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Gazi ve 
Re.mini koydutumuz ı~.....,.,.~-

111 ldlçilk çoban, Gazi 
Hazretlerinin bir ııün Ya· 
lıvada te1adüf ettikleri 
ve arkadaş oldukları 11-
tırtmaç Muıtafıdır. 

Bir kGçGk çobanı, 
bir ırGn, koyunlanoı ot
lıbrken, l11iz ve tenha 
ondan alıp mucizevi in-
ıanın muhabbet ve lltl
fıboı lruanmalc ır!bl en 
yGlı:ıek ıudet tahikııı
na ulıthnn Yık' anın 01-
111 oldutunu bilmlyoraı
oız, buııu ılze, mGotabı

bıta ıreçecek kadar ırG· 
zel anlatan bir arlı:ıdı
fımıo U.ıoıııdıo, ııılı:le
deyim ı 

• •• 
Reiıiciımhur Ha:ıret- , 

ı..n yeni pflilrU.ri civa
rında atfa bir ge:ı:inti ya
parlarken, yolu ıormak 
için bu kilçiik çobanın 
yanında durmuılar. •Da
ıün arkama,, demiı, 118 
)·olu göıtermı1. 

Adın ne? 
Munafa. 

- Benim adım da 
Mustafa Kemal. Adımı 
öğrendin mi ? Söyle ba
kalım. 

Mustafa, Kemal'in 
•onunu "al " gibi kalın , 
talaffu: ederek söy/iyor 
Muıtafa Kemal ... 

- Sen Ga:ı:i Paıayı hiç ıördiJn 
ıııa? 

- " Yooo, görmedim. ,, 
- Göritın kınll" ınuu. ~ 
- "Ncuıl taniyem ?,. .. "C::zi Paıa 

nerede oturur ?.,. "/ııanbuldo otu
rur_ ama, Cuma günleri Yalovaya 
gelıyormuın . ., 

Gasi hasreılerile Mustafa arasın
da cereyan eden bu muhaı:eren ıon· 
ra Reisicümhur hazretleri kendisine 
ıorıf/Or : •· Sen kaç para kazanır
aın • H 

- Ayda üç lira ... 
- Bir senelği ne eder ? 
Sıgırtmaç Mustafa hesap edivor 

heıap ediyor, afakkt küçük zihni 
bır .türlü ilci aylıktan ötesini C(•nıe
demıyor. Mustafa ile birlikte he-
•ap ediyorlar : iki a)·lık 6 ;; s• 
9 d"• • wÇ ' • il 

• or aylık '2 B" l"k ' 0 
ftnın 6 lir ~ . ır sene ı r~ 1 ,... 
Ga~i H a oldu11u hesap edıtince, 

a>:retleri b 3f ı · tafaya . 11 • J ıran ~fos· 
ba 

•erıyor. Fakaı k .. . .. k . .. k ço nı bu • ·uçu · tur · 
' .Paranın neye h . . 

ı·eya mala muk b .1 • angı ıı 
a ı o/dug 1 yamı)or, ıereddaı a· unu an ,_ 

istemiyor: e •yor, alma~ 

- Bu para)·ı bana ned . 
,.·orsun : en ı:erı. 

_: Bana yol gösterdin hı" . . • :meıı .. 
ne karıı ı ·erı~ orum. 

- Ha : V baıka. 
Ga::ı Ha~rı·ılui '1H·el<i bir on 

liralık ı·eriyorlar. .llustafa bu pa
rayı hiç gormemif, tanımıyor. Beı 
liralıjiı da bilmiyor. Yalnız, aıinaıı 
bfr liralıktır. Onu görünce tanıyor. 

Mu.ıafa 36 lirayı alınca miişkil 
bir m"' elır tahaddüs ediyor : Bu 
paraları nereye koysun ? 

- " Cebine koy ,. . 

d 
.. - " Benim cep!erıın delik, para 
u~er 0 ••• 

·' ihayet parala" mendiline ıt:ırıp 
ko~·nuna •okuyor. ı' e cebinden.' J..-im 
bılır nasıl bir itina ile sak~ı 
ÜÇ tane Cet'İsı rıkararak G'azfye 
uzauyor: "" 

A l bunları. Ama ptırayl er-
mlyorum ha... a 

Bu kıymetli hediyeU.ri ald kt ,._. h ı an 
•onra, 1JU..ll'l aaretleri .soruyor·" • . . • en 
nğara ıçermısın , . 

- : Yo .: , dalıa ıaı:aımadım 
- /lfusaade edi.r milin 

içde> i"';_• Mustafa düıünüyor, müıa
a e saıyor · "Eh ;,.. 

• ' •7•• " 

- " J!eni~ cıgara,, içmem na 
:arar ı·erır mı ? ,, 

Jlustofı baıını sallı ı-or • 
- Eı e . ' 
Ga:i lırı:reıleri çif likte lmç ağa· 

sı oldu unı' ıııuru}·or, ı·e okadar. Ya· 

"' '.' t• ıf!<ı ı a. ~·ererek bunları ağal~ra 
goıurmesını ıe liserlerindeki mar. 

Çoban! 

:.ıu11< 1 MAÇ M1JSTAFA 

kalarını okutmalarıni tenbih edi· 
)'orlar. Ayrılırken : 

- Yarın l"alomya gel. lluıtafa 
K.mal diye #Or, o benım arlraila· 
ıımdır dersin. Seninle konu~urıı: ... ,, . 
diyorlar. 

Ertesi sabalı, .llustafayı, resirn 
çıkarırken gördüğüm :aman, o, yeni 
arhadaıını, l1ustafa Kemali gör
meye gemlişti. Fakat, jandarmalar 
lllustafaııın zihnini karışıırmıılar ... 
•· l!ııstafa Kemal nerde '!,. diye so
ru uca, onu a:.arlanıışlar, 0 ~lusta

fa Kemal deme. Gazi Paşa de ! ,, 

diye tenbih etm4/cr. Küçük çoban, 
mahdut IUgatçesi ı:e :or tekellümile 
bııııu ifade edemiyor, fakat o esna
da mıılıakkak ki saf kalbinde müt
hiş bir lerze duydu : Deme/; dün 
kendi•ine pııra ı·ereı• arkadaı di en 
adam. bıiyıil; ismini köyde herk in 
hıirmrtle andığı, her gf'çtigi yerde 
insanların seı-inçten göz: yu~ı dölc
tıik/erini mık/ettikleri, fakat daha 
bir kerecik alsım goreıııedi{;i Gazi 
Puıa idı ... ,. 

• •• 
Bu güzel vak'ayı dınlerken ln

aan eıkı kıtaplardakı efıanelerden 
hırını okuyormuş gıbı tatlı bır h11-
... kapılıyor 

En müthış h~Ierı behemehal 
:zaferle bitiren ems aız dehası ve k.ah 
~a"'.anlıııı, yoğu var eden harıkülıide. 
ınkıllapcılıgı ve yaratıcılı ı 
gazlyı tarihin büyük b 1 g y;nında, 
ha üotün bir . aş arın an da. 
vaafı da, yulu::•~ete ü çıkaran bir 
bü ük uvv cenabı ve 

y tevazu e ınıanlıgıdır. ya-
lı vanın ıeuiı bir kll d 

b fesın e geçen 
şu ço an hikiyeı O 1 • . 1 h • rışı mcz ve 
yuce ru un, ne oaf ne h k . 

d 1 • erra bır 
aynası ır 

• r 1 hadise onun dlına ... 
k lb.• 'il t .., ... nın ve a ı . , ayre en.,z · yapılıtın 

b k b
. • ı ve 

nasıl aş a. ~r n.rza'? ile çalııtıtını 
göstermek ıçın bın bır tahit üzerine 
ııelen yeni bir 9ahittir. 

Bir tepenin başındı, koyun otla. 
ta bu on bir yatınddki aaz benız. 
li, mavi ğiizlü çoban, hakikaten, ir 
ecnebi oefirin dedifıi gibi, onun bir 
'lflln avareıer dolatırken elinden 
tutup kurtardıtı bu milletin kDçülı: 
bir timaalinden başka bir fİly de
tlldir. Her ikislndede ayni derin 
vatın ve millet a9k ve muhabb•ti
nin teıirleri hakimdir. Bu küçük 
çoban büyük ııazi için, tarlaaını ıü
ren, da•arını güden yüzbinlerce ve 
~llyonlarca türk köyliiıünün bir 
limoall old0 tu için huıuli bir kıy-

lsveç'lte 

Tarihi edyan 
kongresinde 

1 loveçte " Luod ., •ehrinde toplı-
1

' nan betincl tarihi edyan kooııreoine 
TGrklye Cü-

1"huriyeti n
amına ittir-
ık eden Da
rillfGnuo E
debiyat fı
külteai rel
ı Kllprülil 
zade Fuat 
Beyin teh
rimize av
det ettltfoi 
yazm19bk.lı-

veç vellah
boıo rlyaı

eti alboda 
top laaıuı 

Konırreye 
Avrupa ve 
Amerikanın 
birçok hGk
ümetleri m- ._ ·------ ...O--.J 
urahhular 
ırllnderdik- K. Z. Fuat B. 

!eri ııibi, birçok Akademiler, DarGlfG
ııuolar, ilmi cemlvetler de mümeui). 
!er ırllndermek ıuretlyle lttirak et
mi,ledlr. Kongrede bGtGn dGnyıda
ki dinler tarihile lttiıral eden tanın
mıf alimler hazır buluomuftur. 

Bunlar tarafından kongreye tak
dim edilen birçok ilmi raporlar 
okunarak pek kıymetli fikirler te

ati edilmi9tir. Konıırc 1ekiz ıubeye 
ayrılmıt olup bunların her birine 

maruf ilimlerden biri reiı intihap 
ol11nm11 ... 11r. Köprlilli zade Fuat ', 
birinci ,ube relılltine intihap edll
mif ve kongreye " lılim tarikatları 
üzerinde Türk • Moırol tamanizimi
nin teıiri " unvanb bir rapor tak ... 
dim etmi4tir. 

Ki!prlllü zade Fuat B. kendiıile 
görüşen bir muharririmize konııre-

nin meaaiai hakkındaki takdirlerini 
ıöylemiş ve ırerek "Lund. darülfü
nununun gerek kongredeki mealek
daşlarının ıamimi teveccühlerine 
kar41 pek mütehassiı kaldıı}ını be
yan etmiştir. 

Gelecek kongrenin 1933 de top• 
lanma11 tekarrür etmiş ve konırre
nin Berlinde içtimaı için Almanya 
hükümeti ve Bertin Darülfünunu 
tarafından vaki olan davet mütte
fikan kabul olunmoştur. 

Murahhaaımızın kongreye ver
diti rapor, Dar<ilfünun Türkiyat 
Enotitüıü tarafındın Fransızcı ola• 
rak neşredilmlıtir. • 

~-==~--
met almıt ve Gazi Muıtafı Kema· 
lin zihninde böyle bir timsal olabil· 
mek saadeti, onun, şevincin nihayet
ai:ı:liği içinde henüz azametini kıv
rayamiyaeatı bir mazhariyet olmut· 
tur. • 

Evet, bu knçnk, aaf çoban, bu 
dolaştığı vadilerin kaynaklarında· 

ki billur ıu gibi temiz inaan, yok· 
tan var edilen bu aail ve yGkaek 
milletin bir küçnl< oumunealdir. 

Dün Etfıl haataoeaiode keodiıl
ni görmete ııittitim ve Anadolunuu 
ııı>tıünden fııkırmıf taze bir bayat 
ve ümit unıuru ııJbl ıeyrettitim 
Y ıloYalı aığırlmaç Muıtıfa, lıabçede 

ve diter eşleri içinde, büyük bir ,ve· 
kar ve ilahi bir ıüküt içinde dolıt•P 
duruyordu. 

Gözlerinde, bütıın mıllebn ııöz
lerindeki ebedi ıtıktan dokonmuf 
derın mınnettarlıııın nuru parlıyor
du. k lan milletlerin kurtarıcıyı 
kar•• bealedlklerl tükran ve tazim, 
onun henuz natemım bir tabloyu 
andırın çehreıınde en yukHk 

• tk • 
aan • Arın çlzdlti barlı bir ifade 
halinde fllze çareıyordu. 

Dan dağ b .. ında avare ciolqaıı, 
bugün tedavi albna alınan bu Türk 
köylüsü, yarınki ideal ve mu11ır 
Türk ııencinin ta kemliaidirl 

Ali Nacı 

Yunalıistana verdiğimiz 
notada diyoruz ki: 

• 
''Cümhuriyet hükume-

tinin ahkamı ahdiyeye 
merbll;t kalmağ~ isteme
sinden ve mevcut mua
hedat ve itilaf atın ken
disine tanımakta oldu -
ğu hukuktan yeni bir f e

ragatte bulunmayı arzu 
·etmemesinden Yunan ha-
kumeti mUtehayyir ol
mamalıdır.,, 

TEVFiK R0ŞT0 BEY 
Ankara, [A.A] 

Yunan hükıimetiniıı muhbruına 
karıı hümıimetimizce verileıı cevap 
dOn Atina maalalıatııüzanmıı tara
fından Yunan hariciye nuınna 

_. tevdi olunmu,tur. Cevabi notamı
, .., , •ı.N.......,. 

"TGrkiye eGmhurlyeti hlldlmetl 
Y uoao maalabatırQzanoın harld:re 
vekiline tevdi etnıif oldutu cevabi 
muhbra; ı dikkat ve itina ile mü
talaa etti . HGkGmetl cGmburlye 
mGtehaddiı mGtkllıb lı:artılılı:lı bir 
hüınü niyetle izaleye muvaffak 
olmak huıuıuodı izbar ettlti arzu
dan dolyı Yunan hGlı:iimetiae te
fekkürabnı iblat ve keodlıioe ıre
lince tlmdiye kadar itllafperver
likte tebaaaının menafii üzerine en 
ağır feda~rlıklar yapacak merte
bede ileri ııJtmif oldutuou ifade ve 
Atina hGkiimetinin verdlti temina· 
tın, her iki tarafça arzu olunan 
taafiye ve itilafı huıule ııetirebil
ınek için ameli ıabada dahi teza. 
hür edecetindeo ııevmit olmalc '8· 
temeditioi beyuı eyler. 

lbıadır. CGmhurlyet lıGkQmeti mık
tan teaplt edilecek bir paranın te
dlyeaiııln mGzılı:erata eau olmuınl 
talep etallt idi lıe, bunu, Yunan 
muhtaruında da ltaret edlldlti ne
bile Y uoaaiıtuda Türk tabauıoı 
ait Wtlıı amvala ,,..•.,.et edil.ı, 
olauındaa ve v- b..._atl 
mGltedlviıs uldm lfhıl daha fazla 
işkil etmemek lçlıı en ufak bir la-

deye bile munfakat etmemekte • 
ve mevcut ulı:ut ve mualıedahıı alı
lı:imı 1912 denberi bayati mufaat
larinde zarara uvımıkta bulaan 
pek çok Türk tabu11 uhaln ..ıa. 
lı:e haklannı iade ettlrmlye k1f 
p1,.-ı.te bulıııımamıdu tı.ıan 
yapmıfb. 

Cümhuriyet lrilknmeti, muhbra• 
ıında, Yunan bGkıimetioio inkıta 

mem'ullyetinl kendi ır•yn mubık me
tallbine ve hattı niyeti mukan.en
ıine atletmete mGtemayll bulunan 
iddia11na cevap vermekten bqka 
bir fey yapmamııbr. Tliddyeoio 
zuıu hakikaten bir itillfa vuıul 
dutu cihetle bü_kümet Ankara mll
zakerab oeticeıinde basıl olaıı va
ziyetin fekli hıkikiılol ırllıtermek 
için yapmalı: mecbıırlyetlııd• kaldı
tı tavzih üzerinde 11rar etmek ni
ye nde de~dir. Me•mafllı bu bal 
hGkıimeti Cüaıburlyeyi, Yunan hii
kiimetinio cevabi mubbruının meb
ıı111nı tefkil eden belli başlı iki 
delm iyice tahlil etmekten mGıtat
ni kılmaz, ki bunlarda bir taraftan 
Y uoanlıtınca yapılacak tecllyeolıı 
hıiE olmaaı lizımıreleo mahiyet ve • 
diırer taraftan müzakerata bqlaıı-
tıç noktı11 o)dutu tarafeyııce mute

ref bulunan ıtatGkoouo tarlfld;r. HG
kümeti Cumhuriye mlktan ta:yin edi
lecek bir meblatın pefİllen yeıl 
meı' eleoi Garinde mlaalcafaya ıririt
mefi fıydılli bulmamakta •e Ankara 
müzakerabnın ne ır!bl abnl ve fe
rait dalıiliDde baılamlf oldutıuıu 

emmelea bilen muhtelit komla
yon bitaraf asalarının bu me1' ele
ye mGteclalr Yunaıı ıriddelyaboıll 
mllul bulunclu~ hatayı taıbih ede
bllecekleriaılen emin oldutu için 
bu huıuata nod • rloin hl11iya • 
müracaatla iktifa etpıektedir .• T urk 
noktai .nazarının taarlbinde iıoıl o
lan düıOnceye !fice oGfilı eylcıııelı: 

[ Mabadl !I GncG aayfıd 

Bir cinayet 

Bir adam aşk yüzünden 
dün bir kadını vurdu! 

KATIL IBRAHIM1N DQN ALDl~IMIZ RESMi 

Evvelki akşam Oıküdarde bfr 1 ikiıi b<!raber çıkmışlar ve ~ 
cinayet olmuıtıır. ÇiDllide Topan.U il otlundı kü Ü ir metire 
otluodı Franoız bahçeaindekl hane- Hazaroıun holtaonıa gelmitlc 
de oturan rençber ,... inekçi Muı- lıırahfm, ıs bir r olan " 
tafa otlu lbrahlm olldlılı olarak iki yı taaavvıırıınun k den fİ{Cl:
kadının .lı:ocaııdır. Fakat lı~ adam karm k en nıünHİR ys ola ~ 
anlqılea iki kadınla iktifa edeme- ariaınıı ve birdenbire fe.-eran ' 1 
mit ...., OıkGdard• Mııvluthıne J'O• bıçatını çekip kadını can l 
kutunda oturan Saedet H. lımiade bet yerlodeo vurmuştur. 
dul bir kadınlı tanıflfako nunlı da Saadet blr miiddet ıdnra • 
mGnaaebete baflamıtbr. lbral\im de aevıriliıı.inln " 

Saadet H, ile lbrahim arasındaki alarak bu boıtan lçindeldıeh: 
mGnaaebet ilerledikçe erkek kadını kuyuya atmıf ve oradan ıe

mevmete aflamlf ve katilliı de an- evine gitmitflr· ed • 
,ıııttıtına oasaren bu muhabbet ıon Aradan 24 ıaat ıreçm 
bacldial bulmuıtur. dan geçealfr kuyııda • bır c 

lundutunıı gllrmüıler v 
merkezine ına#mat vermlıl Fakat Saadet H. lbrahimin evli, 

hem de iki evli oldutunu duyunca 
ken iı ' den yüz çnlrmlf ve lbra
hlm ı~ın bu 'ekle 3ökGldüjilnG an· 
!ayınca kadına karşı bliyGk bir kln 
ve kııkın !ık duyrıı•t• baflamııtır. 

Nihayet geçeıı ıreı:e Saadete 
bir mehtap gezlntlıi teklif etmit 
ve aıatı yukarı zorla bunu kadına 
kabul ettirınlttlr. Bu ıuretle h r 

Zabıta tah(s'fkatı ba ~lf· 
k 1 .0 bilAJıara katllın hü 

matuenı, 1 1 
ıerl teıblt edilmlf, _brda ı ım ya IU 

• Oılrildar mua eı u.ınum et· 
aııı ve d 
nln huzuruna~ cina:feti .- uğ ırlbi 
nlatınıttır. lbrahim t ~kifa eye 

:tılmııtır. Tahkikat de~am etmek-
teaır. · • 

• 

I 
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Nasrettin Hoca! 
10-

Nasrettin hoca "Sabah olacağını 
geceden biliyorsun da güpe gün
düz köyün yolunu neden bilmi-
yorsun!,, diye horozun boynunu 

koparttı. 

