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GDDERKIENaaa \ G©l~ü H~a nün murffc§ltr~lk~ltü 
Bu ıabah ırazetelerini okuyan 

lıtanbullular derin bir teeaaür için
de fatırıp kalacaklardır: 

Gazi hazretleri, Ağuatoıun 11 
inci Pazar ırünO, ıaat 11 de şehri
mizi teşrif buyurmuşlardı. Bugün, 
Eylillün 30 uncu günü, saat 17 de, 
Ankarayı avdet buyuruyorlar. Bü
yük misafirin aramızda geçirdiği 
bu S6 ailn, timdi, ıiı.e ve bana, her 
lltanbulluya kıaa ıreliyona, bu, ona 
kartı bütün zerrabmızı dolduran 
qkın nibayetalzliğinden ve bu ani 
hareketin uyandırdığı derin teeuü
re l'elince, o da, onun güneş sıibi 
aydınlabcı, kurtancı, nur aaçıcı ba
•ın• kendilerine mllli ibadet noktaoı 
yapmıı olan vatandaılann onu her 
an ırözleri önünde bulundurmak 
latemelerindendir. 

Evet:·· Büyük adamın geçtiği ve 
geçeceği her vatan parçaıınc!a ev
velden yoluna dizilen, ıevinç mu
habbet dolu ırllzlerini saatı'arca 
onun, gllrilneceğ.i noktaya diken 
ve bır kerre, bır tek kerre onu 

görmek içi.o birbirini iten, ezen bütün 
o mahıerı kalabalıkların ve onları 
kay naşhran hayran alakanın en do
ğru manası, evet, ancak ve ancak 
0 ila~a ~badettir ve gene muhak
kak ki • hıç bir milli ilah, bütıin 
vatan kıt'asından ibaret olan bu 
derece mubarek ve bu mertebe 
mukaddes bir mabette, bizim ilahı
mız, bizim Gazimiz gibi mill on
larla aayılan nmimi bir lnaan ka
labalığını, bu kadar muazzam bir 
cumhuru bir araya toplayam•mışhr. 

Niçin? 
,,.tı-1~.. • .. ... .. .......... ,,..,j ... ,. .. .. 

detil, hakikat ya,·atmıtbr. ÇünkG 
~ir yogu, var yapmıtbr. Çünkü 
ın_anrnı~tır ve inanmı,ızc'ır. Ve çün
ku, mevcut iaek, •ebep odur! 

Her günü, her saab, her anı 
halka, rehberi ve pİfİvaıı oldukla,; 
bu milletin bin bir ihtiyacına ait sa
yısız fikirler ve bialerle doludur. 
Ku~vet.li bir adesenin altında tahlil 
vaııyetıne konmuş canlı bir madde 
halinde, bütnn memleket, dehaaının 
ııığı altında, mütemadi bir tetkik 
~~ ihtimama maruzdur. Vatan aşğl 
ıçxnde, o, denebilir ki, kendini tema 
men, ama temamen unutmuştnr. 

Asıl söylemek istediğim noktayı 
~'!'• hatırlatan bu mülahazadan 
ıatıfade edey'm: 

retl 8.1• akşamdı. Reisicümhur bu
erı Bo" . . d b' rif b~ •••ıçın e ır yalıyı teş-

haber/urm.,~l":rdı · kendilerinden 
.. ız, ııazının orada bulunduğu

nu ogrcn~n kesif b. h 1 
yalının rıhtımına 1 ır1 a k kitlesi, 

,.. op anmıttı. y c-
me,.ın •onlarına doğru .d. 
cümhuriyct marşını çaılıı. muzıka, 
.dd l lk nca, halk şı et e a ışladı ve re .. 

hazretleri, bu tezahürden ıs~cükmhur 
70 1111.1-

teh auis olarak, balkona çıkblar ve 
emıalıiz, lnıanı ağl .. tacak kad 
ulvi bir hitabede bulundular. ded~~ 
ler kiı 

- Berıim için :alımeı ediyorsu. 
nuz. Bı·ndan mahcup olu~·orum. 
Heni l!.İirme/, dPmek, behemehal yü
ziimü /!,Örmek demek def!,ildir. Be
nim fi~·ırlerimi benim duygularımı 
anlı)wsanız ı:; hissediyorsanız bu, 
1.ufidir. Ankaradan buraya gelme

:fen en·el i~ıttiml,i kilıakkmıda: "/ıas· 
tadır, eli cııa/lı tutmuyor, ölüme 
nıcılıkılmdıır,. r/mıişler. (ahali dü§· 
manlarırıız kahrolsun, di e bağırdı). 

- ı1sı~ kurıınızdayım. Sılıhaı • 
t~yım., ;/ım u)·a,tım tutuyor. Kendi 
p:o:lrrmızle görü)·orsunu: ki sapa· 
~ıtlnmırn, lmnetım yerindedir. 

.~.ı:frre . eskıd<'nberi olan muhabbe. 
tını yermcledır. ( Varolun sad l 
alkı~lar). " arı' 

- Siz b ı akşam benim k 
da ·ı• · b ,.. arıını
, . mı ,._etın . ır nıt/e$İ, bir timsali-

smız, .':iıze lıııop ederken bütün ·ı. 
l 

. . . mı 
e~e. !esınıı . '.§t~t~re_cetime 1.:aniim 

lıı.ııryız. ~·e I§lt 1 ır1!'1ı~: Sırin nıenfa~ 
atınız ıçın sıhlıatını, ömriinü vcı1'.:f 
ve /ıasretlen adam '11>hattedir Ve 
ıi.zin için _ralışarahtır. O sizin .içi e 
yaşıyor. (':,;ok ) a~a sesleri, ıürckfi 
alkışlar). 

- 8Pn im kl! tt'etim, benim &ize 
olan mıılıabbeıim ı·e sizin bana olan 
mıılırıbbetıni:.dır. ~u ~illet, bu mem
leket. ,·enı reımıı u:erınde dünyanın 
en makbul bır nıevcudiyeıi olacak. 
tır. Ben bunu kendi gözlerimle gö
rmeden ölmirec im. 

(Çok yaşa)ın, varolun sesleri) 
• 

i4te, bugün, lstanbuldan hare
ket ederlerken, bir taraftan ayrı
lııtıu uyandırdığı hüznün, bir ta
raftan mukaddes bir ilham gibi 
benliğimizi aydınlatan bu ıllziln 
ulvi tesiri albndayız. Onu tekrar 
aramızda görecegimiz meı'ut ırOne 
kadar, hem derin hasretini duyacak 
ve her zaman onun ıribi düşüne
•• ,,. •·"'ftUl'9 gtJ...: L.l••C(JC!'Ck, bUyD)l 
Vt: yuKsek me" cudiyetlerini daima 
old~ıtu gibi içimizde yaşatacağız. 
Ç~n_k~ on~ ırörmek, behemmehal, 
yuzunu ırormek demek değildir! 
onu.o fikirlerini, onun duygularını 
anlıyoraak ve hi11ediyorsak bu 
kafi diri ' 

Ali NACİ 

Rum baş pa
pazi öldü! 

. Rum Başpapaszı Vaıilyoı efendi 
bır aydanberi devam eden haatalık
tan ıora dün ölmüştür. 

Bu münasebetle dün aktam ıa
at ?n dokuzda bafpapazın cena
ze11 . Fenerdeki evinden kaldınlarak 
P~~rıkanenin kilisesine getirilmiı ve 
~ılııe~e dini bir ayin icra edilmit
tır. Bılibare tabutla kiliseye ıretlri
len patrik tabuttan çıkarılarak me
r~imle kendisine elbise giydirilmi•
tır. 

ı:'.apaz bu elbise ile Çarıamba 
ş-ıın une ~a~ar kiliıede kendiıi için 
ıhzar edılmıı olan bir mahalle otur
\~lacak ve çarşamba günü de saat 

1 dkc merasimle Balıklıya kaldın
aca tır. 

mei.:~~ft0 ~lü~ü münaaebetile 18 
ederek b uırun Fenerde içtima 
•İmi h kkaşpdapaaın cenaze mera-
h a ın a ve y • p .k 
akkında mü k enı atrı -

!ardır. za eratta bulunacak-

Yalnız yeni • , 
batı bu patriği ~.jtrik ıntiha • 
rinden 40 - n ° ilmünOn üze. 
ve bir takım gun geçmeıine ve 
bağlıdır. Bu 4'ôua.ı_nele Y•pılmaaına 
başpapaz intihaf~~ iz~ı~da yeni 
yerlere müracaat edil~ın k~p ~en 
nız ötedenberi Fener dl:i "d,· al
ten başka ırizll olarak bir dm ~yet: 

hl t tt•,.. d e aıyaaı 
ına ye arze ı,..n en yeni p trik 
li"e getirilecek olan papaz10 ya • 

5 1· h' t d k unan ama ıne ızme e ece biri alın 
ması da Hükumet tarafından tnai;; 
edilecektir. 

Cemiyeti Belediye 
toplanıyor. 

Şehremanetinden : 
Cemiyeti Umumiyei 

Belediye bugün saat 
onbirde içtima edece· 
ğiııden azayi kiramın 
te~rifleri rica olunur . 

Reisicümhur hazretleri bugun saat 17 de Hay
darpaşadan hususi trenle avdet bugurugurlar -

• 

• ,. 

avdeti eri 

' 

-f 
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BURSALı HZ. 

Çok tGktır bir kaç .eneden
ber:I Türldyede hurafabn zeval bul
dutnua tahit oluyoruıı:. 

Hurafab kaldıran mllletin uya
•ıklıtıdır; !nkıllp bunu tevsik etti. 
Artık, blı de. ıu dakikada bir ke
ıa111etia, tablabn, kanunlan fle te
·ıı:at tqldl edecek bir hadiıen1n 
ıaümkGn oldutuna inanan, cahiller 
içinde bile binde b!rl geçm~:ıl Hiç 
bit mtle11eaemlı yoktur ki hurafe
leri te4vik ehin. 

Fakat komıulanmızda, yunanlılar
da öyle mi? 23 EylQI tarihli "Proia" 
fı'aı:etealnde gCSrillen bir makale 
tüylerimi ürpertti. Meğer M. V:eni
zeloı'un ümmeti bili kurunivuıtada 
yaşıyorlarmıt- Hiç bir harf kııtına
dan Yunu ~ueteıinin dediklerini 
hluba ediyorum. 

Bursa clYarında ıenelerdenberi 
hureti Meryemin bir putu kayala
na lçlade, bir matarada yatıyormuş. 
Kara ıödQ, sert bakıtlı, lakin se
vimli bir Meryem ... 

Mllldi ıene 829. Bizansta impa
rator Teofiloı tahtında bağds'! ku
ruyormuı. O ıı:aman hıristiyanlar 
raaında puttan kıran bir fırka çık

mıf. Bakını& bu put naaıl yakuını 
kurtarmıt: 

Kartı tepede uyuyan bir çoban 
çocutu rtikten bir nur ıütununun 
i•ditlal, ve, biç bir ldmıenin aya
tını baımadıtı mağraya girdiğini 
görür. O yeri kazarlar hazreti bu
lurlar. TGrklerin Bur.ayı fetihlerin
de reoç bir blzantin beyi bunu 
Yunaniıtana nakleder. Türkler ora-
1101 da fethedince put muclıe 
ıösterlr, türklerio elinden kurtulur. 

1828 de, put, jeneral Karaiaakis'i 
büyGk bir hastalıktan kurtanr Ye 

bu aakerden bin katlı rGmGt bir 
fistanı tedavi ilcretl olarak alır. 
Fakat jeaerahn nrdiği hediye yaf
aız bu dettldir: TGrklerden lttinam 
ettiği ta!)ancalar, mGcnberler ... Ke
zalik tilrklerden ittfnam edllmlo 
aletler de haıı:retin buıurunda ya
kılmıf, eritilmişl 

Her atuıtosun 23 6 Bursa Mer
yemlnln yortuaudur. Kayliller otuz 
aaat yilrGrler, yolam kayalaldardan 
geçerler. Klll1e hınca hınç do udor. 
Ziyaretçller üzüm 1alkımı rf bl kii
meler tetkll ederler .... 

