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TIP KONGRESi Ermerııııer memn11.1n ola dursun •• 
Biçki yurdunda 

Açılan sergideki eşya yerU 
mamulatından mamuldür 

Deniz oathından bine yakın bir 
,Oksekliğe malik Ankaranın iklimi 
beıer cümlei asabiyesi üzerinde 
iradeyi kuvvetlendirici bir tesire 
mal!ktir. Vaktile susuz ve çorak 
ismıle yadedilen bu tarihi beldede 
lnıan iradesinin az zamanda ne 
gibi harikalar yaratbktnı görmek 
isteyenleri semplon sürat katarı 14 
saatte hedefine isal etmekdedir. 
Şu ıon alb oene içersinde mutta
rit ve metodik çalışmanın olgun 
meyvelerile beıenmiş ve kelimenin 
bütün manasile asri bir avrupa şeh
ri halini alm" olan Ankara, dün 
ve huli'ünü muk•y .. e etmek iste
yenler için en canlı bir abidedir. 
Muntaıam bulvarları, her türlü ra
hatlık konforonu cami bina ve otel
leri, ıemaya doğru birer medeniyet 
abidesi •eklinde yükselmiş ve Türk 
ıcrmayesile vücude gelmiş milli 
ıarayları, mini mini zarif villi.larla 
•üslenmiş bağları ile Ankara mede
ni kemalin bütün vasıflarını ıineıi
ne cemetmittir. 

luıan bu raporlardan bazılanna 
ancak 15 dakika ioabet ettiti için 
bir hulasa halinde bile anedileme
meıinden başka bir aksama görül
medi. Bu mahzur da dördüncü bp 
konli'reıinde halledilecek. 

Sanasaryan hanı davası 
yeni bir safhaya girdi 

Iotaabulun ıayılı 

• • • 

Osman Şerefettin, Hamdi Süat 
Saim KemRI ve Fahrettin Kerimi~ 
hararetli müdafaalarile önümüzdeki 
içtimam ruznamesine bir büyük ve 
b'.~ küçük mevzu olarak şehirde, 
koyde, çocuklarda gıda meı'el . 
·ı .. e~ 
ı e ra~ıtı2m intihap edildi. Ko d •
1 

• ngre e 
ı mı mevzular üzerinde hararetli 
ve kıymPlli münakaşat cereyan et
mekle beraber memleket hesabına 
da T.evfik Salim paşa ve refiklerinin 
verdıkleri takrirle, bir kanserle mü
cadele cemiyeti hayriyeai vücut bul
du. . ~ü~erris Hamdi Süat beyin 
verdığı ı~ahat böyle bir teşekkülün 
beynelmılel ehemmiyetini anlattı. 
Konli'reye iştiı·ak eden cerrahlarımız 
da mesleki ve ilmi bir teazzu mey
dana getirmişler ve Ahmet Kemal, 
Murat, Bürhanettin, Rıfat Hamdi 
Ali Rıza, Faik Beyler muvakka~ 
idare heyetine intihap edilmitlerdir. 

Kongrenin canlı cihetlerinden 
birini de serbest mevzular teşkil 
ediyordu. Bir çok etibba orijinal 
mevzular üzerinde ebligatta bulun
dular. 

• •• 

ikinci hulııuk malı. 
kemeıi, Sanasaryan 
hanının Ermeni mü
tevellller elinden 
alınarak Vi!Ayete 
verilmesine karar 
vermiş, temyiı mah
kemesi de bunu 
nakz etmifti. Er
meni patrikaneai bu 
nakız karanndan 
memnun oladur
ıua, şimdi yeııi bir 
vaziyet tehaddilo 
etmiştir. Vilayet 
temyiz mahkoıneoi
nin bu nakız kara
ra üzerine tekr•r 
mahkemeye &'İtme
den taıhihi karar 

etmiştir. Buna na
zaren bu oefer te
myiz mahkemeoi 
heyeti umumiyeoi 
davayı tetkik ede
cek ve bu huıu.ta 

kati karannı vere-
cektir. 

san' at müeaaeaele
rlndea olan "Biçki 
yurdu,, nun teeı

süıhün 17 inci ıe
nei devriyeıi dola
ylolle dün yurtta bir 

1 
çay dyafeti tertip 
edilmit ve bu :ı.iya
fette latanbulun ,O-

l 
kaek Tllrk, ecnebi 
aao'atklrlarlle aat-

1 

buat erkbı hazır 

bulunmutlardır. 
Bu münaoebetle 

açılan oerıi gezil-

\ 

mittir. Biçki Yur
dunu• bu oeneki 
serglalniD eoası"Yer- 1..tlllt.l!d[J!IJ:iWiiıWl.:tDI 

\ U mallar" dır. Se
l rrfde bilhaHa yerli 

SERGiDEN BiR KÔfE 

\ 

mallara ehemmiyet venimit ve hun· 
dan eaerler meyd-a li'etlrilmiıtir. 

1 Biçki yurdundan bu ıeaemezun olan 
hanımlar 256 kişidir. Yurtta yeni 
aenel tedriıiyede Behire Hakkı me
todu tatbik edilecektir. Bu metot 
maarif v ekiletince kabul cdilmiftlr. 

Sergtyl dtln p.- uvat fevka 
ilde takdir eylemlpe.dh'· Blihaaaa 
Ruhaar, Kaclri}'e, Fethiye, Leman, 
Mellhat haaımlann gelinHkleri her 

l 
keain ınuhan takdiıi olmDıtur. 

Yurt meııunlanDll ...,,-.. mu· 
vaffaluyet teıııeıuıi ...._ _._...,... 

Dağlan söken beşer iradesi An
aarada ve civannda tabiatı emri 
altına almıştır. Aziz vatanın büyük 
evladı, Türkün bütün giıli kabili
yetle~inl meydana çıkaran yuce 
haliıkirın, vukuf ve kudret kay
nağının yarattığı, büyüttü~ü milli 
merkezi ziyaret edenler meydana 
çıkan eoerlerin azamet ve fevkalii.
deliği kartısında mtphut kalmakra
dırlar. Bu muvaf~akiyetli mesainin 
en büyük kuvvetini vazifeıeverlik 
aşkında gördüm. 

Kongre B. M. M. nin inkılaplar 
doğuran salonunda toplanıyordu. 
B. M, M. reiai Kazım, büyük erkanı 

harbiye reisiFezl paşalarhazaratı, milli 

karann tebliA'lni m
iltakip Sanasaryan 
hanı sahibi asliılne 
teılim edilecektir. SANASARY AN HANI 
~ ~~~--=~~~-=-~-=-~ i 

müdafaa vekili Mustafa Aptülhalık, 
maarif vekili Cemal Hüınü, Nafıa 

A©IOD\f<ecdle iki meml!.llıra 

ilim aşkının ve meılek heyecanı
nın doturduğu ınilli eserlerden biri 
'e tıp kongreoldir. 

vekili Recep, Darülfünun emini Neşet 
Ömer beyle.le Sıhhiye reisi Naili 

Bugün Hakimler -Nasıl işten el 
İcliııı~ ediyor çekt·rrilmiş ! l"'-Y- a.--.-- L-7-~ ,._, ... o;;;allll te ıLtı 

edilar yordu. Bu defaki kongre mebdeinden 
nihayetine kadar samimi li'eçti. Baf
vekil hazretlerinin açış, vekil bey 
efendinin hoı li'eldi nutuklan, cum
huriyet hüGmetinin kongreye verdiği 
ehemmiyeti bütün dünyaya ilin edi
yordu. 

Halk fırkası binaıında açılan 

sergide gerek yerli ve gerekse ec
nebi müstahzarat amilleri, ali.t ve 
edevatı tıbbiye fabrikaları çok zi
netli ve zengin bir aerli'i yapmışlardı. 

Adliye vekili Mahmut Esat Bey 
dün akşan geç vakit Adliyeye gel
miş ve bir müddet teftişatla m~·

li'ul olmuştur. 

Bundan l 
müdürü l:İeyie 
rü Şükrü ve 

oüddet evvel Poliı 
ikinci ıube müdil· 
başmemur Yunuo 

Vehbi bye
lerin araaın
da bir pollı 

ıneı'eleıia. • 
den çıkan 
ihtilif Mill
kiye müfet
tiılitine in
tikal etmiı 
ve müfetti
tlik ahiren 
bu huıu.ta 

kararını ver
miştir. Ha
disenin eıa-
11 ŞUd .. T: 

• •• 
Konııre kendiıine iÖıterilen te

veccüh ve himayeye müıtahak ol
dutunu meaaiıile az zamanda iıpat 
etti. Sıhhat vekili Beyin reiı, Refik 
Münir Beyin ikinci reiı, bu satırları 
yazarken duyduğu payan11z zevkin 

Konli're idare heyeti, oerli'i ko
mitesi azasından Saffet Salih ve 
Kamil Beyler geceli li'ündüzlü uğraş
mış, meydana mükemmel bir eıer 
vücude g·~tirmişlerdi. Götüalerinde 
üçüncü milli Türk tıp kongreai cilm
leıini muhtevi ve itina ile milli darp
hanede yapılan rozeti ta,ıyan aza 
ve Ankaralılardan büyük bir kala
balık kitlesi dört gün sergiyi ziyaret 

Bugün VekilBey gene Adliy< 
li'elecek ve hükkam arasında yapı

lacak bir topaıımağa riyaset ede
cektir. 

baz ·ı b zı e me, u arkadaıınızın umumi 
k
1 

itip, Salihattin Mehmedin aza bu-
unduğu k d' ongre ıvaru dosta, düş-

mana yuzü üzü 
!erimi . it : aketmek ve göğüı-
ııece •;, h \ıartmak için iÜndüz ve 

a annı feda et • 1 
meıailerine lh mıı er ve 

n ayet vermi•I d' 
Bu arkadaılarım . . • er ır. 

• , ızın ıneaaıaı ııhhat 
ve ıçtımat muavenet vekil ti 

HÜ 
. e müste-

tarı aametlın Şerif h'f h . . , ı z.ıaıı ha 
umum ıılerı müdürü Asım B 1 • • ey erın 
çok kuvvetlı alaka ve yardımları ile 

anuntazam bir ıurette inkişaf etmiştir 

Kongre muntazam bir takıimi 
amal esaaı üztrinde çalıştı. Bu mesai 
Baıvekll hazretleri, Ankarada bu
lunan heyeti vekile ve hükumet 
erkinı tarafından hararetle takdir 
edildi. Birinci ve ikinci kongrelerin 

·e,kO.r meoaiol Türk milleti evlat
lannın •anına layık bir ıurette üçün
cü koııııre de tekamüle mazhar ol
muıtu. 

Oıman Şerafettin, Ahmet Şükrü 
Beylerin hazırladıtı firengi biolojiıi 
ve liboratuarı; Hasan Reıat, Hu
IGıl Behçet, F ahrettin Kerim Beyle
rin firenıri aeririyatı Tal"t B . , a eyın 

firenırl tedavlıi; Hamdi Sııat, Saim 
Ali, LGtfi Beylerin kanaeroloji, Ahmet 
Kemal, Bllrb •nettin Beyler' k 

ah
• • ın aneaer 

de cerr ı tedavı, Salihattin M h • e met 
Tevfik Remzi Beylerin kanserd " . e şua .. 
tedavı; Sc-rver Kimi!, Haıan Va f 
Beylerin ıu.zıl haıtalıtında yeni t::. 
kikler llıtnndeld raporları 1500 ıa-
hifeye baht olmuıtu. Bu nıevz ı 

. d Dü u ar :erın e nya edebiyabnın en y 1 
bilgilerini ve netrlyatını ve meml:~ 
ketimizd .ki mesaiyi toplayan arka. 
daşlanmızın vücude getirdikleri bu 
ilmi mahsul kongre tarafından ha
raretle takd're mazhar oldu. Yalnız 
vaktin k fayetaizliği ve mevzulann 
coklu6-u bab:l" ll1•nll••"lr hu ... 

Tevfik Rüştü bey 
tedaviye gidiyor ..• 

etmit ve tıbbın ispençiyari sahadaki 
muvaffakiyetini takdirle ııörmüşler
dir. Sergide ayrı bir ilmi kısım ay-
nlmıştı. Bu kısımda müderris Hamdi 
Süadin Fnkülte kanseroloji müe11e
ıeıinde vUcude getirdiA"i orijinal ve 
beynelmilel mahiyeti ilmiyeyi haiz 
nebat ve hayvan kanoerleri, Fakül-
te, Gülhane ve Cebeci teşrihi ma
razi liboratuarı piyesleri, Ankara 
ve Balıkesir rontken tablolan nazan 
dikkati celhediyordu . Kıymetli 
•an'atki.r Hikmet Hamdı'nı'n hl. .. • • Jll 11 
muze ıçın yaptı"" h k'k" k m 1 ... • 6" a ı ı anıer 

o &Jları ıle Ankaranın en .. 1 b' li'UZe 
ınaıı ve müeasesesi olan Sıhh t 

v.ek&leti ile enstitünün pl&nları ;a 
bır odayı tezyin etmiıti. 

Ayrıca iki •ene ZArfında int' 
d t bb

• ışar 
e en ı ı eserler kütü d 

d
'kk . pane e na-

zarı ı ati celbediyordu B"'t" b I , • uun u 
eıer er zaırler tarafından takdirle 
karıılandı. 

Bütün memleket i•ler'ı a d 
.. Y raıın a 

ilmi cereyanlara büyük bir alika 
göıteren muhterem Başvekilimizle 
Heyeti Vekile erkanı ıergiyi tetkik 
ve takdir ettiler. Sıhhat \ekili B. in 
riyasetinde Refik Münir ve Fahrettin 
Kerim B. !erden mürekkep bir hey~t 
kongrenin hörmet hislerini arz için 
kendilerini ziyaret ettiA'i zaman de
mokrat Başvekilimiz ıerginin Üzer
lerinde bıraktığı intıbaatını ve he
kim olmıyanlar için bu gibi demons
traoyonların kıymetini izah ettiler. Üç 
gün içeriıinde Türk tababetinin ıami 
mi heyecanlarına makeı olan Anka
rada ıonbahann latif güneşi ruhlara 
tatlı bir heyecan veriyordu. Kongre 
nehayete erditi dakikada başlayan 
ve memleket ziraatı için çok faidell 
ol•" vaO'mılJ' a.ltında vatllklı vaPon. 

Ankara, 25 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü bey, 

birinci teşrinin sonuna doğru, Av
rupaya, bir tedavi seyhatine çıka
cakbr. Hariciye vekilimizin bu ıe
yahatinin bir ay kadar devam et· 
meoi muhtemeldir. 

Her gün ekspres 
Ankara ile Haydarpaşa arasınd" 

timdiye kadar haftada üç ekıpres 
işliyordu . Gerek ihtiyaç gerek 
sür'at temini ekopresin her gün 
i•lemeai kararlaşmıştır. Bu ka· 
rar tetrinievvelin birinci gününden 
itibaren tatbik edilecektir. Yataklı 
vagon şirketinin Avrupadan bunun 
için üç tane vagon getirtmiştir. Bir 
kaç güne kadar iki vagon daha 
gelecektir. 

Şirket bu yeni gelen vagonların 
restoranlarına elektirikli gramofon 

koyacaktır. 

ları dolduran hekim kabilesi teşyi 
edilirken muhterem müsteşar Hüsa
mettin Beyle Ankaranın miisteına 
günlerinden birini teşkil eden tıp 
kongreıi intıbaahnın ainemaya alın• 
mama11nık hakikaten bir nokıan 
oiduğ'unu tespit ettik. Dördüncü kon· 
li'renin üçüncuden de mütekamil o
lacaA"ına derin bir iman besleyerek 
Sıhhat Vekili Refik Beyefendinin 
çok heyecanlı ve kuvvetli olan şu 
~ilmlelerile yazıma nehayet veriyo· 
rum. 

~ Tllrk heyeti tıbbiyeainln çok 
eskı zamanlardanberi tıarı olan 
ıakin ve nizamperver meaaiye kart• 
duyd· ili derin al ikayı tebarüz etti
ren vakur tarzı münakate ve muba· 

hasesi bizden ıonra geleceklere de bir 
misal olıun. 11 

LOKMAN HAKiM 

Müfettiş 

IMADETTİN 

Geçenlerde 
Polis müdü
~ü B. maiyeti 
"de ~alııan 
iki ıivil m .. 

;.ıru Takıirnde bir evin taraııu -
auna memur etmi!jtir. 

Abdurrahman ve Cemal ismin
deki bu memurlar emri aldıklan 
gece Taksimdeki bu evi tara11uda 

başlamı,Iardır . 
Bunlar bu i•le meşgul bulundu

kları oırada kendilerinin haberi ol
maksızın ikinci şube dördüncü kı· 
ıım baş memuru Yunuı Vehbi ve 
Taksim merkez memuru Macit bey
ler bir kaçtaharri memuru da 
Abdurrahman ve Cemal efendileri 
tarassut etmişlerdir. 

ı,te bu sırada iki memurin 
taraaaut ettikleri evin kapısı açıl
ntı, ve bu iki memur kapının 
Önüne davet edilmitlerdir. Abdur
rahman ve Cemal efendiler yalnız 
tara11ut vazifeıile mükellef bulun• 
dukları cihetle kapıya pek ookul
mamışlardır. Fakat kapıdan uzanan 
bir el bu iki memurun bulunduğu 
mahalle kadar bir elli liralık fır· 
latmı,tır. 

Bu paranın atılması üzerine bu 
iki memuru tara11ut edenlerden 
Yunus Vehbi, Macit Beyler bu me
murların Üzerlerine atı!mıtlar ve ta
hancalal 1 almı9Jardır. 

Bu esnada diter ıivil memur
ler da yetiterek ba• memurlanna 
muavenet etnıi9lerdir. 

[ Mabadl ikinci ı yfamızda J 

YURDUN BU SENEKi MEZUNLAIU 

Ameırn11<anauaıra M.Mac Donalıdlcti 

milyon liralık Amerikada 40 yapı-

• 
bir hediye! lacak merasım 

_..,. __ 
Londra, 25 [A.A) 

Waıhinli'to ndan Daily Mail'e 
çekilen bir telgrafnameye iÖre, Re
rlı M. Hoover, Amerikalılara bir 
Noel hediyeoi olmak üzere verli'i· 
!eri Kanunevelden itibaren 40 mil
yon raddeıinde azaltmağa karar 
vermiştir. Bu tenzilat yapıldıktan 
ıonra dahi bütçe 20 milyon liralık 
bir fazlai varidat göıterecektir ki 
bunun ciheti sarf ve istimali li'ele
cek mali seı:e iptida11oda kararlaf

tınlacakbr. 

Maliye vekili bey 
Pazara geliyor. 

Ödemit 24 

Gölcükte latirabat etmekte ve 
tatil zamanını li'eçirmekte olan ma-

l
. vekili SaracoA"lu Şükrü bey 
ıye Öd' 1 Tireye li'itmif, oradan emışe ge -

miotir. 
Şilkrü bey perşembe ııünü lzmi

re gidecek, pazar günü Gülcemal 
vapu rile lotanbula ha raket edecek

tir. Şükrü bey pazartesi ııünü lı
tanbula vbıl olacak ve birkaç 

gün kaldıktan ıonra Ankaraya 
gidecektir. 

Hariciye tayinleri 
Sabık Tiran ıefiri Tahir Lutfl 

Bey Bağdat sefaretine, BaA-dat mao• 

lahatgüzan Talit Bey Arjantin aıü
aıeoilllıltıe tavln .,dllml•tir • 

Waıhington, 25 [A.A) 

lngiltere bapek!tinin Amerika 
ıeyahatı milnaaebetile yapılan proi
rama göre M. Mac Donald, kızı 
lıhabel ile birlikte Birinci tetriniıı 
beılnden itibaren üç gün riyaseti 

cümhur dairesinde, ondan ıonra ayın 
onuna kadar İngiltere oefarethane

sinde kalacakhr. 
Reiıicümhur, M. Hoover ile re

fikall tarafından başvekilin şerefine 
bir ıiyafet verilecektir. M. MacDo· 
nald ile kerimesi mecliı müıake· 
relerinde ve tertip edilecek diter 
ziyafetlerde bulunduktan ıonra 

Mont-Ven nona giderek Waıhing· 
tonun mezarına, daha ıonra Arlik· 

ton mezarlığına gidip meçhul aı
kerin kabrine çelenk koyacaklardır. 

---
Yalova suları 
Yalova ıuJannı tetkike ır!ci~ 

. . . det ttlığını 
hey'etın şehrımııc av , 

, t 1 rı iki no"tayı 
yaımıftık. Heye su ~ tir Chimique 
nazardan tetkik etnıış . . f' 'k noktayı na
Fizik, Kimya Şimı 121 

d "Radyo Aktivite" haı•alan 
zarın an di etleri tahak-
aranmış ve mevcu y 

• 
1
• Bundan başLa ma-

kuk etmı~ ır. hlT 1 • 
hallinde muayer.eıi ;e la ı ı a~ı~ 

1 
addeler kımyaca ı,:.t,... 

ge en m 
edilmiştir· 

Bunlar, gaz gibi tayyar • eya 
dumanla tagyir ve tebdili tabiat 
eden mevaddı muhtevidir. Rapor 
Relıi cumhur başkatipliil'ine takdim 
~ıe.1;ı-ı ..... t .. 
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Nasrettin Hoca! 
- ıs-

Tek tel bana kafi ! Ben acemi 
değilim ki bütün teller üzerinde 

dolaşayım. 