"Hoca" aıa bahası daha birkaç 
gün Si rıhisarda kalmak mecbu
riyetinde idi. Maamafih, damadın n 
deliieti ile be' on tavuk, piliç ve 
bir de horoz bulabilmişti. Kızı da 
birkaç torba bulpr, tarhana, eriş
te gibi evde yapılıp buırlanan, er
zakı huırlamı•b 

Şimdi bunlan bir an evvel kö-
ye ıöadermek lazımdı. 

imam Aptuilah efendi tavuklan 
bir kafese doldurdu. Kızın verditl 
•v enakını da ayn bir denk yapb. 
i&onra bunlan eşeklerden birinin 
btilne müvazeneli bir ıurette yu-
leıtlrdL 

Otlu Naarettine: 
- Haydi, dedi, etetf al ve 

doğru köye git. Ben yann değd, 
bürpn (1) mutlak ve in§allah ge
lirim. Bir de ıu çakmağı al. Kaya
dibl mahallesinde oturan hafı:ı Nuri 
efendi iımarlamıştı, ona götür, ver. 

Sivrihi1.1rla Horto köyünün 
ara11 iki üç ıaatlikti. Yol işlek 
oldutu lc;in korku ve endişe varit 
olamazdı. 

Na1rettin etekle beraber yola 
çıkb. [fek Cinden gidiyor, o arkadan 
plıyordu. Epey yol aldılar. Kafes 
içinde ve dar 11kıtık vazıyette olan 
ta-.uldar kanat çırparak biribirlerini 
itmeğe, avaz avaz ba~ırmağa baş
ladılar. 

Nurettin bunların haline acıdı: 
- Vah z:avalhlar, Jedi. Daracık 

yenle boğulacakJar, ayakları var, 
pek ili eşekle beraber yürüyebilir
ler, hem de eşete yük olmadar. 
Sanki babamda akıl varmı' gibi 
• unlan kafese doldurdu ve eşeğe 
~üklettl. 

Bu düşünce ile hemen efeğe: 

- Çüt L. 
iedi, kafesin kapağını açb. Ta-

vuktan birer birer tutup çıkardı ve 
yere b;rakh. 

Hayvancıklar, ayaklan tutuk, 
yuı;uk olduğu için bir müddet ol

duktan yerde durup kaldılar. 
Nas1cttin, onları böyle görünce: 
- Ne duruyorauauz ? dedi. İşte 

ıfzi kurtardım. Petim ııra gelin, k<f
ye beraber gıdelim. lsteneniz i~te 
kily yolu, ıiz önden gidin. 

Tavuklar, ayakların n uyu,uk
lutu geçtiti için kanatlarmı ve 
~aklannı açarak alab:ldiğine kot
.lata başladılar. 

Naarettln tatardı. Arkalarından: 
- Heyi Bana bakın! Yanlış yol

dan gidiyo11uru. Kay bu tarafı .• 
diye bağırdı İ•e de tavukların her 
biri çil yavruıu gibi birer tarafa 
daiıbp kaçtılar. 

Na1rettin petlerinden koştu. 
Sata, ıola, 8ne, arkaya seğirtti ve 
biç biriıini yakalamak ıöyle dur
'un, istediti iıtikamete bile sevke· 
~medi. Nihayet horozu, tavuklann 
nde tek kalan horozu yakaladı: 
- UJ n! <!edi. Bir uc ulauımıd.m 
" olacakıınl Gece yar1sı karan

.... ıabehın yakla,bğını, tafak 
t•j>ek ili biliy?r~un da nedıye 
ıu dib gösierdığım yolu bU~ 
ııo? Tavukla'1 baıtaıı çıkaran 

ıet. Kabahat hep senini 
Uiyle ıöylererek yorgunluğunun 
etinl .horozdan aldı ve horozun 
ısını, koparttıtı gibi kuşağınıll 
ma ıoklu. Sonra eşeğine : 

DehL 
]al rek yola koyuldu. 
ddt tavukların kafe~1:en boş

• netfoui eşeğin sırtındaki 
Alı .a müva:ıenesi bozulmuştu. 

ı, bu müvaz'!neyi temin için 
.10 kafesin içine yol kenann
k\d"U ot toplayarak doldurdu. 

u..i- otun ağırlığından ne olur ki. 
teı!. yflkilnün mfivazenesinl gene 

tem e~e~em'ş, yan yan gidiyordu. 
\ft• etlin de arkadan geliyordu. 

Can ıııı ınbsından, }cuşağı arasında 
bul an ve babuanın emanet ola
rak verdiği çakmağı çıkanp oyna~ 

b .. ı . Hern yürüyor, hem 
aşını b't! ırine sürtüp 

__:.-----::---
" rı ı olup ki 

Kemalettin Şftkrft ,,., ---------
kavı yakarak oyalanıyordu. Birden 
hahnna geldi: 

- Acaba bu yailan kavlara eşe
ğin östü ıdeki kuru otlara dokun
a&1rsam yanar mı? 

dedi. Çocuk aklı ile dedifinJ 
yaptı. Otlar derhal tutuştu ve eıe
ğin üstünden bir alev sütunu yük
aeldi. 

Hayvan, ıırtı yanınca ve alevin 
aıcaklığı ile huylandı ve canı yandı. 
Gemi azıya alarak kotmata bqladı 

Nurettin bır müddet eşeğin a -
kaaından koştu. 

- Çüt 1.. Durl .. 
diye batırdı. !Sonra soluğu kesil

di ıon kalan sesmin biltün hızile 
efej'e bağırdı : 

- Eter zerre kadar aklın varsa 
doğru göle koşarsın. 

Bereket versin ki harman 
yerine yakm b:r manaJde d5ğen 

başındaki iki lcöylü <:'Şeğin imdadına 
koıtular ve yanan kafesi almak su
reti ile hayvanı diri diri yanmaktan 
kurtardılar ve erzak toı·balaruıı iki
ye taksim edip eşeğin semeri ilze
rinde terazelediler. 

Nurettin arbk köyün önüne 
gelmişti. Eşeğe hitaben : 

- Sen, dedi, doğru eve git. Ben 
Hafız Nuri efendiye uğrnyıp çak
mağını verecegim. Sakın yolda ka
layım deme·. 

Sonra hay\'am yalnız ve kendi 
haline bırakarak e!11aneti teslim et
mek uz.ere hafız Nuri efendinin otur
duğu mahalle ısfh:ametine yürüdil. 

Eve ge diği z:aman annesine: 
- Ana, dedi, babam Sivrihisar-

da kaldı. Beni gönderdi. 
- Yayan mı geldin? 
- Yol~ .. eşekle geldim. 
- Hani eşek? 
- Get n dİ mi? 
- Y o ... nerden gelecek, kim 

getire:: k? 
- Ben ona tenbih etmiştim. 

Demek ben eşekten evvel geldim. 
( Bitmedi ) 

Yeni itilaf 
aleyhinde 
Mısırdan " Taymis,, gazetesine 

bild'rıldiğine göre Mısıra tayin 
olunan yeni İngiliz komıseri Sir Lo
raıne Kral Fuat ile görlıtmüştür. 

Bu mülikatta İngiliz tekliflerinin 
Mısır milletinin nazarı tasvibine 
konulması mea'elesinin görüşüldüğü 
muhakkak gibidir. " Veftülmısri " 
yani milliyetperverler fırkası Jngil
terenin teklif eylediği muahede pro
jesinın gelecek umunıi intihabata 
esas tutulması hususunda Ahrar i!e 
birleşmekten imtina eylemit oldu
ğundan mea'ele güçleşmiştir. 

Mülakatta bu müşkilahn izalesi 
imkan ve ihtimali g-Orüşülmüştür. 

Meı'elenin şimdi böyle bir çık
maza g'rmiş olması şayanı tee1&üf
tiir. Çünkü muahede projesi es81 
ittihazile mahafili mısnyede alel
umum tasvip olunmuştu, 

Muahedenin teşrii yoldan geç. 
mesine muhalefet gösteren Veftiil
mısri ile "İttihat,, fırkasıdır. Veftül. 
rnısri fırkası için muahedenin kendi 
fikirlerinin tamgasını taşıması ve, 
iktidar mevkıi hayat memat mes 
elemidir. ltt"hat hrkuı esasen mü· 
him bir teşekkülii ltİyui değildir. 
Yalnız Veftillmısi ile bir fikirde 
bulnıuı ıayanı dikkattir. 

Bu muhalefetin en ziyade şahsi 
mahiyette olup reisi Nuzzann ıah
ıı aleyhinde olduğu zannolunuyor. 

KOçOk habeırDer 
): c11ı hır lngılız krovaz ırlı ._ Loıı· 

dra 2 L - 1927 senesi ş ıbatında in· 
§P..Bına başlar an 10000 tonluk Şord· 
s ..ır i)ro\ azoru bıtm '~ i . 

Pazarte5'i IK DAM , E) 1ı11 23 1929 

( Müiefeırrlk M;mTek;t H~;beırÔero*) 
'vnoayette RQsumatta 1 icabını !--müzakere etti. Ve bu ıualin 

Gönüllü 
mahpu 

şahide t,.ıorulmasma karar verdi. Ve 

Vilayet ue Emanetin Gunırukte dakıilolar •0 ruldu,f-! 
Şah ·it evvela kahveden katilin 

bı.rl • l ı· Gümrük idaresine bir çok dak- k ül 
eıtnesı mese es "lkbhı;ı;-ı, ma t ün de onu takib 

Aşağıda nakledecefim ha-.: 
okuduğumda 1 atınma ıu fda-a 

. tilo alınmasına karar verilmif ve r 6 i .. ı di 
Vhiyetle Emanetin tevhidi için eyledi ., 80Y e • 

dün bu husu" iri!'l bir mfiıabaka :ı d h • h k teşkil edilen komisyon •a:ıife1ini r Net J" a eyeti i ime gelme-
imtihanı yapılmı,tır. tl • lb• kısmen ikmal edilmiş bunmaktadır. yca ~a -r'l erın ce ıne karar vererek 

BaJta liınaıandan veril .. 
lrerlae ben Malta imanında me9 
iken 1abık düıaıanlanmuı fa ... .-...-.. 
bi:derden bir kaç kişinin tahliye 
muvafakat ettiler. MaatteeHilf 
Jfye•lni dört g6zle bekleyen Hilae 

Koll\iıyonua bu husuıtaki noktaf TDCa ırA!!:'l:\AAıııa. ·ruuha'Li'emeyi talik etti. 
nazarı, her iki idarenin bir amir lliiiô' l!:tU:.\$' ~ 

tarafından tedvir edilebileceti ve Hayat sigortası ~~ U ns~e 
hatta bundan bilyük istifadeler bek- Son zamanlarda memleketimiz- -1): olis mudiri ivı·/e1.•tı• 
lenilebileceği merkezindedir. './ Y 

deki ecnebi sigorta •irketleri, uzun ı· -d· · ş Komiayonuıı. bu fikrini bir ra- o;: '-"" 
0 ıs mu ırı erlf B. rahataızlı-

vadeli olması ve kazancı da az bu- 1'f J • ı b ror halinde tespit etmek üz:ere tef- 1 ğı 0 ~yısı~ e . ir aya yakın zaman-
rik edilen ikincı encümen bir iki unması hasebiyle hayat branşların- dar ~ben vazıfcsıne gelemiyordu. Mu. 
güne kadar ikmal ed~cektir. Rapor daki faaliyetlerini te:-ketmeğe baş· m{ 'lıleyh eyileşmiş ve dünden iti-

lamışlardır. 'fı · b komisyonda müzakere edildikten 1'.-re n vazı esı aşına avdet etmlt· 
sonra Dahiliye vekaletine gönderi- fJaricte sigorta yasak t r. 
lecektir. Memleket Jahilinde çalışan şir-

iEmaınette 

Büvük bir kömür deposu 
Bir Fransız şirketi Emanete mü

racaat ederek şehrimizin münasip 
bir yerande büyük bir maden kö
mürü deposu tesisine müsade talep 
etmi,tir. Bu müracaat kabul ediJ
difi takdirde, bir senelik kömilr 
ihtiyacını temin edebilecek olan bu 
depo Emanet nam ve beıabına 

açılacaktır. Teklif tetkik olunmak• 
tadır. 

Tozdan kurtulacakmı)·ı~ 
Şehremaneti bOyük ceJdeleri 

temizlemek iç'n Avrupadan etoma
tik makineler celbedecek ve bunlar 
vasıtRSıyla şehri geceleri temizliye
cektır. Bu suretle . hail~ gündüzleri 
tozdan ve pislikten kurtulmuf ola
caktır. 

Bozuk otomobiller 
Bazı otomobillerdeki takıilerin 

ket ve eşhaaın mallannı hariçte 
icrayı faaliyet eden sigorta şirket
lerine sigorta ettirme!eri kanuncu 
memnudur. Bu meınnuiyete rağm(h 
bazı ethas ve şirketlerin ecnebi 
memleketlerindeki sigorta tirk~tle
rile muamele yaptıkları görülmek
tedir. Bu gibiler hakkında ticaret 
mfldiriyeti komaeri Remzi B. tara
fından tahkikat yapılmakta ve me
mnuriyet hilafına muamele yapan
lann iılmleri tespit ediimektedir. 
Bunlar tiddetle tecziye edileckler
dir. 

Tatil ganlerinde benzin 
Çekoılovakyada pazar gilnluri 

benzin ile makine yağı &atılmama
ktadır. Bu yiizden otomolil sahip
leri müokülata uğramaktadırlar. 

Bunun içın Çekoslovakya oto
mobilciler kulübü Çekoslovakya 
hükumetine müracaat ederek bu 
usulün kaldınlmaaanı istemiftir. 

Halbuki hükumet bu qıulün her 
hileli olduğunu ve bazı otomobille• memlekette olduğunu ileri sürerek 
rin de frenlerinin bozuk bulunduğu- memnuiyetin kaldırılamıyacağı bil
nu yazmış ve seyrüsefer merkezi- dirilmiştir. Bunun üzerine otomobil
nin bu hususta lazım gelen teftitatı ciler kulübü bu lıusuıu her memle
icraya bnşladığını ilave eylemiotik. ketten ıııonnata karar vermlı ve bu 

Seyrüsefer merkezi, taksileri hi- meyanda keyfiyet şehrimiz ticaret 
leli zuhur eden veya fenerleri bozu- odasından da sorulmuıtur. Bizde 
lup ta derhal yapbrmıyan toförlerin tatil gGnlerl de benzin ve makine 
tlddetle tecziyeleri için aeyri•efer yatı ıahldığı için kulGbe bu ıuretle 
talimataameaine bir madde lllve.t \ cevap verflmlştir. 
kararla.ştınlmıştır. -----

Üsküdar • Haydar Ad Uyede 
paşa tramvayı 

Üsküdar - Haydarpaşa tram
vaylan ikinci tetrinin ilk haftasın
da işleyecektir. Bu hatta her üç 
dakikada bir araba itleyecektir. 

Kara karşı tedbirler 
Emanet kara karşı alınacak ted· 

birler hakkında tetkikata başlan

mıştır. 

Bu meyanda Nezafeti Fenniye emri 
ne kar teınizlemik için bir takım ve
sait alınması kararlaşmışbr. 

Evkaf suları 
Emanet, Evkaftan devren aldığı 

sulann bili devir muamelesi ikmal 
edilmemiştir. Bunun için emanet 
tekrar evkafa müracaat etmi' ve 
muanıelenin aür'atle ikmalini rica 
eylemiştir. Bu iş için evk1:1f ve ema
net mümeHillerinden mürekkep bir 
komisyon teşkil edilmt,tır. 

Ekmek fiatı 
Y anndan itibaren Ekmete Onal

h kuruş yirmi para azami fiat 
konulmuştur. Fırancalada tebeddül 
y,.,ktur, 

--~.-..~--~--

Devlet matbaasında 
Maarif vekAleti umumi müfettiı

lerinde-n Kadri beyin Devlet matba
asını tefti' etmek üzere tehrimize 
geldiii söylenmektedir. -- -
IFnırkade 

Ocak kongreleri 
Halk fırka1ı ocak kongreleri bu 

hafta nihayetinde bitecektir. Nahiye 
kongreleri için icap eden haz:ırhklar 
bitmiştir. 

Evkafta 
Sultan Ameht camii 

Mübaıirlere elbise 
Adliye mübaşirlerlne kıt için el

bise verilecektir. Bu elbiselerin pa
rası mübaşirlerin aldıkları tahsi .. t
tan ces e ceste kesilecektir. 

Diıci hakkındaki tahkikat 
Çengelköyde Hakkı Ff. iıminde 

bir bakkalın ölümüne ıebebiyet ve
rm~kle maznun ditçi Herant Süılü
yan Ef. hakkındaki tahkikat evrak 
Üakildar müddei umumiliğindedir. 

Müddei umumilik tetkikat icra
•• için ditcinin dlplomuını tal'p 
etmittir. Diploma tetkik edildikten 
ve müteveffa Hakkı ef. hakkındaki 
Morg raporu geldikten sonra Herant 
efendi lıakkında karar verilecektir. 

Mahkemede 
Anasını vuran 

çocuğun muhakemesi 
Beykoza tabi k6ylerden birinde 

anaıını parasına tamaan öldürmek
le maznun bulunan 17 yaşındaki 
Ahmedin muhakemesi dün ağır cezn 
mahkemesinde intaç olundu. Müd
dei umumi muavini Bürhanettin 
bey Ahmedin anasını parasına ta
maan öldürdüğü ve elde edilen bal
tada kafa parçaları bu unduğu nıer
tebei ıübuta vardığı cihetle l:u cür
miln faili olarak tecrimini istedi. 

Muhakeme, müdafaa ve karar 
için başka bir güne bırakıldı. 

Ferhadın mu1ıafleneesi ,.. 
Geçende Beyazıtta Belediye daı· 

resi önündf' Ferhat isminde bir 
arnavut, Dilber isminde diğer bir 
hemşehrisini tabanca ile öldürmüştü. 

Ferhadın mahkemesine dün ağır 
eeza mahkemesinde devam edildi 
ye katille maktulün bir kahvede 
oturduklanna dair şahitler dinleni
yordu. 

Bu •ahitlerden birisine katilin 
vekili e.bak müddei umumi Esat 
B. bir ıual sordurmak istedi ve Re
iı Hasan Lütfi beye, oturdukları 
kahveden kat.Un mi, maktulün mü 

M ot,~f eırrrn k 
60 "lişiden 8 kiŞi 

Simens ~·~nelerinde çalışmak 
üzre posta uıü~iriyetiode açılan im
tihana 60 kiti el ;_bil olmuı ve bun
lardan dördü kitdın olmıık üzre 
ancak 8 kiti fm~11nı kazanabil
miılerdir. 

Habip beyin orn.1anları 
Bulgur palas sahibi me rhum Ha

bip beye ait olduj'u iddia edilen 
milyonlar değerindeki orıı '1anlar 
hakkında Habip b. verese1iyl1:' ~u
kümet arasındaki dava çok mÜb °"•m 
bir aafhaya dahfl olmuştur. Yapılaıı' 
tahkikat neticesinde bu ormaalann 
Habip beye ait olmadığı, vaktiyle 
Nafiz efendi isminde bir memur 
tarafından ıahte bir tapu aenedl 
tanzim edildiği tahakkuk etmittir. 

Ormanlaa ait karar yakında 
mahkemece verilecektir. 

Sis ve tipiye 
karşı düdilk ! 

Kıfın tipili ve •İıli havalarda 
llmarı münakalitının durmama11 iç
in limanda bazı tedbirler ittihazına 
başlanmışbr. Bu cümleden olarak 
Sarayburnuna, Kız kule1ine ve Fe
nerbabçeye elektrikle müteharrik 
birer canavar düdüğü konulacaktır. 

Elektrik ıirketi bir kablo ile 
kız kulesine cereyan verecektir. Fe
nerbahçedeki düdük ılı ve tipide 
beşer saniye fasıla ile, kız kulesin
deki on 1aniye ile öteceklerdi. Dü
dükler kıt Melmeden yerlerine ko
nulacıakbr. 

