 12-60 Hissesi Zira 
3500 Nısıf Hissesi • " 

• • 
• 
• 

82 
78 

Arsa 
Depo 

B ı"d · evı"leri ve muhammen kıymetleri yazılı emvalin mülkiyeti 18 Eylul 929 tarihinden a a • cıns ve n . . . . r 
lt.b 20 - ··ddetle müzayedeye vaz edilmictir . Bedeli ibalesı ıkı bın ırayı tecaıvuz edenlerin 

ı aren gun mu y •• b" r .. 
f · f d"ı"'er'ı tarihi ihaleden bir sene sonra alınacak ve ıkı ın ırayı tecavuz etmeye-

nıs ı pe,ınen ve nıa ı !i k k l · 
nlerin bedeli petinen alınacaktır. Taliplerin yiızd~ yedi buçuk teminatı muva~ a~~ .~ Çt: erıle ve yahut 

t b banka kefaletnameaile 7 Teşrini evvel 929 t.,,rihine miısadif Pazartesı gunu saat. ~ 7 ye kad11r 
mu e er . .. ti l· n 1 
her gün Beyoğlu Mal Müdürlüğünde mJteşekkil satış komi yonu riyasetıne.mu, acaa arı ı o umu, 

Sadık zade 
Biraderler vapurJtan 

1'ARADENIZ 
MUNTAZAM VE LtfKS 

POSTASI 

SAKARYA 
Y apum 28 Eylıll 

Pa~rtesi gtta~i!:mı 
tımından harekede(Zongnl 

ak, lnebolu, Sinop, S.1111uıı 
rdu Gireson, TırabZon ve ıw· M!ll 

iskelelerine azimet ve avclet 
ecc.ktir. 

1'afsilat için Sirkecide Mee 
det ham albnda, acanıtasm 

muracaat Trieetino dail'efP 1'• 
lefun : lstanbul 2M.1 

.RESTORAN 

Dördüncü Vakıf han için alınacak yıkanmış maden kömürünün 
icra edilen münakasaaında verilen fiatl·ar haddi layık görülmedijin. 

de11 Ey14Hln yirmi betinci Çarşanba ııünü aut on befte pazarhlde 
ibale.ı icra edileceğinden talip ola.r.ıların yevmi mezkOrda idare en· 
cümenine mfiracaatlan. 

------------------------------------------------
Mardinde sekizinci seyyar 

ı Jandarma 
Mıktan O.si MWıakasası 

1 ~ood 
1529~ Ekmek 
33984 Et 

344.S.20 Mpa 

1 
335160 s. •• 
lBUOOO KIR ot 

1 . 

3500 Sade >'al 
(IOO() Pirinç 
8500 Kuru fuulya 
8500 Mercimek 
<ıooo BaJaur 

alayından: 

3500 Solan Alem mlDaka• &. 
8500 PatatİI 
1150 Pekmez 
1150 Kuru UJi1m 
8500 Nohut 
3500 Tu 

Avrupanın en mükemmel lo- HOOO Odun 
lcaotaları derecesinde iyi Ye nefis ı.000 Gaz 
yemek istiyenler bu kere ıirkeci- Mardinde sekizinci seyyar alrıyı tara&nda 18ı.. alınaeek • Nki• ~-
de tramvay cadde,inde etki pos- erzakın cins ve mıktan yukarı.ta yazılmıttır. MUnakua MarcliDde ....
tane binasında müceddeden küşat 1eyyar alayı kararg&hında tat-nı alma koaıiıy,mmıda 28-9-929 P~ .... 
edilen "'RESTORAN vo BOFE,.ye ıaat dokuzda yapılacaktır. Şrırtnamo mezkGı: alıaydall verili~ Talipıena ... , 
teşrif buyursunlar. l kumaııdanhın:ıa muı .. caatla·J\. 



. ••vet taze o l•Hlk getml•'tlr. 

Aslferi mana· 
lıau nleri: 

aftalık spo 
naecıauall 

'Yakı da 

... ,~,·~~~~;J 
Kuruhlıuı hlr lıe ıalılım• 

olmak lstiyealere 

YEGANE FIRSAT 
Beyoğlunun en iflek bir aem· 

tinde, ıenelerdenberi devam eden 
• pek mühim mıktarda güzide 
DIOfterilere aalup karlı hır dük· 
kln. terki ticaret dolayıeiyle 
•vcat malları ve mefrufltiyle 
~ devren satılacaktlr. &r
-y.ar Ye para kaiuHnak lrolla· 
yanlara fırsat. Tıfsillt için lsıan· 
balda, Ankara caddesinde Kahta· 
llilıı zade hanında illnat aceata .. 