NASRETTiN HOCA AKŞEHiR KAHVESiNDE SAZ ÇALARKEN 

Hoca Nasrettin daha birkaç derece mahir imi-lıin çal da bil de 
sün Aqe!ı!r de kaJacal~b. Kalmata afer n diyelim. 
mecburdu. ÇQnkG Konyaya ıidecek Na1reti."n bir az kem kGm et
olanlar hep birlıetirler ve Aktehlr- 111 k iltedi. Fakat i1rarlan bota 

ıitti. BitGn kahve halJo adeta la• 
Konya JOluaaa yolculufu, miktarı nae yökleumifler: 
her ne olaraa olaun ldeta kernn - İlle çal da duyalıaıl 
teklinde yapılır~ı. Tek baıına bu diyorla dı. Hoca boJ boj'azlık 
uzua pi Hyahatıaı yapmak hem ve bilmediği b r eyi bilirim demek 
silç, hem de bir az tehlikeli idi. auretiyle ataklık ettltfne çoktan 

aadlm olmuttu. oım ... tu amma 
Daha birkaç filn beklemek 11ureti k~ylilye meram anlatmak kabil 
ile birikecek yoleular bir ke"aa olmadı. 
tetldl ecleeelder Ye Nasrettin debu Hep•I de: 
kernala beraber ıidecekti. - Haydi.. Haydi! .• 

Ôalnde daha blrka"' -"nü var diyerek i1rar edıyor ve 11uı laoca-
7 ... nıa eline tututturınutlarda. 

demekti. Bu mGddeti o, eni konu Naçar vaziyette kalan Hoca ku-
Ak .. blrl pzmelde •eçinnek iıtedL caj'ında ıaz ve eliade mızrap ' bir 
(Horto) klSJladea çakbl'I andaa beri mGddet afaOamıt kalant. sonra 
BnGM ilk tuadlf eden büyGk .. bir birdenbire zeklıı imdadma yetlı
~ a. •MpWlr 1d Ah-elalr mlf, hiç dCitGnmeden eliadeld mi&• 

...... ... •• te ........... .... 
HocaJI cul»elmif, onun Gzerinde rlne vurm•ta "ba4lamıf. 
ilk tulrba aetieelİ aafis olmuı ve Sonu ne çıkacak diye bekleten 
Hoca birçok yerler n birçok ldSyUller nihayet bu tek tele bo111-
mnaleketler ıezdlji laalde billhare •• vurulan mızrabm selinden caalan 

aıkılarak: 
Akfehlnl• aynlmamlf, oranın ken· - Bu aaııl su? 
dille lldacl Yatan bUml" hatta 4emltler. Nurettia hiç latlfbal 
orada Hleamlf, orada çoeuklannı bozmadan cevap vermlt: 
evleadlrmit n orada 6lm6ttilr. - Çaldıtım havanın ldGae laa-

• • • Ya 1oktur. Onu erbabı olan u
Hoca AJqeblrde, Konyaya ha

raket rlalal beklerken hem rOn
dGzleri tehrin köfe, bucağını dola
tıyor, receleri de kahvede oturarak 
halk ile t&alflyordu. 

Onuna aptal bir ıenç olduj'unu 
ortaya ataa Horto köylülerinin pr
opaıanclalan Alqebirde pek çok ve 
çabuk fayi olmuştu. Hele alimele
lDn., aalakeme odasında kadıya 
ıdlle vurma11 derhal etrafa yayılmıt
b. Herke1 bu deli kanlıyı görmek 
lçla kah.eye reHyoniu. 

O deYirde kahveler adeta bir 
Jçtima •aloau mahiyetinde idiler. 
B.ualarda bikiyeler okunur, maaal
lar, tlir ve nıaniler ıöylenir, l&Zlar 
çalınırdı. 

Bir aktam, Hoca Na1retttn, Kon
yaya •adar beraber yolculuk edece
ti yeni ve Akıehire Horto köyün
den beraber geldikleri eaki arka
~qlarile kah.ede oturuyordu. 

Y amadakıfer adeta açıktan açı
ta oauala alay ediyorlar, fakat o, 
ber Wriae kıh ıaf ve kih nükteli 
ıöalerle cevap vererek hiç bırinin 
.ıtıada kalmıyordu. 

Nlha7et 
0

Hortodan relenlerden 
biri: 

- Na1rettha çok iyi aaz çalar! 
dedi. Diterlerlı 

- Yal. dediler. Demek okadar 
mahir çalgıcıdır ha ? 

Nasrettin iıtifinl ltozmadan ce
rap verdi. 

- Elbette zihir çalgıcıyım. Be
cılm çaldığım çal11nın •e benim 
ıurdutum mızrabın bir •ti yoktur. 

O, bu ıüzü 6Öylerken etrafa 
g6z ~ezdırm · f, y )anını çıkaraeak 
bir ıaz, b r ça gıcı görmedıti için 
ıerbeıçe a6ylem"tti. 

Bu haber, Hocanın rGzel ıaz 
~aldata havadiıl, bir an içinde bG-
ti\n kahve kalabahtı araıına ya
yıldı. 

ı ' ,.,ilerden biri derhal yerin
i n fırl dı. Bet on dakika aonra 
en de b r ıazla avdet etti. Biz"m 
H uut rak· . 

lar. 
- Peki amma. demlfler blaim 

bllditinılz, ıaz birçok teller az ... 
rinde mızrapla l'Hinme, dolaşmakla 
çalınır. 

- Onu yapanlar acemi çalııcı
lardar. lıtediklen teli bulamaz
lar da oau ararlar. Bea acemi ol
madıtam için teller ftzerlnde dolat
mata ihtiyacım yok, aazı elime alar 
almaz havama buldum çahyora-. 

• • • 
Akşehir Ç&J11ıında dolqarku 

bir ırDn Hocanın ke1e1ini yanke1icl
ler kaptığı aibi kaçmıf. 

Arka11ndan okadar koftutu laal
de tutamamıf. Mahkemeye tfklyetl 
dü,OnmGf. Fakat daha bir kaç pn 
evvel kadıya ı le vurdutu habnna 
gelerek bu fıkrinden vaz geçıaİf. 

- Eğer mahkemeye git em ka
dı bu aefer beni daha kapıdan ko
•arl diye dü,t nen Hoca iti Akfe· 
hir n kihyuına a latmak iıtemit. 

Sormut , ıoruflurmUf, nihayet 
ki;!ıJllllln yerini öğrenerek gidip 
muracaat etmit ve kihyaya ıormut= 

- Sen bu memleketin DHİ 11in? 
- Kahyasıyım. 
- Sözün ıeçer mi? 
- Hayır. 

- O halde kendine ne dfre 
kihya ıiısü nriyoraun? Botbotazım 
desene. 

Kahyadan ümidi ke1en Hoca pa
ruını çalan yanke1icllere kGfOrler 
ederek ve: 

- Ben timdi ne yapacal'lmı 
bilirim, dilerek Akıehirin hulclne 
dotna yol anma,. 

Onun ba)le söylediğini ltitealu 
merak edip peıine düJmütler. Bir 
de bakmıtlar ki hoca, tehir harici
nde dotruca mezarlık• ıitmiş ve 
çukurlardan birinin içine çönıelmit-

KöylGler fafırarak sormuflar: 
- Niçin mezara gird"n? 
- Ne halt edeyim. Bu düayada 

keaeml qıran yankealclyl tutmadım 
ve onun c11zasını verecek mahkeme 
bulamadım. Y anke1iei er geç ~lOp 
mezara girecek d ti1 aıi; onu bura
Ja bekliyorum. Hemen yakalayıp 
Allahm huzuruna ıötürecek ve fiki
yetimi d fite dünya nıahkemeıinde 

g 1 

h 1 • , ~ ·- • • .... ' • 

Mliteferrlk Memleket Haberleri Az,Cz 

vııayette 

Yol parası verenffyenı. 
1>IJa U kiti ~e aalraeaatla, 

Pata.lan oimadatı içİll tarik bedeli
.. 1* .... .,.,..miyecekı.rtnl ve 
)'Ollu• t•btmak Nretlle b. .,.,_ 
rlJi lt.d .. • ifa etleeelderW be
yan etmlflerdlr. Viliy•t bualan lafa 
edilıa~kte olan Beykoz, Kaalaea 
10Iuaa .evketmiftir. 

Oaa ... tikçe yol •lkeUeffyetlal 
bedenen Gdemek i.teyealer ..tel· 
maktadtr. Zira yeni kanua m11clbiıa
ee yol mOkelleflyeüai öde•iyealer• 
dea 1anm miıli aalıti ceza ahna· 
cakhr. 

Rişı:et alan ınemur 
Ritvet aldığıadan dolayı işte• 

elç ltirilen lıkin memuru Kemal 
be: a me•kufen muhakeme edilme-
11bııe karar verilmittlr. Mumaileyla 
dün jandımıumın nezareti altında 
tofflz komiıiyoauna getirilerek m•
mnrlutu e a11ında yapmıt olduju 
bazı itler hakkında kcndlaluden 
lzüat lıtenilmfttir. 

iEmanette 
Muhiddin Beyin 

ttllyledi#i 
Şehnmlda iman hakkında aon 

rGnJerde müteaddit fikirler deri •l
rllclG. Bllhaua tehir hududuaun pek 
l'eaiı olmaaıaıa imar faallyetlne 
sekte Yerditi ı6yleııdi. Bu huM&ıta 
Vali nkili Muhiddin bey de, bir 
akşam refilamıu tunlan MSyleıalıtlr. 

- lataabul teri hududunun kl
çfillülıaui lehlııde ve aleyhinde 
bir çok mltalealar Yardır. Bu 
meselede tU noktayı nazan dikkate 
almak lhımdar: Bupnldl belediye 
hududu dtthlllacle •eıken, iktisat 
•e 1alr cihetlerden bir muYaaeae 
teeulı etmfttir. Bu muYazeyi boza
rlien .. lıılr hududu barioinde kala
cak yerlerin vaziyetini düşünmek, 
haftun mnıkül bir vaziyette kalma-
11ına meydan vermemek lAzımdır. 

Emanet e1asen tahdidia mena
flinl auan dlkkak alarak en mG
hlm ... aı.ini .... yyea luaımlara 
lıııuNtmlf*. 

VanCJat meselaiae ıelice, 'Tarf-
dabmızıa ulıtı meydandadır. Ema· 
net bu u parayı iyi bir ıurette 

urfetmet• çafıuOI'.,. 

Verem ıanatoryomu 
Emaaetla Adedaki naem ..... 

toryomu dolmuftw.. !O kit lll'a 
beklemektedir. 

Emanete ait emllik 
Cemiyeti belediye emaaete alt 

emlakin Nblmanaa llarar vermlftl. 
Bu karar tk rine bunlardan bir ku
ma 11ablm1tbr• Diter luaau d• yalua· 
acla aabıa .. kbr. 

Fı.nnlann teftili 
T erkOI tertibab ol1n1yu fınala

arm te f bna batlanılmlfbr. 

Ga.i lc11prtııa 
Gul k4prtl8'iatln proje.t hakkında 

M. Pljo tarafıadaa yapılan pilln ya
loa.ta lkm-1 edlleae " atlheadlı 
Pijo pllhlanla beraberk ıelecek a1 
tehrillllze l'elecektlr. 

Mahkemelerde 
Zavallı koç 

Vuranuf •tı11nı t•tbik eden Dr. 
e.hçet Sabit B. "Akta•,, refikımiz 
aleyhine bir tazminat davaıı açıl-

mıtb• Bu dayanın rü'yetlne dOn ti
caret mahkeme1inde duam ecllldi 
•• laeyeti hl1dme qı yapılan koçun 
.eıki halile yeni hail araıında1d 
f ar)pa mahallinden ıorulma1ına ka
rar \.erdi. 

Kasım Tevfikin karan 
Ca11U1luk •e eırarı aıkeriyeyl 

ifşa eGrmDndea maznunen muhake
me edilmekte olan ve enelkl ftla 
1111ldafaa91111 y.azaa Kasım Te'Vfik 
hakkındaki karar S tetrinieHlde 
'Hrilechktir. 

innet gelmiın •.• 
Un kapanında Hacı Kadında 

hlr kadın yQzGnden kardetl Hacıyı 
&ldGren Sirkeci fimendifer amele-
ainden Ahmet, einayeti itlediti e .. 
nade kendiıine cinnet relditinl 
iddia e,leditl cihetle berayı müta
bede bbbı adliye eevkecilmlftlr. 

Ticarette 
Teftil 

lktiHt nklleti umumi 
Şakir bey Bursadan tehrim 
mittir. 

fettltl 
e rel-

Trakyaya fideeektir . Mumalley• 
Trakyada gayrifaal bir Ylllllpth 
bulunan tfcar~t odalarını teftft .... 
cektir. Teftit aeıtiıeeelade ba111 oda
lar ılga edlleoektlr. 

Maarifte 
Yeni ilk melctep!er 
Mubaubei luJ1uaiyenin yeniden 

22 mektep ia~a edecefini yazmııbk. 
Bunlardan birinin blrkat .... e"YVel 
Çartamba da vıu'ı esaı reami yapıl .. 
•ıtb. HdncMfnia de dGa Yefilköyde 
Vali nklli Muhiddin beyin huzurlle 
vaz'ı cıae resmi icra ediJmiıtir. 

Yeni mektep temamiyle a1ri olup 
üç dershaneyi ve muallimlere mah
SUıt ikametg ları ihtiva etmektedir. 
Üçüncü mektebin de bugün ıaat 
9,30 da Nıtantatında Te,vikiyede 
temelatma merasimi yapılacaktır. 

DardüncG mektep te Bakırköyde int• 
edilecektir. 

Vefa mektebinin nakli 
Vefa orta mektebinin t;mdfye 

kadar iual etmekte oldutu bina 
ınüıait olmadıtından Vefi\ mekte
binin K.dırgadaki e1ki dini mek
tebine nakli takarrur etmittir. Mek
tep birkaç w\lııe kadar nakil itle
rini ikmal edecek ve tedrlıata, ora
da bathyacakbr. 

200 ki1ide11 16 ki§i 
Ba .eae li1elere meccanen alı

aacak talebenin mtlsabaka imtihan
lan ik•al ed lmiştir. lstanbul liae
ıinde müaabakaya giren 200 kitiden 
16 efendi alınmıtbr. 

4800 mektep mezunu 
Geçen der1 ıene1i ıoaunda teh· 

rlmizin ilk mekteplerinden kız ve 
erkek olarak 4800 talebe mezun 
olmutblr. 

Fakir çocuklara yemek 
Mekteplerdeki fakir çocuklara 

Hilllıahmer her gün yemek verme
ye çalıımaktadır. 

Kalenderdeki çocuklar 
Himayei et fal umumi merkeıi 

kaleaderde IMıfuaan 70 çecuktan 
.. lds , ..... lbaal •tmlt ............ 
Jıl.teslnl istemlttir .Bu çocuklaJ' phl( 
yab mektebine yerlettirilecektlr. 

Darülfiinun emini geldi 
Bir ıallddetdeaberl Ankarada 

nluaaa Darillfllnua emlal Neı'et 
Ôme9' Bey dlnkG treale fehrimlıe 
plmlftir. -------
Deftardarllkda 
Tebliğ memurlukları 
Defterdarlık yeniden 20 tebllı 

•••una almata karar •••ittir· 
Tallpludea &H mezualuı lmtlhan
ıaz, orta aektep aenalan imtilaaa 
la abaacaktır. 

Müteferrik 
Otomobil ıeyrahlan 
Seyyabln •ıal1etiH otomobU 

11eyahatlan l~ln milracaatlar çotal
•ıtbr. Otomubille ıeleeek aeyyaLlar 
Trakya hududundan içeri srlncelder 
Suriye laududundan Ç1kacaldardır. 

RG1Umat idare1i 11eyyah otomo
biDerinln arOmrük n11minl naun ld
bara almıtbr. 

Huduttan içeri blll reaim ıirea 
otomobilin dahilde 1&blmak ihtimali 
batıra ıelmektedir. Buaua için oto
mobillerin içeri airerken depozito 
akçe1i yatırmaları dGtünGlmektedlr. 

Seyyahla cemiyeti bu uıulün 
relen ıepalılar için mlfkül olaea
tına malıye vekaletine bildlrmittlr. 

Maliye vekileti 11eyyah otomo
blllerl için ct:miyetten 100 bin lira 
teminat akçesi iıtemittir. 

Ceva~ı istilıdam 
Cevazı iıtihdam kararı alan N• 

bık •Ülkiye teftit bey'eti relal Ha· 
cı Hl11nG Bey yeniden birl•ci •mf 
1110fettitlite tayin edibniftir. 

Halk birliğinde içtıma 
H•lk birlitl ilim encOmenl p

lecek hafta toplanaeakbr. Bu içti-
mada Anadoluda .. yahat eden 
Abdillkadlr beyin raporu tetkik 
edlleeektir. 

Ford fabrikaıı 
F ord fabrlka11 m6me1111illerlnin 

Anadoludakl tetkik eeyahatlerl bl-
tlrmittir. Bu ıeyahat 25 arOn ıOr· 
•ltt&ır. Ford fabrlkaııaın lntaatına 
de.am edilmekte •e teaılhlar 
kurulmaktadır. Fabrikama KAnunu
palde bqlanılmUI G.mit edilmek
tedir. 

Süt danılasında 

rafıadan her ,O• dt •erilen foeuk
hına aclecli lSO ye tıkmıfbr ••• Bun
._. Mr pn 60 olııb .ot 'Ml'llmek
tedir. Geten ., dt d.mluana bazı 
•ent tarafaadua 300 lira teberril 
ecta.1tt1r ... 

Fuat B. geliyor 
Bernlc-.ldelti lconpeye 19tlrak 

.-dn Hfınayei etf a! merkezi u•uml 
8i nili Fuat B. bir iki ,One kadar 
tehrlmlıe gelecektir. . 

Mübadele komıiyonunda 
Bugün mübadele komisyonu 

heyeti umumiyeai 1aat 11 de umu
mi bir içtima aktedecektir. 

Bu içtimada •tağıdaki madde
ler g8riişülecckfr. 

1 - Komiıyon katibi umum"fi
fine tayin edilen M. (Wurf Bain) ın 
taıtiki memuriyeti. 

2 - Komiıyonun Yunan baıkA
bplıtfne tayia edilen Siyotisım 
taıdiki memuriyeti. 

3 - Komisyonca akdedilecek 
lıtikrazın teabiü. 

4 - Komitelerin te,kili muame
lerlnin tasdiki. 

5 - Ceneral Dolaranın maaf
lan. 

6 - EncOmenlerin tekrar çalı
tabllme)eri. 

7- Evvelce verditimiz iki nota 
ile bu notalara Yunanlılann verditl 
cenp ve bu husuıta bitarafJann 
muhbran 

Nafıa Vekili 
Nafıa vekili Recep B. diln Hay-

darpafaya ıreçerek demiryolları 
idare.inde met1rul olmuttur. Bundan 
batka Ankaradan gelen bu.a müı
tacel evrakı tetkik etmittir. 

Kar temgleme nıakinesi 
Şark demiryollan idare1i tara

fından A•rupaya ıımarlanan kar 
temizleme ma1dne1I yakında rele
c:ektir. 

ltalya sefiri 
ftalya ıefiri dün Mezuniyetle 

Romaya ritmittir. 

Gayri mübadiller 
Gayri mübadiller cemiyeti bujiln 

bir l~ma yapaeakbr. 

800 seyyah geldi 
UUD Uruaıuvaı , ........ :ı. 9 .. L.J 

mise 800 eeyyah ıeı..ı,tir. Bualar 
ıeJ.rimlzin muhtelif yerlerini ıezml
tlerdlr. 

Taşrada 
@ Müruriye resmi. - (Bulgaryan) 

na•ındaki npurun latanbula uğra· 
dıtı sırada Ticareti Bahriye mudUr· 
lt11Uace (Müruriye) reımi vermediği 
maballinden ıehrimiz Ticareti Bah
riye mUdürlüğUne bildirilmittir. 
İzmir Ticareti Bahaiye MüdttrlUiü; 
mjtnhiye reımini İzmirde almııtır. 