Tavukçuluk kongresi 
Tavukçuluğun inkişaf ve beynel

milel tavuk ırklarının ıılahı görü
tfilmek üzere gelecek sene fngilte
rede bir tavukçuluk kongresi top
lanacakbr. Bu kongreye hukOme
timiz de davet edilmiştir 

Demir dökümanesi 
Anadolunun, hükGmet tarafın

dan göıt~rilecek yerlerinde büyük 
demir sanayii merkezleri teaia etmek 
için nafıa vekiletine iki müracaat 
vaki olmuştur. Bu merkezlerde bG
yük dökümaneler İnf8 edilecek, 
Anadoludaki demir ve bakır ma
denleri burada dökülecektir. 

Teklia rededen gruplarla veki
let arasında müzakerata devam edil· 
mektedir. 

Aşk yüzünden 
İzmirde birinci kordonda bir ha

dise olmuş, metresine yaranmak için 
Ahmet oğlu Mustafa namında bir 
;e.hıs hemş' resini denize atmıştır. 

Vaka şayanı hayret bir tekilde ol
muştur. 

Ahmet oğlu Mustafa ile metreai 
Münevver hanım ve hemşiresi Ayşe 
hanım, Alsancaktl!lld fabrikalarda 
çalışmaktadır. 

münevver hanım , çoktanberi 
Mustafaya hemşiresinden ayrılma
sını teklif etmekte, fakat Muataf a 
buna nza göstermemekte imit• 

Münevver hanımi hemıire .i Ay
şeyi denize itmesi için sevgiliıine 

şaka kabilinden bir teklifte bulun
muf, Mustafa deniz keoanndan H•• 
ıizce yürüyen bem,ireaiae yaklata· 
rak, zavalİı Ayşeyi denize dotru 
itmiştir. 

Kızcağız; müvazeneaini kaybe-
derek denize yuvarlaDmıt ve babp 
çıkmağa başlamıfbr. 

O sırada hadiseyi görenler yeti
şerek Ayşeyi denizden kurtarmıt
lardır. 

Dükn.ü mu.amele 

T oıun Bey Ustada dahil · de 
Zavalh hasta idi; çok sıkal4a. T 

ye•ine muvafakat edilen H._.,.n 
dri Bey iı:e: 

- Azizim, ne •ıluhyorau•? 
nıahpuı kalayım, benim yeri•• 
tahliye etıinl r; dedi, ve, fapt 
de buna ep ah dediler. 

• • • • • 1871 11eneıiadenberi 
mada mahpuı ve ihtiyar bir 
var. Bu zat bir kaç kere öldl; 1 
rine onun gibi ihtiyar ve alil ld•'" 
seler geçti. BahHttij'lmi& Papa....,. 
retleridir. 

Şu •on zamanlarda ftaıya iJe Pa
palık uzlaşhlar; mahpusun tahli;etl 
lizım Meldi. Daha dotruau meyk9-
fiyete mahal kalmadı. Lakia Papa 
bir türlil ihtiyari hapiıbaauin-9• 
çıkmıyor, fileye lateye dirt duv• 
araıında kapalı kalıyor; tabun .... 
va tebdiline ıon derece muhtaç ol• 
dutu halde küçücGk hOkümetindn 
aynlmıyor .... 

V aktlle Amerlkadald zenet ealr• 
feri affemitler. Hilrriyete ahtkıa 
olmayan bu ıiyahiler: 

- Biz hüniyet kabul etmeyiz; 

~
fendilerimizi iıterlzf demezler 

mi? 
Pap hazretleri de tıpkı onl 

aibi, yahut Hüseyin Kadri bey ribi 
Pek W~vük ~\. T•"'Paz Papanııı 

mabpusiyeti ~kında fU ıöderi 
ıöylemit= 

"Mukadde• peder iç.in daahpuı 
olmak hür olmaktan daha kolaydır. 
Vatikan 1arayından çıkmak oraya 
girmekten daha gQçtGr." 

Acaba niçin? 
BiJiyo11unuz ki, imza edilen mu .. 

abedelerden ıarfl nazar, ltalya dev• 
leli, yani M. MuHolinl ile Papa 
devleti aruında fU ihtilif var. 

Papa: - Ben aended etaba bO
yükOml 

italya: - Yok, ben ıenden daha 
bOyGküml Ruhani ile el.mani raka· 
bet ediyorlar. Fqilm, dini benimıl• 
yor ve onu siyasetine Alet etmek 
emelinde. Papa sokata, ~ani ltalya 
toprağına çıksa fqlıtelerln allufla· 
n içinde boğıalacak. Lilda Papa 
kendiıini her devletten üıtGn .a ... 
mek beveainde olduğıandu ''yalaız., 
İtalyanlara dij'erlerindea ayn bir 
muamele yapmak istemiyor. Derla 
ıiyasetl işte bu politika ihtiyar 
adamı bili sarayında mevkuf bu• 
-.ı41i 

~~rmaktadır. 
~etke "mukaddeı peder,, la 81-

ke&P;,ir az daha genit olaaych-
4040 dönüm. C • N. 

Telgraf neden 
geç kaldı? 

lıtanbul poıta telgtaf bq ••· 
diriyetinin, ~adolu ajuauun •eç 
kalan telgrafı hakkında yaptajl tala• 
kikat neticelenmittlr. Tahkikata 
nazaran telgraf ıehrimize aaat J te 
gelmittir. 

Bu aaatte ajanam kapadı,... 
zannederek müvezziler telpafl .,. 
tesi güne tehir etmitlerdir. ffaDnalll 
ajanıa " son l ,. İf&l'eti Yerilm..Utl 
iç.in gerek ajans gerek paetel.,, 
ıaat dörde kadar telpafı ..... 
için beklemişlerdir. 

Şu hale g6re kababatna d ... 
:ıiyade lıtanbul poıtabanealncle .ı
dutu aıılaıılmaktadar. 

Moskova konsolo.t'dğrl 
Moakova konsoloılujuna taP' 

edilen Sami zade Süreyya 8. t8bıi_
mizde bulunmaktadır. Mu•~ 
bir iki pne kadar Moakovaya ...... 
deeektir. 

Şehirler albümft 
.A.)cara, ti 

Dahiliye vekaletince laazır...-
11ehirler albümü için t,000 reai .. ..::: 
darik edilm~tir. Alb6m0D Vi1 
da ba11lmuı kararl~bnlmıfbl'• 

Gazi Hazretlerinin emirleri ilze
rine tamirine başlanan Sultan Ah
met camiinin tamiratının atlr'atle 
ikmaline çah,ılmaktadır. Camiinln 
bilhassa çinkoları tamir edilmekte• 
dir. Yalnız caminin etrafındaki ka· 
vun ve karpuz sergileri çirkin bir 
mannra arzettikinden bunlann 
kaldırılması içın Evkaf polise ve 
s hremanc•i .e r-- · er~ 'Y zı .. ır. 

6qce çıktıtını şahitten ıurulmasını 
istedi. Reis B. böyle bir ıuale 
lil:ıum olmadıtını söyledi. Bunun 
Ozerlne avukat bu sual Aoru]madığl 
takdirde avukatlıktan istifa edec -
tini beyan .. etü. 

Dün borsada İn~illz lirası 1005 
te açılmı~, 1005,70 te kapanmış ve 
1004,25 aşnğ gelmi,tir. Liret 921, Genen giden 
Türlı altını ' düyunu muvahhide 
tahvlfi i ~~n muamele i'lSr-

Jandarma kumandıın muavini -: 
Umum jandarma k !lndan rn\1ıt'°1•• 
l .• r4 • 
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frte e val meıı'eleılne hakim 
d1atı ph!kolojlyi bur da aramak la
zım olduju gibi TOrkf ye cihetin
den mQz keratı idare edenlerin 
ye l bir müıtakerata mebde olarak 
tam bir ıtatilko esasında israr gös
termelerinin ıcbebi de keza burada 
mQndemlçtir. Filvaki LÖzan muahe
desinden ve dokuz numaralı proto
koldan ıonra yapılan bütün muka
velat, muhaberat ve miizakerabn 
esbabı Yunanistanın taahhüdabn1 
ifa etmemesi olmuş ve mes'elenin 
her defa yeniden mevzuu bahsolu
şunda Türk esbabı emlaki için va
ı:iyeti filiye değişmiş, halbuki vazi
yeti hukukiye Türk tebaasının ve 
hem ırklannın hayatı menfaatleri 
için mümkün olduğu kadar az za
rarlı blr tarz.ı hal aramak suretile 
umumi bir itılifa vasıl olmak sa
dedinde Tilrkiye hükumetinin bH
lediği ıamimt arzud;on dolayı d<li
ma bir az daha zaifliyen bir hal 
ke1betmittir. Yunan hükümeti mül
tecilerin iskanındnn dolayı gayri 
mDbadll Türklere mallannı iade et
menin maddeten imkansız olduğunu 
itiraf ediyor ve ayni teselaülii efka
n takip ederek tazminat pren11ibi
aln bir esaı değil, belki mü:ı.akera
tin muhtemel bir neticesi idiğini ve 
kabul edilen statükonun yalnız ken
di naeafaatint siyanet rnaksadile ve 
mahua kendi lehine olarak kabul 
edilmit olduğunu iddia ediyor. 

HükQmeti Cümhuriye her halde 
pyri muntazar olan bu noktai na
:ıan Yunan hükumetinin ( fedakar
lık yGkünü tarafeynden yalnız biri 
tahammül ettiği takdirde müzake
ratın :zait olmasa bile gayet müşkil 
bir hal alacağı ) hakkındaki pek 
muhim beyanah ile kabılı telif gör
miyor. 

Yunan müddeasmı hülaaa ede
Tek denilebilirki: Yunan hükumeti 
bilfill bir taraftan Türk emvalinin 
ve blltiln nakdi avakibi ile tahmi
nen yirmi ıeneye varan müsadere
ıinl temdit ettirmekte ve digcr ci
hetten, Tütkiyeye Lozan muahede
ıiain himaye ve teminatı altına 

mevı.u mailerin yirmi senede bedeli 
hazırının iki mislini kaybetmış olan 
teba&11nın sefnlet~ni tahfif için en 
müeHir çareye tevessül imkanını 

birakmamıısına rağmen, Türkiyeden 
Yunan ve rum emvali için siyanet
kir bir statüko kabulni istemekte
dir. Yunan muhtırasında serdedilen 
del~U ve mütalaatı takip edince 
vazıyet •u ıekilde görUnüyor: 

1 - Yunan hükümeti Türk teba· 
aaının ve Karbi trakya •<" ı· 1 
rının bGtG nıus umana-

b 
n mallarına vaı.'ıyet etmiş 

ve u malların iad • 
edilmemiı idi. esı a~la tasavyur 

2 - Esas itibn ile "kt 
. dil k b" mı arı tes-

pıt e ece ır ınebfaı;..10 t d" . • b . 5 c ıyesı 
}uç lr zaman müzakerata esa _ l s ve 
tartı iptidaı o arak mevzu değild" 

z 
[ irinci sayfadan mabaat 

ratta Yunanistan tarafından hiç bir 
iade mevzuu baha olmadığını iddia 
ederken Yunan hükQmeti bu mec
buriyetin balada mevzuu bahs ııh
kamı ahdiye muktezasınclan oldu
ğunu bittabi unutmiyordu. vaziyetin 
lcabab mantıkiyesine göre b;,. pe
şin iade keyfiyeti iki hükumet bey-
ninde her hanği bir tufiye ueulü
nOn şartı esasisini teşldl etmekte 
idi. mütekabilen iade prensibine 
milatenit bulunmıyıın bir tasfiye 
şekli olan mephusiln'anh mukave
liitı a 1deden iki devletin karşılıklı 
fedak rlık ve mü• aadeleri aaye!lin
de ahkamı sabıkayı hukukan tağ
yir edecek yeni bir şekli itilafın 
temellerini v zetmeğe muvaffak 
olmaları halinde kabili tasavvur 
olabilirdi • Ankara müzakeratı • b nın 
ışte u gayeyi istihdaf ettiği Yu-
nan hükumetine meçhul değildir. 

Fakat hükumeti cilmhuriyenin 
bu müzakerata Türltlerlc Rumların 
mübadelesinde mütehaddis bütün 
mesainin hakkaniyetpcrnrane ol
duğu kadar ameli bir tarzda da 

hallini istihsal edebilecek veçhile in· 
taç zımnında rfctmiş old•ığu me
sai maalesef muvaffakıyetle tetev
vüç edememiştir. fi böyle olunca 
Türkiye her ıki hükümetin aktet
miş old•ıklara taahhüdadı bit n·ıı
ha ifa etmeleri ncktai nuaı"I l' 

sadık kalmak mecburıy~tini his
setmektedir. Bu fikir i:ahh tes;. 
rinde ofa"raktır ki Hükumeti Cüm
huriye i deı mı.te rnbiieye tcbi olup 
kendisinin Y ıınaistanda mtllklenni 
kaybctmiı bulunan tabaaı.unın ıı.ad
di müşkiliitını hatta sefaletini 
mümkün mertebe tahfif ıçın 
vaz'ıyet mecburiyetinde lrnlmış bu
lunduğu emvali kar1tılıkh oimnk 
şnrtile iadeye müheyya o du~unu 
burada tekrarı faydalı bulmaktadır. 

Zaten bu v ı.'i)•et keyfiyrtindc 
Yunan hQkCametinin taahhüdatını \"C 

iadei emval için tayin edilmiş olan 
mühletin çol<tan geçmiş oln am:a 
rağmen alakadarların haklı metali
bini yerine getirmemiş olması da 
esaslı amil teşkil etmiştir. 

Yunan hükümeti Türk muhtıra
ıındn münderiç delaili tahlil eder
ken hnkem mes'elesinc mütedair 
izahata mebna teqkil eden ve An
kara miizakeratının inkıtaı ile hu
sul bulan hukuki ve fili vaziyeti 
gösteren fikri esasiye nüfuz etme
mio görünmektedir. Türkiye Cüm
huriyeti hükumeti münaı.üünfih nu
kata ve hatta Ankara müı:nkeratı
nın hey'eti umumiyesine taalluk 
edecek bir tahkimin bi:rıarur işbu 
müzakeratı akim bırakmnğa kendi 
hatasile sebebiyet vermiş olan tara
fın tayinine münhasır kalacağı ve 
böyle bir neticenin her türlü ameli 
mnhiyetten ari olacağı kanaatinde 
i~i. Diğer taraftan müz:akerabn in-
kıtaı i•bu - k ı .,, muza erııt esnasında 

ahdi rejimden ihtiyacata tekabül 
etmiycn ve m ddeten tatbik edil11-
miyecek hiç bar nokta bulunmadığı 
kanaatında olduğunu daima ityan 
etmiştir. 

Türkiye herhangi bir teahhüt veya 
külfet deruhte etmit olduğu nokta
larda bu rejimi tamamile tatbik et
miye - iş bu tatbik.in kendisi için 
gayet büyük mütkülleri dai oldu
ğunu bilmelde beraber - hazır idi. 
Ve he zaman da hazırdır. Türkiye 
Cümhuriycti kükumetinin hazan 
ahkamı mevcudenin tagyiri ihtima-

lini derpiş etmiş olması ve hatta bu
nun için n.üzııkerata bile girişmiş 
bulunması ancnk Yunanistana ken-
di taahhüdetının ifasını teshll et
mek ve bu suretle Türk vatandaş
larını uğradıkları zararlara ve onla
rın gittikçe artan alamına nihayet 
vermiye müstenit bir tauı tesvi}e 
bulmak için idi. Yunanistanca ilti
zam edilen şekildeki hakem için 
yapılacak tahkimnamenin tanzimi 
yeni bir ahdi tarzı teıviyenin tahar-
risi istihdaf eden müzakerat teklin
de ~ncelli eylerdi ki bu da son An
karn ınüzaakeratımn tecdidi demek 
olurdu. İmdi ahkamı ahtiyenln hat-
ta bir tah imname şekli altında da 
vl&a tad.li, tadil pliinının ihrrı için 
ku vet.li bir eııns bulunmadıkça iki 
hükumet ııresmdn teatii efkara 
me\ .:u olaın. z. Müz .. IH•ratta hareket 
ncktas1 hu ik: tnrnf için tam bir 
11 .ıtol o pren 'pi ynhut st:ıt.oko tam 
olmadığı surette bundaki muvaze
ne11izliğ' izale için peşinen yapıla-

c k b"r toımin Niasaeı teşkil etme
d'kçc ?i.r tasfiye şc~U nuıııl de.rpiş 
olun. oılır Bu şcraıtı e!asiyeyi Vu
naı l ükı°'meti ~imd:clen ret ve ber
"'araf etmiş o du~u cil etle mukave-
1.ıhn heı h~nr i ı.ıir şeldlde olursa 
ol uu t dil ılıt'r!.c\line muvr.ffaki
yc~ üınidi bile derpiş edilen hu 
sel ep ere binaen Ankara müznke
rc.b l<o.'n~tc ujtnyıp mevcut ınua
hedat ve 'ülfıfat• detişm<-miş bir 
halde bnld br.ıkmış olduğu içbdir 
ki hükümcli cümhuriyc tardeynce 
) apılan • ahhüdat~ halel irc.ıs et
ıney~ce < lıir tarzı bhkim teklif 
etmiş ve bunun için l ııkem huzu
rundn işbu nıuahedat ve mukavc
latm nfoını icrası me&'uliyetinin 
ve kczn ha ademi icradan mi!tf'-
•e1lit kül etlerin ve işb•J ukı dun 
infoı.ını temin edecek ve&aitin ta
harnsini -mes'ııliyetin tespiti lceyfi-

e inin dogrudnn doğruya neticesi 
oldukh n için bu son iki no tla ol
m k üzt:re- telkin etmi~ti. Her iki 
hiiküme in bugün mü~et>kıp teah
hiillerne halel iru etmeksizin der
piş edebiltc~ ·leri yegane tarzı hal 
budur. 

Ankera, 22 ( A.A] 
Başvekil lımet paşa hazretleri 

bu ol•şı.mki posta trenile sekiıl 
yirmi geçe fııtanbufa hareket etmiş 
ve lstasyond vekiller, mebuslar ve 
birçok zevat tarafından teşyi olun
muştur. 

Mübadele kom11iyonu Türk hey
eti mürahhnsaaı reiısi Tevfik kamil 

B. bugün Ankıır d n şehrimize avdet 

B. • • 

Meb'uslar avde e 
baş adı ar .. 

Ankara, 22 

B. M. Mecfüıl katibi umumiıiği 
encümenlerde kabın layıhalar ve ev
rakı tophyarak b:r encümenler ruz
namesi hazırlamaktadır. 

Ankara, 22 
B. M. Meclisinin açılma ı.amanı 

yaklaşbğından meb'uslar Ankaraya 
gelmeğe ve evleri kiralamağa başla
mışlıı-dır. 

M. Grandiye 
tebrik te]g afı 

Ankara, 22 [A. A] 
M, Grandinin İtalya hariciye ııa· 

zaretine tayini münasebetile baricı
ye vekili Doktor ~Tevfık Rüştü bey
fendi ile M. Grandi arasında şu tel
graflar teati edilmiştir: 

ltalyan hariciye nazırı 
M. Grandi cenaplarma 

Uhdei devletlerinde te\'di buyuru
lan yüksek va:r.ife münasebeüle en 
s mimı ve har tebriklerir:ıi takdin. 
ederi imdiye kadar müteadait 
defa tanmmış tehiç edilmiş iktidar 
ve Jiyakatinı in bu suretle takdiri 
bann huııu'i ve kalbi biseiyatımın 
teyidine yeni bir !Jrs"'t bnhşetmış 
oluyor. 

Tevjik Ruştıı 
Jürki) e cıinılıuriycti hariciye 

ı 1: ı i doktor 'l'eı:Jik Püdıi Bf. Rz. 
Hariciye oaz:ıretine nasp ve ta

vinim munasebetile hakkırnd i~h"r 
buyurnlan sevimli özlerden bifüaı::
sa müteha:ssiı; olarak zati devlctle
Ieriuc en har teş kürlerimi tak
dim ve pek kalbi hislerimi teyit ve 
tekrar eylerim efendim. 

Grandi 

Fer ağ horçlaı·ı 
Ank ra, 22 

Bnzı Tapu da"relerinin suali üz
erine Tapu müdur1yeti umu iyesi 
t:mliık alım ve eabrn nda bedelleri 
kıynıeUerindc;ı yüt· el· olan emlik
te bedeller iı:ı:erh d n har'i alı m"sı 
kanun iktizasındnn olduğunu tamim 
etmiçtlr. 