• Prola ,. aın lfadellial burada 
kesiyorum, sannederim ki daha fa. 
da martanl cliulemete takabnız 

yoktur. 
Buaaa mıktllunu ta1avvur ede

lim. 
sı .. aTcla ( Anadolu ) ltlr yerde 

Şeyh Bedreddialn sakalından üç tel 
keşfedlllyor, ve bu mübarek nesne 
bir patanın dejil, bir koca kannın 
hayatım kurtanyor. Ertesi ı\ln "Ml
lllyet " nya • Cümhurlyet " raıeo
tesi bu keramete tam bir 1ahlfe 

Un ve gümrük 
NalOm oldap iare geçen sene 

me111leketi111lma baa mıntakalannda 
rörülen darlık dolayıatle hükumet 
un rüıuınunun tenzili için pmrilk 
tarifeaindekl bu huıuaa mGteallik 
111evaddı tadil için bir kanun liyiha
ıı yapaaıftı. Bu kanun liyibaaının 
müddeti tetrlniıanialn on betine 
kadar mer'i olacaktır. 

Halbuki yeni Gü'!1!nk tarifem_lz 
te,rinievelln birinden ıtibaren tatbılr. 
edileceti için bu llyihB:i k~nuniye
nin de yeni GGmrGk tanfes~ ~anu~u 
liylhuUe fesla n ilıa edılıp edıl: 
miyeceti baa mehafilce tereddüdu 
nıucip olmuttur. Aidatımız malOma~ 
ta ıöre alt oldutu makam ~u me~ -
eleyl tetkik etmelıttedir.Tetkık neti· 
ceainde un rilsumuaun tenzilatlı ta
rife muelblnce ml, 1olua r,eni Gilm· 
rük tulfeılade te&bit edılen eıaııat 
Uı.eriada mi ahnacatı taayün ede
cektir, 

Gece zammı 
Polhlere gece zammi verilmesi 

hususunda alt olau makamat Dt!.Z -

dinde yeaiden bir taaavvur mevcut 
buluamaktadır • Bunua her halde 
tatbiki kuyvıtle mulate•el 18riil • 
mektedir. 

Köpril dubaları 
Cemiyeti umumiyei belediye, 

köpru dubalannın taınir ve tecdidi 
için emanete 200.000 liralık tahal
sat vermıftir. Bu para ile dubala. 
rın tamiri ikmal olunmaktadır. 

llaseki hastanesi 
C•mıyeti belediye Haseki lı~ıı -

t han s'n"n t miri iç'n yirmi bin 
J r t hr. t kabul tmiştir. Y kında 

nsta e tamir edı ecekt'r. 

MERYEM 
hn .. ediyor: resimler, haritalar, ta
rihi hantalar, v. s. 

Bu neşriyat Qzerine demiryolla
n idaresi, otobüsçüier gayrete geli
yorlar, fil&n gün Şeyh Siuıavtnln 
sakalını zlyıı•et etmek iıteyenlere 
hususi katarlar tertip t::diyorlar ve 
yüzde elli i konto yapıyorlar ... 

Türkiyede bu hadiseye fahit ol
mak n:.ü .. ! tn dcğilcfü·. Likin Yu
nanistandal Hükumet bile böyle it
leri tefvik ediyor, çünkü bunun 
altındP. türkler nleyh"nde bir propa
ganda var. 

c yh Bedreddin ismint gelişi 
güı.el kullanmadım. Gerçek! Komü
nistl'kten dol } ı Serezde asılan bu 
.zatın k miklerini ora e refından 
Ferit Bey toplt.mış ve mübadelede 
Edirneyc getirmişt'. Fal at bu ke
mıkiere yeni Turtıyede kulak asan 
olmadı. 

Sö::·n üze gelelim. Karşımızda
kiler işte böyle hurafelere usture
lere mağlüp ve dm ile siyaseti 
halteden kimselerdir. Ortodoks pa
padan Yunan milli hareketlerini 
teşvik etmitlerdi. Bunun içindir ki 
hurafelere hükumet dokunmak 
şöyle dursun onJan himaye bile 
ediyor. Turkiyeden gemi, gemi, ton, 
ton put müb delede Yunanistana 
aıırılmıttır. Karşıdan seyreden ya
bancılar, yakın zamana gelinceye 
değin Yunanistanı bir Avrupa, Tür
kiyeyi ise bir A ya, hntta Afrika 
memleketi gibi gôrürlerdi. Faka. 
Türkiye çoktanberi çürüyen hura
feleri kolaylıkla üzerinden attı. 

Komtumuz ise onlara bir kat daha 
fazla kuvvetle snrılıyor. 

Türklerde intibah yunanhlardan 
pek fazladır. Dilımanhktan ne kötü 
netice çıktığını lz:mirde denize dö
külenler gördükleri halde , hali, 
türk husumetini tenmiye ediyorlar. 
Her biri bir türk şehrinin, köyünün 
iıminl taşıyan bir put, Yunan diya
nnda, bu husumeti idame ediyor. 
Okur ya:r.arlar için düzme tarihi hi
diseler, cahiller için putlar, ayaz
malar, hurafeler, ustureler .•• Beten 
betendiğinil 

.. Panayia Mavromata Pruıu ... ,. 
Burs h kara gözlü Meryem! "Ka

ragöz" refi imize işte bir zemin. 
Bizantin ruhu l Tarihi bir fıkra 

ile ıöz:e nihayet verecetim. 
Finley diyor ki: Bizans idaresin

de Selinik şehrini arap aakerl 
tiddetle muhasara ediyormuf. A..
ker ümerası : - Şehri tahkim li.zım. 
Papaılar :- Buna hacet yok. Çünkü 
kara kaplı kitap diyor ki araplar Se
liniti muhasara edecekler, fakat 
ıon .ıuı. He Ayia V ıil hz. Gökten 
inecek, arap donanmuına b:r üfle
yecek ve düıman çil yavrusu ıibi 
daj"ılacak. 

Netice: Ayi Vasll rökten inmi
yor ve arap donanmaaı Seliniji 
yakıyor. - CelAI Nurr 

Yalvaya seyruef er 
Yalva kaphcalannın itletme ha

kkı Seyrisef ain idaresine nrilmit 
ve idare kaplıcalan tesellGm et. 
mittir. 

Şimdiye kadar kaplıcalan ltlet
mekte olan müstecirlerin kontrato
ları hitam bulmamıf oldutu içla 
bunlara 55000 lira tazminat veril
mesi tekarrür etmiıtir. 

Seyrisefain idaresi, kaf hcalann 
işliyen lusmını mükemme ıurette 
tefriş _.tmlş, her odaya karyolalar, 
komoo.nler, keçe ve halılar ve sai
re koymuf, mükemmel bir büfe Ye 
lokanta da tesis etmiştir. 

Elyevm büyük otel denilen ote
lin tamirine başll\nmışhr. Bu otel 
a-ayet büyüktür. Tamiri hitam bul
d1!_kt~ A •onra Yalvada ikamet için 
muşkulat çekilmiyecektir. --Köylerden alınan 

tayyare rüsumu 
Evvelki gün Tayyare Cemiyeti 

Anknra şubesi idare heyeti mutat 
içtim ını aktetnrnıtir. içt mada köy
lerden toplanmakta olan yüzde bir 
mahsul5.ti arziycden buğday, arpa 
,e buna cıümıısil hububatın Anka
raya nakil ve bunlann aatılması hu
suıu görüşülmüştür. 

Aldığımız ınal\\mata göre; idare 
he)eti gelecek ıubire1erin 111aarafaız 
ve hiçbir kllyuda tabf olmadan 
aatı1ması için hububabn doğrudan 
dojruya Ticaret ve Zahire bor1aıına 
ietirilmeıi ve borsada da her gün 
pi)·uaaı ilzerinden aablmuına ka
rar vermiştir. Bu suretle Tayyare 
Cemiyeti şube i ~ahirelerin toplan
ması için bundan evvelki .enelerde 
depo kiralamak surctile mecbur ol
duğu ma raftan azde kalacağı sri· 
bi ucuz. atılmal 0 ht:mr.li gibi ma
n~vt lr mes'ulıy tten do kuı uln uş 

o ~ r 

~-----ş __ e __ rı __ ı~rl!il!llmmam __________________ J 
( M @ırnfte ) j A JC MY'll:eteırır&k ) 

Az,Cz 
Kıl k, kıyaf8 

Kemal Zaim 13.d ·· 11 TAS 1 Tetkikat üstüne 
Almanyaya gitti Dün se-.-,e-,-,, imiz tetkikatu 

Almanyadan, Ticaret n meslek lllf T' Urlf lillml 
mektepleri için mütahauıs celbine 
ve levaıımı deniye mübayaAaına me
mur edilen Maarif vekaleti mnsteıa
n Kemal .lai~ B. dünkü ekspresle 
hareket etmiştir.Kemal Zaim B. Al
manyada bir buçuk ay kadar kala
cıa cbr. 

Orada intihap ettiği mütahauı
lnrı gönderdikten sonra levazımı 

dersiye muboyaa edilecektir. 

l'rfaarifin bir kararı 
Maarif Vekaleti kom'ayon fiati

ni beklenıeden kendi kendilerine 
fiat koyup kitaplarını 1atılıta çıka
ran k"tapçılımn 1 abul edilen resmi 
listeden isimlerini çıkarmağa karar 
vcrmİf ve bir tamimle bütün ma
arif idarelerinden bu nevi kitapla
nn isimlerini istemiştir. 

Boğulan ceset 
Bundan bir müddet evYel Bakır

köyde Veli efendi çayınnda boA"ul
muş bir ceset bulunmuıtu. Neticede 
bu cesedin Mehmet ağa iınıinde 
birisine ait olduğu tesbit oluamu.otu. 

Hu cinayetin fam olmak üzere 
Mehn-et, Osman, Hayrullah yaka
lanmıştır. 

Yapılan muhakeme netice!linde 
maktul Mahmut ağayı borçlarından 
kurtulmak üzere bir eve çaj"ırarak 
çamaşır ipile taammüden öidürdük
leri taayyün ettiğinden taammüden 
katilden mfcriıniyetlerine karar ve
rildi. Bundan soura ceza kararı 

okundu. 
Mehmet. Osman, Hayrullah ceı:a 

kanununun 450 inci maddesi muci
bince idama mahkum edildiler. 

Bu karann okunduğu sırada 
Osman düşüp, bnyıldı. Kendisi det· 
hal ayıltıldı. Karann okunmaaına 

devam olundu . Fakat cinayeti mü
ttereken yaptıklarından ve asıl katU 
belli olmadığından 463 üncü mad~ 
de mucibınce 10 aene aftır hapse 
ve maktul veresesinc 1500 lira -
minat \er"lmesıne mahkum edjf. 
diler. 

Uzun zamandan beri büyük bir 
ihtimam ve dikkatle hazırlanmakta 
olen " Ankara Poıhuu ,. filmi niha
yet dOn " Melek ,, ainelılaaında g6ı
terildi. 

Filimi seyre gelen ve ıiaemayı 
kapılarına kadar dolduran davet
liler arasında sra.zetecilerden ve 
vilayet erkanından başka bir çok 
ecnebilere de tesadüf ediliyordu. 

Memleketimizde ilk defa 3000 
metroyu mü~cııviz uzunlukta yapılan 
bu milli filmi bilhassa ilk adım 
olması itibarile bir çok noluıanlanna 
rağmen muvaffak olmuş bir eser 
telakki etmek liizımdır. 

Filmin ~evzuu Reşat Nuri beyin 
bir gece fac asından iktibas edilmiş 
ve nihayetine de ban ilaveler ya
pılmıştır. 

Bilhassa başlangıç çok güzeldir. 
Türk milletinin •eneJndenberi 
büyük mahrumiyetler içinde harbe 
devam ettiği, canlı bir tekilde ıas
terilmittir. 

Topa mermi !toyan aıkerler, 
omuzunda gülle taııyan analar, se-
dyelerle mecruh nakleden ak aak
allı ibtiyl!.rlar filmin en canlı kısım
larını teşkil etmektedirler. 

Filmin mevzuunu hulasa edelim: 
" Vak'a Adapaz:annda geçiyor. 
M:m hareket henüz tetkilit ha-

linde.. Hat.ta Adapazarı da kuvayı 
inzibatiyenin elinde bulunuyor. Ad
apazarında bir ana b:r baba ve iki 

ide o uldan mürekkep bir aile var
dır.Bu ailenin her iki oğlu da kuva
yı milliyeye mensuptur. 