• 1smir mektepleriade.- İ&mir 
ilk tedrieat müfettiflerile mektep 
baımuallimleri Maarif MudürlUt;Unde 
bir içtima yapmıtlardır. 

lzmirdeki ilk mepteplerde taleheıi 
fula olanlana talebelerinden bir kıs· 
mının diğer mekteplere nakilleri gö
rUtulmüı ve nakledilecek talebe mik· 
takı teabit edilmittir. 

lstanbul 
Aynaro 

• Parlı • Soir ,, ırazete1lnde 
dum: 

" Bir milılüman tehri, te ..... 
di ıevcabn cari oldutu bir 
t&1aVYUr eder mlıinh: ki orada "" 
klrlann miktan e•filerden peke... 
la olıun? imdi, bu ,ebir, mü'ga Oi 
manlı fmparatorlutunun sabık 
payitahb olan lıtanbuldur; o lsür 
bul ki harem daireler· ve " dese• 
chantee,, ferle dop dolu idi. 

Harpten 11onra artık harem kalf 
madı, teaddGdi zneat kalmadı, .,. 
vahi tek zevce uıulü btle kalkı~ 
Son on ıenede o kadar çok içti• 
değişi ki ikler oldu ki evlenme ça 
da bulunanlar k.endl lıtlkballe · 
emin olamıyorlar, bunlar m&reff
l'eçinen ailelerin ıukutlannı aaaatl 
alarak yeni bir aile kurmakta te
reddüt ediyorlar •• 

" Paralı kız iıtlyorlar; bu da ., 
az! 

"HilkGmet, nGfuıu ualba .a.ı 
bu zihniyetten mOtee111iftir. Harir 
teki türk talebeye yabanca kuJarW 
evlenmek ya1ak edildi. 

Türkler 7alnıa tGrk kızlan ile 
evlenmeli. 

" bdiYaçtald ba himayeci ik ••• 
ziyetin ehemmiyetini l'Öıterır.,, 

Elde iıtatiıtik yok; bekirlan..
zın miktannı bilmiyoruz • Ulda 
zannederim ki evlilarimb, bekarl8-
rımızdaa azdır. 

Re11nt he1aplar tu•u .a.tvlJoll 
J~tanbulda 1927 1ene1inde 3,773 ld
tı evlenmit- 1928 in aetleea beli 
deti}. Yalnız cedYellerde matllll 
1'ir fark g8rilyorum s 1'26 -
ıon üç ayında 9,141 Hlenmel A-.. 
ba heNplarda bir yulaf ole·mf 
1926 da ilç ayda oa bhae ,.ıa. _.. 
lenme olmutaa bütün Hne4e ..W. 
ben 40 bin Yak'a olmalı lclt. .... 

bukl 1927 de yalnız 3,mJ 
Eter re1mt "ihHt yılblr., Ratl 

cilt, ıahffe 37 n 42 de ..,,:.,... 
rakamlar dotru iM "Pw • Solr,. 
ıazete1i pek haklı! Ve telAfa ... 
bal var. Dlter ..uı,.t1erde •• ..... 
oluyor diye merak ettim. Ata ..... 
..,wJ~ 'tl-7-&T.~ .,;,_ .._ .. • 

lenme Yak'alanm ptwlr. (Nlhl 
hariçte, nlenmeler bm 'Pade.) 

Babke1ir: 418,915 (1,597); ean. 
399,942 (2,173); Çanakkale: 113,491 
(1,496); Diyarbeldr. lM,183 (1,Bl)s 
Kocaeli: 299,093 (1,357); Koap ı 
504,125 (2,S60) ı Maniu: 572,551 
(2,064). 

btan'bula relellm. Nlfu ı 116, 
863, ETienmeier: 3,775. 

Eter bu rakamlanla yaalılt 

yoksa lıtalbu) ketltllte bru nr
mlt edmektlr. l1tanhullular Çaaa .. 
kaleliler kadar evlense se .... e ..
lenme vukuab 6,000 kadar olmlll 
idL Halbuki resmi rakam .... 
yansendan aaeak bir u fula_.. 
•Bıterl1or • 

DilfGnmete Ye teedfe, 
Je mahal •ardır. 

iki memur 

Blrlacl •:rfadaa .. w J 

* Tabiiyet itJeri - Dahiliye ve
klleti tabiiye-t mudür•i Ramiz bey 11-
tanbuldan lzmire _gitmiotir. İzmir ta· 
biiyet işlerini tetkik edtrek Bandır· 
ma trenile Balıkesire gidecek, oradan • Bu ıeldlede bu iki ••• ... 
da ıehrimize gelecektir. para aidatı tespit olU11111ut ye ... 

• Edebiyat Birligi.- lzmirde bir adileri Talulm •erkalae ....... 
Edebi birlık tetkili için gençlerden mittir. Bunun Oserlae •uı,.t ..... 
...e muallimlerden mürekkep bir '->nla poll• mldlriJetlae llİWlrllllllf 
grup; cuma günü Salevçi oğlu camii ve iki memJıl" da •ldtlriJetııl ....... 
altında muallimler birliginde bir iç· d Uenk neuret albaa aha~ 
tima için ueu' dairesinde miilaade PoU. lldael .. .,... ._ •• S . 
alınmadığından ballı ile poliı müdO· 
rU Ömer bey içtimaı mennetmiıtir. r.la lfacleletlnl almak ide ......... 

Bunun uıerıne kırk kadar genç her iki aemur keadlı..me ..-
Türk Ocatı na giderek orada mUza· Yui'J8tl alan ikinci pbecle ~ 
kerede bulunmuılar vı birligin teliai nreml1ecelderbü, •ealı -W' 
için resmi mUıaade alınmak ıuretile mlfettltlltl• ı .. p ... .a hd _,,,,,. 
cuma günU ocak binasında içtima ı 
edilmesine karar nrmitlerdir. eyec:elderhd beJaa ~~~ * Mahknm komllniıtler - İzmir Bam lurlae •lfettltllk...,... 
gazeteleri11den· ~hrimiz qırceza mah- kata Yaa .. ,et etmlf, Aw.ır:::::: 
kerneei kararile taklibi laUkdmete te- •e Cemal efen Uer yadJell 
tehbüaten dolayı yirmi bet komt1niı· slbl aalatmlflaı' •• _...,... fi' 
tia bir ıeneden dört MDeye kadu pdan 1N muameleala ........ t 
" ır hapae mahk6m olduklarıııı ve dutua •• ..hak ,_. ...... 
adliye vekiletiain emrile (Siverek) pkanldıldaruu Mrtaf.o --
hapishanesine göaderildildenni yaz. larclır. S. ... 
m ıt•. Mllldye milfettlti ....... _ 

Aldı5-ımız maHlmıta gore konıtl· •ldlrat ,,_ "' buuata liaım,.a.a ta ·~ ......... 
nietler Urla, Eliziz ve Diyarbekir ..... rlr':"": 
bap:sanelerine tevzi edilmiolerdir. latlcvabab vaplWf, • ... .e lıl aldılar diye ka,atlan terlda .il' 

e Zekii B. gelmiyor.- Müakırat iki memurun ,.asifalerln• iade v-" 
lnhiaarı Umum MüdurU Zekai Bey mui iea"4•cetiDID Dahlll,. __. 
bir muddet daha İzmirde kalacak ve letlne lfAIU' n bu W.d'~~ 
lnhıHr namına yapılan üzüm muba- HbWplerl bak"'•cl• •• m 
aatın• nazaret edece tir. ualJ• lfuıaa karar nraıltd'• ~~~~--L--===~..:._~~~~~~~~~.....:ı 
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•~!Vukuat 11eye 

~.QE~vk~a1f~ta~l~Y~u~n~a~nl~ıl~a~r ~I C~e~n3e1vr~e~dtse 
camftBDe DesmouDDıns 

" Camille ( Kamil ) in canı galiba 
giyotin istiyor ! ,, 

bildirilmiyor? 
Polia merkezlerinin bazıları, pollı 

ııtüdüriyetioin son dafa yaptığı tebli· 
ğata rağmen poliı istihbaratına b111 
vukuatı bildirmemeluedirler. Şu aştı· 
ğıyn yazdığımız Uç vak'a bu meyaı • 

dadır: idare tarzı 
değiştirilecek 
, Ankara, 24 

EV'bftmızın ihyası için Avrupa
llıııı retlrtilen bviçreli mütehaası• 
M. 1 -- raporunu ikmal ederek 
ait oldatu makama vermi9tir, Ra
porun bir 111reti başvekil İsmet pa
şa Ha. ne takdim ed;Jmittir. 

Rapor 37 111.,JJ.,.liktir . Bunun 
tetkiki için bir komisyon teşkil 
edilmlttir. Komisyon aabık evkaf 
umunı müdürü Rüştü beyin riyaseti 
.ıltındadır. 

Tapu umumi müdürü Atıf, aıh
lııye vek&leti müdilrlerinden dok
tor Sadık, adliye hukuk itleri mü
düıil Sabri Şakir, maarif vekaleti 
dil encllmenl azasından Ihsan bey
ler bu komiayonda iza olarak bu
lunuyorlar, 
ı. Komiayonun meaaioi ile evkaf 
umumi mlldllrll Niyazi bey ve M. 
Leman da alakadar olmakta, bil
buaa M. Leman ile komiayon ara
a....ı. lllk aık izah ve latihzahlar 
~ .... aktadır. Tetkikatın 8 - 10 
(Ün kadar aireceti anlaşılıyor. 

Rapor evkafın eaki teklini ta
ınamen yok farzetmi~ ve büsbütiln 
yeni bir tekil tayin etmiştir. 

Raporda miltevellilerin hakları 
hazan dikkate alınmış, mütevellile
rin mGracaatları komiıyona biidi
rilmittir • Mamafih bunlar esaolı hiç 

bir fik lr aöylememişlerdir. 
Raporda her vakfın hükmü bir 

tahıiyeti olduğu anlatılmakta ve 
bu tahaiyetin vezaifi tasrih edil
mektedir. Vakıflann mahkemece 
tescili hakkında da maddeler var
dır. Rapordan çıkan mana şudur: 
Evkaf yaai kaaunu medeniye muta

. bık bir kisveye girecek, o şekilde 
idare edilecektir. Eski teamül ve 
kanualar ortadan kalkacaktır. 

Rapor burilnkü komisyundan 
-··• -··- devld.e ,.~ek or ... dan meclloe gönderllece ir. - -

Raporda hrııtiyan vakıflan hak
kında kat'ı bir tekli yoktur. 

lılim Taluflannın tamiri , bu 
hayrattaki memur maatlannın ve
riia .. ı geçe• •ene kabul edilen bir 
kan11Ala aally• vekiletlne devre
dllmitti. Şimdiki halde bu tekil 
devaa ediyor. 

Baıılua verilen para aenede 
6-7 yüı bin lira tutmakta, bu para 
ıonra evkaf bütçeılnden mahıup 
edilmektedir. 

. Gümrük rehberi 
Ankara 25 

rllk Gomrıık umumi müdürlüğü fİlm
bikl •ııaıaelatı umumiyeıinin tat-

ae alt bir bb · 
tadır. Bu relı re er ııazırlamak-
milddetten be berin llzerlnde uzun 
dır Rehberdri tetkikat yapılmakta-
v.;dır. e \mlllılm maddeler 

GGmrük memurlan mu 
1 b • •me lt 

eanaaında u rehberden çok latlfa-
de edecekler ve lıer lıanırı bir 
milşkillitı kolaylıkla balledebllecek
lerdir. 

Yakıada tatbikine batlanacak 
ulan yni gümrük tarife kanununun 
tatbikine ait yeni nizamname WOm
rtıkler umum müdürlüğilnce ikmal 
•dU.iftlr, Nizamnamede 200 mad
~ .. vardır, 

Lisan kursları 
Ankara, 25 

' Aıakarada Ttırk maarif cemiyeti 
larafından açılacak olan Usan kora-

larının biri1'clal Tetrlnevvelin birinci 
•alı fiinll Ankarada açılacaktır • 
Birinci kun lnır!lizcedlr. Bu kuraa 
tlmdiden bir çok talip Yardır. 25 
kif)den faıla kaydedllmittir. 

fnrfllzceden aonra diter k m 
açılacaktır. lkınci lrura Alm u ar 

1 ,__._ ancaya 
mahauı o aca,.ur. Kura cemi ti 

Akvam meclisine 
gelmiyorlar. 

Atlna, 24 (fo•) 
Efefteron vlma gazeteoi Yunania

tanıa Tlrk-Yunan lhtllifatı için 
Cemiyeti akvama müracaat edece
ğlai tekrar ettikten •onra Türkiye
ye kıaa bir cevabı vermeti müte
ııldp notaler teatisi ıuretih müna
kaşata nihayet vereceğini, çünkü 
iki tarafın gö5terdiği hüsnü nıyete 
raj'ınen doğrudan doğruya müzake
reden bir netice hasıl olmadığını 
yazıyor. 

Atlna, 25 [A.A] 
Havu ll)dSSı bildir', or : Yunan 

hüküme~i, ~ilrkiyenin vermiş olduğu 
ce~ap uzerıne ren iyeti ekvama 
muracaata karar veı :niş ve bu K~~ 
ranıu Türkiyeye bildirmiştir. 

• • • 
ll , Atiua, 24 
dtroı tipos ıazetesinin yaz

dığına nazaran muhalif parti meb' -
uılarının da rey ve,rm eleri •at ti! e 
altı a M ~ ' • y sonra, • Venizelos Relsi-
cunıhul'luğu kabul etmı'ye f 
k muva ... 

at edecektir. 

Arapların hücum11 
Londra, 25 [A.A) 

Dayli Maile Kudüsten Lildirildi
tine göre, Filistlnin Jimalinıie kain 
ve genç musevi çocukları ile mes
kun bir nümune çiftliği eveliai gece 
müıellilh bir arap kafileaiııin bas
kınına uğramıttır. Hiciioe mahalli
ne kafi miktarda kuvvet göndenl
miştir. 

Soviyetlerin teklifi 
Londra, 2S [A.AJ 

M. Henderaon, M. Dovkaleski ile 
görüşmüştür. Sovyetlerin teklifle..! 
hakkında bugün kabine azasının 
fikrini alacaktır. 

Londra, 25 [A.A.] 
- n.ıı..ı..:ı ~nı.a.ı...1t.t. ... n ., •• ..ı M 

Henderaon Rua murahhaoı M. Dovk
leiıkl ye aralannda müzakere 
edilecek ıaeaailin bir lilteaini ver
mlttir. ikinci mükileıne bugün vu
ku bulacaktır. 

Harbi menetmek 
için misak! 

Cenevr..,, 24 [A.AJ 
Akvam cemiyeti misakı ile Pariı 

misakı arasında ahenk ve mutaba
kat vilcude getirilmesi ırea'elesi 
kakkında bir mazbata kaleme al
maj'a ınemur edilmiş olan Fransız 
meb'uslanndan M. Cotz büyük nıec
liste verdiği izahatta harbi kat'i 
surette takbih ve m!"netmek için 
akvam cemiyeti mi•akında bazı 
tadilat yapılması lıizımgeldiğini 
söylemiştir. 

11 ki,iden müreklcep bir hey'et 
1930 seneainln ilk günlerinde top
lanarak yapılması arzu edilen bu 
tadilat hakkında tetkiklerde bulu
nacak ve gelecek içtim~ devre
ıinde rapprunu a kvan. ceımiyetine 
varect ittir. Büyük mecliı Belçika 
muralıhao: M. Rollirı in hukuku dü
velin k3ı:~u şekHne konulması te!f
li!ini tetkıl- ile milkellef konferans 
h~kkındaki mazlıatuım kabul et
miştir. G.ı.,,•ek i~liına yımu \'Uku 
bulacaktır. 

1 

En nntı:uffai.·i)·etli içtima 
'.:~nen<, 24 [A.A] 

1 FrQnsıi mahati!i okvanı cemiyeti 
büyük nıetH.3;nin onuncu içtirnaının 
en çok muv&lfakiyet elde ediinıiş 
olan .,·r içtima oltlugu mütllleuımla [ 
bulunır.aıda. İ•tihnl cdilrn .v~ bil· 1 

hassa An1e1 ık ...ın1n La HPy d,,·auına 
ittiro.kini mümkün kılan rrotokolun 
ve lal:~11te müracaat u15uJünün ka .. 
bülıl • •ffeliade tecelli eder. ndice
lere dikkatı celb.,tmekt~c!ir. 

Emnü se1arnet sahasında elde 
edilen neticeler de ihmal edilecek 
kadar az vr ehc'1ımiyeteiz değildir. 
Tecavüze ugrnyaıı devletler• -. ... uı.,, 

yudım nıes'ele•inde de hn1 lı terak
kiyat temin edilmiştir. Bu· hal yar
dım me,ı 'elcsini>ı gelecek i;:fimad.-.. 
k;&t'i surc•te h<d!ediieoeğini \:mit 
a..+.m_~""'- U"l Ü.a.:ı:ttir 

• • • 
Cenevre, 24 [,.. I\] 

. Akvam cemiyeti büyük lllecli
sınde Lort <.:ecil ihtiyui madde 
· d'd ye 
şım ' en 13 hükumetin işt;r.ık et-

yar.an : Henri ROBERT 

' Danton, o korkuaç pehlivan, hal- \ 
ka tevku heyecan verebildiği 10 
ağuato• munffaklyetini tekbatına 
meydana getiren en tehlikeli saat
lerde gedikleri tutan, erkekçe cür'et!, 
yenilmez itimadı ntfai ile iotilanın 
feci günlerinde vatandan limit kes
me ~e başlayan herkese yeniden iti
m.at te:!kin ed~n o çeli' l n it v, 
dövüşme için yaradılmış bu yaman 
atlet, bir müddettenberi siyasi ha
yattan çekilmiş, kendini aile hari
nıinin ezvakına terketmiıti . 

" Devrin felaketlerinden şikayet 
etmek ve bu suretle nev'ima hükü
mete karşı dava açmıt olmak' ci
nayeti ; 

Esuen 11kı tehlike geçiştirilmişti. 
Cümlıuriyetin en karanlık saat

lerinde söylediği derin ve hakima
ne oözler, "İhtilal halin e bir mil
let için komşularını fethetmek ih
timali, onlar tarafından fethedilmek 
ihtimalinden daha fazla varittir .• 
sözleri tahakkuk etmeğe baılamıştı. 

Bir ay zarfında toplanılan aaker
Ie Mevcudu 600,000 kiti artan ihti
lal orduAu, diğer nıillt llerin ü~;·etle 
fo ,,,.uş, adetçe çok az kıt'alardan 
başka km•veti olmadığı o devirde, 
müthiş gori: nüyordu. 

Bl!yük Pei!!ivan Danton, kıtal

d·!n usanmış. ka od!ın tiksinmiş, şim
di sulh-ü sükü·1a canatıvnl"clu. 

1793 aene•İ yazında bir akşam 
Camille Desmoulin• ( kamil demu
Ien ) le birlik t• Seine ( sen ) nehri 
kenarınde iıriJyorlardı; batan güne
şin son akisleri suları kı7.arlmıf, 
nf'biri bir k .. m nehri hali11e get;r
mişti. 

Eylül katliamından 3 Mayıs kı
taline kadar, zihninde binler~e kanlı 
hatıralar uyandıran bu manzara 
karşısında müteessir olan Dar•on, 
Camille (kamil) in kolunu tutup 
hcyc::"lnh bir sesle: 

- Aiı ! Bak 1 Şu kan rengine 
bak 1 Sdne (seo) neh.-inden su ye
r;ne kan çeğlıyo•! Fazla kan dökül
dü! Hu~di C.ı.mP!e, k.ıieMiııi tekr.ır 
~JJnııııı $kl v• rat.mjj 1•il at iste__ Ben 
de aana z.ahir olurum •.• 

deJI. 
Filhakika Camille (kamil), öyle 

büyük ',ir şevku heyecanla kaleme 
«>nldı ki, birkaç giııı sonra: 

- Benim de batmak •:ram ge
liy.,,., galib,.l 

"Oğlunun ölümüne ağlamak ıu
retiJe Fitius Germiusün an:ıcsinin ir-
1.ikap etliği mukabil ihtilal cinayeti; 

"Kendini ölümden kurtarabil
mek için dostunun, ana veya ba
basının ölümünde ıevinç eseri ıös .. 
termek icap ediyordu; 

"Korkmaktan bile korkuluyor
du. Müstebit bir şeyden kuşkulla
nabilirdi. 

"Bir hemşeri umumun muhabbe· 
betine mazhar oldu mu, prenlİn ra
kibi addolunur, "şüpheli,, damıra11 
vurulurdu; 

• Bilakia insan ittihardıın kaçınıp 
evinde oturdu mu derhal "şüpheli" 
olurdu. 

"Zengin misiniz? Halkın refahı 
halinizden rencide olmasından kor
kulurdu... o da tüPlıeli ! 
ı "Fakir misiniz? ılluıl olur? Böyle 
adamları sıkı bir nezaret altında 

bulundurmak lıizım... Dünyada hiç 
malı mülkü olmsyan inıanlar ka
dar tehlikeli kimse yoktur ... 

"HarptP. şöhret mi kazandınız ... 
Bu liyakatimizden dolayı tehlikeli 
addoluııursunuz ... 

