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•Dırtnşa mes'eDesn ve ga~etecnoer~ 

Gazete~iler, ya~dıklarının doğruluğu
nu, efkarı tehyıç etmedigini söylediler Dillerin 

karanlıgında 

Aliye Hanım davasının 
safahatı neşredilmiyecek 

Dün ikinci ~ezada isticv~p edilen gazetecilere ne Sırf zevkim için sekiz gö.n 
kaldığım güzel İtalyada, etra
fımda, tabüt yalnız italyanca 
konuıulduğunu işittim. Bu 
beni hayli rahatsız etti. İlk 
gönler, bir tek kelimesini 
aıılamadıtım bu lisanla konu
ıanların sealeri, benim için at 
kiınemeıinden veyahut çay• 
lak Hbğından hiç farklı değil· 
di. Muhataplarımın ıöylediği 
şeylerde ben bir mana olabi· 
leceğine akli erdiremiyordum. 
Benimle konuıanlar da, dille· 
rlni anlamayan bir adamda 
akıl ve idrak olabileceiine 
zerre kldar ihtimal veriyor 
görünmftyorlardı. Fikirleri· 
nıin, hislerimin bir çoğunu at· 
ınış, anlatılabilmek 4mldi 
ile arzularımı en iptidai bk 
dereceye kadar indirmittim. 

soruldu ve onlar n~ verdiler ? 

DON lKJ.NCt 
Mahut yalıuclilerin irtlta mea'e· 

lui, c:tö.ne dolaşa zavalh gazetcielerin 
sırtına ,,aklendi. Filvaki devletten 
barut hrbiaanoı aldıktan sonra bu 
nun ıaeafeatlerinl anlarıada bir 
Ulrlü pay edemeyen ve parayı iıte· 
dikleri ;lbl takılm edebilmek için 
göya tuna buna veri~ aahte ri•
vet liıteleri tertip eden yabudilerin 
cürmü bir taraftan tahkik edilirken 
diğer taraftan bu mes'eleye ait tala
kikatı yazatı gazeteler, müdd el 
.aanu:ınt~ ... auaa •Çl18D vır-Ull•• 
üzerine, mahkemeye celbedlldi ve diln 
bunlar, hep bir arada, ikinci ceza 
heyeti hakimeıRnce iaticvap olun
dular. 
. Dünkü celıede, Milliyet, Cumhu· 

rıyet, Vakit, Son ıaat ve gazetemiz 
mildiri meı'ullerile gazetemizin sa
hibi ve müdafea vekilleri lamail fıa 
ve İrfan Emin Beyler hazır bulun· 
ma~ta idi. Davanın mahiyeti, irtişa 
hadııesi tahkikabna ait bazı ıafaha
hn gazetelerle Defredilmiş bulunması 
dolayııUe yevmi türkçe gazeteler 
aley .. hi~e ikame edilen"efkln tehyiç,, 
ve hılafl hakikat neşriyat,, idi. 

mab~elee çaılınca, reiı Hamit Bey 
viyetlee::~ye ııelen gazetecilerin hü
akıb r h evvelft teabit etti ve müte· 

en epahıl avr k 1 
dava etraf d • / 1 ayrı a dırarak 

ın a muayy 11 • 
ma"'e. "'--•-~ en sua en aor 

ili ._..-uı. Evveli V k 
nıiid.Clr\\ Refik Ah a ıt mes'ul 

ı k 
ı ~· met B. iıticvap edi 

ere ırtJ .. meı'eleain "t -e aı yazılann 
gazeteye nereden ve n 1 ası ırf rditl 
ve bun lann efkln tehyiç ed 

ı ı er ma-
hiyette o up o madıtı aoruldu. Re-
fik Ahmet bey : 

_ .. Bu yazılan yazan arkada,la-
nmı:ı emin arkadaşlarımızdır. Bina
enaleyh o haberleri bize getirdikleri 
zaman ııbhatlerinde şüphemiz yoktu. 
Efkarı tehyiç bahıine gelince: Bu 
yazıların diğer alelade neşriyattan 
fazla bir teıir ika ettiği görülme
miştir. Bu gibi ahvalde bizim için 
ölçG, gazetenin adedi tab'tdır. Hal
buki bu mea'eleyi yazdıtımızdan do· 
layı bir tane fazla basmadık. Bi· 
naenaleyh efkir tehyiç edUmiş de~ 
tildir.,, 

Refik Ahmet Beyden sonra Son 
Saat'ı~ ~ea'ul müdiri Selim Rağıp 
bey ıaticvap edidi Bu k d d k . . • ar a aşı• 
mız a, endıııne nereden alın· 
dıaı ıorulan. havadi•in Anka· 
radan telefonla verildı' ~n· g• ı, ga· 
zetede çalıtan muharrirler' , . ın şaya-

nı ıtımat kimseler olduklarını 
bu netriyatta öyle denildiği g~~ 
efkarı tehyiç eden veya edebiUr 
hiç bir eser olmadığı ve aö ~ı , . b • ru me-
dıfıı ceva ını verdi. 

Milteakıben Esat Mahmut B 
isticvap edilerek bu haberlerin A~ 
şam gu telerinden nakledildiğiııl 
ve onlann tahkik ederek yazdıkla. 
rına kanaatımız olduğu için hava
disi iktibas ettiğimizi ıöyledi ve 
,,efkan tehyiç1' ıualine kendiıinden 
evvel isticvap edilen arkadaşların 

GAZETEClı..ERIN MUHAKEMESi 
ıabık Maliye vekili Ha1an B. bile 
bu yazıyı tekzip etmemif, gazeteye 
gönderditi mektupta sadece bu ne
!~yatt~n mütee11if bulunduğunu 
ıoylemıttir • ., 

O kadar iptidaileşmiıtim ki, ha· 
na birşey ıöylemek istiyenler, 
bir hayvana dert anlatmak 
için yapdan ıealeri ve itaretleri 
kullanıyorlardı. Sanki iaean· 
dan kediye istihale etmiştim. 

. K.INCİ CEZA MAHKEMESi REfS'i 
HAMİT BEY 

Müteakıben gazetemiz Sahibi 
Ali Naci Bey iıticvap olundu. Ga
zetenin sahibi ve başmuharriri sı
fatile bu haberlerden maliimab olup 
olmadığı, bu efkarı tehyiç edebile
c~~ yazıları gazeteye nasıl geçirt
tatı soruldu. Ali Naci bey şu ceva
bı verdi : 

- Bu yazıların gazeteye konul
d.u§'undan haberdanm. Heyeti tal)ri
nye müdirimiz malumatım tahtında 
~mıt veya naklü iktibas etmiştir 

c~k. yazdığımız şeylerde mucibİ 
mea ulıyet hi b' ~ " Hatta . . ç ırşey gormuyorum. 

. ı~dıa makamının açtığı dava 
garıp bır vaziyet bile 'hd tedir B ı as etn1ek-
. · eş on yahudi .rışvet verdik di e şuna buna 
bulundukları .. y yalan şayiatta 
ve halen de ~çınk tfevkif olundular 

G ev u turlar 
azeteciler bunları :. 

rini yazdJfar 
1 

n soyledikle-
. ve ya an sö l d'k ıli.ve ettiler B d Y e ı lcrini 

h 
· un an dolay i , 

mu akeme edildi ~ . . . ı n çın 
rum. gımızı anlamıyo-

- Bahsedilen İııi nl 
ıla ricalin isimleri va' eBr ar~sınr. u efk~ 
t6yiç etmez mi? an 

- Şu veya bu devlet 
l 

. 
1 

memu-
ru ve ev rışvet a mış olsa bil b 
efkarı neden tehy~ç etsin ? Kaİdı ~ 
her memlekette rışvet alan nıenıu 
bulunmak tabiidir. r 

Esaıen biz bu şayıalann doğru 
olmadığını da yazdık. Bu itibarla 
muhakeme edllmekligimiz gariptir . ., 

Ali Naci beyden sonra , 
Cumhuriyet mes'ul müdürü Aı;rib 
bey isticvap edildi ve şu cevapları 
verdi: 

-"Yazdıklarımız, hilafı hakikat 
defil, bilıikiı hakikata muvafıktır. 

. ~orgu bu. tekilde bitti. GHete .. 
mızın vekili irfan Emin B. matbuat 
kanununun bir maddesine temas 
ederek gazetelerin ıahip ve mii
me11illerine ancak mes'uliyetl mad
diye teveccüh edebilecetini ıöyledl 
ve bu noktanın bu karara rapte
dt1-e111ıoı ıneaı.~~-,-.,.,__---..~~~~ 

Heyeti hakime mO.ıakereden 
ıonra. ~an~ni temıil ıelibiyetlnin 
tahlbı ımtiyaza ait bulunma11na bi· 
naen mildafea vekilinib talebinin 
reddine karar verdi. 

.. Bunun üzerine Ali Naci Bey de 
ıoz alarak: 
. .--"Ben bu mes' ele de esasen ve

kilımln iddia1ma ittirak etmiyorum. 
Gazetemin neşriyatfna ait bütiln 
meauliyeti kabul ediyorum diye 
ilave etti. " 

Bunu müteakıp "Son Saat •· 
1 h' " ey ıne yeni açılan müddeiumumiliti 
tahkir davasının bu dava ile tevhi· 
di "ve gazetecilerin vekilleri tarafı· 
ndan ıerdolunan talep üzerine 
irtişa tahkikahna ait karar sureti· 
nin istintak dıtlreıinden celbi karar
gir olarak muhakeme 2 teşriniev· 
vele bırakıldı. 

BtYı asnırda 

Teahhuı~dan 
kim mes'ul? 

- - )1--
Evelki gece tıp kongresine ait 

tafsilat Ankaradan Anadolu ajan· 
sına vaktinde telgrafla çekildiği hai-
lde, ajansa 15 saat 11 dakika te· 
ahhurle gelmesi hakikaten şayanı 
dikkat bir hadise idi. Nutuk o ge· 
ce gazetelere giremediği gibi er
tesi günkü gazetelerde de çıkmadı. 
Karilerine de dikkat ettikleri 
veçhile, bu kadar geçiken bir tel· 
graf havadisi üzerine ajana keyfi· 
yeti tavzihe mecbur olmu,tur. Aja-
na müdürü diyor ki: 

- Bu teahhur daima 1:akidir. 
Biz telgraflan geldiği saata iıtinıah 
ederiz, memurlaaımız sabaha kadar 
çaltşıyorlar. Bu husuataki kabahat 
Poata ve Telgraf idaresine aittir. 

Goçenlerde de bir telgraf 16 
••at teahburla gelmi,tir. Bu buıu•· 
ta

6 
mGteaddit defalar Ankaraya 

m racaat ettik. Diter taraftan ela 
~u teahhur mea'eleai hakkında fik• 
r;:i 6treıu~ek üzere şehrimiz Poıta 
etJk m~~Gr~ Hwınü beye mü.racaat 

• ınu bey diyor ki: 
-" M ' 1 es e eyi tetkik ediyoruz, 

kabahatin ne tarafta olduğıı anla· 
şılacaktır.,, 

Sokaktı, mağzada tabelAla· 
rı, duvar ilanları da batk• bir 
J.fla··-- c..,. wm ı. ... tıeftle 
yazılan bu yualara in•iyaki 
bir hareketle gidiyor ve tabii 
bir anlaşılmaz lehceye vuru• 
yordu. Sanki ağzıma meyve 
diye koyduğum ıeyleri çiğne
mek isterken diılerim birden 
bir çakıl taşının sertliiine 
çarpıyordu. Anlamamazlıktan 
gözlerim yanmağa ve beynim 
acı acı sızlamağa baılamıştı . 
Hiç birteY görmemek, oku
mamak ve bir az dinlenmek 
için ilin kiğıtleranın yapıttı· 
rılmadığı boş bir yere, havaya, 
göğe bakıp yiirümeğe başla
mıştım. 

· Bundan anladığım: 
İn1&0 zekasını dil icat etme

mi~, dil zekayı parça parçai 
yaratmıştır. Yabancı bir dilin 
karanlığında insan, bir gün 
içinde büviy•tini kaybederek 
hayvandan farkedilmez bir 
hale geliyor. 

AHMET HAŞiM 

---Reisicümhur Hz. dün ak· 
'8m eaat on sekizde refakat• 
leriude Büyük Millet Mecliıi 
reisi Kizım p6şa Hz. ve diler 
zevat olduAu halde Etfal haı· 
taneaiae &iderek orada tAhtı 
tedavide bulunan sıiJ.rtmaç 
Muıtafamn hatırını aormutlar 
Te müteakıben Türkuvaz lok· 
antaıına gelerek akşam yeme· 
fıini orada tenavGI buyurmUf" 
!ardır.Gazi hazretleri ıece ya· 
rııına doğru refakatlerindeki 
zeTat ile beraber Tflrknvazdaa 
hareket etnıitler •e Ttlrluınsda 
bulunduklarını haber alarak 
büyük caddeyi dolduran ke· 
ıif halk tabak.al1DID şiddetli 
alkııları ve Yat• tte&leri ara• 
11nda DobDabahçe aarayana 
avdet etlDişlerdir • ____ ..,........ ,.,..... .....~ 

y alovada ,·apılan tahlil 
Bu neşriyab lıtanbul ve Ankara istih· 
baratımız neticesinde yazdık. Yazıda 
tehyici efkarı mucip te hiç birtey 
yoktur. 

Bu yazılarla efkarın tehyiç edil· 

Kabahatın ne taraftar olduğu ha• 
kikaten anlaşılmak ve bu tezepıü· 
be artık nihayet vermek lazımdır. 

y alovadan •ulan tahW edip ı•• 
len mGderriılerden M. (Ha~er) 
ve ulataaı raporlarını tanzim ile 
me,pldGrler. Raporlar yanldıktan 
•onra Gui hasretlerine takdim . . . a ılle 

ALiYE HANIMIN DÜN HUZURU HA.KiMDE ALDIRDIGIMIZ BiR RESMi 

ve mahkemenin buıuru iriikhuau 
ihlal ediyorlar. Men'ini rica ederim • 

Rei• - Mahkemenin buzuna aO• 
Şakir paş . 

daıı takriben 
a.kodu• r· 
çekerken,M. 
Heranbn kı· 
zı Manniğe 

bir el ıilih 
atef etmitti. 
Dün atır ce• 
ıa mahke
mesi öldür• 

mek kutiy· 
le •ilih at· 
maklamu• 
nun bulu· 
Dan Aliye 

hanımın mu 
bakeaıeıine 

baıladı • . 

zade Aliye H. bun- l 
üç ay -evvel_l>ir gün 

Celıe aç..- ' 
dı ve Aliye H. çğarıldığı zam• · 

1 

geldi. Maxnun mevkiine geçti. Üze
rinde yakası gri kürklü koyu renkte 
hafif bir manto vardı. 

Aliye hanım sakin görünmekle 
beraber, dalma ellnde tuttutu men· 
dilini aık ıık burnuna götGrüyordu. 
Bu halile de sinirlerine hakim ol· 
mak iatediti anlatılıyordu. 

Hasan Lutfi bey riyaset mevki
tnde ıuallerine batlarken, gazete· 
lerin fotovaf muhabirleri de mil· 
teadddit resimler aldılar. 

Aliye hanımın vekili Sadi Risa 
bey, fotograf muhabirlerinin ellerin· 
deki makinaların çıkardığı optüra• 
tör ıeslerinden sinirlenerek dedi ki: 

kQnu bize aittir. 
BUMI mlteakip :1abıtlar okuadu 

ve mulaakemeye Cptldar edilmit ol• 
du. 

Fakat müddei wauml BOrhanet• 
tin bey, da"Y& Mıfahatmın ıuetelw• 
le neşi-edilmemeıini talep edlnce, 
mahkeme heyeti billltltan bu ta• 
lebi kabul etti • 

Bb de bu karara bina• daft · 

aafalaabnı yazmıyacQd• 

Teftiş 

Adliye vekili 
Hapisaııede 

Şehrimizde bulunu AclllFe ve
kili Mahmut ~at B. dG.a saal U .. 
dotru adliyeye ıeı.it v• bir mo• 
det iıtirahnttan sonra milod•I UllMl't 
mi Kenan B.yi refaketiae U.ı ve laa• 

iaaneye gitmittir. 
Vekil B. bapisaae ıatıdürG.O. 

odasında biraz oturduktan ıoar• 
hapiaane dabilini teftit e1l•mittir, 
evveli imalithaDe ve hapl1&ne 
matbaasını ııesdikten sonra ko· 
pşlan birer birer ~~laşmıt va 
mabbuslann vaııyetlennı ıormuı• 

tur. 
Vekil beyin hapiıaneyi teftifl 

akıam ıaat 18,S ğa kadar ıilrmGt 
ve badehu avdet eylemittir. -Reis beyefendi, gazeteci beyler 

talimgihta çalışır gibi çalışıyorlar 

Nasırettnn Hoca 

- BEN YENi GELDiM, BURANIN GONONU NEREDEN s!UYIM 

• 
ıh• u. 
eti 



• 

Nasrettin Hoca! 
1( Müteferrik MemDeket HaberBern) PAŞA 

ZADELER 
-9-

Ben, bu memlekete daha yeni gel
dim. Günlerini öğrenecek kadar 
olmad~. ~mma bizim köyün gü -

nunu sorarsan, söyleyim. 

Naarettin, tik defa geldiği ve 
ıördütG Sivrihiıann aokaklarında 
acemi ace11tl dolaııycrdu. 
· Yolda biriai raageldl: 

- oıı.m, dedi, bugün ıünler
den 'DefÜn blll)or musun? 

Çocuk gayet tabii cevap verdi. 
- V allabi efendi amca. Ben bu 

kBye yeni ıeldlm. Daha ırünlerinl 

8treamet• Yaktlm olmadı. Eter 
bldm W,de olaa idik aiıe dotru
aunu MSylerdim. 

N11aa1et pazardan danen babaaı 
ve ealftul U. karıılqtı ve beraber 
eve reldller. 

Nurettin, habuı ile beraber 
Sinilaiaarda daha üç dart pn ka
lacaktı. 

Alqam, yemekten aonra oturup 
konutm•ta bqladılar. ıarü,me 
mevnu hep ahvali &leme dairdi. 
Nunttha ele bir kafeye diz çökmüı 
abluaaa yardım l~ln önüne koınal
mq bir kevfir b&Glceyi ayıklıyor
du. 

Eaiftul .az aratında: 
- Arabiatandan geçen g(lnG 

1eyahlar reldi. Onlar anlattılar. O
rada baHlar o kadar aıcak, ıri)neı o 
derece pkaa imit ld herkes ao
kaldarda çanl çıplak gez'yormuı. 

Nurettin b&flaı kaldırdı. Gözle
rjade yiae bir nkt lfllı çaktı. 

- Ne, enlttel dedi, Arabiatan 
da eh.a ~plak mı geıdyorlarmı .. 

- Evet. 
- O halde orada acaba kadın 

erkek ....ı belli oluyor ki? 
Çoatua bu cevabı herkesi pl

dilrclO. Maamafib Nasrettin bö{le 
aoraakta laakh idi. 

ÇIDldl o daha küçOk olduğun
du, yqadlfl devirde kadınlarla 
erkekleri• aacak dıt elbiselerinden 
farkedUditfnl •anıyordu. 

Ealft-.U 
- Na .. ttla, dedi kalk bahçeye 

tlt. Kuyudan aoğuk ve taze bir 
bakraç n ptir de aerin ıerin içe
lim. 

Na•ettha it ıarmeyi çok sevdi
li için hemen yerinden fırladı. Bah
çeye indi. Hava oldukça fiizeldı. 
Ay, ı&k ytıaGnde panl panl yanı
yor, ortalıtı rGacUlze çeviriyordu. 

Naarettln kuyunun ağz.ını açtı, 

~il tiJzdü • Kovayı salıverdi 
'\'e k•cll de kuyuya dotru ejildi. 
Gak ylzGadeki ayın ııığını kuyu
nun .tlbiadekl berrak suyun Gze. 
rlne abetmlt 1Brilnce rayrl ihti-
1art bir çıtlık kopardı. 

- Eyvah! dikkat etmedim, ku
)'118UD kapatın• açar açmaz ay içi-

•• dlttl· 
Şimdi babam, eniftem, ablam, 

belki ayau kalan bütün köy beni 
döncekler. 