Büyütil muayyen zamanlardp 
meçhul bir tayyare ile Adapazarı. ın 
tenha bir köşes;ne iner ve kimse 
rörmeden Ank&ra postasını getire
rek Adapa:ıarındaki te,kiJAta teslim 
eder. 

Di~er taraftan AdapHanndaki 
kuvayi lnz:ibatiyenin kumandanı da 
bir " damadı şehriyari ,. ( l ) dir. Bu 
kumaadan, karısı olan sultanı Ada-
paı.anna çağırmıthr. Sultan da ka
r•r.,.ala• co 1•kın ...... -ıaua•ı uua.,.,.ue 
kaymakam tarafından Adapaıı:arında 
mevzuubaha aileyeye misafir edil-
miştir.işte tam ıultanıa miaafir edildiği 

( Em~ r=n ette ) gece bu ailenin büyilk otlu rene bir 
ııı...-----~--------- tayyare ile Adapazanna inerek An-

Gelecek yaz için kara postasını getiriyor. 
Gencin her hangi bir yabancı ta-

Şehremanetl, bu sene yaı.ın fa- rafından görillmemeal liıımdır. 
zla buz aarfedi1diğinl naı:an dikka-

Hatta bu çok ntanperver ıenç 
te alarak Kadıkl>y hali içiade bir tayyareden indiği ıırada kendisini 
buz fafrikaaı tesisine karar nrmit- gören bir baba, ahbabını, her hangi 
ti. Emanet gelecek sene bir buz. bir tazyik karşısında itirafatta bu-
buhranı karşısında kalmamak için lıulunur diye böı}rüne bir biçak 

fabrikanın 1 tasına tlmdiden batlaya- •aplayarak CS1dürmüttür. 
cak n infaat hazirana kadar ta- itte kuvayı rJilftyenin bu ce-
mamlanacakbr. ıur •emuru evine l'ittitl zaman 

karpıında hasım kuvnüerin ku-
Fabrikanın, nvelce f(lnde 75 ton maııdaaı olan damadın kanuaı, yani 

. buz iıtihıal etaıeai dGşünGlmüştG • sultanı buluyGr. Sultanın odasına 
Geçen yazdaki ihtiyaç gelecek sene çıkıyor. Sultan vaıı:lyeti uhyor n 
de duam ederse Karaağaç fabrikası rece yansına dotna bu renci bir 
iıtihsalibndan baıka daha 75 ton fırsahnı bulup CSldGrmek latlyor. 
buza ihtiyaç vardır. Fakat "' tetehbilı manffak 

Fakat yeni fabrikanın bir an olamıyor ve neticede ıultanla ıenç 
eYYel bitmesi n ıelecek yazdan mllhl ıeceyt btr 1atakta s•çlrl

yorlu. 
ltlbaru fealiyete ıeçebilmeai için 
ancak SO tonluk teıiaat yapılacakhr. Sultan Mbab olur olmu rene 

bir fırsabnı bulup bir recede ken-
Hastalıktan korunma dısine ''•" oıan ıenc1 yakalatmak 

Havalana değifmeıi münaıebe
tile nezle ve aair bu kabil mevsim 
hutahklan bat göstermittir. Halk
tan bir kısmı bu nevi bastalıldardan 
tahaffuz çarelerini bilmiyor. Melc
teplerde talebeye hıfzıasıhba ders
lerinde bu hastalıklara tutulmamak 
için ne yamak. li:ı.ım gelditi izah 
ediliyor. Fakat halk bu hususta ma
lumattar bulunmuyor. 

Bunu nazan dikkate alan tehre
maneti, r n • .:vıimde en çok te
ıirat yapan hıuııtalıklardan bahıet
me ve bunların tahaffuz çarelerini 
izah etmek üzere şehrin münasip 
yerlerine birer siyah tabela koydu
racakbr. Bu siyah tabela o mevsim
deki baıhca haatahk Ye bundan ko
runma ve tedavi çareleri anlatıla

caktır. 

Ekmek 
Şehremanetinden: Tcşrinievve

lin birinci gününden itibaren ekmek 
on altı kuru, on paradır. Fırancala 
da tebeddGI yoktur. 

Ç~nıclerin evka:fi 
Şehrimizde bulunan çeşmelerden 

bazılarının Anadoluda vakıflan ol
duğu tahı.kkuk etmi,tir. Bunlann 
evkllfta tesbit edilerek emanete 
dcvredi me · hRkk•nda aliltadarlara 
t bl ~ 

tefebbüıiinde bulunuyor • Buna 
ratmen ihtilulcı itık ıuhanı öldür
meğe kıyamıyor. Nihayet bu vazi
feyi anneai oğluna haber ver -
meden yapıyor, ıultanı <Sldürüyor. 
Sonra geaç millici de kaçarken mu
halifler tarafından yakalanarak bir 
auda b opluyor. 

itte filmin aaıl 'mevıuu budur. 
Burada bitmeai IA:ı.ım ıelen fU'lıe 
her nedenae uzun bir ikinci atk ma
cerasııı daha Ube edllmittlr. 

"Ankara Poıtaaı" , Ertutrul Muh
sin ve Neyyire Neyir hanı dahil 
olmak ilzre hemen, laemea ekseri
yetle Dariilbedayi artistleri tarafın
dan tenııll edllmittlr. 

• • • 
hk yapılan tilrk filminin mevıuu 

aşatı yukan bundan ibarettir. Bu 
filim için, her hanri teknik kuıur· 
lan bertaraf, mütalea kabUinden 
söyliyec timiıı: yeıine .öz ancak 
şu olabilir: En geri kaldığımız: bir 
ı&>hada, ne kadar kusurlu bile ol :ı, 
ilk ve ce11urane bir teşebbCl.a kar
tııında bulunuyona. ikincisinin da
ha iyi olacatına eminiz. 

Filvald, Ankara postası, bizim 
vasaitimizle yapılmıt yegane türk 
filmi olmak itibarile muvaffak ol
muş bir eser addedilebilir ve amil

r, 

Eski •elıreminf Haydar bey za
mıınında tehremaneti ikti1at mil
düriyeti teıkilitı daha genişti. 

O zaman bu mOdQriyet lqe 
ı,ıerlle de •etgı.ıl oluyordu, lhu
munda ucuz ekmek, erzak temin 
etmek üzere bir de sermayesi var-· 
dı. Emin B. zamanında bu teşkilat 
dej"iftirildi, bugünkG fekli nrildi. 

Emanet, iktisat müdürlOtü teı
kiJAtını bazı tadilat ile Haydar bey 
zamanındaki tekline ifrağ etmeği 
düşünmektedir. Cemiyeti belediye 
a.zuından bazı zevat bu huıuıta 

tetkikat yapmıılardır. 
Emanetçe hayat p~ hal.!ığı ile 

mOcadele etmek için en esaslı çare, 
iktisat mQdQrlüğüne yeni bir fekil 
vermek ve bu müdüriyet vasıtasile 

piyasayı kontrol etmek oldutu an
latılmıfbr. Yeni tctkilitın nasıl ol
acağı ve bu günkü ihtiyaca aöre 
nasıl tanzim edilmek lazım weldlQ'l 
aynca tetkik edflecektir. 

Kadın polisliği 
fngiliz kadın polis teşkilih reisi, 

Türk kadıalar birliğice müracaat 
ederek, kadınlanmızın bir pollı me
ktebi açmak huıuıundaki tekliflerile 
mensup olduğu tqkilitın ali.kadar 
oldutunu bildirmiş ve kendisinin bu 
maksatla lstanbula relerek kadınlar 
birllfile tema1 etmesine müsaade 
talep eylemitti • 

Kadınlar birliği bu müracaata 
henüz cevap yermemitür. Birlik 
reisi bugünlerde Vali beyle ıörü
tecek ve Muhittin bey bu mnraca
ata müspet cevap verilme.inde ma
hzur göremediğini beyan ederse 
kadınlar birlitf, reisin fehrimi:ı.e ge
lmeaiııi kabul edecektir. 

Diğer taraftan kadınlann polis 
mektebi açarak bu mektebe de
vam edecek hanımlara polis mek
tebindeki derslerin göşterilmesine 

müsaade talep etmeleri hakkında 
wcrulAJCrl .&•UU• r- • _...._._.. 1- •• 

ce tetkik edilmektedir. 
Müdüriyet tetkikabnı bugünlerde 

ikmal edecektir. 

( __ T_8c_a_rr_e_tt_e __ ) 
Pahalılılc 

Ticaret oda~ı tarafından her ay 
için tanzim edilen hayat pahalılığı 
müş'iresinin Ağustos ayına ait 
olanı da diin neşredilmiştir. 

Bu müş'ireye nazaran 1929 da 
hayatın ea ucuı geçen ayı Ağustos 
ayıdır. 

Cedvele göre Klnunusanide 
1523, Şubatta 1531, Martta 1542, 
Nisanda 1517, Mayısta 1481, Ha
ziranda 1430, Temmuzda 1421 
kuru,a temin edilen ayni eoya 
Ağustosta 1419 kuru~a temin edil
miotir. 

Altm para ile bunlar (168,6), 
(173,9), (171,5), (168,7)' (163,1), 
(155,3), (154,6), (152,5) kuruştur. 

Yunanistanda malı 
olanlar 

Balkan harbinden sonra Yuna
nistanı terk.ederek Tür~iyeye ıel
mlf olan ethaaa ait olup Yunan hü
kCimeti tarafından ltral edilmit em
yaJin devairi aideıicne tahakkuk 
ettirilen bedelin icareleriniD , ye
kW.unuD tesbitine lünm rBrilldG
tcınden allkadarlann bu buıusta 

Taki olacak mGracaatlannı milm· 
kilıı oldutu kadar tevsik ederek 1cı .. 
bir müddet zarfında o.ıubtelit müba
dele komiıyonuna bildirmeleri İatan
bal vıliyetine bildirmiştir. 

Viliyet bu emri derhal alt ol
dutu ethaa ve dt:vaire tamim eyle-
mlttir • 

Husuıi ·fıtihdarabmıu nazaran 
bu tebHrat bir mukabele bilmisil 
olmak üzere Yunun emllklne •aı'ı· 
)et etmek için bir mukadc!eme tef• 
kll etmektedir. 

Kurtuluı bayramı 
Teşrinievelin altıncı gününe te

•ad f eden kurtuluş bayramının 
programı yapılmıttır. O gün bütün 
,ehır bayraklarla, gece de fenerler
le donatılacaktır. 

Program mucibince ordumuz 
u'k r'i bir geçit n~smi yapacak es-

r ct-ı t r • ~ '' 

Geçen cum~nG idi, 61~ 
ti1 köprüden geçiyordum. ., 
tenha. Tek tük geçiciler bl~~ 
:layorlar. Gö~er o birine sap~· 

Bu adam kim? Kim olcl~ 
bilmiyorum, lilda .. klinl .... 
edeyim: 

Başında iri bir fea. F eslD t'
de ince bir abani aarık. ~ 
bir çepken. Ayaj"ında bir ~ 
d~kulie bir san pabuç. fttah ~ 
cak derecede yağlı bir ena~1-" 
çeri vari bir çift pala bıyık-
mh bir maıı:l dCSkOntOıG. Bu 
cın her halde ttlrlrtilr, l&Jda T 
vatandatı detildir. 

Bulgaristaalı, Garbi T 
Antakyalı olabilir. Herkll 
gücünü bırakmıı ona bakı1ot• 
garip kıyafet 1 

Dört ıene evvel bizde de 
detil mi idi? Ayni Karaköy ~ 
sünün üstünde funlara rasıe~ 

Bir ar,ın ıikkeli çelebi ~ 
Açık bat rufii deniti. e.1aa r: 
lepuflu arnavut. Etelll bede.t. 
vl elbiseli bolulu ah~ baflı "r 
bektati babası. Abani ıanlda 
naf. Sıfır numara fesli kBtldL 
zlye fesli rum iyanındaıı 
bey. Alaturka Mtrealal ........... 'il 
~ıkannayan bir enneıılealdal. 
taze kalıplı bir Aksaray beyi. 