"Hasılı bu devirlertle bir adamın 
tabii ölüıolc ölmes~ gazetelere ya
zıiacal veya ıuüverrihier tarafından 
a~ırlarln ha hı d..aına netkledilecek 
! . .,dkr feYhladc bir hadise idi. I 

"Bu Koııs:.illük devrinde Piron 
isminde bır adaın yatağında öldü 
ve bu da harikul'ade bir vak'a te
lakki edildi ; 

Birkaç gün içinde binlerce nus
hası kapışıldı; baaln talebe kifayet 
etmiyor, sou nushalar fahiş fiatlar
Ia satılıyordu. 

Vilayetten külli miktarda gaze
te iateniyordu. 

Selameti umumiye komiteot ile 
Conven•İ7on (konven•İyoa) meclisi 
atef püakürüyordu. 

En ıiddetli hasımlarından biri: 
- Camille (kamil) in canı gali

ba giyotin i(l.tivorl 
diye bağırıyordu. 

(Bitmedi) 

Gapegünda~ sirkat 
ı _ Fatihte Kumrulu meıçittf' 

leblebici HHan ağanın dükklin 
diin gllpeglindüz meçhul bir hınız 
tıırafından soyulmut ve dükkan tam· 
takır denilecek bir hale getirilmiııtir. 
Cadde üzerindeki bu dUkkanın soy
mağa muvaffak olan m-.çbul bınıı 
polisçe aranmaktadır. 

Helvacı dilkklinında 
2 - Tahtakaicde kutucularda !.•i· 

vacı İbrahim efendinin dükkanına 
~velki gece İbrahim iıminde hir b .. 
sız girmiş ve dükkAnda bulunan i · 
yüz lira pua ile hası eşya ıirk" 
ederek kaçacağı sırada Tıhtakale po· 
lis mevkkii memurları tarafında11 

yakalanmııtır. 

Biribirlerini cerh 
3 - Geçen gece Sirkeci cadde•! 

üzerinde Arnavut İsmail, Arnnuı 
Süleyman, Arap Hilmi ve Parlak Ha.· 
san iıimlerinde dört kioi biribirlerilı 
münazaa neticesinde Hilmi SuleymA
nı Parlak Hasaııda Hilmiyi ustura ' . ile yaralamışlar ve gelen polıs ın 
murları terafından yakalanmışlartlıL 

Ceırlh neır 
Altın diş Haındi 

Sabıkalı Mlrıılır.ndao altın rlı~ 
Hamdi. evdki' gece fevkalii<le 'l' · · ~ 
oldui!:u hfr mada uıeçhul bir ~,b:a 
tarafından bıçakla yaralanmıo v~ :za· 
bııa memurları, Hamdiye kim vurdu· 
ğıınu sormuşlar•ada eöylemem!F-r. 
Hamdi ted8'i i~in Cerrahpa~a bö"s· 
hın~sine kaldırılmıştır. 

Bir l•adın tarafından 
Adliye neşriyat mcmurlann.h 

Faik B. Yerebatanda Nefise H. iı· 
miı>de hir b-l•n tarafından t•:la ~a
şından yaralanmıştır. 

sn ırketıeır 
Eşyalarr. ralan lıizmetçl 

Küçukı,arnrda İsrr a tfendiniD 
hizme.çı!i PLyı..1an kız, buı etY• 
çalaraı.. l-sçtı&ı cibeıle tahkikata bat· 
laamııtır. 

()n liraya bile ten~tJSdl 
Sirk..,,ide Tarsus jofAliade Şakir, 

KUçlikpaza.rdan geçerken ikı aıeçbul 
sahıa tarafından 10 lira paraaı dolan· 
dırılmıştır. İşsizliğin anüne 

geçmek 
Londra, 2S [A.A) 

Biitçeye her ıene yüz milyon 
liradan fazla bir yük tahmH eden 
ltalzliğin milmkün mertebe arka11nı 
almak için parlamentonun muva
fakati ile yapılmaoına karar verilen 
cealm ameliyatı nafiadan bazılarına 
batlandığı (Ünden itibaren İf•i=le
rla miktan tedricen azalmıştır. Bun
lann yekilnu bir aralık hemen iki 
milyona baliğ iken timdi bir mil
yon 150 bine inmittir. 

mif ı.-lmasıı.dan ılolayı m"mnıımyet ı 
b.~y~n etmi~ ve hükilmetiniu bir 
turlu tdh.:i.d teolihat için en tesirll 
çar~ o!r..ıak Üzere harp levaıımınm 
umunaı surntte tahdidine muv ff i-

l k . a a. 
o ma ı>in elinden gelen h . · er ftvı 
)F.Jıacnğn1ı söylemiştir. "' 

d;yordu 
"Vicux Cordelier., gazetesi doğa

cakt1; o "Vieux Cordelier" ki, mU
\'etr;h Michlet (mitle) nin tabiri 
ile, "ruhları il~lebet tehyiç edecek 
clkn o ilıi.lıi sayha,, yükselecekti. 

Fransız medeniye- lngiltereyi müşkü· 
tine bakın!.. lata sokan bir ifli 

''Sarre,, mes'elesi 

Tecavüze maruz kalan l:ükilme t
lere m ,.; yardım ınes' ele•i hakkın
daki " Cobian • raporuııu tasvip 
e~en M. Caoain Franıanın bu la
yıhaya muvafiakiyet ka,andırmağa 
ç~ışa~nğını . beyan etmiştir. inşa 
edıleck it bız telgraf istasyonuna 
alt plıin tasvip edildikten s.;nra 
celıeye nihayet verilmiştir. 

Sırp · Bu1gar itilafı 
Pariı, 24 [A.A} . Belgrad, 25 [A.A] 

Tempo ırazeteai yazıyor: Pırottan bildiriliyoı · Bulgar ve 
k Almanya ile icra idilecek müza- Yugoslav heyeti murahlıasaları, reisi , 

erata mevzu tetkll etmek nok • miralay Profun rivaseti altıııds top· 
nazarında "S , a taı 1 ' 
ui ve 'kti ard~" mea eleaınin ıly- anmıştır. Bu içtima asayişi temin 

ı 8e ı cihetlerini tetk'k edecek olan muvakkat hudut nizama-
memur nazırlar encümeni perte~b: tının kıraatine hasredilmiştir. Heveli 
r.'nil hariciye nezaretinde ilk ı~t· murahhasalar kat'i metnin tanzimi 
ı•aını •ktedecektır. ı- hususunda itililf etmişlerdir. Yarın 

85{)() Kilo t sabah bu talimatname imzı edilecek me re Ve bunu müteakip, hudut münaÜJalı 
katedecekler talimatnamesi ihzar olunacaktır. 

600 be . k Parie, 25 [A.AJ Sofyada komünistlik 
. y~r uvvetınde tek satıhlı 

hır taytare ıle hareket ede •r . 
b b . n 111armı. ye ve 8'fTO era erlerıne 4870 il 

benzin ve 290 litre Yağ alnıı•I dire 
·1 M ·ı •ar ır. Tayy_ı.rec\.er, a_r~ı ya, Sardunya, Tu· 

nus ıle Nı! vad111 Uzerinde uçnıak 
niyetindedırler. Katedecekleri nıeea. 
fenin 8500 kilometroyu bulıcağıni 
ümit ediyorlar. ----

• K Sofya, 24 (A. A.) 
omGniıt gençlik ,, namında 

gizli bir cemiyetin mevcudiyetin
::: tüp~ey! düten zabıta taharri

• IJlntmış ve neticede Vitoı da· 
roda feaat tertlbatlle meşgul bir 
U 0 :;'1lnlat çeteıini cürmü methut ha

n e yakalamıttır. 

Bu gaıetenin ilk nushası 2 nci 
senenin t'rimer ayının 15 inci, yani 
1793 senesi kanunuevvellnin Sinci 
günü intişar t. " . 

Camille Deamoulinı (Kamil de
mulen bu nuıhada mufrit ihtililci
lere hücum ediyordu : Chaumette 
(Şoınet), Momoro, Anacharirte 
Clootz ( Anakarist Kloç ) , Akıl 
me;:hebinin bu en korkunç aa
likleri, Selameti Umuıniy9 ida
r~•i ıd,·n memnun kalan bütlln 
ilıtil~i ricali bu meyanda idi. 

O zamana kadar herfey yolunda 
gidiyotdu; Camille (kamil)in hücum
larını Robespierre (robeapier) tas
vip ediyordu; çünkü Robe•pierre de 
bu tehlikeli adamlar yüzünden me
vkii iktidan kaybetmekten korku
yordu. 

Fakr.t üçüncü nuahadan itibaren 
Caınille (kamil) tüpheliler kanunu
nu ve dehtet idaresini tiddetle hic
vetti. 

Tacile ( taalt ) 1 tercüme ve Ro
malılann lmpartorlar zamanındaki 
örfü adatını tetkik bahanesi ile ih
tilal hiikilmetini acı bir liaanli ten
kit etti. 

Göya Tacite ( taslt) ten naklen 
imparatorluk iatibdadı altında ıalta• 
nata kartı irtikap edilmlt cieayetle· 
ri •~:vıyordu. 

Şam (Hususi] 
Cuır.a gilnil Şnmda ahali bü}-ü'.. 

camiye toplanarak kendi haklarının 
1.ıuhafaz111ı için nutuklar irat 
etmişlerdir . 

Bu nutuk!ara müsaade etmeyeon 
IF ransızlar Cami kapılannın önilne 
mit ,ıycz, top ve tank getirerek 
camilere giren halkı men için uğ
ratmışlar iıe de muvaffak olma
mışlar ve halk Cami Fencerelerin
dea girmişler dir. 

V eziyeti gören F ran11zlar bele
diye arazörünü geliruek halkın 
üzerine ıu atmakta iken , şoför 
halk tararından dövülerek her ta
rafı yara ve bere içinde bırakıl
mıştır. 

Kudüs, 24 
Hicaz ve havalisinden gelen ha-

berler, Arabiatanda yeni bir IA'titaf 
atetinln yanmak arefesinde bulun
duğuııu göateriyor. Bunun aebebi, 
Hicaz ve Necit Kıralı lbnlasuut ile 
Vehabi ilmeruından Fayaal ara11nda 
çıkan ihtilift•r. 

Londı a, 24 (A.J 
Amerikaya azımetinden c:VY 

M. Macdonaldın aon def.. olara 
riyuet edecejji yannkl nuırla 

meclisi lçitimaında "Hatry" malı. 
grupunun iflbından mlltenDit Ta• 

ziyet tetkik edilecektir. Hazine me• 
murlannın bu meı'ele kakkında lıh 

rapor tanzim etmekte olduklan Ye 

bu raporun kabineye tevdi edllece21 

istihbar edilmittir. 
Dört lngillz belediyesi •Eatryn 

grupu vaaıtuile lıtlkrazlar akdet• 
miş olduğundan milhlm nrarlara 

uğramalan muhtemeldir. Bir talam 
bilyilk fnglllı baııkalannca mez• 

kilr ırrupun bir çok eıham Ye 
tahvilitını hamil loe de vaziyetleri 
mllkemmel oldutundan bu hadlae
den hiçbir auretle miltee11ir olmı· 

yacaklardır. ----
Poincarenin 

bir mektubu 
Parla, 25 (A.A) 

AnafartalarktcaddMeaindekİ merk!~.~ 
de açılaca ır • aarif cemiyeti 11 
ride bu Uaan kuralanaı birlettlrer:k 
bir llaan mektPbl haline koym k 
alyetlndedlr. 8 

Sırp ve Romen 
tayyareleri 

Sofya, 24 [A. A] 
rogoııav askeri tayyareleri, bey

aelmilel kavait hilifına olarak Belo· 
tracik yakınında uçnıuılardır. Diğer 
taraftan Romanya askeri tsyyareferi 

Cenup kutbunda 
A Nevyork, 25 [A.A) 
vuaturalyalı k••jf • Wllk' 

cenup kutb "'9 ıns " 
yahati a unda • yeni bir ketlf ae
nlde y rmak uzre 28 TeıriDlev
"Grahırem ye binecektir. Muıaalleyh 

itte bunlardan bir kacı ı 
" Petricuesiln Claude ( klod ) a 

dair bir rüya görmek ouretile irti
kap ettıai mukabil lhtllil cinayeti; 
•Appluı Seltamu•lln mukabil ihtilil 

Fayıal, evveli lbniHuudun ecne
bilerle anlatmuma kartı itiraz et
mekten batlıyarak iti aleni isyana 
kadar götürmüş, ıreçenlerde llzerlne 
göııderilen bir tedip kuVYeti tara
fından fena hal de hırpalanmıfb. 
Bu sırada atır aurette yaralanan 
Fayaal, fÜnlerce 6lü~~ lıa~at ar~
aında kaldı. Nihayet ıyıletti ve lyı· 
letlr lyiletmez ilk iti lbnlaouuda 
karp tekrar !ayan etmek oldu. Şim
di, bu iki Vebabi relai aruında •id
detll bir çarpıtma vukuu beklen
mektedir. Bu çarpıımapın akıl te
alrini Şerla arkalanna, Irak ve Filiı
tine teoir yapmuından korkulmak
tadır. 

M. Polncare " Eko dll pul. ga
zetesine gönderdiği bir mektupta 
1923 ve 1928 senelerinde aczdJne 
kabul ettiği M. Rechbert,ln Fransa 
ile Almanya ara11nda bir yaklatın• 
temini meaeleoine dair umul milta• 
lealar beyan etmit oldutun• ye 

kendiıinin mumaileyhe verdiji ce
vapta bu gibi meaelelerln buıusl 
fertler araaında de,U. fakat bllkQ• 

metler ara11nda tetkik adllmH~
zumunu blldird!Jlıd taarib etme • 
dlr. M. Polncare dotrudan dotruy• 
vakı olan bu ııiyantin va bu mlll.i
katıa meb'u• M. Rayaaudan M.Rec· 

hberg nezdinde tavaHutta bulunm. 

Nankin kuvvetleri 
_ mağlup 
Hankov, 25 [ A.A] 

Cencral Çangfatkue nin Nankln 
kuvvetlerini matlup ett!Qi ıöyleol. 
livor. 

df gke R beynelmilel ahkam hilAfına 
0

• ara usçuk Uzerinden geçmioJeP 
:•· .Bu1 gibki hareketlerin tekerrilrllne 
anı '' ma Uzere hilkümet teıebbU· 

•atta bulunucaktır. 

•m. aruiı' ı b d' k d ın n gar ında tim• 
ıye 

2 
a ar malQaı olan aahll hattı• 

na . ,OOO mil lllve edebileeetinl 
ü~ıt etmektedir. fki Pilot bir ma
kınlkıt kiflfe refakat edecektir. KA-
tlf, umandan "Yrd in k oL. 

11 nrarl'aıuDl 
ziyaret etmek niyetindedir. 

cinayeti (Claud (Clod) un kanaı 
kenr.llolni rllyada gllrmllttü•. 

C 'plerlal bota!tmadan, bilhaısa 
!lıtllnde imparatorun resmi bulunan 
bir ılkkeyl yeletinln cebinden çıkar
madan ayak yoluna gitmek va bu 
ıuretle imparatorun mukaddes çeh• 
reolne kartı lizım ırelea bllrmatl 
gllıtermemek cinayeti; 

Bir tren kazası 
Moıkova, 24 [A.A) 

Taa ajan•ı bildiriyor. 
Moıkovadan gelen bir tren "Vl

atka., yakınında yold•n çıkmıthı'· 
25 telef ve 36 yaralı vardır. 

aını ı.ıtemit olma11 lhtimatlni tal. 
•tll• ortadan kaldırdıtuu ili c 

etmittlr. 

1 
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{Vak'a, bir 'yastı~ üzerinde f - Birşey dalın soracağım. Ciddi 
~reyan eder. bir şey. Evrak müdürünün tckavüt 
iki baı: biri erkek, ötel;i T.adın.J olmasına ne kndar zaman var? 

Kadın - Ben1 dlnle. - On dokuz ~ene. 
Erkek _ Ne var? - Şu halde vaktimiz var. 
- Evrak müdürü tekaüt olunca - Ne vakti? 

-erine kim geçecek? 
- Muavini. 
Erkek derhal uyur. Kadın dü

,ünür. 
-2-

Kadın - Beni dinle. 
Erkek - Gene ne var? 
- Muavininin yerine kim 

çecek? 
- Başkatip. 
Gene uvur. 

. -3-
Kadın - Beni dinle. 
Erkek • Çok oldun. 
- Başkatip kim olacak? 
- Kltip Zeki, Başka kimse 

•ok ki. 
- Demek Zekinin yeri münhal 

;alacak. 
- Evet. Yeni, genç bir katip 

alacağız. 

-4-
Kadın - Beni dinle. 
Erkek - Canımı ııkıyorsun. 

- Zekinin yerine bir evlat yetiş
tirmeğe vaktimiz var. 

- Acaba? 
- Muhakkak... Eğer sen. Uyu-

mazsnn ... 

- Perde -

Amerikalı 
Bir Amerikdı, Vezüv yanardağı

geziyordu. Derinden derine boğuk 
sesler duyuluyor, gürültüler işitili

yordu. 
Rehper anlatıyordu: 
- Ne muazzam bir ateştir bu. 

Feveran edecek olsa, bu cehenne
min önüne geçmek kabil değildir. 
İşte Amerikada böyle bir yanardağı
nız yok. 

- Amma bizde de şelaleler var 
ki bu ateşi saniyede söndürür. ... --

Al•ıl 
Bir lıeyle bir hanını, cinayet 

mahke nesinde cereyan eden bir 
katilin davasından bahsediyorlard:. 

Bey dedi ki: 
- Ben olsam idam ederdim. 
Hanım irkildi: 
- Amma ynpbnız?! .. 
- Yani idam ederim dedisem, 

tabii bir dereceye kadcır ... ---
Pehlivanlar 

- Demek göğüs göğüse güleşe
ceksiniz. 

Pehlivanın biri, karşısındakinin 
iri cussesine, kıllı göğüsüne baktık
tan sonra: 

-Evet, yalnız onu traş ediniz, 
kuvvetinden . korkmam, gıcık?an

ı maktan korkarım. 

l ·• 1 ·' ' 1 { - \ 

Avcı. 
- Benim Azor isminde bir kö

peğim vardı, çok yaman bir hay
vandı. Yalmz biraz dişleri ıertti, 
avı çok sert tutardı, bazen de yer
di. Bü huyundan vazgeçirdim. Tam 
bir köpek oldu. Hiç unutmam bir 
gün bir bıldırcın vurdum. Hayvan 
yaralanıp düştü. 

"Azor, aport!,, dedim. 

Köpek gitti. Amma gitti gel
mez, gitti gelmez. Nihayet ben git
tim. Bir de ne göreyim, otul'.muş 
bıldırcının kanını yalıyor; onu te
dtwi ediyordtı. 

----
Bahşiş 

Celiil Sahir beyin, uzun ıaçh 

gezdiği devirlerde idi. 

Bir gün yolda, küçük bir boyacı 
çocuğu seslendi. 

- Boyayalım efendimi 

Snhir bey çocuğa baktı, sonr 

dedi ki: 

- Eğer hemen gidip yüzünü 
yıkarsan sıma elli kuruş veririm. 

Çocuk derhal çeşmeye koştu, 

yüzünü yıkadı, geldi. Sahir bey 

elli kuruşu verdi. Çocuk paranın 
yarısını aldı: 

- Yarısı sende kalsında, gidip 
saçlannı kestir! dedi. 

#" 

- Eteftim tnkıldı diye müteessir değil misin? 
- Ncsıl olmam, heyecan içindeyim. .................................................... . ........................................................ . 
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Kavga ı 
- Çok ahlıil::sız bir kadınmışın. 
- Sus! 
- Susmam Namusunu , aile-

r.lizin unmusunu pnyıınal ettin. Be
nim rribi bir kocaya ihanet ettin. 
Sefil mahluk ... Fahişe! 

- Senin metresin yok mu? 
- O:ıun ismini bu mülevves işe 

karıştırma. 
- Adi bir fahişe! 
- Affetmişsin sen onul .. O evli 

bir kndınC:ırl 

Merkezde 
Yankesiciyi merkez memur 

knr~ısınn getirirler. 
Merkeı memuru sorar: 
- Senin adın ne ? 
- Müsaade ederseniz, 

ben size bir şey sorayım. 
değilsiniz ya ? 

- Neden ııotdun ? 
- Evvelki akşamdanberi 

raz zaiflemişııiniz 1 

Rekor 
Mehmet bey münakaşaya de 

ediyordu. , 
- Yanlışınız var. Güneşin ~ 

ı dediğiniz kadar sür'atlı değUIM 
Bundan otuz beş sene evvel 111 
tepte okuturlnrdı, saniyede 30 ~ 
metro yapıyormuş. ~ 

- Yanlış. Bana saniyede aç r 
bin yaphğını söylediler. 

