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FiKiR KU
RAKLIGI 
Fraıııızca çıkan yarı reomi fiin· 

4elik bir bulırar ırazeteoinl ehemmi
yetle takip ediyonııa. Bu gazete 
bıılırar edebi hayabnı yabancı ka
rilere tanıtbtı ırflıi, lntitar eden 
romanlan da mııntazaman tercüme 
ediyor, 

Uzıın mGddettenberi edindljim 
fikre ıröre bu edebiyat lptidailikten 
büıbQtOn çıkmıt. orta bir Avrupa 
edebiyab haline ırelmiştir. V aktlle 
rııı edeblyab da böyle idi. Sonra, 
o edebiyata nafiz olmata bile batla
dı. 

Eveti elli aene evvel munbaııran 
bir köylü mllletl olan bulırarların için· 
de timdi, habn ıayılır edipler, 4alr
ler, romancılar, pek mahir resaam 
ve heykelbraılar var. 

Halk flklr cereyanlarına cidden 
alika ırllıteriyor. Herkea okuyor. 
Tabıil mecburiyeti fU ıon zaman
larda bir kat daha ırenitletilmlı. 
Sofya lıuabuında ıreceleri, iÜn
dQzlerl çok ıımumi konferaaılar 
veriliyor. 

Tekrar edeyim: biltün bu eere
yan elli ıenellktir. Ondan evvel bu. 
lırarlar yalnız kaşer peyniri ve yo
tıırt yapmakla aıeuuldüler. 

Orta tabakadan bir bulgarııı 
evine ilt•eniz orada edebi ve fikri 
bir mübaheıeye ıahit olabilirıinlı. 
Vakit lafla ıreçmez. Maddiyat hayab 
botmamııtır. Gazeteler fikri, hava
diıl ırünü ırOnOne vermezlerae ıanki 
mühim bir cinayeti, bir zel•eleyf, 
bir ldlıı.bi.... t•"-ld aıonQ yazmamıt 
ıribi olurlar. 

Bize ırelellm: Oımanlı edebiyatı 
yeni lmllya ırelmiyor. Şüleyman 
Nazif merhu..n aat olıaydı bihakkın 
ırütekait olacaktı. Fakat yeni ede
biyat ta dofmakta ırüçlük çekiyor. 
Yükıek tabaka munhaoıran yabancı, 
hatta fran11z edebiyatı ile iktifa 
etmektedir. Abone ve aatıt olmak 
üzere M lıluıtration ., un Türkiyede 
bin kadar müıteriıi var. 

Dil bilir tabakadan maada11 için 
edebiyat, fikri hayat durmuı ıribi
dir. Memurlardan bir haylısı mek
tebi bitirdikten ıonra bir tek cilt 
kitap olıun okumamııtır. Konfera
nı\'ılık henüz bizde dotmamııtır. 
Hiçbir edebi cemiyetimiz, akade
mimiz yok. M .. cmualarımız tesadü
fen ilrne teallQk eden bir yazt ne
trederlene kariden mahrum olu
Yb?rlar. Fikriyatı tenmiye edecek hiç-
ır alet h" b" . ' ıç ır vaeıta yok. 

Kü~llp~ane dedijtimiz yerler bi-
rer müzedır A k . 
"h · nca eıki neıneleri ı tlva eder. Oraya 'dl 

1 i• P te maJQ. matı taze emek milmkQıı d ,..
1 dd' 1 e.,ı . Ha-

yatın. maal ıdi? mayan kıanıını külli. 
yen ıhm e yoruz. 

M111r edebiyatt, matbuatı b'I 
ılıkö . ıe 

bir cani il' ıterıyor. Bu canlılık 
ıröıterilen alakanın eaeridir. 

Bu derece ihmalimizin ıebebi 
nedir? 

Ahmet Mltat efendi zamanında 
her çıkan eoerin ilç bin kadar karii 
olıırdu. Şimdi o da yok. Azlık. bir 
tabaka vardı ki aralarında edebıyat 
•Öz mevzııu oluyordu • 

Buırün lıe o tabaka tilkenmit· 
tir. Lakırdı zemiııleri büıbOtün bq· 
kadır ve tatııı.zdır. Bunun sebebi? 
Sebept n ziyade meı'ulii? Evet 1 
me'ıuliyetl aramalıyız. En bilyük 
mea'ul halktır, bizzat kendlmlziz. 
Edebiyattan, felıefeden makaat mad
di menfeat delildir. Llkin menfeat 
temin edici bir edebiyat, bir ilim de 
vardır. Bunu bile ihmal ediyoruz. 

Avukatlanmız içinde hukıık fen
niul, avrupalı zihniyeti, •vrupalı uıııl
lerl ile takip edenler ••yılıdır. Dok
torlanmıı bile &•yet az okuyorlar. 
Memurlarıtı lçlııde malGmatlarını ıre
nltletenler lıag kiti? 

Hayatta hır az daha mııvaffak 
olmak için heıap , defter tut. 
mak, dil ilbl mebadlyi lltrenen. 
ler ne kadar azl Afatı bir tabaka. 
dan yükıekine çıkmak isteyenlerin 
miktarı ne derece mahdut ... 
Çoğumıız bıılundutumuz ıevlyede 

kalmaktan hotlanıyoruz, Tab'ı in. 
<eltmek 1 in ırtızel un'atlara, ••· 

TlÜI ırll< oca i • ınHdl a 

Adliye vekili şerefine 
bir çay ziyafeti verildi. 

'---~----~ 

ZiYAFET ESNASINDA 
Bir kaç ırüııdenberl ıehrimizde bulunmakta olan Adliye velıi Mahınut 

Eıat beyin 'ereflne diiıı Türk ocattnda bir çay ziyafeti verilmiftir. Vekil 
B. Hat dlirt buçukta yanında mOddel umumi Kenan B. oldutu halde 
ocata ırelmifler ve ocak idare hey'etl tarafından iıtikbal edilmitlerdlr. 
Mahmut Eut B. ıaat albya kadar ocalıta kalmıt ve idare hey'eti ile 

"ril n. • ıo ım~tGr. ,. . .... ...... , . 
ıh 

Caısıuıs Kasam Tevfik .· 

Polis memurları aleyhi_ne 
bir müdafaa! 

Eararı aıkerlyeyı 
ifıa cürmOnden mü
ddei umumlBkçe 
mücrimiyeti talep 
olunan Kaaım Tev
fitin muhakeme • 
ılne dün devam 
olundu. Kasım aaat 
16 da hazırladıtı 
mildafaaaını oku -
mağa batladı. Geç 
vakta kadar biti
remedi. Ber mutat 
gene poliı müdü
riyeti birinci tııbe
ıindekl birinci kı-

aım başmemurlardan 
tikiyet etti. Reis 
Ha1an Lutfi B. Ka-
11m Tevfite teca. 
vüzkir liaan kul
lanmamaaını ihtar 
etti iıe de Ka11ın 
bıınu dinlemedi KASIM TEVFiK MÜDAFAASINI OKURKEN 
ve bu ıözlerine cıe, -·" edccejj ini, 
akıl takdirde mlldafaanamesinl yırtıp 
atacağını, lıterlerıe bu memurların 
kendi aleyhine dava açabileceklerini 

Zif ostan kurtu-

lacak mıyız? 

ıöyledl. Geç vakta kadar müdafaa11 
devam etti, bitiremedi ve ba9ka 
ıriln devam etmek Uzre mııhakeme 
talik edildi. 

Cenevrede 

Şıukırü ll<aya ıe. 

Eli silahlı 
şakı kalmadı 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey, 
iıtirahat ve tedavi için gittiti Y alo
vadan dönerken, bir ırazeteci arka· 
daflmııa, aaayıf vaziyeti hakkında 
tunları söylemişdir: 

- "Buırün Türkiyede eli ıililılı 
olarak hiçbir fakı kalmamııtır. 

Memleketin dahili aaayişi fevkali· 
de mllkemmeldir. Kel Bekir, Altın 
dit Oıman, Çangırılı Sebahaddin 
ve ıaire ır!bi azılı ıakılerden bu 
rO• eser kalmamııtır. 

Şakılerin derdeıtinde kllyl& de 
jandanaa ile beraber çalıtmaktadır. 

Bundan bir müddet evvel bir 
fAklnin derdesti eınuında bir 
kllylG hafifce yaralanmıfb. Hemen 
1000 lira tazminat verdik. Buır<tn 
kllyMi eıkıyayı yalnız hükGmeta 
haber vermekle kalmıyor, ayni za
manda jandaraa ile beraber onu 
,..ı.aıaaata çalıtıyor. 

Me•leketis inzibatı ile lltlhaa
llb aruında l'a1at 11kı bir mQ. 
aaaebet •ardır. inzibat ne kadar 

iyi, ne kadar mükemmel oluna lı
tihaallt ta o niıpette artar, çofa• 
br. fnıibabn ıııDkemmeliyeti aaye
ıinde kllylQ tarlHıııa rahatça ırl
debillr, rahatça çalııır. 

İıtihıalitımızın çotalmuı için 
utraştıtımız bıı zamanda iıızlbab· 
811Z• ne kadar ehemmiyet versek 
0 kadar yerindedir. Biz de bunun 
için blltün kuvvetimizle çalıtıyoruı • ., 

Vena meb'u.ıısıar 

Fır-ka namzetleri 
tesbit edi1bi 

lstaııbııl, 24 [A.A] 
Cemli beyden idhllil edeıı Bolu 

meb'uıluğuna, Haliç tiri.eti mildOril 
mlltekait erklnı harp miralayı mu. 
harrirlerlmlzden Ha1an Cemil bey• 
efendi, Sabri bayden lniıllll eden 
Maniaa• meb'uılutuııa ıabık fıtan-• . 
bııl valiıi Mlthat beyefendı, Nuret-
tin bevden inhilll eden Maraı meb
uılutuna lıtanbul mıntakuı maarif 
emini Behçet beyefendi cOmhıırlyet 
halk fırka11 ıımumi rlyaıet divanın
ca fırka nanııedi olarak teablt 
olıınmııthır· 

Dayinler vekili 
namzetleri 

Dayinler veklleti içiJı hükGmet 
naınzetleri teabit etmittir. Bunlar, 
Pariı büyük elçiıi Fethi, iıplrtolu 
içkiler inhiıarı umum müdürü Ze-

e ~ıoıı · 

!Posta ~e TeD1.91ır&f _ DşBeırl 

Dünya medeniyet merkez
leriyle İ? t~ bat temini 

Po&ta itleri hakkında Anadob 
da tetkikat icra ederek ıehrimize 
ırelen posta ve telaraf umum mü
dürü Fahri beyle bir muharririmiz 
dün muhtelif posta itleri hakkında 
görüımüt ve fU izahatı almıttır. 

-"Seyyakatımız on üç başmü
düriyetin poıta ve telgraf işlerini 

tetkik makaadile yapılmı,br. 
Anadolu cihetludeld vilayetlerde 

tetkikat icra ettik, netice şayanı 

memnuniyettir. Yalnız mobilya ve 
binalarımız ekıiktir. Bunun için de 
evvelce 575,000lira tahıisat keşfe

dilmifti. Bittabi bu para ile bütün 
ihtiyaçlar birden temin edilemez. 
Ancak ıeneden seneye yapılabilir. 

Atiyen şimendifer ırüzer:ınııı
daki tehirlerde yapılacak telefon 
tesi1atı için Erlkıon tirketinin bir 
talebi vardı. Bu talep vekiletçe tet• 
kik va kabul edilmiş ve meclisi 
aliye 1evkedllıaittir. 

Alınanlar, peııta İfleriınlz bak· 
kında memleketimizde tetkikat 
yaptılar ve 389 sayfalık bir rapor 
verdiler. Rapor tercüme edilerek 
tetkike batlanmıtbr. 

Anlı:aradaa lıtubula 16 1aat 
teahhllrle ırelen telırraf mea'eleai 
hatlardaki bir anıadan ibarettir. Bu 
huauahı tahkikat yapbnyonız. 

Y eflltı:lly telılz iltHyonuaa, ıUıi
HD llparif edilea ahizelerin monta-
jı ikmal edilmlf ve S • 6 ırilaciea 
lıerl feallyete ıreçllınlftlr. Bu ıayede 
timdln kadıır yalaı.z Loııdra, V\. 
rana, BerHale çalıtan tebizlerlınlz 
bıındaıı ıonra Pariıı, Roma, V artova 
Praf l'ibl -•klzf med .. lye ile de 
irtibat peyda etalttlr• 

Ankara lıtaıyonu, Anoerltıı:a, Talı
r an, Nnyork ve MoıltoN' ile çalıt-

... 

Umum mQdür FETHi ii. 
tıtına nazaran m•mleketlmiz b ;.ı!. n 
medeniyet merkezlerine clQtrudan 
do§'ruya raptedilmif bulııauyor. Bııa. 
dan ıonra telırraElar •aaıtalardaa 
kurtulmak dolayııile ıOr'at M•Mt• 
mit ve ikti1at ilemi için bu ıure 
de bGyQk faydalar teasln 
bııfuaacakbr •• 

Edirnede t.etldkat 
Poıta telsraf umum 

FWI, fen iti ri mlldilril ... 
lfleri müdihG Tmliı ıı.,I ........ 
reldoap bqet b_. Mr hıııfta ... 
lac:ııWar bUllı.. u...,. Pi ı • 
!erdir. 

Nasrettin Hoca! 
-12- . "' 

Nasrettin Hoca mahkemede kadı 
efendiye adam akıllı bir tokat aşk
etti ve "ben davamdan vazgeç-

tim bir akçeyi sen al,, dedi. 
gemalettiD Şilkril -

Emanet yağmurlu ve çamurlu 
?~valarda halkı zifoltan kurtarmak 
ıçın yeniden tetkikat yapmata 
batlamıttır . 

kii, maliye mGateıarı Ali Riza Bey-

T eslihat komisyo- ıer_dır_. -----

nu işini bitirdi Bulgar -Sırp müza. Bu tetkikat neticesinde zifos 
ııçramaması için lastikten 1 
bir aletiu tekerleklere aeçı'rı'lmma~u 
k .1 • • esıne arar verı mı§tir. 

....._ 
aeli muıiklye hevea edenler bile 
parmakla ıayılabiiir. 

Kabalıta dotru mu mdı" ? . . • • yoruz 
Tahıılde bıle lhınal var G 

" • eçen 
ır&oı bOyuk müeueıelerden birinin 
müdilründen dııyduın: iki memu. 
rlyet için bir müıabaka yapılmı,. 
En yükaek mekteplerimizin diplo
muını haiz ırençler bile !Azım gelen 
iktidarı gö.terememitler. Fikir ce
reyanlarına, tahıile karşı lakaytlık 
hayat 1ahaaında da muvaffakıyet
ıizliti mucip oluyo~. Bu yaral~n
mm deımeliylz. Flkır ile ma~dıya
bn mllnaaebeti bOyiiktür. Flkır ku
raklıtını da dlter kuraklık ır!bl 
dütünmeli. 

Bulırariıtanın fevkalade diye 
tavıif edeceğim tekamülü fikri inki
faf 1ayeslnde ha11l olıuuttur. Tu
tıılacak yol edebiyata da iktisadi· 
yat kadar ehemmiyet vermektir. 

ceıaı NURı 

- - ·--
Cenevre, 23 [A.A] 

Tahdidi teslihat komiıyonu te· 
ca vilze maruz kalıp devletlere mali 
yardım meıeleılle ıllah ve aıü· 
himınat imaline ait birçok maz
batayı kabul ettikten sonra meıai
ıine nihayet vermittir. 

* * * 
Cenevre, 22 [A.A] 

Buhranlı zamanlarda akvam ce• 
ıniyetlle devletler arasında muha· 
berab temin edecek hava ıefinele· 
F
rine ıröıterilecek teahllat hakkında 

ran11z murahhaaı Ca11ln tarafın· 
dan teklif olunan karar ıuretl bD
yilk mecllıce kabul edilmlttir. Bü
yük ıneclia, bu meı'elenin emni ıe· 
limet koıniteıine tetkik ettirilme· 
ılni cemiyet ınecliıinden rica et• 
mittir, 

* •• 
. . Cenevre, 24 [A. A.) 

fk.incı koıniıyon, beyelmilel ban· 
lıa hakkındaki milzakereyi dün bi· 
tirmiıtir. Norveç murahhası akvam 
cemiyetlle bu banka araoında irtibat 
teaiılni talep eden projeainl ıeri 
almııtır. 

keresi haşladı 
Belırrat, 23 [A.A] 

Pirottan bildiriliyor: Bulırar ve 
Yugoıla hey'eti murahhaaalarıııın 
ilk içtimaı iki ıaat ıOrmüıtür. Nu
tııldarı müteakip hay'etl •urahha· 
•alar relıleri ırelecek lçtimaın nıa
Danıealnl teıblt etmitlerdir. Salı ırü• 
nll akdoluaaekk bu içtimada budut
larda aıaylfl ea ııkı bir tarzda te
min edecek kat'f hal ıaetnlnla ya
zılma11 için her hey'eti murahhaaa 
tarafından izhar olunacak porejeler 
karıılaıtırılacaktır. 

Samsunda şarbon! 
Havza, 23 

S • Havza lıayvanatında amıun.,. 

bir mllddetten beri devam eden 
farbon hutalıtı ıon ır<tnlerde İn• 

1 d .. çaıit mu1aplardan 
••ıı ara a ' 
bazıları lilmüttilr. 

Sirayet ),uta hayvanların pa~a 
ra l'etirllmeainden ve k'!ylGlerın
dikkabizlitiaden il rl relmlttlr. 

HOCA, ANASINA, BABASINA VEDAEOEREK KONYA 'A 
GiDiYORDU. 

Naarettln artık Horto köyünün 
iptidai mektebini bitirmiş, ve y•f· 
ça da oldukça büyümüı, on betine 
baımıftı. 

Baba11 onıın hem daha fazla tah
ıil ırörmeıi, hem de afacanlıtı ıer
rlnden anaaını halis itmeıi için 
Konyayı göndermeyi tercih etti. 
Konya vakıa Horto köyilne Akıe· 
hirden uzakb. Fakat o zaman bir 
irfan mekezl olen Konya biitDn 
Anadoluda oldukça müblm bir m•· 
v\d tutmuıtu. 

imam Aptullah ef•nd i şö}· le 
diiıünmüttü: 

- Eter ben oğlumu evv: ıa Ak~e-
u rada rü9d ı tahsılınl hire yo aıaın o d 

Ö dükten aonra tekra r ıne reı.e 
i r .. 
tahıili görmek için Ko?yaya & on• 
dermek lazım. Halbukı dogrudaa 
dotruya Konya medreseaine ırön· 
deriraem bem rüşdiye, hem de m .. 
dreae t hıllini beraber ırör iir. 

imam Aptullah efendi böyle dQ. 

1 Lütfen uyfayi çeviriniz J 



ıünınekte haklı idi. Çünkü Konya 
medresesine gönderirse fazla mas
raf etmlyecekti. Medresenin gece 
yatmak için bedava odalan ve iaşe 
için gene bedava da:Cıthğı fodlaları 
nrdı. 

Arbk oldukça bGyilmüt .e hı
Jlklan terliyerek köy kızlan içiu 
hatın aayıbr bir tehlike olmağa ba
tJamıt olan Nasrett"nin konyaya 
sönderilmeıi kararlaştırılJı. 