Dayak yemek korkusu içinde 
elindeki kovayı kuyuya sarkıtarak 

.. ,, ı çıkarmata uğraştı. Fakat bir 
tGrlG aJ kovanın içine ğirmiyordu. 
Ujra .. •trata kan ter içinde kal
mefb. Nihayet kova, kuyunun için
de bir taıa takıldı. ipi çektifi 
laalde r•lmedltloi ıören Naarettin: 

- Hah 1 dedi, ayı yakaladım. 
Amma da atır ha. Ne kada atır 
olaa çeke çeke çıkarmalıyım. 

ipe uılda. Asıldıkça ip gerildi 
Te eaasen uzun zaman kullanmak 
JilzOndea yıpranmıt olduğu için bu 
çeldte dayanamadı n koptu. Ko
par kopmaz da Naarettlni kOt diye 
•ırt e.ti1 yere yuvarlandı. Çocuk 
tepeainde ve eski yerinde ayı ıördü: 

- Olal yarabbi tükür diye hay
kırdı. Çok yoruldum, çok zahmet 
çektim , ip koptu, kon kuyuda 
kaldı amma ayı kurtardım. 

E•e flrlp odaya eli boı dandO-
til zaaaa eniıteai: 

- Haal au? Diye sordu: 
- Kova kuyuya düttO. 
Babaaı hemen katlarını çattı. 
- Sen hep böylesin z.aten. Elin

den adaaı akılb bir İf ırelmez ki. 
Nasrettin, prur ve iftiharla bat•· 
Dl kaldırdı, 

- Dur baba! ne acele ediyor· 
aun. Bir kefe anla, dinle öyle az.ar· 
le. Eter n ol asa ıd m butün 
Sivrib•sar halkı :undao gıbi karan· 
hkta 1'a c • rdı. 

Kemalettin Şükrü 

Ablası, eniıtesi ve babası bun
dan bir tey aı.lamayarak yüzüne 
bakarlarken o, koltuklar1n1 kabarta 
kaLarta devam etti: 

- Ay, kuyuya dütmü9tü. Uğraş
bm, nihayet çıkardım. Ay için var
ım bir kova feda olsun. Bir de 
banca e'inden bir fş gelmez dersiniz. 

O gece sabaha kaşı bir fırtına 
çıktı. Bütün köy korku ye helecan 
geçir~i. Rüza-iran şiddetinden birçok 
evlerın damlarındaki otlar, kerpiçler 
uçtu. 

Ertesi sabah ortalık aGkGa buldu. 
Eniştesi Naarettine: 

- Gel benimle beraber, ded.i, 
çarııdan bir merdiven bulup ıana 
vereyim, merdiveni eve i'etir de 
baban aktamki fırtınadan altOat 
olan damı düzeltsin. Bir yatmur 
bastırırsa evin içi göl &ibl olur. 

Çarşıya gittiler. Nasrettin, omu· 
zuaa yukletilen merdivenle eve ıe· 
liyordu. Yolda, etrafıaa duvar çev
rilmiş bir meyve bahçesi ıardG. 
Dayanamadı, merdiveni duvara yas
layarak çıkh ve ağaçlardan yemit 
toplamaQ'a batladı. Bahçe aahibi 
uzaktan ıarmüıtü. Batırdı 

- Ulan! Ne yapıyorsun, çekil 
oradan. 

Soara çocutun yabancı oldutunu 
anlayarak yanına ıeldi . 

- Sen kimıin? neciain? 
Nasrettin fütür etmeden cevap 

verdi: 
- Ben tilccanm mahmı aatma

t• &'eldim. 
- Ne tüccan. 
- Merdiven tnccan· Garmuyor 

musun, itte malım meydandL 
- Hiç baA"çede merdiven sa

tılır mı? 

- Aptal herif, merdiven bu 
çar9111 pazan olur mu hiç.Sen iıter
ıen alma. 

Bu cevap bahçıvanın botuna 
giderek çocutun ceplerini yemişle 
doldurmaaına mGaaade etti. 

asrettin adamın bu iyiliğini 

ıörünce hem sevindi, hem de yanın
da bir çuval bulunmadıtma nadim 
oldu. Eter çuval olsa idi ceplerin
den başka onu da doldurablleeejine 
kaai idi. 

Eve gelip te merdiveni ablasına 
teslim edince : 

- Abla 1 dedi. Bana bir çuval 
ver. 

- Çuvalı ne yapacaksın ? 
- Eniştem istiyor. 
Nasrettin yalan söylemişti. Onun 

bu yalanı çotukluğuna batışlanabi
Jlr. Çuvalı alınca doğru deminki 
bahçeye koftu. Fakat düşünemedi 
ki bu ıefer yanında duvara çıkacak 
merdıveni yoktu. Bu vaziyet karşı

sında. 
Mademki, diye düfündG, buranın 

adamları hep iyi kimst.f er, başka 
bir bostana girer ve çuvalımı dol
dururum. 

İlk raıtgeldıği bostana ıirdi ve 
el'ne ne geçti ise kavun, karpuz, 
hav\lç, talgam çuvala doldurmaj'a 
batladı. Fakat birden karşıama ix
bandut gibi iri yan yapılı ve pala 
bıyıklı bahçıvan dikilince ıataladı. 

Bu bahçıvan öbOrüne hiç ben
zemiyordu. Dövecek imit gibi ço
cuğun fizerine yilrüdil: 

- Ulan ! ne halt ediyorsun? 
Nasrettinin ödü koptu, rengi 

sarardı: 
- Şey! .. Aman dedi, hant dGn 

akıamki fırtına yok mu? 
- Eh? 
- i,te o fırtına beni buraya attı. 
- Peki, bunları kim kopardı? 
- Fırtına beni oradan oraya 

atbkça yapı.flım ve yap.ftıkça elim· 
de kaldı. 

- Ya bunları çuvala kim koydu? 
Buna cevap veremeyen Nasrettin: 
- Vallahi , dedi , ben de onu 

dlltünüyordum. 
(Bitmedi) 

=--======-.,,,.,===--=--
yeni vakıjlar 

Bazı hayır sanipleri evkafa mil· 
caat ederek kanunu medeniye tevfi
kan yenıden bir rakım para ve em
lak vakfet 1i 1 dir, 

vnıavette Evkafta j Mübadelede 
Muhaıebei husuıiye Evkafın ıslahı Tevfik Kllmil B. 

bUtçesi Evkafın ıalahı için Avrupadaa Elyevm Ankarada bulunmakta 
fstanbul ldarel huıuaiye bütçesi celbedilen mOtebaa1ıa profeaar M. olan mulateHt mübadele komiayo· 

hiltün nklletlerce kabul edlldikten leyman tetkikabnı bltlrmı ı ve ra· auada batmurabhaaımız Tevfik Ki-
aonra ta.diki Aliye uzedilml9ti. porunu bat vekllete vermittir. mfl Beyden -hrl ı 1 Prof ara t l..tk ki ...- m ze yarın vuı 

Bütç• tasdiki Aliye iktiraa etmlt " ea n et1U atına ea olacaaıaa dair dGn komisyona tel-
ve dün viliyete teblit edilmittir. Ahkimı evkaf " eaaa olmuttur. ıraf gelmittir. 

-r7 •

1
,,.. Evkaf mOdQrlyeti umumiyeai bu Df tar ft 

Y 1 ayet, emanet kitabı Fraaaızcaya tercUme ettire• .t•r a aıa muhtelit mGba-
Viliyetle emanetin tevhidi için rek profealre vermlttlr. dele ıkinci murahbaaamıs Nebil Be-

tetkikatta bulunmak üzere tetkil e· M. Leyman bu kitap &berinde yin ~u vulfeden batka bir vuffeye 
d:len komiayon bir iki gUne kadar yapbğı tetkikat neticesini kanunu naklı hakkında bir •ktam reflkı
meaaiaini ikmal edecektir. medenimb:Je kartılatbr•lf ve ra- mızda lntitar eden haber kombyoa-

Emanette 
Kl§a lıa~ırlık yok 
Şehremanetinde kıtın hullllü mü

naaibetile hiçbir haz rlık yoktur. 
Emanetin 929 bütçesinden muave
net fasla kaldınldığı cihetle fıkaraya 
bu aene kömür veya odun tevziine 
imkln yoktur. 

Diter cihetten emanet bu aene 
odun ve kömür buhranı olmıyacatı 
bu yüzden sıkınh da çekilmiyeceti 
ve tehrimizde kafi miktarda mahru
kat mevcut oldutu kanaatindedir. 

Ttıtün depoları 
Şehir dahilinde ve merkez yer· 

lerdeki tGtOn depolan şehir için bir 
tehlike tetkil ettiğinden itfaiye 
wruplan en .ılyade bu tUtOn depo
larile mefpl olmaktadır. itfaiye 
mGdürlütü, emanete müracaat ede
rek bu aibi merkez yerindeki cle
po.lann kapatılmasını talep etmittir 

Sınamalarda itfa vesaiti 
Şehremaneti, siaamalardaki itfa 

vaziyetinin tamamlanması için bü
tün ainamaları yeniden kontrol et
mete karar vermittir. 

Bu karar iki g(lndenberl tatbik 
edilmeje bqlanmıtbr. Teftifat 
netlceainde vel8iti nokaan olaala
ra kat'i ihtarlarda bulunacak ve 
verilen müddet zarf anda itfa vesa
itini tamamlamay~nların ainamalan 
kapatılacaktır. 

Dolmabahçe gazhanesi 
Dolmabahçe i'H ti.rketl, fabri

kaaını tevil ebnete batlamııtır. Şi
rket, yeni mukavelesi mucibince 
eskiden mevcut bGtün tebekeaini bu 
defa kat'i olarak detittireeek ve ev• 
elce Boğa.ıiçinin bazı yerlerinde bu
lunmayan tesisat ta yapılacaktır. 

Yeni tesi.at, nihayet bir ıene 
içinde tamamlanacaktır. Şirket mü
dürG mukavele metnini tam bir su
rette tatbik edebilmek için merke
zle temaa etmek üzere evelld filD 
Pariae ıitmittir. 

Parke f abr_ıkası 
Bir Macar grupu emanete mll

racaat ederek fehrimisde killi par
ke taşı imali için emanetle müt· 
terek en bir fabrika açıl111aaına al
saade talep etmiştir. Bu grup, ıeh
rimizin muhtelif yerlerinden aidatı 
15 nümuneden Peştede parke tqı 
yaptırmıf ve bunlardan iki nlmune
sinden köpril üstündekinin ayaı 
kilitede tat imli edilmittir. 

' Grup, bu nUmuaelerl emanete 
vermiş ve emanet tahlll edilmek 
üzere mühendia mektebine 16nder-
mittir. , 

Eğer nümuneleı; muvafık çıkar-

sa emanet bu teklifi kabul edecek
tir. Fabrikaya vazedilecek 800 bin 
lira sermayenin msfını da Macar 
Grup koyacaktır. 

Oktruvada tadili.it 
Cemiyeti belediye idare encü

meni oktorva larifeıinde esaslı ta
dilat yapmıttır. 

Yeni gümrük tarifesine tevfi-
kan yapılan bu tadilatta bazı mad. 
delere zammedilmit buılannda da 
tenzilat icra olu.Anuıtur. 

Bu tadilat cemiyeti belediyenin 
çarşamba jilnkü içtimaında ırörü
tülecek ve bir teırini evelden iti
baren tatbik olunacaktır. 

Oktruva suiistimali 
Oktruva müdiriyetinde yapılan 

aul iatinıale ait tahkikat devam et
mektedir. Bu tahkikat iki ay daha 
aGrecektlr. Çilnkü beyannamelerle 
defterdeki kazıntılar kartılaşhrıl
maktadır. 

Adllyecıe 
---·~--:=-~~~ 

Mtlbafirlerin kisvesi 
Adliye vekaletinden te~&"fafla ve

rilen bir emirde badema mübafİr· 
lerin kordon takmamafan, verile-
cek talim• daire.snde kendilerine 
birer pelerin yaptınl111aaı bUdiril
mistlr 

porunu ihzar etmi,tır. da tekzip olunmaktadır. 
Rapor 37 maddeyi ihtiva etme

ktedir. Sabık Evkaf mUdGril umu
miai olan meb'ua Rüttü beyin riya
setinde bir komiayon tetekkül et· 
mit ve mütehaaaıaın verditi raporu 
tetkik eylemeye h:atlamııtır. 

ROsumatta 
Ihsan Rif at bey gitti 

Umum gGmrGkler müdüril fhau 

Rıfat B. lznıır gilmrilkterinde teftita· 

tta bulunmak Uz.ere 1zmire gitmittir. 
Ihsan Rifat B. tekrar tehrimize 
danecektir. 

Şehrimizde blölunan mGtevelnler 
cerniyeti, mütehassısın nezdine bir 
heyet göndermiıtir. Bu heyet Anka. 
raya ancak rapor ihzar edildikten 
sonra vaaıl olduğu için milracaatl~
rinden bir •emer• ha••• oıma•••br. Mahkemede 

Yalnız mGtehaHıa cemiyet, relal 
Nurullah Beye: 

,. - Ben raporumu huırladım. 
Bu raporda da TOrklyedeld bU6mum 
evkafın Avrupa da oldutu taracla 
idareaini tavaiye ettim. Esuen ka
nunu medeniaiz bu bapta aarlhtlr. 
Evkaf Avrupada ae tarzda idare 
edillyor1a burada da o taraa tatbl· 
ki ieap edeeetl kanaabadayım • " 
deıaittir. 

"Reıimli A. y,, 
mahkam oldu 

KomlDiıtllk propatanduı yap
mak iddia aile maznunen mahkemeye 
aevko lunan ,. Resimli ay " me1'ul 
mGdGra Behçet B. in muhakemeal 

dGa bitti •• karar tefhim oluadu. 
Buna naaaraa Realmli ay mecmuuı
nın temmuz auahaaında çıkan"Seılni 

kaybeden tehir,. iaimli fiirde tatili it· 
•ali medih ve balkı kanuna ademi 
riayete tahrik cürmG rBrilldütünden 
Behcet beyin 10 ailn hapaine 10 lira 

ce•yı nakdiye mahkGmiyetlne ve 
bu cezaaın teciline karar verUdL 

Evkaf ve mOtevelliler muhltiD• 
de deveran eden pyialara auaru; 
ndltehaaaıa dini mhueaelerin ita .. -
at ve maaraf itlerinin ayn blr dai
re tarafından, ruhani memurlanaın 
tayin ve levazımın muhafHan me
•'•lelerlaia de ayn bir daire tarafın. 
dan tedvirlne muanz buluamakta 

dini idarelerin latvına taraftar ,a~ M"'"'tef errlk 
rünmektedir. W 

Mütehaaaıaın bu mtltalean yal
nız müalümaa evkafına aft olaa
dıtı, hıristlyan nkafıaa da şamil 
oldutu alSylenilmektedir. 

Mütehaaaıa dial mlleaaeaelerln 
ruhaal •e idari memur lanaıa o 
mGeHHeyl idare ede" •aldın ınO
teve Uiai veya mOtevelJI makamına 
kaim olan vakıf idaresi tarafından 

tayini muvafık ı&rGlmekte , bu 
memuı lann mGaHlmanlarda diya
net 141eri idaresi tarafuldan, hrlatl
yanlarda da bat papHlıklar tarafın
dan yapılmaaıaı tecviz etmemektedir. 

Maarifte 
MUlet mekteplerinde 

Millet mekteplerinin 1 teırini· 
evvelden itibaren tekrar f aallyete 
•evki için çalıımaktadır. Maarif 
vekaleti bu mektepler için yeni bir 
talimabaame hazırlamıttır. Bu tali
matnameye nazaran millet mektep-
lerinden çıkan erkeklere aakerlllderl 
sonunda muayyen müddet ve za. 
•aalarda izin verilecektir. Bundan 
ba,ka bu aibiler hademelik, oda
cılık, yol çavutlutu v. •· itlere 
talip olduklan vakit tercihen kabul 
edileceklerdill. 

lki ecnebi 
nıaarif nıüf ettifi 

Me• lek mektepleri müfettitliti 
Ue aıemlekete celbedllen aılSayö ve 
madam Ruvatöle bu ay sonunda 
Ankaraya aideeeklerdlr. Her iklal 
de ıeçen nlaandanberi memleketi
mizde hizmet etmekredirler • 

Ticarette 
Bakkallar kooperatifi 

250.000 lira aermaye ile teeaaGa 
eden bakkallar kooperatifinden ten
zil&Ua mal almak için yirmi ıOnden 
beri bakkallar milracaata batlaıaıt
lardır. Ay başından itibaren bak
kallara erzak tevziine batlanacaktır. 
BuDdan. batka kooperatif bir aya 
kadar bır yat fabrikaaı tesis ede-
cektir. Fabrika i~n 50 • 60 bin lira 
ıarfolunacaktır. Fabrika Ba ık pa-
ıarı cihetinde inta olunacaktır, 

Fındık mahsulü 
Ticaret odaaında dün fnıdıkçıla

nmıa toplanmıtlardır. 
Bu seneki mahsulGn neticeai 

baldıunda odaca malimat ı.tenmit• 
tir. Mahaul miktan 120-150 bin. kan· 
tardır. 

Geçen aenelıl noraıal mahınal 

800,000 •• 1,000,000 kantara baUt 
olınuttur. 

Oinkl içti maa 30 kadar taelr 
i~tirak etmiştir, 

600,000 lira 
Son p01ta ile relen A tina pıe

telerlade ok•ndufuna r8re baılr 
Rıhtım tirketl tarahadan YllDan 

billlametl aleyhine ikame olunan 
davanın, •uretı mah•u•adıa PA1l•l• 

tetldl edilen muhteBt hakem mala
kem eslDde niyetine baılaamıfbr. 

lzmir Rıhtım tirketl, 1919 ..... 
alndea 1922 aenesi EylGlGne kadar 

lzmir Rıhtım, Ilman ve lakelelerla
den iatlf ade etmit olan yuaa.W

lardan 400,000 tiirk liraaı ve fazla 
olarak bu paranın mOtedahil faizi 
olu 200,000 tiirk liruı talep et• 
ıaekteclir. 

Bulgaristanda emlak ve 
para bırakmlf olanlar 

Balıariatanda emltk ve arazi 

bırakmıf olanlarla Bulıar eytam 
aandıklannda parası bulanan eyta

mın paralan Bulgar hükOmetiıace 

ıahiplerine verilecektir. 
Hariciye vekiletlnden vlllyet

lere bir talimatname ganderllmlttir. 
Eytama alt paralar Bulıariatan zi. 
raat bankaaındadır. Retit olan ey

tam dotrudan dotruya bankaya 
111Gracaat ederek paraaını alacakbr. 
Arad ve emltk sahipleri de emlt
kiai alacaktır. 

Recep B. rılıtım firketi 
müdiirlerirıi kabul etti 

Nafia vekili Recep B. dün Rıh

bm firketl müdürlerini kabul ede
rek fİrket hakkında malimat aJ. 
••tbr. Ez.cümle tirket hakkıadald 

tiklyetler mev.ıu baaolmuttur. 
Recep B • bu hafta aonuada 

Ankaraya avdet edecektir. 

A~ledilen memurlar 
Vlllyetlı1rce itten el çektirilen 

memurlar hakkında diter viliyet
lere malGmat verilmediti lçla bu 
kabil memurlar -bllhaNa nahiye 
mldilrlerl· dit•r vlllyetlerde me-
muriyetlere flrmektedlrler. itten 
el çektirilmit bir memurun tekrar 
tayini muvafık olmayacatından Da
hillye vekileti keyfiyeti naıan iti
bara alarak villyetlere bir tamim 
1Bnclermiftlr. Bundaa aolll'a mı • 
mur tayininde o zatın ahvali aaln-

kuı dikkatle tetkik edilecek ve 
itte• el çektirilen memurlar hak
kında dlter vilAyetlere de malGmat 
> erllecektir, 

Tllrk eauen demokrattır. A#.• 
let riltpelerlni bilmez. ÇClaldl tab'~ 
utldir. Oamanü evrinde Wr uald& 
timar ve zeamet uaulG lhdu edllmlt
tf; likin dikiş tutturamadı. Timar •• 
zeamet aahlplerinln halefleri lyl t9re 
biye flremecliler; blrdft a,.4e 
kan almak idetl 4e .......... 
teaeldlüu mani oldu. 

Fakat, 1908 e kadar bir pap• 
ıadeler makului vardı. Hatta Uda• 
el AbdGl Hamit bualara ...... 
Harbiye mektebinde bir ud .... 
sınıfı açtırmıftı. Kibar aankWar tla 
haaep ve DHehe daha fula HID
hrdı. 