Yırtık paralar 
Ankara 22 

Yutık ve fersude paralar teb
dili hakkında hazırlanan talimat
name maliye vekilinin u·detinden 
&onra kesbi katiyet edecektir. 

edecektir. 
Komi yon heyeti umumiyer.i 

bugün veya yarl ı oplanarak mii
zakeratta bulunacaktır. 

Bu içtimada evv~lce verdiğimiz 
iki no ta hakl nda müzakere c re-

) an edecl.ktir. . . 
Bundan ba k beyetı umumıye 
. h d" ol n b'r ihtilüfm halli 

yem a ıs "h ·ı·f 
ile de me gul olacaktır. Bu 1 tı .. 
yeni teşkil edilmekte elan tnkdp·ı 
kıymet heyetlerinin mikdnnndan 

neşet etmit ir. 
Türk h i ti yeniden anc~~ 

4 tak · ri 1 ıymc heyeti teşkılı 
fkrind <l" • Yunanlılar isn nlb heyet 
te ' ılinde · .. r etınrktedirlcr. 

Bu, bi .. z da m sraf meselesi 
olduğund n he~ etim::ı 4 heyette 
israr eylemektedir. 

ÇüuKÜ }' un .. nlılar komisyonun 
masrafını munt .. ı.amau vermem it
te ve bu yüzden heyetler munta
znm çalış mnmak .ıdırl.ır. 

l(onıisyon uıınun'i 
hatipliği 

Komisyon umumi katibi 1\1. Si
mon, mczuniycfni temdit etın'ycr~k 
lsviçredekı vazifesine avdet etınış 

idi. 
Bir cylüldenbcri münhal bulu· 

na l atibi umumilliğe aslen Hol
landalı olupt lsviçredc yerleşen 
M. \\ t f Bı:.ın tayin ed"lmi .. tir. K nd-

h . . te 
isi bu ayın 29 undn şe nmıze ge. • 

c~k, kısa bir müddet but"ada k.a!ncnk, 
ııonra doktora imtihanını bıtırmek 
üzere mezuniyetle Isvıçreye gide-

cektir. 

Jlıf. Rivasın 11ıezuniŞ''ti 
Komisyonun bitaraf azasından 

M. Rivasın teşrini evel bidayetinde 
üç a} meıunivetle memleketi olan 
Şiliye gideceği halıer dınmıştır. 

---==== 

unan şakileri 
Atica, 21 

Hükumet, id rna m hkfım edi
len c edil cek olan şakiler hakkın
daki idam hükümlerinin icı a ve in

foıına karar "e miştir. 

Efgan işleri 
Bombay, 

Efganistanın vnıiycti yeııiden 
kanşık bir şekil almışbr. 

Emanullaha sadık kabileler ta
rafındnn Kandıhann zaptından &on
ra Nadir hnn, Kt>hile ğirecek ilk 
Efgan askerine mühim bir müka
fat va<lt-tmiştir. 

Habibullah, C Iiltibat çehrlne 
karşı 10 bin asker göndermiştlr. 
Maamafih diğer taraftan Nadir Hanla 
anlaşm1ya ıuütc ·1 görünmekte
dir. Yeni Em!r, Efgan tahtı mes'
elesini hnlletmelc için iki taraf mu
rahhaslarının Ktibilde toplanıp mü
zakerede bulunmasını teklif etmiş
tir. Fakat Nadir han bu teklifi ka
bul etmemiştir, ilk şart olarak Ha-

s 

11Deyli telgraf,. gazetec:·.,·n şch 
rimizdeki muhnblri, Umanımm z'y 
ret edecek olan ingifü harp vem·· 
Jcri hakl mda gaıetl'ııine bir mel tu 
gönd ,..miştir. Muhabir mc.l tuburı 
şu taf ilah verme\ t ed: : 

" Türkiye hü~ fımcti tar. fınd n 
vaki olan davet \!urine ·' Koce"l 
Eli:mbet,, s· fı harp e misilt- " Cou
ı ageou .. ,, tayvarc gem"si Ü~ muha
rip H .. Akdenizdel: İngiliz doı n-

masının başkumandanının Y 
" Dryug,, 12 teşrinievelde lstanbul 
gt>lect>k v burada dokuz gün kala
caktır. 

İngiliz donnnrnası haşkum~m
dam Heyeti v,.kiJe reirini resme 
ziyaret iç:n tcrr"m vlelin on üçünd 
Ankaray .,.· dccck ve 17 tt>şrini
e\ elde Amiral, i t:ınbulda, yahut 
eh randa Reisicümhur Mustafa Ke
mal Hz. tnr fından kabl 1 edilecel -
tir. Geçen sene sabık Kırat Ema
nullaha refakat eden Rus amiralı 
müstesna ola ak Türkiye Reiııicüm
huru tar fından ilk kabul edilen 
ıiy r tç •• nı · ral, İı.g lb amir alı o a 
caldır., 

Dcyli Telgrafın ı;iyasi muhabiri 
u mun. sebe le diyor ki: 1922 deld 

§arltı karıp buhranındanberi Çana 
kka\e boğıazmı geçen ilk lngiliı. fi
lo unu bu müfrcz.c teşkil edecek· 
tir. Türkiye hüküınet'nin bahri ci· 
hctten inkişaEn şayanı dikkat bır 
ehemmiyet atfeylediğine ve İtalyan 
tezgnhlarına ahiren muhripler ve 
tahtc!bahirlcr sipanş eylediğine gö· 
re İngiliz donanmasının da e. edil· 
miş olması hayli manidard~r. 

Akdenizdeki İngiliz donanm&11-
nın amiral gemisi Koeen Eli:ıabet 
Çanakkale harekatı harbiye11ine iş
tiraki dolnyisile Türklerin nazann• 
da tarihi bir gemidir. Courageous 
en yeıM İngiliz tayyare gemisi olup 
hncmı 18600 ton ve sürati 31 mildir. 
Başkumandanın yatı Brgouı 1290 
tonluktur. 

ngiliz Akd~niz donnnması b .. • 
kumandtı,.~ Amiral Sir Frederik 
Field 1928 senesi 8 haziranından
beri bu vazifede bulunuyor. 

Ahvali adiycde gelecek yaza ka· 
dar bu v z.ifede kalması icap edi· 
yor.nfaabaza bahriye nezareti birinci 
deniz lordu amiral Sir Charles Ma
dden "in bu vazifeden çekilerek ye
rine Amiral Fieldın tayin olunacağı 
mu ırrane söyleniyor. 

lngiliz ga:ıete.,;!lin sebri!°izi . · 
ynret edeceğini yaz:dığı lngıliı filo· 
su, bir dntnot ile bir tayyare ge• 
misinden ibarcl'tir. 

Filo 12 tcşrinie •elde limanımıza 
gelecek ve 17 teşrinievelde gide· 
cektir. Fi O} a için ynp Iacak meruioı 

hak kında la'Iim gelen blimat kol· 
ordu kumandnuhğına bildtrllmlıtlr. 

Adliye vekilinin 
vilayeti ziyaretı 

Şehrimiz.de bulunmakta ofaı:ı 
Adliye vekili Mahmut Esat B. dün-
vali vekili Muhiddin Beyi ::iyaret 
ederek bir müddet görilşmGtUlr. 

( 

S - Mebde ittihaz olunan ıt:~ 
tükodan yegane kast Yunan tebaa
ıının etabli rumların menafiini hi
mr.veden lb. ret olup Yunanistan 
lehine mevzuu siy net edici bir ted
bir eklini h iz bu unma ta idı. 

de~ş olune.n şekli hal üzerinde te
vaUb udfa imkan brnkmadığı için 
m a ele m • ı · iki m l kes c e•ıne artık yalnız 
bul em e et beyninde mevcut 

l u~an uhut •e muknvelat hak" 
o n &K " letk'k d"I ' ım 

Çünkü onl .. rın mütekabil feda
karlıl.lar ve 'uhulctler esası üı:erine 
mü&t\!ı it yeni b"r ahdi rejim teıisi
d islıhdnf eden gayrdleri bu güne 
kad r muvaffa ~iyete iktiran etme• 
mi'ti • Bu c h, he mebni Türk hü
kumetince yr.:di ağllı:.tos tarihli muh
tıra nda me rut noktai nazarda i11-
rnrdan ııayri yapılacak birşey yok
tur. 

Mübadele mes'elesinin esası üze
rinde takip edilecek tarzı harekete 
gelince: 

Çekoslovakya ile 
tica ~t muahedesi 

bibullahın Kôbilden çıkmaaı lüzu
muııu ileri :ıfirmüştUr. 

F ansızlara göre 

Kena paşa 
Travemuend, 22 [A. A) 

Türk büyük erkin• harbiyesi h~- 1 
ket dairesi rel•i Kenan paşa rc

;:katinde sefaret mümessili olduğu • 
halde Berlinden tayyare ile bura_ıa 
gelmiş ve tayyare limanını ıtiyaret· 

Bu tekli iracye nazaran Türkiye 
hükOmeti m h:ıa iade ve tazmin 
için mUı.akereye sc adil ıiş bir 

orçlu ııfatını :kti&ab etmiş oluyor. 
-l1Ütekabil v Zİ) etlerin bu yolda 
ber'akiı edilmesi maal'esef Yunan 
hOkQmetinin hilınil niyetinin bir te-
zahnril. addedilebilecek mahiyette 
dettldır. Ankara mü:ıakerah için 
te8Pit edilen esaılar yalnız Yunan 
menafiini ıiyanet gayeı;ini istihdaf 
eltili kabul edilirıe Türkiye hükQ-
111etinin bu nıüzakerata neden do
layı ve nasıl irmiş olduğunu ve b 
hükumetin biz.zat kendi tebaası le~ 
hine ne ~bı telJlinatı eveliye der
pif eylemlt buldnduğunu sual beca 
olur. Binaenaleyh türkiyenin badema 
yunan hUkumetinin mütelıalli bu
lunduğunda şUphe olmıyan hüsnü 
niyetle, bakk niye perverane bir 
taafiye icrası ktıbil oluncaya ka
dar, ahkamı hdiyeye merbut kal. 
ınağı istemesinden ve mevcut 
muahedat ve f l fa tın kendisin~ 
tanımakta otd ğ t hukuktan yeni 
bir fcrağattc bulunmağı ar:r.u 
etmeme ndcn 'unan hükume-
ti ı ıutehayyi r Jmnmak lazım 
sırellr. Di r ta aftan eon müzake-

reUe . b • e ı ecett l.aJ su-
rı u taahhudah1a ınu h 

dutlan dnhil" d k ayyen u
İş böyl 1 ın e almak lazım idi. 

e o unca ve d"-
hukmün ancak rnua ıger ~araft~n 
zua taalluk ·edebile Y!.en bır mcv-
k 1 

cegı nazarı dik 
ata E! ınmca Yunan h"hA .. • 
üb d l . h • u umetının 

m a·ı·e ehı c' aı. emrinden mütevellit 
mcsaı ın ey etı mecnıuası 
hedat haricinde tahlt"nı •unıntil rnua-

. . t 'l k .. re e tes-
vıyesıne mu eaı ı bulunan tcklıfi-
nin hukuknn batıl ve filen . 

b·ı· " tb'k b" t kl"f gayrı ka 1 ı t"' ı ır e ı olduğu teza-
hur eder. Fi!hakika Yunan hükume
tinin telekkıı.i muahcdat ve itilAfat-
ta mevcut ahkamın yerine kaim 
olacak yeni ahkam tnharrisine mQ. 
tednir bulunan meEaiyi hakeme 
arzetmek gaye11ini takibetmektedir. 
Halbuki Yunan hükQmeti de tasdik 
eder ki nıukavelatın bu veçhile ta
diline o.ncak her Ulı devlet selahi
yettnrdır. Ve bu tadil mütekabil 
fedakarlıklar ve suhuletler esası 
üzerinde müstenit müı.akerat ile 
kabili husuldür. Deyneımilel mahi· 
yeti haiz bir itilifnamenin tadil ve 
tag)•İri.ne hasredilen nıüzakeratın ye
rine bır hakem ikamed keyfiyeti
nin n~ bir masebakı ne bir misali 
blttabı mevcut değildir. Türldye 

30 kaııunusn li 923 tarihli itllif
namenin onıldnci maddesi muhtelit 
mübadele komisyonuna mukavele
namenin icrasını istilzam edeceği 
tedabir& ittihaz ve i9bu mukavele
namenin tevlld edeceği bilcümle me
eailde karar vermeh hususunda va
si seliihiyetle.· bahşetı:ıif olduğun-

dan ve " tasfiye edilecek emval, 
hukuk ve menafie müteaalhk bil
cümle itirazat komisyon tarafından 
•ureti kat'iyede halledilmek Ia
zımgeldiğlnden ve diğer U:aftan 
Atina itıl~fn 11 k a ame21nın abkinıı müte-
~ 1 aab da bu aalahıyeb teyıt eyle-

ış ulundutunc.an milbadeleye 
müteallık bilcilrnle mesailin makul 
ve kabili · b" . . d • ıcra ır surette hallını 

t::'~!ıi?1~:brkte bulnna!' ahkamın 
.. h ını temın hususu 

mun uıran ht li 
rettüp eyleı':~t ed.t komisrona te: 
• b h e ır. Metınlerdekı 
ış u nra at müv h . 
telit mübadele k ace eıınde Muh· 

·1 ornlıyonundan te· 
~amı e ve münhasıran kendiılne 
aıt bulunan salahiyeti aa . d 

o yn mua -
del ahkamı ahdiycyi ihlil e 1 k-•. 

1 
. . yeme 

am~ neı ve . ııtı~dat etmek Hülc\ı· 
meh Cllmhurıye ıçin imkinıı:ı. bu· 
Iunmaktadı". 

Ankara, 22 
Bugün Cekoılova arlıı ticaret 

muahedesi muı.akeresin bugün de
vam olunmuştur. 

Türkiye -Irak 
Mardin, 21 

f ürkiye - Irak daimi hudut l:o
aıisyonu yedinci lçtimaını "15" teı
rinievelcie Mu&ulda aktedecektir • 
Komieyona ait miiı.akerata müteal
lik evrakı lizime hükümetlmizce 
bll%lrlanmaktadır. 

Konıisyon reiıi ve azalan tayin 
edilmittJr. Reis ve ualar yakında 
Mardi..ıdcn Musula hareket edecek
lerdir. 

Yunan kabinesinde 
Atina1 21 

M. Venizelosun Avrupadan av
detinden sonra kabinede tebeddQlit 
yapılacağı hakkındaki haberler, git
tikçe kuvvetlenmektedir. 

Siyasi liderlerden Kafandariı ile 
PapanHtaıyo kabineye ittirake da· 
vet edileceklerdir. Jeneral Kondili in 
kabineye ittlrake davet edil cefi 
hakkında mcvıuk bir haber yoktur. 

Paris, 21 (A.A) 
Cencvrede teslihabn tsılıdidi 

meı'ele hnkkında cereyan ed n 
müı.akerelerden bahseden "Enternsi 
jan,, gazeteıi eski itilafların yeniden 
tetkikine Fransa murahhaaılarının 
bili kaydüş rt muhalefet etmekle 
etmekle çok iyi bir harekette bu
lunmuş olduklarını yazıyor. italya, 

J Ya Felemenk ile berri devlet-apon , . • b 
1 

• h n hemen hepıının u enn eme 
, 1 d Fraoıız murahhaslarının mes e e e • 

bulundutu tarah iltizam etmıf ol-

1 bu murahhaslann eaasen 
ma arı 

tin olan ve rnubafaza etmeleri 
~=p eden mevkilerini bir kat daha 
kuvvetlendirmittir. 

Rus amelesi 
heycanda 

Moskova, 20 [A.A] 
Faıılacız hnfta mesaisi kanunu

nun tatbiki amele mitinglerinde 

şiddetli münak.nşalan mucip olma
ktadır. Sendlkalra merkezi hey'etf 
beş gilulük me~i lehinde karar 
vermlttir. Her amele dört gan çalı· 
şa<'ak v bir glln i tirabat ed c kUr. 

le bUyü~ Borbi!a~h d niz tayyar& 
sini tetkık etmıştir. • 

Kemal Kenan paşa fehir tara• 
fından terefine verilen 8ğle yeme- :
ıinden sonra gene tayyare He Ber- ~ 
tine avdet eylemiştir. IS 

Dün geceki 
kesif • 

sıs 

o 
!) 

' 1 

Diln gece yansınban ıonra telı· 
rimiıi ve bilha111a Marmarayı ke
sif bir sil tabakaıı kaplamıtı dört 
metre ötede her hangi bit t•Jl -
iÖrmck imkfi.nllZ olmuftur• erili '5 

Sis, ıa.ıetemiz makineye v D• ı-
ce e kadar devam etmekte idi. 

y d bulu11an vapurlar -
Marmara a 
k·ı ri . ınuhaf aza ederek her 

nıev ı e aı . • 
, bl ka&aY• ıebeb~yet verme• 

hankııl . r kampana çalmıtlardır. J 
me ~" • 

itizar 
Kesreti münderecat dolayıyılle 

tarihi tefrlkamı1a yarııı devam 

edeceğiz. 

ıtır. 



ll 
- Sana bir adam enayi dese ne yaparsın? 
- Adamın boyuna ve pazısına göre. 
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Cevap 
Hafifmeşrep, ayni zamanda da, 

biraz terbiyesi kıt bir kadındı. 
Bir gün ıokakta giderken bir 

kambura rasgeldi ve haykırdı: 
- Al Kambur. 
Adam durdu: 
- Affedersiniz efendim, ben 

kambur detilim, kedilere benzerim. 
- Sıçan mı tutarsınız? 
- Hayır, fakat karşımda aıçan 

18rilnce, 11rhmı kabarbrım. 

Alay 
Hizmetçilere fena muamele et

mek fenadır. 
Katina, yeni çıktığ'l kapıdan şi

kayet ediyordu. 
Son bıraktığ'l hanımmm yüzü ve 

Gıt dudağ'l biraz fazla tüyUiceydi. 
Şimdi Katinaya: 
- Kız, o hanımın yanından ne

den çıktın ? Diye sordular mı ? 
- Berberliğim yok ta ondan! 

diyor. 
-ıı--

Şişmanlar 
Bir gün maruf fİşmanlarımızdan 

çiftçi kütüphanesi 1ahibi Akif bey
le, ziraatçı Cevat bey kartılaşblar. 

- Çok fenayım, her gün şiş
manlıyorum .. 

- Sana, ben zayıflatan dokto
run adrealni vereyim .• 

Dün ~tleden sonra beni Adliye 1 
dairesine davet etmişlerdi. Davet
lerine fittiğim bu zevab evvelce de 
tanıyordum. Bir iki vak'adan dolayı 
kendileri ile birkaç kerre temas et-
mittim. Fakat bu sefer adli bir ha
taya kurban edilmiş olmasaydım 
ı-'dip onlarla göriiştüğüme memnun 
olacaktım. 

Bana isnat ettikleri cürüm öyle 
pek aju bir şey değildi. 

Beni 10 Haziran tarihinde Anye 
'e yapılan oldukça ehemmiyetsiz 
t • hırsızlıkla ittiham ediyorlardı. 
t' Mal sahibi matinı korumağ'a ça

jfşırken bir gözünü kaybetmiş ve 
üç dişini yutmuş. Halbuki bu diş

e 
~ erden ikisi .zaten çürükmüş. 
, Fakat ne olsa başkasının yaphğı 
~r işin kendine isnat edilmesi in-
1&nın gücüne gidiyor; hele o iş de 
b6yle yarım yamalak yapılmışsa ... 
( Bizim aziz zenaat arkadaşları eser
lerlne imza .koymak adetini ne za
man çıkaracaklar, hilmem ki ?! .. ) 

Avukat: 
- Evet Efendiler, dedi (bu avu-

~ur kat olacak adam da hiç hoşuma 
Eşek fİtmemişti ... ) , esası cürmü mahke
temi tnei aliyenize arzu izah ettiğim za-

Natnan, Topomür, namı diğer Top 
Cn~ Çinko nam ,ahsı mahkum etmekte 
bulL. tereddilt etm'yeceksiniz. 
:rak v iş fena başlamıştı. 
maya Ailemi~ bütun efradını tanımış 
•.. . ola~ı, bcmm ele ne zamandanberi 
~ sık sık "'iynret!erinde bulunduğum 

Lw 
du temiı yürekli hakimler, babnmı 

İş 
Bir zat, iş istemek üzre bir ya

zıhaneye girdi. 
- Bir memur istiyormuşsunuz. 
- Evet, istiyorduk amma geç 

kaldınız. Tam bin tane talep mek
tubu aldık. 