Nurettin d,. eaasen bunu isli
fttlyordu; o, gençlik kanının damar
larında tam k•.ı\ vetle Laynadığı bu 
batırnak dtıvirc!e mecburi aı.gınlığı 
hem kendi köy muhitinde yapmak 
istemiyor, hem de istese bile bunun 
l~in imkan ve zaman bulamuyorau. 

Be basının: 
- Oğlum! Yarın yolcusun 1 
Eşeğin birini ıana veriyorum. 

Doğru Konya medreıeıine gi<lecek
sin. 

demesi Nurettini oldukça se
vindirmişti. 

O gece :-ab'\ha kadar ne imam 
Aptullah efendi ve ne de Sıdıka ha
nım gl>ılerini yummadılar ve oğul
lan için yol ba.ıarlığ"ı yapmakla me
tıul oldular. 

Fakat Nasrettin, sanki hayatın
da açılacak olan yeni bir devrin 
ilk basamağında olduğundan gafil, 
horul horul uyuyarak sabahı efti. 

Şafakla beraber kapının önfine 
köyden Ak,ehire rf decek olaa iki 
eıekli yolcu geldiler. 

- Haydi. Biz gidiyoruz! 
Na•rettin hazır mı? 
dediler. fmam Aptullah efendi 

otlunu Horta köyünden Akşehire 
aiden bu Ud yolcuya emanet et. 
mitti• 

Naarettla oplarla beraber Akşe
laire sidecek, aonra da Akşehirden 
bulacata bqka bir yolcu ka.cilesi 
Ue Konya yolunu tutacakb. 

Köylülerin kapı Gnünde: 
- Haydi! Bi:ı: gidiyoruz nfdalan 

lle uykudan •yanan Nurettin ala
calı dötetinden kalktı, yiiıünü bile 
yıkamata ıvakti yoktu. 

AaaHiDİD hazırladığı ve baba
aıau1 ı.eybeye doldurduğu yol a:ıık
IarıDl efetiaia iıeriae yükl elikten 
&fiNll'a her l)rl ile ayn ayrı kucak
latıp vedalaştı. 

lnıallah çabucacık icazet alıp 
danecejinl videtti. 

Etetin yulanndaa çekerek ana 
baba yurdunu ve dotdutu k5yü 
18rmeditf memleketleri göreceği 
he.eai He ve hiçbir ıam hissetme
den terkettl. 

imam Aptullah efendi ve anne
si .5ubka laam-, oj'ullarıaı kapıam 
•fitinden aelimetlediler. Her ikiıi
aia de kalplerine evlat acısının ağır
J,.ta çikmGıtii. Gidip gelmemek 
y.,dı, gelip ,.armemek ijıtimaU 
IJle'VCUttu. Gözleri doldu. Beliren 
yq.ları alaca yenleri ile sildiler. 

FiU.akika Naarettin gençlik 

Maliye Vekili 
avdet ediyor 

lzmir g'Uetelerinden ı 
On beı, yirmi pndenberi Göl

cGk'te t.tirahat etmekte olan Mali
ye Vekili Saracoğlu Şükril Bey 
önGmOzdeld perıembe ıünil teb
rlmit:e relecektir. 

ŞGkril Bey hmirde ancak iiç 
gün kalacak ve Pazar günü Gülce
maile l.tanbula hareket edecektir, 

ŞGkril Bey tellrimizde buluna
caj'ı mGddet ı:arfınna Müskirat İn
hiıar idaresi tarafından yapılmakta 
olan Qzilm mubayaab işi ile } akın
dan alakadar olacak ve atlebi ihti
mal mGıakkafat ver~ai itini takip 
edecektir. 

Terkoı ücretleri 
Nafia ve~Aletiyle Terkos şirketi 

arasında yeni bir mukave]e yapıl· 

dığını yazmıştık. Bu mukaveleye 

sarfıyatı hak.ikiye üzerinden alın
ması hakkında bir kayıt konulması 

karar!aşmıştır. Şirket şimdiye ka
dar abone tarifr::;i üzerin<len para 
almakta idi. 

diinkii nıuamele 
Dün Lors ıda istikrazi dahili 

97,:..:5 açı~mış 97f37,5 kapanmıştır. 
Duyunu muvahhide tahvili 199 

ve Tiiı ~ altını 882 kuru~ta mua· 

m le g rn uştur • İngiliz lirası 

1008.25 ıc a~ı mı~ 1010 da ka· 
• 

r. 
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._... . .. ·· ., q hissinin lakaydisi içinde terkettiği 
ana baba yurdunu Konyada tah
silini bitirip döndüğü zaman babasını 
bülamıyacaktı. Ancak oawa aeza
ruu ziyaret nasibi olacaktı. Fakat 
bunu o zaman ge:ıç Nasrettia ae 
bilebilirdi ve ne c!e dütünebilirdi. 

Müteferrik MenııDeket HaberBern 
TeftDş netnc• 

Posta -telgr 
işlerimiz O, yeni ufukların önüne açtığı 

•e~best ve karışan, görüşeni olma
yan bir hayatın serazadeliği içine, 
atılmaktnn çok memnun idi. 

Altşehire geldiği zaman Konya 
için olacak yolculan beklemek için 
bulmak için bir hafta kadar intizar 
zarureti He karşılaştı. Bu zaruret ilk 
defa büyük bir şehir gören Nasrettini 
hiç te müteessir etmedi. Şe' rin so
kaklarında, çarşu;ıncıa doya doya 
dola mağa bl'.sladı, 

N.-.srettin ile berabf'r (Horto)dan 
(Akşehir)e gelenler onun nekreliğini 
aptallık ile tavsif ederek tanıdık
larına: 

- Bu çocul: aptal bir çocuktur, 
isterseniz alay ediniz ciemiflerdi. 

Akşehir!iJerden biri de bu söze 
kanarak bir gün Nasrettine çarşıda 
raı;tgelmiş ve ona berkesin gözü 
önünde ensesine b~r aille aşketnıiş
ti. 

Nasrettin tokadı yer yemc-.z kıp 
kırmızı kesildi. Maamafih tanımadığı 
bir memleket:n pcuan ortasında 
Lir rezale • çıkarmak istemedi ve 
doğrudan doğruya; 

- Elb~~~ bu memlekette bir 
mahkeme, bir adalet vardır. 

diyerek şehrin kadısına şikayet 
etti. 

Nasrettine siUe aşir.eden, kadının 
akrabası Uti. Şikiyet üzerine her 
iki tarafı dn huzuruma celbeden ka
d~ Nasrdtine : 

- Bu tokadın cezası bir akçe
dir. dedi. 

Bu adam şimdi aana bir akçe 
verecek ve senin de davan bitmiş 
olacnk .. 

Nasrettin. şikiyetinin bu şekilde 
ve ancak bir tek akçe ceza ve taz
minat ile hükme bağlanmasına kız
dı: 

- Kadı efendi, dedi. Bu ınem
lekette bir tokatın tazminat ve ce
zası yalnız bir tek akçe midir. 

Kadı, akrabasını müdafaa için: 

- Evet .. 

didl. Nasrettin bu cevap Gzeri
ne arkaıından saltasıaı çıkardı. Ko
!lannı sıvadı. Yarl!dapa sığınarak 

ve gerileyerek l; a ıya adamakillı bir 
sille, bir tokat aşketti. Sonra tla 
hiç orah ofmayuak g-ayet ıaklıı ve 
lakayt bir sesle şöyle söyledi: 

- Kadı efendi: Madamld aldn 
memlekette bir tokadın ceza ve 
taıminab bir akçe imiş, size vur
rl ·tum bu ıillenin tazminatını bana 
tokat vuraa bu adamın verHeji 
bir akçeden alınız. Tokadı da, ce
zasını da, tazminatını da ıize ciro 
ederek davadan vazgeçiyorum. 

1 Haydarpaşainfilak 
davası ne oldu? 

Harbi umumi esnasındaki Hay
clarpafa infilakı yüzünden harap 
olan binaların sigortasına ait meua
liğin istirdadı için bazı sigorta 
şirketleri aleyhine mülıra idare ta
rafından ikame edilmiş olan dava
nın takibi hükumet tarafından Yu
suf Kenıal, Mustafa Fevzi bevlerle 
arkadaşlarından mürekhep bir he
yete devredilmişti. 

Mahkeme, mulga Batdat de
mir yollan firketı tarafından bu 
mea'e!e hakkmda açılan dava mu
r~ru zam~n kaydiyle reddedilditi 
cır.etle ııne aynı davanın reddine 
karar . vermlftir. Karar temyiz edi
lecektır. 

Gcı'rri nıubadiller 
Grıyri ınübııdillcr cemiyeti dün 

bir içtima aktetmiştir. 

) eni tt.\z ... t bir hafta sonra ba§· 
lay.tcaktır. 

İçtimada bir heyet teşkil ederek 
haklarının mi.idafaa..,ı için İsmet 
Pu~aya münıcaata karar rnrmİ§tir. 

Çek talebesi gitti 
Bir müddet<lenberi Şehrimizde 

bulunan Çekoslovakyalı talebe dün 
hareket etmiotir. 

800 seyyah geli l'Or 
Bugün oruguvay vapurıyle se

kiz yiız İngiliz seyyahı şehri ınize-

vno&yette 
Sırp tab' ası içb 

Sırp konıolusu dün vali muavi
ni Fazlı Beyi ziyaret ederek lıtan
buldaki Sırp tab'aaı hakkında ıö
ri.lşr. ...... tilr. 

Em caı rrıı cette 
yeni bir tel:l~f 

Bir ecnebi sirketinin mümessili 

şehremarlf•f:ı-e m::rat"aat etmi' ka

trans benziyen bir !""adde ile ıso
k~klann inşasını teklif etmiştir. Bu 
şirket, cmım tin gösterdiği bir yo
lu meccanen yapacak ve emanet 

yolu beğend;~i takdirde bu madde 
ile diğP.r cadde ve sokaklar inta 
edilecektiı. 

Ancak şirket bütün ~ümrük nak
Hye ve sigorta gibi mü4-efel"!'ik mas
rafların emanetçe tediyesini iste
ektedir. Teklif te .. kik olunmaktadır. 

Acı su sabunları 
Acı su sabunlannm boyamalan 

beyaz olarak satan esnafın ~iddetle 
tecziyeleri kararJaştırılmıftır. 

Soka/darın tamiri 
Caddr. ve sokaklann tamiri için 

emanet biitçesine konulan tahaisat 
bitmiştir. Bu tahsisat ~imdiy~ ka
der teferrOata sarfedilmişti?. Ema
net bütçesinin dit.er faınialarından 
mlimakale sureti!e bu lı1Jsus için 

1

. hıhsisat verilmesini cemiyeti bele
diyeden tat .. p edecektir. 

: Eminönil • Eyip tramvayı 
neden gecikiyor ? 
Şehremanetinin lıtimlik paruı

n ı tramvay şirketinden alarak bat
ka yere sarfetmesi ve ıonra lazım 

gelen i$timlikatı bir türlü yapama
maıı yiizünden Fatih • Edirnekapı 

tramvayımn yapılabilmesi senelerce 
sürdüğil gibi, gene ayni sebepten 

Eminönü - Eylp tramvayının lnt•· 

•• da recikmektedir. Fllvald, tram
vay prketi .,u laatbn lntaıı iç1n ll-
rım gelen parayı Emanete vermİf. 
Emar.et te bunu gene başka bir ye
re sanetmit bulunuyor. 

Maamafib Emanet, bu hatbn ge
çeceği yerlerde bir baylı iıtimllki-

tta bulunmuttur, fakat bu, ihtiyacın 
yarıa1Da bile tekabül etmekten uz
akbr. 

Haber aldığımıza nazaran, bu 
yilıden EminönQ - Eyip tramvayı

nın lnıası g'ecikecetinl nazan dik
kate alan Şehremaneti fen heyeti 
müdüriyeti, bu hat ha.kkmda yeni 
bir ketif yapbrn şbr. Neticede, 

EminönG - Eyik tramvayı aahili de
tfl, bil' aı içeriden, Yeni camlln ar

ka11ndaki meydandan batlıyacak, 
Tahtakaleyi takiben devam edecek 
olursa, yeni hattın latimlak ma1-
rafı az o1acağı anlaşılmıtbr. 

Mamamaflh, Şehremini Muhittin 
B. in bu projeyi beğenmediti 
ve iki köprii arasındaki piıliğin an
cak yeni tramuy sahili takip et-
tiği takdirde temizlenebileceğini 

ileriye sürdüğü söylenmektedir. 
Şimdilik muhakkak olan şey, 

EminönG - Eyip tramvayının ne za
man yap,lmığa başlanacağının meç
hul olduğudur. 

IJeyoilu - Edirn4!kapı 
Emanet Beyoğlundan Edlrneka

pıya doğru bir tramvay hattı yapıl
masını ietemektedir. 

Bu hattın Takıim - Edimekapı 
araeınd6' olması muhtemeldir. 

Depolarda itfa vesaiti 
Şehrimizdeki bilumum depolarda 

uri ıekilde itfa vesaiti koyduru
lacakbr. 

Gasi caddesi 
Gazi caddesinin ikinci kısmında 

da lstlmlikita ha,Ianarak bu cadde

nin önümüzdeki )Uın kütadı kar~· 
latmışbr. 

Maçka • Beşikaş 
Maçkadan - Betiktaşa bir tram• 

vay yapıJmuı kararlaşmı' idi. Bu

nun için iatilnlikit lizlm aelclijia

den bu tesi.•t gelecek aeneye kal
mıbr. Otobila servlai devam ede

cektir. 

Beto11l~İ.İ ameliyesi 

ı 
muvakkat bir tramvay hatb yapıl
maktadır. Bu hat bittikten sonra 
tramvaylar buradan işleyecek ve 

· diğer kısımlarda betonaj y&pılacak
tır. 

Tak!limden Tünele kadarki kıs· 
mın betoaıaji ilkbaharda münakal&
ta sekte gelmemesi için yalnu: ge
celeri yapı'acakbr. 

M aEit ırD1Fte 
Jlaarif kadroları 

M:'lnrif vekaleti orta tedrsiat mü
dürü Cevat B. bir kaç gün kalmak 
üzre diin febrimiz.e gelmittir. 

Cevat B. maarif kadroları hak
kında demiştir ki: 

"-Yeni sene için tanzim edilen 
kadrofar tamamile mahallerine teb
liğ edilmiştir. Kadrolarda ufak tefek 
bazı değişikliklerden baıka şayanı 
ehemmiyet bir tebeddül yoktur.,, 

A-lekteplere tehacüm 
Geçen sene İstanbulun ilk ted

risat kadrosunda 14't0mualllm vardı. 
Bu ıene, mekteplere kayt muame
lesi bitmediği halde talebe miktan 
nçen •eneld mıktan geçmit bu
lunmaktadır. Maarif idaresi bu aeae 
yeniden 9ubeler açacaktır. Bu iti
barla bu seneki muallim mıktan 
1600 ı;Ü reçeceti anlatılmaktadır. 

MQteferrlk 
I n lrıltip mllzesi 

Gazi lıazretlerinin 
fotoğraf lan 

Viyanalı meşhur ressam M. Ar
tGr Kanyf tarahndan Büyük Gaaj
mizin yağllboya re•imleri yapıldıtı 
ve bu reshnleri tekıir ile memleke
timizde ıatmak h~kkının Tayyare 
Cf'Miyettne verUdi~ malOmdur. 

f ayyare Cemiyeti her türkün 
bu kıymettar resimlerden mutlaka 
birer tan~ edinmeaılni temin etmek 
için bunları birer kartpostal cr.sa
metinde bastırmış ve bet kuruş fi. 
atla ıatılı~a çıkarmıştır. 

Etibba odaları 
Etibba odalan intibabab için 

ııhhiye müdüriyed hazırlıklannı ik
mal etmi,tir. intihabat, 11 tetrlni
evvelde Darülfünun konferans .. ıo
nunda yapılacaktır. 

AdRDye<dle 

Memleketiır.bı: dahilindeki 
seyahatini ikmal etmek .. .,. 
ten gün Edır eye giden po.tl 
telrraf mlldörL! mnuıntai Fabd 
dün tehrimi.ıe avdf't etmitilr• 

Fahri bey "Soa Saat., nflldtllıl' 
teftiılcrinin neticeai hakkında ffl'; 
lan ı6ylemi•tir : 

" - Vekil beyefendinin eJD 
ri üzerine l.Ju teftiş seyahatini 
hm. 

T~fti'e Samsundan bqladUD 
biltün vliiyetleri dolaftıın. En 
olıtrP.k ta Ed:meye gitmtştim • 

Gezdiğim yerlerde g8rdll 
intizamdan çok memnunum. 
daşlanmıı kaffeai vaı:ifelerlal ... 
hakkın ifa etmekte, posta ve 
graf liflerinde her hangi bir inti 
ıııdıta meydan verilmemeye çalı 
maktadırlar. Çıkıkçızar lıala 

çalışıyormuş Noksanlar na8ıl 
Ortaköyde Ayazma mahallesin- tanıamlanabilir 

de oturan lalim iımbıde biri bun
dan 10 g'Ün kadar evnl bir tram
vaydan atlamıt ve ricudunun buı 
mahalleri berelenmif ve bir ayağı 
da mafsalından çıkmıştı. 

Bu adam kendisini Beıiktafta 
bir çıkıkçıya tedavi ettirmİf, fakat 
bu tedavi neticesinde vücudu kan
ına olmut ve nihayet dün ölmüf
t\ir. 

Müteveffa lalim ın aaesi Zabıta 
ve A.!!!.iyeye müracaat etmiş ve 
Ç'ikıkçı hakkında tahkikata başlan
makla beraber ce naze Morıa nak

Tefttt ettiğim yerlerde bazı aokP 
1anlar vardır ki bunların 6nf1ne , .. 
çilmesl bir taraftan biitçe ile .U
kadardır, diğer taraftan d" yenldd 
yapılacak tesisata mütevakklftlr. 

hk iş olarak derhal ikmali mllr 
mkün olan noksanlara ııit teclabirİ 
hemen teıbit ve t~tbik edeceti7, dl• 
ğerleri için de mali ve idari vaıi"' 
yetimizin milHadesinden en Ylll 
mikyasta istifade ederek bun fan• d• 
ikmale çalışacağız. 

Reiaicümhur hazretlerinin mem
leketimizin iatihlaıı esaslarını deru
nunda taaavvur buyurduklan Şişll
dekt eyde açılacak olan ( lnkılAp 
müzesi ) için iıtthzarata den.m ed
ilmektedir. ledilmiştir. 

Alman mütehassıdarııı 
tetkikatı 

Şimdiye kadar 10 bl:ı liralık 
e1er aabn alınmıttır. Pariıten dok
tor Silheyl bey vaıntasile ıayet na
dir kıyafet kollekıiyonlan getirll
mittir. 

Gene müze için l.tanbulda şim
diye kadar intitar etmiı olan bütün 
gazetelerin kolleksiyonlan tedarik 

yüzde olunmuttur. Bu kollekalyonların 
yekıenl tamamdır. 

Alınan eserler peyderpey yer
lerine yerlettlrllmektedir. 

Binada 2 bin Ora •rflle tami
rat yapılmıt ve bazı teaisa t vücude 
getirilmiftir. 