Her halde büytlkleriD evl&dı bit 
u farklı muamele 18rGyorclu. a... 
lara betikte iken bDe ruua verlldlll 
olurdu. Vez.ir ve mütilr zadeler da• 
ha yirmisini bulmadan ş..,. clev• 
lete, aalr mecHalere aza 6harları ya• 
but orduda kideme, iktidara, batta 
tahaile bakılmadu riltpelerl terfi 
edilirdi. Mektebe devam eden jene-
rallar, miralaylar, kaym•k••lar al 
detildi. 

Anarşik bir nobleal 
Bu taife y~nl devirde •• ol .. ? 
Eekl bGyGlderln otuUan, tona• 

lan buailD .. laaldedll'? la .a..tl 
g(lcGmfln yettltl kader t.tldk .W., 
aordum, Hruftard•m. Daha .....,_ 
ne ~tmiyoram. 

&lalm yetlfdltl•b A.bclll Hamit 
deni eanmının zGrfyeti bile iN ... 
klkada hemeD hemen ıBamClftlr. 

Bu tabaka meaau_planaclaa .-la 
az kimae elyeYID it bquadadu. la. 
der ıalaalı Birinci fwlk C...t,... 
hazretleri. 

Sadarette, ıeyhOUalimhld:a, ri• 
kelibkta bulunıauf kodamaalana 
evlltlannclan ylzde beDd d••• 
beti kendUertal pteremedU. ..... 
rutiyet ve Cümhuriyet rlcaliaia bl
yük ekaeriyeti bu tabakadaa hariçtir. 

Bu iki hareket atla oalana eıe• 
rl detildlr. Hatta e11d idareye ka· 
rıtmıf bGyük memurlarm bile lald. 
lapta phaiyetlerf rarGnemecll. 

Demek ld bwettlfl• .. tahalta 
liyılu ile bir tahaU ve terbiye ter
medl, oalardan &faltdakfler u:rat 
içlD daha fada te..w.tb ettller. 
Pquecle dotmak kencllleıt Jt1a ..._ 
yarL ol11uum .. 

Bu biçareleri hayat .aoac1.ı.. 
aiade zayıf bırakan bu tala4i1 ve ter
hfy•n•ln -illil7•tl ,. .. ,ffp? Ma1.lya'8 

aramadaa evvel diyelim ki b6jle bir 
tahail ve terbiye de yoktu, yabut 
aatamamdı. latlkballerine IOD d .. 
rece itimat ettiklerinden muntaum 
bir tahsile ae llsum pl'llliyorlarde. 
Kalemlere rfdenlere it Yeril...,.._ 
1923 aalnameslnde ekler kodamu• 
larm çoculdanm ıurayı devlette, n• 
aumat cemiyetinde, aalr meeltalerde. 
ya•erllklerde f6rlyoruz. Sunaam lra· 
ydedelba ki, JaYerDfla, teftltl .. 
lıı:erl ko.ı.,onan•a lafm • ..._ 
Bin kadar ya•er ve aza lalı lıılr it 
~örme•ete memurdular. 0.•·=la 
devletial ialarua malald• eclea 
tmlllerclea birlai de blyGW.n. fO• 
euldarbu ihmal etmelerlclb. 

Bafka diyarlarda bu Mı. ...._ 
dOf edUm... Nobleılerl o1ea Al
manya, AY11aturya " R..,.._ W. 
kim tabaka evl&dıaa lhttm .. ...,_ 
dl. lnrtltende bala aoW.. ••u• 
tur. Llkln ir .. a makaalan ,.... 
cek ıen~lar eluerlyetle illa bma
lur, bap bot bıralölmu. 

Hayat mGcadelHl, ,..ı ,.... 
Jlf teraltl bu ten~enerllte bt'IJJ
mtlaait olamaz. Her ferdin eemlyet 
içinde bir vazifeal vardır. O it ı lSe 
rGlmedea yqamak hakkı lktlap 
edilemez. Bu tabaka dede ve .. ..._ 
!arının aenetlerlal bHe ........ 
edememiftlr. TumlDlme fire..._ 
lan o aenetin bette dBnll ,.... 
Avrupada bir plir aahlpı.I ..... 
kuı " rentiu ,, ler varcbr. Aa, ıak 
1enet lld, iç .-r deva• eclw. .. 
dmkiler oalan bile taldicle IHkt.• 
olamadılar. 

Papsade, vıktlle, lalt bir ... 
yaramaz, itkin ~ 9elebl bil' ~ h
sGn iM o çelebUllc te lulıılacla. 

...Pqaıadelertn fellketlal laarl! 
milyonerlerini• felAketi takip etil 
1914 ile 1918 ara•ada tlreyea ,... 
ain1erin çocuklan ve hatta iNii• 
lerl bile paıa.ıadeler ılmre .... 
mllhaktır. Demek olayor ki ..... 
büyGkler, eski aeafhaler eril .. -
ıatlAm bir terbiye •••1erlar, __. 
b bir tabıll temlD edemlJ••• _.. 
clilerinl yetiftiremtyorı.. Hal' •tf 
o habalar , o aaalar w tlrll 
vesaite maliktirler. 

Çok tGkOr lıl koclam• ~ 
yanlar, orta halliler, batta faWrW 
bize yeııi bir aeall y~· Om
lar ol••Nydı Ufla ............. ,. 
tı. 

Bu memleket cwta taltak•tf• • 
laayar g(lrdG. Bu to akaya k11YY• 
leadlrmell,S.. ,.1 Cel&I NU 



, 
' 

t 
t 

Zelzele 
Giiınü~hanede 25 ev
, hk bir köy yıkıldı 
\ 
\ GllmGt_ane 21 

GGaılltahıaeye merbut Şlranda 
dllıı çok fldd•tll bir &el:ı:ele olmuş, 
bayaıc ıarara ve buara aebebiyet 
Vennlıtlr. Zelzele neticesinde 25 
hmnell Tllrnik köyll tamamen h.ik 
Ue yakıaıa olmuıtur. 

Sancada 22, Ulu Şiranda 8 Ml
ıı.daııda 4 Heyderukte 3, Kozveren 
Ve Kozağaçta birer ev yıkılmıştır. 
Nufaıça ne kadar zayiat vu!ı:ua 
ırelditf meçhuldilJ". 

Erkinı hükilmet felAket sahası
ıritmi}lerdir. 

\Cevabımız varildi 
Ankara, 21 [A.A] 

Gevabt notamız bugün Yunan 
hükGn:etine tevdi edilmiştir. Metin 
tarın neşredilecektir. 

Şakir hey 
Ankara, 21 [A.A] 

lktloat vekili Şakir bey, bugün 
fehrimi:ı:e avdet eylemiştir. 

Feci bir ölüm 
Çatalca, 21 

r Borada, evvelki gün çok feci bir 
kaza olmuş, eşraftan Ali bey mües
aif bir şeklide ölmüştür. 

Kaza günü bu zat, çok sevdiği 
atınııa dizginini koluna takarak gez
dirirken hayvan birdenbire iirkmüş 
ve biçue adamı •Ürüklemeye başla
ınıştll'. 

f 
Bv ıuretle baş ve vücudu taşla

ra çarparak sürüklenen Ali beyin 

\ 

kafata11 parçalanmış, beyni sokak
lara akarak çok hazin bir şekilde 
j;Jmüştür. Hadiseye şahit olanlar, 
lıundan çok müteessir olmuşlardır. 

Ana katili 
lzmir, 20 [Hususi] 

- Yabancı bir tahısla gayri meşru J ıniinaıebette bulunmasından dolayı 
anneu l\:yteyı R:at:ıeaen nıazııun u~ 
ıundere köyünden Mehmet oğlu 
Mahmudun muhakemesine, nakzen 
dün aji'ırcezada devam edilmiş ve 
dinlenilen iki müdafaa şahi\li mak
tulenin AJI Koç iımindeki şahısla 
fenalık yaptıklarını, Ali Koçun va
kıtlı vakıtsız Ayşenin evine girip 
Ç :klıji'ını gördüklerini söylemişler
dır. 

Mahkeme şedit tahrikin vücu
dünü kabul ederek maznunun ida
me bedel, yaşın-lan dahi istifade et
mek ıuretile üç sene ağu hapse 
lconulma11na karar vermiştir, Maz-
nuıı sevin• • . d 1 

\ mlfU,. 7 ıçın e sa onu terket-

l Behçet B. Ödemişte 
Şehrimize lzı~ir, 20 [Hu•u•i] 

h• . gelmış olan t"T· 
1 in 11an umum rnüd· • B u un 

\
d"" k 1 · h uru ehçet bey 

un a emı ma "U• rnüdürii r f k 
• d ld "' hal e 8 

•· 1 tın e o u,.u de otomob"I[ . 

i~:~k:~ ~:;;~ti';!:e s:!!;i~d:::~:: s~= re et etmış r. 
Ödemiş havalisinde bir müddet 

tetkikat yapacaktır. Müdiri umumi 

1 
beyin tetkikatı tütun mübayaatının 
ıür'atle yapılmasını istihdaf etmek. 
tedir. 

' 

Kasabada matem 
Kasaba, 19 [ Hususi J 

r Son ümidimiz olan ve sergiler-
de bulunan 30 40 bin kilo üzüm-

' . ' 
I lerıml:ı: de saat 2. 1 te başlayıp d iin 

Hat 12 ye kadar şiddetle devam 
[eden fa1ılalı yağmurlardan tama

\ men .çllrllmüttür. Bağcılar yeis içi-
ndedır. Bundan bir ka• .. I r guo evve 
borçlarımız tecili hakkında vuku 
buları müracaatlanmızııı k ma •matı 
aliye tarafından nazarı itiba 1 d • . re a ına-
catıa an umıtvan2. 

Şarkta valiler içtimaı 
G Mardin 21 

eçen ••ne olduğu gibi b ' 
d D. b k' u •e-ne e, ıyar e ı.rde birinci u 

"f tt" J"ğ ınumi mu e ış ı e mensup valiler· b" . ın ır 
içtimaı olacaktır. Bu içtima bi . . 

. d k L rıncı teırın e vu u ulacak, şark vilıiyet. 
!et"inln vaziyeti, terakki kabili ti 

"f f" 1 d" ·ı· ye ' ınaarı t na ıa, be e ıyecı ık sahaa 
d 

., ın. 

a ne gı >i işler J :ıpılması la:ımgef. 
diıti, b!lhassa aaMyi ıahasında ne 
gi~I itler görülebileceki konuşula. 
ca.<tır. 

1 Güvercinler 1 Teslihat 
lzmir hapisanesine 
esrar kaçırıyorlar 

lzmir 20 [Huıuıi) 
lzmir hapi1aneıindekl mahpuı

lann şayanı hayret bir tekilde el• 

rıır kaçakçılığı yapbklan ve bunun 
için giivercinlerl alet olarak kullan
dıklan anlatılmııtır. 

Bu esrarengiz kaçakçılık şebe
kesini meydana çıkaranlar polisler
dir. 

Hapisanede yuvaları olan yüz
lerce güvercin vardır. Bu güvercin
ler uçarlar, gererler, tekrar yuvala
rına l'elirler. 

Hapiaanedeki mahkumlan zi
yarete gidenlere hazan mahkilmlar 
tad~a1 fındkan birer güvercin hediye 
e ı me tedir. 

Bu güvercinlere esrarı taşımak 
vazifeıi tahmil edilmektedir. 

Güvercini olan mahkümun arka
da,ı tedarik ettiği eısarı bir ka
tıda ıararak güvercinin kanadına 
veya ayaıtına bağlamakta, güver
cls aerbeet bırakılınca uçarak doğ
ru ~apisanedeki yuvasına gitmek
tedır. 

Müddeiumuo.ulik esra• kaçak
çılığ'ına mani olmak için şiddetli 
tedb.irler alacak ve bir daha gü
vercın hediye edilmesini menede
cektir. 

İzmir salnamesi 
İzmir, 20 [Hususi] 

Döri beç aydanberi bastırılmak
ta olduğunu bildirdiğimiz Vilap•
tin 1927-28 sent:lerine ait •alname
•i iknıal ve neşredilmiştir. 

C. Amerika milletleri 
Cenevre, 20 [A.AJ 

Genubi Amerika hükumetleri 
mümessilleri, memleketleri arsında 
akvam cemiyeti haricinde olarak 
d<1ha .sı.kı bir irtibat vücude getir
mek ıçın Şili muralıhaaı M. Vill•-
gı un teşebbüsü üzerine girişlen 
mükalemelere devam için öıtleden 
sonra içtima etmişlerdir. Bu müza. 
kerelerin pek yakında müspet 
neticelere iktiran edeceği temin ol
unu~r. Murahhasların, her sene ve 

ekseriya Cenenede cenubi Amerika 
cümhuriyetleri mümessillerinden m
ürekkep bir içtima akdetmek, bu 
toplantıya elyevm cemiyeti akvama 
dahil bulunan cenubi Amerika 
cümhuriyetlerini dahi davet etmek 
ve bu içtim.ada cenubi Amerika 
hükumetlerinin hususi menfaatleri 
hakkında müzakeratta bulunmak 
niyetinde oldukları söyleniyor. 

Diıter taraftan son günler. 
de teşebbüs edilen faaliyete de
vam etmek üzre üç komisyon te,kili 
de derpiş edilmektedir. Bu komis

yonlardan birincisi cenubi Amerika 
hüku~.etlerinin akvam cemiyeti 
~~clıaınde münavebe usulü ile tem ... 

j~~ ~.es'eleaini tetkik edecektir. 
ı~cısı i~tisadi ve üçüncüsü de si-

yası mes elelerle uğraşacaktır. 

Fırtına, yağmur 
1• . Londra 19 [A AJ 
ngılterenln bi ' • 

dünden b . r çok tarafında 
erı tufanasa ğ 

yatmakta oldu . d ya murlar 
l"k gun an kurakI k t h 
ı esi zail olmu t 3 . . ı e • 

ş ur. kışı y ld 
çarpmasından ··ı • 1 ınm o muştür. 

• Sanit Malo, 19 [A.A 
Son gunlerdeki fırtına! J 

milyoa hasara ıebebiy t a~, 25 
e Vermı,tlr. 

Pariı, 20 [A A] 
flan•anın muhtelif ye 1 • • , • r erındeki 

fırtınalar hır çok yangınlara b" 
k k 1 . "')" ' ır ta ım hnse erın o umüne ve b" "k . uyu 

hasarlara sebebıyet vermi,tir. 

Madrit, 20 [A.AJ 
Fırtına Valence, Santander, Aiic

ante ve Sorrente de mühim hasarlar 
yapmıştır. iki ölü ve dokuz yaralı 
vardır. 

Meknez, 20 [A.AJ 
Şehirde bir fırtına olmuş, aşağı 

mahalleleri su basmıştır. 

Sırplar • Bulgarlar 
Sofya 21 [A.A] 

Husule ırel en bir itilaf neticeıin
de Bulırariıtan ve Sırbiıtan murah
hasları Pirotta toplanacaktır. 

Beş devlet mtlmessil
lerinin kararları 

Londra, 20 [A,A] 
Re.mi mehafilden alınan haber

lere nazaran, Büyük Britanya ile 
Japonya araaındakl iptidai müzake
relere 5 büyük devlet arasında tes
lih.atın tahdidi meı'elesini tetkik için 
Kanunusanide toplananacak ol•n 
konferanstan evvel baılanacaktır. 
fakat, bu mü kalem eler hakkında 
lngiltere hükilmeti kat'i hiç bir 
teklifte bulanmamıştır. 

Bu hususta bir davet vuku bui
duıtuna dair Tokyodan gelen telg
raf uydurmadır. 

Londra, 21 [A.A] 
Teslihatın tenkisine ait olarak 

aktolunarak beynelmilel muahede. 
nin hazırlanmak üzere bulunan 
projesine, yalnız bahri kuvvetlerin 

değil, berri ve havai kuvvetlerin 
dahi azalması hakkında bazı meva
dın ilavesine dair lngiliz murahhası 
Lord Cecil tarafından tahdidi tes
lihat komisyonunda sürülen teklif 
etrafındaki miizakerat bu sabah 
hitam bulmuştur. 

Bu teklif diğer bazı de vletlerln 
şiddetli ter kidatına maruz kaldığı

ndan aradaki ihtilafı izale maksa
dile Yunan murahhı." M. Politis 

' ıııutavass t bir karar teklifini der-

meyan e..-Jemiftfr. Bunda ezcümle 
tahdidi teslilıat mes'el<.'sinin ancak 
mütekabil rnl:•aııdatta bulunulmak 
suretile tedrıcen kabul olunabile
ceği beyan olun.:nuştur. 

Bunun üzerine Lord Cecil kendi 
teklifini gPri alm1~ ve Politisin tek
lifini kal>ul eylemi~fü. Maamafih 
keııdi.ıi i:ızal'i komioyonu gelecek 

içtimaındc meseleyi tekrar mevzuu 
baho elmekıiziu ,nuhafaza etmiıtir. 

.. Cenevre, 20 [A. A] 
Uçüııcü encünıen, tahdidi tesli

hat ihr.ari komi.:Jyonunuu meeaisine 
-:":*-J_~n, ~ "C...ıLr ı......:.- -re
tının yeniden müzakeresine batla .. 
mııtır. Lort Cecil, bu mesainin ıray

ri kafi:olduiru mütaleasıudadır. Mu
maileyh, kara teılihatının tahdidi 
hususunun deniz tealıhatının tahdi
dinden t!alıa mühim olduğunu i•pa
ta çalışm•ktadır. 

M. Hou don, kara teslihatının 
tahdidi hJıusunun deniz tedilıa
tının tahdidini takip etmesi lüzım
geldiği cevabında bulunmu4tur. 

Mumaileyh, komisyonun mesai
sini hatırlatın ış ve komisyona iıti
r.a~ :ını;ş ,o~anların menfııatneendiş
lığını met.ııısena etmiştir. M. Hou
don, netice olarak, evvelce ittihaz 
edilmi§ olan kararlardan rücuım 
mümkün oJm,dığını süylemiş ve 

" Cecil " karı..r suretinin meıai) i 
tehir edeceği mütaleasında bulun
duğunu ilave <ylemiştir. M. 1\1;.ssi
&:li, 1924 prot<.kolunun uğramıı ol
dujrıı akaınet · hatırlattıktan ıonra 
hükilmet degiştlkçe komisyon faa
liyetinin nctic.,lerini tahrip edecek 
oluraa &arfı mesai etıneainin müm ... 

kiin olamıyacağı mütalaaasını serdey
lemiştir. 

M. Politis, komisyon mt>•ai•inln 
mutlak surette mefkürevi aureti 
hallerden mülhem olmadığını 
belki neticelerinin acil surette 

tahakkuk edet'ek şekilde olduğunu 
söylemiştir. Kont Brenter, lor Cecil i 
tasvip etmistir. Mumaileyh komis
yon mesaisınin hiçten ibaret olduğu 
mütalia11ndadır. M. Demarinis ye 

M. Sato. M. Ma11igli nia beyanatı
nı tamamen tasvip etmişler ve hii· 
kilmetlerin tasvibine; mazhar olmuş 
olan ıaburane ve ıemerebahş me• 
•aiyl hatırlatmıılardır. Bilha11a M. 
Demariniı, Almanvanın bu mü&ake• 
ra~ tekrar açmak!~ büyllk bir me1'· 
~ yet deruhte etmekte oldutunu 

•yan etmi,Ierdir. 

Komitacı kurşunu 
M Sofya, 20 [A. A.) 

ecn b~kedonyada ihtilal teıkilıitının 
ılll e ~ ormenıleketlerdekl müme,.. 

ıri Bacarof V arnada llldll· 
rülmllttiir. iki kiti katil olmak töb-
me~yle\tevkif edilıniıtir, MaktulilD 
vak a eına11nda hazır b 1 k u unan ar •· 
datl~rından biri katillerden birini 
teşhıı etmişdir. 

, • . Franş ız ıhtil:1 11 ncıen 
1 CamöOD<® D<®~lfifll©l6ll0Ölfil~ 

"Demokrat bir hükumetin şıarı fa
zilettir; fakat teessüs edinciye ka
dar vasıtai icraatı dehşet olabilir,,. 

- Robespierre. 
Yazan : Henri ROBERT 

Luelle Desmoulins ( lüsil demu
len) gene de hoş bir kadındı. Fa
kat yukuıya naklettiğimiz garip 
yazısında, ne hunhar, aynı zamanda 
ne çocukça ve ne tiyatro vari bir 
zihniyet tecelli ediyor, değil mi? 

Bu satırları okuduktan sonra, 
dökülen bu kanlar, meydan alan 
kin ve gayz ihtilalin bıı çetin müca
delıiti teıirile, en sağlam dimağlarda 

bile bir nevi müvaz~nesizlik, o zamana 
has bir sarhoşluk, hassasiyette bir 
tagayyür huıule geld iğine hükmet
mek icap ediyur. 