- İyi ya işte efendim. Beni bu 
mektuplann tasnifine memur ediniz. 

--><--

Ortak 
- Ortak olduk, iş göreceğiz; 

halbuki 1'en on beş sene yatbğımı 
söylüyormuşsun • 

- Yalan. Hapishanede tanıştikl 
diyorum. 

--ıc--

Namus 
iki zengin tüccar konuşuyodar : 
- Hayatta zengin olmanın bin 

bir usulü vardır. 
- Namuskarane zengin olmanın 

usulü bir tanedir. 
- Nedir? 
- Bu usulü bilmediğin malumdu. 

--1(--

Mutbakta 
Hanım, ahçıya - kızım, bizim 

evde adettir, arbklar atılmaz, yenir. 
Ahçı - Merak etmeyin efendim, 

gene önünüze koyanın. 

Max t:C Alex Fischer'den 

sene müddetle Güyana valisine 
emanet etmiş olan o gün orada O• 

~fan aynı reis, bütün bu namuslu 
insaniu, belki şimdi fena bir ha
tayı adli işlemiş olacaklardı. 

Yerimden yan kalkıp: 
- Maal'esef avukat efendinin 

fikirlerine iştirak edemiyeceğimt 
Dedim. Sizi temin ederim ki ken
dileri yanılıyorlar! 

Avukat hiç oralı olmadan ıö
züne devam etti: 

-Evet Efendiler, Topomüı· müc
rimdir. }3ütün delail onun aleyhin
dedir. Adil mahkememizin kemali 
adalet ve hakkaniyetle hükmünü 
verip kendisini iki ay hapse mah
kum edeceğinden eminim. 

İki ay hapis mi? 
Y o... Artık çok oluyorlardı. Sa

brımın tükendiğini hiHMtim. Aya
ğa kalkıp hiddetle haykırdım: 

- Ben masumum ! Ben... ma ... -
ıu .... mum! ... 

Reis gönül alıcı bir sesle: 
- Adamcağız, öyle duruyorsun 

amma, dedi, şayet masumsan bize 
bu iddianın akıini isbat edersin 1 

O zaman avukat muzafferane 
bağırdı: 

- Ha 1 Ha 1 ... Görüyorsunuz yal 
Aksini isbat ede)fliyor ... Haydi ba· 
kalım... Sarik kendisi değilse, 10 
Haziran gecesi saat dörtte nerede 
oldugunu i.sbat etsin ... etsin de g"
telim 1 

Artık kendimi tutamadım. 
Yerimden fırladım: 

O gece karJ koca somurtmuş 

otururlarken, bir dostarı geldi. 
Bu dost söz arasında: 
- Hükumet, dedi, altı çocuklu 

ailelere 500 lira nakdi mükafat ve
riyormuş. 

Dostları gittikten sonra, Ahmet 
bey karısı Ayşe hanıma dedi ki: 

- Beş yüz lira hiç fena bir şey 
değil. Bir çocuğumuz var. Dört sene 
dişimizi sıkarsak, 500 liraya kavu
şuruz. 

Tam üç sene, karı koca ditlerini 
sıkhlar. Bu gayreti gören Allah, hal
lerine acıdı, üçüncü sene Ayşe hanım 
ikiz doğurdu. 

Altı çocuk sahibi olmuşlardı. 

.., 

Ahmet B. derhal istidayı dayadı. 
500 lira nakdi mükafatı istedi. 

Muamelesi uzun sürmedi. Ahmet 
beye 500 lirayı verdiler. 

Ahmet bey 500 lirayı alınca ne 
yaptı derseniz? 

Hayır, karısı ile beraber sefayı 
hatırla yemedi ... 

Doğru avukatına koştu. 
- Karım aleyhinde açacağım 

talak davası için peşin istediğin 
şu 500 lirayı al! dedi. ---

Avcılar 
- Güzel köpeğin var ... Bari bir

şey kazandırıyor mu? 
- Tabii. Bu yaz kaybetmiştim, 

bulup bana getiren adama 100 lira 
kazandırdı • 

- Baba, bugün mektepte bir arkadatım sana benzediğimi söyledi. 
- Ne dedin? 
- Benden çok daha kuvvetli olduğu için bir şey söyleyemedim! 

sini isbat edemez mi yim? 
- Edemezsin ya ! 
- Ben mi edemem ? 
- Evet, seni 
Kendi kendime : 
- Dur ! dur dedim. lsbat eder

miyim, edemezmiyim, şimdi görür
sün 1 .. 

- Bu hırsızlık ne zaman olmuş 
diye sordum, Anyede 10 Haziran 
ıeceıi gece saat dörtte, değil mi ? 

- Eveti 
- Pekili ... Hakim Efendiler 10 

Haziran gecesi saat dörtte ben ne· 
rdeydim biliyor musunuz? 

Ben nerede olduğumu söyliyece· 
ğim. Ben o saatte Pariste, 11 

.... ,, 

sokağ'lnda 22 numarada, baba, ana, 
beş de çocuğu ile beraber Du
rand ailesini temizliyordum! Şimdi 
söyleyin bakayım, akıini iıbat et• 
tim mi, yoksa etmedim mi? Ha .. , 

Şayet bu satırları muhtereın 

mes)ekdaşlarımdan biri okuyacak 
olursa, kendine nasihatım şudur ki 
sakın yanılıp mahkemede bir şeyin 
aksini isbata kalkışmasın! 

Nakili: Kamran 

Hindistanda 
Kalkiita, 20 

Hint milliyetperverlerinden Daa, 
atıldığı hapiehanede 91 gün açlık 
grevi yaptıktan sonra bir et, bir 
deri kalmı' ve ölmüştür. 

Dasın ölümü, Hint milliyetper• 
verleri ile ihtilalcilerine, misli nadir 
görülen bir nümayiş vesilesi ver• 
mittir. 

20 bin ihtililcı ve milliyetperver 
Hintli kızgın bir güneş altında tam 
8 saat tabutun arkasından ıitmit 
ve "yaşasın ihtilal,, nidalan ile or• 
talığı çınlatmıştır. 

Bu kafile, fakir, zengin, kadın, 
erkek, hırsından gözil dönmüş, 
cidden tehlikeli bir kafile halinde 

ola mı lır 

Kadınlar polis 
olabilecekler mi ? 

--le--
Kadınlar birliğinin, polis vezaifi 

hakkında arzu eden hanımlara ders· 
göstermek için bir mektep açmak is· 
tediğini yazmıştık. Hanımların bu 
hususa dair verdikleri jstida herayi 
tetkik polis miidtiriyetine gönderil
mi~tir. İstida oradau geldikten sonra 
maarif idaresine ha vale edilecektir. 

Hanımlar. bir mektep açmak için 
lazım gelen vesaiki, maarif idaresine 
ibraz ettikten v~ müsait bina bulduk
tan sonra mektep açabileceklerdir. 
Faknt bu miisaade, hanımların polis 
mesleğine kabulu hususunda bir te· 
ahhudü tazammun etmemektedir 

Zira polis nizaırınamesine göre, 
polis. devletin kuvayı müsellahasından 
madut bulunmaktadır. Hanımlar ise 
askerlik yapmadıkları için müsellah 
sınıfa dahil değildir. Maamafih gene 
poliste kadmlar tarafından görülmesi 
kabil olan bazt vazifeler vardır. 

Bir Rus amiralı öldü 
Nis, 22 rA.A] 

Vokser isyanı esnasında Çinde 
bulunan müttefik kuvvetlere ve daha 
sonra Bahrimuhiti kebirdeki Rus filo· 
suna kumanda etmiş olan Rus ami· 
rallarmdan Vesselago kendisini Pari· 
ıe götll.ren tren içinde seksen yedi 
yaşında olduğu halde vefat etmiştir. 

Fordun mektebi 
Nevyork, 20 

Detreyt 'ehrinde M. F ordun ilk 
tahsilini yaptığı ilkmektep müzeye 
kalbedilecektir. Daha geçen gün 
mektebi ziyaret eden M. Ford, eski 
oturduğu yerde çakı ile kazıyıp 
vilcude getirdiği H. F. markasını 
a ni ·erde bulmu ~ur. 

Daire · ıniidnril - Biliyorumuıun ki, bu dairede ben olmasam, ,lı:; 
burannı en tenbel memuru olurdun ! 

Kadın erkek 
- Japoncada iki alfabe varmış. 

Biri kadınlann alfabesi olan "Hi
ranaga,,, öteki de erkeklerin alfa
besi "katanaka,,. 

- Desene kadınla erkeğin ayni 
lehçeyi konuşmadıklarını yalnız Ja
ponlar anlamış. 

--x--
Servet 

Birinin arkasından söylüyorlardı. 
- Çok zengin. Beş yiız bin lira 

yalnız nakdi varmış. 
- Yok canım. Ben onun dilen-

diğini ğördüm. 

- Ne vakit? 
- Daha dün? 
- Nerede? 
- Evde. 
- Kimden? 
- Karısından. 

- Karısının parası yok ıc.ı .. 
- Güler yüz dileniyordu. 

--><--

Dua 
Meşhur cadalozlardan Pembe 

hamm, ölen kocasına şöyle rahmet 
okurdu: 

- Ben ölüp de sana kavuşun
caya kadar, kabrin:le rahat yat ko· 
cacığım! 

VlYl~lYl<S'tt 

Uçan şiliııler 
Doyçe bankta hademe Ilya, 

avokat Vilhem efendiden bozdur· 
mak üzere 700 şilin alınış ve te· 
gayyüp etmiştir. llya bir müddet 
sonra polisçe yakalanmıştır. 

Kadına tecavüz 
Sirkecide Hoca paşada aşçılık 

eden Mirza, dükkanında çalışan 
Nazlı ismindeki kadına tacavüzatta 
bulunduğundan derdest edilmiştir. 

Arkadan silah atanlar 
Tahtakalede oturan hamal 

Mehmet, yeni postane civarından 
geçerken Battal ve arkadaşı Bekir 
isimlerinde· iki kişi Mehmedin ar
kasından üç el silah atmışlarsada 
isabet ettirememişlerdir. Her ikisi 
polisçe yakalanmıştır. · 

Ka?ğaoaır 

Otomobil çarpmaları 
Bakkal çırağı Ahmedin rakip 

olduğu motosiklet Kızıltoprakta 
Rabia hanımla Katina isimlerinde
ki kadınlara çarparak yaralamıştır. 

2·1751 numaralı otomobil Be-
şiktaşta Ali isminde bir çocuğa 
çarparak yaralamıştır. 

sn ırlk~toeır 
Yıkanırken! 

Müeyyet efendi isminde biri 
Sütlüce hamamında yıkanırken 
Eğinli Mehmet isminde biri tara· 
fından kol saatı çalınmıştır. 

Kavga ve cerh 
Y enikapıda arabacı Hamdi ve 

Fehmi kavga etmişi ve Hamdi, Feh· 
mi ·i guğsiindcrı y:ıralum1§tır. 

Açık 
Dün gece şakır şakır yağtO' 

yağıyordu. 
Taksim caddesindeki banlardl! 

birinde, pejmürde kıyafetli -~ 
adam yatıyor. İki polis yaklJr' 
sordu: 

- Burade ne yapıyorsun? ~ı 
- Bu da sorulacak şey JJP 

Açık havada yatıyorum. 
~--

Takip 
Kız önde, adam arkada ... rl' 

fessiz yürüyorlar. 
Sirkeciyi geçtiler, Soğukçeşdlr 

ye kıvrıldılar. Yokuşu çıktdar. J1 
Sultanahmette kız parkın önÜJI 

durdu. 
Adam yaklaştı: 
- Neden durdunuz? ~ 
- Takip edilmesini istemem 

ondan: 
- Şu halde kolayı var. Sfı 11" 

ni takip edinl 

Sergide 
Genç ressamlar sergisinde, b~ 

ressam, büyük şair Salih Zeki be~ 
eserlerinden birini gösteriyordu. ~r 
sim peyizaydı. Tenha bir yolu go 
teriyordu. Ressam : _,.., 

- Bu tablomun ismini " is"' 
lık ,, koydum, dedi • 

Büyük' şair düşündü. 
- Fena değil. Yalnız yol k,Jr 

balık olmalıydı! 

CeırDıı Derr 
Bıçakla cerlı 

Mezbahada çalışan yavru ~ 
met isminde bir genç çoban lfil 
nü isminde biri tarafından bıça~ 
arkasından ağır surette yaralB 
mıştır. Ahmet hastaneye kaldı! 
mıştır. 

Bir genç dalıa 
Vefada ekmekci Ahmet B. ro~ 

resesi üzerinde kurşunları çalJ11' ~ 
ta olan Vedat ismindeki hırsız, bt ş' 
çi Derviş ağa tarafından yaka!~ 
cağı sırada bekçiyi bıçakla sol ~-· 
ründen yaralamışsa da gene f911ıı· 
lanmıştır. Bekçi tedavi altına 9 ıeıı 
mış, Vedat hakkında lazırllger· 
muameleye tevessül olunmuitıl 

Geçimsizliğin soıı~d 
Unkapanında arabacılar c' 1'' 

sinde oturan hammal rnust~fa ti 
rısı Zülfünaz ile ötedenberx Jjjtı 
nemediğinden nihayet vücıl ıı;ıi 
ortadan kaldırmağa karar ve~tjl 
ve evvelki gece karısını ~~ ııı' 
çakı ile vücudünün müteadd• ıJJl 
hallerinden ağır surette yar%1rı1 
tır. Kadıncağız hastaneye lca r 
mış, Mustafa da yakalanrllıştı · 

Cinevre müzaker~Ie 
21 [A• 

Caoevre, ... ı.ı 
·~ u ... 

Büyük meclis akdetti•· es"l 
içtimada sıhhi teşkilatın ın tılı' 

k nıurıı 
hakkında Çekoslova ya • e '/1J 
M. Forliger esaret me•'~lesıı>ııpoP 
teallik mukaveleye daır J kateıtS 
murahhası M. Polaçios'uP 't t 
aldığ'l mazbatalar ile transı•·l<•"' 

d , lesi h•• 'ı kile milvare at mes e M }(onY•" 
ispanya murahhası. .' 'r Ertıl 
raporları kabul edılmışli · . ti ~ 

· .. mhun\'c muhacirlerin crıvan cu . · NaP• 
hilinde iskanlarına da r 
projesi dahi kabul edilmiştir. 



In.glllzlerle 
yapllacak :ı"I-ıa.ç 

Ietanbul ıampiyonu Galatasaray 
takımı oldukça elıemmiyetli bir 
maç hakkında yeni bir teklife 
maruz kılmıştır. Bu teklif yakındı 
şehrimize gelmeıi mukarrer olan 
lngiliz filosunun amiral gemisi 
Güen Elizabet futbol takımı ile 
yapılacak maça dairdir. İngiliz 
sporcuları filonun limanımızda 

durduğu müddet içinde futbolcu
lımmızla karşılaşmak istemişlerdir. 
Galatasarayın bu teklifi kabul etti· 
tine nrıarın yakında enterasan bir 
maç seyredeceğiz. 

lngilizlerln zevkli futbol tarz. 
ları, şayanı dikkat hususiyetleri 
malQmdur. Bu itibarla Galatasara· 
yın yapacağı maç senelerden beri 
beklenen bir fırsıtt teşkil etmek· 
tedir. 
Fenerliler Burıada 

Feneriıahçe birinci futbol takı· 
~ı Cuma sabahı Bursaya gidecek, 
bır maç yaparak dönecektir. Fe-

( Açok sütun ) 
(Bu ıuıundaki fikirlerin mel'ulu· 
yeti tamamen •abiplerine aittir.) 

Bir cevap ---
Samsun 12·9·929 

30-8-929 tarihli gazetenizin açık 
eütunnnda [iskan işleri] serlevlıasile 
Sernli Ali Saip oA;lu Mehmet Ziya 
imza.ile bir yazı vardı. 

lskiin işleri umum müdürU Hacı 
~1ehmet beyfeodinin Karadeniz vilil· 
yellerini teftişlerinden sonra bir muh· 
birinize yaptıklan beyanatın lıil4fı 
lıakikat oldu!!u, ve bilhassa Samsun
da bir kaç Seliinikli hemşehrisinin 
i§lerinden baıka it yapmadıkları id· 
dia ediliyor. 

Evveli: Her hangi bir MUdtirU 
umumi veya daire mtidUrll bir ma· 
halli teftiş ederde tetkikat yapmaz 
ve bu tetkikatın yapılıp yap · lmadı· 
ğ ı nda kendini bilmiyen kimselerin 
ıttıla peyda eylemeleri istitırapla kar· 
şılanmaz mi? Mehmet Ziya bey Se
rezli de~il Zelahvalıdır, yurdunu sak· 
liyor, Serez mubadillerine iftira edi
yor. Biz Kavala, Dırama, Serez ve 
Sarııabaıı mlıbadilleri bu iddianın 
ba~tan haşa yalan olduğunu ispat 
edıyor ve diyoruz ki• 

H • 
. acı Mehmet beyefendi Karade· 

nız ıeyahatlannd "b d'l . 1 .. h · a mu a ı ış erını 
ey el h umumi) eaiyle ciimhuriyet ka; 

nun arının mih-L d . ' • .na&:tn an geçırmiş, ve ' 
esasen faalıyette bulunan t ffi k . . eız o-
mısyonu mumaıleyhin Samıu 
' fj . d .. na teş-

rı erın e yevmı ıçtimalarına d . evam 
ederek her komısyonda 30-40 d 
yenin tefiizi kat'isi yapılmıştır. i: 
meyanda fazla mal almış usulsiiz 
yapılmıo iıklin mu~mell~ı da tashih 
etlilmiı olmaklı~ı ıtıbarıyle müşteki 
Mehmet Ziya efendininde gayri ka· 
nuni mutalibatı bu suretle reddedil· 
miş olabilir. Ancak bu şahsi ga.raz ve 
tee~silrünu umumi şekilde ta~vır et
mek istemesi mugalatadan haya et· 
mediğini anlatmaktadır. 

İatihbaratımıza •azaran Mehmet 
Ziya efendini.o Zelahvada iki g<;z o
dalı merhum babası muallim Abdıil· 
halim efendiden kalmıı dort hisseye 
münkasem bir evi nrmış. Müştekinin 
Samsun iakin daireıinin leva içinde 
olduğunu iddia etmeıide mUlevves 
muamelesinin iak&ıı daireıince kabul 
edilmeyifi olduğu anlaıılıyor. Binaen· 
aleyh piıruzlU ve bulaıık metrtikitile 
muşteki Mehmet Ziya efendi Samıun 
i•kaıı dairesinin göziinu boyamak ie
temişsede, yine işittiğimize .. zaren 
Samsun iskin mUdiirii Kemal bey de 
ayni ~asabanın evlildın.dan olmaklığı 
itiballle mabıvetı belli ve bıraktığı 
mal kanunen musarrah olan, bu • 
frndiye i tediği gibi oynamak fırsatı· 
oı \erm mi tir. Mamaafih bu mektu· 
bumııza <"e\ap verdiği takdirde meı'· 
elenin iç y zunlı bütUn mahiyet ve 
ıumıılile meyılaııa koı ınak mecburi· 
) etinde kala ağız. 

::ıamsunda Kavalalı 
Ahmet Muhtar 

nerliler daha evvel Bursalılara 
' sÖz verdikleri için lzmlrin teklifini 

talik etmişlerdir. Bu seyahatin ge· 
lelcek haftaya yapılması muhte
meldir. 

Nüsamname tadilatı 
İdman ceıııiyatleri nizamname· 

sini tadil için toplanan konıisyon 
mesaisine devam etmektedir. Şim· 
diye kadar yapılan içtimalarda 
ihzari mahiyette bazı mesai! aö. 
rüşülmüş ve tetkikatta bulun~l
muştur. Tadilata yakında batlana· 
caktır. 

Mıntaka kongresi 
Mıntaka kongresinin gelecek 

ayın ilk haftasında toplanması 
mukarrerdir. 