Divanı muhasebat 
reisliği 

Divani muha•ebat reialijiae 1.
tanbul meb'uaun Fuat Beyin tayinin
den bahsedilmektedir. Fuat Bey bir 
uıuharrirlmize: 

" - Benim hiçbir ıeydea malO
matım yok, ikide bir Divanı muha
•ebata ge~teceğimden bah•ediliyor, 
yazılıyor. Fakat bana teklif edllmit 
birtey yoktur. B. M. M. ai açıldık
tan ıonra hakikat malGm olur,, 
demiftlr. 

MObapelede 

umumi içtima 
yarındır 

Mübadele komisyonu heyeti am• 
umiyesi Perşembe g11ııQ biJo içti
anı akdedecektir. 

Bu içtimada evvelce verditimiz 
iki Nota müzakere edilecektir. 

Enis Bevin bir ~iyareti 
Atlna Sefiri Enia B. diln mGba

dele ba,murahhaaı Tevfik Kamil 
beyi ıiyaret etmiş ve mun mGddet 
Türk-Yunan mesalli hakkında 18-
riişmüşlerdir. 

Yeni sefir ne vakit gelecek 
Yeni V un an sefiri M. Polihron

yadiı Reiıicumhur Hz. nln Ankara
ya avdetinden aoma tehrimiae ge
lecektir. 

Nebil B. değişmiyor 
Mübadele komisyonu bafmurah

ha•• T evflk Kim il B. ikinci murab
ba• Nebil beyin tebdili hakkında 
bir ınuharririmize atideki beyanatta 
bulunmuttur: 
"- ikinci murahhaslık mekamında 

bir teheddQJ olacağına dair yanht 
bir haber inti,ar ettttini göruyu
rum. Arkadaşım Nebil Beyin yeni 
bir vazifeye tayin olunacaldanndan 
marnmatım yoktur. Koml8}'onumu
:ı.ıan Yunaniatana nakli •ırası relditi 
esnada ko•layoa ltlerlnde vukuf 
ve eerObelerinden heyeti murabba
•• daima oldup fibi, gine İ•tifade 
etmek iıter. Eıaıten kendi muvafe· 
katleri haricinde b"r tebt'\cid" ı 

Malnkemeleırde 
Üç sene hapsi 

Üıküdarda Balabanda hemtehrisi 
Hüaeyinl <Sldü.ren lrani Ali Ekberln 
mulıakemesi dOn ajn ceza 111ahke
meainde intaç olunmuıtur. 

Ali Ekber , kendisini ıopa 
ile tlddetli d8vmü, olmasmdan 
mütee111iren Hüseyini öldürmilt ol
muı esbabı muhaffefei kanuniye 
ve takdlriyeden addolunarak neti
ceten 3 aene müddetle atar hapıe 

mahktlm edilmişfü. 

Cerhleır 

Ev sahibine hücum 
Unkapanında Papaz zade mahal· 

lesinde Sabriye hanımın evinde nişan· 
hıı ile beraber otursn Hasan ev H· 

bibi Sabriye hanımın odasına hticuın 
ile biçak teşhir etmiş ve öldüreceğı· 
ni söylemiştir. Hasac Y"kalanarak 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

Bir deli~in marifeti 
Galatada Eskı Gümrtik sekağ ı nda 

Dimooun meyhanesinde tıabıkalılar· 
dan Deli Yaşar, makinist İhsan is
minde birinin karnından yaralamı§" 
tır. 

Bir çocuk cerhedildi 
Hubyarda oturan amele Eşref ay· 

ni evde oturan 15 yaşında İrfanı ek·I 
mek bicagile böğründen yaraJamış, 
yaralı hastaneye kaldırılmı~ Eşref 
yakalanmıştır. 

Kezaoaır 

Kamyonla masademe 
Rnı:;yalı Şofür Yakörıun idareıin• 

deki 1641 numaralı otomobil Kasım· 
katada oturan Abdullaha çarparak 
pralamış, ~oför otomabille ber~r 
kaçmak isterkeq_ bir kamyonla müaa· 
deme etmiş ve nihayet yakalanmıştır, 

Tramvaydan atlarken 
Koço iıminde bir çocuk dün ak· 

şam üzeri bindiği Tünel · Şişli tram· 
vayından Beyoğlunda atlamış fakat 
muvazeaasini kaybederek duşmilf Te 

sağı kesilmiştit· 

Çocuğunu öldürmÜf 
Heybeli ~dada Bolıkçı Duranın 

karısı Madam " Luiz ,, k.endiıini 
doğurtmak Uzre gelen doktor "Laris,,, 
tarafından çocuğunun vefatına Bebe· 
biyet verildiğini iddia eylediğindan 
çocugun cesedi Morğa nakledilmiş, 
zabıta ve Adliye tahkikata başlamış· 
tır. 

Bir ıöförUn intiharı 
Fatihte hırkai şerifte oturan Şö

för Mehmet ef. Beyoğlundan geçmek· 
te iken intihar kasdi) le kendi keudi· 
ni karnından bıçakla yaralclmış"bera· 
\ + p,l n vı Fransıç hastanesine kald • 

Alman mütehaıııılannın meflau• 
dab ile me:ıhudabm te~İ>uk etme• 
ktedir. 

O 
_,..,.,, 

mit ediyorum ki lazım geleJt 
mali vaziyeti bu sene yapacatamız 
bütçede temin ve aenel atiyede aı• 
zu edilen bütüa inkitafab elde ede• 
ceğiz. 

Ankara - lstanbul 
telefonu 

Ankara • fstanbuJ.. telefoaunlUI 
ikinci hatb Anadolu bisanaa l'•l· 
mittir. Ancak şimdilik ba hattan 
latif ade etme ti düşünüyoruz. 

Çünkü hali hazırdaki mulıa.ere 
miktan ikinci bir hatta ihtiyaç mm
settirmemektedir. Maamafih bir laat 
huır olduğu içia ne zaman olaa 
iıtifade edebiliriz. 

Telgrafhane - Ajanı 
ihtilii:f atı 

Ajanı telgraflanndan bazılanal8 
geçen gün on be' aaat teahhilrl 
gittiğini gaıetelrde olludum. 

Bir wazete bu mOnaHbetle AJa• 
nı mildürü umumlai J\llettin beyle 

benim resmim.in arasına bir kara 
kedi koymu,. Bu mea'eleyi talıldk 
ediyorum. 

Ümit ediyorum ld talaldbu 
neticeainde aramı:ı:dald kara kecllJI 
izale edecek bir ıekli hal buhuaa• 
cakbr.,, 

Fahri bey bir haftaya kadar Aa
karaya avdet edecektir. 

Hasan B. geldi. 
Trabzon meb'usu ve B. M. mec

liıi ikinci Reisi Hasan 
şelırimize gelmiştir. 

bey dU. 

Halıcılığımu 
Ticaret odası, manifatora pfyt"' 

sası ve yeni gümrük tarifesi dolr 

yiıile halıcılığımızın vaziyeti b.d• 
kında vaptırdığı tetkikat neti
olarak mühim bir l'8f>01 bmdr 
mıştır. Raporyakıncta iktisat yekl
letine g6nderilecekdr. 

Gine fındı/, nieaelell 
Bugün ticaret odaaı .meolili tor 

lamak ve bu seneki fındık mafltO" 
Jü haklcında mUzakeratta bul__. 

cakbr. Bu meyanda fındık malJlll
lünden bu se.oek.i kir " ..ıarı.t 
ile o zararların nasıl kapatııabilr 
ccği, alivre satışlar ve fare m•JiJ' 
meselesi de mevzuub21hs olacaktıf• 

' Tiyatro, sı~ema•J 
Ferahta : Mihracanın 1,tözdesi 
Cevdet Bey ·ı . le kml köprfl 
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Evrı ı 23 l'>:_·J 

ü~~ıral~a 
K;,.rad;11i~de fırtına 

T nhzon l!•zeteleriııden: 

= 

Türk-ltalya 1 Macdonald Yangın 
Cuma günü Ame- Hasar nispeti 90 

rikaya gidiyor milyon drahmidir 

Islahattan bir kıs111ı payıdar oldu: 
Metre usulünün kabulü gibi . -
Akıl mabedinde yeni akıl mez-

Biri,~ç l(itndenberi rlevam ~Jen 
J..ar•}el rliz;ar ve fırtınaeı dun icesil· 
ınİj, hava a~ılmış, günr~ görüomuş
liır. Perıembe Te cuma gilnleri rflz
garın şiddetinden dalgalanan denizd_e 
yolcu ve b3mulesini güçlükle alcb'.· 
len Ankara vapuru Pulathaneye ilti
ca etmi• bir Alman vapı.;ru dı iç de· 
nizlere doğtu açılm;ştır. Cuma gUnü 
akşama doğru rUzgirın biraz hofifle· 
mesi tızeriae Ankara vupuru İetan· 
hula !..anket edebilmiştir. 

Romada tasdik 
edilen kanunlar 

- Roma, 23 [A.A] 
Tllrldye-f•alya arasında mücrim

i.en~ iadesi hakkında Rom ada 19 
fhzıran 1929 da imza edilen mu11-
lıedename ile hukcki ve cezai hu
Juıatta ve adli nıukarrarahn t~tbi
kında adliye makam<hnın mÜt•ka
bi! mllzaheretine mütedair ve Ro
aada 10 Ağustos 1929 cia imza 
edllea mukavelenamenin tatbikını 
mübeyyin kanun layihası nazırlar 
nıecUabıce tasvip etlilmiştir. Hüku
met ayni zamanda Türkiye ile ltal-
1• araaında ticaret ve seyrisefain 
lıu•uaunda Ankarada 2 Ağ'uslO• 
1929 tarihinde nota teatisiyle tesbit 
olunka moaüs vivfldinin tatbikı 
hakkındalii kanun fiiyiha :anı da tas
dik etmlttir. 

Bir suiistimal 
Zonguldak, 24 

Evvelce deniz işleri ueıı tk k;.tibi 
umu.mlliiinden ı>:ılcd;;n/ş ola ı h~ ... 
ledlye v~ tanare cemiyet< reisi 
Bedri beye bu !-ene yapılon tefüı 
•eticeıinde de işten el çektirilmiş. 
tir. Ayni ramanda belediye başka
tibi veznedarı, mıhasebedsi ile 
mühendise tle işten el çel!tir'ln:iş
tir. Bu zevatuı v&si bir ıuiistiır:al
de methaldar oldukl•n zannedil
mekte ve tahkikat yapılmaktadır. 

Yeni sene bütçesi 
Ankara, 24 

Maliye vekaleti 930 bütçelerinin 
ihzarı için vekaletler muhl!scbe mü
diriyetlerine tebligat yar nıstır. 

Yeni bütçelere meınıL;ıı ka<lro-
lan ilave edilmil' ·~-
bk!er yapilr.ıayaca ' ır. 

Çllnkü Barem kaN•nu memurin 
teşkilat k 11.nu hükmündedir. Bun
daa baıka 93:l senesi içinde E{zu
runı hattının inşasına bqlanaca&ın
dan ve nafi;;.ca nıüıpet işler için 
hükümet Lazı taahhildata girdiğin
den masraf fasıllannda azami taı.o.
rruf yapı~ması bildirilmiştir. 

Bütçeler teşrinievveliıı onuna ka
dar tebHğ edilecek ve ayın ortasın
da heyeti vekile tarafından tetkik 
olunacak, 1 t'!srinisanide meclise 
Verilecektir. 

Yeni köprüler 
Ankara, 24 

b
• Aydut vilayeti dahilinde biri 86 
ıri 89 b. 72 • B • ırı m .. tro uzunluğunda 

ti 
bllyilk beton köprü inşa ~dilecek-

•· 

Rusya ile ticaret 
Ru Ankara 24 aya vapıla"ak ·ıh l ' 

1• ·, · 1 a iı.t ve ih 
racat ıateaınl tetkike -

• b . ı•ıeınur ko .. 
ınıayon ugun •~at 10 30 , 

k . k • lia topla-•ara müza erata deva•n t • 
, · e mı•tlr. 

KomıS)'On k'!a zaınancl:ı milı.ak .. 
ratını biiirece:kt.lr. e 

Buğday fiatı 
Ankara, 24 

Ankara ıah:re l•orsasında •on 
tamanlarJ ... i.uL J':t:t L.ıtları ~alibi 

d ıkat surette bir tenezzül arzelnıe
kted:r. 

Bunun sebebi İ r•nhnla Roman
)'&dan fazla miktaı ua lıububat gel
nıesi ve dol""yisiJe ft .. nkara ve civa· 
r.ndan hububat talep ediimemeıridir. 
A.nkaraya her ırlln 10 • 11 vagon 
hububat ırelıaektedir. 

Yunan ordusunda 
tasfiye 

Atina, 24 
M. V.,nlzelcsun avdetinde . n •on .. 

ra kabıaede yapılacak tebeddülittan 
nıaada orduda da bir tasfiye y ıJ 
caktır. ap a-

Bu t~ıfiye komunizme teınayül 
göıtermıf, hakkında casuzluk 

• ŞUp. 
helerı uyanmış, her hangi bir aıır t-
le auiiatimalde bulunmut unour~a
nn onludaa ihracı ıuretile yapıla
caktır. 

Harbiye nazın Sofulio, hu taıfl. 
:yenin tarzı icraaını tesbit ve ihzar 
etmekte olup rıı. Venizeloı Avru. 
padan avdet der etmez tetkik ve 
to.1~ .. d'..>i:1e ver. cektir. 

Loadra, 24 [A.A] 
M. Macdonald Cuma günü Ame

rikaya müteveccihen yola çıkaca

ğından kabine Çarıamba günü fev
kalade bir içtima aktederek vazi

}'Cti dahiliye W"e hariciyeyi uzun 
uzadıya tetkik •e tezekkür 
eyliy<0cektir. Bcşvekilln İngiltereden 
guybubeli dört bafta sürecektir. 

Yeni Yunan sefiri 
. Atina, 23 [Fos] 

Y enı Yunan sefiri J\I. Polihro-

:iyadis t~~rinievvel İptidasında An
araya gıdecektiı-. Sefirin münase

batı dostaneyi inkişaf ettirmek için 
talimab va.ıdır. 

Pas~port mes'elesi 
A !. AtinR, 23 (F oı) 

y n ara Yunan maslahatgüzan 
... u.oan tcbac..,.ı pasapoı~1kJ'ı müikü· 

!atını bertaraf ettirmek için alaka
~ar makamat ile anlaşmak için ta
lın!at almıştır. 

Filistinfle aı-apla 
yakudi kavgası 

Londra, 14 [A. A] 
Dai!y Mailin Kudiıs :nuiıabirire 

gÖrt!, fvlesci<lH, ak~a:nr-. bt.;mba jl~ 
i.ahrip ve müaHiı~1~11larcd pek Lı.u .. 
kaddes b~r y .. •r ol.ın haremi şe~H'in 
yahudiler tar.,fın.ian kaoter, telvis 
edildiklerine dair arapfor ara.suıda 
tl~ me\lıul bir ta
k~m Hauı~ rivayetler yüzünden ye
nıden galeyana gelen verli!erin ya
hudilerle tekrar çarpı~malarmdaıt 
kurkulnıaktadır. 

••• Kudas, 23 
Yahudilerle Araplar arasında çı

kan •on arbedelerin mea'ulleri te.
bi t edilmiye başlanmıştır. Simdiye 
kadar yapılan tahkika!ın vasıl oldu
ğu netice şudur kJ, kanlı ihtilif, 
Yahudilerin hacet duyan önünden 
cam!i Ômere. giden yol mes'elealr.
den ziyade bilyük arazi Hhlpleri 
arasında ötedenberi mevcut olage
len menfaat ihtilafından dojtmuştur. 

Bir çok kimseler, bütiın dünya 
Yahudileriniıa ianeıi ile Flllıtinde 
•.''?an viıi ara.zloi,. iıtirdadı gaye
•ını giltrııekte ıdiler. 

Son kanlı hadiıat, işte bu men
faat hır11nın doğurınut oldu(ıu bir 
neticedir. 

Madenlerde mesai 
saatı 

Londra, 24 (A.AJ 
s M~a~ln nuın Bon Tumer çellk 
anayının merkezi olan Sefiltt . t 

et.-·· b. e ıra 
a ·~gı ır nutukta parlamento acılır 
1 çı. ~az madenle<dekl mesai •aat 
erının tenkisi için ınecliıe bı·r k -

nun ı- 'h a-
·ı . ayı ası verilecetini ve mad 

CJ erı her .• 
8 

en .. 
büviik bir v~udn •1~at çalUJtırmak 

~ c. ansız ık oJd ~ 
çalışına saatleri , . u.,,.nu ve 

nı yenıden 8 e ibla"' 
eden sabık hükiimetin bu • ıı 
den hiçbir fayda ha ıl tedbırin. 
söylemiştir. 1 olmadığını 

Parlamentolar 
kongresi açıldı 

• Berfin 23 (A.A] 
Beynelmilel parlamentolar tlca. 

ret kongresi bugiln Berllnde Ray,.. 
tağ binasında reis vekili Yon Kar
dorfLn bir nutkuile a\ılmıtlır. Yon 

Kardorfun 43 parlamentonun ml1-
ıne11illeri olan konferana azaoına 
beyanı hoşamediyi ınütealup kon

feransın başlıca meaaisini izah et
mi•tir. Konferaııa iktlaadi kanun
larda birliğin teminine ve sermaye 
ile •iJ aruında bir ittlrak teılai 
ıuratlle patron ve amele mllnue• 
batını ıalih çarelerini bulınağa ıarfı 
gayret edecektir. Konferanı ayni :::i'::.8 b:;'illi o~dutu kadar bey-

nıea ele olan ıılraatın 
Vllziye•ini de tetkik edecektir, 

hebinin tes'idi. 
Atina, 23 [Fos] 

• Seia.nikte yangın çıkmış ve ıeh
rın ırenış bir k11mını yakmıştır. Ha
•a:at miktarı 90 milyon drahmi tah
mın olunuyor. Bu feliket efkarı 
umumiyede derin heyecan uyan
dınyor. 

Yazan : Henri ROBERT Karayd rUıgiirı sahil !ahasına pek 
~ok bıldırcın getirmiştir. 

• Selfilıik, 23 [A. A] 
Bu sabah çıkan bir yangın, bir 

çok kereste depolannı yakmıştır. 
Hasar ve zarar SO milyon drahmi 
tahmin olunmaktadır.3 

Selanik 23 [A. A] 
Bu sabahki yangında 12 kadar 

büyük majtaza 61 ev ve 20 depo 
harap olmuıtur. Haaarabn çok bü
yük olduıj·u ve 92 milyonı. geçtiği 
söyleniyor. Yangının dikkatsizlik 
eseri olmaktan ziyade bir ıuikaat 
neticesi olduğu zannediliyor, 

iktisat konferansı 
Londra, 24 [A.A] 

Cemiyeti akvam meclisi iktisadi 
komiıyonu raporunu itbfakı ara ile 
kabul ve ta1Vip eylemiştir. Raporda 
beynelmilel ticareti büyük zararlara 
u~ratan lüzumsuz ve mantıksız bir 
takım yüksek gümrük tarifelerinin 
tenzill çaresini aramak için gelecek 
birinci kanunda loplattırılma11 ta
savvur edilen beynelmilel iktisat 
konfer.,nsına iştirake rı.zı olup ol
madıkl.m hususunun muhteiif dev
letlerce •.e,..•y<.ti akvam baıkitipli
(j,ne ı~nea lıa:>J! anın sonundan evvel 
!:ıildirilm-e•i Iüıuı:ıu derınevan olua
ınu4tur. 