• • • 
16 ncı Luis (luis) nin ölümü ile 

bu mHhiş hunharlııtın sonu gele
ceği \:mit edilmişti. 

Kıralın nüfuz iktidarını elinden 
almak k.ifi deıtildi, o niifüz ve ik
tidarı istimal etmek lazımdı. 

Herşeyi cebrü şiddetle yıktık
tan sonra, herşeyi keşmekeş içinde 
yeniden yapmak icap ediyordu. 

Kıra! hükumeti birçok hatalar 
işlemiş ve haylı zaf g·östermiş 
olmakla beraber, kurulmuş bir ni
zamdan ve irsi bir tecrübeden isti
fade etmek gibi bir faikiyeti haiz
di. 

Halbuki, Convention (konven
•iyon) meclisinin işe, bütün vatan
severliVlne ve hüsnü niyetine rag .. 
men u~şdünüp taşınılmadan orta
ya konulmu- birtakım yeni ve nR
zari fıkırlreden batka hiçbir ~eyi 
yoktu. Bu fikirleri11 tatbiki de hay
li güç olacaktı • 

16 ncı Louis ( lui) MütS•e•an 
meclisinden bahsederken haklı ola
rak şu sözleri söylemişti: 

"Adimüliml<iıı icraata kalkışan 
fovkattabii bi hükümete doğru gi
drfiysr!,, 

Bu hakilcat acı tecriibelerle an
latılacaktı. 

Muhalefete geçip herhangi bir 
hükilmetim az çok gayrikabili te
vekki olan hatalarına knrşı halkı 
ayaklandırmak için o halkın sefa
letini alet et<Dek daima kolay bir. 
roldür. 

Fakat şimdi kükümet Conven
tion (konve:ııoion) du bu ıeft!r ka
rışıklılda bir kat dahıı. arl.an umumi 
sefaletin şikayetlerini dinl~•nek sı
rası ono. gelr.ı.ıişti. 

Robespierre (robeıpiyer) a.>iık 
mahzun bir tavırla: 

"İnang ı ve muıtarip lıalkın, 
her derde deva olnıamuı tı.bii bulu
nan hükilmetten qik.iyete mütemayil 
olduğundan,, cfomvurmakta geclk
miyecekti. 

Mevkii iktidare cebrü şiddetle 
geçince , mevkiiııi muhafaza için 
rakip k11 vvetlere karşı durmak hu
suounda debtetten başka batvuru
lacak ç&re var mıdır? 

Şu sözü bizzat Robe•pierre söy
lemiştir: 

"Demokrat bir hükümetin şıarı 
fazilettir; fakat ,,.,..~sıüs edinceye 
kadar, va11taı icraatı debtet ola
bilir.,, 

Eoasen her işin en evvel hatıra 
gelen şekli halli o işin unfü •iddet
le halledilmesi değil midir? Bahuous 
inıan üstüne aldığı role nekads.r 
az hazırlanmıt olursa göstereceği 

tlddet te o nisbette fazla olmaz mı? 

Umumıın şikayetini başka cihete 
imale etmek lazım geliyordu. Made

mki halkın sefaletini tebvin husuıunda 
aciz kalmıyordu, hiç olmazaa halka 
gür,ah!arının cezasını çeken bazı 
kurbanlar vererek hoşnutluzluğunıı 
onlıt.- üzerine çevirmek ve ıztırahı
nın o günahkarlar yüziinden hali 
tehvin edil~medii!"ine halkı ikna et
mek lazımdı. 

16 acı Louiı ( lul ) nin idamın· 
dan sonra Custine ( kiistin ) e, Cü
ıtine den ıonra Marie • ı\ntoinette 
( marı • antuanet ) e, Marie • Antoi
nette'den ıonra Jirondenlere ııra 
ıreldi 1 

Robeapierre ( robeapiyer ) in te
lkınatına kapılarak ilk defa jiron• 
denlere hllcum eden de gene Ca. 
mlUe De1moulinı ( kamil demulen ) 
nlmu9tu. 

" Brissot'nun iç yGıü ,, iıminde
ki müthiş risalesinde devrin fel.i
ketleıfoden jirondenleri mes'ul tu

tuyordu. 
• • • 

Vakayi o kadar sür'atle yürümü~-
tür ki hatıraları için haziran 1792 

' '13 kıyamı yapılan bu Jirondenlere 17 
bidayetinde iğrenç birer mürteci na
zarile bakılıyordu. 

J irondenlerin gösterdikleri itidal 
bütün fenalıklara meydan vermiş, 
mücrimane bir zat telakki edili-
yordu. . 

Binaenaleyh onların ihtilalin si
nesinden söküp atmak icııp ediyordu. 
Onun için hükumete karşı suikast 
t<"rtip etmekle ittiham ediliyorlar 
ve üstelik Camllle (kamil) de: 

- Onlar Cümhuriyeti fisku fü
cur ile kurdular! · 

diye zehirli bir ok fırlatıyordu. 
Bahsettiğimiz risalenin" muvaf

fakiyeti, bizzat müellifinin temenni
sini bile geçti. Çünkü çok geçme
den Saint-Just (şen jüst) Conventi
on (konvensiyon) mecli•ine Jironden
ler aleyhine bir ittihamname verdi. 

İhtilal bizzat kendi çocuklarını 
yemeğ'e başlamıştı. Jirondenlerin 
muhakemesinde muthiş bir teha· 
cüm oldu. 

Thien (tiyer) bu tehacümü izah 
ederken: 

" Cümhuriyet davası için bu ka
dar cüınhuriyetçinin birden mah
küm edilme•i henüz yeni görülmüş 
birşeydi,, diyor ve şu sözleri ilave 
ediyn•· 

"Bu 1nuhakeme kavinin inan .. 
mamak için dinlediği , zaifin ikna 
etmemek için söylediği hicabaver 
davaların ilki idi 1 ,, 

J'rondenler hepsi, ciddi hiçbir 
cürüm!c.ri ~ablt olmadıfJ halde idama 
mahküm edildiler. 

(Bitmedi) 

Emanullah hana 
bir suikast mı ? 

Yeni k.ibll cmirinin memleketi 
dahilinde bir dehşet siyaseti takip 
etmekte olduğu §U 11ralarda Hint 
ıı ~z .. teleri yeni enıirin oabık Kır ala 
karşı nasıl bir vuiyet takındııtını 
gösteren şu dikkate tayan ınalômatı 
vermektedirler: 

"Kıibil emiri Habibullah, Efgan 
istlklalinin on birinci yıl dönümü 
münasebetile Jt,.Jvada bulunan Ema
nullah hana bir tebrik telgrafı yol
lamış ve bunun üzerine " Romada 
Efgan hükümeti tebaamdan Ema
nullah Hana,, adresini yazıp altına 

da şu imzayı atmıştır: Etgan Kı· 
rah Habibullah ,, 

Gene ayni gazeteler daha mü
hü:n bir haberden bahsetmektedir. 
llu haber akim kalmıt l>ir 81likasbr. 

Emanullah Han İtalyaya gittik
ten sonra Zemı.n Han isminde bi
risi lngiliz paaaportile Hindi.tandan 
Romaya geliyor. Romada oabık kı
ralın "' •rduğu Efgan selarethaneaine 
-ki şehir civarında bir villadır- uğ
ruyor ve diyor ki : 

- Ben Efganlıyım. Padijahımın 
böyle feci bir akibete uğramasından 
müteesairiın. Kendisine bu teeuürii• 
mü arz ve biat edeceğim. 

Zeman Hanın bu sözü memurlan 
kutkullandırıyor. Hem bu adamın 
sabık !<ıralı ziyaretine müH.ede 
etmiyorlar, hem de iizerini yokla
yor!ar. Yapılan taharriyatta bir ta
kım mektuplar elde edilmiştir ki 
Zeman Han bir takım arkadaşla
rına yazdıl}'ı bu mektuplarda şu 
yolda idarei kelam etmekiedir: 

"Üzerime aldııtım vazifenin ol
dukça miişkül olduğu anlaşılmıık
tadır. 

Si%in de bana iltihakınızdan 
sonra bu işi başarabileceğimizi 
ümit ediyorum... llh.,, 

Bu vak'a üzerine ltslya zabıtası 
1abık kıralın muhafazaeına memur 
zabıta kuvvetini arbrmıştır. 

Emanullah Han gezmete çık• 
tıtı zaman 11kı bir muhafaza altın• 
da bul'unmaktadır. 

.. - ·~·· "~ .., ...... 
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PER - . -
Nasıl susay • .-n? 

Dün, işleri Avrupııda olduğu 
için, ömrü Pariste, Berlinde, Vi• 
yan•da geçen Lir arkadaşımla 
konuşuyordum: 

- Yahu, dedi, gerçi yollarınız 
hnrııp, caddeleriniz karanlık, so
kaklarınız çamur, ckmeklerinb 
hamur, ;ıularınız kirli, ~Qtleri
niz mikroplu.. l\lnlum .. Bundan, 
şu üç günlük misafirliğime rağ· 
men ben de miiştekiylm.. Fak.at, 
si7.in bir dııkike, bir saniye suı
tıı!l;unuz yok.. Dilinizde bu, kele· 
mioizde bu.. Söyler ha aöylersi
niz, ya:>.arlar ba yH~rsıuız .. Hiç 
durup dinlenmeden, hiç suıup 
beklemeden! 

Ona şu fıkrayı anlattım: 
- Y ııktile çok çirkin bir hil· 

kümdar varmış. Maiyeti, yüzll.nü 
görüp te üzülmesin diye, keadi· 
sinden aynalan sak.larlarmış .. Bir 
~ün. nasılsa eline bir ayna geçi· 
ren hllkilmdar yüzünü görünee 
boşlamış ağlamağa.. Onun göz
yaşları karşısında veziri de ken
disini tutnmamış, o da başlamış 
ağlameğe .. 

Karsılıklı, ağlaşmı,lar, ağlaş
mışlar,· ağlaşmışlar .. Nihayet, hll· 
kümdıır susmuş. Amma, vezir 

su•mamış. 

Onun hu halini gören hüküm• 
dar hayretle sormuş: 

- Y abu, ben sustum, sen hl· 

la ağlıyorsun, sebep ne? .. 
- Ah efendimiz, demiş, ıiz 

muharek ,)ÜZÜnÜZÜ bir kere &ör
mekle hu kadar ağladınız. Bea• 
deniz ise her güıa görüyorum. 
Nasıl susayım? .• 

YUSUF ZiVA 

~eDelfil ~nc11en 

Emlaki 11ıilliye müdara 
Bir müddettenberi ,ehrlmizde 

bulunmakta olan Maliye vekllati 
Emlaki milliye müdilrü umumiıi 
Rüştü 8. dün Aııkaray gitmiştir, 

Cevdet Kerim B. 
Hali< fırkası idare hey'etl ansı• 

ndan ve maarif cemiyeti iıtanbul 
mümessili Cevdet Kerim B. dllıa 
Aokaraya gitmiştir. 

"Metaritmisis,, 
Defterdarlık, Rumca "Metaritml

sis. gazetesine kazanç verglılnl ver
mediği için, haciz vazetmlftl. Bu 
hacizden dolayı gazete bir müddet• 
tenberi çıkamamakta idi. 

Gazete •alıiplerl haııiı müddeti 
bittiği halde talop edilen kazaıaç 
vergiıini qimdiy<' kadar varmediklerl 
için matbu11t müdiri)•eti ıu. .. urr.M han• 
kaya koyn11gu soo; lira depozito 
Defterdarlık l.arafından haczedUmit 
ve bu ıurclle ırazete imtiyazı feıbe
dilın ııtir. 

Halk bilgisi · için 
Halk bilgi•! derenğl tebriml:ı:• 

de bir istihbarat bürosu açmağalca• 
rar vermiştir. Bu büronun vazifeıl 
Anadolu halk J.ilgiıl ıubeleriııin ve 
Avrupadeki Halk bllglıi teıkilı\tile 
daima muhabert edip malilmat top• 
Jamaktır. Dernek ı.:ı malO.matı top
la)IP imtiyazını aldığı ' Halk heber· 
(eri,, namındaki mecmua da neır• 
edecektir. 

Birliğin ilim encümenı de bu baf
ia zarfında bir içtima yapuak Ana· 
doluda bir tetkik seyabetı yapmıı 
olan Abdülkadir B. in bu huıuı 
hakkında tanzım ettiii raporu m6· 
zakere edecektir. 

Vapurcuların şikayeti 
İstanbul limanınddd sefain va 

limana uğrayan diğer ecnebi ıefi· 
nelerin makine ve sair akıamı bu• 
rada tamir olunurken bu tamirata 
gümrüğün müşkülat çıkardıj"ull ••· 
elce yazmıştık. 

Vapurcular ve tamirciler tuaf1adan 
bu hususta ticaret ada11na fikiyet 
edilmiş oda bu huıusta tahkıkat 

- k"'"t yiiı:unden yapmış ve bu muş u ... 
Pl a limanını ban vapurcularuııı:ın r 

tercih ettikleri anlatılmıttı· 
Oda bunun üzerine mealeyl ik• 

tisat vekaletine bildirmişti. Vekıilet-
b buauı ehemmiyetle nazan 

ceu •tı h 
dikkat• alınmıı ve tamıra n tee 
hura ugramRm•11 için duıt ve IB• 

lim bir uaul ittihazı makaadıyle 
ırümrilk idareıiyle ticaret odaamın 
teşriki faaliyet etrr.eıi ikiioat veki· 
Ietl1>deD ticaret odasına bildirllmit• 
tlr 
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Pari•te bir miras ilişiğini kopar
mak için bizim köyden geçen hafta 
hareket ettim. 

Biz vak.tile mektep. medrese 
16rmediğimiz için okuma, yazma 
6jrenemedik. 

Hala hesap bilmed~;. imc çok 
içerliyorum. Bahusus bu Faris se
ferinden ıonra buna ne kadar ha
yiflenaam azdır. 

-işim olduğu zaman katibiadilden 
haber yollayıp beni çağıracaklardı. 
Ben de: 

Mademki Parise 1ıeldik, bari 
biraz hesap öğreneyim! dedim. Bir 
hesap kitabı alıp otelde çalışmağa 

batladnn. Akşam saat beş olunca 
hava almak için sokağa çıkıyordum. 

Bir kaç gün evvel Drouot soka

j'ından geçiyordum. 
Sokağın köşesinde koca bir 

ev gördüm. 
Kapısı arı kovanı gibi işliyordu. 

Adamın birine ıordum: 
- Bura nereıi? Bana söyler mi-

ıin efendi? 
Adam şaşaladı: 

- Bilmiyor musunuz ? 
- Bilsem ıorar mıyım? 

- Burasına Hotel-Drouot der-

ler. 
MGzayede mahalli ... Bugün bü

yQk müzayede var da onun için böy
le kalabalık ... 

Ben ne anlarım böyle kitapça 
cevaptan ... 

Pariıte bedava eğlence çok az. 

Onun için ben de kalabahğm peşine 
takıldım. 

Geniş bir salonda birçok insan 
vardı. Kimi oturmuş, kimi ayakta 

idi. 
Büyük bir masanın arkasında 

bir adam duruyordu. Elinde bir çe
kiç vardı. Ahaliye bir çift şamdan 

göıteriyordu. 

Etrafta ahali bağıra bağıra sayı 
11\yıyorlardı. 

-Sekiı bin yedi yüz yirmi beş ... 

Sekiz bin yedi yüz otuz ••• 

Kendi kendime: 
- Herifler amam da yaman he

aap biliyorlar ha! 

Japonyada fırtına - Madrid 21 
{A. A) - Fırtına sahillerde ve cenup 
eyaletlerile şimali şarki eyaletlerinde 
devam ediyor. Yıldırım iki ameleyi 
t;ldürmüş. ikisini de ağır suretle 
yaralamıştır. 

. • Pele volkanı- Paris, 20 [A. A] 
Martinik valisi bir kac zamandanberi 
faaliyete geçmiş olan Pele dağının 
iodifaatının eksilmiş olduğunu bil· 
dirmektedir. Port dö Fransa iltica 
elmi§ olan ebali meskenlerine avde
te hazırlanmaktadırlar 

• Nurenbergde tifo, - Nurenberg, 
[A.AJ - Bir çok kimselerin hummai 
tifoidiye tutulduğu, bu vakalardan dör· 
düntin öltimle neticelendiği bildirili· 
yor. 

• Romanın zaptı tarihi - Roma, 
20 [A.A] - Romanın zaptı tarihinin 
yıl döntimli bir uzlaşma mahiyeti 
iktisap etmiş pepalık ve İtalyan ha)· 
rakları yanyana asılmıştlr. 

* Vapurların tevkifi - \\"ashing· 
ton, 21 [A.A] - M. Hoover ticaret 
gemilerinin limanlarda tevkifi usulü
nün ilgası hakkındaki be} nelmılel 
umahedeyi imza etmiştir. 

•Tamirat konferansında, Budapeş· 
te, 19 [A.AJ -Baron Karon}i şark 
tamirat konferansında Macaristanı 
temsile menıur edilmiştir. Mumaileyh 
yarın Parise hareket edecektir. 

@ Sovyet tayyaresi, Moskova, 19 
[A.AJ - Sovyet memleketi tayyaresi 
(Okoçk) . denizini geçerek Kamçatka 
da Petro Pavloskta yere inmiı;tir. . 

• ~lacdonaldın ziyareti, Londra, 
19 [A.A] - M. Macdonald kıralı zi 
yaret için Sandringham sarayına git· 
miş ve geceyi orada geçirmiştir. 

et Kanda ) eni bir hadise, Cannes, 
l 9 [A.A) - Bir takım meçhul şahıs· 
lar bir Frans•z otelciyi kııtlettikten 
sonra Fa;:istler aleyhinde bağ• rarak 
l: :ıçm·şlurd ı r. 

lUax ve Alex Fisclıer'dcn 

dedim. 
- Sekiz hin yedi yüz otuz iki ... 

Dokuz hin dediler! 
Sonra herkes sustu. 
Masanın başında duran adam 

herkesi kışkırtıyordu : 
- Haydi... Haydi... Birşey di

yen yok mu? 
Anlaşılan o kadar insan içinde 

dokuz binden yukarı sayı saymasını 
bilen bir kabadayı yoktu. 

Halbuki biz onda.,., da fazlasını 
kitaptan okuyup öğrenmiştik. 

- Dokuz bin beş yüz ! 
dedim. Hesaba çok iyi aklı eren 

bir acuze karı vardı. Kadın ters 
ters yüzüme baktı. 

Benim de zaten karıya canım 
sıkılıyordu. 

- On bin! 

diye haykırdı. 

- On bir bini 
ded~m. 

- On iki bin l 
dedi. 

- On üç bin! 
dedim. 

- On dört bin beş yüz! 
dedi. 

Herkes susmuş. bizim heıoaptaki 

bilgimize şaşıp kalmıştı . 
Ben biraz kendimi topladım. 

Tane tane, ağır ağır: 

- Yirmi bin! 
dedim. 

Acuze karı sustu. Arbk hiçbir 

taraftan ses çıkmıyordu. Benim key

fim yerinde idi. Arlık hesaba iyiden 
iyiye aklım ermeğe başlamışh! 

Masa başındaki adam elindeki 

çekici vurdu. Sonra pabrh bir adam
mışım gibi bana dönüp: 

- ihale edildi! dedi. 
Ne demek istediğini pek anla

madım amma hoşuma gitti. 

İsmimi adresimi sordular. Hiçbir 

şey anlamadım. 

Zorla benden yirmi bin frank 

aldılar. 

, Elime bir çift şamdan tutuştur

dular. 
Anlıyamadım gitti. vesselam! 

Nakili: Kamram 

Lehli zabitler 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Lehli zabitler dün Büyükadaya git
mişlerdir. 

--l(--

Çek talebesi 
Şehrimizde bulunan Çekli talebe 

yarın memleketlerine avdet edecek
lerdir. 

Lehistan sefiri 
Avrupada mezunen bulunmakta 

olan Lehiatrnın Türkiye sefiri bu 
bu ayın 27 sinde şehrimize gcıe
cektir. 

--~--

FürüğıHan . 
İran Hariciye Nazırı Fürüğı Han 

bu ayın 24 ünde Cenevreden şeh
rimize gelecek ve burada bir iki 

gün kaldıktan soma Ankaraya gi
decektir. 

Fürüği Hanın tekrar İstanbula 
sefir f.ayin edileceği siyasi rnahafil
ee söylenilmektedir. 