Gareı müsabakaları 
27 eylül 929 tarihinde yapıl

~a~ı ~~karrer olan lstanbul güreş 
bırıncıhk mü~abakaları 11 teşrini· 
evvel 929 tarihine tehir edilmiştir. 

Taşrada 

lrmirde bir şerır 
İzmir gazetelerinde okunduğuna 

gör~, Hırsızlıktan sabıkalı ve geçen• 

!erde bir defa heyeti bikimeyi tahkir 

eden Aptullah of(lu Hüseyin perşem· 
be günü gene İzmir ağır cezaeında 
muhakeme edilirken pbitlerden poliı 
Yakup efendiyi yaralamıştır. 

Hliseyin kaşla, göz arasında aya

ğından çıkardığı kalın nalçah ve çi· 

vili kundurayı şahidin kulağı tozuna 

indirmiş \'e derhal 'i ahup eferıdinin 
yüzU ve enıeıi kanlar içinbe kalmııbr. 

Bunu müteakip HUseyin şahit po
lislere karşı ulu orta söylenmiye 
başlamıştır. 

Merkum evvelce tıbbı adliye gön· 

derilmiş, fakat deli olmad ı i(ı anla· 
~ı)mışti. 

Müddei umumi, bu şerir aleyhin· 
de, bu meseleden dolayı yeni bir 
dava açmıştır. 

Beynelmilel banka 
ikinci komisyon beynelmilel ban· 

kıı hakkında Danimarka, Norveç ve 
Lehiıtan murahhaslarının verdikleri 
karar sureli hakkında ıetkikatta bu· 
lunmuştur. Leh murahhası bu karar 
teklifinden maksatları ne olduğunu 
izah etmiştir. Beynelmilel banka idare 

meclisinde temsil edilmiyen memle· 
ketlerin iktisıdiyatı üzerinde pek bti· 
y\ik bir tesir yapılacaf(ından bu 
memleketler banka ile akvam remi· 
yeti teşkilat ı nın birlikte çalışmasının 
menfaatlarını koruyacağını timi! et· 
mektedirler. • 

M. Breitscheid bu mes'elenin 
ehem · · · mıyetını teslim eilerek, te7kil 
o~unaca~ ba.n~anın tamirat bedelleri
nın tesvıyesı ıle vuku bulacak b. 
~:•~ane mahiyetini alaca~ını, ha~: 

u ledıyatın cenıiı·eti ak 
teşkilatı haricinde , uku b ld vam 
söylem ittir. Bankanın Pr u uğunu 

· h b ogramı ta· mırat esa ı na "apıl t d' 
k . , an e ıyatta ha•· 

a meselelerı de ihtiva ed k . • 
b .. k d 1 ece tır. Bazı 1ıyu ev etlerin akvam . . 

h·ı b 1 cemıyetıne 
da ı u unması bu bank . 

. k .1 b anın cemı 
yetı a vam ı e ir ırada •·al 1 . k'l k • ırnasına nıa~ı leş · ı etme tedir. 

M. Lushör banka ile akvam Ce· 
miyeti arasında mesai ittirakinden 
doğabilecek mahzurlara ve tehlike. 
!ere dikkati celbetmiştir. M. Lll§örUn 
fikrince ihtiyatsız bir urette yapıla
cak teşebbüsler Avrupa iktisadiyatı
nm canlandırılması ve tamirat tedi· 
yatı gibi güç ve çetin mes'eleleri ka· 
rııık bir vaziyete koymamalıdır. 

M. Luıör bu teıebbüılerinden vaz 
geçmelerini takrir sahiplerinden rica 
etmif ve bankanın idare heyetinde 
mttmeaailleri bulunmıyacak olan mil· 
!etlerin menfaatlarını müdafaava ma· 
tuf çareleri• tetkikini alacaklı . bükü
metler murabhaalarına ıe; lif r.ylemiş· 
lir. Mevzubahsolan karar suretinin 
geri alınıca&ı zannolunuyor. 

Açı apa. Aç. 
ı---~-+=~::.ı.:.::!=--i-----r - ~ 

Nukut 

' 1 lngiliz lirası 
, 1 Amerika dolar 
, 20 Yuaaa drahal 

1 Alman rayllı mark 
1 A "11•tarya tUlnt 
20 Ley Ramanya 

1 20 L••a Balpr 
1 1 F eı...,eı. fllorla 

20 Franıız fraD.kı 
20 Iı.lyan u. .. ı 
20 Kurun Çek J•luvak 
ı Çmınetlo oll>tyet 
J Zloti Lcı.ı.ı.. 
20 Dinar Yopılavya 
211 Belçike franln 

, 1 Peqta l1pa11ya 
20 lı•lç:re fnalu 
1 Me<idıye 

Çek 

Londra 1 lıterli 
Nl.,ork J türk 

Pario " 
i lllilaa • 
1 Berlla 

" !lcılya " 
Brilkoeı " 
Aı .. tırdam " 

1 Cl•ene " 
Pra• ,. 
Vfyau ,. 

llA4lrit "' Pes 
VutaQ " Zelo1 

ı Atı.a • Dralam 
Biikret 20 Ley )[uru 

1 Moekova 1 Çroaen• 
B~lpat eiirk lir•• Din. 

latilcrtUSlar 
istikrazı D. vadeli 
Dira•• •a..ıdaede 

' lknmiyelJ clomtr yola 
1902 Gimrilkıer 

i l 903 !!eidlmalııl 
1905 Teelaı.ad Aakorly 

,.. f 1903 Tertip 
" 1904 " -ı::ı ı90ı ;905 

l 1 
1908 Tertip 
19118 tt 

l'J09 
11909 Şehre ma aell 
' 1139 

·'~-

1005 ()( 1005 7 
(l,48 2S 0,48 

37 12 37 1 
49 
29 
24 
29 7 

ııa 

123 

il• 
30 

797 

2 
29 
aı 

ı62 

ııs 

ı22 

22 .. ,. 

797 

Ttıhvilut 

ı:ı~J ı Tertip (A.a.sı 
e !,_l 2 • (D.E) -= !i ;" S • (F.J) 

talııtelan O. Y. 
lltanbol tram••J' Ş, 
Rlbt Dek. Ant. 
"Cı.k.üdar ICadıköı: 5• 
letaabul .... ı. Sa 
Etttll Madoa 

Hiue ıenedatı 
Ilı bankau 
M&lp itibar. Mlll 
Oomaulı Bk. 
Milli iı. lluıt Bk. 
T!eaNt •e ıaaa~i 
Eanal Bk. 
Şirketi Hayriye ı~ 

1005 75: !:I 
., TtomellU. 

HalJt.._larA 
Aa. D. Y. yola 0,48 

ı2 

9 
2 

66 
3 
l 
2 

16 
3 

IOM 

t9 " " 100 
.. .. _,. •• Bana 

llamaaa !!tıbll 
Tn.m .... ,. 
Tllrki)'O ..ıııı 
lttllırt • 
itimat " 
Şarkıılcorta 

lloakart 
A....ı.la Aa. T. 
in. Umum. 
Balya ltaraaydıa 
Anlaa Çlmea. 

il Balnrkiy .. 
27 2· ! Tllrk kümU. M. g Mermer Tqı Ş. 

Ban p.m, alektrlk 

96 
ı97 

<fil • . " temeuu 

fl•ldidu· ıtadJ.öy 
ı- -bba 
fataabul T. Aao. 
Rllııtlm dok. Aa. 
ittihat .ı.eırm••el 

.. ş ... ı.--· 

~ .. [ ~~·.) 
'" Da1ıaa Tift • 

ş..ı. •e11no
llllli lıl• M .. n. 

59 1 

2 72 12 ' 

l 40 31 

ur~ . 
1 
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Damla damla göl olur 
Ataların bu sözündeki isabeti tasarruf kutularımız kadar kuvvetle 

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

kumbaraya yirmi beş kuruı at.mata karar verdiniz. Her 
gün kumbaraya attığınız bu para bir sene ıonunda(90) 
liraya yakın bir yekQna baliğ olur. Çocuğunuz beı 
yaşına geldiği zaman (500) lirası, on YBflD• vardığı 
zaman (1200) lirası, on bet yaşında (2000) lirası 

yirmi yaşında (2900) lirası toplanır. Hayata 
atılacak çağda bu her mütkili atlatan bir 
ıermaye olur. Derhal Bankamızdan bir 
kumbara alınız ve bu günden tezi yok 

her gün 25 kuruı arttırm•t• 
başlayın • Bu glln arttırdığınız 

( 25 ) kuruş yarın çocu-
ğunuza bir ıaermaye 

olabilir. 

Türkiye iş Bankası 

1T1 R A lr 
Filminden sonra 

POLANEGR1N1N 
En büyük eseri 

Yaşayan ölü 

, •"' n ,,...7't ... '" 4nAJv-..:ıc:-
ICIZIL ICADIN 

.lfüme~nlesı 

Liyadöputtı 
Pek yakuınıcdla 1 

Elhamra da l 
~- tl"J4 , ..... .., ,,. • ...,._.. 

E.LHA~IRADA 
Gösterilmekte olan 

ASİ KAHRAl\lN 
Filimini gördünüzse t<>krar 

temaşa ediniz. 
Görmediniz'e bugün mu

hakkak gidip gıırınelisiniz. 

1: Tiyatro, sinema J 
Millette : '.lla5it, Şe\'ki ve Fahri 

beyler birlikte ve Hafız 
Burhan Saz heyeti ve 

llf,'l/,,·K Si\J..,' ll - l~l 
ESTER RALSTO DUO 

Güzel temsili 

RUJ DiLBERi 
Filimini her aeanıta dolan 
vaıi salonunda göstermiye 

devam etmektedir 

Kosa haber 
-~1ilyonerler meclisi - Nevyo~k, 2~ 
Aı sn azaSl'ım hazineye \·erdıklerı 
vergiler hakkında ıapılan tetkikatta 
bunların arasında (8) milyarder, (16) 
mil) onn bulunduğunu ıne) dana ç ı· 

karmı,.ıır. Ancak (96) ozanın varidatı 
s<·nevi dürt Lin dolardan aşağıdır. 

* 13ir katolik gazete>i kapandı -
Roma, 21 [A. A] - Katoliklerin ef· 
k1r ı m ne~ rederı Korriyer gazetesi 
neşriyat ını muvakkaten tatil etmi9tir, 

•••••••••••••••••••••••••••• ! Döyçe Oryant Bank ! 
1
: Tarihi te'sisi 1322 : • • 

1: Merke:ııi idare Berlin : • • I • Telefon Beyoğlu 247,248-934, : 

1 
! 985 ve lstanbul 2842,2843 ! 
• 14 • : Banka muame atı : 
• k ı . . : ve asa ar ıcan : 
:o•••••••••••••••••••••••••• 
,=_ı:::::--. Doktor 
!j Haseki kadıu Itır b&1taneti Cilt 
1
" F' · b ki . i! ve ırengı e mı 

f: Cevat Kerim .. 
Ferahta 

büyük müsamere 
: Mihracanın gözdesi 

komik Cevdet B. 

!i Türbede Eski Hilali Ahmer 

ve l:::::~:~::~::::::;~f;::~~~::~ 2622 

1 Kadoköy köpırıüı tarnfeneırl 
Kllprüden 
Kadıköyüne 

1 - ı~ı 
6 15 
7 05 
7 40 
8 15 
8 4-0 
9 20 
9 55 

10 25 
il 05 
11 40 
12 15 
13 05 
ıs so 
ı4 25 
ıs ıs 

15 45 
16 10 
16 40 
17 lS 
17 50 
18 25 
19 os 
19 45 
20 30 
21 
22 05 

Kadıköynden 

Köprüye 

6 15 
7 05 
7 40 
8 ıo 

8 45 
9 05 ['J 
9 50 
10 25 
11 05 
11 40 
12 15 
13 
ı3 50 
ı.ı. 35 
15 
16 
16 30 
17 
17 
17 
18 
19 
19 
20 
21 
21 
23 

15 
45 
25 
05 
45' 
20 
05 
28 

I") Sefer yalaıa Caıaa. Puar. ç..., 
.. aba sla1erl HaydarpafAY• ui;raya 

cakbr. 
l"l !iel'ar yalau• Puart .. ~ Çal'f'lm· 

ba ııt..ı.rı Haydup ... ya utnr•· 
cakbr. 

Köprüden 
Haydarpaşayı 

l - ı··ı 
6 15 
7 05 
7 40 
7 55 
8 ı5 
8 52 
9 55 
il 05 
ll 40 
ı2 15 
13 05 
14. 25 
15 15 
16 10 
ı6 40 
17 15 
17 50 
18 25 (". 
18 4-0 
19 05 
19 45 
20 30 
22 05 

• 

Haydarpa .. dan 
Köprüye 

6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
ll 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
17 
18 . 
18 
19 
20 
21 
21 
23 

20 
ıs 
48 
25 
53 
ıı rı 
85 
56 
35 
ıs 
48 
20 
08 
58 
40 
08 
08 
ıs 
40 
15 
S5 
12 
28 
15 
38 
08 

Adalar tarifesi 
10 Haziraa tarihinden itibaren Camadan mida gilolere mahsue adalar hattı 

Sefer No. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
ıs,oo 
ıs.ıs 
lS,45 
16,00 
16,ıs 
16,30 
16,5S 

21 23 
19,05 

Pendikten kalkıt 
Kartaldan " 
B. adadan " 
Heybeliden ,. 
Buıyaadan n 

Kınalıdan " 

--
7,10 
7,30 
7,45 -

'7,00 
7,10 

7,0S 
7,20 
7,45 
8,00 
8,15 
8,30 

8,00 9,00 
9,ıo 
9,25 
9,40 

10,00 
10,10 
10,25 
ıo,40 -Mu dadan " 

KaclıkllyOnden ,. 8,30 • c.c 25 11,25 
KISprlye vanı 7,2S 8,0S 9,15 .._. 10, 

-

11,30 
11,40 
11,55 
12,ıo 

ı2,5S 

1',05 
ı4,ıS 
14,30 
14,4S 

lS,20 
lS,40 17,20 

17,00 
17,10 
17,25 
17,40 
ıa,os 

ı8,30 

ı8,.35 
18,45 
19,00 
ı9,15 --

ı9,20 
19,50 
20,05 = 21,ıı 
21,31 

14 16 18 20 22 24 

-~S~e_fe_r_N_o_·~~-2 ___ 4~~~6~~~8'.__ __ ~ıo~~.;.:12~--;~~---;;;~~~~-i~--:~;ı---ı~~--;;,i:S-2i~cs~ 
K" .. 10 ı2 00 ıs •s ıs,oo ı1,oo ıs,oo ıa,os 19,oo 19,0S 20,ıs 21

'_ 
uprOden kallut 7 44 8 2S 7' 10,15 • ,.. 

KadıklSyllnden ' ' 10,3S 12,20 13,55 
Modadan " - -
Kınahd.. ,, 9 05 9,50 11,05 12,50 14,30 
Burrazd•n " •20 10,05 11,20 15,05 14,45 
Heybeliden " •::ıs !•.. 10,22 11,35 15,20 1

1
S.
5 
00ı6 B. adadan " "' 

7
'""' 10,30 11,SO 15,30 ' 

K " 8,4S 9,45 ıs •n 
artaldan 12 ıs •-

Pendlkteu " - ' 1S,S5 " 12,30 

15,40 
ıs,55 
16,10 
16,2S 

17,45 
ıa,oo 
18,15 
18,2S 

18,45 
19,oo 
19,lS 
19,30 
19,5S 
20,ıo 

-19,00 --(") 

l'J B ı.rı ol 14 E7161a kadu yapıloukh•. 
• l t•retU Hf•rltt "·alnı.ı: P ... r sin •• mat.... •P F. ı•ı •. . , d ı~b p -"nlnldo yap•r•ktır. 1 

11 ..a..ı • 1 k ,. 30 .y .. · ~rı .., ı en 11 aPP'ft ll'!ar sı:u 
·• Bu lt•r•tli Mfıtr 30 Eyaada•lü•rkPr •1111• •rı )'P' ma:rar• 

19,45 
20,00 
20,ıs 

-

---2t,OO 
20,10 

-

21,00 
2ı,ıs 
2ı,30 
21,40 

--22,SO 
22,SO 

-("] 



av e 
1 e 

u sene tıo ıalebe yurduna 
imtih laral< abul -
dilecek tam devreli lise me
zunlarının kayt mii eti bu 
def ad T r .. nievvelin onun 
cu gününe kadar f mdif e
dilmiştir. 1 lio ola I rın bir 

1 an evvel halleri sıhhat 
ve ict .. mai mü ven f müdü-
rlüklerine muracaatla mu-
amel lerini i , al ~ 
lele gön ' r· 
Büyük 
Tenzilatı 

LUVR 
Magazası 
y. 5 

Fiyatlar 
y. ı.o 

üzeı·inde 
% 20 

Tenzilat! 
% 30 

Istanbul Emvali eytam idaresinden: 
Hacı Ali Rıza efendi ile Adviye hanımın Enıvali . 

eytam<laıı i~tikı az ettikleri nıcbal~ğ nıukabilinde 
idare ulıtesin<le vefaen ınefruğ bulunan Erenköyün· 
de Su adi yede Tunalı ... okağında 1 numaralı ve 1121 
lira kıyın t.i. nıulıarnınineli Le~ o<la, iki sofa, bir ku) u 
iki hela, a) rıca bir mutfak ve etrafı duvarla muhat 
iki yüzl ·i '. ~i 1 ahçrsinde J rr 'e ağaçlığı havi bir 
kö~k 830 lira bedelle talihi u tesinde birinci ihale 
21-9-929 tarihinde yapılmı ve 1~ at'i ihalesi de 7-10-
929 pazartesi gününe bırakılnu~hr. 

:Fazla~ı ıa tcılip ol·ınların ınc-'zl....fır günde baat on 
beşe kadar Istanbul enıvali Eytaın i<laredine mü· 
racaatları ilan olunur. 

Ha) riye Orta l\fektepleri {ü~J~J;1 : 
DOKTOR Orta s ı ıf a 1 imtihanla girmeğP- namıcl ka)dediln ış kız \C ~rk k talebe ile 

kaydedilec ki rin kabul imtihanları bu günlerde icra ediltceğinden imtihan Ali Mazhar günlerinı anlamak l zre mek~•resıne m_u_ra_c_a_at_ıa_r_ı. ________ _ 

Cumadan maada hergün Fa- ( lOave'U:Belr : ) 1 Şelırenıaueti ilanları 
tfllte Sarn Enver eczanesi yanın· Cibamgir askerlik şubesi 
daki muyene baneainde hasta ri) asetinden 
kabul eder. Şubede kayıtlı levazım ihtiyat 

zabit namzeti 312 doğumlu Ali 
Cevat efendinin şubeye müracaat 
eylemesi ilan olunur. 