Henin tahliye 
e.ıneli yatı 
~-crl:1', 23 [ A.A] 

ınııili .. içı;a kıt..atı Köniçotein
ılea ~ kilmita.-. 

İngiltere-Rusya 
Londra, 24 (A.AJ 

lııglliz - Rn• nı('.zllkeralına yeni
den ba!lamıı~a m"nıur edı!e.1 M. 
Dowa·a~ıeki. burM)a gelr.ıi~tir. 

Kor.kulan volkan 
Fort dii Frana 23 fA.A] 

Vali tehclide maruz kalan havall
de bir d .. vir seyahatı yapmı~tır. 
Volkan m111talı:oıında oturan ahali 
••kin Hr vııı:1.-ılledir. Pele dııj'ı 
b., oalıah haflf bulutlarla örtülU idi. 

Bir Tayyare kazru:ı 

En faıla zevkle oeyredilen sah
nelerden biri ihtilal mahkemesini 
bıkllt eden oyundu. 

Bu garip dram geceyarıoı ( yani 
cinayetler saatinde ) oyna•. ırdı. 

Mahkiimlardan birkaçı kuyola
l&rı üıerine oturmuş oldukları hal
de gö;ünürlerdi; ihtilil mahkemesi 
azası ile bizzat F uuguter - Tinville 
(fu:,ie tenvil) de sahneye ~ıkarlardı. 

Daha bazı kimseler de maznun
ları tem oil ederlerdi. Oyun - hey
hat ki hakıkatt.ı olduğu gibi - daima 
idam hükmü ile biter ve idam me
rasimi 4e bütün teferrüı:tı ile taklit 
olunurdu. 

Mahpuılardan Riouffe ( rıyuf ): 
• işte ölümiln ıineıinde böyle 

eAlenirdikl " diyor. 
Had•iz hesap11z tevkifle ·, u 

ğ'Ün icra edilen yüzlerce idamlar 
memlekete umumi bir dehşet 1alı
yor, komitenin kuı:lret ve nüfuzunu 
ınüthi~ bir hale getiriyordu. 

* * • 
iktisadi vaziyet çok fenalaş-

mıştı. 

Kıymetinden beşte dö:dünü ka
ybeden kaime hayat bahalılıA'Jnı 
yakla,ılmaz bir nispete fırlamıştı. 
Havayici zaruriye öyle azalmıştı ki, 
ekmekçi dükkanlan önünde halkın 
azçok muntazam surette sıralana
bilmesini temin için ipler germek 
mecburiyeti hasıl olmuş!u. 

,: tmeti umumiy~ komitesi ma· 
Harın yükselmesine mani olmak 
için herşe, e narh koymuştu. Narh
tan fulaoına mal satan esnaf en 
ağır ce,ı.lara ~ar Jtır-1ıyordu. 

Ozaınor. Ja satış esnafa kar tP
min etmediği için dükK.inlar yavaş 
yava• kabanmağ'ıı, havayici zaruriye 
de mD•tahs!Derlu ellerinde kalmafa 
Laılaciı. 

Bunun üzerine mil.tahsillerdan 
vergi alınmağa beşlandı. lstihaaU<
tından hiçbir ialı!e ııi:ruı:yen mü~

tahaliler ancak kendi ihtiy•çlı.rı 

nispetinde iıtihsalitta bulunmata 
başladılar . 

Milddei ıımumi Chııumette "So
met, Irat ettiği bir nutukta eanaf 
ale}'hlne ateş pilıkiirdU. 

Bir ko.>ı da giyotine aevkedlldl, 
fakat bııyat bununla ne kolayla4tı, 
ne de u.,,,.ıadı. 

Herke• en ev•d !!lrmotk almelc 
lçia hıltün g~ce ekıııahçi dllkkb· 
lan Üt;.ilrııfo b~kliy<>r.iu, bundan da 
kavga çıkıy<>rdu; bunnn u.ıerlne 

Cbaıuuette, bad-:'ma ekmek tevzia
Winnlteır. 24 ( A.A ] bnın eo .on gelenden bofiıyacııj'ı-

Diln bir tayyare ılı dola:yl•lle na dair bir emirname n"'1'Ctti. 
denize düşcıil4tılr. İçinde bulun.o.o Fakat bu kurnaz~• tedbir k~•
=ü-'=k=l.....,1 _,ö;.;lm=ıi;;ı·.;,tti;:•~·~-===-=-='Wnı~e:;lreiL!.e ~. kargaıahklarını 

On beş sene haps 

Bir mobilyacıyı boğan iki 
kardeşin mahkeınesi 

TopaOlede Mo-
bilyacı HHan efen- :'M'1IJSl\Pli t$±1U 
dlyl boğarak öldil r
•ekle maznunen 
•tırcezada mahke
meleri :yapılmakta o
laa Abd•ıllah •• Me
hmet lamlndald lkJ 
kardetin muhakeme
al dilıı aj'ırceza 
ınabkenıeainde biti
rildi. 

Heyeti Hlkiıne 
bu iki kardettaa 
A btlullııJıa11 bu el
n~:yetı ika eyledl
tıae ılalrolan dell. 
U dola:yıaJle keaı
~•lnl1ı ıs aene aıınd. 

etle atu bapabıe 
ve hldamatı l d mın. 
e en nııım 11ul1et1. 
ue karar •erın1t, 
Mehmedbı de t,g. 
itle aük- l'llrfl&. 
medlgfııden bar• 
atine lıilkmo' 
muıtur. 

Mehmet , 
tabliye edilmi~ , 
ıan da jandarmnlaı ıı 

artırmaktan başka birşeye yara
madı. 

Büyük ihtilal islihatından bir 
çoğu bu tarihte y .. pılmıştı: 

Bunlardan bir kısmı faideli ve 
payıdar oldu : Metre usulünün ka
bulü gibi; b:rkısrnı da gelip geçti. 
Cümhuriyet takvimi, saat kadran
larının on iki yerine on saate tak
ıimi gibi. 

Ayni u:manda eski mezhepler
den hepsi ilga edildi. Belki o sırada 
akildan en fazla uzakla91ldığı için 
Pariste re•men akıl Mezhebi ihdas 
edildi. Bıırl!n için çok tuhaf baıı 
merasim yapıldı. 

Notrndaın kilisesi akıl mabedi 
oldu. Haçların yerine Maral (m3ra) 
nın heykelleri konuldu. 20 Brümerde 
ilk akıl bayzamı büyük merasimle 
tes'it <.dildi. 

Genç bir kadın akıl mabudeıini 
temsil ediyordu. 

Her halde aklı daha 9irin göster
mek için olacak; mabude rolü yap
mak için cazibeli bir kadın intihap 
edilm:şti. Bu kadın, en korkunç ih
tilalcilerden matbaacı Momoronun 
karm idi. 

Kadın, beyaz kum aşa sarılnııf, 
omuzlarında, dalgalanan lıavai mai 
bir .naato, saçları dağnık, başında 
Hilrriyet külahı, sarmaşıkla kuşan
mış bir koltukta oturuyor, bu kol
tuğu üç hemşehri taşıyordu. 

Malıudeyi, güllerle süslü elbise
ler giymiş genç kızlardan mürkkep 
bir mevkip takip ediyordu. Arka
dan Maral (maua) nın büstü, çalgı

cılar, bütün Paris kıtaatı müsalliih 
..,,. k geliyordu. 

Müddei umumi Chaumette me
v'iıevari bir nı.tak il'ctt ett:1. Bu 
nutkun :yalıııa iik cilmleainl oku
mak alt tarafı hakkında bir fikir 
eC:inm<.ıte kiıficiir. 

Ch&ilm4'ttt; (~omel) nutkuna: 
"Hemşehriler, taassup yerini akla 

terkettiln ai.zlcri ile başlıyordu. 
Bu girızgiiln mütea~ip güırl 

mabudenin boynuna ıanlıyordu. 
Her halde Irat ettiği nutkun en ma
kul yeri de bu idil 

Biltiln bu rahıtaoızlıklar, bu 
tiddetler, biltun bu m•hkümiyetler 
ve idamlar, "ya kardeşlik ya ölüm,, 
diye iki şık gösteren ve bu dil&• 
hııd;:: mündemiç zalim iatihzayı 

bile anlamamıt gibi gllrünen bu 
mllıtebit idare, ha11lı bütün bunlar, 
İhtililin ilk -ve en samimi- milr
fitlerini ıatırtmaj'a baılamıttı. 

Ozamana kadar en ön aafta 
:yürilyen Cami!Ie Desmoulina (Kamil 
Demulen) bile şımdl geri kaldığını 
hissediyordu. 

Vicdanı için elim bir azap tet
ldl etmit olan Jirondenlerin lda
amı vak'uı ruhunu ırittikçe ıııkuta 
doğru ailrüklüyordu. 

Doıtu ve takdirkıin olduğu Dan
ton da ayni tekilde bir istihale geçi
riyordu 

[Bitmedi) 

Kasa haber 
• Kanlı bir balon- Pariı, 24 [A.AJ 

Zaa. pten bildiriliyor: K• "1enlld 
clvannda kürre teklinde bir F raaaız 
balonu bulunmuştr. Balonun llsaJ'in
de kan lekeleri vardır. Bunun cuaa 
erteıi gilnil Sen-Klut tan bereket 
eden ve o vakitte• beri kendisinden 
bir haber alınamıyan balon olma-
11ndan korkulmaktaMdırd;_ 

1
_, _ _. b 

•Bir kasa- e ıae .....,m o, 
24 (A.A) Şehir abaliı!nden bir takı· 
nu bir yangın aetlce11nde yanmakta 

0 ı~ bir eYI jı:urtarmak için bir yük 
arabuile tulumba götürmekteler 
lkea araba devrilmlt ve ekıeriıinin 

1ara11 atı• olmak ilzere 17 kiti 
mecruh dllfmilıtnr. 

• Sabık çar Ferdlnand- Fre
lldeaatadt, 23 [A.A.] Kara ormenda 
.. bık Bulırar kralı Ferdinand buraya 
plmlftlr. 

Cuma gunU şehrimizdeki avcılar 
Hos sırtlarında avlanmışlardır. Rize· 
den de ııehrinıize atmacalı avcılar gel· 
miş ve hatla lmnlıırdaıı birisinin atma· 
«ası knçtı/\l için tekrar Rizeıe gııliı• 
atmaca tedairiJ.. edip f:elmiş:.ir. Oğreıı· 
diğiınize göre tüfekle yapılaıı avcıl:k
tan atmaca ile yapılan avcılık dalıa 

ıevkli ve daha karlı imiş. Av mtui· 
mindc füzede kolluında birer ikişeı 
atmnca tıırlolsra yayıbn avc:ların 
miktarı pek ziyade olurmu9. 

Şapka hınızı - Geçen kurban 
bayramının birinci günü sabahleyin 
her kesin camide bulunduğu bir e•· 
rada tenhal:ktan istifade ederek le· 
darik ett.bir merdiveni dayaı_ııı.k 
euretile K.eıoeraltında qepct ve çıçek 
mektebinin ~atış , ıbe~iııe pencereden 
girerP.k 58 şap' a çalmakla maznun 
Konyalı Osman oğlu Mehmedin bu 
hırsızlığı yaptığı eabit olmasına bina· 
Fn merkum: hakkında ağırceza meb• 
kemesine mücrimiyet kararı veri:· 
mi~tir. 

Maznun OsmdD, Alber Vitalin hı · 
nesindeki eşyaları ve yine Menemen
de yüzbaşı Neşet beyi:ı baneelnden 
bir çok eşya ile kıymetll mücevhe
ratı sirkat edert'k ağırceza ıııahlı:e• 
mrsince mevkufon muhakeme edile
ceği bir sırada tecil kanunundan iati· 
fode ederek tahliye edilmiş ve ertesi 
gUnıı ş•pka bırs,zlığını yapmııti. 

Şimdi maznunun evvelki ealııkı• 
ları da te.-hit edilmiş ve Menemen· 
deki sırJ..attan dolayı dinlenilmeeı 
icap eden iki şoförUn celbine karar 
\'erilmişıir. 

* İzmirde b;r sabıkalı. - Sabı
kalt Halil oğlu Ahmet, hınızlılı. 
maddesinden agır r~za mahkemeıı • 
ce wunal<eme edilmekte iken tecil 
kıınunundan istifade ede,·elc tahliye 
adilmi§ti, Ahmet hapiahaneden c:k• 
tıktan sonra kütahyaya gitmiıtir. Sa· 
bıkalı Ahmet Kütahyada da rahat ıbr
mamış ve bir gece açık bulun•D 
Canbaz hanının kapısından girerek 
han içinde bulunan berber dUktııının 
canıekanlarlnı açmış ve berberliğ 
ait on beş kal•m eşvııvı alaro" ~ ··9' 
makta iken bektile ksrşılaımıp. 
Ahmedi:ı vaziyetinden şttpbelenea 
bekçi Ahmede (dur) demiı, merkum 
Ahmet le hamil olduğu sustalı lngiliı 
çsrııını r,.ktrarıık bekdyı uplamıı 

ve btlqinin kry•dına gelen poliı 
Hasan Efendiyi de parmaklarından 
yaralamıştı O rece zorlukla karakola 
f'iilürtılen Ahmedin Uzeri aranmıg ve 

çalman eşyalar bulunmuştu. Mamua 
sirl:atı i11kilr etnıiş ve fakat malıal
linde dinlenilen şahitler hırsızın Ala
met olduğunu •öylenıişlerdir. Kütahya 
mabkemeai Ahmediıı aAır cezada hır 
sabıkası ddujtunu öğrenmif ve eY· 
rakı şelırimiı ağır ceza mahkemeslıı 
{!:iindermişlir. Dun cer~yan ~de~ mal 
kemede Abınerlin miıcnmıyeüne v. 
sabıkasına ait eHakın da tevhidiıı, 
karar verilnıiıtir. 

Ahmede sabıka11ndan ve bekçilt 
polisi cerhten ve yeni yaptığı hırsız. 
!ık curmunden ceza terup edilecek· 
tir. * 'rtğla fabrikaları.-S:tma mil• 
cadele hnunu mucibince Kiremit ve 
Tuğla ocaklarının şehir, kaatiba n 
.köylerden U~er kilometre uzakta ol
ması lizım gelmektedir. Bazı rill· 
ydlerde hu nr,kta hiç nazıın itibara 
alınmam ı~tır. Hatta İzmir civarındo 
birçok kiremit or.aklan vardır. 

Dahiliye Vekaletindea İzmir 
villlyetine gelen bir emirde kıuı11n1111 
hu hu•ustaki sarahati daireııincle m
m•le yapılması bildirilmi9tir. Şehir 
civ•rındaki tuğla ve kirraıit ocakları 
Uçer kilometre uzağa kaldmlaealı:tır. 

* Üzümler - Kasabada eon yq
murlards.1 bağlardaki til6m aerılleri 
çok zarar görmüıtUr. Serf!i!erde. bu· 
lıman 300000 kilo 11.IÜlll flddeılı ye 
ettrekli y~urlardan çok sarar gör
mUf •e ıııfanmıftır. 

• laetıln pqa lımlrde - Orda @ Barllnde horaa buhram- Ber· 
Ha, 23 [A.AJ Başlıca altı banka mü
dllrlerl borsa buhranına çare bulmak 
için gllrlltmlltlerdir. 

• Kardinal Dubua öldll- Parf., 
23 (A..AJ Kardinal Dllbua vefat et
mişti-, 

ınttfettiıi faettiap~f& ene~ cuı;ı Af
yon poata trenıle lzmıre gıtıniı 
ye baamane iıtuyonunda M. mUstab. 
tem .kıımandanı Fuat pata ile askeri 
cımera, erkin, mtıfreıeler ve ukerl 
nmzıka tarafınd~n selimlanmı~tır. 

t 
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Atletlk mlYısarb>akaBara 
neden tehir e<dllodlü! 

,. 

. 
~ 

Bu cuma günü yapılması ev
velce tahtı karara alınan mıntaka 
atletizm birincilikleri maçları, tah
min ettiğimiz veçhile, deniz yarış
ları •ilnasebetile bir hafta sonra
ya talik edilmiştir. Atletlerimizin 
idmaalarmı bn cuma için hazırla-

dıklarına bakılır ve deniz yarışlari

le atletizm müsabakaları arasında 
hlr münasebet olmıyacağı göz ö

nüne getirilirse bu talik ve tehir 
keyfiyetinin hikmetini kavrnmak 
mümkün olmaz. 

Mes • eleyi anlamak için ·vaziyete 
ı,aşka bir cepheden, başka bir za
viyeden bakmak lazımdır. 

Deaia yarışlarında Hakemlik 

yapacak zevattan baZlları atletizm 

heyeti hakemiye~indendir. Bu iti
barla ayni tarihte hem atletizm 

müsabakaları, hem de deniz yarış
ları yapııamaz. 

- .Memlekette bu vazifeyi 

derubte edecek başka hakem yok 
mu? 

11 
diyeceksiniz. 

·~ Vardır. Fakat bu zevatın iş 
başında olmaları matluptur. 

Amma nkıt geçiyormuş, &L'lam 

bu hafta da yağmur yağar~a artık 

bu seneki mıntaka atletizm birin

cilikleri • üç senedir olduğu gibi 

yapılmıyacakmış!Bundan ne çıkar? 
Spor işlerimizi idare edenler 

her vazifeyi böyle sudan tuttukça 

bu işlerin buyle sürüncemeden 
kurtulması kabil olur mu? 

Stadyom kupası 
} Bu cuma günü Taksim Stad-

yomunda profesyonel güreş müsa

bakaları yapılacaktır, Bu güreşlere 

Bulgar, Arnavut, Yugoslav gi.ireş

çileri iştirak edecektir. Bu pehli
vanların lıepc::i de profc yonel ol
duğu için nıü-abakalarııı çok lıe-

yecımlı olacağı muhakkaktır. Ec
nebi pehlivanlara karşı koymak 
üzere memleketin hettarafm<lan 

kendine güvenen güre~çiler gel· 

miJerdir. 
Güreş alaturka olacak ve mağ-

lup olan minderi terkedecektir. Bu 

güreB mü abakalııı mm mühim bir 
alaka tevlit edecegi tahmin oluna
bilir. 

Fenerliler Bıırsada 
.f cnerbahçe birinci futbol takı· 

mı Cuma günü tam kadro ile Bur-

saya gidecek ve or:ıdn bir maç 

yaptıktan sonra dünecektır. 
F'enerhahçelilerin gelecek cu-

ma günü de İzmire giderek orada 
üç maç yapmaları muhtemeldir. 

Galatasara)· atletleri 
Galatasaray atletlerinin birin

ciliklerin tehiri dolayıcile bu cu
ma rumlarla karşıJa~maları muh
temeldir. 

Daz·et ... 

t~tanbul ı;por futbol umumi 
kaptanlığından: 

"1.~inci, "3,, üncü, "4,,iincü 

futbol takımları azasının 27 Eylut 
cuma g{intı saat •wt te Kadıköy 
spor ~aha ·ında hazır bulunmaları 
tebliğ olunur. 

Vermezıs>~ 
mabutaaa 

SevıiUm Rosalie ( rozali ) bana 
dedi ki: 

- Bilmit ol : mühim bir it ı<S
rüp nitan almamış bir adamla, tq 
çatlasa evlenmem! 

Ben tahlisiye madalyasını ken
dime pek münasip görmüştüm. 