Hapislıaııeden lıapis 
çıkarılamaz 

n~mnır~<e} D~©lam 

Metresinin 
iro~ k©ını~r-®~Wtril~® 

Müstahzarat • • 
sergısı 

teşviki ile .. 
20 Eylıil 

Yerli müstahzarat inkişaf yolundadır - Sergiye 
iştirak eden Türk ve ecnebi müesseseler 

Dlin ıabab Dolmada tüyler ürper
tici bir facia olmuş ve bir kadın, 
öldtirülmek kastile denize atılmışsa 
da vaktinde yetişilerek kurtarılmıştır. 
Bu cinayet teşebbüsünün bir kardaş 
taraf ındao kendi hemşiresine karşı 
yapıldığı düşünülürse, ne kadar al· 
çakça bir hareket olduğu anlaşılır. 
Hadise hakkında alınan malumat 
şudur: 

Eşrefpaşada birinci Sultanive ma· 
hal!esinde mukim Mustafa 'efendi, 
hemşiresi Ayşe, ve metresi Münevver 
hanımla bir evde oturmaktadır. Her 
üçli de incir amelesidirler. Hükumet 
önünde, Çakıroğlu incir hanında ça· 
hşmaktadırlar. · 

Mustafa efencli ve metresi ile 
hemşiresi arasında sıksık kavga olur. 
Bunlar ~ün. sabah, erkenden işe git
mek vesılesıyle e\·deu çık ıp saat 3 
buçukta, Dolma iskelesi vanında bu· 
lunuyorlar. Bu sırada oradan geçmek
te olan polis Ali Rıza efendi deniz· 
den Lir feryat geldiğini işidiyor, ve 
oraya ko~unca, sular içinde bir kath 
nı~ çırpınn:ıakt~ olduğunu görüyor. 
Alı Rıza etendı, heman !azım gelen 
tedbirleri alarak kadını kurtarmışt ır. 

Bu. :Vlustafa etendinin k:zkardaşı 
Ayşe hanımdır. Kendine gelince kar· 
da~ı tarafuıdan, metresinin teşvikiyle 
denize atıldığını söylemiştir. Zabıta 
Mustafa efendi ile metresi Mtinevver 
hanımı tevkif etmiş ve tahkikata 
başlamıştır. 

Mustafa kızkardaşını kendisinin 
denize att ı ğını itiraf etmiş fakat bunu 
mumaileyhanın yabancı erkeklerle 
konuşmasından muğber olarak, göya 
onu korkutmak için yaptığını iddia 
eylemiştir. Polis hadisenin hakikatini 
meydana çıkarmağa çalışmaktadır. * İskan umum müdürü Hacı 
Mehmet bey Ödemişten şehrimize 
avdet etmiş ve dun iskaıı müdürlli· 
ğlinde, mlitacaat eden vatandaşların 
işlerile meşgul olmuştur. 

İskan ve teffiz muamelelerini tas· 
fiye için büyük bir azim besliyen 
Hacı Mehmet heye haklı bir şikayet 
arzetmek isteriz: 

İskanı adi ile emval alan rnuhadil 
ve muhacirlerin borçlanma muamele· 
leri il3kan kale~leri tarafından yapı· 
larak, dosyelerı tapuya gönderilmek 
üzre hazırlanmıştır. Ancak, müfettiş 
beyler bu dosyeleri de bizzat tetkik
ten geçirmek kararlarını verdiklerin· 
den, ve diğer taraftan teffiz işlerile 
meşguliyetleri için de huna vakit 
bulamadıklarından, bazı rlanmış olan 
dosyeler iskanda beklemekte, alaka
darlar tapularını alamamakta ve iskan 
dairesi de bu iş için her gün bir çok 
vatandaşların müracaatma sahne ol· 
maktadır. Hazır olan d(lsyelerin mua
melesif_!i ikmal etmemek doğru ola· 
maz. Umum müdür beyin bu dosye· 
)eri biran eYel tapuya göndertmek 
ıçın bir çare bulacaklarını ümit 
ederiz. 

Ankara muhabirimiz yazıyor: 
Üçüncü tıp kongresi sergisi bu 

sene çok mmaffak olmuştur. Sıh· 

hiye vekaletinin gerek tıp kongre
sini gerek sergiyi tertip etmek 
hususunda gösterdiği isabet mes· 
lek içinde olmayanların da kolay· 
lıkla takdir edebilecekleri kadar 
aşikar ve meşhuttur. 

Sergide en ziyade nazarı celbe
den yerli tıbbi müstahzarat olmuş
tur. Heyeti tertibiye birinciliği 
gerek tezyinat, gerek Nevrozin is· 
mirıdeki müsekkin ilacının emsa
line faikiyyeti itibarile bir Türk 
gencine, Celal Ergun beye vermiş
tir. 

Tıbbi müstahzarat sanayiinin 
memleketimizde inkişafı, Lozan 
muahedesile temin edUmiş huku· 
kuıı mes'ut neticelerinden biridir. 
Malumdur ki tıbbi müstahzarat 
ve edviyenin men'i ithali hakkı 
Loz~nda tanıtılmış bir hakkımızdır. 
Bu hakkt kollanmak suretile hü
kumet, kulaylık1a istihzarı kabil 
bir çok müstahzaratın el emegini 
ve kazancını memleket haricine 
gitmekten kurtarmaktadır. 

Merhum Etem Pertev Beyin 
Komprime fabrikasiyle başlıyan 
mustahzarat sanayii uzun müddet 
ilk merhalede ve çok dar bir saha· 
da kaldıktan sonra, bir çok işler ve 
san'atlar gibi, Cumhuriyet ile inki· 
şafa başlamıştır. Bir taraftan sıh· 
hiye vekaletinin kıymetli teşvikleri 
diğer tarftan bu teşvikten cesaret 
alım müteşebbislerin faaliyeti müs~ 
tahzarat sanayiini az zamanda yal
nız kemmiyet itibarile değil. aynı 

zamanda keyfiyet itibarile de gün· 
den güne tekamül ettirmiştir. 

Sergi bu tekamül ve inkişafın 

fili eserlerini bir arada toplamış 
bulunuyor . Serginin yarısından 

fazlasını hep yerli müstahzarat 
teşkil etmektedir. Milli gururu 
okşıyan bu manzara karşısında 
mütehassis olmamak kabil değil 
dir. 

Sergiye iştirak edenler 
Sergiye milli istihzarat laho· 

ratuvarlarının hemen hepsi işti· 

rak etmiştir. Bunlardan: 
CELAL ERGUN B. Nevrozin 

Celal ile kolonya ve kuvvet şu· 
ruhunu, 

-. .. =ffli::::ax~~llfflifflı~~-~~~ ~~~~~ 
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Tayare piyangosu 
YEDiNCi TERTiP 

3üncü keşide 11 Teşrini avveldedir. 

BOVCK iKRAMiVE: i 
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409000 LiRADIR = 

AVRICA: 

20.000 
15.000 
12.000 
10.000Iiralık ikramiyeler ve 
1 O.Ooo liralık mükafat 

Dr. İBRAHİM ETEM B. extra· 
its fluides, teinture, alcolat, al· 
lcolatare gibi galenik müstahza
ratının 200 kaleme yakın envaı
nı ve Avrupada bilkimya yapıl
mış her nevi ilaçların komprime
lerini, 

EVLİYA ZADE Nurettin B.. ta
nınmış ıtrıyat mamulatı envamdan 
maş.da tamamile yerli mah olan has
tane alat ve edevatını ( ame
liyat masası, Tromol siporu, sed
ye arabası, Otoklav, camlı dolap, 
etajer, lavabo. küvret siporu gibi 
madeni mamulatı). 

ETEM PERTEV laboratuvar 
Krem, Kinin, diş pastası gibi ma
lum mühtazaratını, 

BEŞİR KEMAL laboratuvarı 
malum müstahzaratını, 

HASAN RAUF laboratuvarı bil· 
hassa ampüJlerini, 
NİZAMETTİN TALİPlaboratu

varı Hypotensin, Pülmol, Siniro], 
RomatizmoJ gibi müstahzaratm, 

HlıLKİ İSMAİL laboratvarı Pü· 
rinol, Ryhtofero], Kola, Hulki gibi 
m üstahzara tını, 

EŞREF NEŞET laboratuvarı Ki
naforsin ve korizal müstahzarla
rını, 

. MUSTAFA HAKKI B. Tryhal
sın kaşelerini ve şurubunu. 

NECDET Ekrem laboratuvarı 
Faivrosine ile Feminol tabletlerini 

t 

EKREM B. Şark malt hulasası· 
nı, teşhir etmişlerdir. 

Bunlardan maada Doktor İhsan 
Sami Beyin gonokok aşısı, öksürük 
şurubu gibi müstahzaratı ile eczacı 
Necip Beyin ıtrıyatı da teşhir edi
len müstahzarat meyanındadır., 

Sergiye doğrudan do~ruya işti

rak edemiyenlerin müstahzaratı, 
eczacılar cemiyeti tarafından top
lu bir halde teşhir olunmuştur. 

Ecnebi fabrikalar 
Ecnebi fabrikalardan maruf Ba

yer (İ. G. Farben industrie A. G. 
Bayer Meister) tanınmış, eski ınüs· 
tahzatlarından baş~a, sıtmayı ta
mamile tedavi aden PJasınokin ile 
kanseri tahfif eden (İodisane ve 
Solarson) mahlüllerini ve amibli 
dizanteri için yeni bir · ilaç olmak 
üzere Rivanol isminde bir ilacı ve 
yeni kızıl seromlarını teşhir et· 
mektedir. 

Türkiyeye kinin Yeren Boeh
riuger fabrikası kiniuleri ile Arse· 
noferra tose, ı, 

Sehering ec:r.ayı kimyeviye; 
W olf, ürologiı:ı cihazları, bil

hassa yeni bir ameliyat kystosko
pu,· pnumotograf bir thorakoskop 
ve dahili ameliyatlar için icat edil
miş ucu bir elektrik lambasile mü
cehhez makas, 

Zeiss. microscope, mivophoto
grafe, microprojection aletlerini, 

M. Farhi'nin temsil ettiği 10 
kadar muhtelif fabrikada elektrik 
cihazları ültra viyole şuaı lamba
ları, diğer edevat ve müstahzarat 
teşhir etmişlerdir. 

Firar ve saire gil.>i vukuata ma
hal kalmamak üzre, bundan sonra • 

bu keşidede cem'an "3,900,, 

Fransız fabrikaları sergide ayrı 
bir köşe işgal ediyor. Clin labo
ratuvarlarının firengiye karşı yeni 
bir müstahzarı olan Arsaninsl ile 
sıtmaya karşı Poulenc biraderlerin 
Kinostovarsol ve Pr. Desehiens'in 
kan şurubu bunlar içerisinde naza
rı dikkatı celbediyor. 

müddei umumiliğin müsaadesi ol

maksızın hapishane ve tevkifhane

den hiçbir mevkuf ve mahpusun 

çıkmasına müsaade edilmemesi 

Adliye vekaletinden müddei umu
miliklere tebliğ edilmiştir. 

numara kazanacaktır. 

Ada pazarda 1 ıir rina Yet - \d 
pazarına 19 Buraya civar SiıJrywıı· 
niye ormanında. geçeıı gün srbeP' 
t--İz ve çok feci bir <'İnayet olntUi' 
tur. Bu cinayeti işliyen vah;i ve 
cahil bir abazadır. 

Bu adam, geçen gün ağaçlılcla· 
rın bir nısmını yakarak a.rsa~ırıs 
sahip olmak için bu ormana gel· 
miş, orman memuru Suphi efeıı· 
dinin nerede olduğunu sormu~tıır· 

Suphi efendi orada yokmu~. Bo 
nokta kendisine de söylenmiş. O 
sırada ne olmuş? Pek anlaşılmıyor. 

Bir rivayete göre oradaki aınelt 

~-~ memurları korkutup kaçırmak 
ıçm bıçağını çekerek etrafmdaki· 
Jere tecavüz etmeğe başlamışur. 
Hmhar abazanın önüne ilk çıkartı 
Suphi efendinin çocukJarına baka!l 
hizmetçi kadın olmuştur. 

Kadının alnına indirdiği bir 
bıçak darbesile biçareyi yere sereıı 
sefil herif. memurun oturduuu ette 
gaz dökerek yakmıştır. Bu d: heri· 

fin gayzını söndürmemiş olacak 
ki tekrar bıçağına sarılarak Supbİ 
efendinin küçük kızını yere yatı· 
rıp koyun gibi boğazlamış. sonra 
kaçmıştır. 

Hadiseden haberdar olan jarı· 
darmalar, bu vahşi adamı diğer 
arkadaşı ile beraber ormanlarda 
gezerken yakalamışlardır. Bu facia 
burada çok derin bir tesir yapını~· 
tır. 

-0. Eşekarıları nasıl öldürille
cek ?- Bergama kazası ile Dikili 
kazasının bazı bağlarından sergi· 
!erdeki üzümlere eşekarılarını!l 
hücum ettiklerini yüzbinlerce arı· 
nın sergilerdeki üzümlerin usare· 
sini emmekle meşgul olduklarını 
yazmıştık. 

Bağcılarımız, bu sureti~ yeni 
bir zarar karşı!:.mda kalmışlardır. 

Ziraat başmüdürlüğünden yap
tığımız tahkikata göre eşekar ıları· 
nın itlatı için Hergama 've Dikili· 
de alakadarlara talimat gönderil· 
miştir. 

Eşekarılarile mücadele ancak 
şu suretle kabil olmaktadır: 

Eşekarısı yuvalarına küçük tu• 
lumbalarla petrol fışkırtılacak ve 
ateş verilecektir. 

Arıların itlafı; ancak bu şekil· 
de kabildir. 

• Bir vak'a - Aziziye köyle· 
rinden birisinde bir jandarma ne· 
ferine ifayı vıtzif e esnasında filen 
mümaneata cüret eden bir muhtar 
bu jandarma tarafından silah isti· 

maline mecburiyeti tevlit eden bfr 
vaziyet ihdas etmiş ve muhtar isa· 
bet eden kurşanla vefat etmiştir. 

+ Vilayetlerdeki vakayi -
Manisanın Cihanpaşa çiftliğinde 
oturan arnavut Emini ağır surette 
yaralıyan bir kişi adliyeye veril· 
miştir. 

·B~rtının Olduyeri mahallesin· 
den korucu Hasanı yaralıyan bir 
kişi ~dliyeye verilmiştir. 
+eartınm Eserler köyünden as· 

san karısı Hanifeyi yaralıyan bir 
kişi adliyeye verilmi~tir. 

+Akçaabadm Mücüra köy(ladeıı 
bir kişiyi öldüren iki kioi ıdli7eye 
verilmiştir. 

bir fabrika açılmıitı. Avrupa ps· 
muklarına muadil pamuk yapen bıJ 
fabrikanın ecnebt rekabeti karı'· 
sında devvar sermayesini kaybede· 
rek kapandığı söylenmektedir. . 

Bu fabrikaya bir az para b~1i 
duk.tan sonra ecnebi rekabetitllc 
karşılaması için prim ferıııe r 
acaba kahil mi? Bu meı'ele h~. 
halde yeniden tetkike değer fj 

rindeyiz 

B. · · k · heyeti terti ıtınr en !ergı 1' 
biy~s ini tebrik vazifesini yapıo• • 

. . ·11· .. t bv.arıtı isterız Sergı mı ı nıuıı a · 
mız i;iharile cidden muvaffrktı:İ 

d k. B ve~' Ve bundan dolay1 ır ı aş . i 
Pş. Hz. ninde büy~k taktir!erırı 
c<'llıc·tnıi-:lir. - A. !-'. 
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21 Eyliil 929 kambiyo, nukut borsası fiatları 

Damla damla göl olur t ......................................................... .-: 

KİRALIK DÜKI(~\N 
Kapa. A~ K.1 

Nukut 

1 lngillz lirası 
1 Amerlk• dol•r 
20 Yauaa drahmi 
1 AllllU ,.7kt •ark 
l Aftlatuı'J'a tlllnl 

1008 251005 
207 0( 206 

53 87 53 
49 25 49 
29 5( 29 

Tahvil-Ut 

~~ I:' ~ı l Terup (A.B.S) 

4 

75~ g_ 2 " (D.E) 
- e 

25 ;" - 3 (F.J) 
sc ·= " 

20 Ley Rumany• 
20 Le-.o Balpr 
l Felomek ftloıô• 
20 Fraıwz fraııkı 
20 ltalyaıı lirett 

24 50 
29 75 
82 

24- 50 Galata talıtelarz (). Y. 
29 5(l Lıtanbul tram''•Y Ş, 

75 Riht Dok. Ant. 81 
162 42 59 fıı 

20 Kuran Çek faluvok 
l Çııomıetla alh1fel 

162 75 
218 25 
123 

na 
122 

50 fiaküdal'f' Kadıköı ~u 
00 lstanbul anonim Su 
75 Erelill Hadeu 

! Zloti Lebiatau 22 51 
72 5( 

114 

22 25 
Hisse senedatı 

20 Dinar Yopaloryo 
20 Belçika &onkı 
1 Pe.ata l•panya 
20 lnlçre fnnkı 

30 
797 

72 25 = 
113 75 ~ 
29 75 ı: 

797 .. 

to bankası 
Millga itibar. l\Ull 
Oamauh Bk. 
Milli İktisat Bk. 

l Me<1d!1e = .... Ticaret ve aanayi 
Esnaf Bk. 

1 Çek ;<!! Şirketi Hayriye 

. Londri 1 Isterliı 1008 251005 25 t:ı " Temettu 1 

1 

• Haliç .. purlur An ~2 
Nlryork l riirk L. Do 0,47 5! O,.W 5~ ~ An. o. Y. yolu 72 22

1 Parlo " Fraıık 12 ıs 12 2ı • " " ,, l()O 
Mllaao ,. Ure 9 so 9 s "" ~ 
Berlla " Mark 2 25 2 15 =;• Slndanya . Burıa 

2 66 4 
!!'!" •m•\lu Sahil 

Sor, a .. LeY• 66 ·ıf .... Tram\·ay 
Brllbel " Belp S Si 3 50 .,. 
Amatlrdam ,. Flori• 1 S< 1 75 ,.., f 
Clnen• • Fronlı ~ 5( 2 221 .. f!l.· ltihrt " ll 

(;" Türkiye ailll 

İtimat 
Pl'aa ., Kumu 16 ıs 16 ırı 
Vlyaıaa " Şllirt 3 4C 3 4.J as Şark ıigorta 
Madrit " Pezet.a 3 2-ı 3 - Bozkurt " 75 .. •--
VortU?O " Zelotl 4 25 4 25 Fi ..... dolu Aıı. T. 
Atlna " Drahmi 37 O< 37 04 lal. Umum. 1 

Bllkret 20 Ley ltu ruı 24 75 24 75 'Sil Balya Karaaydm 31 40 31 
MolkOTa 1 Çroneııe 1067 1064 !'.31 Arııılan Çimen. , 1 

BeJıını tllrk U.•OI Din. 27 2( 27 25 ;" Bakırköy • 

lıtikrazılar - Türk kömür H. g Mermer T"fl ş. 

IstikrazıD. vadeli 
Dflyıııı.11 m11•ohhede 
ikramiyeli demir yolu 
1902 Gümrilkler 
1903 !aidlmald 

1

1905 TedıluU A.akerly• .... l 1903 Temp 

l l~ ~~ ı9iıs 
1908 Terup 
1908 " 

1 1909 
ı1909 Şebremoaoll 

9 " 

96 
197 

21 Eylul 929 Ticaret 
,, 

BorBası fidtları 

I
,,,,.... .......... ....,,~""""',,,,..~""""~· 

IAıııari Azam" 

l'==....;c;.;I;;n;,;;s;,i --1~,,&_ K. p. 

Bugday yü•de 
ı;avdıırh 

Yumutak 
Kızılca 
Süntel' 
Sert 
D&ume 
Sert mahlut 

1 

Bul1arlııta11 
Ecnebi 
Çavdar 
Mııu 
Arpa 
Merc!ııuık 
Nahut 
Faııılye 
Siıam 
Kutyeıııl 
Yulrf 

Un kilo 
Ek•tra Elutra 
Ekatra 

1 

Birluci )'U.tnu,.1c 

hı;et Sert 

Fıachk kobukJ 
Fındık tfi, 11 

Saudık boıaıtıua 
kan mı 
Ceviz 

1 

Af'iyon Malaty• 
Y•p•fıı 
Afi yon 
Tiftik 
Olaki 

15 S! 17 

16 ıc 16 

13 25 13 
TO 31 10 
9 25 ll 

1220 
1200 
1150 

ısu 

ıs 

ıo 

1360 
1390 
12Ul 

11\ 

T icareti dahiliyye gümrüğünün 
216 numaralı 26 balya yuna 

ait depozito makbuzu zayı oldu. 