Dört ae•ehk maai, timdi, 
için, dört asırlık bir mazidir. 
rünün üzerinde gezen mahlQku 
sene en-el aramızda yaşayan 
değil, aydan, yıldızlardan dlf 
bir garibe addediyoruz. 

Zamanda ne büyük detfti 
Neler ve neler kalkmadı •.• 

tün Türkiye Aıyadan hareket 
Avrupaya yerlefti. KoımopoBt fr 
tanbul gittikçe türldeıiyor. 

Vaktile ıehremanetl aaecU~ 
Afrikada hattı istivadan dGa pi 
bir Selôvi efendiyi aza tayla etr11f.r:. 
lerdi. Bir aralık en bilyük D~ 
gençlltinde yılan oynatan bir bl' 
devinindi: EbülhGda Efendi. 

Bir etnoğrafya müzesi olaıa lr 
tanbul Avruoada kiin bir Tur•" 
avdet ediyo;. Geçen gün M,.,tf' 
gidip gelen bir arkadatımla -..~~ 
ı..ı _ .. ı:. .. __ n-..ı: ı.:. 

Sultan Hamit Türkiyesl la.!p K'j 
hlrede. Ayni Gniformalı ve.z.trler, ,.., 
levi derviıleri bilumum hacı babaiıt* 
çerkeı. ve amavut beyleri, bir ... ~ 
rum ve ermeni, hatta Balat, Hukaf 
yahudileri... Hatta Ye hatta .. .,.
Türkiye hahambaşı11 rütpetJO Hay1-' 
Na um ef. hz. bile elyevm Mısu .. 
bahambatısıdır. C.N. 

bu meruime iştirak edebilecektir• 
Resmi geçide lftirak ede~ 

olanlar tam saat dokuz buçukf' 
Sultanahmet parkında toplaaAO""' 
lardır. Alay oa buçukta parlt~ 
hareket edecek, Taksim mey~ 
gelerek kolordu ku•aadaa .,.~ 
önGnde bir resmi reçlt yapaca~ 
AJay )dJprilden sreçerken npurl" 
tarafından düdükle Mllmlaaacaklll" 

Ôtleden sonra cemiyeti beledi,. 
mecllıi umumll 'rillyet ..... ..,
mtırekkep bir laeyet kolor4a ıs-' 
daa Yeklllnl alyant edeeeldlr. 

Gece Bayult, Takdm raer'" 
lannda, Osküdarda Ş.aapqab 111' 
yat fttekler ablacakbr. 

Mabadele komilyonu 
bugiln toplanı~ 

Mubte1it mGbadele komi~ 
heyeti t mumiyeıi bu,.On amu•I 
içtima aktedecelıttr. """ 

Ba içtimada ruznameye '#' 
olup geçen içtimadan kalaa •~.r 
lelerle, son notalanmı.za kaf1I ~ 
mn ceTabı mGzakere ecllle~;., 
HGkGmet ve heyetf mar~lr. 
noktal nazanna l'lSre mObad~.w& 
leri muhtelit omlıyou ~ 
ettftfnden bu içtimada ~ 
misyonun muall&k işler ~ 
vaziyeti teabit edilecek ·n Y~. 
nıeaai programı tayin edil•~-

Yeni Unif ormd ttll! 
Ordudaki zabltlerlmls I~ 

mevsimde rahatça taf•llJ!ia ,,..,,. 
yeni bir üniformanm kalt ~ 
zuubalıatir. Yeui ibaifonDa. ,;--,.-t 
nın devrik olmuı, elbı.e kıl' 
ile ayni renkte gCSmlek .. 
tasavvur edilmektedir. t/I 

Mamafih bu hususta be11GI fi 
karar yoktur. eaib tasa~ .... 
tetkik halinde bulunan bu •:,... 
de daha ıiyade tasarruf •• • 

nazarı itibare alınacakbr. 

Cemiyeti belediv~., 
Cemiyeti belediye tetkiki b .tA 

encOmeni ve şabelerinin 928 ıeP 
l • 

.. n .. r. 



Seırvetıerımız ltlllklk.ar~ R e serııaene 

Rizede yeni En son Bahri Kızıldan ne 
maden suyu programları musap var? 

lUn , 28 - Bir a1daaberi , ... 
lıire lllb Rtat •akta datın etetia
cle, el.Mala keaanttda ıuozlu blr 

Jntdıea IU)'U lllmıektackr. Bu suyun 
mWe .. h~lan.daa mu•tulp 
.elaaı.- taft tesir yapbll aöyleni
vor.Memba1a rota .,:zahdır. Man-

tarlı ıl .. lerle ıetirtilea auyuu terki
bi klmreviai heıWz maU~m detflae 

de membadan doldunlan şi.- dolar 
dolmaz tıpasını atmaktadır. Btr kaç 

aaat aonra bu huıa ıayboluyor. 

" 
Alman sanayii 

Berlin 28 (A. A.] - Son üz aya 
ait iıtatlstikler, saD&yiln bir çoğunda 
lktisadi vaziyet itibarile salah hasıl 
oldutunu ıöıtermektedir. 

Venizelos Berlinde 
Berlin 28 {A.A] 

M. Venizeloı Berline gelmiştir. 

Sovyet kur§unları 
Mo ıkova: 29 (A.A] - Tas ajan

ıı bildiriyor: Dün Almanya sef are-

tine tndt edilen Sovyet notHında 
Çba mehafllinin beyanatı hilafına 
olat'ak btr çok ıovyet tebaasının 

muhakeme ed llmekıizin kur,una 
dizilditi bilhasaa eylıllün yirmi üç-

ünde mGteaaddit thnendifer aıne
leıinin idam olunduğu iddia edili-

yor. Notanın ıon fıkrasında sovyet 
hükumetinin Çine tiddetli bir itiraz 

notası nrilmelfDi Alaanyadan Uti
nıa1 ettiği ve hllkdmetin Çinde bu-

t 
lunan ruıların bayatını müdaffa için 
hıukabele bilmiş tedbirleri almak
ta tereddüt göstermiyeceti beyan 
olunuyor. 

Hep harp hazırlığı 
Moskova, 28 [A.Al - Harbinden 

r.-
• bildirildiğine göre Çin kumandanlığı 

kıtaat için kışlık karargahların hazır· 
Janmal!ını emretmiştir. Harbin ve 

Mukden şehirlerinde beya:ı Ruslar a• 
rasında muhafız kaydına devam olun· 

Atiıaa 29, - M. V.-alseloı Teş
rlnievvefin 01tuada Atinaya avdet 
edeeektir. Yunanistanıa bahrt pro
~rar.unı kat't btr ıekUde tes.,it l\o-ln 
M. Veabeloaua gelae•İ beklenil
mektedir. 

M. V enlzel09 geldikten ıonN 
bOtün uki baıvekJil.,., aazırlar ve 
kükOmet erklnı, ıiyasi fırkalar rü
esası ile İnglfü: bahri heveti büyiilır 
bir içtima aktedeceklerdir. 

Yunaniıtan hükumeti el'kanı 
arasında bahri proı'Hvn için iki ee
reyıırn vardır: Ağır .-miier sabn al. 
mamak,tahtelbahir u saire gibi hafif 
vesaiti bahriye teti~rik etm1ık. Aju 
gemiler Hhn abndı~ı takdirde Yu
nantstanın 150 milyon rlrahmi sene
vi fazla masrafı olacKktır. 

Aakara 29 - 811 ıene Millt 1'6-
rk T91> konrreshıcle mevzubala ı 

olan huıuaat arasıada memleketimiz
de kız.! Yak:ayH hakkında raporlar 
okunm1ı&f oldutu malumdur. 

Okunan bu raporlar •ÜJldere-
catuuian anlaşıldığına glSre memlekti 

mizde 1923 ıeneainden 1928 seae
ıiae kadar geçen altı ı enelik mild-

det lçind~ 10902 kızıl musabı ıörül 

rıtÜf ve bunlardan 1905 i v&(at · et
miştir. 

1928 11cnuinde kızıl en çok vukua 
gelcıiği me:m!eket Konya vilayeti
dir. 

safffet ~a snsnvrn~e 

Yeni maarif s·r köyde70 . . . ., 
emınımız ev vaııdı 

J 
Erkek muallim mektebi mGıfürü 

Saffet beyin, Behçet beyden. inhi
lileden lıtanbul Maarif Eııninliğine 
tayin edilmesi münaıip görölmü,tür. 

Maarif vekili Cemal Hüanü Bey 
lıtanbula geldiği zaman bu tayin 
keyfiyeti kat'iyet kesbedecektir. 

Saffet bey erkek muallim mektebi 
müdüriyetinden evvel lstanbul Maa
rif müdürlüğünde ve Maarif müfet
tişi umumilitinde bulunmuş çok 
kıymetli bir maarif çinıia:dir. 

3 kişi kayıp 
Zabıta son 24 saat zarfında ta

gayyüp eden üç kişiyi aramaktadır. 
Bunlardan biri Beşiktaşta yüksek 
bir ailenin nez.dinde mürebbiyelik 
eden Münevver H. diğui 8&yoilundn 
Bostan başında oturan Ahmet Şa
ıu. er. uçuncu•u Je Halim isminde 
bir gençtir. 

Silivri lıaxaı.una tabi e~IaJiye kt.
yilncle çık.ut b r :rang,nda 70 ev ve 
samanlık vanım~tır. Vilayet dün ıi
Hvrl kaıasırın röıadudiği hır td~raf
tA yangm ha.kk uda tahki'Katca bu
lunmak i ı.erc bir heyet te.şkil!ni ve 
nıüsebhiplerirıi:a .ıalıirc ihra<:ını bil-
dirmiştir. 

Ko11yad,a kar 
Konya, '29 {A.A] - Mülhakabn 

bir çok yt~lf'rine yo:}an yağmu l .. r
dan huıl ol n a.elfer oldukça tah
ribat yapnuşıır. Zivuik nahiye5l cl
yarma dort parmak yük,ekliiinde 
kar filil'mışt.r. 

--M---

y ali.udiler aleyhinde 
Londra: 29 (A.A} - Filistin hü 

kumeti ynhudilet aleyhine tahrik
imiz nc,riy atta bulunan üç arapça 

&2 aeteyi kapı:tnıııtu. --
Maliye vekili bugün llint ongresi 

Lo11dra , 29 r A.A) ·- Delhiden 

geliıvor g~le11 .bir td3'raft.a, naethur Geııdi-
J nın Hmt k•>n&tes,nin riyaat\tini der-

la:anir, 29 [A.AJ - Maliye vekili uhted~u. imtina etıneaine binaen 
Saracoğlu Şükrü bey bugün Gül- mezl.ur korır:ıe tarafından Javalınr 

ınaktadıt. · 
cemai vapuru ile lıııtanbula müte- ~alnehru . n~muıda diğer bir milli
veccihen hareket etmi ... tir. y~t~~n eni\ reia intihap olunduğu 

F~1~id:liiihl'nurr~1h;no:=;;;-;;;;;;;'.;;n:;~;:6~~=~~~~~~:ıL:'::.'~b~ı:•d;ır~ı;u~y~ot;·~,_,, ...... ?""==~====-===-= MilılflıDm ıonır mes'eUen Dırü müzaıı-teıresnıne <dlo@ırllJI K 

lngiliz " m;vekili deniz silllhlarının tahdidini 
milzakere için Amerikaya harel;,et etti ! 

,\1:ÜDAF AA MASKESi AL TINDA DENiZLERDE ÇOGALAN SiLAHL 

• nizlerde iki kuvvetli devlet 1 mi nutuklarda söylenen Bu ıöder ARIN AKIBETi NE OLACAK? 
re1 :ıı, fU yakınlarda, bütün dünyayı şimdiye kadar İngiltere ile Amerik ' 1 kabul eden M. MacDonald şu beya-
a akadar eden en mill · bi • • ı • tnata b l 1 • 

1 
. .. k . ıım r me- arasında aynı mes e e etrafında A u unmuştur : " ngiltere ile 

ıı e enın muza eresı için tenı i 1 q k ınerflc d • 
1 

İ .
1
. 