Beş ay adam kurtarmak ümidi 
ile Seine ( sen ) nehri sahillerinde 
dolıışhm. Adeta gözümün önünde 
bir çok kimselerin kendilerini nehre 
attıkları oldu. Ben yüzme bilmedi
tim için maalesef bu fırsatlardan 
istifade edemedim. 

Canından bıkmışlardan biri he
men kıyıdan kendini atam da teh
likesizce kurtara) ım diye bekliyor
dum. 

Suda bir şey yapamayınca t•nü 
ferefi ayağım karada iken aramata 
batiadım. 

İki sene, hareket halinde bulu
nan bisikletlerin tekerleklerine bas
ton sokmak, ihtiyar sarsak kadınlara 
çelme atmak, bir tertibine getirip 
küçilk çocukları usulca arabaların 
alhna doğru itmek, hasılı kelam 
yedi yüz yirmi üç felakete sebebi
yet vermekle vakıt kaybettim ... ve 
bunlann hiç bil-inde, hiç kimıeyi 
kurtarnıağa muvaffyk olamayınca 
Roıalie ( rozali ) ile ev]enemiyece
time aklım kesmete ba9ladı. 

Dün Longcbanp ( lontan) cad. 
desinde dolatırken birden acı bir 
feryat itittim. Müsyü de Max ( dcl
maks ) tiir okuyur zanniyle merak 
edüp arkama döndüm. 

Birde ne görsem ! 
ihtiyar bir adamı araba çjtn e

miş; Zavallı adam bacajı kırık bir 
halde yerde yabyor ... 

Kendi kendime : 
- Fırsat bu fırsat 1 
dedim. 
Ten ha bir sokakta böyle bir 

vak'a oldumu, ilk yapılacak fey, 
yerbaden kımıldanmamakbr. el!' 

.Knldmmıllı kennru:ıcla durmalı, 

.ıllax ı:e Alex Fischer'den 

Zavallı mecnun , ayak diredi, 
sırbnı bir duvara dayayıp durdu. 

- Beni bırakacak mısınız? Bı
rakmıyacak mısınız? Size son defa 
olarak nezaketle rica ediyorum. Beni 
bırakınız ayağımı tamir edeyim! 

Ben aldırmadan çekip götürmek 
istedim. 

Kızdı. Ben israr ettim. Bir sa
fa bir sola inen iki yumrukla ben 
de, delikanlı da on beş metre öte
ye hrladık. 

Kendi arzumla intihap etmedi
ğim bu tarassut mevkiinden, kaza
z.edenin sağ ayağını yavaş yavaş 
kaldırdığını, pantaJonunun paçasını 
sıvadığını, vida gibi bir şeyi sıkış
tırdığını, sonra pantalonunu indirip 
seri ad:mlarla, kendisini çevirdiğim 
yoldan yürümeğe başJadıjını gör
düm. 

TafüıizJik bende.... ' 

Meğer ihtiyar adamın bacajı 

takma ayak değil mi imişi! 
Nakili : KAMRAN 

Emrazı <lnlıili) c 

VEREl\I 
ve gbğus hastalıkları mütalıaı;ıısı 

Doktor 

ŞEKIP HABiP 
A)a"ofya Yc:rP-batan Hacı Süleyman 

apartımanında Cumartesi., Pazartesi, Çar -
şamlıa ve PL'rşenlıe. Tel: lt!t 3035 

ihtira ilanı 
c l\lüaematlı inşaat maddeleri imalinde 

yapılım tckemınülit • lıakkmda iutihsal 
ulunan 28 Te nnien·el 192~ tarih ve 270 
numaralı beratı bu defo ıne\ kii file kon • 
mak üzre ahere devrii ft rağ \'C}ahııt ic r 
edileceğinden talip olaııl:ınn Galatada Çi
nili rıhtım hanında Rober Ferriye milra· 
caatları ilan olunur. 

• " 4')> .. • "' • • • • H k 12 k. ·d ·· • ., 

I 
t••• '""• •.<:•."+•.••.•••'9 er a ·şaın ı~ı en murekkp •)•! •.••" 
~ TÜRK· AİJ .E - l\IUSiKI -BİRIJGJ 
: LONDRA 
;i: BiRAHANE VE LOkAN1,ASINDA 
++++<~>++<~~~~·•·>+++++<~~ ... 

HACI BEKİR ZADE ALİ 
Miie~sesei ticariyeı:;i 

Mevcut şubelerine zamimeten 
Pangaltıda bir şube açıyor 

1 Konservatuvar müdürüğün 
Yenid~n tale~e alınacak .ve eski talebenin kayıtlan 

1 yenııenecektır. Cumartesı, Pazartesi ve Perşembe 
günleri 13 ten 16 ya kadar müracaat olunması 

Kaytlnr Eylul sonunda kapanacaktır 

•- . Şehir bandosu için de talebe alınacaktır. -> Aynı günlerde müracaat olunması. 

~)Fatihte Çarşambada kı,: ve erkek, leyli ve nihari ~ 

1 An~~~~!:~ları?~~~kek~~.~~~~~ 
·-~-badaki mildiriyet dairesine müracaat. 9, 10, 11 inci sınıfl 

~ nda peyderpey teşekkül edecektir 

Diş Tabibi 

Mehmet Hüdaverdi 
ve 

Cemil Niyazi 
Muııyenehaneleri: lstsnbul Sultan Mah

mut Turbesi Telefon Is. 2622 

Sultanahmet sulh icrasından: 
Bir deyni mahlJmünbihin temini isti

fası zımnında tahtı hacza alınıp fürııhtu 
ınııkarrer kompostu kakau ve domates 

pestili w koncıervclcr ile iki adet came. 
kan 30 eylül 929 IJD.Z.'ll tcsi saat 11 de ha
liç fenerinde b4kkal Paraşkevanın dükki
nında furuht edileceği ilan olunur. 

zavallı kazazedenin bajırıp çajır
masını, etrafına kalabalık toplama----------------•••••™ sına beklemeli. O zaman adamca
ğ.ıın feryadını işidince her taraftan 

E111lak ve Evt11111 nk• 
UnlUlll lllildilllllCJiinde 

•;;-••••-•••••••••••••••••••• .. •-•-•c•••••H••••••••••••••••••••n••••••••••••••••• ... •••••••• 
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KIZIL KADIN ili 
. kimdir??? ı:ı 

ill· • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ··ı 

•· Bunu Size Bu Akşam İll 

ij . ELl-I.A.1".:R.AI=>A. ni 
:İ tigıterılecek olan Bolşenk Hu"yasını Mu .. awer çok miie!l<ıİr dramda :•( 
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ı ........................ . 
Opera Sineması 

~ekrar açlllye>r 
Bu akşam OPERA Sİ 'EMASI İstanbulda İLK SESLİ FİL

MiNİ Ga1a suvaresi olarak gostermek üzere kapılarını açacak ve 
ELEONOR BORDMAN ın çok güzel temsili. ı 

KADININ HARBE GİDİŞİ 
Sesli filmini irae edecektir. 

Sinema san'abnın bu muazzam keşfini görmek 'çia biitün ahali 
bilyük bir merak ve intizar içinde olduğundan OPl RA SINEMASl
NIN hinci\hıaç dolacatı fİmdiden tahmin edilyor. BL yG t kOçGk her 
kea Türkiyede SESLi FiLMiN devrini küşat eden bu bGyGlc Gala 
auvareainde buluamatı arzu edecektir. 

Cuma günleri matineler 5aat 13 te haşlayar~ktır. 
0999994t666666666+tO++O-+++++ 
ı---~------Blllfi§lı-==-

Bu alqaın li Fi RSA T -ı 
M e 1 ek s~~:d'aa- ':>5 adet me, 

v~Ş;;y·an İn~ER~u~·ı 
CLC IMUŞAMBALARii 

MUAZZAM FiLMİ i 60 T m ürk li-m 
POL~EGRi, OLGABAKLA-

11 
BEHE- rasına i 

NOVA, TULLtO KARAMiNA:- ~ RI Beyot- 1 
Tİ, POU.UKAN gibi GJ lunda W 
Parlı:k Yıldı:ılar temsil etmek- l ~BAKER Maıtazala,.nulaı 
tedir1~r. ~ -· S f Hh J ~-::"tt:'-A. 

c .... -r n!t~ ' ii•4üMf!ôiiiii@ffifd eımmm atıfıy • sti ade eainiz.m• 

bir çok insanlar koşarak ~elirler; 
hatta bu ıırada bazen bir zabıta 
memuru kınta kırıta görünfir ... 

İhtiyar efendi, yerinden kalkmak 
icin nafife çabalıyor, nefis bir da
vudi sesle batırıyordu. 

Bu suretle birkaç yolcu etrafını 

aldı. O zaman ben ilerledim , kaza 
oldutu zaman orada bulunduğumu 
söyledim, tafsilat verdim. 

O aralık bir kadın beni tebrik 
etli. 

Bütün bunlar çok sürmedi, bat· 
ta otuz dakika bile devam etmedi. 
Ondan sonra kazazede ile metpl 
oJmatA batladık. 

Delikanlının biri bena yardım 

etti, ihtiyarcıtı yerden kaldırdık.. 

( DGnyada ne insaniyetli kimseler 
var ! o aralık bu alicenap delikan
lının, ajırlık olup yürümesine mani 
olmasın diye ihtiyardan bazı 'ey· 
ler - o meyanda para çantası ıek· 

!inde deriden yapılmış cep gibi bir 
,ey - oldutunu gördüm ! ) 

Hep beraber polis merkeziae 
dotru yollandık. 

Benim aklım fikrim Rosalie (ro
z.ali ) de, alacağım tahlisiye niıa
nında idi. 

· O zaman ihtiyar bana dojTU 
döndü: 

- TetekkGr ederim 1 dedi. Ar
tık zahmet etmeyin... Bırakın, ben 
ayajımı tamir ederim ••• 

Kendi kendime : 
- Zavallı 1 Kaza esnasında ut

radıtı h~yec:an beynine vurdu da 
adamcajız oynattı. •• 

diye dGtilndGm. Koluna daha 
aılu yapıftım. Yolum uza devam 
ettik. 

Nihayet nltanı yakalamıtbm 1 
Adam tekrar : 
- Rica ederim, dedi... Artık 

barakılllZ... Ayajımı tamir edece· 
tim ... 

Oteden beri ltidirlm ı delllerln 
dikine &itmek iyi detilmlfo Onun 
için ı 

- Peki peki... Hele timdi ılde
If m de ••• orada icabına bakanı ••• 

Hız.la yürümete bafladım. Onu 
da beraber sürükllyor, buhranı 
bilsbiltün bashrmadan bir an evel 
karakola va?mak fıtiyordum. 

Sat:lllk e~~l&k 
Mevkileriyle evsafı mahsusaaı aşağıda yazılı o:ı bir parça emlakin sabşı müzayedeye konulmuştur• 
1 - Müzayede kapab zarf usuliyledir. ihale 16-10·929 tarihinde lstanbul ,ubemizde müteşekkil 

komisyonu huzuriyle icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen mikdarda tem' 
iraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektuplariyle beraber makpuz mukabilinde bizıat 
yahut ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli peşin olarak istifa olunur. 
3 - Talip olanların lstanbul veya İzmir şubemize ve yahut Merkez Emlak müdiriyetine ınüracaa 

mufassal şartnamemizi mütalea etmeleri ve miizayedeye iştirak halinde bir nushasını bir lira mukabili 
alıp imza ve teklif mektuplarına raptctmeleri icap eder. 

Um. No. Mevkii ve semti Nevi ve mahiyeti 

2 

16 
23 

94 
139 
162 
164 

75 
15 
22 
13 

meıhuru 

Galatada mezbaha müfettiı· 
liği altında. 
$işli Bilyükdere caddeai 
iincirlikuyu kasrı 
itisalinde 
Heybeliada yalı sokak. 
Maçka Silahhane 
Nişan taşı 
Galata Karamustafa pş. 
Kandilli Vaniköy cadde. 
Bebek 
~rıyar 
Galata kalafat mahalli 
kürkçüler kapısı 

odalar, dükkan ve 
depo 

386 No, praj. 
arazi 

2 No. gazino 
Bostan. 
ekmek fabrikası 
16 No. dükkan 
1 No. Hane 
Be bek bahçesi . 
Mesarburnu gazino 
Ahşap antrepo ve depo 

hudut ve 
kemiyet ve 
müştemilat 

maa müıte· 
mili 

" ahır, arabalık 
mutbak v. s. 

maa mOştemilit 
kahvehane v. s. 

maa müştemilat 

" .. .. 
" 
" 

temi 
mik 

lir• 
2sOO 

ısOO 

ıSOO 
9oQ 

2sOO 
7~ 

Sat! 
3~ 
3710 

Harp akademisi . ~, 
- lfumandanlıgında~: 

1455 numerolu Askeri memurlar kanunu veçb1~ 
hesap memuru yetiştirilmek üzere Harp AkadeJJl1• 
sine mülhak Yüksek levazım mektebinde dok11ı 
aylık bir kurs açılacaktır. 

Mezkftr kanuna tevfikan askeri hesap menıurO 
olmak isteyen ihtiyat zabitlerinin Istanhulda ~e 
taşradaki en büyük kumandanlık makamatına b9 
istida muracaatları ilan olunur. 
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1
f 24 Eylul 929 kambiyo, nukut borsası fiatları 

Açıldı Ka tıa. Aç K 
r-----~~~~~r.:..·~~:.:.+~~~~~·- .. 

Nııkut 

l lngiliır: lira11 
' 1 Aıııertka dolor 
tG Yuuaa drahml 

L l Almaa r•ylat aark 
1 A .. oturya tlllnl 
ıo Ley Rumauya 
20 Le•• Bulıar 
1 Felemek filori• 
20 Fronaız fronlu ;• 
20 ltalyan llretl ıı:; 
i() Jt1ll'llD Çek JohıHk 
1 Cmıullo olhlyet 
' Zloti L.butaa 
~o Dl.a.u y oeuılaTya 
20 Belçika fraalu 
1 Pe.ata l•paaya 
20 ı .. ıçre r ... 1u 
1 Maddiye 

1007 2: 1010 
207 25 20~ 

53 75 53 
49 25 49 
29 2$ 29 
2ı 5( 24 
29 75 29 
82 

162 75 
118 25 
123 

81 
162 
218 
122 

Trıhvilüt 

75 !=' >f 1 
ur...,~ 
7! Q ı::ı.l 2 -o 
25 !O;- 3 
25 

Tertip (ı\.B.S) 

• (D.E) 

• (F.J) 

tahtr1arz J). Y. S! Golat• 
50 Iıtanbul tra•"•Y Ş, 
ıJ Riht Ook. AnL 
acı c~kü.dar 1'adJkÖ7 ~u 
00 IAtaabul ••ODİI• Saı 
75 Effill Mod._ 

HiHe senedatı 
22 so 
72 sc 

114 

22 2~ ı. 
2: ı:ı::ı ffı bonk .. ı 

30 
797 

1 ;: ~~· !- ~:!::~ti::· ~1111 
~ 'llHll lk ıi .. ı Bl. 797 = Tirarrt ,.e ıana)'i 

F..tnaf Bk. 
Şirk~ti Hayriyf" 

. 

,.. 'femeuu 1 
Haliç Yapuy\n" An 22 .. 
An. D. Y. yolu '

2 
22 

Çek ' :< 
1 Lorıdri 1bterlin1008 251010 75~ !=' 

Niryork 1 ıGrk I. Do o,411 50 t:ı,47 50.f o-( 
Pario ., Fraal 12 ı:; 12 2& • 
MJl... 1 " Urrt 9 50 9 5011 '!. 
Bel'lla • ?.fark 2 2!"i 2 75:~ "'1 

Sofya • Leva 66 :25 66 4~~ ~ 
Brühel • Boiıı• S 51 3 so

1 
~ 

Am ıllrda• ,, Flori• 1 5! l 75 ., 

1
, Cin.ette ,. Fraak : l<l 2 2 ... 

ı.. Praa " ](urun 16 15 16 20. ~ 
Vlyaua ,, ŞWn 3 41 3 41 ~ 
Modıiı ,, Pezeta 3 2~ 3

4 
72~ :;._ 

\'•rttıTa 1 " Zelo11 4 25 5.\ m 
Atlııa " Dralual Ş7 04 S 7 o.ı. 
Bilkrot 20 Ley !tun>! 2.ı 75 24 7S ~ 
Moekova 1 Çronen• 106? 1064 Belıraı ıilrlı: U.ooı Din. 27 2" 1 ~ " 27 2; il 

htikras~r la 
istikrazı D. vadeli 96 ~ 

,, Düyıona mun!Wedo 197 \ 
lkrami7ell demir yolu ~ 
1902 Gümriiklor • " 
190S s.ı..ıı...ı.ı 

1905 Tocblutl Aokerly• 

il " " 100 
Mudanya· Bursa 
Samıuu Sahil 
Tramvay 
Türkiye mllll 
lıılbrt • İti.mat .. 
Şark ıigorta 
Bozlurt 
Anadola Aa. T. 
lıL Umum. 
Ba!7a Iaruydın 
Anlan Çi•ea. 
Bakırköy ,. 
Türk kömU. K. 
Mermer Tqı Ş. 

Ha"a gut, alektrik 
" ., temettu 

tloldidor· Kadıköy 
luur muhba 
fatanbul T. Ano. 
ıuı.tım dok. Aa. 
İtUhat dıJii,rmeucl ... ı 1903 T•rtlp 1 ~ 1904 

1 
~ 19111 ı9Ôs 
~ 1908 Tertip 

tıOJ Şark merk u.u 
~ lat. Ka•apları 
<1> Reji (hali ıoofiye.) 

C. Türk tüt. A•Oı. ı:ı::ı 1908 • 
l'I09 

ı 909 Şebremo .. u 
' 1139 • -

• • 

I 

,,, ., Dahau Türk " 
Şark tle&i.rmea. 

Milli bir Metrn . 

3ı 40 31 

u ~o ı 

Mahlulat müdiriyetinden: 

Kıymeti 
Lira 

700 

105 

150 

42 

350 

Hidayeti ilan 125-9-929] hafta rı l 
1\iha)cti ilan 123-10-929) Çar~anba 

muhammenesi 
kuruş 

Galatada yolcu zade mahallesinde yolcu zade ıoka
~ında ahşap mektepten münkalip 94 arşın mıkdarın· 
da 53-3 No.Iı haneuin tamamı. 
Küçük pazarda hoca Hayrettin mahallesinde kıızancı· 
lar caddesinde atik ve cedit 28 No. lı harap ahıap 
dükkanın sekiz hisse itibarile üç hissesi. 
Çarşıyı kebirde yorgancılar içinde mektep sokağında 
2 atik Nolı dükkanın tamamı. 

50 Edirne kapısında Salma tumruk caddesinde 14 arşın 
mıkdarında 131 Nolı arsanın tamamı. 
Çarşıyı kebirde kahvehane sokağında 4 Nolı mürak· 
kam dükkanın tamami. 