ğundan hükmü olmadığı ilan olu

nur. 

Baş ağa zade 

ve vapur nakliyatı umumiye şirketi 

Ha.-. 1•7.1, alektrik 
'Sil 

" " temettu 

'CJıküdar• Kadıköy 
l&DlH' m~zbha 

!?. letanbul T. Ano. 
~~ Rihtim dok. An. 
.., İttihat değirmrnci 

IQI Şark merk. ecııı:a 

~ lıt. K uaplar1 
'" Reji (hali tufiyc.J 
::, Türk tüt. A.o. 
~ Duban Türk,, 

Şuk deiirmen. 
Milli bir Mqr11_ 

<eeırlJ=iı a~ır 

ıı;.or l 

4 Meçhul şahıs 
Şi şlide bir gazinoda oturan Necmi 

ve Ahmet hakkt isminde iki genç 
diğer bir masada oturan 4 meçhul 
şahıs tarafından yar•lanmıştır. Carih
ler kaçmışlar, nıecruhlar hastaneye 
kaldırılmışlardır. 

İki Ahmet 
Kasımpaşada oturan kunduracı 

Ahmet ile kasap Ahmet kavga etmiş· 
!er Kunduracı kasabı yaralamıştır. 

Sandalcılar arasında 
İstinyede oturan sandalcı Kazım 

ilo sandalcı Eftim nöbet ylız ıi nden 
kavğa etmişl er, Kaz ı m Eftimi ağır 
surette yaral am ı r. < 

Kama ile ·' ~· ft 
Üsküdarda oturan İbrahim efendi 

kon:ı şusu Niyazi kavga etmişler, lb· 
rahım efendi Niyaziyi büyük bir ka· 
ma ile yaralamıştır. 

KaV®a!O~ır 
Sarhoş 

Bursa!t İbrahim isminde biri 
evvclh g·· d ' un son erece sarhoş olarak 
öteye b · erıye çatarken polisler tara· 
fından yakalanmı ştır. 

n ıııı t n IJ=iı CQl ır n aı ır 
Sustalı çakı ile 

Binbir dire) te oturan Sait efendi 
evvelkı gece intihar kastile J·end· . . 

l 
. \. ıs1n1 

susta ı çakıle karnından 1 yara amışt ı r. 

Ataların bu sözündeki isabeti tasarruf kutularımız kadar kuvvetle 
ispat eden bir şey olmaz. F arzedelim ki bir yaşında bir çocu· 
ğunuz var bu çocuğunuzun istikbalini temin için her gün 

ku?,lbaraya yirmi beş kuruş atmağa karar verdiniz; Her 
g~n kumbaraya attığınız bu para bir sene sonunda (90) 
!ıraya yakın bir yekuna baliğ olur. Çocuğunuz beş 

) ::ş ına geldiği zaman (500) lirası, on yaşına vardığı 
z..ıman (1200) lirası, on beş yaşında (2000) lirası 

yirmi yaşında (2900) lirası toplanır. Hayata 
atılacak çağda bu her nıüşkili atlatan bir 

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

her gün 25 kuruş arttırmağa 
başlayın . Bu gün arttırdığınız 

( 25 ) kuruş yarın çocu· 
ğunuza bir sermaye 

olabilir . 

j 

Türkiye iş Bankası 
.-· • ' • ~ ', ' ' '. :: • • j • 

M ıbiısaımeır<eD<el?" ti< ~l silii,lı 

Müsamere tehiri Kasımpaıada oturan Sırrı ve Ha· 
mit dün yankeseci Tatar Ramazan ile 
kavgaya tutuşmuşlardır. Neticede S ı r· 
rı ile Hamit Ramazanın üstüne dört 
el silah atmıştır. 

Moda deniz kulübUnden: KulUbü· 
müz menfaatine 19 · 9 - 29 Perşembe 
akşamı Fenerbahçede Belvti oteli 
bahçesinde tertip edilen mlisamere 
tebeddüliitı havaiye dolayısiyle 3 
Teşrinevvel 29 Perşembe akşamı Ka· 
d ı köyUnde Süreyya paşa sineması icra 
salonunda edilmek üzre tehir edilmiştir. 

Sırrı ile Hamit yakalanm ı ştır. 

' Tiya1:ro, sinema J 
Millette : Naşit B. Sihirbaz Kome

di ve varyete 

lrc§ltrülF~D~tr rl--
Kacdl o IK©~ ~~~ ırlYı taırnifeneırn , 

• • .,. 
?. .. 
' 

Köprüden Kadıköynden Köprüden 
Kadıköyüne Köprüye Haıx,d,rpaşaya 

l - [""( 6 15 -1 - l"'l 
6 U 7 M 6 15 
705 74.0 705 
740 810 • 740 
815 845 · 755 
8 40 9 05 l'l .lı::Lc 8 15 
920 950 852 
9 55 i 10 ~ 9 ~ 

10 25 • 11 05 11 05 
1105. 1140 1140 
11 40 12 15 12 15 
12 15 13 13 05 
13 05 13 50 14 25 
13 50 14 35 15 15 
14 25 15 16 10 
15 15 16 ;16 40 
15 45 16 30 17 15 
16 10 17 17 50 
16 40 17 15 18 25 ("" 
17 15 17 45 18 40 
17 50 18 25 19 05 
18 25 19 05 19 45 
19 05 19 45 20 30 
19 45 t 20 20 22 05 
2030 f 2105 
21 • 21 28 
22 05 23 

Haydarpa,adan 
Köprüye 

6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
ll 
11 
12 
13 
13 
14 

20 
13 
48 
25 
53 
11 l'l 
35 
56 
35 
13 
48 
20 
08 
58 
40 

15 08 
16 08 
17 13 
17 40 
111 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 
23 

38 
08 ['") 

(" ) Sefer yalnız Cum•. Pazar, Çar
pnha günleri Haydaı·po,aya uğraya 

caktır. 

f111J Seferi yapan vapurlar yalanı 
Perıembe, Cumı, P•z•r ıüuleriui ta 
klb,.deu ıet"8 Na)'d•l'JJ'l!•)a uir•Y•· 
raktır. Rama1tan111 birinci a:eceslndeo 
Btt}Tamın ınııuueo ~ec~•l•e kadar her 
c:eec Hoyda;opıı~ya o&;rayaca:Chr. 

l~l St>fur )aJoız Pa:zarteıl1 Çar!Bm· 
ba günleri Haydarpaınya uKr~ra· 
eaktır. 

('u) Seferi yalnız Pa~•r, Perternb~ 

Cuma günleri Uaydarr•t•Ya uğraya· 

cakhr. 'Yalnlr. Raınu1.nın. birinci flÜ.· 
nünden Baynrmn ıona.acu gün\i:ue 

1 kadar her ,,;üo. Baydarpap uğray:.J 

, ............................ c«kiii•"••· ................ .. -· . . . A©Jaıaaır taıırn'IFesn 
10 Hazıran tarıhınden itibaren C d • 

Sefer No. 

Pendikten kalkıı 
Kartaldan 

" B. adadan 
" Heybeliden " 

Burgazdaıı ., 
Kınalıdan " 
Mu dadan " 

uma au mada 
1 3 5 7 9 11 

6100 
6,10 
6,25 
6,40 

- . 
7,10 
7,30 
7,45 

7,00 
7,10 

7,05 
7,20 
7,45 
8,00 
8,15 
8,30 

8,00 9,00 
9,10 
9,25 
9,40 

günlere 

13 

10,00 
10,10 
10,2S 
10,40 

mahsus adalar hattı 

15 

11,30 
1140 
ıı:s5 
12,10 

17 19 21 23 25 
15,00 19,0S 
ıs.ıs 19120 

14,0S 15,4S 17,00 18,35 19,50 
14,15 16,00 17,10 18,4S 20,0S 
14,30 16,15 17,25 19,00 20,20 
14,45 16,30 17,40 19,15 20,35 

16,55 18,05 

7 ,25 8,30 8,05 9,15 8,55 10 25 15,20 21,10 
-:-:---::-----------...:.::.:_ __ ...,::::::, ___ -;:~---:-;:-----~:----~·:;.---~1~1,~2:5 __ ~1:2,:s!s __ _:1s:,4~o'..,___;1~1~,2:0 __ _!1~8,30 _____ 2_0 ____ 2_1._30 __ 

Kadıköyüoden " 
Köprliye varıt 

Sefer No. 2 4 6 8 10 12 14 

Köprüden kalkıt 
Kadıköyliııden ,, 
Modadan 
Kınalıdan 
Burgazdan 
Heybeliden 

" 
" 
" 
" B. adadan 

Kartaldan 
Peııdikten 

" 
" 
" 

7,44 8,2S 

8,3S 
8,45 

9,0s 
9,20 
9,3S 
9,45 

9,10 

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

l'J b u i ~ orl tli 11cferler va]oız Paur günle• 

10,15 
10,35 

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

12,00 
12,20 

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

13,35 
13,55 

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

15,00 

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

16 

17,00 

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

l
·"R , 

1 
. ) F 

1 
rıne tnahtaf" olup SO E~JUlıı kııdar ,·apllacakhr, 

• u !t;r t. l t: er J• ... ,11 · 'P·,l- !- Pıt""" '.ih•ı ' ,. " • • •ı 1 4 ' 'f' . • -· 

18 

18,00 

18,45 
19,00 
19,15 
19,30 
19,5S 
20,10 

... ,1 • 

20 

18,05 

-
19,00 

[") 

22 

19,00 -
19,4S 
20,00 
20,15 

24 

19,05 

29,00 
20,10 

26 

20,15 

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

28 

21,45 

22,SO 
22,50 

("] 

Galatada yangın kulesi dibinde Bereket zade mahallesinin kule 
sokağında No 3-1 senelik kirası 90 lira müzayede pazarlık auretile 
9 Teşrinievvel 929Çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta. (535) 

SATILIK OTOMOBİL 
Galatasaray lisesi garajında 225 numaralı 4 kişilik fiat markalı, mu· 

hammen bedeli 2000 lira, müzayede pazarlık suretile 9 Teşrinevvel 
929 Çarşamba günü saat 15 te defterearlıkta yapılacaktır. (513) 

SATILIK ROMORKÖR 
Karadeniz boğazında alacalı mevkiinde mağruk ( Li verpol) ro• 

morkörü, muhammen bedeli 950 li ra, müzayede pazarlık suretile 9 
Teşrinevvel 929 Çarşamba g ünü >aat 15 te defterdarlıkta. (209) 

SATILIK lRA TLI DENİZDEN 
DOLMA ARSA 

Galatada Arpa Camii mahallesinin eski yağkapanı iskelesinde 
No 24, bir tarafı kısmen karamanlının emlaki ve kısmen lebi derya, 
bir tarafı mahdum meydanı, iki tarafı denizle çevrilmiş 138 arşın 7 
parmak denizden dolma arsa satılıktır. 8 senede 8 ve taksitte veril· 
mck şartile 4540 lira kıymet konmuştur. Müzayede 12 teşrinievvel 

929 tarihine müsadif cumartesi günü . saat 1 S te Defterdarlkta yapı• 
lacaktır . (764) 

KiRALIK iÇiNDE TUGLA TOPRAGI 

BULUNAN TARLA 
Balmumucu çiftliğinde mandıra civarında 12 dönüm, senelik mu

hammen kirası 200 l ira, müzayede pazarlık suretile 9 Teşrinevvel 
929 Carşamba günü saat 15 te defterdarlıkta yapılacaktır. (473) 

KİRALIK DÜKKAL~ 
Tophanede mektep altında No: 461, senelik kirası 60 lira, 

müzayede pazarlık suretile 8 Teşrinievvel 929 çarşamba ırünü ıaat 
15 te defterdarlikta yapılacaktır.(579) 

I\IRALIK DUKKAN 
Tophanede kışla altında No: 367, senelik kirası 240 lira, müz•· 

yede pazarlık suretile 9 Teşrinievvel 929 Çarşamba günü .aat 15 te 
defterdarlıkta yapılacaktır. (585) _. 

·üw,,, '311'. • 
KIRAl1K DÜKKAN 

Mahmutpaşada Tarakçılarda No: 17, senelik kirası 96 lira, mit• 
zayede pazarlık suretie 9 Teşrinievvel 929 çarşamba günü saat 15 te 
defterdarlıkta. (132) 

KiRALIK DÜKKAN 
Galatada yangın kulesi dibinde Bereketzade mahallesinin kule 

sokağında No: 3-2, senelik kirası 90 lira müzayede pazarlık suretilı 
9Teşrinievvel 929 çarşamba günü saat 15 te defterdarlıkta yapıia
caktır. (636) 

SATlLIK ROMORKÖR 
Karadeniz boğazında Alacalı mevkiinde mağruk "İstambul,, ro· 

morkörü, muhammen bedeli 1000 lira, müzayede pazarlık suretile 9 
Teşrinievvel 929 çarşamba günü saat 15 te defterdarlıkta yapılacak
tır. (209) 

SATILIK ANKAZ 
Üsküdar kazası dahiline Bulgurluda uzun çryırda kotra arazisi da• 

hilinde No yeni 1 eski 11 ila 13. hane ankazı, muhammen bede1i 100 
lira, Müzayede 26 Eylul 929 tarihine müsadif perıembe günü saat 

15 te Defterdarlıkda yapılacaktır. (688) 

SATILIK ANKAZ 
Üsküdar kazası dahilinde Bulgurluda uzun çayırda kotra ankazi. 

muhammen bedeli 75 liradır, müz.ayede 26 Eylôl 929 tarihine mü· 

sadif perşembe günü saat 15 te defterdarlıkta yapılacaktır. (689) 

Orman ve .Lı\.razii val{fiye 
ınüdürlüğünden: 

Avıcıkoru ormanlarının Darlık ve Dereli mıntakasından kat vı 
nakil edilmek üzre ( 50,000 ) kilo şimşir ve (300) metro mlk'ab 
meşe ve kayin kerestesi ve (5,000) kantar mahlut hatap ve (200) kan• 
tar kömür bark veimalı müzayedeye vaz edilmiştir. Mlhayedeıi T. 
evvelin onaltıncı Çarşamba giln saat onbeşe kadardır. Talip olanların 
lstanbul Evkaf Müdüriyetinde orman ve Arazi idaresine müracaat 

etmeleri. 
Heybeli adada otuı: çeki miktarında yanık ve korumuş yüz adet 

Çam ağacı satılacaktır. 
Müzayedesi Teşrini evelin onaltıncı Çarşamba günü saat onbefl 

kadardir. Talip olanların Istanbul Evkaf Müdüriyetinde orman ve A• 
razi idaresine müracaat etmeleri. 

Darülfünun hul(uk fakültesi 
umumi katipliğinden~ 

Hukuku hususiye, hukuku amme, ve ikti~a.l gur~p!arı müderriı 
müavinlikleri münhal bulunduğundan ilan tarıbınden ıkı ııy ıonra y .. 
pılacak müsabaka imtıhanına ~irmek isteyenlerin şeraitini fakülte 

,, \~,,. n ,~ ı·tıı 
r• •· 

~ 
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Tokat vilayeti jandarma 
kumaı1danlığından: 

Tokat jandarma kıt' ası emrinde bulunan köy b::kçileri için imal ettirilecek ma kasket ve dolak alb 
yüz h~ ım elbisenin 28-9-929 cumartesi gunü saat 14de Tokat jandarma kumandanlığında teşekkül eden 
komisyonu mahsusunda ihale olunmak üzre bu günden itibaren kapalı zarf usulile münakasayıa konuldu. 

1 - Elbiıeler mezkur komisyonda mevcut nümune ve şartnamesi mucioincc yapılacaktır. 

• 

Şartnamedeki adet üzerinden boyları: 
Takım 
25C 
200 
100 
50 

600 

en büyük 
büyüğün küçüğü 
orta 
küçük 

2 - Beher takım elbisenin bedeli muhammeni 11 liradır talipler münakasaya iştirak etmek üzere 
muhammenenin yüzde 7,50 nisbetinde teminat muvakkate verecek bedel ihale bu teminatı yüzdo 15e 
iblak edecektir. 

3- Yerli mamulat.ndan boz jandarma elbiseleri kumatından imal edilecek elbise bir caket bir kilot 
pantolon bir ilikli kalçın ve kumaş renginde bi r kasket ki dört parçadan ibaretlir 

4 _ Elbiselerin imaline tarihi ihaleden itibaren on beş günde başlanılacak veher hafta yüzer takım 
teıliaı etmek üzere nihayet altı hafta zarfında imali ikmal ve Tokat Jandarma alay kumandanlığına 
teslim edilmiı bulunacaktır. 

S - İlin ve ıair masarifat müteahhide aittir. 
6 -Elbiaeler komisyonu mahıusunca bedel muayene matluba muvafık olduğu tahakkuk ettikten sonra 

bedeli Tokat ziraat bankaınndan defaten verilecektir. Ve müteahhidin teminatı kat'iyesi de iade oluna· 
caktır. Daha fazla izahat almak isteyenlerin To;.at Jandarma kumandanlığına miıracaatları ilan olunur. 

T 
r • c ,. 
:ı .......... 
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'[j l'>kiido~ Ilukn'k liiı.l\.inıl i bınden · llt-)· 
lerheyınde tlürhaniı,e mahallesinde 

Karaa.~aç solı.ağıoda 28 ~umatah lıanade 
hlürıevver H. vek ili avuı. at Haun Hilmi 
bey tarafından & )nı hanede mukim kor.a
sı ~l ehmeı Beş ir ef. aleyhine ara<la ~ id· 
ıi etli ,ı.eç irnsızli k n ıev('ut olduğu gibi ko
caıud haoei ::evciyeti ter k. eylemesi sebep· 
lerinden Doşanmalarının ve iki l,ın lira 
tatmınat i!e milekk~l~•İ için yokıulluk 
nafak a<1J ı n ı n tahtı h ıik n:ıe alın nıa !i ı tal ı.. b ivle 
i k•ıne e: le liği dava dan dolayı müddaal~y· 
he berayı tebliğ irsal kılınan arzul ı al 
Slll'l!t İ m..ı,na İll~yh in hal i hazır ikamet
g41:ıa ın meçhu l ıyeı i hasebh·ı• billitebliğ 
ıade k :lı nması iizt-rine h. usulu muhake
nıf'ltri kanununun 141 inci mllddesi nıu
cibince onbeş gun içıncic ceva p vermek 
ün"! mezk llr i.<1tida suretin iı ı il4nen tı•hl ıği 

tensip kıJ ınnuı olnıaı:oına binaen olhd ı '.aki 
İEltida sıı ırti mahkeme Uivanhanesine talik 
edilmiş oU ıığu gibi keyfiyet uıalümu ol· 

. mak üzre gazc:=telerle de ilin olunur. 

} sta.nbul 7 nci icra meuıurluğundtut: Bir 
deyn in t~mini :zımnında mahruz: Secca

de, Ayna . hkarpin, Fanila ve oyakkabı 
ve >air 26 kalem tuhafiye eıyn'1 29-9·29 
tar ih ine mi.isadif Pazar günü saat onbi r<len 
itıbaren .lleykozda iskole karşısında Em in 
beyin dükkiinı~da bilmüzaycde furuht 
edileceği ilin olunur. 

l s~anhul ı. ed ınci icra memurluğundan: 
Gazeıenızın 4A~us tos929taribli vell292 

No.lu nushanızda )'edinci icra dairesinden 

verilip Gastuvarlı Hayrettin efendiye ihbar. 
aanıe makamına kaimolmak üzre yapılan i1aıı 

[tehiri icra) yerine [ıelıiri cevabi) suretin· 

de yazılm : :t ı . Bunun [leh iri icra] ıeklinde 
tashibinı 

ı atanbul Sultan Ahmet Bı..1 inci Sulh 
Mahkeme•inden : Şifli Franoıı hutaho· 

Deıinde tahtı tedavinde bulunan Mehmet 

Zahit efeadi ibni Mahmut efendinin akıl 

hastalığına milptel 1 olmasından dolayı 
hacrine Ye k:anıı feride hantmtn vui ta· 

yinine karar verilmit olduğunu kanunu 

medeninin 360 , maddeıi mur ibince 
ilin olunur. 

Piyanko müdürlüğünden: 
Numuneleri veçhile 150,000 adet 

evlenme evrakile 50 adet piyaago 
mUdurlugllne aiı nride, eadıra defter· 
leri tab'ettirilecağinden tab'a talip • 
olanlarııı pey akçelerile birlikte 23-
X 9·929 tarihli pazarteai gUııtl aaat 
15 te piyango mtidUrl ııgüııde müte· 
gekkil tayyare mübayaat komisyonu· 
•a müracaatları. 