1 
asa ge- cereyan etm ş o an muı:a erattan a arasın aki bahri vaziyetin 

çıyor ar. ngı ız >aşvekili M M I"kk' d·ıd·ği • . geçen üç . 
Donald ile milttehit Anı . . • ac mülhem te a ~ e ı '. ıçm haizi lki nıe •eneye aıt ıeyri ve tarihi 
ku ti i . . U h Merıka hü- ehemmiyettir. Bız k •ndı hesabımıza ır. nıleket ara11nda ııkı bir itilaf 

m er reıııc m uru Hoo , I k h LlZUhlunu lıb t 
devletler arasındaki b 'h _ ver, her hanili bir tefe Ü ve e anette nıa l il a etmektedir. Bu uzlat-

a rı tes- b l l k t' ng tere veA 'k h kk lihatın tahdidinde ilk d u unmadan evve , anca ne ıceye duA-u k d ınerı a a ında ol-
iizre mülakat edeceklerdi;mı atmak intizar edeceğiz. büyük b•. arh bUtiin düny.ı için de 

• Ş ır e emnı· tJ h 
Bir iki aydan beri, M M acD erbıırg, 28 [A.A] - M. Mac dra ve W . ıye a.iı:dir. Lon-

ld' A 'k ' 0
"' Do ld B 1 aşınrton hGk:':ı ti ini na in merı aya bahaedilen aeya. na eranıarya vapuru l e saat mes'ul rical' ııme er n 

bati nihayet bir hnklkat haline in- rt yed~ buçukta hareket etmiştir. oldutu lca ı -~~·ında temaa elzem 
kılap ediyor. Bu mülakattan çıka- ••ve~.ı akşam yemeğini gemi ka- hl ki na~ •ndeyhn, iki millet 
bilecek netice } akktnda gerek ptanı ıle blrJikte yiyecektir. a a ve sanh surette demokratik 
Macpon:ıtd, gerek M. Hoover resmi va ~~iı, 29 [ A.A ] - Beral'garya makasatlar dahlliude büyük bir rol 
v~ s~y. sı nutuklarında 8011 derec kk nun Şerburg limanında te· oynamahdrlar. Bu aeyatten 1 d h 
ıukbın olduklarını göylediler. Res· ;e 1 ufh ebs!1asında Ekselaiyor gaze- neticeler elde tdeceğim' ay a 

ea mu ıı ırleriuden birini nezdine rıJll'.. ı u~uyo-

camnııe Desınıouınns 

Müzakere kafi görülüyor. - Dör
düncü ve son celse. - Hüküm! 
- Danton : " Bizi hemen giyo -

tine götürebilirler ! ,, diyor. 
Y auı: : H nrl ROBERT 

CAMİLLE DESMOULINS KARISI LUCILE 

Meb'uılardaa Vadler ile Vol.:land \ ~ip ko~~ımak, zorla sürllklemek 
hemeA bu emirnamenin bir ııuretiui ıcap ettı. 

ı 
"'

ahkemeve koştular· ürüncü Danton mahkeme salonundan 
a ıp • ' ~ 1ı •f c.,~e ha 11amışh. çıkmadan evvel şu son atı ane sayu 

Tam da vakitti! hayı fırlaih: 
Bütüa maznunlar ayakta idiler. - Üç aya kalmıyacak, millet 

Hepai de Dantonla birlikte bağrı- düı•a•larımı~ı par\\a parta edecek! 
yorlardı. Danton velveleyi baabran Bu tahmlnınde pek aı >:•uulnııştı, 
gftr ıeıi ile, Fouquier-Tinville ( fu çünkü o gü11den ıonra Saı~t- Ju.ıt, 
kie teavil ) den müdafaa ıahitleri- Fouqlner - Tic.ville, R.obespıe.-re Ih· 

i _ .. bkemeye celbici tabp edi- tiliile k~n borclannı 3dediler. 
n ı::ı ...... -'d" . 
yordu. Katip hükmü tcbliğa g~ ığı za· 

Avni zP.ananda komite azasından man Danton: 
birkaÇuun dikt türHik taı:ıavvuriannı Hacet yok! Bizi hemen giyotine 
alenen medt1e ihbar etmek iıti· gotürehiltrle-r; biıi öldil11iinler, kafll 
yorJardı. Camille Desmouliı (kıunil de-

Fonaui~r • Thıvilie ft"nıt halde mu!en),. gelince, o bir köşeye o-
sıkışmuı: Dantonun göıııie,·diği cul''- turmuş, se11lz ıessiz ağlıyordu. 
et karşısında eıilmiJ, kudretli sesi On beş mahküm vardı, idam 
kılJ'şısınd& nağıfıp olmu!}tu; ne ya- hükmü derhal icra edilecekti. 
ı>ac~f:ıru~ nasıl bir h11.ttı hareket Mahkümlar · etgiha iki yük 
ittiluu edecejini bilmiyordu. arabaaı ile i'ldeceklerdi. Desmoulla, 

Bu esnada n.übaşlr geldi, iki ikinci arabada Dantonun yanana 
meb'usım kendiılni müstacelen ırö- bindi. 
rnıek istediğini aöylcdi. Muazzam bir kalabahk etrafla-

Derln bir nefeı abp salondan rmı kutatmıt: 
çıkb, Saint - Jul!lt ( ıen juat ) un _ yaşasın Cümhuriyetl Diye 
Vt!rdiği eıftirnameyi sevinçle aldı. bağınyordu. 

Enı:rnameyi Gkur okumu: derhal Danton: 
içtima aalonıına ko•tu, söz alarak -., Havvanlarl dedi. 
muhflkeme n kifayeti hakkındaki ~ 

Biz geçerken yaşasın Cürnhuri
yetl Diye bağnyorlar. Bir saat saat 
sonra Cümhuriyetin başı olmıyacakl 

ernri okudu. 
Daha bitirmede Danton : ulur-

ca11ına bağırdı. 

- Mahkemeyi tahkir etmediti· 
mlae rullleti iıhat ed ... rim. 

Dik bir kaç aes: 
- Doğru diye cevap verdi. 
Heyecan soll dereceyi bulmuttu; 

bu adaletsizllk kar41sınd a hayret ve 
infial içinde olan halk gittikçe bariz 
bir cıtrtte maznunlar lehine nüma
yitte bulunuyordu. 
Danton ıalonun nihayetinde meb'u ı 

Vadlerle Vouland'lll gizlenmete ça
lıttıklannı ::6r0oce, onla~ l~aret 
eder~k: 

- Bakın, bakın! Şu alçak katil
lere bakınl Bizi buraya kadar takip 

edlyorJar. Ölürken bile yakamızı bı
r aknuyorlar. diye batırdı. 

Vadlerle Vouland derhal ortadan 

kayboldular, reiı te bu velvele için· 
de celaeyi tatil etti. 

* • • 
Erteai gün muhakemenin dör-

dlhıcG ve ıon günü idi. Celse açı· 

lnıca juri aı:aıı kifl derecede tenev
vür ettlklerlnl söylediler. 

Binnettce maznunlara ıon bir ı6z 
bile süyletmeden reis muhakemenin 

bitlitinl söyledi. 
Bunun üzerine bir feryat koptu 

Dantoll: 
- Hiç bir vesika ibraz edilme-

di 1 Hiç bir şahit dinlenmedi 1 
diye batırıyordu. 
Lacra ( lakrua ) cevap verdi : 
- Alçaklık 1 Alçaklık 1 Bizi mu-

hakeme etmiyorlar, öldüriiyorlar. 
Canıille ( kamil )e gelince o da 

kemali itina ile yazdığı müdafaa
nameıinl hiddetleyırtarak Fouquler
Tınville la kafaıına fırlattı. Rei• 
bu hrtın• karı11111da ıesııı ve ha· 
rekebıiı duruvordu. 

Muhakemeden ıonra, müdafaa· 
namenin toplıman p ... rçaları bll'ahere 
Lucile ( lusil ) in eline geçti. 

Ludİe'i vapıştıtı kanepeden çe-

[Bitmedi) 

Adapazarııncıa 

Patates ıslah 
istasyonu 

-' 
Adapazarına : Patates ıstasyonu 

ite 'l'rakyada tetkikatta bulunan 
ziraat umum müdtirü Nakı b. git· 

miştir. 
Naki bey beyanatında demiş· 

tir ki: 
•Adapazarı ıslah istasyonu için 

311 dünilm arazi alınmıştır. Istas· 

yon bu arazide tf'!şkil edilecek ve 
iyi neticeler verecektir. 

Patatesın kıgın ekilmesi için 
yapılan tecrübeler muvaffakiyetJe 

neticelenmi~tir. ilk baharda ek~· 
lenlerle bunlar arasında fark go· 

rülmek.le beraber köylünün pata
tesi kışın saklamak gailesi kalk· 

mıştır. 
yemlik ve ispirtoluk patatesler 

için yapılan tecrübelerde Alman 
cinsinden (kokan) ve (datruvald) 
cinsleri muvafık görülmüştür. 

Muhite tetabuk eden (Ebanos) 
nevi dönüm ha~ına 3600 verilmi~
tir. Halbuki diger cinsler 2000 
kilo vermekte idi. 

Edirnede tetkik ettiğim mües
seseleri iyi buldum. 

AlpuHu fabrikaeı hu sene 30 
bin ton pancar işleyecektir. İspirto 
fabrikası da 4-00 bin kilo io:ıpirto 
işlemiştir.,, 

Otuz bakkal 
mahkemede 

Petrol& kolza yatı karışbrmak
tan maznun bakkallar aleyhine ika· 

m e edileD davaya dün ikiuci cm• 
da devam olundu. Müddi teker 1'• 

petrol lnhitarı idi • Dan edilen .. 
lerde tam 30 bakkal. 

Bakailardan fahri efendi şu iddi-

ada bulundu : 
- Bende• alınan ıaz ve beaıia 

iki ayrı tiıeyc kcnarak lfitti. Kim· 
yahanede Ozeri kolza yağı yapılul 
bir şlıenin etiketi dü4miif. Be-
nim şiflerimin yerine de lfte bu 
kolza yağı tişeıi tahlil edilmiş. Ke
yf iyet kabili tahkiktir. 

İnhisar idaresinin vekili: 
- Fahri efendinin tddla11 dot

rudur. Kendiıinden tlkayetimiı yok· 
tur." dedi. 

Mahkeme bu huıusta cereyan eden 
muamelenin şeker ve petrol inhlPJ' 
idaruinden sorulması için muhak .. 
yi 13 te,rinievvele tf'hlr etti. 

Ka:Eanaır 
Serseri kurşun 

Uakapamada oturan Fatma lsanım 
Arpacılar caddesinden geçerken ser
seri bir kurşun sağ ayağına hahet 
ederek yaralamıştır. Fatma H. Kadi• 
sinin Yusuf ismiııdeki eski kocaı 
tarı fından yaralandığını iddia arle· 
dı~indtn Lu cıhetten tahkikat yapıl· 
maktadır. 

Bir duvar yıkıl.dı 
Kadıkoyündc Acıbademde Necip 

bey sokağında bir duvar yıkılmış ve 
hacı Ahmet isminde biri ağır surette 
yaralandığından tıp fakfllteıine kal· 
dırılnuşhr. 

Ezip kaçtı 
Pangaltıda oturan Recep Ef. 2062 

numaralı olomobilin eademesine m.a· 
ruz kalmış 're bacağından yaralandılı 
cihetle ıol ayağı•dıır: mecruh olmut 
ve hastaneye nevkcdilmiştiı Şoför 
firar einıi§tir. 

Birinci kattan aşağı 
Ortaköyde yaı.Hlruak.ta olan yen.i 

bir Linnda çalışan amele Dwmuı hi· 
ııanın biril"r.i katındıuı d'i~"'ıık ka• 
burğalan ~rılmıştır. 

Bir kadın ezildi, 
2081 numaralı otomobil Gedik· 

pa§ada ıuadam Mariye çarpmıı H 

sol kalçasından yaralamıotır. 

CeırhDer 
Tehlikeli bir cerh 
Çenberlitaşta kebapçı Mehmet ile 

Kamil, Hüseyin isminde birini bıçak· 
la tehlikeli surette yaralıyarak kaç· 
ıı.ıışlardıı. Mecruh C"r .. shpo9& hts a• 
l"eslne kaldırılmıı, cinayeti yapan• 

sna U:kiaf o ~ş~nmışnr. 