~~n:-.--:-:-~-=.-=:::.:;;.:.-::-=~·-:-~--=-~~ 
B!dayeti ilan [ 18-9-929 ) hatta (2) 

Kıymeti 
Lira 
550 

2000 

600 

1000 

Nihayeti ilan [16-10-929) Çarşamba 
muhammenesi 
Kuruş 

Tophanede Ketani Ömer paşa mahallesinde ~amii 
şerif ittisalinde kain ahşap harap Ketani Omer 
paşa mektebinin tamamı. 
Beyoğl~nda Hüseyin ağa mahallesinde Feridiye 
caddesınde 189 arşın mıkdarında 74 No. ile mü· 
rakkam 4 oda 2 sofa 1 taraça 1 kuyu 1 sahrınç 
ve sair müştemclatı havi maa bahçe bir bap kagir 
hanenin tamamı. 
Çarştıyu kebirde Çohacı hanında alt katta 87 arşın 
mıkdarında 41 No. ile mürakkanı mahzeni müştemil 
maa peyke birbap oda ile yine ayni katta 75 arşın 
mıktarında 42No. ile mürakkam maa peyke bir bap 
odanın tamamı. 
Mahmut paşada Hacı küçük mahallesinde kürkcü 
hanı derununda ve alt katta 23 arşın mıkdarmda 
4 No. ile mürakkam tonoz kagir mağazanın tamamı. 

Bidayeti ilan [11-9-929] hafta (3) Nihayeti 
ilan [9·10-929] Çarşamba 

Kıymeti muhamminesi 
Lira kuruş 

1700 

275 

112 .so 

Babı Caferide Ahiçelebi mahallesinde Soğancılar 
caddesinde 284 atik No.lı fevkinde odaları müştemil 
bir bap dükkaanın tamamı. 
Hasköyde Aptüsselam mahallesinde mezarlık soka· 
ğında 275 arşın mikdarında 9 No ile mürakkam bir 
kıt'a arsanın tamamı. 

if"arn'ifeleır 

l~~~~~~----KacllekÖ'17 k©~ırlYı taırnifeoeırn ..r~ 500 

Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Su\tançeşmesi 
sokağında 225 arşın miktarında 7 No ile miirakkm 
arsanın 1-4 hissesi. 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Halit ağa soka
ğında atik 12No.Iı 300 arşın miktarında bir lcat'a ar· 
sııııın 9 da 5 hissesi. 

=- ~ • l. ... -· 
Köprllden Kadıköynden Köprüden 
Kadıköyilne t Köprilye Haydarpaşaya 

ı - l'"·I J 6 15 ı - l'"J 
6 ıs t 7 05 6 15 
705. 74-0 705 
7 4-0 ı 8 w 7 ~ 
. u ı 8 ~ 7 ~ 
8 4-0 1 9 05 ı", 8 15 
920 950 8 52 
9 55 10 25 9 55 

10 25 11 05 11 05 
11 05 11 4-0 11 .tO 
tıı 40 12 ıs 12 15 
12 15 13 la 05 
rn o:; ı:ı 50 ı .ı 25 
ı 1 50 ıı 35 15 15 
ıı 25 15 16 ]() 
15 15 "" 16 16 .ıo 
15 45 16 30 J7 15 
16 10 17 17 50 

= 16 40 f 17 15 
ll' 17 15 17 4S 1188 25 l•· 
.. l 10 s 750. 1825 

j 18 25 : 19 05 19 05 

;ll 2~;0 ~ f: ~ı ~ ~i ~~ 
30 21 05 05 

21 21 28 
22 05 2::1 

Haydarpa4adan i Köprüye 

ıı 878~ !! 
25 
33 

: 9 ll l'I 
ı 9 35 
• 9 56 i 10 35 

ll 13 
11 18 
12 20 
J;~ Ol' 
13 58 
14 40 
15 00 
16 08 

i • 
ı • • • • • 
ı 

17 J3 
17 10 
ııı J;; 
Hl 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 :ııı 

840 Üsküdarda Selami Ali efendi mahallesinde karakol· 
hane sokağında ve bir çatı tahtında 64 ve 64 müker
rer No iki bap hanenin t11mamı. 
Çarşuyuk~birde çuhacı hanı üst katında 50 arıın 
miktarında No kargir odanın tamamı. 

.Bidayeti ilan 14-9-929] hafta [4] Nihayeti ilan 
1 -~-::--:---.!...[2_-l_0_-9_2_9!_] ç:.::a:r:.::ş::.am=.:..ba:.:_ ___ _ 
Kıymeti muhammenesi 

lira kuruş 
262 60 Şehzadebaşında Hoşkadem mahallesinde Selimpaşa 

3200 

875 

1200 

1123 

yokuşunda kain 6:> arşın miktarında 23 No. ile mü· 
rakkanı arsanın tamamı 

00 Friköy mukaddema furun elyevm Bomonti sokağın· 
da 1600 arşın miktarında 16-18 maklup No. lı arsa· 
nın tamamı. 

50 Samatyada Sancaktar Hayreddin mahallesinde Ca· 
mii şerif ve kasap odaları sokağında 1751 arşın rnik· 
tarında 14 No.lı arsanın tamamı. 

00 Tarabyada Muradı hamis mahallesinde Nikokli so· 
kağında 5 oda 2 sofa ;,e sair müştemilatı havi 67-21 
No. lı hanenin tamamı . 

1 ... ) Se:fer yal.ıı~ <.:uauı, Vazar Ç 
•:1nba pole-ri Ha>d•rp• ... , ••. : ar

~. •ll.r•y• 

50 Cerrahpaşada Cambaziye mahallesinde Koca Mus
tafapaşa caddesinde 46-48-52-54 maklup No.lı 749 
arşın arsanın tamamı. 

ı-·1 '"'°"' ,.;;;;- •·apurıu . 
1 

650 00 Sultan Bekyazı'ta Yakhnikapan sokağında 5 No.11 Ha-
P~r-•·ruL ... l'.u;u,, ı•,,,. g"i,le _.'" •;• tice usta ağir me tebi an kaz ve arsasının tamamı. 

2:1 08 r·ı 

ealı..ur. 
ı"'J Sefcı.r yıloı:ı P~·ute11i, Ç~u· .. a.:n. 

ba polori Hardarpa~•r• ua}.ra;r .. 
cak.;U" 

~·~•·<l•n ~··· ıı., . ı .. p••;,. u·/..,;· 1988 Fındıklıda Fatma hatun mahallesinde gümüş suyu 
~:.~;· U.ou 07an.a birind g•cNiud~.ı caddesinde 47, 49 maklup No lı tarika kalbedilen 
&•~c ;;::•/ouuuo·u ••• ..,,; •• kador her kısım tenzil edildiktensonra 284 arşın arsanın tama-

) orp ... ,. 0iırayacakhr mı pazarlık suretile satılacaktır. 
\'·•ı Seft·ri ~ •lnız l>a?.ar p · 

Cuma aünlerı H d • "'!•mh•. Baladaki Emlaki Mahlule dört hafta müddetle aleni olarak mü· 
., 11r1ı;aıt:ııva • d d f .. ı..,.,. hı .. ., ıı · · "''""· zaye eye konulmuştur.Müzay" eye i•tirak edecek er kıymetin yüzde 

.. d amazauın birin ... · . v 

1 
••a •n Bo,ronun oouun .'. .au· yedi buçuğu nisbetinde teminat olarak dürdüncü haftanın ihale günü 
~~~: her ııüu ııa,dorpı :u""~:;::••• tılJ saat on dörde kadar Çenberlitaşta lstanbul Evkaf müdiriyeti binasın-

- ·-• .. 11111ıım1111•••••••llİiiiiıiıll••- ~ da Mahlulat kalemine müracaatları. 

ıo Haziran tarihinden itiı!~~ll= 'll:aırD'ffesD 
--ıs:.f·e~t~e~r-Nt'r-0-.-----:...ı---o:ı3~--'ı=5,_ - n uınadau muda günlere mahsus adalar hattı 

~ '5~-9~~-~ı~ı~_..!:.'!~~..!:~~~1~:___!_~9::::~2~pı~---_:_-__!2~3!:::·2•~5!: 
Pendikten kalkıı 7 05 
Kartaldan ' 
B. adadan " 

7
•20 l5,00 

19,05 
19,20 
19,50 
20,05 
20,20 
20,35 

Heybeliden • 6,00 O ~·~g 87,45 8,00 9 00 5 15,15 
Burrazdan • 6,10 7,1 • ,00 • 10,00 11,30 14,0 15,45 
Kınalıdan " 6,25 7,30 , 8,15 9,10 10,10 11,40 14,15 16,00 

M d 
d • 6,40 7,45 8,30 9,25 10,25 11,55 14,30 16,15 

u a an • 9,40 10,40 12,10 14,45 16,30 

18,35 
18,45 
19,00 
19,15 

Kadıköyilnden ,, 16,55 
Köprive varıı 7 25 8 05 9 15 8 15,20 21 10 
Sefer No. 2 4 8·(; •

8 
io 'J~ l0,25 11,25 12,55 15,40 17,20 1s,30 20 21:30 

17,00 
17,10 
17,25 
17,40 
18,0S 

Köprl.lden kalluı 
Kadıköy!inden ., 
Modadan 
Kınalıdan 
Burrudan 
Heybeliden 

" .. .. .. 
B. adadan 
Kartaldan 
Pendil<ten 

.. .. .. 

~~~~--;~~-ı"2:oi~---ı~;-~~l~4~~~1~6'.____:=!1~8==~2~0~__:2~2~==~2~4~~~2~b:..____:2~81!_ 
7,44 8,25 9,10 10,15 12,00 13,35 15,00 17 - , 10,35 12,20 13,55 ,00 18,00 18,0S 19,00 19,05 20,15 21,45 

8,35 
8,45 

9,0S 
9,20 
9,35 
9,45 

... 
9,50 

10,0S 
10,22 
10,30 

-

11,05 12,50 
11,20 13,05 
11,35 13,20 
11,50 13,30 
12,15 
12,30 

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

15,40 
ıs,ss 
16,10 
16,25 

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

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

---
19,00 --[") 

'j } .... ·f• , !)~P \.tır t 

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

20,10 

-

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

22,50 
22,SO 

[") 

' 
/Jiinya1111ı en 

~lül.e11ı11ıle } a:ı 
makinesi 

HususHc }'R ANSJZ hiik umetiııiıı dahi takdir ,.I' tercih t•ttiııı uıskioe 

llatif, nıetin ve sağlam 
H • "} t" t hh"" J \"r l•l ;ıı. eı cı ıe ı aa ut o unnr. ,11,h; .-,;ı;, 

Türkiye Umumi acentesi: l'd· Şünorkvan: htanli Sadıkiyl' H:ın 30 - 33 T ,.ı. l•t. No225tı 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1- Haydarda hacı Ferhat mahallesinde irfan zade sokağında 11 

No. taş mektep 
2- Çenberli taşta sofçu hanında 13 ve 14 No. odalar 
3- Samatyada miralıor İlyas bey mahallesinde Ali efendi soka· 

ğında 20-26 No. hanenin nısfı 
4- Kadıköyiiııde Zühtü paşa mahalle~inde fener caddesinde 21 

ve 23 ve 25 ve 27 No. hanelerin vakfa ait hissesi 
5- Galatada kemankeş mahallesinde çömlekçi sokağında 16-18 

ve 20 No. dükkanın 5-4 hissesi 
6- Çarşıda sahaflarda 89 atik >e ceJit numaralı dükkanın üçte 

bir hissesi 
Müddet : 9 teşrinievvel 929 çarşamba günü saat ondört buçuğa 

kadar. 
Yirmi gün müddetle ilan edilt"n balada muharrer emlakin pazarlıkla 

kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir.Talipler şartna
meyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermiyan 
eylemek için lıtanbul Evkaf müdiriyetinde vakıf akaalar müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

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

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedesi temdit olunan emlak 
Seneliği 

Lira Talipleri tarafından tekli olunan bedeli icar 
60 Galatada sultan Beyazıt mahallesinde kain 98- l 'i9 i\a 167 No. 

nıaa müştemilat Hüdavendigar hanının vakfa ait hisse~i. 
Nüddeti müıı:ayede: 28 eylı11929 cumartesi günü saat ondört buçuğa 

kadar. 
Balada muharrer emlak kiralık olup hizalarında gösterilen bedel· 

!erle talipleri uhtesindedir. Encümeni idarece bir hafta müddetle tem· 
didi müzayedelerine karar verilmiştir. Fazlasile talip olanlar son günün 
saat ondört buçuğuna kadar lstanbul Eykaf müdiriyedinde vakıf akar· 
!ar müdürlüğüne mürcaatları ilan olunur. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Yemişte ahi çelebi mahallesinde soğancılarda cami tahtında 

11 No. dükkan. 
2 - Babı alide lala hayrettin mahallesinde Fatma sultan sokağın· 

da 18 • 5 No. dükkan. 
3 - Çenberli taşta yağlıkçı han üst katta 9 No. oda. 
4 - Yeni kapıda katip kasım mahallesinde 59.57 No. dükkAn. 
5 - Çarşıda terlikçiler sokağında 11 No. dükkan. 
6 - Unlcapanında yavuz ersinan mahallesinde cami altında 7 No 

dükkan. 
7 - Uukapanında cibali caddesinde 89 No. arsa. 
8 - Çelebi oğlu aliiettin mahallesinde tahmis sokağında 78 No 

arsa. 
9 - Çarşıda çuhacı hanı üst katta 31 No. od~. 
10- Şehzade başında emin nurettin ~ahalleıınde mektep ıoka· 

ğında dört duvardan ibaret mektep mahallı . 
-ıı - Tahta kalede rüstem paşa mahallesinde nalburlar aoka· 
ğında 59, 330, 332 No. maklup dükkan. 

12 - Kasımpaşada kulaksız abmet icaptan mahallesinde kadı 
mesçit çeşmui sokağında 69 No. hane. 

13 _ Kasımpaşada türabi baba sokağında 5 No. dülclcan. 
14- Beşiktaşta vapur iskelesinde kayıkhane ve cami arsası. 
Müddeti müzayede 13 eylul 929 dan 5 teşrinievvel 929 cumarteıl 

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

olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat oudört buçu• 
ğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 
müzayedeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf 
akarlar müdürlilğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu müd· 
detzarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını 
görebilırler. 

Leyli ve nehari 

ü~tülkOc§D Dü~~~ü 
Tam devrelidir. Bütün ıuuıfları mevcut~ur. 

Talebe kaydına baflanmıftır. Her fİID mürac~at olunabilir. 
Şehzadebaşında Polls m_erkezı a,.kasınd 

J'elefon J, . 2.J34 < 

D 



CarşamLa I K D A l\J. Eylfil 25, ıyı~ 

Norveçyanın halis Morina balığı HASAN BALIK VA 
baş mahsulü alemşun1ul marka 

Gaye +e; z.e olar k gelmlşt.ır. 100 kuruJia kt:oluk •lşalarde Hasan Ecza deposu 'toptancılara büyük tenzilat 

DOKTORLARA SORUNU& 
sAF TAikAL.!IR 

t<OMPRİ~l!,KAtl,TOZ VE CiRAN0a.ı 
tjünde 3 •dtl yehol 3 kafllr 

oculclara mşıl. 

Doç kamyonları her nevi yolda, en ağır şerait tahtında muvaffakıyetle çalı

şacak tarzda imal edilnıiştir. 
Çamın·, yağnıur, kar... Doç motörunün kuvveti karşısında hükümsüz maniler

dir. ~femleketimiz her tarafında Doç, kışın karla kRpanınış yolları tek haşına aç
ınakla şöhret kazanınıştır. 

Dik yokuşlarda l)oç kanıyonunun çeknıe kuvvetini tecrübe edin. Diğerleri

nin hoş olarak çıkamadığı yokuşları, Doç kanıyoııunun azami yükle tırmandığı
m gördüğuniiz zaınan sahibinin emrine hundan mutj bir nakil vasıtasını tasavvur 
etmenin "mkanı olnıadığını siz de tefrik edece {Siniz. 

Ba~~at t~crtlılb>~ ~dünü·~e 

vekili: umumi Tö.rki~e için 
Kemal Hali , ~~ehme 
İdarehane ve satış yeri: . 
Beyoğlu İstiklal caddesi No 168 
Telefon Be) oğlu 7 4 2-7 431'elgrı f: Tatko 

Ankara 
İzmir 
Kayseri 
Adana 

: Zahıtçı zade v~ şer"ki 
: !\lahnıut Ce!alcttin he' 

ol 

: l\luhad< is zade Alim bey 
: lliuharı·em Hiln i bev 

ol 

Gaziayiııtap: Güzel bey zade Hasan bey 
Trabzon : Hacı Abbas ve mahtuınları 

Evrakı matbua tab'ı 
Tütün inhisarı umum idaresinden: 

ifat ve şürekisı 
Garaj ve tamir yeı i: 
Aya ;paşa Jandarma karakolu başında 
1'elefoıı Beyoğlu 1755 

Diyarhekir : Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 

Bursa 
Sanısun 
Gircson 
İ ı)arta 
lUalatva 

ol 

Edip beyler. 
: Nasuhi Esat he) 
:Esat efendi zade Seyit B ·ıaı B. 
:İsmail zade Vahit Ye şürekası 
: İntibah şirketi 
Badılı zade Tahir hey 

1m==~~·~ 

Askeri Baytar n1cktehine kayt ve 
· kabııl şeraiti 

idare için nümunesi veçhile defter imal ettrrilecektir. talip olanların 
nümuneyi görmek üzere müracaatları ve 28-9·929 cumartesi günü 
saat 10,30 da Galatada mubayaat ko~ıİs}onunda bulunmaları. 

Mektebimiz birinci sınıfına atideki şeraiti haiz dört talebe kabul 
edileceğınden talip olanların vesaiki lazıme ite mektep müdiiriyetine 
müracaat eylemeleri rica olunur. 

1 - Lise mezunu veya bu derecede tahsili bulunduğu Maarif 
müdUriyeti~e musaddak olacak. 

Tütün eksper kursu 1 

Tütün inhisarı uınum idaresinden:! 
Tütün inhisarı ·darci umunıiyesince küşat edildiği evvelce ilan 

edilmiş olan kurs için şimdiye kadar müracast etmiş olan taliplerin 
kısmı azamı vesaiki lazımeyı ihrai ve ita etmiş oleuklarından şehri 
ha1in r:nyesirıe kadar atide murakkam vesaiki Orta köyde k~rs müdür
lügüne ıta ve vermemiş olanların musabakaya kabul edilmeyecekleri 
ilan olu ıur. 

1-· 'V u 

rr 

nufus tezkeresi sureti veya aslı, 
'et i ve y ort tab.,ili ilcm"l ettinine dair 
musaddak resmi vesika, 

0 

l ıniyesi ihtiyar l ey tinin polis veya jandarma 
dak hü~nühal şahade~namesı. 

to ı fi rı e rr.,eler . 

2 - 21 yaşını geçmiş olmayaeak. 
3 - Heyeti sıhhiye raporu bulunacak. 
4 - Hüsnühal sahibi olduğu mahalli Polis Merkezince musaddak 

bulunacak. ------·-----------·----------
Jandarma imalathane müdiriyetinden: 

4000 Kaputun maa Liçki imaliye ınunakasası 10-10-29 per~embe 
günü s:ıat 14 te aleni olarak Istanbul gedik pa..,ada Jandarma imalat
hanesinde yapılacaktır şartname imalathaneden verilir. 

D~vlet deınir yolları ve liıııaııları 
11ınumi idaresindeıı: 

Hayd rpaşadan Cuma, Pazartesi Çarşamba ve Ankaradan Cumar· 
tesi, sc.. ı ve perşembe günleri hareket etmekte olan 6-106 ve 5-105 
numarnlı siir at katarının 1 Teşrinievvel 929 tarıhiı Jen itıbaren her 
vi'n sc n s for cdec(' ı muht reın ah!"ilive i1" n o u ur. 