- Ne zaman? 
- Geçen sene. _ ..JI 
- Olabilir. 35 sene :ıarl1J'"l 

az mı sür'at rekorları kınldıl 

Konfra11s 
Bir mecliste, beylerden biri J,. 

ve izdivaç hakkında mübahasa ;Jf 
• .... ,.ı .. ,,, Oivnrn•ı k:. 

-Genç kız ar, zengin adam 
- Ne yazık ki bir oğlumuz yok. 

.t.ekinin yerine o gecerdi. 
- Evet, vah vah f 

-s-
- Ressamlığa başladığınız gündenberi çok 

şey sattınız mı? 

Gene mi avans istiyorsunuz? 
- Ne yapayım, kanm çok para sarfediyor. 

- Saçlannı kuemezsin; ben kua saçın 

ale.1!..::-::. • .' " ., ••• 
değil, gönüllerinin sevdiği ad 
evlenmelidirler. 

Bir hanım derhal kızına döll 
- Haydi kalk gidelim, • 

dinleyeceğin şey değil bunlar! 
Kadın - Beni dinle. - Elbet; evin eş) riyle iki kat elbisemi - Amma ben nereye anrfettiğini sorarım. 
Erkk - Ee!. Arbk haltettin. sattım. 

T@lküıP>R 
Jules ( jüI) useden çıkalı ıekiz 

sene olmuştu. 
Julea o zamandanberi kibar bir 

"adınla dost olmak iıtiyordu. 
O ırün pııırıklığını yenmek ve 

ilk rugeleceği hanımefendi ile ko
nuşmak huıuıunda kat'i karar ve
rerek 11okaA"• çıktı. jules, bu ka
rarı verdikten be~ dakika aonra 
sokakta snrışın bir kadının peşine 
dilşmüştQ; fakat dofru söylemek 
lazımsa kadın pek güzel değildi. 

Juleı bununla kanaat etti, çün
kü bu ıuretle muvaffakıyeti bell:i 
daha kolay olacakb. 

Kendi kendine cesaret vermek 
için, Lafille (Jafiy) sokağından .ge,
çerken Meıısaline'i aklına getırdı; 
Saint-Georges (sen jorj) sokağında 
Laure'u düşündü; Tailbout sokağın
da Vinon de Lanclos yu hatırladı. 

Biraz sonra adımlarını sıklaştı
dı, kadını geçti ve bu münasebetle 
mukaddime olarak ilk cümleyi ara
ma.ta başladı. 

Ne yapıp y pıp hoş, nükteli bir· 
cümle bulmak icap ediyordu. 

Kadın yaklaşıyordu. Jules en 
ince tebessümü ile gülümsedi ve 
şu mahrem itirafta bulundu: 

- Bu gün hava çok güzel, 
madam! 

Kadın işitmeme7.liğe geldi, su
rat tmedi. Jules Mndam de Sevı
gne ( dö sevinye ) nin mektuplarını 
baştan aşağı hatmetmiş olduğu için 
kadınları iyi bilirdi, bu işitmemez
liğin bir hiyle olduğunu derhal 
anladı. 

Herhalde kadın kızmış ıribi gö-
rilnmüyord. 

İkinci cesaret: 
Aldığı neticeden memnundu. 
Y nzık, dedi. Bunu sekiz sene 

e\ vel de yapabilirdim, Hayatımı 

heder ettim. 

Ma_ı; ı,·e Alex Fisc/ıer'dcn 

Trimte meydanında sarışın ka
dın otobuse bindi, aktarmalı bir bi
let aldı. Jules de kondüktöre altı 
metelik verdi, nynı zamanda her 
ihtimale karşı bir abonoman aldı. 
Bu tabii işlere yatırdığı ilk cerma
ye bu abonoman parası oldu. 

~ olculuk esnasında kadının ha
ı-inıine girebilmek için her fırsattan 
i!tifade etti. O•obi!sün her sıçrayı
şında kadının yüzüne bakıp tatlı, 
tatlı gülümsüyordu. 

Bakışları birbirine te adüf ettik
çe kadın hızla başını çeviriyordu. 

Bu hareketin sebebi vardı. Ka
dın Jüles ile olan münasebetini her
kese açıktım açığa anl<:tmak iste
miyordu. 

Fransız Tiyatrosu meydanında 
otobüsten indiler. 

Kadın hızla kaldırıma koştu. 
Jüles de sür'atle arkasından kuştu; 
fakat hareketini iyi hesaplayamadı
ğı için k2dınla burun buruna geldi. 

O sırada hemen birşey söylemek 
icap ediyordu : 

Tereddüt etn1edi, esrarengiz bir 
tavurla ve usulca: 

-Allah bilir aınmn,bugün galiba 
yağmur yağacak! deyiverdi. 

Sanşın kadın kaçınmadan bir 
an yüzüne bakb. Sonra diğer bir 
otobüs atladı. Çok geçmeden yi
ne otobüs degiştirdi. 

jüles arbk hiç bir fedakarlık 
karşısında ric'at etmiyordu. Muhay
yeleı; daha ikinci otcbiı&te iken 
fanliyete geçmişti. Kendiı;ini sanşın 
kadınla güzel kokulu bir odada 
tasavvur ediyordu. 

Kadın kaşkorca ile idi; kendi de 
ceketini çıkarmış,kolları:ıı sıvamıştı. 

Bu tetlı hulyalarla üçüncü defa 
olarak otobUae atladı. 

- Siz sorabilirsiniz fakat bendeniz soramam. 

Akşam saat yedide Lafayette 
(afayet) sokağında 570 numaralı 
evin önünde durdu. 

Bu müddet zarfında belki atlmış 
defa konuşmağa teşebbüı etmişti. 
Fakat her seferinde kadın söz söy
lemekten imtina ediyor, mamafih 

ters bir cevap da vermiyordu. 

Sükut ikrardan gelir, derler. Bi
naen aleyh bu meçhul kadına karşı 
yaptığı "kur,, da devam etmeği 

kendisi için bir vazife teliikki edi
yordu. 

Şu birkaç snat zarfında Parlste 
gezmedik semt brakmamıtlardı. 

Şimdi de 570 numarnlı aparh· 
manın merdivenlerini çılnyorfordı. 

Bir aralık kadını belinden tut
maga teşebbüs etmesi üzerine, ka
dın vakur bir tavur]a kendini kur
tardı ve uzanan kolunun bir hare
keti ile böyle elşakalanna kalkış-

mıı.masını emretti. • 
Kadınlann sevdikleri erkeklere 

teslim olmadan evvel, kendilerine 
bir kat daha kıymet vermek için 
yumurtıl kapıya geldiği zaman baş 
vutdııkları bu kabil manevrelere 
Jüles papuç bırakınıyacak kadar 
pişkindi. Binaenaleyh dördüncü 
katın sahıtnlığına kadar takipte 
ısrar etti. 

Kadın bu kadar ısrar ve aşıka· 
ue gayret kar4111nda mağlup düştü
ğü anlaşılan kadın ; mütevekkiline 
bir tavurla kapıyı açtı. Jüles'ü bir 
salona aldı ve yalnız bıraktı. 