Kim çaldı? 
Kumkapı şimendifer istaıyoau 

gişe memuru Cevdet bey dttn gifo
deki hasılli.h saymakta iken Mustafa 
isminde biri gelerek, Cevdet heyin 
önlindcki 62 lirayi kaparak ~kaçmıı· 
tır. Bilihara polisçe yakalanan Mul" 
tafa bcıyle bir \·ak'adan baberdır 
olmadığım bayan etmiştir. Tahkjkata 
devam olunmnktadır. • Bir cesedin muayenesı 

Büyükrlerede otur~a post~ mttdü· 
rü Lutfi beyin zevceaı Rı~kıye ~·· 
nım evvelki gece vefat etmış ve be,e-
diye doktoru Rıfkı B. muayenetini 
icra ettikten sonra müteveffa k.adınl• 
ıskatı cenine te§ehbüa ettiğini teapit 

etmif, muddei umumiliğ•. de haber 
veril111iıtir. Yapılan tahkikat oeüc~ 
sinde cesedin morga nakline lüzum 
görülmttıtür. 

Şeker ve Petrol 
Ecnebi hükftmetlerle yapılan tlıo. 

earet muahedclerinde petrol ruml 
13 kurut olarak konulmu,tur. Bu 
mıktara inhisar reııml de dahlldlr. 

Yeni ticaret mukaveleleri tatbik 
edildiği zaman inhisar idareli hıbl· 
ıar reamlni almayacaktır. Fakat P..t• 
rol ve benzinden aynca yGzd• altı 
muamele vergiıi alınacakbr. En-eollce 
petrol ve benzin üıhiAr• tabi • 
duju lçin muamele verriai alınmı· 
yordu. i ti 

Çekoılovakya ile oranu.zdak bl • 
caret iHlifnanıeaiııin mçildkdetf il r 

· ti e ma •kaç gön evvel bltmıı . beri 8 mlaU 
naa blr kaç gllndeP f tari 
reaim konuJmuıtur. Bu asam • 
f i tatbiki ıeker ftatlanada ufak 
b~~ ~ereffü yapmıftır. Çek tekerle
rinin pahalı old'!Aunu g8ren tacir
ler ruı oekerJerlnı aatıD almaktadır. 

Mamafih Çek mallanna t&tblk 
edilen az.anıl tarifenin şr.ker fiat• 
lerınde mühim bir tesir yapmaya. 
cafl anlaıılmakt dır 
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- Hiç; kımıldamadan durursan bir portreni sana yaparım. 
- Öyleise beyhude soyunmayayım ... 
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iyilik 1 - Peki amma, herşcyc kadir Haham fena halde kızmış: 

8
. M • • • • olan Allah, bunu yapıı.cnğ'ına, odun- - Aptal oğlan! demiş, mucize 
ır ıun, ıbtiyar bır haham, bır cuya yolu gösterse, bir torba da af- dururken para sarfetmeğe ne lü-

çocuta din dersi veriyordu. Cenabı tın verse daha iyi etmez miydi? zum var?:. 
hakkın iyiliğini anlatmak için şu 
fıkrayı nakletti: 

- Vakti evailde bir oduncu var
mış. Bu oduncu bir gece ormanda 
yolunu kaybetmiş. Ormanın içinde 
perişan bir halde dönenip dururken, 
bir ağacın altında yeni doğmuş bir 
çocuk görmüş. 

"Allahıml demiş, bana yardım 

ette fU çocuğu kurtarayım.,, 

Duası kabul olmuş. Adamın g<S
ğsünde iki meme belirmiı. Çocu
ğu başlamış emzirmeğe .•• 

Hahamın s<Szünü dinleyen ta
lebe ıormuş: 

- M•k ,.:~:!!. ilimad•m 1 
kalmadı. 

- Neden? 
- Çocuğum olmuyor didim, ba

na Adayı tavsiye ettin. 
- Peki 
- Bu yazı Adada geçirdik, ka-

nm gene hamile kalmadı. 
- Sen karınla beraber miydin? 
- Evet. 

- Öyleyse kabahat bende de-
ğil. Ben Adayı yalnız karına tavsi
ye etmiştim. 

Nasrettin Hoca! 
- Ağalar : Bazan öyle yanlışlar 
oluyor ki bu kocaırıan kama bile 

kazımağa kafi gelmiyor. 
-17 -

Konyada geceleri geç vakit so
kaklarda dolaşmak yasaktı. Polis 
devriyesi vuifesini gören yeniçeri
ler Nasrettini yakalayınca: 

- Böyle geç vakit sokakta ne 
arayorsun? diye sordular. 

O ana kadar yeniçeri eline düş
memiş olan Hoca -~o~ktu, dili tu
tuldu, ne ıöyleyecegını şaşırdı ve! 

_ Şey ağalar, dedi, tam yatağa 
yatacağım sırada aksi tesadüf açık 
kain kapıdan uykum kaçtı, ben
de arkasından çıkbm, onu arıyo
rum. 

FeyzuJlah efendi nihayet Hoca 
Nasrettini, o kadar uzun zamandan
beri emel edindiği Konya medrese• 
&ine yazdırmışb. 

Afacan gencin artlk sevincine 
hudut yoktu. Medresedeki arkadaş
ları ile pek çabuk ahbap oldu. 
Bunlann içinde Anadolunun her 
tarafından &'elmit gençler vardı. 
Vakıa o zaman birçok şehirlerde 
medreseler mevcuttu. Fakat bunla
rın biribiri Konya medresesine be
nzemiyordu. 

Hoca, medrese de pek çabuk 
ahbap buldu demiştilc. O, aynı za
manda pek çabuk ta arkadaşları 
arasıntl!l tabiatındaki nekreliği gös
terdi. Herkes, onunla alay edenler 
olmakla beraber zeka ve ferasetine 
hayran kalıyordu. Bir kere okudu
ğu derslere çok dikkat ~diyordu. 

Evvelce de yazdığımız gibi ara
b!yi sev<liğ3 ve cerre çıkmayı özle
diği :ç:n dnha ilk mektepte iken 
de ( er J!erine iyi bakardı. 

On:.ın bu s1.1ı·etle çalışmasına in* 

Kemalettin Şükrü 
....,-.,..... ... ...... 

zimam eden zekası dır ki hocayı 

kadı, müşavir, müderris ve hatta 
ıefir yapmıştır. 

Konya medresesine her tftraftan 
talebe geldiği için bunlar arasında 
çok aptalları da vardı. 

Bir gün bunlardan biri ile Kon
ya içinde dolaşmağa çıkan Nasret
tin, kendi küçük yaş safiyetini un
uttu ve yanındaki arkadaşı ile ala
ya bile başladı. 

Bir cami önünden geçiyorlardı. 
A:~ka~aşı ilk defa Konya da gördü
g~ ~marelerin nasıl yapıldığına bir 
turlu akıl sır erdiremiyerek Nasret· 
tine sordu: 

- Bu kadar b\iyük minare yap
mak için bu derece uzun boylu 
adamları acaba nereden bulurlar? 

Hoca, evvelce Sivrihisarda mina~ 
reyi ilk gördüğü zaman onu dalsız 
budcksız bir eğaç sandığını pek ça
buk unutmuştu. Arkadaıının sualine: 

-Amma yapbn ha, dedi, hiç .dün
yada öyle senin zafü.ettiğin gibi mi
nare kadar uzun insan olur mu? 

- Peki amma, eğer böyle uzun 
insanlar yoksa bu minareleri nasıl 
yapıyorlar? 

- Bunu . bilmeyecek ne var. Ev
vela yerde yapıp hazırbyorlar, son• 
rcı da bcış yokan dikiyorlar, olup 
bitiyor. 

Nasrettinin medresede tahsilde 
bulunduğu demlerde böyle bunun 
gibi pek çok alaylan vardı. Bir gün 
ayağında büyük bır çıban çıkmış, 
ağl:ıyıp, sızlayacağına derhal Cena
bı hakka şükür etmeğe başlamıştı. 
Bu hal sade arkadaşJam ın değil, 

ölürken. 
Hasta son nefesinde: 
- Burda mısın Ester? 
- Burdayım kocacığım. 

- Oğlum Mois nerdesin? 

- Buradayım babr. 

- Abraham? 

- Ben de yanındayım. 
- Katibim 

mı? 

- Burda. 

aalamon da bur da 

- İyi amma, dükkannımda kim 
kaldı? .. ya hırsız girerse? 

medrese hocalannın da nazarı dik
katlerini celbettiği için sordular. 

- Neden şükür ediyorsun. in
san, hiç bir yerinde yara, çıban çı
karsa şükür edermi? 

Hoca cevap verdi: 
- Elbette eder. Ayağımda çı

kan bu çıban ya maazallah gözüm
de çıksaydı o zaman ne halt eder
dim. Bunun için aJlaha şükür lazım 
değil mi? 

Bu cevap ve bu ince nükteli 
söz içinde, iyi düşünülecek olursa 
( bulunduğu hale şükretmek ) lü· 
zumunun inca felsefesi vardır. ,, 

,,. . 
Medreseye yazıldıktan beş on. 

gün sonra Hoca tekrar hl\mama git
mek lüzumunu hissetti ve Konyaya 
geldiği gün girdiği hamama gitti. 

Bu defa, başta hamamcı olmak 
üzere bütün tellaklar Nasrettin ho
cayı daha kapıdan karşıladılar: 

- Buyursunlar efendim, hoş gel
diniz, sefalar getirdiniz. 

Diyerek derhal baş sedire geçir
diler. 

Nasrettin, daha beş on gün ev
vel kimsenin kendisine aldın' et
mediğini düşündü ve bütün bu iti
barlann, o zaman çıkarken verdiği 
bol bahşiş iç.in olduğunu onlamakta 
güçlük çekmedi. 

-Vay kurnazlar vay! dedi, geçen 
sefer surabma bile bakmadı la, rşimdi 
azman verdiğim bahşiş gibi para ko· 
parmak için etrafımda pervane olu
yorlar. Bir iş edeyim de görsünler. 

Hamamda güzelce yıkandı. Tel• 
laklar sırmah havlular, sadef kak
malı nalınlarla hocanın etrafında 
dönüyorlardı. 

Nasrettin, yıkanıp çıktı, giyindi. 
Kapıdan çıkarken bahşiş almak için 
dizilen tellaklara sadece bir akçe 
verdi. 

Adarncatıdar hayret içinde fÖZ• 
(erini açblar: 

- Molla! dedileır, bu verdiğin 
para azdır. Sana o kadar izzet ve 
ikram etmiştik. ayıp değil mi? 

Nasrettin hiç istifini bozmadı: 
- Geçen ciefa geldiğimde ne 

bahşiş vermiştim? 
- On ~!.:-;~ı. 

Te111izlik 
Hammal İbo, bu sene deniz ha

mamına gitti. Gişeye yaklaşıp sordu: 
- Bilet kaç paraya? 
- 15 kuruş. Amma 12 tane alır-

sanız tenzilat yapanz. 
- İyi amma ben 12 sene yaşa

yacağımı nereden bileyim? 

Tedavi 
Öksürükten nasıl kurtuldun? 

- Doktor tedavi etti. 
- Hangi doktor? 
- Mehmet bey. 
- Hidroterapik üauJile mi? 
- Hayır, berbat bir müsul ile. 
- Olur şey değili Artık ökıür-

miyor musun? 
Cesaret edemiyorum. 

Hasta 
Doktora: 
- Ne halde olduğumu bilmez

siniz doktor bey ... Kara ciğerim iş
lemiyor, midem hazmetmiyor, baca
klarım şişiyor, gözlerim görmüyor, 
gırtlağım kuru , ben de pek iyi 
değilim! 

Borsa mı 
iki musevi konuşurlar: 
- Karımın harareti \rar. 
- Ne kadar? 
- Dün 38 di. Akşam 39 a çıkb. 

Bugün 40. 
- 41 i bulunca aat l 

Vasiyet · 
Avrupada, bir otelde can çeki

şmekte olan Rebeka, kocasına de
di ki: 

- Eğer ölürsem, beni burada 
gömme. Cesedimi İstanbula götür. 
Burada rahat etmem. 

- Pahalıya mal olur. Amma 
hatırın için başka bir şey yaparım. 
Seni evvela burada gömerim, eğer 
rahat etmezsen, o zaman İstanbula 
götürürüm l 

Trende 
iki musevi ayni vagonda idiler. 
- Nereye gidiyorsun? 
- F.r~nknlfÜne: 
- Erenköyüne diyorsun ki, seni 

Pendiğe gidiyor zannedeyim. Amma 
sahiden Erenköyüne gidiyorsun, ne
den yalan söyliyorsun? 