~ ,-------.... S®yırDsevaın 

Merkez Aceııtası: Galata Köprü ba· 
§ında Beyo~ıu 2362 
Şube Acnntıun: Mes'adet hanı altındP 

I tnnbul 2710 

İzınir ~ür'at postası 
(GÜLCE.f\'ıAL) v2puru20 Ey· 

liil Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabRhı fzmire gider.ek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden ha
r kdle pnzartesi sabahı gele· 
cektir. 

Vapurda Mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Trabzon ikinci postası 
( 1ZMIR ) vapuru 26 Ey ... 

lul Perşembe 1'kşamı Gıı!ata 
rıhtımından hotreketle Zon
guldak lnebolu Sinop Sam 
son Ünye Fatsa Ordu Gire
ıon Trabzon Rizeye gidecek 
ve Of Trabzon Polathane Gi 
reson Ordu Fatsa Samsun 
Sinop fneboluya uğrayarak 
gelecektir. 

J stıuıbul icra dairesinden : Bir deynın 
tPmini istifası için mahcuz olup furuh· 

tu tııkarriır eden 405 adet muhtelif cinıı
te kaslı.etin 30 - eylul • 1929 tarihine 
musadif paıarteııi günü eaat onda Gala· 
tadıı Knaktsyde Topçular caddesinde 113 
numaralı dükkanda bilmiizayede turuht 
edileceğind"n taliplerin ycvm meı1\Cirda 
hıııır bulunmalan illin olunur. 

{ stanbul Dörduncu icra memurluf..UDdan: 
Hüseyin Hiisnil heyin Ali Fuat Be)e 

borcu olup bakiye kalen 1850 lira muka· 
bilinde vefacn mefruğ top~ubrda ve cad· 
desinde eski 47 yeni 97 :'ll'o. maa tarla 
emlfıkin temamı 1000 liıa b delle tıılıbi 
uhdrqindedir. Hududu: Kışla caddec;i \e 
İbrahim l>eye ifraz edil"n mnhal ~ikolı 
Kosti tarlası Fatma hanım ve Rıza beye 
ifra~ olunan mahal ile mahduttur. Bermu· 
cibi kayt 60 dönüm 547 ar§ın tarla deru· 
nunda tahminen 197 a1'fın iki katlı uma· 
nlık ve 432 arşın terbiindc bir katlı ahır 
35 arşın bir oda mütebakisi tarladır. E,·. 
aaf ve miiştıımilfitı: beden duvarları taş 
zemini topralc fevkani•i ve çatısı ahşap 
Ye ikinci kat zemmi tahta Lü)iık bir sa· 
manlık olup tarla ya ve ittisal indeki ahıra 
m edhali vardır. Zemini kısmen topr.ık ve 
tahta beden du\aı ... rı taş otuz beş inek 
istiabında ahşap )eınlikli hır ve zemini 
toprak beden duvarları ta \C tahta kere· 
vetli rençber od ası Te bir helGyı hni her 
iki binanın kiremitleri alafıranga inekçi 
İbrahim ağanın isticarındodır. Tarla ve 
ahır ve samanlığın kı}meti nıuhammenesi 
2973 liradır. Eski 74 No. tarlanın nısfı 
indelmüzayede 300 lira bedelle talibi uh· 
desindedir. Mezkilr bedeller !Ayık haddin· 
de gorıilmediğinden müzayede bir ay mü· 
dd tte temdit edilmıştir. Hududu: Binnaz 
çiftliğine gidl'n tarik bir tarafı Topkapı 
Ferhat 1>4'8 tarlası sulh hakimi Tahsin 
ve hacı Evlı,·a efendilerin tarlnsile mahdut 
40 donüm rnikdarıada 2400 lira kıymeti 
muhammeneli buğday ve arpa mezru me
d) uııun tahu i'galindedir. Yilzde beş zam 
ıle talip olanlar yüzde on niabetinde kıy· 
meti mulınmmenenin pey akçesile ve fazla 
maH\rnat almak isteyenleı 928-~56 dosya 
No. icra Jstaııbul müzayede şubesine mil· 
racaatları 2-11 1)29 tarihinde saat 14tcn 
16 ya kadar ihalei katiye!İ yapılaı·ağı ilAn 
olunur. 

A dalar ı;tıllı mahkemesinden: Arşak 
Gnroyan efendi zevcesi Zarohi hanım 

ile matıruu:el Eınilinin şayian uhtelerinde 
Olup gayri kabili takeim bulunmasından 
dolayı arttırma suretile satılması karargir 
olan Büyük adada Cakonıi sokağında zemin 
katından maAds iki kat ve çatı katını havi 
beyıız ya('.lı bo)alı 9 oda ve iki ofak l!BD· 

dıK oda mı ve L:e1.n çamaşırhnne ve mut· 
bak , e h:ıınam 'e dahilen dahi vağlı 
boyalı \e bahçesinde limonluk ve hnuz 
ve tulun bn kuyu "le snrnıcı bulunan atik 
1 ve cedıt 10 nümcro ifo miirnkkam 
12500 lira kiymeti muhaınminesirıde bir 
h3p ahş P hane 30 'ı e._•ineyvel 929 
l.umurtesi günü saat 14 de satılaceğmdan 
ıett·H•ıııerın Adalar sulh mahkeme11 icra. 

t ı ıı !> ınur· 

. " . ' " .- _..,-. ~ '. .. .. ... ~ 

Şehı·enıaı:ıeti 

A. Hisarı şubei 
idariyeeindell 

Üsküdar - Beylcoz tevti 
tariki dolayisile güıergiha 
sadif Çengellcöyünde Kulei 
caddf'sinde anastaayadia ,., 
rafim Ef .ye ait kömür depo
sunu hattı istikamet üırf 
bedmile yeniden cepaeıintl 
inşası ameliyatı bermucibi 
ketif (2827) liradan ibaret 
kapalı tarf usulile münakasaya 
Yazedilmit oldukuadan Ter 
rinie•velin on yedinci pcr,e•· 
be günü saat onbeşte izarfla· 
nn küşadı icra ıurctile ihalı 
kılınacağından ta1iplerinin te
minat akçelerini müş'ir mak· 
buzlarını ve Emanet hey~ti 
fenniye m "düriyetinden alr• 
cakları ehliyt:tna111clerini lef 
ile teklifnamelcrinin mRuufen 
Encümene tevdi eylemeleri 
ilan olunur. 

M enha sular.ı ıirketile Emı• 
net arasındaki mukavele· 

name fcshedilmi~r. Mezkur 
şirket bundan sonra ( latan· 
bul ıehremaneti menba su• 
ları ıirkt ti ) unvanını kullan· 
mıyacal ve etiketlere bu un
vanı vaz edemiyecektir. Key
fiyet ilan olunur. 
r.r aeıköyünde Cafer a~a ma
l.~ ballesinde duvar dibi so-
kağı adi kaldırım ameliyatı 

25-9-929 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle ve kapalı 
zarf usuli ile münaksa talimat· 
namestnin 16 nci maddesine 
tevfikan münakasaya vaz edi
m' ş olup tslip olanlann 
14 - 10 - 929 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15 te eh· 
liyeti fenniye Yesikalarile 
yüzde 7,50 nisbctindc depo
zito akçası olan 135 liralık 
makbuz hamilen daire encfi· 
menine ve tafıilati lizime 
almak üzre baş mühendiıli 
müracaatları. 

J stanbul icra Dairesinden: Keıiban ha-
nımın Han Faik beyden borç alClıtı pa· 

raya mukabil birinci derece birinci 1119 
numaıa&ile ipotek irae eylediği Botu İÇD' 

de Kanllcada Fıstıklı yokuıunda Atik 11 
nıuhıırrer cedit 6,6,1. kapunun ilstilnde 1 
) azılı gayri menkul borcun Yerilmemesill
den dolayı ihalei evveliyesinin icruı içiD 
otuz gün müddetle milzayeye konank 

C-00 lira bedelle talibi uhdesinde olup ka
ti' ihalesi icra kıltnınak üz~re ve yüzde 

beş zamla on beş gün muddetle mevkii 
muzayedeye vaz olunınu tu. Hududu: Fıt-

tıklı )OkU§U sokağı kantarcıHüeeyiD of• 
di, Nafi kaptanın, hacı efendinin b.
bahçclerile mandut dl:Srt yüz otuz Qç aıpll 

terbiinde araziden tahminen yOs yetmif ~ 
arşın murabbamda bir kıımı n•tllmae 

ah~ap yağlı boyalı alt kat pencereler d .. 
mir parmaklıklı meyn ağaçlan müzeyy• 
setli demir parmalıklı baçe derununda 

ne1areti fevkalAdeli 1200 lira kıymeti iDii" 

hammeneli maa baçe hanenin evuf ,.e 
mü.2temel1itı· Çifte kanatlı sokak kıpuııundd 

girildik.te yirmi sekiz ayak tuğla merdiv• 

baçeye çıkıldıkta etrafı demir parmaklıkla 
setli muhteff meyva ağaçlariyle mtızeypıl 

mermer bileııkli kuyulu baçe derununda ti 

k.a cihette bir kısmının sıvalan na~ 
ön ve arka bahçelere kapuları buluJll9 
hanede biruinin sıvala.rı nateaı•• 
üç sofa biri natemam diğeri .ıı.l • 
kontu dört oda bir kiler lıir ~ 
iki hell natemam bir mutbak bir kölDlll" 
lük ve saireyi havi olup Atar efeodioİll 
tahtı itticarındadır. lştirasıua talip ......., 

ve daha r.iyade malumat almak~ 
kıympti mubammeneainiD yfllde •• • 11 " 

betiııdc pey akçeaini ve 929 11529 d
uumarasını milstaehiben müzayede ıu~ 
sine müracaat ııtmeleri ve 12-1°"929 taıto 
hinde saat on dörtten on altıya udi' 
ihalei katiyesi yapılacağı ilAn olunur. , 

I• stıınLul 7 cı icra ,:weınurhığundan: ~ 
deyuin temini z.ıwmıoda mahcus çeıur 

deksiı beş çuval izmu üzumü I~ 
kuru 1cmııcıler çarcıtında 12 n~ 
ma 'a1anın nOnde on bırden itıbaren 
il \\ ıl " u ur. 

( 
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-·· ···r;d .. i:d::·i·: ••t~:ka\efi-:~~ıd;;-1 

komisyonunda : ı • 
·······-·-·····~··r··· ·· ...... -···~··~~···~ .... ·ıh-r · , na takt kıtaah l ıhtiyacı olan b.me~ nlı zarf ıı munakııM.)a ıı.onmu0 ur. o esı 
2 birınci tr rin-Q29 ç.us:ımba gtıuu 14 t \'8 tan• erı ıatın alma komi! ;onunda 
ı a tır. Tnlıpleriıı şartname suretıni koı 11 c nuınur.da I! rmden \'e t klifnonıcle • 

mı temıo llarilc b raber SiHıst ki me ltt\r b. un 'onıı 'c mel eri . 
rdu ihtıyacı içın 26 · 9 • 929 per cmb {;ul nnt 15 tc 4309 makara, 22500 
dilam 12000 kopça ,.e eairc pazarlılcla alı ktır. Taliplerin §Wtn:ıme. ( num· 

ne ,
1
°

1 
ko 

1 
)Onumu da örmelcrı -.;e 1h:ıle a mda şnrtnnmede yazılı oldu~ gib 

temı aılanl komı&)onumuzn muracaatları. j)arıbekir '\C hıl\alisındcki kıtnatın ibtı)ncı olan nohut Kapalı v.arfla münakasaya 
kon mu tur. Ilıalesi 3 • birine\ teşrin· 91.9 per enbe giınü saat 14 te Dıyanbekird. 

üzerinde 
enzilat! ~ 

çıfte hnuda aal. rı s:ıtın n:mıı .ı..omisyoııunda pılscaktır. T liplc:ııı Diyaııbc;.irdela 
m kur komisyoruı muracaatları. 

skeri ıbtiyııcı için 26 . 9 • 929 pc~ ınbe günil saat 14 te 15000 adet omnunesi 

Dişleri yfız "' c }a ·ıtır "e çiirüfmckt ;k . 

Y
a 1 t d" 1 . . n ' aye e er. Dışl~rı 

z a ır, ı et erın'i uvvetlendirir, ve kanmuaktan n1en'ec er ' · · 
8lllda kalan tefessuhab ve ufuneti izale ed n· - . e dıslerın nra· 
olur. Ağızda gayel llitif bir serinlik ·~e. l"ayili~ lıı;ak'.~'.·ıl';~~~: ı8ezt;lehrineT m?ni 
dan gelecek her türlü hasta! k • . • t> arı ım a 'e ııgız· 
diplomalarla musa da tır. Enı h~yr~ . : ~Y:1. ~e. ~anı 0

,yu.r. • 'rupada birinciliği 
deposu. a a 1 a mı tır. 11 ıııı 'ı·uşa l:lasan ecza 

Tü 
Orta\cöyde Fe · d kA' T" .. Es. matl~p haddi rıye e . am . ulun r.:sper ku .. suna bu sene 25 ta\ be 

Bu •üıaba\ca Sgeçer_s~ bır mu abak~l y .. pılarak müsalnka neticc~iıı 
şunlardır Teşrınıevel cumartesi günü feriyed ..... at r,• d 1 \ 1 · J - e yapı ac" ~ 

2 = ınrk olmak. 

t stnnbul ı a daı ınden: Galıı.tada kemnı . 
k ~ Must .. ln pn :a Ill3lınllteı kara koy 

raddesinde Onnık b }lD tahtı ta arrufunda 
bulunan atikl, 3, 4, 35 miıl· errer cedit 53, 

.33- 1 Numaralarla murnkk m kara ktly cod· 
desile ha,1ar h nının n,.nğı knpuımnJa 53. 
1, 4 Numar arla mura Kam 53, 55, ;,7 u-

n aralı ~ dıklt ri aharın tasarrufunda bu 
luıı.ııı 3 bap dukkunın ichflcrinde lıir to-

ııuruaralı bulunan dukkli.nın mes:ıbast 4 
m~tre 60 snnt'm ırıt' :ıhn mdıı olup Di • 
mitıi mı· tecirrlır. bir:nci kntta 53-l ikinci 
katta 53-3 \'e iı~ünciı katta 53-5 cedit mı· 
maraları muhtevi düli.k6.nlan her biri 
c : erinnen kuçük olmal iızre zint. nıa· 
!&Ilı il b rab r her bırinin m aha11ı 

yirmı ıkı r l.>u uk metre murııbbaında 
bu unrl u \e 53-l nuı aralı od ]ardan 
r on s rmem an \'6 53-3 nunı lı od dıı 
Kiri or feııdı Ye 53·5 numaralı d d 
Astomıım sis ef ndi rou tecirdir d ha zi. 
) el tnf ılfıt 928 3990 nun ııral do yıı ınd:ı 
muharrerdir. i te,enlrr müracaat edebilir
ler.Tem mının kı) meti muhammenc i 5000 

lirııdırmezkar bisııe"c fazla bedel ile talip 
lcrın hiss ) e nıusip ı.,ymeti mubammene· 
Einın } uzdc onu niııhct' nde pe:) akçasını 
l tanbul icra dnircsı müza}cde ~ubesinc 
teslimi ~ezne etmeleri ve 17 • 10 • 29 tari· 
binde anot 14 ten 16 }a 'bıdar ten uıden 

lzn) ,d~i icrn k lınacağından mü~ 
terılen.1 bızvt 'C)& bih ekale milzn)ede 
ont mdP. • z r bulunm:ıları ilin olunur. 

3 
8 1 on ekizdı:-n r. • · b - Uakal orta t 

1 
. ~ ?:o;• ve yırmı e!\ten yukarı olm~nak 

ıeçmiı olmak. ) lsılını ıkmal etmiş buluumak, { Yan.ı lis~leı in d 4 - Sıhhotı tam ve büu . .. • • oku J ıcu sınıfına muvdfakıyetle 
5 - Alelitlak ağır yelsı tutunle ıştigale mi.isnit bulunmak 

ceza arı mü t 1 . . .. l . mahkum ol~amak. e :.ı:ım cun. erden "e muh'lli ha;Eıi) t l:abahatlnrından dolayı 
( Mezkur hususat : Nufus tczk . 

arif idarelerinden müsaddak resmt~es~k m~kdtep şahadetnamesi veya orta talı ili ikm ı tf · d · 
evya kııriyesi ihtiyar heyeti ·n pol's sı a, ı arenin iki doktoru tarafından ver 1., s hh et ıgıne atr l mal. l ) veya ıandarma d · 

1 
. d '~ ı a ra?onı nıa ıaı c 

o unur. . . . . . aırc erın en miısad k şt h detm mel rile tev k 

Talıplerın oıhayet 2 Te" ınıevv e k d T" .. . . 
caat etmeleri ve vesikalarını da bernb<'r getır uttu~ .11~hısar idaresı um ım mudiı lh0oüne ıstida ile mu"ra· 
--------------·-------rı <' erı ı an olunur. 

Em la e a as 
erı 

~ 

Bakırlcöyündc Kartaltepede Avnıy~ sokağında 5No.lı hane er.· 9n·ı 
men kıymeti 4000 lı'ra. ..as vı ıale 2·10-929 h d 

tari in e mubam· 

Bebekde Nisp r K . ~ - . 
Heybeli ad d e ft asrı esas 28 muhammen kıymeti 26200 lira 

muhammen kıy~eatl .a3ı4c0a0d~esinde 4, 10, 12, 14, 16 - 16. 1 numaral; diıkk~ l erı lıra. an ar 

Tabtakale caddesind 2 • e numar lı arsa esas 55 muhammen kıymet 4900 hı e .. 
Üsküdar Altuni zade vald b .. . ~ 250 lira. e ag arazı, ahlr ve samanlık e~ns 72, ilmle 28·9-9?9 ta 'h· d 

Ç d 2 

... n ın e bedeli 

ırpıcı O dönüm tarla . Teşvi ıyede 1 harıta numarefas 87 ıha:lc 29-9-929 tarihinde bedeli icar 175 lira. 
Teşvi iyede 15 dönUm bos: 1 bostan es.as 131 ihale 28-Y-929 bedeli icar 75 lira. 
Teşvı ayed 14 an e a 131 ıhale 28·9·929 tarihinde bedeli ic r 201 11• 

B ı " ,, ra. 
eyo ında Av upn p a"ınd" " " " ,, u 70 lira icarı 108 lira. 1 a 23 numaralı dükkan, esns 165 ihal 28-9-929 t. 'h' d 

Ba m h t arı m e 
p ol n1ar n ub mize mür c atları. 

sas 95, 96, 97, 98, 99 

icnn 

bedeli 

uı ve m us hligı 
'l yı <' lcmı§ ve 
m kamı eidine nı 
dan Q 

\C~hile kıdem sıra ret,eli pnıarl•.kl:ı 11;lıııııcaktır. Taliplerin artname ( numun.e 
\O şekılm komİs)onun nzda gormelerı \e ıbalc santında şıırtuam de )BZlh o1duğ\A gıbı 
teminatlarilc on11s} onumuza muracaatlan. . . İ =" mu tahk m me ·ki k•t atmm ıhhıa'' olan pmnç ktpalı '8r!la münal:ıısafl 

koamu ur. ihalesi 3 • b rinci ti' rin • 929 ı r nıbc ı u at 15,30 1mür müs· 
t hk~m n 

1 
n 

8 
ma kom ")onuı da ):tpıla ktır. rt e ı.reti ko!D:ııyonu~u .. 

da me' ıtt r 1 li !erin rtnam inı ıı;ur nek t re koıuı )Olllil.'lUza \e telJıfnamelerım 
~ rınPI.: u re İunı.dckı czkO.r konııs}ona murncantları. ~•••••• .............. ••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f.~~~::..~.~~~~~~ .. ~!~~:!~~ • ~?~~s!.?::~~~~?J 
ıtuııt ıl tn c ıç n 8QI O kı o Nohut 8000 kilo F .. uJye ... 00 çeki odun pazarlık su 
retile nıub } .ı ıl cck tir. llıal i 25 e} lul 929 Çaşnb:ı günü saat onbeşten iti· 

baren yapıl rakt ı. 'laliplerin ş:ırtnamesini g rm leri ve şartnamede yazılı olr.n şek.il 
deki teminatlnrıle 'komi )onumuzda hazır bulunmaları ilfin olunur. K ıtanı ihfiJ" için 186750" 570627 kilo nq>a po,.d•k &uretiylo mub&)'Y& edi!ecekfü 

ihale i 25-E} ı(ıl 929 eıı.h giımı 13ant on şten itibaren yapılac:ıktır. Taliple~ıı ıartn 
mcs~oi göl ı l rı v rtnam de yazılı olnn c ~ıtne ı tcwinatlnrı)le komisyonumu d 

h:ınr u ın rı ı il olun . K " ı ihtiı• • i in 342<92.113758 kilo orp pau•hk uretile muha,... ediloeek ' 
fhılle ı 29 • Eı ü • 929 p zar gunu saat onLe ten itibaren yapılacaktır. Talirle 

aartnaıne inı om eri \e tuamı:de )&ı.ı ı olan §Ckildeki temiııııtlarile komisyo u 
r bul n rı ılın olunur. 