Jüles hnyatının bunca senesini 
heder ettiği için acı bir nedamet 
duyuyordu. Denıek ki ufacık bir 
cür'et maksadı temine kafi idi. 

~~~·!.U··W=E·~ BU AKŞAl\I 4!k''!k''YI'1E"NN--'L''·~·at. ~:.tfl.~~~f.:-~.W;ff.i7 'nf7f:k~ar.r.tttl.~ • 

A~Ro SürN~MA DA ~~ 
ilk cle:f a ;~ 

SOKA i ~~ 
Mulıteşenı .fil11ıi irae edilecektir ~ 

Fazıletle sefahat ve rezaletin yan yana bulundukları bu emsalsiz uer !f. 
=~~ 1\11.C>:RIN" Gr:R FFIT ~i 
i ~~ Gibi dahi bir Sinema Yıldızı tarafından lıir sureti fevkaladede nt~!: 
~I~ Temsil edilmektedir. ~rH: .tl1J. .tfı 

E:~-m> Gayet giizel, şayanı ha)Tet bir eserdir~~~ 

NlHA ET! •.• 
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Çarşanıba akşamı 

• .ANI<.A.~A. PC>ST .ASI 
IH«Mff!HN~ Filnıini göreceksiniz ~ --,-.--'fi"-·-----~ - ___ ....... _ -

Monaloa yanardağı 1 

Hilo, 25 [A.A) 
Vuku bulan şiddetli zelzeleler 

üzerine ilim erbabından :\1. lagar, 

Monaloıı yanarda~ının pek yakında 

indifaa başlaıuşı muhtemel olduğu· 
nu beyan etmiştir. 

Çinde arbedeler 
Havana, 25 [A. A] 

T ong denilen karakollar araıın
da vuku bulan bir arbedede üç 
çinli telef ve sekiz çinli mecruh 
olmuştur. Zabıta, bu vak'ayı çinde 
cereyan eden çarpışmalarla alaka
dar görmektedir. 

Istanbul Müddei umumiliğind 
J\Iezunen Istanbuldo bulunan 

fol\at adresi meçhul olan Tr 
huı\ıık hfıkimi Ali Rıza beyin d 
\'llzifcsi lıaşma hareket etmesi lüz 
AdJiye Yekiiletinden hildirilmiştır. 

• • • 
Adliye Meslek mektebi İcra cu 

si mezunlJrnıdan olup askeri. 
ali\kası olmayan ve talibi memu~ 
bulunanların evrakı müsbitcletı 
Adliye vekaleti celilewine lüzıJlll 
müracaatları. ...... 

Mezunen lstanbulda bulunall ı.-' 
fakat adresi meçhul olan CeY 
Müddeiumumisi İsmail beyin dl 
niyeti hitam bulduğundan hema~ 
halli memuriyetine [hareket e 'I. 
luzumu adliye vekaletinden bildı 
miştir. 

Mücellitlik sergi~ 
Gopenhague, 25 [ -::. 

Fransız mücellitliği sergisi bıJ , ... 
açılmıştır. 

İsviçrede bir yan~ 
Bern, 25 1.til!d' 

Vale kantonu köylerinden bı So" 
yangın çıkmış 25 ev yanmıştır·ıt"ı' 
suzluk yuzünden biç bir şey kıl 
lamaıuıştır. 

Rusyadan AmerikS"! 
Seattlo, 25 ~9~· 

Mosko\·a-Nevyork seyS;hatıİeUC~ 
mış olan Rus tayyaresı A ıı• ;; 
adalarından Alaska yarım adası 
rniştir. ~ 

Saçlarını düzeltti, derhal ceke• 
tini çıkarıp ath. Çok beklemedi. 
Sarışın kadın elinde küçücük taşta
hta ile geldi. Taştahtada tebeıirle 
şu kelimeler yazılı idi: 

~. ·· · - .. · .............. ~ ... .,.. . --' ... : ...... .:.~... ...... . ... ,,. . ' 

'' Beyoğlu ı B istiklal caddesi 
No. 356:J 

Hususi dersler 
hanenizde 

veya mektepte 

R .. ITZ 
"Defolup gider misin? Ben hem 

sağır, hem dilsiz bir kadınım. Ne 
istiyorsun?" 

Nakili: Kamran 
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l-Iet.'7et. ~porlc:1.r:ı. 
E:t.rt:acak. 

Gazeteler bir kaç günden beri 
yeni bir teşebbüsten baLsediyorlar: 

Tayyare cemiyeti sivillerin istifa· 
de<ı.i için bir tayyare kulübü açacak 
''e bu kultip azalarının emrine tah· 
sis olunmak üzere bir de tayyare 
meydanı tahsiz edecekmiş. Bu 
proje tasavvur halinden çıkmış ve 
yapılacak meydanın yeri için de
vam eden tetkikat intaç edilerek 
bu yer intihap edilmiş ve kulüLün 
emrine verilecek tayyareler tefrik 
ve intihap olunmuş. 

lstanbul, lzmir ve Bursada te· 
sisi mukarrer olan bu kulüpler 
hiç şüphe yok ki çok şayanı dikkat 
bir teşebbüs teşkil eder. Avrupada 
ve Amerikada tayyarecilik hemen 
hemen otomobilcilik. kadar taam· 
müm etmiş bir spor teşkil eder
ken bizim memleketimizde henüz 
istinas edilmemi§ bir vaziyettedir. 
Bunun yegane ı:ıebebi tayyarecili· 
ğ~n her ke~in me~gul olabileceği 
bır spor balıne getırerek sivil ku
l ~plerin mevcut olmamasıydı. 
1 ayyare cemiyetinin teşebbüsü bu 
}Ol üzerinde atılmış ilk ve muvaf. 
fakıyetli bir adım sayılabilir. 

Tayyare cemiyetinin geni§ va
sıtalarından istifade edecek olan 
sivil tayyare kulüpleri her hangi 
resmi bir teşekkül tarzında olmı
yacak, alerade bir spor kulübü 
jeklinde, muayyen eşkale tevfikan 
idare olunacaktır. 

Bu hususta bir nizamname de 
ihzar olunmuştur. Kulüp azaları 
yalnız aza olmak suretilt kulüp 
vesaitinden, muayyen formalite 
dahilinde istifade edecekler, hat· 

. ta hıpatı ehliyet edenler imtihan· 
lara girerek. pilot şahadeşnamesi 
bile alacaklardır. 

Tayyare kulüpleri asıl tayya· 
reciliğin temeli olan ı:ıivil tayya-

AVDET: Bir muddettenberi Avru· 
pada mesleki tetkikatta bulunan göz 

doktoru ŞAHBAZ Takeirnde Oskipean 
apartmanında öğleden sonra hastala· 
rmı kabule başlamıştır. 

J stanbul 4 üncü icra dairesinden : Fuat 
Mat har efendinin Y orgi Hamopulo efe· 

ndiden borç aldığı paraya mukabil haciz 

olunan Beyoğlunda kamer Hatun mahal· 

leııinde Margrsit eokağında cedit No. 10 

b~~ hap hanenin dörtte bir his~eei otuz 
gun mliddetle birinci ihalesi için müzaye
deve ko ı · . ııu muıtur • Hududu : sağ tnrafı 

Per?utı haneıi llol tarafı Pandeflideı ha . 
neaı arkuı Möayö Albe... ccph . M . . ·~ eeı arga· 
rıt eokağile mahdut bilmeeaha yu·· k 

b .. d ~ se sen 
ar~ın ter ıın e araıiden yüz altmı 

• . . ti § arşın 
hına prmı ç ar-,ın bahçedir. Mü~temilatı 

hanenin kirgir 'ı'e zemin hat ile ınermer 

altı kattan ibaret olup mermer merdiven
ler etrafı parmaklıklı ve ilci mermer ko
ronla sal.anlığa çıkılarak iizeri camekAnla 

çifte kanatlı kapıdan girilir , bir mermer 

avlı, bir ofa, dokuz oda. (odanın birisinde 

banyo mahalli ) iki balkonu. bir koridor, 

bir mutbah, bir sarnıç. iki odunluk , ilç 

kömürlük, bir dolap , bir çamaşırlık • bir 

mermer muıluk, dört bela, dört kiler, ve 

f'trııfı ı:amekAnla üzeri örtülü tara ayı havi 
olup cadde üzerindeki ikinci ve üı;uncü 

katlardaki odaların önünde ~hniş ınevcut • 
tur.Çamaşırlıktan caddeye kapısı vu, hane• 
de terkos 'fe elektrik tertibatı mevcut olup 

Katina hanım nıüstecirdir. Bahçenin etra· 
h duvar ve üçüncü kattan itibaren aydm· 

lık mahalli ve eahanlıklan merdiven aro.la

nnda camekln bölmeleri vardır• fazla m&· 

\Qmat S2S.12521 dosyadadır T'-1· 1 . k · ~ıp erı ıy 
meti mubr.mmenesi olan 12280 1. d . . ıra an 
hıeseye mııııp mıkt.arın yüzde on · b 

k 
. . nıs e. 

tinde pey a çesuıı teslimi vezne et 1 met-· 
)erini. Ye ilk pey vc~~en ferağ olan bin beş 
) üz lıra} ı geçmek uıere de 2 eaat 16 ·a 

kıtdar ilııılei evveliyesi yapılacağından :. 
terilerin tarihi mezk.Orda hazır bulunm~)~~ 
rı ilin olunur. 

Z eyi - ( 12) inci ilk mektepten aldı
p;mı şah detnamemi zayi ettim. yeni· 

Bini çıkaracağımdan eskisinin hükmü vok. 

tur. (63) Davut ef. 

J reciJiğin teessüs ve inkişafına 
esas olacaktır. Bu itibarla bu te· 
şebbüa alkışlanmağa değer. 

Fenerliler gidiyor 
Bursa ya gideceklerini evvelce 

haber verdiğimiz Fenerbahçeli 
futbolcular yarın sabah Marmara 
vapuru ile hareket edeceklerdir. 
Takarrür eden esasa göre Fener
hahçe birinci takımı tam kadro ile 
seyahat_a çıkacaktır.Fenerliler yak
laşan hk maçları dolaysile bir kaç 
haftadan beri idman yaptıkların· 
dan Bursada yapılacak maç olduk· 
ça enteresan oJacaktır. 

. Bu_rs_adaki maçtan sonra Balıke
sı re gıdılmesi ihtimali zail olmuş· 
tur. 

Lik maçları ne zaman? 
Rüfekamızdan biri lik maçları· 

n~n. ~aşlıyacağı tarihin tespit edil· 
dlğmı ya~m~ştı. Halbuki lik maç· 
larJ~ı~ ı~t~da tarihi tespit edil
medığl gıhı tespit edilmesinede 
imkan yoktur. Çünkü bu tarihin 
tayini o maçları yaptıracak yeni 
mıntaka heyetinin henüz intihap 
edilmemiş bulunması tarihin tes· 
pit edilmemesi için en mühim 
sebeptir. 

Mıntaka umumi kongresinin 
ak.tedileceği tarih henüz tayin 
edilmemiştir. Vaziyete nazaran bu 
kongrenin üç haftadan evvel top· 
lanması da kabil değildir. Şu hal· 
de yeni intihabatın yapılması, mm· 
taka futbol heyetinin vazifesi ha· 
şına gelerek fik istürü tanzim ve 
maçları ba~lalhrması 1aakal bir 
buçuk a}lık bir zamana muhtaç
tır. Bu hesaba nazaran lik maç
larının Teşrinisani ortalarında an· 
cak başlaması kabil olacaktır. 

1 Şehremaneti 
A Hisarı şubesi idariyesin-

•den: A. Hisarında dört 
kardeşler tarikinde inşa edi
lecek beton buz ameliyesi ber
mucibi keşif (456) lira (32) 
kuruştan ibaret olup kapalı 
zarf usulile münakasaya vaz 
edilmiş olduğundan Teşriniev· 
velin 19 ucu cumartesi günü 
saat 15te zarfların küşadı icra 
suretile ihale kılınacağından 
taliplerin teminat akçelerini 
havi makbuzlarim ve emanet 
heyet ifenniye müdiryetinden 
alacakları ehliyetnamelerini le 
ile teklifnamelerini mazrufen 
daire encümenine tevdi eyle
meleri ilan olunur. 
Bakırköy şubei idariyesinden· 

Bedeli keşfi 687 lira 64 ku: 
ruştan ibaret olan y eşilköyd 
Şevketiye mahallesinin ha: 
boyu caddesinden itibaren 
Camii şeri~ huluvarma kadar 
olan şosenın tamiri 25 E ı··ı 
929 tarih~nden itibaren ka~a~ı 
zarf usulıle münakasaya 
d·ı . 5 vaz 

e ı mtş ve 1 Teşrinievvel 929 
-salı günü saat 1 Ste ihalesi mu
karrer bulunmuş olduğun. 
dan talip olanların ehliyetna
me ve teminat akçelerini ve 
teklif zarflarım hamilen yevmi 
mezkiire kadar Daire Encüme
nine müracaatları. 

S ultan Ahmet 6 ncı Sul~ ~1ahke~esin· 
den: Azize H. ile Mubıddın Alı Safi 

•e Ahmet Fazıl bevlerle Sacide Faika ha· 
nımların uhdei ta~rruflarında bulunan ve 
izalei ıuyuu zımmında bilmüzayede furuh· 
tuna karar Yerilen l skiibi mahallesinin 
yere batan caddeiindeki arsanın ihalei ev· 
~eliyesi. icra kılınacağıdan talip olanhırın 
k 11mctı muhaınmene i olan 2736 liranın 
~ 0 O nisbetinde pey akçesini mustashiben 

ultan Ahm~ sulh icraııoa nıurnoatları. 

25 Eyini 929 kanıhiyo, nukut hor~ası fiatları 
- -

ı .- - - - - -

--==..,...,====-=-=·- A~ıld-'= Kay!· ·b==-==== 

! 
Ttıhvilüt Nukut 

1 lngiliz lirası 
l Amerika dolar 
20 Yuuan drahmi 
1 Ahnau r•Ylıt mark 

. l AVlletnrya tllini 
20 Ley Rumanya 
20 Leva Bulgar 
l Felemek fllorin 
20 Franııu: frankı 
20 ltalyan lireti 

: 20 Kurun Çek Iıluvak 
l Çırunetia ~üviyet 

' 1 Zloti Leht.latı 
,1 20 Dinar Yogualavya 
, ı 20 Belçika frankı 
:: l Pesata lıpanya 

1 

2-0 faviçre lranh 
l Mecidiye 

Çek 

1011 25 l009 50 ~ ~ f ı Tertip (ı\.B.S) 
207 2:, 20':' 25~ = 

54 00 5~ o~ı g_. ~l 2 " (D,E) 
,9 2s .19 25

1 
e; a- 3 ., <r.J> 

29 25 29 25 
2.ı 50 
29 75 

82 
162 75 
218 
123 

25 

22 so 

114 
30 

797 

50 

24 SU' Galatıı tahtE'larz J). 1", 
50 latanbul framvay Ş, 
75 Riht Dok. Ant. 

2Q 

81 
162 
218 
122 

72 
113 

797 

50 Üsküdar Kadıköz Su 
00 lttaubul anonim Sıı 
75 Ereğli )fade11 

Hisse !ımedatı 
ft ban.kaaı 
Mi:lg• itlbnr. ~ili 
Oımnulı Bk. 
1\lilli ik tiıat m .. 
Tkaret \ 'f' ıııın~) i 

F.anaf Bk. 
:< Şirketi li•yri) •· I 

A~. K.1 

__ ....:= ı-

1 
1 

1 

1 

12 59 '1 ' 

1 

1 

. ' 

Londra 1Isterıin1011 
1 Nivyork 
Pariı 

1 tü.rk L. Do 0,47 
12 
9 

25 75 
Q ., 'ff'mı·tı u 

1009 ı • Haliç v.ııput hır \n 22 72 22 , 
50 0,48 %5 ~ An. D. Y. )Olu 

1 

, llUlano 
Beri.in 
Sofya 

1 
Brüksel 

.. .. .. 
" .. 

Frank 
Liret 
Mark 
Leva 

Belga 
Amstlrdam ,. Florln 
Ctaeyre ., Frank 
Prac ., Kurur 

1 Viyana ,, Şill r 
Madrit ,, Pezeta 
\' •l'fUYa .. Zelo i 

,1 Atin• ,, Drahmi 
1 Bükrf'! 20 Ley Kuru~ 

Moekon 1 Çronens 
İ Belgrat türk liraaı Din. 

1 istikrazlar 
1 1Istikrazı D. '\'adeli 
' Düyunu munhhede 

ikramiyeli demir yolu 
ı ı 1902 Gümrükler 

1903 Saidlmabl 
ı ı 1905 Techiuti A•keriyı· 

1 ~ ( l 90:-l Tt>rtitı 

1 

c: 190-ı 
~ 1901 1905 
~ t 1908 Tertip 

1 y 19-08 " 
1 ~ 1<'°9 
1909 Şehremaneti 

' 1199 •• 

ıs 12 21 • ,. ,, ., ıoo 
5() 9 5~ ~. Mudonya · R\ırıa 

2 2:; 2 751 ~ Sarneuu Sahil 
66 :.!5 66 40f CD Tramvay 

S." so1 ı:t ı 3 "' 3 ~ Türkiye 11ı1i ll 
so ı 75 :::!. ittibrt ., 
50 2 2 ' Jtinıat ,. 

16 20

1 

l- J Şark ıi.gorta 15 
40 

3 23 

16 
3 

25 

3 4.JI • Bozkurt 
3 75 i Anadolu A•· T. 

2~ 

106~ 

4 25 fi" l l•t. Umum. 
37 O~ıı ~ Balya Jtaraııydın 31 40 31 , 

ı ,- 2 1- 7.,l Anlaa Çiıneıı. 

04 

96 
197 

1 OM i:: BaJ..ırköy ., 
2 0 27 25 ~ Türk kömür M. 

1 

~ Mermer T1191 Ş. = Han ~uı, all'ktrlk 
~ l ,, ,, temettu 

(,Jı.üdar· Kadıköy 

l&mır uıezbha 

lıtanhul T. Ano. 
Ribtim dok. Aıı. 
ittihat ckjirmeacl 
~ark merk ecza 
Jıt. Kuapları 
Reji (bali ta8fiye.) 
Türk tüt. A•o. 
Duban Tiirk ,. 
~ark detirmen. 
Mitli bir ~e!nı. 

1 

: 

1 

-- - - -

ll<inci kolordu satinal-
ma komisı ndan 

ikinci kolordunun Balikcsır garnizonu dahilindeki kıtaat ve mü· 
essesatın 929 ve 930 seneleri ihtiycı için 2,020,000 kilo odunu mü
teahhidi Niyazi efendi teahhüdünü ifa edememesi hesabile bu bap· 
taki şartamede yazılı evsaf ve cinsden olmak ve mukavelenamenin 
mevadı mahsusalara ahkamına tevfikan zarar ve ziyan müteahhidi sabı-

ka ait olmak üzere yeniden aleni münakasaya konulmu~tur .Münakasa 
neticesine karar müteahhit Niyazi efendi nam ve hesabına mübaya
atta bulunulacaktır. Münakasa neticesinde takarrür edecek fiat had
di layık görüldüğü takdirde ihalesi icra kılınacağından iştirak ede· 
ceklerin teminatı muvakkataları olan (1515) lira ile 16-10-929 çar
şanba günü saat 15 te Balıkesirde satmalma komisyonuna mura
catları. ___________ ..._ ....... ______ .. _...__ .. _""'-.. ______________ _ 
lstanbul Posta ve telgraf 

baş müdüriyetinden: 
Eb'adı nizami dahilinde olmak şartile 1·10·929 tarihinden itiba· 

ren İstanbui • Ankara • İstanbul ·Adana şimendifer hatları üzerin· 
deki Posta merkezleri (40) kiloya karar paket kabul ve sevkine 
başlayacakları ilan ohıuur. 

Daml 
At l b .. · .. d k' . bet"ı t"sarruf kutularımız kadar kuvvetle a arın u sozun c · ı ısa <> d b. 

. . F d ı ·m ki bir yaşın a ır çocu· ıspat eden bır şey olmaz. arze e ı . . . .. 
~ ., · t 'kt ı· · ıemın 1 çın her gun gunuz var bu çocugumızun ıs ı oa ını 1 

• • 

kumbaraya yirmi beş kuruş atmağa karar verdınız. Her 
gün kumbaraya attığınız bu para bir sene sonunda (90) 

liraya yakm bir yekuna baliğ olur. Çocuğunuz beş 
yaşına geldiği zaman (500) lirası, on yaşına v~rdığı 

zaman (1200) lirası, on beş yaşında (2000) lırası 
yirmi yaşında (2900) l i rası toplanır. Hay~ta 
atılacak çağda bu her rnüşkili atlatan hır 
sermaye olur. Derhal Bankamızdan bir 

kumbara alınız ve bu günden tezi yok 
her gün 25 kuruş arttırmağa 
başlayın . Bu gün arttırdığınız 

( 25 ) kuruş yarın çocu• 
ğunuza bir sermaye 

olabilir. 

liaıırft'ff®D~ır 
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Köprüden 
Kadaköyüne 

1 - 1""( 
6 15 
7 05 
7 40 
8 15 
8 10 
9 20 
9 55 

10 25 
ll 05 

:11 40 
12 15 
J:{ 0.5 
l \ 50 
ıı 25 
}j J,') 

15 .J.> 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 2:; 
19 
19 
20 
21 

05 
43 
30 

22 05 

Kadıköynden t Köprüye 

i ~ :); 
ı 7 40 
ı 8 10 
• 8 • 15 

05 L'l 
50 

ı 9 
: 9 
tt ]O 25 
ı 11 05 

11 40 

ı
. 12 15 

13 
13 50 

: 14 35 
: 15 

l
ı :~ 30 

]7 

17 JS 
17 ·15 

f 18 25 J 19 o;; 
• 19 ·~ • 20 20 

l :ıı 05 
21 28 

• 23 

l"J Sefer ~ala :ıı Cuma. l'ozar, Çıır· 
anlıa güDlC'ri llı.ıydarpaşıı) ll uğra}U 

t•:ıktır. 
l"J Sf'for }alnı7 Puarteıl., Çar u· 

ba pnleri Hayda.-pa9aya uiı·a~a· 
caktır. 

Köprüden Haydarpaşadan 
Haydarpaşaya i Köprüye 

1 - l"•J ı 6 20 

~!~ i ;: 
7 ·IO t 8 25 
7 55 : 8 53 
s ı5 • 9 ıı rı 
8 52 : 9 35 
9 5:; ı 9 56 

11 05 ı 10 35 

~~ ~~ ı· ~! .!: 
13 05 12 20 
J4 25 13 08 
15 15 • 13 58 
ı" ıo u. 40 
16 40 15 08 
17 15 16 08 
17 50 17 13 
rn 25 r··· 11 40 
18 40 18 15 
19 05 18 35 
19 ·15 19 12 
20 30 20 28 
22 0 5 21 15 

21 38 
23 08 ["') 

('"J Seferi yapan vapurlar yalnu: 
Perşembe, Cuma, P azar g iiolerioi ta• 
kfüetlcn gree Ha, clarpaşııya uiraya· 
ı·ötır. Ramazarun birinci ıeceeinden 
Ba, rınnın sonuncu geceıine Juclaır hv 
ge<>c Ha)darpllf&)a oğrayacaktır. 

l"') Sl"ferl yalnJ2: Puar, Pertembe, 
Cuma günleri Haycla.-papra utraya· 
calı.tU'. Y ıılnız Ramau.ıım birinci SÜ· 
niindeıı Bıı.~Tamın 110nanou günlne 

1 L:adıır hrı· gLin JTa,Jarpaıa ntraya 

• .................... ıımı ..... c.nmkmtır ...................... ~ 
~ 

A<dlaıDaır taırnfesn 
10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan mida günlere mahsus ed::ılar hattı 

Sefer N o. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

Pendik ten kalkış 7 ,05 
Kartaldan " 7,20 00 10,00 11,30 14,05 
B. adadan " 6,00 7,00 7,45 8,00 :'10 10,10 11,40 14,15 

15,00 
15,15 
15,45 
16,00 
16,15 
16,30 
16,55 

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

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

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

Heybeliden " 6,10 7,10 7,10 8,00 9 2s 10,25 11,55 14,30 
Burgazdan " 6,25 7,30 8,~~ 9;40 10,40 12,10 14,45 
Kınalıdan ,, 6,40 7 ,45 8, 
Mu dadan ,, 15,20 

KKadıköyünden " 10,25 11,25 12,55 15,40 20 17,20 18,30 
21,10 
21,30 

öprave varış 7,25 8,30 -~8:,o:s:..._...:.9::,1.:5 __ _:8,::5.:.5_....:~=---...:..---~~--:::::----;;;-----:;;;--~=---;;--
-S-et_e_r _N_o_. ___ 2 __ 4 ___ 6 __ 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Köprüden kalkıt 
Kadıköyünden ,, 
Modadan 
Kınalıdan 
Burgazdan 
Heybeliden 

00 18 05 19,00 19,05 20 15 21,45 
7,44 8,25 9,10 10,15 12,00 13,35 15,00 17,00 18, , ' 

10,35 12,20 13,55 

B. adadan 
Kartaldan 
Pendik ten 

,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 

9,05 
9,20 

8,35 9,35 
8,4S 9,45 

9,50 
10,0S 
10,22 
10,30 

11,05 12,50 14,30 
11,20 13,05 14,45 
11,35 13,20 15,00 
11,50 13,30 15,16 
12,15 15,40 
12,30 ıs,ss 

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

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

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