ı ltanbal İcra dairesinden: Madam Rebe
b Hare>naci efendin in. Tanq veledi 

Aıtltidi efendiden iltilnu eylediği bet bin 
altı ytıs liraya müabil vefaeo fer~ eyle. 
dili KMa k6yünde Cafer ağa mahalleıınin 
atik Mtlblrdar cedit Duar dibi eok~n· 
da mi yetmit yedi ve mükerrer yetmiş 
yedi cMit 16-10.14-18-30 Numaralı muka. 

tad Ti lcaretynlı kaydcn bir bap sa· 
hillwled• aac:ak yetmiş yedi num ralı 
on bet döntim yedı yüz on iki zira nıu· 
btaalı muayyen mahallinin zemın 'e rh· 
Diye •e m n ~carınm nı f hi e•i· 
nin bet bıue itibariyle hır hi e muma· 
ileybanın uhdesinde olup borcu \eritme· 
metinden dolayı ihalei eveliyesinin icrası 

içiD otos gün müddetle m zayedev,. konul· 
mq, " Taaat efeai uh esinde 1500 lira 
bedeli lltt tıabbi uhdesinde olup ihalei kat· 
iyesi icra ı ılın mat re y ı de beı zam· 
mla on ~ gün müddetle mevkii muıa· 
ideye vat olunmUjtur. Hududu prlt du· 
var dıbi aokağı YC garben lebi d rya ve 
ıimelen Rııa ve Rauf beyler erealarile sa· 
irenin laıte ve bagçe \'e arsalan ve c nu· 
ben kan olhane oe :ağı dır. Maha1U mez· 
kı1rda halen ebnıve 'e e§t"ar meYCUt ol· 
mayıp tarla hal nd ve arpa mezrud r. 
Beher dön m kıın ti muhıımuııneai il~ 
bin ıkı yilı lırad6. Daha fa;: a malllmat 
dosy ında m t rıta " ıı ııyene n· 
de muhınr d \1 kılr h ı •ayıaya ta· 

mı.ı :p k mctl mulıt · 
o ıu ıı betınd "' yey akçesini 

ara ın nıli te 'ıiben 
ı n ~Y· de şube ıııe 
e L -10.929 tanhinde 

l tan 1 k ı d ae ı b r ııı.:ı lıtaret 
daıre91nden : 1 ıanbul lıifincı tica et 

mkhk n ıiııin 927 • 21 4 l).f. dosya He 
Dabi bırld rlerl taraf ndan I tanbulda dör· 
d nrU vakıf ha nda mukim sark t şeb
busatı nafla ıırketı aleybıoe ıkame eyle • 
dığı a cak da,asıoı eaoayı muhalte • 
me inde ıkamet ibı meçhul bulunan 
mUddaa eyh hakkında ıllnen teblı at 

ahkem kara verılnıi e 
ı ra ı da 2 • 10 · 9 ... 9 ta· 

Ş ehremanetinden : Bakkal 
kasap, balıkçı, manav gibl 

bilumum meku1at satanların 
attıkları eşyayı tartmadan ev· 

vel sıkletini arttırarak kaba 
ki w ıtlardan ynpı.mış keaeiere 
kqymaları veyahut kağıtlera 
Armaları memnudur. 

Ş ehrcmanetinden : SultL'l 
Mahmut ve Valde bendle

rinin etrafına çevrilecek tel 
örA"ü p~zarlıkla ihale edilecek
tir. isteyenler bu i in keşfi be
d li o an 3034 liranın yüzde 
7 ,5 ni betinde teminat akçe-
e :le Lcrab ı 2S-9-929çarşanba 
güı u aat onbeşe kadar leva· 
zım miic!üı-lüğünc gelmeleri. 

S <'hremanetinden: Zabıtai 
~ Beledıye memurları için 
yaptırılacak 297 çift getr 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuitur. Taliplerin şart-
.ftarne alıtıak için her gtln le
vazım Müdtirlllğilne gelmeleri. 
Teklif mektuplarını da ihale 
~ünü olan 13 • Tqrinievvel 
929 paıar günü saat on bete 
kadar mezkur Müdürlüğe 
vermeleri. .................... 

.ıihine musa<lıf ~arşamba gunu aut 14 
mukarrer bulunmuş olduğundan yevmU 

muay}ende bulunmadığı ve ya vekil gbn· 

deraıediği takti. ~e rouamclei gıyabiye ic-

raıına ilAıı lunur. 

D Mi 

• 

Dişleri yfız sene yaşatır ve çürütmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi be
yazlatır, diş etlerini kuvvetlendirir, ve k:ınamaktan men'eder. Ve elitlerin ara• 
sında kalan tcfe~suhatı ve ufımeti izale eder. Diş ağrıla ına, nezlelerine mani 
olur. Atızda gayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve aiu
dan gelecek her tüı·lü bastahklurıo sirayetine mani olur. Avrupada birinoiUtl 
diplomalarla musaddaktır. En hüyUk mükafatı almıştır. Yirmi kurUf8 Huan eeaa 
deposu. 

1 staobul 4 ncü icra memurlu , ndan : 
Şevket Beyin Molla Hasan 1.ade Ahmet 

Efrmiiden borç aldığı 1600 liraya muka
bil birinci dere<'e hiı inci sıra ıpotck irae 
eylediği Boıtaziçinde Kuru çeşme Yeni 
Mahalle okağında cedit 24 • 26 . 28 • 30 • 
32 • 26 • 1 numaralarla murak m b o 
bap hane kırk beş güa muddetle Lıl· 
miızayede iki bin yuz liın l edeli t bi 
uhdeıinde isedc bedeli müıayede 1 addi 
layakıda olmadığından bir ay temdıdi ınll· 
zayedeye k.ara.f veriJmiştır. 11 utlu : 
rik Madanı Fofo Arhi olu) o, Seh r ha· 
nım menzilleri ve Kır sokağı arkası mu· 
sevi kabri1tanlığı mahdut dört yuz yir· 
mı beı aqm terbiıode arazıdeu 400 &r· 

fln t rbiiude be§ bap hane mutebakiaı 
Kır sokağına methalı aetli arazi 'e aire· 
den ibarettir. Evsaf ve mtiştemiı.ıtı : Kıs
men zemin ye bodrum katları ı · r ir ~ '· 
k nileri ahpp bulunan har c!er ) d e· 
riıuD arkaıında bir sırt üzerinde olup 
caddeye nam cedit 32 numaralı badt nııı 
cüınle kapısı)tdan girild•kte ü tu kapalı 
tarıki hu makamına ka"nı olup kı8mrn 
ivicaçlı kısmen sola ve kısmen " a ..,e 
kuımen • ti& tat aralıkları takıp ederek 
tahmiucıı yuz ayale basamak yq me dı· 
venle heşınci haneye kadar gııilır. Ay· 
dınlık almak ıçin pencerelen bulunan 
me%k0r mer<ll\cn üzerinde bulunan ışbu 
hııA•l ıde cedu 32 numaralı hiranci ha
nede bir luımı yüklü ve dolaplı hın ~ 
nı1li diğeri içiç oln ak ılzere bet oda 
oJun ve kömıirluk ve iki bel§. bir sofa 
bır aralık merın, r mueluklu alaturka 
oraklı ve dolaplı mut,. ak ) e e t mahal· 
lıııe ve aaıreyı ha .. i dektrlk tertibatlı 
mahıye on bt!f lira i~ rla Madam Prat· 
kova kiracıdır. Tariki hu tq merdive 
takip t>di'd lı::te cedit 30 nuwaralı Laueye 
tesadüf edilir. Eysaf ve mı.iştemilltı : Bir 
methal iki alaturka hela Lir aa nıç gu· 
.Wbane mahallini muhtevi mutfak dı 
ri mutfak ittihaz edilen emı ı talıt ,e 
biri dolaplı iki kiler ve bin cum'-a h 
niıli bir klSDU yüklü ve dolaplı yedı oda 
bir sora bir koridor olup alı kısmında 
Ahmet Efendi beş lira icarla u t lcıımın· 
da marangoz Timııtokb yedi lırı ıcarla 
kiracıdır. Keza ıanki has ın rdı\ ıı takip 
edıldilı.te ceclit 24 numara uç u 1 a· 
nede zc:mini tq doşeli ıikrıı ~ r ı 111 14 
methal ilz rinde Jemini taş nı ıtf ak ma· 
halli bir ltöııııuluk bir heli b rkı mı ıçiçe 
biı:i küçilk alta oda yük 'e u ıı ıı yı 
muhtevı bir sofa ve aıı-eyı mutt i 
olup mahiye beş lira icarla ve m l ı o 
ıurefile VehPi Efendı kıracıd r. Keza ta· 
riki hu tat m r ıl ıkı d r 
ıiilııc hanenın 

arma bır 

....... ~ ......... ~ ....... 
D ~ ... 1iz hastanesi 

Diş tabibi 

Be 
Kadıkay - Albyclatzı 

AH upa at-ya hat ııdan avdet eden 
Almanya miaiye \C vıl di)e ceınİ)etı 
has .dan 

Dr. A. ASIM 
Ha tulann her gUn 15 • 17 ye 

k ıi r Şi)iıfo hususi hastane inde 
kabul etmektedir. Tel Be) oıtlu 2221 

tiluac: a ıı a lıır oda onilnde zc.minı tq 
ko idordım Kır soknl'ına methal ve iki 
ltısıındım nıurckl..ep setli ufak arsa ve 
m z, ür or oruıı üzt.: inde alı~p kapı· 

sının ilıtuııd 28fumara muharrer mez· 

kur dısrdilncii han ye giri dikte Zf'mıni 

tat döşelı harapta bir ocak mahalli ve 

mermer mu luk ta.,uıı muhtevi olup bir 

heli ve bır kömurluk üst katta bir sofa 
üz rinde ikı ) ilk le bir dolap iki 

oda 'aıdır. Mezkur aofanıu ilu dılı dı· 
Vlll"l&rı klrgır fannı -ı oltodur ve be§ 
lira icarla Mustafa Çavuı sakindir. 

Ktr.a tarikı has ta§ merdh enden yirmi 
dört ayak ba anı la çıkılıfıkta c .. dit 26 

numaralı be ı rı hane}e girıldikte zemmi 

,;ıınento koridoru ınuhtevı ta~lık üzerinde 
alaturka ocaklı 1 ir mutfak ikı oda bar 

heli ancc methali bµlunan koridor ilze
rınde bır &arııı~ ve hır yük vardır . Uat 
katta bır sofa 1t'r

0

nde bir )llklil ve bü-
uk bir oda a il ilstil betık örtnlil çatı 

ura ı ı an ıb.. lir. Mahiye 10 lira icarla 
Tanaş efcndhe kiralıdır. Fe' ı "le i ah§ap 

ve muhtacı tamır beı bap hanenın temamı 
altı bııı lııad r. t tiruına fazl bedelle 

al p o nla ' ı ba zıyade m ıl • at al • 
ınak ı te;enl r k }meli muhammen ·iııın 
yüz<le oııu ı ı tınde pe) •J-:.. ını ve 
929 3789 dosya nı ımLrası ile htanbul dör· 
J ı u ı ra m ınurlu una n ı raraat etm~ 

tarıhıe at 14 te.ıı 15 
on miı &)edesi pılacağın-

r 1 rın bızzat e )& bilveklle 
ar 'e hatır buhınmıyan 

da ının k fi')et eylemıt 
ur. 

Felemenk Bahri Sefi 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karak&y hanı 
dairei mahsusa telefon Bey. 
eğlu 3711-5 Merkez posta
nesi ittisalinde Alialemci lwı 
telefon lstanbul 569 be1119Yi 
banka muamelib ve enmiyet 

kasa tarı icarı 

Istanhu1 San'at Mektebi 
Müdürlüğünden 

12 Teşrinievvd 929 Cumarte.i 
günll tedrisata. ikmal iatib•nla
rına 1 T qrioieVYel 929 da ha,. 
lanacalctır. 

ikmale tabi olmayanlar 12 T ... 
rinievvel 929 Cumartesi gtlal 
mektepte isbab vtlcut decektir. 
J .stanbul Betin'ci icra daireaiıaee:M•h• 

ve fıırahtu mukatrer bir &ele& vao -
maaa iki adet beıer mumluk dı\111 .... 
danı, çini soba, iki büyük dört klfP 
lev~ maa çerçeve ve saire (25-9-939) ,.. 
ribine mLİfladifıÇarl&Qlba gfla.ü IUt 08 ... 

çuktan ıtibaren BeyaAlwıda s.q ....... 
da (10) No. apartum&llln öaüıadıe lıi..,.... 
yede furuht olunacatnıdaa talip ,._,_. 
ye•mü mezkGrde mab•h•lhnde ı... ... 
lwıacaıı. memumıa mürut eylemel.rl ... 
olunur. 

~--------------------------J staııbul mahlteıaeı uliye Biriaci T'...,... 
d1&ireainden: latmbul biriaei ..,. 

mahkemesinin 921.ı3125 No. clal.JS O. Pi 
pi hiraderlen lat&11~ d6rdfiacı9 ftkd' ... 
nında mukim f&l'k Teoebbüata -6a _._ 
ti aleyhinde ıkame eylediji sarar "liJd 
davasının eaııayı mubakemeaiade ~ 
gihı meghul bulunan müddaaley1a blldaa 
da ılıloen teblipt icraama mıhkcmıre g. 
rar verilmif ve muhalumıenin iCftllll& .. 
10 • 929 tarihine milladif ~ .... 
aut 14 ıe a1ubrrer bulanmut oW.,._. 
daıı yövmi muavyende bulunmachla " .,a 
ekil ndennedili taktirde m\18 +' 

g vab y• toraaana tevaell kıl..._,. illa 
olaaaur 
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N?rveçyanın halis Morina balığı 
baş mansulü alemşumul ınarka 
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~---- ---=-

Gayet taze olarak gelmiştir. 100 kuruşa kiloluk şişelerde Hasan Ecza deposu 'toptancılara büyük tenzilat 

Askeri müna· 
kasa ilanlari: 

~······ .. ···~~ ... ···1 
Fındıklıda 1\1. M. vekaleti sahnalına i 

komisyonundan: j • ,, .. ,,,,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............. ···-
17. 9 • 929 tarihlodtı ih~le edileceği ilin olunan Bursadaki. ~ıta~t~~ ihti7ac1 

olan una tahpler tarafından vorilen fıat bahalı çörüldtilunden ıha· 
lesi Bunada ukeri oatı11 alma komi•yonunda 25-eylü1·929 çarpınba günü aaal 15 te 
Y•'Ptlmak. üne talık edilmi t r Tahplerin BurM<l~ki ın~iktir ko:ııi.syona ıniiracaatları. 
yerli mamullttndan yüı bin _meıre kaputluk k.umııı nıubav.aa•ı ••ı••'. 1.&rlla müoa 

k11aya konulmu~tur. lhaleın 28-cylül-9~ tarıfune ınu•·.aılı{ rıınıJı ·~"l qat on dort 
huçuktur. Taliplerin şartnaıne ve nünıuneı,ini gOrınck lizr~ her l(Ull \ıı •tırada rnerkeı 
satın alına kor ..... ıayonuı:.a milracaatlan \t müna~a:<nya i~tirak rdt·et kl~rin o gün ,.e 
!Sattn evvel tek.lif ve teminat mektup)arın1n makbuz mukabLJnde nıeıkfır k.oıni~"·on 
riyuetine te1'di eylemeleri. " S ""_'•unda buluııao kıtaat ve müos<esatm ilıtlya<ı olan. •frat e1< meğ! kapalı zarfla 

tnilnakaaaya konmuştur. ltıaltsı 28-e)lul-929 cuınarte-!lı gunu ı<a.1\ 1.) te Sartı!Htnıla 
&Ak.eri utın alma k.omi~)OD"lUdö a~krri s.ıt.n alına 1'.onııs)OflUJlda ~I\} 11acaktır 'falipltrin 

~amıo:-ıdaki m~ ' ür kCJın:s, ona IJIL r ı ... cn,tları. 
' ' orurndaki kıtF.&tın ihtiy~cı ulan ekmek kapah zarfla münakasaya konmuotur. lha· 
"s' le<i 29 • Eyıtıl . 92'l pa•ar gilnüusaat 15 te Çorum da a keri '8tıu alına lrnnm· 
)Cını.:nds. yapılat"-k.ttt. Taliplerin Çoruındt1.ki mezk.Ur komisyons muı nc:aatları-B ordaki kıraatın ihtivac' olan ekmek kapalı zarfla ıni.ınakasaya konmuştur. "lıaleaı 

30 e)lUl. 9'}9 pa1.ıırt~si gi.i~ü eaat _ ıo da. Borda askeri satın alma knıuİı,)onunda 
)apılacak.lır. Tahplerın l:Jordak.ı nı~1kur k.omı~yona mı..rae.aatlRrı. 

yer~.i mauıul&tından ik.i yüz hın oı~tre el~~aelik. k~nıaş rnul.ıaya edilecektir.Kapalı 'Zarfla 
muoak.asaya konulml:ştur. lbale"'l 28·eylul-929 tarıhıne mli.,jadif cutnartee· ·· ·· 

d 
. 'l' ı· . . . .. . - ı gunu saat on 

örttür, a ıplerın şaıtnı.me \le numunetını gormek lire her giin Anka d k 
alma kon.ia)'onn riyrsetine murscaatları ve munakatıava i•tirak d rkal •. mer e.~ ~atın 

d l kl
.lf " e ece erın o gun ve 

autın n evve tr ve teDıinaı mektuplarını mnkbu m • h'l' d · . . . \l•I ı ın • mezllllr k.omıs-
yon rıya~hne teYdı eyl~mcleri. 
Ü krdul ihtilyba_cı içın _ı,um~ '° astarı ciheti a•keriden verilmek şartil· 450 tam takım 

ışık e ıse Ye 500 ••pul ile 1"00 k t · · ·l 1ma~ - . 
1
. 

1 
. "' a çama~ırın n1a!'arıfı saıresi rnüteahl idine 

ıı o ~ uıre ıma ıye erı kapalı ıarf rı · · · n2
9 

.h. .. . . usu 1 e munaka!a}a konrr-u~tur. ihalesi 25.e)liil· 
• lalı ıne musadıf C,:arı•mba günü faal J 5 le l•tanLulda F, d· 1 d r . ·· ~ ı da . 

1 
ın . .-1. ı a .nomıs)OD Jlnuz 

nıuna.aaa ea onur. )apı "-•aktır Taliplf'rin cuı.rt · • - • 

1 1 J
·r 

1 
. . • ....-- nnme suretını vırmı kur.uş ruuka.Lilinf1e 

• ma aı:ı n tek ı uame erını şartnamed k' t -·• 'b ·ı · leri. e 1 &r.t.U& ı zar ı e k.oıııısyun rı) a.etıne yernııe-

A ıeni münakasa sur.tile 16·•>ıuı.929 ıaıihin<le ihale edileceği ilin olunan e~ ton 

1 
. kırıp!~ maden kömürüne talip çıkmadığından pazarlık!• alınacaktır. Faıarlıkla iha· 

esı 26-oylül-929 per<enbe günu·· t 14 ı. • .. · · . . . "" saa te ~omıı)'onumuzda yapılacaktır. Ialıplcrıu 
ıa.rtnamesını komısyonumuzdn görmeleri ve ıanıaoı mezkUıda komiıyooumuıda hazır 
bulunmaları ilin olunur. 
J ımir ~e civarı.ndak.i kıtaatın ihtiyacı olan oduıı kapalı zarfla münakasaya konınuştur. 

Ihalesı 26-oylUl-929 perıcnbe günü aaatl5,30da !.mirde müstahkem mevki oat:n aluıa 
k.ouiıyon~n~a )'llpılacaktır. Şartname ı;ı;ureti komiayonumuıda ınevcuttur. Taliplerin 
prtnıme&ını görmt:k. üzre komiıyonunıuza ve tek.lifoan1elerini vermek: üıre lınıirdeki 
meıkQr komisyona mü.racaatları. E laıi.~ek_i k..~atın ihtiyacı ola.n el< mf'k kapsn uu fia münakasa)& kuiJn1u 1 tl.r. I •. al sı 

5-lıınncı tccrın-929 .cum~lesı ~inıi :-aat 15 te Eld.zizdu a~kcri Mhn alma komisyo
nunda yapıla<'&ktır. Tahplenn Eıa.zızliek1 mezkür komisyona müracaatları. 
Kapalı_ zarfla -~b~le edile.ceği ilin olunan He~·hurtt.ak.i k1taatın ihtiyac-ı oJan dilı kırma 

una thale guntinde talıplet" tarafından verılen fıatlar pahalı görüldü~Unden bir ay 
ıar_fında Bayburt. ukeri ••tın alma komiıyonu tarafından pazarlıkla alınacaktır • Talip
lerın Bayburtta\ı..ı aıezkfır komıayona uı~racı.atları. K apah urfla ihale ~d~~ece~i i~!n oluuan Sarıkamı~taki k atın ihtiyacı nlan arpo, ot 

Te samına ihale gunund_e talıpler tarafından ,·erih~n fiat ı.;ahah ~iirüldıiğUnden Lir ay 
u.~ında_ Sarıkamışta askerı satın alma komisy•Jnu tl'\rufında.n ı>a·llııhkla alın:ıC'aktır. 
Talıplenn Sarık.amıştak.i mezkUr komieyoua müracaatll:lrı 

ı. Ö~i;~;ü.·. 'k~i~".;d~. ~~t~~;ı;;.~·. k:;;;;;.;;ı-:;d~~ "ı 1 
• •• J $ ".' .. "''''"'.'""_··.~~ ...... _ ...................... ~~..-..-··· ····eo.• 1 Z e~ burnunda ıhıarı ku~uk 7.abıt nıektebı bıl'as1 nın dalıih 1azı nıs.hnilerinin ta. 

mırı pazarlıkla yapılacaktır. lhale~i 24 Eyiül 0~9 6r:t.lı ı•liııü. ,.aal orılı .. t ·ıı 1·,·ı,nr • 
yapıla ktr T r 1 · · · . " . • ' ' " natlarilca ı .. & ıp erın ,artnanıesını görmek. ve pıtno.rueJe )a.:1h uian fl'"'kildek.i teuıi-

e k.om1syonumu1.da haı:ır bulunmaları ilt.n olunur M :::r ~bauma1 t~danhğı Tc°'kifhan~sinin bazı maha11('r\ni:ı tanıiri "atnrhkla ya·ıtırıla. 