- Tamam. O zaman bana hiç 
aldmş etmemiştiniz. Geçen seferki 
on akçeyi bugüne ve bu günkü bir 
akçeyi de geçen defaya sayınız. 

Böyle diyerek hamamclyı ve tel
lakları dili tutuk bırakarak çıkıp 
gitti. 

Konyada o devirde nevima ida
rei ürfiye hüküm sürüyordu. Gece
leri sokaklarda geç vakit dolaşmak, 
fenersiz gezmek ve silah taşımak 
yasaktı. Fakat Nasrettin, kabadayı
lık için değil, babasının yadigan 
dır diye yanından uzun bir kamayı 
eksik etmezdi • 

Bir gün, yolda gelirken su ba
şının adamları hocayı yakaladılar, 
üstünü aradılar. Uzun kamayı bu
lunca hiddetle sordular : 

- Molla bu ne ? 
Baha yadigarı. kamasının elin

den gidecegi korkusu hocayı şaşırt
ts.Maamafilı daima olduğu gibi yine 
hazır cevaplığı bırakmadı: 

- Ağalar ! dedi, ben medrese 
talebesiyim ondan yanımda bıçak 
taşıyorum. 

- Medrese talebesine bıçağın 

ne lüzumu var? 
- Ara sıra kitaplardan yanlış 

kazımak için lüzum oluyor. 
- Hiç yanlış kazımak için bu 

kadar büyük ve uzun kama olur mu.? 
- Nasıl olmaz. Siz medreseye 

gitmiyorsunz ki bileseniz. Bazan 
öyle kocaman yanlışlar oluyor ki bu 
bile az geliyor. 

Su başının adamları medrese 
nedir bilm~dikleri, kitap yanlışları
nın nasıl düzeltildiğine akıllan er
mediği için hocanın kamasını al
madılar ve bu suretle Naarettin, ba
ba yadigarını kaybetmek Gzüntü
sünden kurtuldu. 

[Bitmedi J 

Serbest nııntal'a 
İktisat vekaleti tarafıddan ser

best mıntaka hakkında yeniden 
tetkikata başlanacaktır. Vekalet bu 
hususta evvelce tetkikat yapan .zeva
tı Ankaraya davet edecektir. 

Serbest mıntakalar hakkında 
Avrupaya tetkikat için bir heyet 
gidcce~i doğru değildir. 

• ••••••••••••••• 
-····················· - ... ···---

- Beraber sinemaya gittiniz, biç konuşmadınız; seni sevdiği 
den biliyorsun ? 

- Hissettim. .......................................................................................................... 

Madam Levinin bir dirhem una 
ihtiyacı vardı. Kız kardeşine gitti: 

- Bana bir dirhem un verir 
misin? 

- Veremem. 
- Neden, unun yok mu ? 
- Var amma, tartmak için te-

razim yok 1 

Fücce 
- Ne o madam Markona siya-

hlar giymişiniz? 
- Matemdeyim, kocam öldü. 
- Vah vah! Hasta mıyd'ı? 
- Hayır, birdenbire öldü. 

""'u.•a ...... a.;.a. _ ? 

- Hahamhanetle düğün vardı, 
iane topladılar. Biri yere beş kuruş 
düşürdü. Kapış esnasında kocam 
altta kaldı, öldü. 

- Sözümü geri alıyorum 
mon. Seninle evlenmiyecej'im. 
birini ıeviyorum. 

- Kim, ismini söyle, ad 
ver. 

- Onu gidip öldürecek nı" 

- Hayır, sana yaptırdığım 
yüzüklerini satacağım. 

Kahvede 
- Ulan Memet ! 
- Ne var Amet? 

- Ben de vermedim. 
- Öyleyse ne duruyoruz, 

şalım. 

Tesenon u 
Geçen Nisan bir gece Rouen 

rıhtımında dolaşıyordum. Bir aralık 
Jeanne d'Arc (jan d'ark) sokağının 
ortasında dalgınlıkla bir yolcuya 
çarptım. Bereket versin ki adamın 
kavga etmeğe hiç iştahı yoktu. 

O bil'akis benden afdilemeğe 
lilzuın gördü. 

- Affedersiniz; aklım başımda 
dei)l ... 

Arkasında siyak bir redingotu, 
başında atlası hiç parlamıyan vakur 
ve fazla yüksek bir silindir şapka
sı ile maymun tavurlu, şişman bir 
müsyü. Ellerinde siyah eldiven, boy
nunda sıyah kiravat. Kuzguni kaş
lar, siyah parıl parıl bir sakal. 

Yoluma devam etmek üzere 
idim • Arkamdan ismimle bana 
seslendi. 

Döndüm: 
- Beni tanıyor musunuz? 
- Yahu seni de tanımazsam 

başka kimi tanırım? Corueille (ko· 
rney) lisesinde beraber değilmi idik. 
Felsefe şubesinde beraber değil mi 
idik? 

Şimdi ben de babrhyordum. Ba
bası Carmes (karm) sokağında la
vantacı idi. 

Grodard babasının dükkanından 
güzel kokulu pomatlar, esanslar 
aşmrdı. Pazar günleri bunlara bu
lanır, ahçı kadınlan baştan çı~ar
mağa çalışırdık. ( O devirde boyle 
f&yler yapmağa cevaz vardı.) 
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- Vay gidi Grodard vay ... Na
sıl hayatından memnun nı"!~un? , 

Dudaklarındaki tebessum zaıl 
oldu. Kahırlı kahırlı içini çekti: 

- Altı ay evvel kanını kaybettim. 
Sonra uzun 11kıcı bir aükQt. 

Grodard koluma girmi,ti. 
- Yörüy< 1 m: Dedi • Maziden 

bahl!lederizl 
Çocukluğumu.za ait bir çork hi-

kayeler anlatmağa başladık. Bunlar 
haylı manasız olmakla beraber, 
genede tatfı tatlı. dinleni.'iyordu. 

Fazla gevezelık ~tmış olacağu 
ki dilimin kuruduğunu hissettim. 
Arkadaşıma: 

- Haydi, dedim, şurada bir pa
stacıya girelim... Bir şey içeriz ... 

O isyan eder gibi bir tavur ta· 
kındı: 

- Allah göstermesin f 
Rahmetlinin vefatından sonra 
yerlere adım atmadım 1 

- Canım bir kahve içersid• 
- Yok... Rica ederim l 
İsrar etmedim. 
Bu suretle Cümhuriyet oıeY 

nına kadar geldilr. 
Orada karşımıza bir sinenıa 

tı: 
O zaman gene ben teklif e 
- Haydi sinemaya gireliPl•:' 
Grodard buna da isyan ettJ. 
- Yok, teşekkür ederinı l 
Ben arkadaşımı yola getit 

istedim: • 
- Canım girelim ••• Belki i)'J 

şey vardır ... Biraz açılırsın ... 
Grodard içini çekti : bJll 
- Yok.. Müsade et.. Ra 

linin vefatından beri ıinemaY• 
basmadım! 

O da olmamıfb. 1 
Biraz daha dolaştık. Ben d 

yorulmağa başlamıştım, Ark• 111 
mın da, koluma fazlaca aııllll 
dan, yorulduğunu anlıyordu~· lı 

Nihayet bin israrla onu bif,0111 
veye sokabildim. Arbk yo'acoll 
pmuzu giderinceye kadar 
tuk, dertleştik. 0 t 

Vakit gece yansına yaklaf1Y 
Kahve nerede ise bpanac~Ş d 

Oturduğumuz müddetçe ıı •1 
mamışbk. Evveli ben teyt•:;ı.d• 
ğını kırıp bir şarap ısnıd yo 
Bunun (lzerine Grodard • 
geldi. Jı,.fıl 

Bir bir daha, derken aıiiO 
tuttuk. Grodard eıasen 01aıee olduğu için içkiden çabuk 
sir oldu. ..,,ıılı' 

Rouen in meşhur Pr 
ıokağından geçiyorduk. 

Kendikendime: 'Jll• G 
- Başka çare yok!, ~edı bır•"1 

dardı bu evlerden bınne 
kaçmalı... d 0 o ' 

Ben daha teklif etnıe. den ' " 
hmdan geçeni anladı. Bır ıc.ur t•d 
hoşlutu geçer gibi oldu, va .,et 
runu tekrar takınarak ~er•&11brııJ 

_ yok... Rica eden"?. le ye" 
linin vefatından sonra boy 

re ayak basmadım il.. ıı. M# 
Nakili: K~ 



Kulğ)ırosta aa H~IQJAM 00 

60, 00 Türkün hukukunu 
düşünmek 13.zımdır ! ... 

Kıbr11 Rumlan tüpbeıiz yine 
Yunanlılardan aldıkları ilham ve 
işret üzerine, bir taraftan Kıbrısın 
Yunana ilhakını istiyerek, fakat 
Öte taraftan yavuz baziri'inlar gibi 
o olmaıaa bu olıun diy~rek Rumluk 
için vut salahiyet istemektedirler. 

İki taraflı bir acem kılıcı Ada
nın Türk ve müslüman sekeneıi 
bu vaziyet kartııında küplere binmiı, 
hiçe sayılmak istenen ekalliyet hu
kukunu merdane arıyorlar. 

Kıbnı Türk srazeteleri bu hidi
ıelerden bahsederken şu ıuretle 
kelim idare ediyerlar: 

Şedit hiyaneti vataniye kanun
ları dururken, ve Londraya giden 
heyeti murahhasa azası lnıiltere 
Kralına sadakat yemini vermiş me
clisi kavanin azasından bulunduk
tan halde memlektin başka bir 
devlet ldareıine verilmesini talep 
etmeleri bir cürüm teıkil etmezmi? 

Bize öyle geliyork bir Türk he
yeti Adanın bir Türk hilkQmetine il
hakıni isteseydi ıoluğu poils kara
kolunda alırdı. 

Bu gOn Ada ahalisi muhtelif bir 
kütle halindedir.Bu kütle içinde mi
ktarı altmış binden fazla olan Türk
leri ve keyfiyet ve kemiyet itibari
le ihmal edilmeyecek bir ekalliyet 
olan Ermeniler ve Katolikler bu ta
lelebe şiddetle muanzdırler. 

Bilhas&a Türkler Yunan idare
ı;inde kalmaktansa adayı terk etme
yi göze alırlar. Çünkü Yunan idare
ıinde bulunmuş olon ve elyevm Yu
nan idaresinde kalan milletdaşlarının 
uğradılan acı akipeti, kendi hayat
lan ve mallan pahasına olarak bir 
,tefa daha tecrübe etmek iste • 
ıneder. 

Esaıen Yunanlıların ne kadar şö
veninıt olduklarını ve yabancı ırk
lıarla uzlaımadıklannı tarih açık ve 
şikayetçi bir lisanla ı;öylemektedir. 

Yunan iıtiklili esnasında Yuna
niıtan ıekenesinin mühim bir kısmı
nı bıriıtiyan Arnavutlar teşkil ey
liyordu • istiklal kahramanlarının 
ehemmiyetli bir kıamı bu milletin 
evllchndandı. O zaman Atine tehri 
içinde en ziyade konuşulan lisan 
Arnavutça idi. 

Bu gün Atine tehirinde Arna
vuttan ve Arnavutçadan eser kal-

Taşrada 

KREDİ KOOPERATİFLERİ 
İzmir vilayeti dahilindeki kaza ve 
köylerde kırk üç yerde kredi koope· 
ratifleri açılacağını yazmıştık. 

Kıııtan evvel açılacak kredi koope· 
ratifleri Torbalı, Cumaova&ıodan son· 
ra Kemalpaşa kazasının Armutlu kö-
) ünde, Odemi~in Adagide nahiyesin· 
de, Bergamanın Kınık nahiyesinde 
Çejme kaza merkezinde ve Barbaros 
nahiyesinde. Dikili, Seferihisar, Urla, 
Kuıadası, Menemen, Bayındır mer
ke2 kazalarında, Tire kazasının Kah· 

d
rat ve Gökçt'n köylerinde Derrirmen· 

ere b" . d ' " na ıyesın e, Karşıyakaya civar 
Hvcı Huseı· l k. K 1 ın er öyünde açılacaktır. 