19,00 

["] 

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

20,10 

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

-22,50 
22,50 

l''J 

l'J Bu ltuetli ııeferler valııız Pazar iÜJlleriae mahıue olap SO Eylilla luıdar yapalac.ktır. db Paur ııilnleride yapac k ltl'. 

--~~·~·1=B~u~J:ı•:r:ed=l~ad==er~S:O~E~ra=•:d:a•=lo=·ı..r::_:_k_P_r_.,:Agü.:~=n=ler::_i~y~a=pd=m=•:1_•_ca_k~Ytı~SO~-E-~-aı.~ta.r1~~-a_d_ea~t~a.re11~----~----~--~~~~~--~~~~~-----------

Meclisi umumii vilayet 
azayi kiramına: 

lnşasi mukarrer mekteplerden Nişantaşı mektebinin temel atma 
merasimi 26 Eylill 929 P~rşembe günü saat dokuz buçukta yapı· 
lacağından Teşvikiye polis karakolu karşısındaki inşaat mahallin: 
teşrifleri rica olunur. 

A}İ Ticaret ınektebi müdürlüğünden: 
~ olup yaşları yirmi 

1 - Mektebin Ulamu Aliye kısmından mezun . ~ .
1
. 

1 
f 1 D "lf" nlann tıcarı ı un er 

beşten az a olmayan ve Avrupada aru unu . 
ft bulunan Efendıler. 

fakültelerinin tahsilini takip edebilecek evsa 8 d l 

2 - M kt b. "k k ve orta ticaret kısımların an mezun o up 
e e ın yu se A d "k k 

kezalik yaşları yirmi beşten fazla olmay~ ve vrupa a yu se 
. . h .1. . takip edebılecek evsafta olan efen· 
tıcaret mektepJerınde ta sı ını 

d· ı . kt .. d .. lu"ğüne müracaatları. 
ı erın me ep mu ur 



80 

Satın alma 
ihale Teminatı mu 

fülihazat tarihi 
vakkatesi 

Lira Ku. 
138 

oo<; 105 cı 

~~· ~ 108 
Sil (') - 37 50 
..... c: 9 

272 - 8 \O O'\ ~ t\,') 25 ı:o ... \O .... 
~ 105 G9 -· 24 75 

Mftnalcasai 
aleniye 67 

17 81 
-< 5 85 ~ ~ ~ .. < ~ 17 25 tJ B ~ ..... - o 49 78 

..... "C ~ 17 66 O'\ ~ t-: 
111 \O 27 ... 

1 29 25 
17 55 

Kapalı zarf 
14-10-929 735 
Yevm paza 1969 

uaulile rtesi Sa. 1 

11ll kere Avrrıpadan 
celp ettiğimiz en son 

., istem 1nalcinelerle 
1nücehhez 

~ır1i 

iP~ lYı ~~lf" 
~ ll@lnHYl Q 

MlY!3~ 

ugün 
iyoruz. 

Komisyonundan: 
Senelik 
mıktan Senelik erzak 
Kilo 
150000 Saman 
140000 Odun 

4000 Gaz 
2500 Kuru f sulye 

14'i00 Sığır eti 
2000 Mercimek 
7000 Bulgur 
3000 Nuh ut 

1700 Zeytun tanesi 
2500 Tuz 

25 Çay 
1000 Kuru üzüm 
1500 Toz şeker 
300 Zeytun yağı 

1000 Pirinç 
6000 Patatia 
600 Sabun 

70000 Ekmek. 
350000 Arpa 

Uşakta bulunan kıtata askeriye için münakasaya konulan erzakla· 
nn mıktar ve teminatı muvakkatelerile ihale tarihleı i yukarıda göste· 
rilmiftir. Talipler yevmi mezkürda \cminatı muvakkate mektubu veya 
akbuzlarını hamilen 

mOracaat eylemeleri. 
ubede müteşekkil satınalma komisyonuna 

DOKTOlt 

Ali Mazhar 
Cumadan maada hergUn Fa· 

tihte Surı En-.er ecz nesi yanın· 
d&ki muayene hanesinde hıı.sta 
kab t"uer. 

" A\TUpa ısC'yalıııt nJan avdet 
eden Alrtıanya nısııi} e ve vıladi) e 

dan. 

r. • s 
Hn talannı her gün 15·17 ye 

War ŞişJid,. hususi hastaııe~inrfl" 
kabul etmı ktedir. Tel Beyoğlu 

2221 

oc.~li941>e.a Operatör .. H•MlG~• 

il e i 
BASUR N!El\1ELERİ 

Fistül ve ııracaları ameliyath 
ameli~ ntsız elektirikle tedavi ve bil 

elimle ameli~atı icra eder. Sut 1-7 

Divan olo Arı hamam No 20 

Doktor 4111::m::: 
!: Ha eki kadınlar hsetnne i Cilt 
İ~ ve Firengi hekimi 

.. .. .. .. .. .. .. 
ı: .. 
P. :: s: .. .. 

il 
': .. 
5E 

Türbt..Je Eski Hilali Ahmer ai 
binası Tel. lstam: 2622 jj 

: : ı::: .::::: ~ :::: •:::=::ıı: =~=:::::::ı:::: :s:ı ::111' 
fanrım dahil.iye 

VEREI\1 
,.e göğtt~ hestahklım mütahassıs1 

Doktor 

ŞE iP HABI 
Ayasofya Yerr.hatan Hacı Süleyman 

aı artımanında Cumartesi, Pazarte İ, Çar· 
pmba ve Perşcnbe, Td: let 3035 

Belsoğukluğu frenği 
olıınların na7.arı ılikkatine 

r. lor oroni 
Fennin en son usulile kat'ı 

olaı ak eski ve ) eni bel soğukluğu, 
frengi, idrar darlığı, bel gevşek· 
li(ri ve mesane ve bilctımle kadın 
rshatsırlıkları tedavi olunur. 

Be\·oğlu TokatlıYan ''anında 
mek tPp • ol n N ~5 'ı el:J(O.~ 152 

• • 
1455 nunero Asl,eri: 11 e ıur arka uııu veçhile 

üzere arp Akademi
ı11eklebiı1de do ~uz 

hesap memuru yetişt.ri ıneı 
sine miilhak ii (Sek evazıı1 
ayl k bir kurs açıl ca \:tır. 

Mezku aı 11 a tevfi aı askeri 
olmak isteyen ilıtİ)rat za 
taşrada i en llüy"k unıa 
istida n.u acaatları ilan o u ıur. 

A " • 

t erıı1111 

anlı i na 

ınemurıı 

bulda ve 
aınatına ha 

t ~1a'l lıul fon('u icraıımdaw \<1ehmet Cemil 
be) in, A rnl..nt Hık met Sül"yman beyden 

h(\rç ııldı~ı ccruan ekiz viiı liraya mukal>it 
birinci drre"~ biıi c! ıra mıma.rasile ıpo
tck irae ~yte.11ğı LalelıJ1;; ıyumcu Bah • 
şayiş mnhallcsinm Hilmi pa a soka(;tnda 
atık lO numara! muhtftrik hane arsası 

ındeımimncdc ) iız lira bed"Jle ve yine ayni 
mahal lrdc Boyacı eokağında atik. 14-16 
katp numaralı mukaddema hane elyevm 
ınuhterik haue ar~ası indelnıüzayede yedi 
yüz loru heJ< ile ıalibi uhdc•ınc ihlti ev· 

velı}eltm icra dilıııış İsl'de be(le!ft1 mezkfirc 
haddi layıkında görülmedii;indeıı milzaye· 
delrrinin hir ay mürldetle temdine karar 
\e.ilmiştiI. şoyleki: Aıik 10 ada kırk &e· 

kiz, harita J 381 numaralı ~reanın hududu: 
Cephesi tarik diğer taraflan Fatma, Sabi· 
ha, Fahriye, Seniha, Hurmilz, Emine 
hauımların areAlarile mahdut beş metro
ya karip yüzü bulunan ar~ yetmiş doku~ 
metro teıhi'nde ve beher metro mnrabb .. ı 
yedi füdan crmım beş ) üz elli ilç lira kıy
meti muhanmıcnl'li mezkılr arsanın tama· 
mına }ÜZd" beş ıanıla talip olanlar ~e 
)ille ayni mah lde Boyacı sokağında ada 
47 lııırita 1379, atik 1416 kalp numaralı 
muhteıik hane arsa ının hududu sıığ ta· 
rafı 1378 arkası 1315 harita numaralı ar· 
salar cephesi \'e eol tarafı taı iki am ile 
rııalıdut ıki yüz doksan "ekiz ır.etre mu· 
rabbaında olup heher metre murabbaı on 
liradan cenıım iki bin dokU1. yüz 6eksen 
lira kıymeti muhammeneli arsanın tema · 
mına yü"'de be§ uuııla talip olanlar dosya.eı 

ınevanında mevcut harita ve eairesinden dnha 
zi;ııde malumat almak is•cyenler kıymeti 
muhammenelt-.rlnin yüzde onu nisbetinde 
pey akçelerini ve 929-1929 doeya numarasile 
btanbul icra dairesi müzayede şubsine 
müracaat etmeleri ve 28-10 929 tarihinde 
aut on dörtten on altıya kııdar ih&lei kat'· 

iyeleri yapılacağından mıı,terilerin bizzat ve 
)a bilveklle hazır hulunmalıırı iıiu olunur. 

l etanbul Aıliye Altınc. hukuk daıreeiıı· 
den: Horon efendiyle Ungada orta so

kakta lONolı hanede mukime Vartanuı 

haDlnl aleyhine ikame eylediği fe-shi niklh 
boşanma talebiııe milledı;ir dıı.,ııdan dolııyı 

hnkuk usulü muhakemelerine dair ltanu· 
nu earııhati veçbile birinci defa ittihaz ve 
ilAncn tebliğ olunan gıynp kl\J'arına müd
deti ikanuniyesi zarfında itiraz ve tayin 
olunan günde icabet etmedi~iniz gibi yeri· 
nize mueaddak veki!etnıtme ile bir vek.il 
göndermediğiniz hakkında son ve hitamı 
tahkikatla nıübeyyen ikinci defa müttehaı 
muameleli gıyap kararma tarihi i!Andan 
iiibaren bir ay zatfında itiraz edilmediği 
takdirdebilcilmle vakıay ı ikrar etmiş ad· 
dedileceği walllmunuz olmak üzere ilan 
olunur • 

J E'l'nbul dtsrdüncU icrc memurluğundan: 
lukaddema Baylerbeyinde Küplüccdeki 

köşklinde mukim iken elvcm ikametgllht 
meçhul bulur.an tüccardan Çerkez Ahmet 
bey bin Canbulat beye: Talia hanının ve 
eYlntlarına müterakim mütarakim nafaka· 
dan 2319 lir 29 kutu, ita91na medyun 
tüccardan Ahmet bey bin Canbulat beyin 
ikametgfihının mechul olmasına binaen 
ihbarname teblibına imkan olmadığından 
olmadığından mukaddema dııyine nkilinin 
talebi ürerine icra kıınununun maddei 
ınalı u eınıı tevfikan bir ay müddetle 
ilanen tebligat olunup müddetin mururuna 
binaen Bnndırme. kazasının Manyas nalıi· 
yesi kl:lyll"rindeki araziii tahtı hacze alın
dığından işbu ilünın tarihi n~rinden itiba· 
ren üç gün uııfında medyunun bir diye
ceği ve itirazı bulunduğu taltdirde btanbul 
icra dairesi ahk6au §ahıiye tubesine mü· 
rocaat eylemeleri aksi halde arazisinin 
furubt olunacağı malum olmak ve ikinci 
ihbarname tebliği makamını kalın hulun· 
ınıık fiıer ilanen tebtiğ olunur. 

İ etanbul icra daireaiuden: Hilmi beyin 
Mazdarios efendinin borç aldığı altı ) iiz 

• liraya mukabil meı hun kadı köyünde tut· 
• lacı bqt mahnllesi atik 'Eren ktsr cedit 

kııytş dağı eaddc>.sinde Atik 44 Cedit 94 
numaralı bir kıt'a bağ, elyevm mezru tarla 
K.trk bC§ gün müddetle icra kılınan müza· 
yedeıinde elli lira bedelle talibi uhdesin-

Gerek HDkOmcti ıaile ve geı · •.met tarafından tescil edilen ve elyevm mer'i bulunan aiti· 
... eti farika ilmühaberleri eshabının ılmiıhaberlerine merbut nümunelerden birer adedini arkalarma tescil 
numaralarını yazarak lıtanbulda Türbede kain idaremize göndermeleri ilan olunur. 

F ııtih ildnci hukuk dair~indeıı: Senet 
bey tarafından Ankıırada Çankırı cııd· 

eesi k.apıeuıde köfteci Omer efendi ale)hine 
ikame olunan kaRıt bedeli 195 lira 65 hı· 
nışuo tııhıili c:'a'iaaı ıizcrıne tastır kılın:m 

davetiye mhrına mumailey~ 0!11er cfend'.· 
nin ikameıkihınıu meçhulıyetı terh verı· 
lerek bil! teblih üıdc kılınmı~ 'iC der mucibi 
talep ilinen teh iğnt icrasına karar \'e;itip 
ın lıakemc 28te rinie....veı929 pa:.;ırt<'sı saat 
)4 de talık olunmu§ olm;ıklıı mumaileybın 
yc'm ,e aalı n rzkUıde bizzat gelmedi~ 
'iCV tarafından muMdd k ,dal g nderme· 
d ~ takdırde muhnkemerıin gt. ahın.da 
rüv t olun~ca(?ı tehlı makamına kaım 
o ' u er ı .ı o un r. 

HUMMAYI MURZAÖİ - ISJTf\1A 
- Zafiyer ve K uwetstzu hatattnda --

A K 
. cıafJı tıum.ırnı " -uvvet ,arıbtnı litımıl ad.lalı. 

Ycııtıetct n eyvel .e ya onra bir ıncar kaClehl. 

ı M t.an lt FRE~t! ~. \. 
19, R~ ~ob. PARI 

de iaede bedeli müzayede haddi IAyıktnda 
olmadığından kat'i ihale!i icra ktlınmak 
üıere bir ay müddetle temdiden müuıye
deye vaz olunmugtır. Hududu: Mehmet ve 
Hüseyin ağaların tayin 'e tahsis kılınan 
mahal Çamurlu sok~ı, 'iC :.ren köy cad
de i ilt' mahduttur, M,. ha.si: Rir dönüm 
üç evi ıL..i yiıt ar ın ve on ikı parana k 
tcrbiindc olup ı.: müşterek kuyu, \ebe~ 

.neyvacığacı v:ır.lıı.l\tel meı dendi kiracı olup 
Bu~day ekrnı~ıır. Faz~ malumat 929-1434 
F. dosyadadır. l oliplerin ) ilzde Le 1.am i)., 
kı)melı muham nene i olan liı; yüz !ıranın 
) üzde o unu ı lı.b tnde pey akçesını teslımi 
vezne etmeleıı 28-1O929 taı ..... ,uc ast 
16 ya adar ihalei kat'iy 6İ ) pılııcağı 
il 'l 'h u . 

~DA 
İyi eşya oyun üzerinde 

müessirdir 
Biitün dünycch teslim edilen ha ~ta 
yakından ~· •t ve tecrftbe etınek il' 

terseni~, , tün Spor levammatulllll 

Zeki Riza 
MİLLi SPOR ticarethanesinde• 
tedarik edin·z. ı:

1 fbol, GüretJ 
Beden terbiyesi, İzc:lik, EskriJll, 
Boks v. s ... 

E OrI model, erı saf#
la.m mal "lllVe eı:-ı 1...IC'-.ı..z rıat 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

l\1üzayedeye vazolunan emlak 
ı - Meydancıkta Hubyar mahallesinde yeni postahane caddr 

sinde 42-44 No. maklup iki baraka [halen Kızılelma lokantuıdır.] 
2 - Boğaziçinde Kanlıcada Çubuklu caddesinde 12 No. bue 
3 - Pangaltıda Fransız mezarlığı karşıaında 115-2 No. iki oda 

bir mutvak 

4 - Kadıköyünde Cafer ağa mahallesinde cami tahtmda 18 
No. dükkan 

Müddeti milzayede: 26 Eylul 929 dan 16 Teşrinenel 929 Çar
şamba günü saat on dört buçuğa kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vd 
olunmuştur. Talipler·n yevmi ihale olan son günün saat ondört buçu
ğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 
müzayedeye iştirak etmek üzere Istanbul Evkaf mUdürlUğünde vakıf 
akarlar müdürlüküne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hekkmda malumat almak isteyenler bu müd
det zarfında müzayede od ma müracaat ederek ecri miıil raporlanaı 
görebilirler. 

Yüksek Baytar mektebine 
Talebe kayt ve kabuli 

Yüksek baytar mektebiııe meccani ve leyli talebe kayt ve kabuline 
başlanmıştır. 

Resmi ve husuci lise mezunu olan taliplerin 1 teırinievvel 929 
tarihine kadar lstanbulda Selimiyede mektep rektörlüğüne bir iıtida 
ile müracaat etmeleri lazımdır. 

Darülfünu ı l ukuk fakültesi ( 
umumi katipliğinden: 

Hukuku hususiye, hukuku amme, ve iktisat guruplan müderris 
milavinlikleri münhal bulunduğundan ilan tarihinden iki ay sonra ya• 
pılacak müsabaka imtihanına girmek isteyenlerin şeraiti11i fakültf \ 
kleaminden öğrenmeleri beyan olunur. / 

Devlet demir yolları ve limanları 
umu ıi idaresinden: 

Haydarpaşadan Cuma, Pazartesi Çarşamba ve Anlcaradan Cu~f' 
tesi, salı ve perşembe günleri hareket etmekte olan 6-106 ve .S-10~ 
numaralı sür' at katarının 1 Teşrinievvel 929 tarihinden itibaroD bet /. 
gün seyrüsefer edeci eğmuhterem ahaliye ilan olunur. ...J 

Devlet demiryolları ve limanları 
umumi idaresinden. 

Haydarpafa • Pendik Banliyö batb yolcularının nazarı dikkatine: 
1 - Haydarpaşa • Pendik Banliyö hattı katarlarına mahsld (~ 1) 

numaralı fevkalade muvakkat tenzilatlı yolcu tarifesine tevfika• ılr 
das olunan mıntaka biletlerinin 1 Eylül 1929 tarihillden itibard tr 
tııına başlanmıştır. 

2 - Mezkur tarife mucibince. (~a.rdarpaşa • Göztepe) kıamı bi't 
ci, (Erenköy- Küçükyalı) kısmı ıkıncı ve (maltepe. Pendik) kJtOIJ ~ 
üçüncü mmtaka itibar edilmiştir. 

3 - Yolcular gidiş biletlerinin müş'ir bulunduğu mnatabınaa -~
teha istasyonuna kadar devam edebilecekleri gibi gidi;ı ve d&aüf j,i
letlerinin dönüş kısımları üzerinde muharrer muvaaalat ~ 
nun tabi bulunduğu mmtaka dahilinde de istedikleri iltaayou ~ 
ıeyahat edeb~lirler. . . . . • 

4 - Mezkur tarıfenın ıhdasında (Kızıltoprak ile Suadıye) ..... 
sındaki istasyunların kurbiycti ve )'Olcu kesafeti nazarı dikkat• .ı;:. 
rak yolculnrın iki mıntaka ücreti vermemeleri için (Kızıltoprak • 
adiye) kısmı da ayrıca bir mıntaka olarak kabul edil~i;ıtir.. allf 

5 - (Kızıltoprak • Suadiye) mıntakasma ait biletlerı hamil yolc , 
katarların seyri istikametine nazaran ancak Kızıltoprak ve Suadi,. 
ye kadar gidebilirier. . ·ıa. 

Keyfiyet muhtcrc m halkın malumu olmak üzere tavzıban 1 

o\,, nur 



e 

N?rveçyanın hcilis Morina balığı HA 
baş mahsulü alemşumul marka QIBlll 

Hasan Ecza deposu 'topt:ancııara bOyOk t:enzilA~ 
Gayet taze olarak galmlştır. 100 kuru•a kiloluk şişelerde 

Aslteri miina· 
..... Jt asa ilBnlari: · 

1 
. ''' ·ı:;d:ki:.i~· ~i: ii: ~;i:ii;;~··;;;;~~i:~ı 

komisyonundan: · f 
............ , •......................................... 
O r( 11 ihtiyacı için 26 • Q • 929 perşembe giınü ~sat 15 te 4309 makara. 22500 

düğme 12000 kopça ve !aire pazarlıkla alınaraktır. Taliplerin şartname. ( num
:: >. sıni ~omfoyonumuzda görmeleri \ e ihale saatında f8rtnamede yazılı olduğu gibi 

llUnaılanle komisyonumuza muracaatları. 
A ıkeri. ihtiyacı için 26 . 9 . 929 per~embe günü aaat 14 te 15000 adet numu~esi 

veçhıle kid'?m sıra cetveli paunlık.la alınacaktır. Taliplerin şarlnamf', ( numun.c) 
"e şekıhn komıayonumazda görmeleri ve ihale ~tmda ş.."\rtnamede yazılı olduğu gıbı 
teminatlarile komiayonumuza muracaatlan. 

Q rdu ibtiyaeı. için Dahili memlekette piyade modeli po~l~tif kaıma ve ~~lta yaptın· 
lacağından ımaline talip olanların resim ve numunelım ıle şartnamelerırıı almak ve 

faıla nıaltlmat edinmek üzre birıııci teşrin haJtasına kadar harbiye dairesine muracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 
K apalı zarfla yapılan teklifi muvafık görülmeyen Istanbul yollama müdüriyeti em· 

tindeki ct\ret romörk.örüne ait kazan pazarlıkla alınacaktır. Pa.ıarlığın ihalesi 
29 • eyi~ - 9~9 pazar günii saat 14. te komiayonumuz?a yapıla:aktır. Taliplerin şart· 
ı:ıameııını komıııyonumuida ~örmrlerı ve zamanı mezkurda komısyonumuzda hazır bu· 
lunınalan. 

E laz~elt~ kı~tm ihtiyacı ola~ ~~~ek kapalı za~f1a. münakasaya konmuştur. !kalesi 
'-bırıncı tetrın-929 cumartesı gunu saat 15 te Elazızde askeri satın alma komisyo· 

11.unda yapılacaktu. Taliplerin Elaıizdeki mr.zktlr komisyona müracaatları. 

K apalı zarfla ihale ediltıce~ri ilin olanan Sarıkamıştaki kıtaatın ihtiyacı olan t 
ve ııa~a ihale gilnüııde talipler tarafından verilen fiat pahalı görüldü~iinde::~ 8~ 

ıarfında Sarıkamıaıa askeri satın alma k.omisyQnu tarafından pa·,·rlıkla 1 kt 
T l

. ı · c_ k . . - a ınaca rr . 
a ıp enn vtırı amı~takı mezkur komısyoııa müracaatları. 

K apah zarfla ihale edileceği ilin olunan Bayburttaki kıtaatın ihf 1 d. 
"h J ~I ' d !" J f d ıyacı 0 an ÜZ kırma 

una ı a e eı~nun e. ta ıp .,r tara ın a.n nrilen fiı&tlar pahalı görüldUğünden bir 8 

:;[~n~ay~J!~~· ukerkı. satkın ~lma kom_~ıyonu tarafından pazarlıkla alınacaktır. Tali; 
ı mez ur omısyona muracutları. 

A fyon karahiear demir yol müfrezesine ait Altay . , d . a·ı . ı r: h , cnarın a ın~a e ı ecek olan kı· 
.er, mutıak. :ı ır ve he.alar kııpnlı zarfla m.. k l • . 

rinci t"•rin 929 pa?nr .. .. 15 unn a aya ~onmu~ıur. Jbalesi 6 • Bi· 
-r • - gunu ı;aat te Afyon K' ar h" k . 1 . 

)'onunda yapılıu:aknr. Tslıplerin !I ~ft ·f , •1_ k • . a ı~ar ~s .. erı ı;atın a ma komıs: 
~ermek. üzre zams.nı me,kurda Af~_a ... dı ık.<tll .. nık•:.,, kuzr~ her gun H· f klffnamelcricı 

r . . . . _ . )On a. 1 me ur omısyona muracaatları. O du ıhtıyacı ıçm b~ adPt fifre alem münakasaya konmmtur. ihalesi 12 . Te~rini 
enel-929 cumartesı güniı sa t 15 t k · • • . • . a e omu1yoııum11zda yapılacaktır. Taliplerin şart· 

name auretını komı yonumuz-1 -- al 1 ·· · · · · • wuı ma arı ve numuncı<ını komıs) onda görmelerı ve 
eartnam~d~kı. tarzda teminatlarile komisyona müracaatları. 
A sken ıbtıyac~ için 245 ton kiriple maden kömürü kap.ılı 1.ıtrf usulile münakasaya 

ko~muştur. ıha\esi JQ. birinci- teşrin· 929 cumartesi günü saat 14 te k.omisyonu· 