Karaağaç müessesatından 

Parke ferşi ilanı 
Istanbul ithalat 

glımrlıglınden: 
SQtlücede Karsağç müeısesatının fay mahallinde dört bin küsur 

metro murabbaı miktarında mahallin bir kısmına ziftli ve biı' kısmına 
adiolmak üzere parke tefrişi aleni münakasaya vazolunmuştı.ır. Tek· 
lifat her iki ıeklin beher metro murabbaı hesabiyle vuku bulacaktır. 
lhalei kat'lye 25 Ey!UI 929 Perşembe günü saat onda icra olunacaktır. 
Şartnameyi görmek is teyenlerin Cumadan mada her gün katibi umu· 
miliğe müracaat eylemeleri ve talip olanlarında 1500 liralık teminab 
muvskkate akçeleriyle yevmi cıezkürde müessesede hazır bulunma· 
alrı lazımdır. 

Ticareti Bahri~e mekte 

Ayvan saray antereposundan Saray burnu anbanna müdevver muh
telif cins aşya 

Sandık 3 Kilo 659 Pamuk menıucat 
• 1 • 8 müstamel yazı makinesi 

Marka 
Yo 

• 2 " 60 ipekli pamuklu paça bağı MS P 
adet 1 • müstamel otomobil • 

Kangal 100 ,, 5000 bakır galveni:ı: demir tel K H 
Bilvezin zuhur edecek miktar iberiade iıletör. 

Balada muharrer 8 kalem eşya 23-9-929 tarihinden itibar• lıtan
bul ithalat gümrütü satıı anbarında bilmüzay~de satılacatı iWı 
olunur. · ' 

müdürlüğünden: 
Müzayedeye vazolunan emlak 

1- CJalatada emekyemez mahallesinde kara molla ııokatında 
9 numan.lı hane 

-2 Pangaltıda feriköyünde sinem sokağında 4 nıımaralı ahşap 
hane 

3- . Eski salı pazarında Süheyl bey mahallesinde dolma bahçe 
caddesınde 3 numaralı dükkan 

4 - Çartıda yağlıkçılarda 47-19No dükkanın vakfa ait biueal 
5- Çar., ıda kalpak91lar batında kürkçü hanı ıoknğı köşasinde 

musluk mahalli 
6- Çarşıda yorgancılarda 17, 19 numaralı iki dükkan 
7- Boğaziçinde çengel köyünde pazar kayığı iskelesinde 10 No. 

dükkan ve meydan mahalli 
8- Beycğlunda muradiye malİallesinde kağıthane cadde.i.de 

47 numaralı üç adet oda 
9- Beyoğlunda Hüseyin ağa mahalleainde caddei kebir aparhaan 

tahtında bodrum. 
Müddeti müzayede 22 eylul 929 dan 12teşrinievvel 929 cumartNi 

günü saat on dört buçuğa kadar, 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye yaz 

olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günü., saat oadört buçu
ğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvıı.l<kate ita ederek 
müzayedeye· iştirak etmek üzere Istanbul Evkaf cüdı..rlüğünde valuf 
ak r :.ır müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemiiatı hakkında malumat almak isteyenler bu müd· 
det zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporls.nnı 
görebilırler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1- Galatada perşembe pazarında 22-14 numaralı küçiik taş baaia 

nısıf hissesi 
2- Tahtakalede nalburlarda 328 numaralı dükkanın rubu 
3- " demirtaş mahallesinde 18 numaralı dükkiaıa rubıa 
4- " mahkeme sokağında 22 • • • 
5- Çarşıkapıda tramvay caddesinde 72 • • Ddfı 
6- Üsküdarda icadiyede sıvacı Murat 1·7 numaralı hanenin ıuJ.: 
7- • • hamam sokaği 31 " • lillüü 
8- • Selami Ali efendi mahallesinde reçber Matyos .-_ 

ğında 27, 29, 31 numarali iki hanenin sül;' sü. 
Müddeti müzayede: 10 Eylul 929 dan '2 Tetrinievvel 929 cumartul 

günü saat on dört buçuğa kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceiinden mOzayedeye vazolua

muştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört b~ 
kadar ıartna111eyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek miiayecleye 
iıtirak etmek üzere lıtanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf akariıir 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu müddot 
zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri miıil raporlannı 
görebilirler. 

Vakıf akarlar 
mudurluglınden 

Pazarlıla kiraya verilecek emlak 
1- Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın zemin katında tQtbel 

ve saraf dükkanı 
2- Mahmut paşada servili mescit ve Şeref sokaklarında 3 ,,. H 

numaralı mescit ve odalar 
3- Çarııda çohacı haııı alt katında 41 numaralı oda 
Müddüt 28 eylül 929 cumartesi günü aaat ondört buçuğa kadar. 
Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharrer emlak pazarlıkla 

kiraya verilmeaine Encümeni idarece karar verilmittir. Talipler ...... 
nameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini darmiyu 
eylemek için Istanbul evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar müdllrlqüae 
mürcaııtları ilin oluııur. 

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

Posta ve telgraf levazım 
müdürlüğüden : 

bi ôlisi rnlıdLırlı1Qı1nden: me'kulah hayva~~ye . 
Teşrini evvelin on ikinci cumarteıi günü tedrisata iptidar e~ile- ffiUnakasası 

ceğinden talebe kayt ve kabuline başlanmıştır: Mektep neharı ve 

idare beadiye lhtiyacatından olan 5000 kilo ambalaj kitıdı 2000 
kilo sicim 50000 adet etiket, 100000 adet kapaol, 1500 kilo kilQe 
mübllr mum, 5000 kilo hurda kurıun münakasaya vuedilmiftir. lıli
naka1& 12· 10-929 cumarteai günü icra oluaacapdaıı yevmi mulı:tr
da usulüne tavfikea temhir ve ihzar edilmif olan uklifab bavi ....... 
riyasete tevdi eylemeleri ve olbaptaki şartnameyi almak içİD da ller 
gün yeni poıtanede mübayaat ıubeeine müracaatları. 

meccani olup sefaini tüccariyeye kaptan ve makinist yetiştirir ve Bakteriyoloji hanei baytari müdiriyetindaa ınüeHeaemize alınacak 
derecesi yüksektir. Tahıil müddeti ikisi tlli ikisi ali olmak ü:ı:ere olan (40000) kilo arpa (35000) kilo sama~ (12000) kilo kuru ot ka· 
dö t nedir.Ali birinci sınıfa liseyi ve tali birinci sınfa lise dokuz ikmal palı 1.~rf uıulile münakasaya konmuştur. T~lı~lerin şartnamelerini gör
ey~e~~ş Yeya o derecede tıh•il gördütü alelusul taksdik edilmiş talebe mEeklnluz

9
e
2
r
9
e hçer ğtln; m~~kasaya iş~ir.ak ıçkındde yev~i ihale olan 25 

. • . • • . Y ar,amba gunu saat on ıkıye a ar temınatı muvakkate· 
alınır ve lııelerın onuncu ve on bırıncı sınıflarından munakale suretıle lerı"ni defterd 1 k b. da .. t ·kti" d. h 'b' "'llil ' . r ' . . . . ' .. .. ar 1 ınasın muessesa 1 1 la ıye mu ası 1 mesu • 
talebe kayt e.dılır. Ta ıp olanların teşrını evvelın bırıncı gunune güne yatı• r k saat on dörtte ziraat naüesseseleri nıübayaat komiıyo· 
kadar istidalarıııa atideki evrakı raptederek Orta köyde Çırağan nuna gelmeleri. 
sarayı ittiaalinde kain mektep müdürlüğüne müracaatları lazımdır. :....-..;;...----------...----------------

1- Hüviyet cüzdanı. 2- Aşı şahadetnamesi: 3- Mektep taı· Haliç vap rları şirli.etinden : 
tiknamesi veya ıahadetnameıi . 4- Maznun ve mllttehim olmadığına Kapalı zarfla 200 takım kışlık elbise yapılacaktır. taliplerin 1 • 
dair polisçe muaaddak hüsnühal ilmühaberi. 5- veli, veliyelerinin Teşrinieyel - 929 Salı gününe Ayvansarayda idarei merk~ziyeye mu· 
muıaddak imza ıuretleri. 6.·4. adet kartonıuz vesikal ı k fotoğraf. rnc ~:ıtları . 

Tokat jandarma kumandanlığından 
Bugün ihalesi mLkarrer olan telefon ınalsemeeine talip çıklD9" 

mıı oldutundan komisyonca yeniden yapılan tedtikat o.eri ... V-U
karar &fllğıdadır. 

1 - Sineınis marka yirmilik nntırılın bir ııdeclina (250) lira flat 
takdir edilmiştir. 

2 -ihale gününden itibaren malzemenin kırk güade Tokat İ ... 
darına kumandanlığına tesliminin şartnameye taıhibaa iliveaine •. 

3 - 15-9-929 dan başl•yarak 5-10.929 cuma ertesi günü ıhl• 
olunmak üzre y1rmi 11ün müddetle vekapalı zarf uıulile mün11k .. aya 
koru l rlı . .X-'J j l fın r. ı 1 , -~ :-. 

da 
K., .. 
ıatın 

mura 

1\1 ı 
icra 1 
içiıı q 
le dm 

T~ 
yoa 

o 

17· 
lesi 1 
yapı~ 

A~ 
rinci 
yona 
venıl 
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baş mah"ulü alemşumul marka G ec 
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~.~!!:'/,;,.~;~; DANTOS DiS KREM,~ 
., t ,,,,, • ,, ,,,, '*'''''''' ,,,,,,,,,,,,, ••••• ' Fmdıklıda M. M. vekaleti satınalma ı 

komisyonundan: ~ . 
KARA BIGA postası 

(DIGA) vapuru her paıarteai ve 
cuma ırünleri alc,am ıaat 18de Ga
lata rıhtımından har~ketle Tekirdağ• 
Mirefte Kara Bigaya gi<lüp 

g~l~c.ektir. Yolcu, yük için ( Galata 
Çınıh rıhtım han ikinci kat No 1 

telefon 573 ve galata Boıfor han 

No 6 telefon 28 14 numaraya mü
racaatları ) E,yayı tüccariye Perıen

be yolcular Cuma günü. ......... .-.... --
T

ef. • . . . • ••• , ••• , •• 
enm, Buıdur, Antalya fe dcnııhdekı kıtaatın ihtiyacı olan arpa &)rı ayrı ,:artna 

güml aı~le ~ l<apalı urfla munaka>5ya Jı.onmu~ıur. Jlı<ılelorı !-birinci ı..,rin-929 oal 
d el"'.'w aaat 8 de Burdur 9,30 da Antalya ıaat 14 te ve Dcni•li ıaat 15 te !.par-

a Ukerı 1&tın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname 1Uretleri k.omi~yonuıuuzda 
mevcut\\u'. Talip.erııı ~artnamesini görmek öz.re k.omiayonurr a 'e ıeklifnamelerioi 

..-ermek liue de teminatlarile beraber lspartadak.i mnk.0.r k.om11yona müracaatları. T ok.attaki kıtaatııı ihtiyacı olan arpa kapah zarfla münakasaya konmu~tur . Iha.lesi 
'---~:~ylfll-919 paıar ~ünil saat 14 te Tokatta askeri .. ıın alma komisyonunda yapı. 
....,. .. us. Talıplerın Tok.tt.ttaki mekür komiıyona müracaatları. M llaadılıi kıtaahn ibtivac• olan Ekmek kapalı zarfla müoakuaya konmuştur. lhal"i 

lO • 10 • 929 perşembe günü oaat 14 te '!il .. da aokeri satın alma komiıyonun 
da yapllacalı:hr. Taliplerin Mila•daki mezkllr komiayona muracaatları. K •yllri ve ci arındaki kıtaatın ihtiyacı olan arpa kapalı ıarfla münakasaya 'kon· 
~· lhaJe,,i 7 . birinci ı.,.rin 929 pazarte•i günü saat 15 te Kayseride askeri 

ıatıa alma komisyonunda yapıla~ktır. Taliplerin 1'.ayseridek.i mezk.O.r k.omis ona 
munı=tlon. y 
1\1 er-kez ihtiyacı _iliin ohu. ~in kilo sabun. ~apah .~rf. suretile münaka!laya konul· 
. mu,tur. lhaletı (9) ttşrını e'vel 929 tarıhıne musadıf ça.r~mba gün" t b ~~· bluıacakbr. Tklipier 'iartnameyi k..omiıyonumuıda görebilirler Mün uk ~a. 0

? :~tP ıçıa de oartaa.mede yaıılı temiuatlarile birlikte teklif mektuplaru.u. ye a ~ya ~!?t~rak 
ledm el'Vll Atıka.rada :\tilli mUdafu eatın alma komisyonu riyaset"ne vtm d'<.e salatı ıha: 

T 
'--• k' · · k L ' ev ı ey emelen 

Oa..ttta ı kıtutın ıhtıyacı olan e mea. kapalı zarfla münakas k 1 · · ı• bL' · · 9·"' \ .. .. l aya onmuştur. bale· 
il ~ ~ ıı-ıncı teınn · ,;.7 sa ı gunu !aat 5 te Tokatta ask · . 

yon.unda yapılacU.tır. l'a\iplerin Tokattaki meı.k(lr komiayon en 118t.ın alma komıs-

0 rd 
'h · · · D . . a verme erı. 

" ı tıyaeı 1çm alnlı memlekette piyade modeli portaff . 

la 
., d . 1' ı· ı ıazma ve balta yaplın 

ca
6
.n an ıma ıne ta ıp olsnlann resim ve numuncl~ri il . . · 

faala malO.ınat edinmek. Ur.re birinci te§rın ha t . e ~tnam~lerını almak ,.e 
etmeleri luıumu ilin olunur. J asına kadar harbıye daıreeine muracaat 

} 7 • 9 • 929ı olaribinılto ihlılel edileceği ilin ahının Burea:laki kıtaahn ihtiyacı 
an unll ta ıp er tarafı J . ·ı 

lesi Bu.ada .. l<eri satın alma komisy n dan ;;,.erı en fıat bahah göruldüğünden iha· 

yapılmak iı.re talik edilmııtir Taliple~:unB a d ı;_ylil1·929 ~ar9ımbı. günü saat 15 te 
,._. · ursa a.ı mezkür komiilyo a ·· ti 

A 
•ıvn karabısar demir yol m··r · . A . n muracaa aıı. - u rezesme aıt ltay Olvannda in~ odılecek o\an ki· 
!er, •utfek, ahır ve helalar k•palı zarfla m .. k k • 

rinci t"'rin • 929 puar "Ünü sa t ı- t Af una aa.ya onmuııtur. ihalesi 6 - Bi-
yonnnda yapılacalmr. T~liplerın" şa~aiı~ an?'.':: k Karıhi•t' ask.eri Mtın alma komi•· 
vermek üue •amanı meLkürda Afyoodak.i ıue·- 1 ~- kuzre. er gun .... e teklifnamel..Wi aur omWiyona mun.caat.IYL 

ı· ,, .. , ............... , .. ,,, .. 
ı Üçüncü kolordu @~1;~;.;; · 'k~;;;;~;;:~;;~;; I 
' o ., ' ,.,,.,,,.,,.,,,,. 

K 
ta.at ib. . •• ,, •• , ••• ,.,, •• , ••• - ,.,,.,,., 
ı tıyacı ıçıo 113758 kilo yuiaf pazarlık suretile mubayaa eıt'iıooelrttt ibaJ · 
2t-eylül·929 ıah ·· ·· d · • ""' ID. l . gunu !&at on ortte ıcra edilecektır. Taliplerin fBI1n8mreini gör-

1 
e erı1 ve. ı•rtnamede yazılı olan ;ekildeki tt'ıninatlariyle k~iavoaD1!1DSla ham bu· 

unma &rl illa 11lı.uıur. ..,,_., · 

K ıtaat ilitiya_eı _için 1000 kilo Gaz pııarlıkla mubaıu edilecektir. lı..Ieoi 22 eylül 

11 
m~ gunu. aaat onbc~:en itibaren yapılaca~tır. Tal.plerin ııııraıameeini koaıilyo

~~lnı.utda1 . ll~;me11ırı " prtnamede yazılı olan l'!kildeki teıni11>.tlarile komitvoa-
ırı e •ı ıran .9 nnur. -.1 -

Ç o~dı •evcut. külliıeıli n1ikdorcla eger takımı ile ef)'&mn oatılıaası takattilr et-
~"· i.Wıle 25 eylül 929 Çal'flUlha ııunü eat 9 talıpleriııı Çodudaki - alma 

komıayonU:aa 111ürae>Mtları ilA.n olunw. 
G Cmüf •~:ru batıao~i ibliyaco için 250 ton Kok 250 ton l<ıriple n 100 ton Tİİff-

nuı Madou köınuru kapalı ıarf u .. ulile müııalı.aaa k • -·~~el ~~ Taıihina mıisodif paa.rteoi aunü aaat ıs ıe ~ııa':~~ .. i;.,::;:ı 2 TeıJlllll •ını koaı11yonwııuz<lan almııl -,. prtnııme ınisyooumuzda haıır Lulunuı:f~ıviın!.8'rtoolamn ede yauh olan tekildeki teminatlari!e k,.()o 

yelkenci vapurları 
Karadeniz lüks ve sür'at postası 

A ADOLU 
VAPURU· 
22 

EYLÜL Pazar 
Günü akşamı Sirkeci rıhtı· 

mmdan hareketle doğ'ru Zon -
guldak, İnebolu, Gerze, Samsun, 
Ordu, Gireaon, Trabzon ıürmene 

ve rizeye gidecektir. 
Tafoilat için >irkecide Yel· 

kenri Hanındıı kain acentası
na müracatla. l'cl. Istanbul 1515 

., 

Gillette 
K 

. ...... u '1r. 

~aa'. :~~ı"cı ~~n 11996 .ç•~i odun paaarhk ı.ııetiyle mubayya e<lileoeluir. !hııJOl'i 
bameaini ~r..,deri .!'•ıa;ı!a':~.saat onbeşten itibar•!> v•ınla.:ak~. Taliplerin ıout
da lıırav liulunmıları ilt, ol ya;nlı olan ıeldldeki te.•ıc<ıtlariyle konıiııy<>ımmı>< 

un ur. 

-"':':".-:--:-:-~~~~~~~--! ~bul l'1t!l§:tJci icra memurluğundan: 
Ilır borçlan dol•yı hactedilmiş olan üç 

&fnalı gır~rop ve •)nalı büfe ile camlı 
d.~cr b"fenin 2$·9-929 çarfi.nba günü ıaat 
ur.da Beyo~lunda ktrJ'la •okağında ll8 
No. hane önünde f!l\bcağı illin olunur. 

Dişleri yfız sene yaşatır ve çürütmek.ten vikaye eder. Dişleri inci gibi bea 
yazlatır, diş etlerini kuvvetlendirir, ve kanamaktan men'eder. Ve dişlerin ara· 
sında kalan tefessubatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani 
olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve ray1ba bırakır. ;\fikropları imha ve ağız• 
dan gelecek her türlii hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupada birinciliği 
diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı almıştır. Yirmi kuruşa Hasan ecza 

deposu. 

, 

K ;;:y~~iy;~ için 47tı~53 kilo arpa pazarhk ıuretile mul>aya~ t<dilocal,tir. llıa'ıeai 
ıini s· rmel . puar ~uııü. saot onbefteo itihuen yap•lacattır. T~iplerin 'l"ru:...ue-

h 
yı ... , \e f&llnamecıe yazılı ola &k.·1 · k. , · aıır bW.w:unalarl ilin ol n O ı ae ı le mınatiuiylt~ k:.omisyoaumu,&Üa 

ih unur. C eti .. keriyeyt ait 16 kal ak lacak~ır. Paıarlıf!ln ihaleoi e:: :v{ill ı lllllb"8ııın basbrılm .. ı pıwırlılı: aımılile yap•-
br. Talıp.uin ~·t . 1 929 lı güııil .aat onhe.ıt= ıtıb.uaı •-.nılacal:. 
k . •- nameınıu görmeleri ·e tn d ,-. -OJDl.a)Ollu :..ı.zJ h ' pr ame e yat.ılı olan ş~e.ki 1,m.h:aatlaril 

M 
l a azır bu.t.nmalan ·r l o 

ıı t:.z ULJ.&rıU 
1 

~ . ı wı o unur. 
caktu .haJ.ee• ;; ı .. g1e~~~-k..ıt~1;rı.esinin haı.ı ma.hallerinlıı ta:niri pal.dl'lıkla ycp!ırıla· 

Tali~leriu ıartı1ameıini gorm~l:ri9 paz l'le,,i f;İ.İDÜ eaat onbt:;tcn ~tibarcn yapıka.cak.tır. 
koınısy~numuıd~ haıır bulunma~e ıartnamede yaıılı olan ıekildeki teminatl&ri ·le 

T 
akııındo dın Tq tr.ııl ılan oluRur. } 

• aaın tamiri l 929 ).>l"arteeı günU oaaı onbe ten p~r ık ııuretile yapilacal<.ır. lbaleoi 30 e lül 
götmelen ~· fl.lınamede ya<ıh ola~ ı~ıbaren yapılacaiı.t>r. Tali ittin Y .. luıımıları ilin olunur. f"l<•ldetr.ı teminıtlaıile k · P dşıırtname11nı omısyonumuz a h.uır bu.~ 

B k k
- .. d ' • • •• a ır oyı.n e barut fab "k - • • "•" .. _._ !