Aabrada Maarif vekaleti devairiade 
bir tane 17 ,Slira mutlı daktilo ve 4 
tane 17,5 lira maqlı katiplik ve 2 
tane 14 lira maaşlı daktilo ve iki 
tene 14 lira mutlı kltiplik ve 20 
lira •aql> gratlk memurl~ mUn· 

llıiktir. 
tunlar mtbabab ile llınaeak.tır. 

• .UU'bekıya iıtirak edecelderiıı me
..... kanununun 4noi maddeaile di· 
tir fıkrataıBıdaki evlafı hail buİmı· 
IMları pıttır. 

imtihan 25 • 9 • 929 tarihinde 
icra edilecelfn~ nazaran bir gün ev· 
veline dar müracaat edealeriD evr· 

il~fi!'!liti1iM~!~nldllı:luı. JcMiıiltler i~ ...,.... .:. 

llP kıtabet, grafik memurlup İfİD 
de laeaap kitabetten maada grafikten, 
dektilo için de makineden icra edile· 
çektir. 



8 
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Hasan Kansız~~. aaemti Dkl.}Jdaır, slin "'r~ t1e 
Sıraca ve kemik hastalaklartna naf~ 

:t-Iasaı:--ı ecza depo§ 

Allı Sılındlrll Mollr 
Yedi Yal 1 ea·I 
Dırl Te ollL Frenler 
Krom ve 

Bir kamyonun mükemnıeliyetine hunlardan huyük şahit 
olı1r mu? 

·~ · Doç kamyonlarının altı . silindirli motörü, sasinin her 
..> 

yir~i altı kilosuna bir beygir kuvveti isabet ettirecek 
vettedir. 

Yedi }1ataklı ve kaı11ileı1 işlenmiş çelikten mamul 
şaft, motöre azami sağlamlık ve sarsıntısız 
etmektedir . 

hareketi 

kuv-

Kamyonun tazyil~ görebilecek her parçası krom ve nadyom 
çeliğinden imal edilmiştir. 

DO( kaınyonile malıııızın zamanında yetişeceğiııe 
olabilirsiniz 

Kar, yağmur, çaınur FJJO( un sağlam 
kuvveti sında hiil(Ümsüz 111anilerdir. DOÇ 

• • 
şasısı ve 
kamyonunu, 

DOÇ sahibinden tahkil{ ediniz. 

TLırkl\,f e icin umumi vekili: ., 

Kemal Halil, Mehmet Rifat ve şürekisı 
İdarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddesi No 168 
Telefon Beyoğlu 742-743 Telga.·af: Tatko 

Garaj ve taınir yeri: ' 
Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğlu 1755 

Tc:ı.şra a~~:rı.tct.likla.rı: 

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

\1' • 
Kappel 

Dünyanın 
e.n 

Mükemmle 

Yazı Makinası 
Hususile Fransız hükumetinin takdir ve tercih 

ettiği ınakine 

Baı·ı, Metin ve Sagl m 
Her ciheti teahhüt olunur VE TA5~~:~;.e: 

Türkiye Umumi Acantası 
ili Y. inorkyan: Istanbul; Sadıkiye Han 30. 33 Tel. Ist. 3356 
1111 • ,/ ________ , ____ ...,.... __ ....,_...., __ ~ ----···-------"" 

me'kulatı hayvaniye 
münakasa 

Bakteriyoloji hanei baytari müdiriyetinden müessesemize alınaJ 
olan (40000) kilo arpa (35000) kilo saman (12000) kilo kuru ot lef 
palı zarf usu1ile münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnameleırini #, 

mek üzere her ğün; münakasaya iştirak içinde yevmi ihale olan 
Eylul 929 Çarşamba günü saat on ikiye kadar teminatı muvakkat• 
lerini defterdarlık binasında mfü~ssesatı iktisadiye muhasibi mesül 
güne yatırarak saat on dörtte ziraat müesseseleri mübayaat komisf 
nuna gelmeleri. 