ı ı 1 l 6.50-113158 kılo )UI 
p r ~un ı saat onl t ıı i ibar n ppılncaktır. Talı 

ı n rı H' l'ar1nııınede yn lı o aıı e\i.ıld1.:ki 
ınuz n h ı l..ıu u ım an ılon olunur. 

f'i};.;d~:ı; k~i":;:ı~· ~~;;~~h,;~·k;;;·;;~;:~:·ı 
................................................................. 

4. K. O. irtibat :ı:nbitliğine 
Kol rdu kıtaatı ha)V natının ihtiyaci için kapalı r.arf u ulil~ münakasaya ko ulan 

(131000) kilo yulafa talıp çıkmadı(,'lndım bir hafta temdit edilmiş idi. Yino ~lip • 
madığındıın 11-9-929 tarihinden itib:ıren bir ay zarfında p_aıarlıkla slına"ubndan P' 
lcrfa v y .rm k uırc teminatı mu-.akkatelıırilc her gun koms;yona gelmeleri. l Eııkı,,ehirde Ha\a kıt atının ıhti ncı olan (5500) kilo pirinci &leni suretle mun 

s }& bouulmu~ yevmü ıhalede talip çıkın&dıf;ındo.n 4 • 9 • 929 tarihinden i ıh re 
-bir ay r.nrtınJ pııııırlıkla ~nncağından tahplerın temınatl mu'i kkntnlıı.rile k mıa 
gelrrıe crı. 2 - Hava kıt ~tı için (5500) kilo Merrimel< (11000) kılo kuru wulya 14 • 9 
tarilıiııden ıtıb:ıren r ay arfınd3 p artıkla alınacağından taliplerin teminatı mu 
kat lan le koır. ) oruı 1 r·. E skişelıırde koıorJu kıta uıııı Jhlı)acı olnn ( 36000) kilo 01Cf0 kömürü bir ay 

fınd pa arlıklıı ııı ı ı ıl ı ed imi idL Tulip çıkmadığından Cuma genleri ili 

tcsna olmak ~e 22-92 Pazar nil t {10) da ıhalesi )apılmak üue ( 20) ~ m 
detle yemden al nı r c 11 naka &)il k nuldu(;undan taliplerin ycvıni ilı&lCde ten:a 

natı muvnkk t lerıle kom onn ı.:; lmeleri. 
2 - Eskiş hirrle Kolordu kıta tının ihtiyacı için knpnh zarf usulile ( 20 ) 

ıniıddetle miınaka ,a konul11n (131000) kilo )Ulafa yevmı ihıılede talip çıkmadığın 
11·9-929 pnznr günu saat ( 10 ) da ılııılesi )Bpılmak iizre münakasa bir hafta touı 
cdilmi~ olduı<undon taliplerin )evmi ihoJedc kapalı zarflarilc komisyona ıelmele:l. .... ~ . • • • 

1 - Tavyare taburu binalnrındnn bir kısmı tAmır. 
2 - • hapanat ahırları )enıd n inşa 
3 - mc}danında yeniden Tav binası • 
4 - • Tamirhane 
5 - me.,cut tamirhane ile hangarların ıa&at vo dıı~ n 

tamır. Daladıı ) ı lı ' kalem in~aat kapalı ınrf u ulile 2-10.929 pazar günil saat ( 
ıhal i )&pılnı l ZT ll-9·9-9 t rıhindcn itıb ren {lO güu muddet}e munakatıa)'& 
nulmuştur. Taliı !etin .artnnme ınl görmek uzre her gün ·e yevmi ihalede lı.apnlı arf· 

larıle k.omi 'ona lmeleri. 

i l\ııe iltihi askeriye satınalma kom"syonundao 
~ ......................... OC••···~· .... ·-••ttce•••·········..e uleli lı e ı ıçın 40 lon lmenıı.n Kömuıu pnznrhk auretil,. ı.atın afınacaktır. Pa-

ıarl ğıu 2G · Evlul • 929 Perşembe günü 68nt 15,30 da Harbiye Mektebi Y 
haneleri !lnilı•rlelı.i m~Jıalli mahcusunda icra kılınacaktır. 'f alıpl~rin Şartnamesi 
koıni ) ooıı ınuracnatlan ,.e i~tırak ıçin de paıarhk mahallinde }ı&ZU' bıJuaıılms 1 

olunur. 
~.· 

.. .. • 
Uı\aml\rin K murü 

Ton 
600 
900 

25 
800 

50 

Tıbbiye Mektebi için Dir prtnamode 

Bir er.rııııunede 

Ha) darpaşa H 5ttuıesı için 
Pı)ade Atı~ fek.tehi için 
Harbi)e Mektehı ıçin 
Hahr oğlu füı.: i iç' 
Gülhane He0 tant" i için ) Bir nrtıısmedc 
Mslte e li esi için ) 
Kulelı li esi içiu ) Bir prtnaıııefie 

550 
ıs 

800 -3i~ndn mnlıallerile hizalarında ınıktarl•r• ınuh rrrr S7 O ton Lavereuin UıetlrO 
hnl .:ia 

1 
,.· ntı ,aıılı olduğu ,cçbile 4 rtn~f'dc 1olarnk kap&lı zaı 1tua~dı 

tnlibi zuhur ctıncdığindcn pı.zarlığı 29 • Eylıll • 2!:1 l aiM CU li lP.&t 14,30 da Harbıy• Mekıel · emeklıaneleri ön od kı Mahalli mahsus ııdı paıarlıkla satın almae&ktır. Ta· tıpluiıı 1 virtnıuneleri için konıİS)008 muracaatlnrı VC l~t r k i\ln de pru:arhk uıahalllacle 
haıtr bulunu m ı ıl&n oluııur · ............................................ ..-................ ~~ ........... . 
i eniz satınalma komisyonunda 1 
~ ............... ··-·-----······ ...... -.......... ' .. ' .. ' ...... . 
20 

mr.lrC ın k'abı çam k.oğu~u munakasaı ııleni)C ile ibalei katiy~ı 9 te,,.-nııı evveı 
929 çarsvıı~ ~ 14 ce 

2
o ınetr meıt 'ahı çıralı h ~ıl . • • • • • . • • utl Mılli nıudt.fno ,eklletı demı fabn\.ıılım umum müdürluğil içın )Ok ,r.d• Y 

Gerest lııza ındn muharrer gun \C antte ihalesi ıcrıı edilecektir. Şartııaıneaini f;1'5rın 
11ıt )eni rııı h r !!im 'e vermek İstC)enler' evnıi ihalede nıubarrer aaatttı l{atlllll 

aJıı deoıı tın ıılmn komisyonunıı milrn ınrı. . ~ 
:t ••• •••. . • "' ba saat 14' 

Cemi k.aıauı 4 adet kap \ı zarfla ihnleı , tıye!i 2- re nnıevvel·27 çarpıl 
Adet tabaııni Ki. 

ebatla 100 43439 
255 270 6 

,..;o 
Cı-. la ma somun • • • 670 ) saat 14 to. 

Ç vıd d rt k e b:ı it • • 200 ) . . . · · b !&da muharrer ınalz me hıularıo 
mudnfan 'eklletı deniz tabnkalıı,n ılı~fijc:\İı~reıer icra edilecekt~. Şıtrtnamelcrini 

t rı n u ' aaa•te ıı alı zarf u 11 L' mp •• -ı.. dcnıı ıuı alma ko-
nu ı ub r Mil e ... ~ 

... , .. 

ad 
hı 
bu 
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Pek ya.kirıcla. Sirkeci~e asri bir per'-1.kar sa.le>:rı'LI. kilŞa.d. ec:leceklerdtı-• 

-...,.p;~P•=:tt:_.,ı~ı~ı~oı•m~ı-:u~~~. :-:--.....,..~-----_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--::.--' 

\Yüksek orman mektebine 

,: ''·~ .. · . .... ı.~.,t: ... '. ·,·~" .. ·.~·-.,·:~ . .,..l\.·,~· 

kaydi kabul şeraiti 
1 - Türkiye cümhuriyeti tabasından olmak. 

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

3 - Sinni on sekizde atağı V'! yirmi beşten yukarı olmamalıdır. 

4 - HOsnü ahlak eıhabından olduğu ve hiç bir güna cezayi müstelzem ef'al ve harakitta h" 
lunmadığını mUbbeyin mahalli zabıtasınca musaddak heyeti ihtiyariye mazbatasını hamil olmak. 

5 - Her türlü ileli emrazdan salim ve bilhassa kuvvei semiye. basariye ve lisaniyesi tam~ 
nevakısı saireden biri meşi ve harekette ve rükuba ve nüzüle mütehammil olduğnnu müşir tabii 
raporunu ibraz etmek. 

6 - Tam devreli lise mezunu olmak ve yahut o derece tahsilde bulunduğu Maarif vekaletindd 
musaddak Lise şehadetnamesini hamil bulunmak. 

Buick i, halka en ziy~de 

uyg~ın ola n lüks arabalar 

sırasına idhal eden evsaf 

7 - Mektepe kaydolduktan sonra mektebe dahil olman için olbaptaki şeraite tevfiken katibi,. 
dilden musaddak kefalet senedi ita etmek. 

8 - Mektebe kabul edilmek için üç kıt'a vesika fotoğrafı ile sıhhat raporu aşı şehadetnanıesl 
hüsnühal mazbatası ve en son bulunduğu maarif vekaletinden musaddak lise şahadetnamesi il• 
nufuı tezkeresi yanında bulunmak. 

\'e harekatiyJe tenıavüz 

eden Market ( Marquette J 

9 - Taşradan geleck bikes taleb~nin masarifi rahiyesi mektepçe temin edilecek ve dersler• 
başlanacaktır. 

10 - Taliplerin 1 teşrinievvel 929 tarihine kadar Büyükdere Bahçe köyünde kain mektep Rek• 
torluğuna müracaatları. 

kend isine mahsus bir nıe~ 

ziyeti olduğundan Huick

ten daha küçük aaha ha;; 

ı'if· daha ucuz ve · takat 

TilrkiY• ı111ar INlnkas11111t 
30 Haziran 1929 vaziyeti hesabiyesi 

Mevcudat ve Matlubat -
Hissedarlardan 708,895 

ı Bii' cuk e'· afiyıe \ 'C cıcümk utiiııru 'itcsdl•kı hf;· 
rekatı, ani olarak ileri at•lışı ( ~ıksl·h•rac:yoıııı ). hiıyiik 

kudretı ve 1'erek uzıınyollarda gerekse kalalıalık sokaklarda 
kontrol edilmekte kohıylığı ile Buick i h:ıtıı laı:ııı M:ırla·t 
• Mıırquelle ) otomubiliıtdt.' kendin~ rnalı-.ıı~ hir ıııcıiyt•t 

aynı evsafı haiz bir oto

n1obiJ aravanların arzula-

Kasa ve Bankalarda 
Cü~danda mevcut senet 
Muhabirlerde mevcut senetler 

64,391 
120,281 

3,157 

Yardır _ _,,_ .,. ---~ ' ,. • '"' . . . 
Yeni ve ıarır ııututıyıe,zeııgln reııkıerıyıe \'t• <ırahanııı 

tecbiı.atındaki müteaddit tefcrruatiyle. Mtırkct ( .\lıınJlıcltl') 
arabuı derhal ıöze ~arpıyor. Onu "ta'kdir etmek iciıı' el 
bette ~öraıek lazımdır. 

Market ( ~tarquette ) şiı\!diden Hııick f\Centalan neı· 
dinde teşh'ir edilmiştir. Oııu tetkik ve eıı ufuk teferrun · 
tıaa \arıncıya k:ıdar mııayenc ediniz. Uircksiyoııa l!t'Çİ · 
oiz. O zaman. Buick gibi kıymettar bir arnhaııın' bu k;ı 
\ dar ucuı fiaıa satılmasına hayret edecek ini1 . 

•. Market ( Marquette ) arabası, muhtemel iabrikıı~yor. 
hatasına kar~• bir sene müddetle Gt.•ncral Motorsun 
teıniuat şubesi tarahndau garaı.ti ediluıi~ uluı> taksitltt 
de iınira ohaPAbilir. · ' · -
~---ı.. -
BUICK ~- ~IARKET (J\1ARQUETTE) 

GE~ER.\l MOTORS 1~IAJI l"LATI J • 
Umum TürkiyP Acentası : 

l)TO)fOBIL TİCARET) T. A. Ş 
O. T. T . ..\ . Ş. 

~foAıu ıstikltll Celtdesi :'\o 2::ıs t elt>r B. O., 2S66 
.. -... • ... • 1 

lstanbul sıhlıat ve içtimai 

, ( 

muavenet nıudiriyetiııden: 
Tababet ve şuabatı san'atlarmın tarzı icrasına dair kanunun 14 

üncü maddesi mucibince etibba odaları intihabatı için sıhhat ve iç-
timai muavenet vekaleti celilesince lstanbul üçüııcü mıntaka merkezi 
ittihaz buyurulduğunden lstanbul, Kırklareli, Edime, tekirdağ, Koca
eli Bursa, Bilecik, Zonguldak, ve Bolu vilayetleri dahilinde bulu11an 
memur ve serpest etibba ve diş tabipleri beylerin idra heyeti ve 
divanı haysiyyet azası intihap günü olan 11 Teşrinievvel 929 Cuma 
günü saat birde darülfünün konfran~ sa:onuna teşrifleri ve mıntaka 
merkezinde bulunan tabip ve diş t~?ı~lerı beyl_erin intihabata bizzat 
bulunmaları mecburi olup mahallı ıntıhabatla ı~amet el~eyen veya 
mazereti ıebebile iıbatı vücut edemeyen zevat ımzalan ıle musadak 
ve ayrı zarf içine konmuş rey pusulalarının bir mektup deruaunda ve 
ayni günde intihap yerinde bulunabilmek üzere oda reisine hitaben 
göndermesi ilan olunur. 

Evl~af umum müdürlüğünden: 
Galatada Kemankeşkari Mustafapaşa mahallesinde atik han ~edit 

helvacı sokağında 1,2,4,6,8,10,12 c~dit 2 ila 14 numaralarla mu~ak
kam tahtında beş adet dükkanı müştemil kagir hanenin dokuz hısse 
itibarile sekiz hisseai 4-9-929 tarihinden itibaren yirmi sekiz gün müd
detle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 
baladaki kıymeti muhammenesinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya Banka kefaletnamesile teklif mektuplarını yevmi ihale olan 
2-10-929 çarşanba günü ~aat ondörde kadar İstanbul Evkaf müdüri
yeti binası dahilinde müteşekkil idare encümeni riyasetine tevdi et· 
meleri Han olunur. 

Istanhul Muddei uınunıiliğinden: 

rını tatmin eder~ Muhtelif borçlular 280,486 
Emtaa makabili matlubat 12.576 
Teıiı maarafı 21,060 
Demirbaş eşya 10,477 
Nazım hesaplar 403,959 

Galatade Kara
köy poğaçacı 
fırını ittisalin
deki mahallebi
cinin üstünde 

Hanım efendilere: 

Pardesüler (kaşa) 
Her renkte son moda 

l 4i liradan itibaren 

Pardesüler(trench-coat 
Bej ve licvert renklerde 

22~ liradan itibaren 

l\f usam balar (ipekli ., 
her 131 liradan 

renkte 2 itibren 

Beyefendilere: 
Meşhur Manclerberg markalı 

• trenclı . coat ) t&Jl bej ve llch·erı 

Pardesüler 
2~ llradn itibaren 

-1,625,285 

Müdür vekili: M. Celal 

Beyefendilere: 

Spor kostumleri 
l 6i liradan itibaren 

lngiliz k ·· l 
biçiminde ostum er 
} 4j liradan itibar en 

Çocuklara: 

t~g.ni~ Muşambalar 
bıçımı 

5~ liradan itibaren 

Erkeklere: 

Muşambalar 

8 t liradan itibaren 

00 
36 
63 
41 
64 
02 
16 
10 
76 

08 

Düyunat 

lı Sermaye 
ihtiyat akçesi 
mevduat 

\ Muhtelif alacaklılar 

1,000,000 
1,033 20 

135,874 02 
42,223 06 
41,154 62 

1,040 76 
603,959 16 

ı ı Marici muhabirler hesabı 
Demirbaş eşya imha payı 
Nazım hesaplar 

1,625,285 08 

Muhasebeci muavini: Yuıuf izzettin 

Erkeklere: 

Gaip aranıyor 
EylQlun 22 inci pazar gün• 

sabahı Nuruosmaniyedeki Pall' 
siyonumdan Kasım Paşava gide" 
ceğini söyliyerek çıkan SiooP 

Riza Nur kütüphanesi memurd 
Abidin bey bir daha avdet etme-

diginden hayat ve memetında• 
haberdar olanların zirdeki adres• 

malumat verdikleri taktird• 
memnun edilecekleri ilan olunur• 

Nuru Osmaniyede büvülc NU" 
ru Osmaniye otelind~ SinoP' 
lu muharrem efendi nezdi!ld• 
amuca~ı Sinop mubasebeİ 

omumiye mOdlirü Necip_./ 

BÜYÜK 
. ELBİSE 
'1 FABRİKASI 

lnigiliz ga· p d ... 1 
bardininden ar esu er 

l 4j liradan itibaren 

Tiftik paltolar 

12~ Liradan itibaren 

Kadınlara: 

Fantazi l\f uşaınbalar 

9 ~ liradan itbaren ·u 

Ismarlama kostümler 

3 O !iradan itibaren • .. 
Harcırah intizarında bulunan memurini Adliyenin harcırahlarını 

almak üzere meınuriyetimize hemen müracaat etmeleri lilzumu ilan 
nlumır. 

Taksitle de muamele yapılır. 