nıuz. ~ünakasa salonunda yapılacaktır. Taliplerin şartname suretinin yirmi \turu§ mu· 
~ıı.bilinde almaları Ye tek.lifnamelerini, şartnamede d tarzda ihzar ile komi~yon riyıısc:· 
tı.ne nr111eleri. 

E zine ve Bayramiçteki k.ıtaahn ihtiyacı. olan un ve kuru ot krıpnl. urfla mi.inaka· 
ıaaya konmu~tur. lhalesı 29 · Eylül • 929 pazar günü Eline satro alma k.oın.syo· 

•tıunda yapılacaktır. Taliplerin Ezinedeki mezk.ür ırnıuısyona muracaatlan. 

•> ..... 
Deniıli Sade yağı ihalesi 28-9-929 cu~artcsi saat 1~ te 
~ Arpa • '29-9-929 ~ 9 3() da 
lıparta Ocfun • 30 9.929 pazartesi 9'30 da 
Kıtaatı askeriye için balida isımlcri muharrer Sade y~ı, Arpa ve odunun mul»· 

Y~ı kapalı zarf usulile ve ayrı ayrı şartnamel,.rle münakasa.ya k.onulmu,;t•ır. ihaleleri 
hızalarındıı muharrer tarih ve saatlarda lıı.partarla aokeri ıı:ıtın alma komi~youunda ya
pılacaktır. Şartname suretleri komi~yonunıuzda mevcuttur. Okumqk iı.te ;:-nlc.rin ko· 
miııyonı:muıA ve teklifnamelerini vermek isteyenlerin <le hpartadaki ın;Lkilr komi~ -
yona milracutlan • 

A nkara merkez iht.iyacı iç,i~ . 600000 kilo flaman luıpalı zarf suretile mi.inal\asaya 
konmuştur. lbaleeı 17·teşrınıevvel-929 tarihine müsndif perşenbe ~ünii saat oıı beş

tedir. Taliplerin pıtnamesini komisyonumuzda (!Örmeleri mi.inf\ka'4Uya ıştirak için dı! 

Dartnamede yazılı teminatlarile birlikte teklif mektuplarını yevmi saatı ihale,Jen eHe-l 
Ankarada milli müdafaa satın alama komiı>) ouu riyasetine makbuz mulı abilınde teslim 
eylemeleri • 
O rdu i~tiyacı için ~ ~det Trampet kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur . 

lhalesı 2-10.929 tarıhıne müMdif rumarteııi günü saat 14 te Komisyonumuz mii· 
~kaea ealonunda yap~l~caktır. Taliplerin şartname suretini yirmi kuru; mukr.hiliude 
~ ve .numuneıııoı 'komisyonumuzda görmeleri tek.lifnamelerini şartnamedeki 

• ahı.ar ile komisyon riyasetine vermeleri . 
B ~:d~ u&.e~i l.isesi talebesi için 425 takım harici elbise kapalı zarila alıııııcakhr. 
ma kom~1 S.blrincı teırin-929 cumartesi günü saat 15 te Hursadıı askeri lise bRtırl al· 

ısyonunda yapıla · kt ~ · · eartnamesini ,. .. 'a ır. :;ıartname suretı komısyonuınu~da mevcuttur. Talipler·n 
gunnek uzre kom· kl'r 1 · · keti lisedeki m k1l . ısyonumuza ve te ııname crını verme~ üzre Bursa ıı~· 

apah zarfla ·~ 1 r ko~ısyona müracaatları. 
K ı ıı e edıleceği ilan ol M d' d . 

arpa verilen fiatlar h 
1 

. .. unan ar ın ekı \,ııaatırı ha)"anatı ihtiyacı olan 
pa a ı görul<lüğüuılen l '> b. . . . 929 

te 1'fardinde askeri Htın alnıa k . .... ırıncıteşnıı· cumartesi gUnii saııtl5 
dindeki meık.ı'.ir komisyona müra:ı:;1ayonunda münakaaaaı yapılucaktır. Taliplerin l\lıır· 

d 
arı . 

H arita umum nıli uriyeti ihtiyacı i"i 50 d . • n · a et demır eh l )&pbrılecaktır. pı:.zarlığııı ihalesi :iO.evJ. 1 929 
rama pazar ıkla demir ku.-ak 

. . ki" · . ' .1 u · ııuatl4te ko · . d · • Taliplınn şartname ve şe mı komısyonunrn <l . nıı8}onumuz a Hpılııraktır 
• J h z a gorme leri v •• · 

natlarile komısyoruınuzı a azır bulunmaları. e zemanı mczkı..rda temi. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• J Mekatibi askeriye satın .. a:lı .. ~ ... ~ ......... k ..... 'o>4111•_.:.ı .. •• 
1
: ... ~., ....................... __ _ 

•••••••••••••••••• 11 ••••••• ·--............. ~-~ ...... s .... y .. o_n .. u_n_d ... a_n __ f 
• •••••••• :.avam.arın K!:iaıil.rü • • • • • • ••• • • • • • 

Ton 
600 
900 

25 
800 

50 
550 
15 

800 

Dir ıartnamede 
Tıbbiye Mektebi için ... 
Haydarpaşa Haste.ne~ı. ı~ın 
Piyade Atış Mek.tebı ıçın 
Harbiye Mektebi için ) Bir şartnamede 
Halıcıoğlu lisesi için ) 
Giilhanc Hastanesi i~in ) llir şarUıınııı;;ue 
Mal pe lisesi için ) 
Kuleli list:ı1i için ) Bir şartoauıede 

ım-
Ballda mahallerile hi7.alannda mıktarları muharrer 3740 ton Lavemıu:·· k. 

!>~~a talı.aimatı )aı oldıı·~u veçhile 4 sartnamede olaMk kapalı zarf ınün'\ unılirU 
talıbı ~bur etmed ğin~en pazarlığı 29 . EyltJ - 92Q Pazar günu saat 14,30 d~ İi i~<la 
~lik.t~bı yen •klıan~l~rı. öniindeki Mahalli mahsusunda pa·ıa iıl.la satın alınacaktıar '1,_C 
~t erınbule-rtııalınele '·ı~çın komisyona muraraatları •;e iştirak için de pa~arlık mahalİina8° 
uu'll' unu maaı ı an olunur . e 

.... . + <• ·:· A1:1keri Mektepler içm p d 10000 kilo ıya e Atış me\,tt;bi için 

Kremi Merkez Acentası· Galata Köpıil ba· 

!iında Beyoğlu 2362 
Şube Arantası. Mes'adet han altındr 

l taııbul 2~4(} ---
Kiralık kulübe 
Köprü • Kadıköy • Haydar• 

paşa iskeleleri methalindeki 
karş•hkh iki kulübe sene:Uği 
(750) lirada talibi uhdesir.de· 
sindedir. Fazlaıile talip olan· 
ların 28·9-929 cumartesi günU 

1 
saat 16 da Levaınm müdürlü· 
ğüne muracaatları. 

KARABlGA Po tası 
(BİGA) vapuru her Patatrl 

ve Cuma günleıi akşam s;ıat 18 
de Galata nht•mından harekelle 
Tekirdağ• Mürefte Karabiırı: ya 
gidip gelecektir. Yolcu, yQk h;.i 
(Galata Çinili rıhtım han iklncıi 
kat No. 1 telefon 573 ve Galata 
Bosfor han N . 6 telafcn 28 
14 numaraya müracaatları) Efya• 
yı tüccariye Perşembe , yoloq\fr 
Cuma günü. 

Gillette 
bıçaklarının 

saglam Sheffield 

çelı&ındcn mamfıl •e ~er" un 
pek keskin bulwvnHı he! ıarMll 
mıısccril:ı olaraiç ıra, olabilmeniıJ 
te'min eder. 

Yola çı1''na?Ö&n e"'fel bir piket 
ı\manııı dcthaUr cdUliı. 

Di~lcri yfı z sene yaşatır ve çilrütmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi be· 
yazlntu·, dit; et Pdni kuvvetlendirir, ve kunomaktan nıen'eder. Ve dişlerin ara· 
uıud.1 kafou teft:~suhatı , e ufuneti faale ed" • Di~ ağrııaı ına, nezlelerine mani 
olur. A~~ula µ:ayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır. :Mikropları imha ve ağız· 
dan f~elecck her tü 111 lıastahklurın irnyetiııe mnni olur. Avrupada birinc~liği Gill 
diplo111alada ıııı.•atMaldll·. J:n buyuk miii.ihatı almıştır. Yirmi kuruşa Hasan ecza etle 
deposu:.:_. ____________________ ---:------~-:-:--::~==z=:::::::::=~;;;:;;:;;::;:;;;:;:;;;:-; 

~;:;.:: :.ı;,.~::".'~. ı-;~~~ ;;:;ı.~;:'~;1:" ·~:"ı:~:::;::~~;,.1 :~;:~~.:,·;,;.:~: .~:t•:·9"~ ;· • nı;;~~:ük:i · :;d~· ·.~;~:i~:: · 'k~;:;,:;~~d:~:·ı 
da iıra k ılıneıcuktır . 1 alıp enı• c:nt •nınclni için ı,oıııis) onn ıııiirar.liatları "e i:;tir.:ık S •• • '• • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • •' '•' •'' • • •' '• ••• - ••• • • • •' .-"> 

iç'n dL şn tnJnıeleri wçhi henrla)a ·:ıl,Jarı teldi! mektuplarım saati milanene"ine 6 mcı kolordu hapan::ıtınm ihtiyacı için 150000 kilo kuru ot 11-9-929 tarihi~d c 
kal ar i'r.1ab •r nııı abi ;nele ırnmisyon rı) .. -eıiııe vermclu i il!iıı olunur. itiburen (30) gün miiddetle kapalı zarf usulilc ııııinakssaya konulara~ 2·10·929 ~ih 11 

de ıhalcsı )tıpılacağındaı.1 ta1iph rin şa~tnımıesini göımek üue herf;iin ve yevmı ıbale-
G iıll rne ll:.ıslııntsi iı;irı ifap tcal lıut cınıcJCll miıteahhıdi nam 'e hesabına olarak el kapalı zaıflıırile komc.ııonn ;;ı?lmelen 

>1azaclıbı "cra ... ı nan 40000 kilo )oğıır<lun fı:ıtı g lı 11rıil<lfğunoe:ı ll\nl ;ıJrtnnme ı-u•.•Ç•ll•.J•)..-Cl•l.-K•O-lO••,...•.li._"".•d ..... ~, ..... }-•••S•,..ft•""'ı""'ı'..,.ll'...,'•a••ı••m"''""•""a' .... '...,'"'k•••:·-m""'""' ..... i'..,
8
'"'y•.,.•O••Il"'''°"'u'""• .... Il• .. •""d•\a••4D\""'1 

üzerirde tr· ~rar ı ezarlı;-,ı 28-Ev,ıı .<tl.l.J cun n te-i (...t\im .. ra, t 14,R\) da Har\ iye ).kktehi _ v 
Yenıe:..11' nf lerı or. mıi k. nahel ı r •ııl cı surt1a icra 1 Jını.ıcaktır. T liplı-~in şartn3nıesi lçın kı ı.ıi \0 0111 ınıırur:ıa !arı ı,e i~ i.-ak ·çıu d.. pıız:ırlık nı:ı'ıallinde lıazır h!lhuıul· ••• ••••• •• ·--.-...·-••• • • •• ••••-~-·-.. ••• •• • • • ~ • ••~ rııa~ı ilin ol ımır . }7 1taat ilıtı)acı İ!,in 3-12492-113758 kilo arpa pazarlık ,ır tüe mubayaa edıle.cekt~ 

1' opı;u ve 11111,Iİ\" mchtl'hi kin ın~u adet M.ıı-11311 kiremidi t\1.,ııi rni.JıınkMa "lire· 
tılı! !;~t.ıı •ılııı<tnıl ı. Ilı.ıh. li-!0-929 Peri' ııhe g ıııii s:.ı.!\t 14 t • HP.rbiy~ MP.ktebi 

)Clı1 ldı.rnı•leri ' niiııılı ili r ır:ıtı:.lli nıı lı"usunda i<•ıu kıll'ıtı• .Ü ıır. 1 hliıılıorı~ ~ı. tnamesi 
için Kın ı~;n!La ıııur:..r ·ııııt.aıı ve İ,:lir, i~ıı dt! ı.n<ırıaka-;u ınfih'lllınrle hazır bulu ulınası 
iltiıı ol rnur . 

K 
ult>!i li cııi!e orta mektebi L;na ı dalıiliode şartııame"inde mııh rrer 51 kalem mal· 
1 •ııı .a ile ,e caıtııı:ııne~i H' hile tc,ı :ıtı ald triki"•nııı )::ıpılarak şehir cere)tınına 

craptı aleni m .mı J)a konn. ur il ai : 9-10·9 .. 9 ı;u ı;ınln guaü saat H,30 ela har· 
biv• ~lektebı , ınekhanı•!eri bıı ıncl ki mıinakas ınciı ır uıe ıcra Lılınaı:aktır. P:ı.!iplc
ri~ ~artrıaııı .-; iç ıı komi";ona ıııiıracaatlnrı ve i~tiı .. 1 için de mCna asa mahallinde 

baz.r bu un J nsı i1fin olunur. 

K uldi lis ci için 10 Ton Tu\enan Ko ııür~. p:ızarl it suretile sat~ıı alınaca~tır. Pa· 
arl L~l1' 2<.ı . ~) lı!l . ~29 Perı;enıhe gilnu nııt 15,30 da Harbıye Mektelıı yemek· 

lı.!l ıcl ri llıtınddı i ııırlıııllı 111ııt.eus11nua icıa kılıl'acu ktır. r 111iplerin Şaruı:ıme~i i~ın 
1..omi ) oı.a nü ı ıı.cuatlım ve iştirr.li. için de pazarlık ıualı:alliode hazır bulunulması ilin 

uluııur. 

Süt ~...rt 
10000 5000 Hnrl:.iye Melctet i için 
40000 Gtılhane Ha taneı;i için 
35000 25000 Tıl Liye Mektebile Haydar p:ışa ı a-taıı0sı ıçın 

I aliida mahaller ile hiıalarında mık darları yazılı Süt \ e Yoğurt fıattan gali görlll· 
diil!und ıı avm 3 kıt'a şartnamede olarak tekrar Faıarlığı 28-Eyliil-92<) cumartesi günü 
saat 14,30 <la Harbiye Mektebi yemekhaneleri oıııındeki mahalli mahsusunda icra kılı· 
nacaktır. fnliplerin şaı tııameldi için koıni.l!von• muracaatları ve i~tirak için de pazarlık 

'\... lh.ı.lt· ı ) - l 1·11 • 929 pazar giirıii enııt onbe .er i İIJ&rt ı ppılac~ .. l ... T~ıplenn 
sartnanıesinı gıırıııcleri \e ı:artnamedc } azılı olan ıı• it"ld.: .. ~ ~ ... ;nm:-.tlarıle kom

111
1°

1111 
• 

muzda lıulır bulunmaları ili, olunur. 

K 
ıtant ilıti~acı için 10032 çeki odun kapalı zarf u ull.rle münaka~ya k~nlll;~~ 
llıalc 1 17 r.şriııienel 929 porşcnbe giıni• "aııt on dl:rtte icra eJılec~kdırk.· l r 

Jerııı şnrtııanıcsiıı.i komis) oııumuı<lan nlmal~rı 'e artııamede yıııılı olan c:kı e 
1 

e 
miııatlariyle koını )Onıımuzda bulunınalart ılan olunur . • 

1 k fi muba .. aa edıh-cektır 
1
,r ıtaııt ılıti)..ı 1 ı~ııı 18675fl. l 13758 kilo yulaf pazaı ı sure 

1 
e ' T r l . 

r lh lesi 29 eylfıl 924 paztır gilnü saat onbc~teıı i~i~~n yaf~~~ı:ri:~r .L:oıni:f o~~~ 
şartname ini p;orıııt 1 ·rı vr. ı;.artnnınede yazılı olan şe'lr.ıldeKl tem 
muzda haıır bulunmaları ilun olunur. . . 

· 1· ı · · ı k. retile yapılacaktır. Ihalet11 30 eylU 

T 
aksimde kaın aş kış anın tamırı pıaar 1 t!ll Tal" 1 · rt . 

· ·· ·· b · "b p 'aoaktır. ıp er..n şa naınea·r 
929 pazartcsı gunu saat on eşıen J!I ar~n y~ ı\ıarile ırnmisyonumuzda lw.ır l:ı 

görmeleri ... e şartnamede )anlı olan ş~ktldekı t~mına 
lıınmalnrı ilan olunur 

Tütün eksper kursu 
i are~i ıden unıuı inhisarı Tütün 

T
··t" · hisarı idarei umumiyesince. küşat edildiA'i evvelce ilin 
u un ın k d .. 1 l' 1 ri• 

d 
· la kurs için şimdiye a ar muracaıt etmiş o an ta ıp e 

e ı mış o n bri kısmı azamı vesaiki lazımeyı ihrai ve ita etmiş oleuklarmdan ıe 
halin gayesine kadar atide murakkam vesaiki Orta köyde kun müdür: 
lügiine ita ve verınemiş olanlann musabakaya kabul edilıueyeceldetı 
ilan olunur. 

5000 • 5000 kilo La.hana 
\5000 • 

10000
' Karnabahar 20000 • • Pırasa ------------------------------

1~ : ~ : ~iı~n~~zelye ı·-~7,"r~~7==t••f:~:;:~:;;;~~i::~it'l';:~~;;••ı• 
ınahalliı.d!! hazır bulunulması ilan olnıır. 1- Musaddak nufus tezkeresi ımrcti veya aslı, 

2- Mektep şahadctnamesi ve ya orta tabıili ikmal ettitbt• dair 
maarif idarelerinden musaddak resmi vesika, 

3- Mahalle veya karıyesi iht~yar heyetinin polis veya jandarma 
5000 • Sa.ı.ız Kabağı tQa htemhul satınahna kom is" onundan: 9 

J5()()() • Kük. Hereviz J ~ demeı Taı" Bak.la ••••• • • • • • • •~ • • • •• • • • • •' •' ' • .. -,....-•• • • • • - ....-.-• · 
30000 kilo Sovan 234 adet harill ılfa aleti mubayaası kapılı zarfla münakasa) a konulmuştur. llııı.lteı 
35000 • 10000 • Kuru • . 1.6-10 929 çar§anba gi.ınii saat 14. te ıcra kılınacaktır. f ırınaınesi~i gôrm~IL 
5000 J met 10000 • H t ısteyenlerın her gtin koıni!"yonumuza müracaatlA?ı ve münakes.t} gi ek. ısteyerılerın d 

dairelerinde muaaddak hüsnühal şahadetnamesi. 
- 4 kıt'a vesika fotoğrafları getirmeleri. 

soooooo ~ de~et Pı~a~<l!a~nlloz ~~ı~::ı:ı~nı lıa i t~.l:dit.ınektuµJarın• meıı:kOrıg:ndt- ihale eaatiııdcıı &-nel Ankarada Harbı·ye mektebı· müdürlüg>J ün en: 
6 • u J , 8 ma ... oınısı onuna tM<li eyleme .,r . 
SOOO kilo 500 kı"'.o Marul c em an 5900 adede hali·, I 0~ ruvııl muıavede ile satılacaktır. lhalcsı .19· 10·?29 ~ • k b" tal"p olacaklarm 15 • 10 • 929 tarihint. 

---------------------------~--___::~...!!.!.!.2..._ ____ _aıu:ı.....__ ________ ~~--~~;ı.wıw1!caL"Jtil.ı' J.ii....<ı:aaı~~~~~~~~~~~.!ı~~~~~~~~~~~l~r~ıy~A~....L-~A~sk~e:r~ı~T~ı~b~b~ıy~e~me te ıne 
1 

••• l l · ·· · al.-ıır. tirava talı olanların teınııı "' ıidaresine müracaatla kııbul şeraıtını an aına an. 
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HASAN ŞURUBU 
Karıs~ ... hk, adem·s kt dar s!~ 

verem, Sıraca ve kern• 
hastal~klar na nafidir· ıJ 

:Hasa~ ecza depo~ 

Allı Sılın 
Yecli Ya 

lir 
L 

~~1Zonguldak yüksek ınıt· 

iri TeL 
Kro1nve 

Fren~er 
den Alcsam 

Bir kamyonun 111 ·· i"-eı11nıeliyetiı1e bunlardan hf\i.yük şahit 
olt1r mu? 

Doç kaı11yonJarııııı1 
yirmi altı kilosuna bir 
vettedir. 

altı siliııdirli motörfi, şasinin 
]Jeyo'İr kuvveti isabet ettirecek kııv. o 

Yedi yataklı ve kaınileıı işlenmi~ çelikteıı man1ul 
şaftı, motör azaıni sağlaııılık ve sarsıntısız hareketi 
etmektedir. 

Kaı11yoı1uı1 tazyik görecek her parçası Kroın ve nadyoın 
çe]iğindeıı imal edilnıiştir. 

DOÇ kaı11yoı1ile ınalıııızııı zamanında yetişeceğiııe 
olabilirsiniz. 

Kar, yağını1r, çan1ur DOÇ uıı sağlaııı şasisi ve melJzul 
kli.vveti karşısmda hükf 1 süz manilerdir. DOÇ Kamyonunu 
bir DOC sahibindeıı talıkik ediııiz. 

J 

Tdrki~e için umumi vekili: 
Kemal Ha ·ı, Mehmet Rifat ve şürekisı 

idarehane ve satıs yeri: 
Beyoğlu İstiklal C'addesi No 163 
rfelefon Beyoğlu 742-743Telg-ı·af:1.,atko 

Tcı.şra. 

Ankara : Zabıtçı zade ve Reriki 
İzmir : l\lahmut Celalettiıı bev 

.1 

Kayseri : l\fulıaddis zade Alinı bey 
Adana : Muharrem Hilmi bey 

Gaz·ayintap: Güzel bey zade Hasaıı hey 
Trabzon : llacı Abbas ve mahtumları 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğlu 1755 

Diyarhekir: Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 

Bursa 
Samsun 
Gireson 
İsparta 
l\ılalatya 

Ed·p beyler. 
: Nasuhi Esat hey 
:Esat efendi zade Seyit Bilal B. 
:İsmail zade Vahit ve şürekası 
: İntibah şirketi 
: Badılı zade Tahir bey 

den nıiihendis mekte 
i müdir·yetinden: 
Zoııgoldak Yüksek l\laden ~lühendisi Mekte~ 

i leyli meccani ve tahsil nıüddeti dört senedir. BirİO' 
senesine n1üuhasiren lise ınezunları kabul olun~ 
Tedrisat 1 Teşrinievvelde başlar. Girınek iste~ 
kse mezunları, ınektep ınüdiriyetine bir istida !:t 
beraber, lise şehadetnamesi veva n1u,·akkat tasOJ" 
nanıesi 6 foto, sıhhat raporu ·ve nufus tezke~ 
ve aşı şehadetııanıesini gönderıneleri ve adresle# 
bilardır. eri Kayt müddeti 12 TeşrinieV\ 
liaddirmelidirl. 

almazdan evvel her halde 
sağlamlığı ile meşhur -,_.;.;;;

1
=
9

=
24

--..... 

Q U AD RA T B.I.R.C:: 
(Sabık Rus fabrikası) RlGA 

MAKASINI ARAYINIZ c;JUADRAT 
Sipariş için: B. j. DANON lstanbulda K6-

prülü hanında 12 • 13 mumerolu mağazalar• 
müracaat olunması. 

Markasına dikkat ediniz. 

• } • 1s e· · · 
ıcme erı teşrineık~d~r 

J 

Her giin Köprüden 7,5 - 7,55 - 9,55 - 13,5 te Haydarpaşaya 

giden vapurların trenleri menbalara gidip gelirler. 
~ Doktorlar ve büfeler vardır. ~ 

(••:~~:~•)•!••! •!• Leyli ve nehari - kız ve erkek •: .. !••! .. :••! 

5: Şişli terakki lisesi 
•!• Ana, ilk - orta ve lise ikinci devre birinci sınıflarına talebe 
~i• kaydedilmektedir. 

::: Tedrisata başlangıç tarihi 28 Eyh11 

:ı: Nişantaşı - Halil Rifat paşa konağı 
.. ı. Telefon: B. O. 2517 : ..... ~~·· .... ~ .... .., ............ ~ 
YYYYYYYYV~~~~YYYYYYY'"~~"rr~~ff~ 

·.. . .. ... . 
. : .. '\.. :_, .. .,_. ''· ... 

HACI BEKİR ZADE ALİ MUIIİDDİN 
Müessesei ticariyesi 

Mevcut şubelerine zamimeten 
Pangaltıda bir şube açıyor 

. "·· ,,,.. . . · .. ;-..... 

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

Haliç vapıırları şirketinden : , 
Kapalı zarfla 200 takım kışlık elbise yapılacaktır. taliplerin 1 ır 

Teşrinievel - 929 Salı gününe Ayvansarayda idarei merkaziyeye dl 

racaatları. A 
.• •• • ... • ... • •• • .......... Her akşam 12 kişiden mürekkep ................. H ... ~ : . . . . . . . .. ~ . W"'~J 
~: TÜRK - AİLE . l\IUSİKİ -BİRLİGİ 

~: LONDRA ti 

:i: BiRAHANE VE LOkANTASINDA J 
•••••••••••••••• .. ••••,..••• ........... Terennüm eder +••• .. ~••+•.._ ..... • ... ••• ...... ~ ••••••• ~ • • • . ••••••• :!..---

> Leyli ve nehari 

Kız ve FE'-'ZİA Tİ LİSELER 1· Ana .•ınıfı ilk ,re 
erkek 1. talı kıaınılar 

Bütün. sınıftan teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt ve kab.ut 
işlerine hergün saat 10 dan 17 ye kadar devam edilmt!ktedır• 

1 teşrinievvelde 11nıf yoklamalarına ve 5 teşrinievvel 
cumartesi günü derslere başlanacaktır. 
~ Telefon: istanbul: l995-3496 ~ _,, 

--- _ _______.., 
BRADFORD 