::~~~~==~~~~~ Leyli ve Nihari - Erkek ve Kız ~~~ının:ı~~ıiı 
~ın Ana, İlk. Tali T Ü k b • 
~~ Kısımları~ıı havi uran rta ille te I. 
lilV 

m~ Umum sınıflara talebe kaydına başlanmıştır. Her gün mü.racaat 
~ ~ edilebilir. Tafsilat isteyenlere tarifname takdim olunur. 
::ın~~ın> lstanbul; Aksaray Haseki caddesi Tel. lst. 3886 ~ffi~~ 

•· ~ Beyoğlunda ~ ' . . ~· . ' ... . . ". . " ' 

LONDRA BiRAHANE ve LOKANTAŞI 
22 Eylô.1 Pazar günü açılıyor 

12 kişiden mil rekkep 

TÜRK AİLE MUSİI(İ B1RL1Gt 

-Konservatuvar müdürlüğünden 
Yeniden talebe alınacak ve eski talebenin kayıtları 

yenitenecektir. Cumartesi, Pazartesi ve Perşembe 
günleri 13 ten 16 ya kadar müracaat olunması 

Kaytlar Eylul sonunda kaı:anacaktır 
Şehir bandosu için de talebe alınacaktır. 

•• Aynı günlerde müracaat olunması. 

~-ı ııt" K O N;.~~.~~:i!~~'il• ~! YASI~nıı 
== mumluk, ışığı çok kuvvetli müsta-
~ kil lambaların satışiyle meşgul olmak 
Gi& istermisiniz? Fabrikanın mümessili 
•cı yakında gelcctktir. T eklifatın tah-

: riren atideki adrese bildirilmesi: 
::;: Continental Licht-und Apparate-
~~ baugesellschaft Frankfurt a. m. Ma-

.llllllllllilllıliiillllllJllllllllUİİ!İımllıttıiıılııiıllıiııı~lttU;:tıllıüiıiiHırn~İİllUllllUllllllllllllllllllUIWUHllIBlfılal 

.......... Şişli - Osman Bey +••••• 
i Türk! !n!!~ed!!!~!'!.~rmn•· 
1 ı· Tal.im ve terbiye heyeti yeni teşkilata göre en dt:ğerli ..,e 

mütehassıs muallimlerden teşkil edilmiştir. 
Ana sınıfına Klz. ve Erkek yavrular kabul olunur 

••Her gün kayıt yapılmaktadır 
--~~~~~~~~--~~~--~~~~__.....-

Is i an bul ithalat 
QömröQöncterı 

ııb• 
Ayvansaray antereposundan Saray burnu anbanna müdevver J1l 

telif c.ins aşya Marld 

Ankara 
İzmir 
Kayseri 
Adana 

yo 
••• D h k • d S k N Sandık 3 Kilo 659 Pamuk mensucat : Zabıtçı zade ve şeriki !U iyar e -ir : Pirinççı za e ıt ı edim ve 1 · ••• E b 1 • " 8 müstamel yazı makinesı f;fS 

: Mahmut Celalettin bey ıı· dip ey er. • 2 • 60 ipekli pamuklu paça bıığı 
: Muhaddis zade Alim hey i Bursa : Nasuhi Esat hey adet 1 • müst.amel otomobil. 

1 
1',. 

: 1\-luharrem Hilmi hey ~ ! GS~nısun :Eİ sat efenddi Vzade Seyit Bilal B. Kangal 100 " sooo bakır galveniz demLr te 

f 
tt ıreson : ~maiJ za e ahit ve şürekası Bil .. vezin zuhur edecek miktar üzerinde izletör. . . lsts"' 

Gaziayintap: Güzel hey zade Hasan bey .

1
;: İsparta : intibah şirketi Balada muharrer 8 kalem eşya 23-9-929 tarihinden ıtıbare~ ili~ 

T b H Abh bd ı t ll.f l t d T 1, bul ithalat gümrüg"'ü sata• anbarında bilmüzayede satılacagı 
ıra zon : acı as ve ma um arı i u a a ya Badılı za e ahir hey .. 
~ ~~~: , _olunur. __.,,, 

, { . P~~- ' ··' ftnı· ~--. r-' r ~R ~.~ .~ 