T 
• ' eoı 23 • evlül 929 t . ü L . : . ' . diplerin . . ı • pazar eAı ,gun 11aat un t:ş en ıtıhnren vapJac..ı.ktır 

k 
tartnameıını gorınel · ..... d l · · omiayonuuı rla h erı ve ça.a.~name e yazı ı olan t\: -ildtkı t~ıuioatlaı·iyle 

ı d •= bulunmaları illn olunur 

Ç or. u. • ne- C\.\t külliy,.ıli mik • . mıft1r. ltıale 23 ~) h11 929 darda eger takımı ıle Cf)'B.nı_n sahlına;;ı takrrri..ır t·t· 
lı.omisyonuna mUracftatla .

1
• Çarşanha gunü •aal 9 taliplerın Çorkdnki oat·u alıı a 

·b · . rı 1 ... n olunur K ıtaat ı tıycı ıçin 186750 57 · 
ibaleai 25-Eylul-929 aalı ~n .. 0627 kilo arpa pazarlık suretiyle mulıa•ya edilccekıir 

meıini görmeleri ve oartnamede uy;;~t onlhettcn .itil>artn yapılacaktır. T~lir•leıin ~ı;trıa: 
1 1 

·ıa "' oan tckıl<l k' t . . . hanr bu unına arı ı n olunur. e 1 cmınn.tlarıyıe kotni..ryo:ıuınuıda r· ÖÖ~d~~cÜ i:~i ;;;,~ :~~U:~i:;·k;;~··-··---ı 
,,,,,,_ .............................. , ..... ,. mısyonundan: . , ............................. ~ 

Kilo 
11000 
1"500 
14000 
11000 

Cinıi 
Bulgur 
Nohut 
Soğan 
Kuru fa_ulya 

5500 Mercimek 

irtibat zabitliğine •• ...... _._ 

28 • 8 • 929 tarıhındPn ıt 'L . ı arf"ıı hır ay .ıarafuıda patarlıkle. 

28 • 8 • ll29 dan itibaren bir h 
4 • t). l?24 1ı;ar~amtJu güntı aaa~ı~ı'tırfınrl~ lf·ındit ve 
eJileı.:ektır. te ıhalcleri icr.ı 

3500 Pirinç 
E!ki,eh:roe lla\'a kıtaatının ihtirarı iı;in ynkarOa yaııh (6) 

nnda ki mf'~rulı.:ıt , l"çhile ınuLa)aa eılilcc k.leri.n1len taliplı·riu 
komisyona gelaıeleri. 

kalem tnekın h. . 
Y 

. ızr.ıa-
e\ nıu nıuay, euındı' 

........... ,., ...................... ~ ........................... . l ?.lektıtibi aekeriye satınalın't komisyonıtnd;~~··i 
"S~t "•• ~::u:ı •••• ... , " .. ...-.... " ••" ... .,., ••-......: 

Kilo Kifo 
!~ ~ .' r•r:iye Mektı·bi için 

SOOo ~ • ~u ~na Ha tanesi • 
3 <l 

1 11 
·ı' l ıbbıy• ~\ektebılo Haydarpa,a Haatanesi için 

d 

Ballk a maıl 11 "~ e hıl'.alarında mık tarları muharrer ~üt. ve Y.o. ğurtlar 3 şartn.-ıme4 

e olara vap an munakarıa ve pa l"' d . ld d rar paıarlı~ı :M. Eylal _ 92'1 s.1ı 7
"' ı~ın •ki fiatlar f;!!11i ~orülmuş o. uğun an tek· 

Ö 

.. d ki M halli mab d . gnnu aaaı 14,00 da Harbiye Mektebı yemekhaneleri 
nun e a susun ~ ıcra kıhnacak.t 'l' ı· ı · · • ı, n muracaatları \·e · t' k. . . ır. a ıplerin ~tıuune crı lÇH.i r.omı::ıyo-
ul mu'a '' ıra ıçın de paı.arlık. malıallinde hazır Lc.lunuhuabı ıl•u 

o unur. 

G 
ülban< Illl! on i için ifuyı tr.l'hhüt t pazarlığı icra kılınan 40000 kilo y • m•>•n mlil•ohhidi D?.rn ve hc•ahına olarak 

lığı ~4-Eylill·9Z'I Salı ~ünii aaat 14 30 doğuHrdun. fiaıı gali ~öruidü~unden tekrar fU&r· 
. • a arbıye Mekt b' h 1 . . d k' 

mahalli m111'.a11 na "il k.ılınaca1'.tır T r 1 . ' e ı yemeK llııe erı önun e ı 
· a ıp erın earlul · · · k · 

rac .. atları "tı ı·tırak ı.11 u de J.ıdzatlık mahall" d h wepı ıçın omı!:ıyoııucıuza oıü ~ 
\\ k 

~ ın d azır bıılu l ·ı~ 1 

A 
tık:crt · er ıçln m;1nıı.kasa\;a konul 'k· , nu nı'l~ı ı an o unur. 

• . ı an ı ıncı 75000 ı. 1 I' il . . . tıoı " g r 1 düğunden pauriığı 24 Eylül 0 .ı o ver ı p avlık Pırın<1n 
bi '°meıdıanel ı öuimdeli:i mahalli mıh!u u 9; 9 •lı gpnu ... ı 15 te Harbive Mek· n icra k lınac nr 'fal' t 
nıet\ • kom ona muracaat!erı ve iıtırnk ıçin d , k · ıp erın prtr.a• 
c_\ 11. ı 'ıl:ı oı r. "- pa .. ar.. ıral.ıe..lınde lıaıır bul'· 

A 
1 

e az· 

1 
11ne 
af ••• 

Yolcu veya 'ük na Ietmek için bi.,. n~~ il vasıtası aradıgınız zaman hıltıra ilk 

DOÇ kamyo~udu'r. 

gelecek 

Kamyon alınırken gaye, azami yükıl en az masrafla ve en seri surette nakledecek bir nakil 

vasıtası elde etmektir. l\ıJenfaatını takdir eden bir nakliyecinin Doçtan başka kamyon almasına imkan yoktur. 
Doç motörünün kuvveti, yokuş ve arızayı hükünısüz bırakmakla şöhret kazanmıştır. 

. . Şasi. ve t"Z)ik göı·ebilecek bütün akımm kaıuilen yüksek dereceli krom ve nadyonı çeli· 

l~ıııden ımal t>dilmiştir. kullanılan en küçük 
Her parçasından azami hizmet bekleyebilirsini? .. Doç kamyonlarında 

vida bile yerine konınadan tazvik altında tecrübe edilmiştir. 
.Frenlerde altmış be) ;;irlik bir kuvvet inkişaf ettiren motöriiııün benzin sarfiyatı, 95 kilo 

metroda bir teneke ben i. dir. rıört tekerlek, hidrolik f nlerle mücehhezdir. Karlı nakliyecilik yapmak, yalnız Doç kam· 

yoniyle kabildir. 

Türkt~f e, için umumi vekili: 
eınal Halil, Mehmet if at ve şürekisı 

a c•han ~ Vf' satış yeri: 
l . oğln fıo;tlkliil .:adde\Oi 1 ro 168 

''c cfoıı Beyoğlu 742-743Telgraf:1'atko 

ra 

l 
Ankara : Zahıtçı za<l ve şe iki 
İzıuir : rtlnlunut Celalcttin bey 
l .ıyscri : ~hıhacldis z· ele Alim bey 
Au~ na : ~h h .rı·em Hilmi bey 

(;aziayiııtup: Güzel bey zade f:Iasaıı 

~~~~~~~bey 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jandarma karakolu 
Telefon Beyoğlu 1755 

• 
başında 

Diyarbekir: Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 
Edip beyler. 

Bursa : Nasuhi Esat bey 
Samsun :Esnt efendi zade Seyit Bilal B. 
Giresun :İsmail zade 'ahit ve şürekası 
İ!ipa.-t : İntibah şirketi 
JUalatya : Badılı zade Tahir bev 

---

t .... ..... 
u. 
tle 

... 
le.. 
·-

... 

hı 
bu 

··-•• 
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Has vvet ans mziık. ad mi iktidar, sinir, ve. ~1'1' 
s r aca ve kemik hastal•klarına naf~d ~ r· 

..:lasarı ecza deposu 

• 
{şte,.}311İck mühendisleri ta-

rafın~an İmal olunaıı 
MARKET ( MARQUETTE ) 

Görüriü.şü V.~ harekatı iti
barile Buick ka·dar şayanı 
hayret ~lmakla beraber da
h·a küçÜk_, daha hafif ve da
h~ ucuz gayet zarif bir araba 

BUiCK - ~IARKET (~IARQUETTE). 
~··· .... GE:\ERAL MOTORS MAi\ll'L\TI . 

Umum Türkiye Acentası : 
OTOMOBii. TiCARETi T. A. $. 

O. T. T. A. Ş. 
Beyoğlu lsti.khH . Caddesi No. 2:39 Telef. B. O, 2866 

Aylnrca yapılıın daimi ve rnüstemir 
1aharrıvııt, "e Buickiıı imalinde 

2:l seneliı: Lir ıeı.:ı ul.ıe ile mücehhe7. 
olnrı • Genen.ti Motorsun nnısııbnka 
meydanlarında ) apılan çok dikkntH 
ıecnılıelerden sonra nihayet, MARKET 
(MAHQlJETrE). Buickin yanında, ~ 
tomobil piyasasında bir yer almağa 
kesbi liyakat etmiştir. Gerek büyük 
)'Ollarda, gerekse kalabıılık sokaklar· 
da Buick gibi canlıdır. İleri atılışı Q. 
c;Cınc-u vitesle Buick knt.lur ıınidir. 
Bovle olmakla IJcrnbcr :\lAHl\ETin 
letafeıi hııc;kadır. 

Radyatörünun omuzlttnndttn arka 
çamurluklara kadar uzunaıı hututu 
!amamile yeni ve cazip hir şekli ha· 
ız_dir. Renkleri koyu ve zengindir.~eç
hızatı \'e mefrusatı asri hüsnü intıba
bın en son nürİnınesidir. 

\'eni M AHKET (MARQUITE) • en 
ufak teferrüatına kadar temayüz eden 
ve ehalinin daima zevkle temaşa ede
ceği \'e hiç bir vakit unutamıyacağı 
bir arabadır . · 

Kapotu altında mahfuz bulunan 
büyuk motorü, bir Buick sahibini bi
le memnun edecek kabiliyettedir. 

Bu şayanı hayret otomobili her 
hangi bir Buick acentası nezdinde 
şimdiden temaşa edebilirsiniz. Sizin 
için hiç bir taahhüdü tazammun et: 
memek üzre arzu ederseniz bizza• 
kendiniz idare edebilirsiniz. 

Onu bugün muayene ediniz, Ken-. 
"diniz kullanınız • O zaman 2,000,000 
Buick otomobilini imal edenlerin, Bu
icki meydana getirmek için 25 sen~ 
lik bir vakit sarfedenlerin,) MAR
KETi meydana çıkarmHktan tefahur 
etmekte ne kadar haklı olduklarını 
ırn lnyacrı ksınıı · 

Istanbul vilayeti Maarif müdürlüğünden: 
lıtanbul Vilayeti İlkmektepleri 21 Eylul cumartesi günden itibaren talebe kayt ve kabulüne başla

yacaktır. Çocuklarını kayt ettirmek istf'yen velilerin nufus ve aşı kağıdı ile sıhhat raporu birlikte her 
gün 9 dan 16 ya kadar mektep idarelerine müracaatları ilan olunur. 

SeyırDsefaD rn 

Merkez Acentası; Galata Köprü ba· 
şında Beyo~lu 2362 
Şube Acantası. Mea'adet ballJ altındr 

lstanbul 2740 

Ayvalık sür~ at postası 
( MERSiN ) vapuru 24 Eylül 

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

Gelibolu için yalınız yolcu 
alınır ük alınmaz. 

Muntazam Bartın Postası 

E .. di Vapuru rcum en nur 2a Eyıu.ı 

P • gününden iti -
azartesı haren her hafta 

muntazam Bartın Hattına azi • 
met ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Eminönü 
Rıhtım ban 2 numaraya müracaat. 

Melefon: lıt. 2684 

ıru ..... 
tın Sadık zade 

Biraderler vapurları 
KARADENiZ 

1'1UNTAZA1\I YE LÜKS 
POSTASI 

SAKARYA 
Vapuru 23 Eylul 

pazartesi glin~ai:i:mı 
rıhtımından hareketlc(Zongul
d ak, lnebolu, Sinop, Samsun 
Ordu Gireson, Tırahzon ve Rize 
iskelelerine azimet ve avdet e· 
eccktir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes 
adet hanı altında, acantasın 
müracaat Triestino dairesi Te-

lefon : Istanbul 2.341 ~ 

Satılık ev 
Osküdarda Altunizade mahal· 

lesinde Beylerbeyi caddesinde 
( 20 ) numaralı ve vaai nezaretli 
ahşap bir ev satılıktır. Dört oda
sı, motbahı, bodrumu, geniş hah· 

çesi, aahrıncı va rdır. isteyenler 
Üsküdarda Hakimiyeti milliye 
caddesinde küçük hamam köşe· 
sinde tütüncü Nuri efendiye mü
racaat etsinler. 

İlan 
Zonguldak defterdarlığından 

almakta olduğum malwiyet maa
şımın tatbik mührünü kaybettim. 

Yen isini yeni harflerle yaptıra
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Üsküdarlı Ahmet 
oğlu Ahmet Cemil 

Osmanlı Bankası 
31 Mayıs 929 tarihindeki mali vaziyeti 
Mevcudat ve matlubat 

Hisse ıenetlerinin fe!viyesi talep edilmemiş olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda mevcut nuk ut 
Kı!a vadeli avanslar \ C roporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cuzdanda mevcut kıym::tler 
Bor~lu hesabı cariler 
Rehin nıukabıliııde a\'nnslar 
Kabul tarik ile borçlular 
Gayri menkul maller ve mobilya 
Müteferrik 

Umumi Müdür Muavini 
A. H. Reid 

[~· 
~ 

Düyunat 

!sterlin Sh P. 

5.000.000 - -
2.853.598 16 10 

650.026 10 8 
4.824.955 4 -
1.966.813 2 8 

7.882.313 14 7 

:·t 243.966 8 -
2.430.024 13 6 

664.827 9 9 
/ 258.951 17 7 

29.775.477 17 7 

Sermaye 
NizamDamei dahili mucibince ifraz eJilenihtiyat ak~esi 
Mevk ii teda\ ulde bulunan banknotlar 
GörUldUğUnde ödenecek senetler ve vadeli ıeııetler 
Alacaklı he!labı cariler 
Vadeli bonolar ve hesaLı cariler 
Kabuller 
Muteferrik 

isteri in 

10.000.000 
1.250.000 

482.310 
238.759 

11.938.066 
2.781.870 
2.430.024 

654.445 

29.775.477 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Muhasebe Sefi ve ikinci Müdür 

1::. Hodler 
Umumt Müdür 

De Sorbier de Pougnadoresse 

Sb 

-
-
18 
6 

18 
18 
13 
2 

-
17 

P. 

-
-
2 
5 
4 
6 
6 
8 

-
7 

marka 

( MANDLEBERG) 
Empermeablize gabardin 

PARDESÜLER 
gelmiştir 

Vücudü rüzgarın tesirine karşı 
muhafaza eder 

Hafif ve giyinmesi kolay 
Yalnız Galatada Karaköyde Voyvoda 

caddesi karşısında 

EKSELSiOR 
Bil\ iik elbise mağnc:asında satıh r, 

ingi liz biçimi gayet rn lı ntahal!..:·e muhtelif çeşitlerde 

· Kostümler ve .l'ardesüler 
ve muşamba <lairesin<le h ıı.nımlara mahsus gayet 

müntahap ve son moda 

ipekli muşambalar 
dahi vnrdır _ 

TEDİYATTA TESHİLAT 

> Levli ve nehari 

üstökllc§D Düsesö 
Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün müracaat olunabilir. 
Şehzadebaşında Polis merkezi arkasınd 

~ Telefon ls. 2534 < 

Nafia fen mektebi 
müdürlüğünde~ 

Mektebin bir senelik (et, ekmek, kaşarpeyniri, kurubamya, ka~ 
nışastası ile sebze ve kok kömürü) 26 eylül 929 perşembe günü ""-
14 te kapalı zarf usulile münakasaları yapılacağından taliplerin ~ 
ve saatinde mektepte komisyona gelmeleri. 

.. 

> Leyli ve nehari 

~:keke FEYZİA Tİ LİSELERj A~:ıtk:~~~t/e 
Bütün aınıfları teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt ve kabut 
itlerine hergün aaat 10 dan 17 ye kadar devam edilmektedir. 

1 tetrinievvelde aınaf yoklamalarına ve 5 teşrinievvel 
cumartesi günü derslere batlanacakbr. 

> Telefon: fstanbul: _1995-3496 ~-!!" 

lstanbul Dariilfünun 
Eıninliğinde 

Mesaisile dünyaca maruf iıviçreli profesör (Askanasi) tarafındl 
(Muhu izamın) vezaifine dair 23 · Eyliil - pazartesi günü saat onattı 
Darülfünun Merkezi Binanın (1) numaralı salonunda bir konfer 
verilecektir. Arzu buyuran zevatın teşrifleri. ,A 

Konservatuvar müdürlüğünden 
Yeniden talebe alınacak ve eski talebenin kayıtları 

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

Kaytlar Eylul sonunda kapanacaktır 
Şehir bandosu için de talebe alınacaktır. 
• Aynı günlerde ınüracaat olunınası. ~ 

Orman ve Arazii vakfiye müdürlüğünden: 
Büyük derede dere sokağında kabristan mahallinde vaki bir ~ 

kulube üç senelik icare verilecektir. Müzayedesi Teşrinievvelinin fi' 
dokuzuncu cumartesi günü saat onbeşe kadardır. Talip olanların ' 
tanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi idaresine mürac' 
etmeleri. ~ 

E:nzaro ammeye 
Muhterem ehalimizin sıhhatini nazarı itbare alarak fevkalid' 

dikkat ve itina ile işlemeğe başladığımız ve sıhhatini seven .,e 
koruyan münevver halkımızın mazharı rağbetini çok az bir P' 
manda kazandığını ispat eden fevkalade 

BüJJül< ada ral<ısının 
gördüiü teveccühten dolayı şimdiye kadar ŞIRAK firıP~ 
altında çıkarmakta olduğuml\Z KONYAK, V O'f .I{ 
ve ROM uda badema BÜYÜK ADA firması ~Itın;; 
piyasaya sevketmekte olduğumuzu muhterem ve kıymetlı ı:n 
terilerimize arz ve devamı teveccllhlerini rca ederiz. 

BÜYÜK ADA MÜSKİRAT fabrikıJl~r• 
•Glata-Beyaztt sokak numero (35-37) Tel. Beyoğlu 1240 ~ 

====~~~--:::-~~~~~~~~~~~~~~-------

Tahta nıunaliasası 
Pendikte serom darül'istihzarı müdiriyetinden: \lştı1' 
Sandık imali için alınacak tahta alerı.i münakasaya konın ştit8~ 

Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün, mür.aka~a~.a 1 

8t 011 

iç.~n de y~vmi ihale ~lan 9 Teşrinievvel 92? ~arşa~~a. gunuk:~iı~D" 
dortte defterdarlık bma11nda müessesatı zıraıye mubaıaat 
nuna gelmeleri. =--~ 

M;;;;t Müdür: Ea' at Mahınut 