,,, ............. , ................. ~ 

+ Iııtambul ıatınalm:•k ala~ında imiltı harbiye ı 
oınıayonund . .ııı.. 

•• , •• , •• , •• ,,.,, , ........ ' ' an.: Y' 
20() K'l Z. . ağı 200 • '""' ı o ytın Y Kilo Sabun. 

0
' ' 

0 
• o tıı-. •,, • • 

400 • Pü·inç 100 • lımik 
ı:aoo • Bulgur ~00 • ü.orıı 
800 • l\uhut 1500 • . Barb•nye faoulyeoi 
Ballda mık.dar ve ecnası muharrer ı-ekıs k.ıılcm erzak b 

konıılmuıtur. ihal .. i ayrı ayrı . 13 · 10 · q29 poz~r ~unü ııaat ı:~. ~yaaıı münakasaya 
haya tal•p olanların tcmıııatlarıle beraber uıczkur gun<le k.omi" cra .. ktlınacağındao 

16 
, . . l' 1 -Yona murkcaatl 00 kilo Arpanın beher k,\osu ~ın ta ,'P er tarafınd 11 teklif odil arı._ 

ot~• pın fıaı mutedil görıilmedığınden munakasa81 23 . 9 . :~on kuruı 
gününe temdıt edılmi~tir ihaleaı meıklır gilnde E-aııt 14de icra kd paıartefj,ı 1i 1 1 . ınocağından it 

P "an arın tem~na~ariy)e koıni8youa muracaatları. aya ta-234 adet harıA ıtfa aleti mubayaası kap h zarfla münakasaya konu' 
._ l6-l0.929 çarıanba günü aaat 14 te icra kılınacaktır. :;iartn•='t~r. lhıle3l 
qteyenleria bet @:U:n ko ·~ . , .. . . ını {:1Jrmek. •~ . . mı ... }onumuıa muracaatları ve munakasaya ı?ırmek. iste. l . 
uomınıtlannı havı teklif mekt 1 d ~-· ·_,ı }en erın ın.erk.eı eatın &.ima. lı...omlıı. uµ arını. meıkür gi.ın e t~4lle saatı..,.en evvel Auk.arad 

) onuna tevdı eyleme len. a 

C em'an 5900 adede bal;• bo . · 1 . . ü .., t çuval oıuıayede ıle satılacaktır. haleai 19-10.929 
cumarte ı ff;ıJD aaat 14 de · . · be b k . 

0 
.. ıcra kılınacaktır. İştırara talıp olanların temitıatlariyle 

ra er oa>Ui) na nıuraeaatları. · 

l
... ....... '''"" ......... . Dördüncü kol ordu ~a~; • • • • • • •' • • • • •''' • • • •' • • • • • 
_ •, , •, , • • • • • • nalına komJsyonundan: i 

4 ....... ,. • 

t 
o ,,,,,,.,, ......... , ... , ,.,. 

rtibat zab.tl' · 
. 6 ıncı kolordu _hayvanatının •hti .. 

1 ıAıne ltıbarcn (30) ~ün nı~rldetlc kapaıı , .. ~i"' ırın 150000 kilo kuru ot Jl.9-929 torihinden 

l
dt.. ihalewı )'•p•hu.:a~ındau la.liptcriu ıarıuıulıle ~ui.ınakaaaya konularak ~-10-929 tarlh D· 
• k lı lla ·ı lr • 1~'111(61111 fJ r . . ·1 1 apa zar rı e Aoınıuyoua gelmeleri. .,,, mea üutt lu:r~un \ıe )CVLUl ı ıa ~· 

••• , ····~~··· tıhh«ı•• -- .................. 
; Mekatihi a keı"ves·t 1 -··· • •••••••"• • "1 
: • J · a ına ma k · ........................ , .. , ••• , .... , • • . omısyonundan 
ı• fa) ı teahhat cdenıe)en müteahhidin malı' •1....,, 

0 
' • •• •"', , , 

t bl t it k 0 up (.;ülh ı-
0 0 

'• ' ........ . t., ıga a ra
0

men aldırılamayan müteahhit mıh t.&h . ane iaştancsind~ bulunsa ve 
lu19~9 pvart• ı ~Untı •••t 14 30 da Ha b" 'I k mınen 20ıou .\laden kömürü2' r mıh•u u<d• w ' r ııe "e tel • k'1 ..-r.y r.' l .ı ıuk ) e uretııe &a.Ulacakıu:. laliplerı :me anelrri önündeki mahalli 
n. t erı gurme ıç de mezl...O.r Hllıetane •a n ;artn&ıne için komii ·ona , 
}ede ınshallir.de lılz r bulunı;lm 1 ilin ol~nur~uracaatlan ve ııtirak ı~i! de '~u~~ 

} ~ •cbul İkıaci Sulh Hııkı..k Mahkeme· 
&ırden : Art•luı r,n:mın Feridiyede 

63 No. ha.ıı\; «: mukı ~ıı. Parseb Torosvan 
Dıkrtr'.J}.i 1'o J~)lUl r.le)h1crine ik~me 
tyleıt &;i d&Yd Uzer" ne tasrJir kılınan celp-

n3;neltre e1Y.evm ıknmetlıtihlannın me çbul 
olduğ~• ml'bu.4iri tnrafıudın verilen şerh· 
den a~1af~'rak:~ berm»~ibi _talep yirr.ııi 
g\an mud wt.e ı.ı.a.ren tebhge.t terasına ka· 
rar verilmi, ve emri ıauhıkemr 14 tt-~rin 
evvel 929 tııtiiıine mı.e-ıdif pazartesi gÜnü. 

sa1tt Gnl;ire talil kıfınm;ş oldu~un· 
dan ) evm ve ifıati m~ıkür.le miiddei 
c1levhi nın biV"..a.l "·e yll tıtrafiarıuda.n 
hır 'eki:i nıu i.1.ddak. gt.iudermedikleri tak· 
djrde ıutılııl.eaıenin gıyaLen nıyot edile. 
ce~i t~Lıir r..ı11.~awına kaün olmak. üzere 
ilin oluıtur. 

Z 3) i - t ~ sc:ne evvel Vela li:i'e.:iode 
dl rJ inlıi .ınıfd:ı.n betinci uı:nfu O"!Ç" 

,. ·ı· l" • < ını. es ıl namemi :ıayi e}lcdim hükntü 

Tütün inhisar idaresi umum 
müdürlüğünden: 

Ortaköyde Feriycde kain Tütün Ekııper kursuna bu sene 25 talebe alınacaktır. Taliplerin adedi 
matlup haddi geçerse bir müsabaka yapılarak mü.abaka netice•inde k:ızananl~r kabııl edilecektir. 
Bu müsabaka 5 Teşrini-.vel cımıartesi günü Feriycde saat 2 de yapılacaktır. 'l aliplerden aranacak evaaf 

şunlardır. 
1 Türk olm11k. 
2 - Yaşı on sekizden aşağı ve yirmi betten yukarı olmamak. 
3 - U.akal orta t h:ıilini ikmal etmiı buluumak; ( Yani liselerin dokuzuncu ıınıfına muveffakıyotle 

ieçmiş olmak. ) 
4 - Sıhhatı tam ve büuyeıi tütünle iştigale müsait bulunmak. 
5 - Alelitlak ağır cezaları müatel:zim cürüıulerden ve muhilli haysiyet kabahatlarındaıa dolayı 

mahkum olmamak. . ~ Mezkur hususat : Nufus tezkaresi, mektep şahadetnamesi, veya orta tahıili ikmal ettiğine dair 111&• 

arıf ıdarclerinden mü~addak resmi ve~;ka idan.nin iki doktoru tarafından verilmıt sıhhat raporu, mahalle 
evya kariye~i ihtiyar heyetinin polis ve;a jandarma dairelerinden müıaddak ,ahadetnamelerile tewik 

olunur.) Taliplerin nihayet 2 Teşrini1>vv"le kııdar Tütün ınhisar idaresi umum müdürlüğllne iııtida ' üra-

caat etmeleri ve veaikıo!arını da beraber getirmeleri ilan olunur. 
)'{li\.llir. ·o : tı74 "ül•) mau 

Zonguldak yül sek ma-'Posta Tel;Jr~f ~eya.zım 
en mühendis mekte- MudurluQunden: 

h 
· Salkımsöğütteki telgraf fııbrıkaıında mevcut maa teferruat buhar 

l
• J '" d • • t • d makinesi il~ kurşu~ ç_ürufu bilm~z~y~~e aatılııcağından talıp olanlanD u ırıye ın en: tcşrinievvelı~ yedınct paıarte~t ~unu ~at 14 te bedeli ~uba~~enl 

olan 2200 !ıranın yüzde 7,5 nısbetinde teminat akçeııle bırlıkto 
~on~oldak Yüksek l\1aden Mühendisi Mektebi, mczkür fabrika müdiriyetinde müte,ekkil komiayana -nilracaatları.:-

ley h nlecca ~ h ·ı ··dd t" d"" d" s· · T -. · nı ve ta sı mu e ort sene ır. ırınc p İ } f L 
1s~ndcs.1 ne münhasiren lise oıezunl rı kabul olunur. os a ve e gra ev azım 

e nsat 1 T . . ld b 1 . k . '- d k eşrınıevve e aş ar. Gırme · ısteycn •• d• • t• • 
b::.;:::unlan, mektep müdirôyetine bu istida i~l . . mu ırıye ın. en. 

. ' hse şehadetııamesı Vt!ya muvakkat tasdık· 1- l/cıaıtı nakliyede kullanılmak üzere 6000 • t~ kilo bonııD 
name l 6 foto, sıhh t oru ve fu tezkeresi ve 300 . 600 kilo makina yağı kapalı zarf uauıılıı münakaaaya 

a rap nu . . konulmuştur. V~ a. 
1 

§ l.ıa~ctnarnesini göndermeleri ve adrcslerını . 2 - 7 teşri~ieuvcl 929 tarihi~~o i~alc~i icra kıl!nacağında~ taliple· bıldırru"lıdırlcri K . ··dd ı· l T · · 1 rın bu b.ıptakı şeraiti anlamak açın ~ımdıden tcmın•~.ve tcklıfnamele· 
l

. d d • a~ t ınu e l eşrınıe\ \'e e rı i ı vd c;.ın de 1 ezkük ıerhe ii~adif ıızartesı gunu saat 14 te yeni 

ıa aı· ır. 
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Hssan uvvet suru bu Kansızhk, ade~i iktidar. sinir, ve~el 
Sıraca ve kemik hastalaklarına nafu:ur 

I-Iasa.ı--ı. ecza. deposu 

ŞAFAK ÇAYI ETiKETLERi MUSABAl(ASI ı 
.11 TEŞRİNİEVVEL 929 CUMA GÜNÜ 9-12 YE KADAR BEYOGLUNDA ASıfI SiNEMADA ~ 

...........-· · 'ı _ İCRA OLUNACAKTIR. ETİKETLERİNİZİ NUMARA İLE TEBDİL EDİNİZ . 

BUICK ·_ J\·1ARKET (MARQUIITtE) 
· • t" GE~EHAL :ı..tO'fOHS MıAMl'lt.1'..-ı,-,, . 

Umum Türkiye Actnlası: \ ' · 
OTOMOBİL TiCARETİ T. ~. Ş. 

. . ~- , O: T. T. A. Ş:.1> . u• : n~ct'lt!. 
. 8efc;~ıu lttiklıı_ı _ Cadd~~~o.'....239 .,.. \'J~~e~._ B. 61, 2JU 

- "" 
. ... . r ' 

A, ... rca y;·;ı-ıtın dainıt ' ve -~mıl!ltfrnir 
· ınherriyar, ve Buickin imalinde 

2fl :;e~lik !Jir ıecnilıe ilC' mücehher. 
olan , GeneraJ Motorsun musııbal'<.a 
meydanlennda yapılan çok dikknlli 
tecrübelerden sonra nihayet, MARKE'f 
(MAHQlJETTE) , Buickin yanmda • o
tomobil piyasasında bir yer ırlmağa 
kesbi liyakat elmişlfr. Gerek' biiyük 
yollarda, gerekse kalııbAlık ~olmklar· 
da Buick ~ibi canlıc.hr. ileri atıh~ı .t\· 
çfıııcü vitesle Bııick kml:ır nnıdır. 
l3ö)·le olmakla b'raber MAHl\ETin 
leıoreıi ha':'kadır. 

' H:ıdvııtörü n n n onııı?.hırındııli ıılt[ı. 
çıım ıı l'ltıkln ra kadur uzaırn n h ututu 
tamam ile yeni "e cnıiıı lıir ~ekli. ~ıu
izdir. Benrderi kovıı ,.e zengindir. 1 eç
hiuıh \•e mel'rusaİı asri hiiımli intiha· 
bın en son ntımıınesıdir • .._.......__...... ·" 

lı· · Yeni M~AHKET (MARÔLı. i'r1!.), 
ufak ıcferri'ıahna lrnıfar ıemayüz eden 
ve elıelinin daima 1evkle ıenıaşa ede-
ceği ve hiç bir vııkit unutam1:yarağı 
bir arabadır • r• · 

~- 1 ..... Fl ' ~ • - ""tt:..,. 
·', Kepotu a\t'ıntfa manfuz buhman 
l>üyük molörü, bir Buick sahibina bi· 
le memnun eri ecel< kabiliyelf~dit. ı 

Bu şayahı hayret oıomobili "'l'ıtt1· 
hangi bir Buick acentası nezdinde 
şimdiden temaşa edebilirsiniı. Sizin 
için hiç ou taııhhtıdü taıammun eı~ 
memek ü:1.re ar:1.11 eclerseniı bizzat 
kendi'Aİ7. ' ıdsrt edebilirsiniz. ı ' 

l,.~ Onu bugüh muayene !J.n ... , ·- _. 
diniz ktıllanınız . O zaman 2.000.000 
Buick otomobilini muti edenlerin, Bu· 
icki meyd11na getırmek için 2~ sene·J 
lik l>ir vahil serfedenlerin. MA.R· 
KETi ıneHlaııA çıkarm1:1ktan tefahur 
;eımekıe ile kadar.:\t 114kJı . olduklarım 

.,~Y'f).:s>-01~ .il 

RESTORAN • Beyoğlunda 

Avriıpanın en mükemmel lo
kantaları derecesinde iyi ve nefis 
yemek istiyenler bu kere si~keci· 
de tramvay caddeı;inde eskı pos· 
tane binasında müceddede?, küşat 
edilen "RESTORAN ve BUFEıse 
teşrif buyursunlar. 

Ademi iktidar 
Ve Bel Gevşekliğine 

LON.DRA BiRAHANE ve:LOKANTASI 
Açıldı 

12 kişiden mtirekkep · . -

TURK AİLE MUSİKİ BİRLİGİ 
111118 Her akşam saat 18den 24de kadar terennüm edecektir. 

Fransızca tercuman , ·) r 

/ 

• 

\ 

En müessir deva Seroin hap· 
)arıdır. Deposu Istanbul Sirkeci
de lskenderiye oteli ittisalinde 
Ali Riza Ecza nesidir. 

lH aranıyor: 
Hava gedikli küçük zabit ıialcinist mektebinden: . 

Taşraya 150 knruş posta ile 
gönderilir lzmirde Ecza depola
rında ve ırgat pazarındaki Eczane· 
de bulunur. 

Müddeiye madam Öjeninin kocası Anka
,. ra tahta kale hamam sokagında ka. 

sap Ömer cf. şeriki Hüseyin cf. aleyhine 

~çtığı boşanma davası üzerine mumailey. 
hin ikamı::t~iihı meçhul olduğundan ilanen 
yapılan tebligata rağmen gelmediğinden 
gı ) ap karaıı hilittilın~ tahkikatın tayin 
kılındığı 27 Te~riniep;el 929 Pazar günü 
saat 14 te hazır bulunması ak~i takdirde 
gı· •• .... i 'fı·· o ! .ın ur. 

Hava ged~kli küçük zabit .. mektebi Fransızca tercumanlığı için 
100 ila 150 hra maaşla ve musabaka ile bir tercüman alınacaktır. 
Taliplerin müsabakal.arı .. icra edilmek.üzere Eylı11ün 23 üncü pazartesi 
günü saat 10 da Yeşılkoyde mektep ıdaresine müracaatları. 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
Abdülbamidi sani vakfı mütevelli kaymakamhğın~n: 

Beşiktaş ta Akaretlerde 60, 72 numara~ı han.el erle l ·3, 7, l6, 12,20,28,29,32 
numaralı dükkanlar bilmüzayede icra edıleceğınden şehrihalin onuncu Salı 

ı ı:ı; lmtinden itibaren )'.İrmi gün müddetle al~n~ mlizaredeye. vazedilmiştir. Ta1ip 

l 
olanların ve daha zıyade malumat almak ıstıyenlerınTeşrınevvelin ikinci Çar-
~amba günü saat on ll çe kadar mahalli mezkt1rda 54 numarada mütevelH 
kaymakamlığına Vf' yevrnü mezkürun saat on üçünden on beşine kadar 
IstarılJ'ı l e \'l, rıf mUdiriyetindc idare eıı c!ıın,,,ı i ne ıııür:ı.rJ'.ll t•trn"! P. rı. 

• 1 

. ·~ 

. ~ ,. ' 
.,~ ~~lf ~. ,·~.. . 

KNtnetini. ~ah
mln etmeıın ••• 

. BİZZAT •. . ' .. . 

-.. OL UN! .. 
J .... • • . ... ~wOlıı; . , .. .,.;' 

Bir otoiilohiliıı kıymetini yalnız harici 
manzarasına göre tayin etmeyin. Ala. 
cağınız otomobili, her cihetçe tecrübe 
ettikten S{)nra kat'i kararınızı verin .. 
Yeni DOÇ Siks modeli, en müşkilpe
sent otomobil meraklısını her cihetçe 

... memnun edecek şekilde imal edilmiş· 
tir. Harici gü~elliği,motörônun mebzul 

..:. çekme kuvveti, nihayet me~~ DOÇ 
,;·, sağlamlığı ve · istirahati ... 

, DOC Siki lnodell 
Bugün biiiilt · -· 
tecrübe ediniz. 

Türkiye için umumi vekili 

K.EMAL HALİL, MEHMET RİF AT ve ŞÜREKASI 
idarehane ve aatış yeri: 
Beyoğlu lıtiklal caddeıi No 168 
Telefon Beyoğlu 2124. Telrraf: Tatko 

T.!\ŞRA 

+ Garaj ve tamir yeri 

ı Ayaapaşa Jandarma karakolu batında TeJefoıs 
Beyoğlu 1755 

ACANT ALIKLARI 
ANKARA ı Zabttçı Zade ve Şürekası ı DİY ARBEKİR : Pirinççi ıade Sıtkı Nediııı "'" 

İZMIR ı Mahmut Celilettln Bey 
KAYSERi ı Muhaddiı zede Alim Bey 
ADANA ı Muharrem Hilmi Bey 
GAZIA YINT AP : Gazel Bey zade Hasan Bey 
TRABZON : Hacı Abbaı ve mahtumlarJ 

Edip Beyler 

ı BURSA s Nasuhi Eıat Bey slfal (311 
SAMSUN : E.at Efendi Zade Seyyit iJJ 

• GİRESON ı bmaJl zade Vahit ve Şilrek 

ı 
ISPARTA ı intibah şirketi 
MALATYA , Badılı zade Tahir Bey ~ 

===-==-===--========~===~== Mes'tıl N'Pr'lür: Es'at ~~ .. hrnt:t 