. öy er e açılacak olan diğer kre· 
dı k:oop«:ratifleri yukarda saydığımız 
kooperatiflerden sonra peyderpey 
açılacaktır. 

Kredi Kooperatifine aza ve hisse· 
dar olabilmek için bazı şartlar nra· 
nacaktır. Kredi kooperatifinin ikrazat 
yapacağı mıntaka haricinde bulnnan 
kimse fıisscdu olamıyacaktır. 

Ehliyeti medeniye ve kanuniyeyi 
haiz olmak, iffet ve istikamet sahibi 
olmak, iflh etmemiş bulunmal~, hır· 
ıızhk, suiistimal, hile, sahtekiirlık, 
katil clirUmlerile mahkum olmamış 
bulunmak, teşekkül etmiş diğer bir 
kredi kooperatifine mensup olm~
mak, mUrabahacılıkla iştigal etmemış 
o~nıak, arazi aahibi olmak veya arazi 
kıralıyarak: bilfiil istihsal ile meşgul 
olmak ş~rttır. 

* MEMLEKET HASTAtIANE· 
Si - Memleket hastahanesinin ihti· 
yacı klifi gelmediğini ve müracaat 
eden hastaların çokluğundan dolayı 
ambarlarda bulunan sedirlerle çliruk 
e~ki kayolal~nn koridorlara yerle ti· 
rılmek ıuretıyle hastaların teda\il:ri. 
ne çalışıldığını yazmıştık. 

İzmir Sıhhat ve İçtimai Mua .. 
d .. lilıt· \e net mU ur eunun te§ehbüaü ile h . 

tahane için yeni karyolalar sa:ıs 
ahnmıo ve ihtiyaç temin edilmiştir n 
. VilAyet bütçe i ~~dik edilip ge. 
lınce hastahane dabılınde yeni bir 
pa' yon inşa olunacaktır. Bunun için 
blitçede tahsisat tefrik edilmittir 

O vakit, şimdi koridorlarda y~tan 
bazı hastalar bu pavyonda tedavi 
edıleceklerdir. 

..ı ->: ~I. B~R~"EN - Bir kaç gUn-
•rıhPrı ııPhT'ımı? ,,. hıılıın11n m~ıırif 

1 
madıj'ı gibi eıki Yunanistan arazlıi 
üzerindeki Arnavut •ikene hiç rnen
zilesine inmiı, ve onlar da hemen 
hemen liaanlannı kaybetmişlerdir. 
Kendi mezheplerine menaup bir 
cemaati bir asır zarfında temsil 
eden bir millet yabancı dindeki 
milletleri mi esirgeyecek? 

Ve tarih bunun cevabını bela
gatle veriyor : 

Tisalyadaki Türkler kaç sene 
payidar olabildiler? 

Giritteki katliimlarda dökülen 
Türk kanından hali Akdenizin yü
zü kızarıyor. 

Bugün Trakyadaki Türkler ne 
haldedirler? 

Her miUetin milliyetine hürmet 
et~~ği esası idare bilen Sosyalist 
fngılız amele hükumetinden d 1 t . a a e 
ııteyen Rum heyeti, İngiliz ricalini 
Sosy~listlik ile Nasyonalistliği far
ketmıyecek kadar anlayışsız mı sa
nıyorlar? 

. ~ünyanın her tarafında Sosya-
hstlık Nasy l' 1 ona ızm e çarpışırken 
Kıbr_ıs Rumları medeni cihanın me-
rkezıne Nasyo ı· 1• . . na ızııı ısanıle Sosya-
hstlik öğretmeğe mi gidiyorlar? 

Çok ıürmeden Adada Türkten 
Ermeniden ' Katolikten eser kal ~ 
mnyacak, Rumlar amele hükumetini 
bu suretle Rum Naayonalizminc hi
zmet etmesini mi istiyorlar? 

Hasılı bizim nazarımızda Rum 
metalibi ekalliyet hukukunu boğm
ak makıadile dikte edilmiş haksız 
ve esassız bir taleptir. 

* • • 
Diğer taraftan fngiliı: kaymaka

mlarından F. Cunliffeovven Taymis 
gazctetinc gönderditi bir mektupta: 

1 - Kıbrıs vaziyetinin Tayyare 
karargahı yapmağa elveritli olması. 

2 - Mııırda tutunmanın şüpheli 
bulunması. 

3 - Filistin sahillerinde liman 
bulunmaması. 

4 - Maltanın Şarki Akdenize 
uzaklığı. 

Gibi İngiliz noktai nazarından 
ehemmiyetli hususları öne sürmek 
taleplerin redCledilmealai, ve ingillz 
hukuku hükümranisinl a.la terkedif
miyeceğinin, Rumca konuşan kanf
tırıcılara açıktan açığa anlatılmasını 
söylemektedir. 

l(_o_a_v_e_t_ne_ır ~) 
İstanbul müddei umumiliğin

den: 
İ$tanbulda Kadıkövünde bulundu· 

ğu anlaşılan ,.e fakat adresi meçhul 
olan Tavas hakimi Ce,·det beyin be· 
rayi muayene hemen Adli tıp işleri 
müdürlll~üne mlıracaat etme~i llizu· 
mu adli) e vekaletinden bildirilmiştir. 

vekaleti ticaret mektepleri umum mü· 
fettişi Müsyli Borten dun ticaret oda· 
sını ziyaret etmiştir. 

MtısyU Borten İzmir iktisadi mm· 
takasının ticari vaziyeti ve mıntaka· 
da mevcut bilumum snnayibaneler, 
fabrikalar ve bu müesseselerde çalı· 
şan ameleler hakkında malümat al· 
mışt1 r. 

~SAN' ATLAR MEKTEBi - İı· 
mirde san 'atlar mektebine girmek is· 
t~~e~ fazla talebeden hiç olmazsa el· 
lısınm kabulu için mektep kadrosu· 
nun tcvsiine teşeblıü::. olunmu~ttır. * BOSNA ve HERSEKLİLEH
Bosna \le Hersekte arazi terketmi" v"' 
Sırp lıüku · d " 
1 metın en bono almış olan· 
ara para .verilecektir. lzmir<le •a ı· 

lan taharrı> ata raı:rmen b"ı k B} p 
1 "' r ço osna 

v~I lekel~li.ler. Lulunaınadığıııdan pa· 
re aDrı.. endıl.e:ıııe verilcmemiş1ir 

un dahıll\ e , ek~l t' d : t b" t . • . a e ın en \'ılaye· 
e . ~r am~nı gcl.mıştir, Bosna ve Her· 

se.klı .ar zı sahılılerinin dahili ' 
kulctın~ müracaatla paralarını} ~ale· 
etmelerı bildirilmiştir. ep 

*. 1ZM1_R. BELEDİYE REISt _ 
Beledı) e> reısı Hulusi hevden 1 • a ınrn 
bir telgraftan kendisini Belçika 
merkezi Brükselde bulundağu aı~~~ 
şılınaktadır. 

Hulusi bey; Brliksslden Londraya 
geçecek ve oradada tetkikat yaptık
tan 140nra avdet edecektir. Hulusi 
beyin on beş yirmi gün sonra 8\ det 
edecell-i anlaşılmaktadır. * "tzMlRDE ASKERE SEVK -
Gençlerin askere sevklerin?e . baz~ 
nıemurların yardimdan çekındıklerı 
ve muhtarlarında ha.zı a~alarm tesi
rile gençler hakkıoda asıcerlik şube· 
lerine tam malumat vermedikleri an· 
laşılmııtır. 

.Mudafaai milliye vekaletinden bir 
eaur gelmiştir. Bu emirde memurla· 
ha, muhtarlara lizım gelen ibtaratta 
ulu!1ul111ası her memurun· asker 

H\:kınde icap ettiği şekilde }·ardım· 
rfı. h1 ılıııımR01 hilr!irilm .. kırr!iı-. 

B©>trS@l 
29 Eyliıl 929 kambiyo, nukut borsası :fiatları 

Nukut Tahvilut 
l lngiliz lirası 1006 1005 5( l=' ~ı l Tertip (A.B.S) 
1 Amcl'lk• dolu 
20 \'uu•n clrahml 

il l Alınan rayh' mark 
1 A l"lllfUI')'• tlliııl 

' 20 l.ey Runıan) • 
20 ı.e,,. Bulgar 
1 Feleıne,k Cilorla 
2° Fl'aueıa f'ranlu 

1
, 

20 lttılyan lireti 
20 Kuron Çt"k Jıluvak 
1 Çırunefü ııüvlyet 
1 ZlotJ Lehhtan 

206 5(1 

53 75 
49 25 
29 
24 
29 
81 

163 
216 
122 

22 
73 

50 
50 
50 
75 

75 

25 

206 50 '< ıııı ) 
53 75 ~g- 2 " (D.E 

49 25 F° =- S ., (F.J) 

29 5~ 
2ı S Galata tabtelarz D. Y. 
29 5 leıanbul tram,ay Ş, 
81 

163 
216 
122 

75 Ribt Dok. Ant. 
1}ıküdar Kadıköz Sn 
lııtanbuJ anonim Su 

75 EreğU 1\laılcıa 

2!i 
Hisse senedatı 

= J, bankuı 

37 

1 

1 

1 

1 

: 
' 
' 

!O Dinar Vog111lavya 
' 20 Belçika f'rnnkı 

1 l P.-uıa hpan~a 
114 

2C) 
79t 

22 
78 

114 sc 50 ~ lU ülga itibıır. l'tllll 
Oımaıılı Dk. 

: 

1 
20 lııvlçre frankı 
l Mr<'lıliyc 

1 

Londra] }sterlin 1006 
7510~: ] ~ 

ımııı İk füat Dk. 
Ticaret \c 111na)i 
l~naf Bk. 

Şirketi Hayri) c I 
., 1'emetlu 

llııliç,apuılnr Arı 22 72 
An. D. Y. )Olu 

1 
22 

:"h)ork 
Parl 

l\Jilano 
il IJl."rlin 
il Sofy• 

Brülacl 

l tüd; 1. IJo 

" .. 
" 
" 

1 runk 
Urcı 

l\llrl 
LC\'8 

Amstirdam " 
Uf'lga 

•1crin 
Cine.re ., 1 rıınk 
Prııg ., Kurun 
Viyana ,, Silic 
.'lfadrit ,. 1'< utn 
Vıl"ful·• ., Zdo ! 
Atlna ,, lkıılımı 

Bükrt-f 20 Ley Kuru~ 
Moakova 1 Çroneu8 

11 

Btlgrat türk llrntl Din. 
: ı 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 
Dü)unu mtıvnhbcde 

ı ı ikramiyeli demir )Olu 
li l 902 Gümrükler 

1903 faidimabl 
1905 'l't"chiııatJ Aıkcriyt 

_ 1 1903 Tertip 
t! 1904 

"t:3 1<101 1905 

~~ l 1908 'l'ertJp 
1908 .. 
1'1()9 

1909 Şehremaneti 

1139 .. 

0,48 
12 

9 
2 

66 
3 
1 

16 
3 
3 
4 

37 
24 

1062 

97 
195 

f,j 

sc 
5() 

50 
25 
2t 
75 
50 
25 
24 
50 
l:ı! 

5 ' 

29 Eylül 929 Ticaret 

Borsası f idtları 

0,48 50 .;.<: 
12 50 

9 
" .. .. 100 
Mudanya • Burta 
Samııuu Sahil 

2:! ~. 
2 75 ~ 

66 50 ~ Tramvay 
S 5~! ;"° Türki> e mUU 
) 2~ :!. İtılhrt .. 
2 7 1 tr.J itimat ,. 

16 25 •• Şark ıılgorlıı 

s 2s: CJ2 J Bozl.:urt 
8 25 :l, Anadolu A., T. 

7rJ ~ l ht. Umum. 3;1 
24 

1061 

12 r,\JJ Balya Kııruydın 
75 ' Anlaa Çimen. 

i:: Ba'kırköy ,, 
27 32 ~ Türk kömür M. 

~ 

= 
Mermer Taıı Ş. 

Hav. ı•r.ı, alektrlk 
,, ., te.mettu 

Cakndıır· Kadıköy 
lunır mu.bba 
f ıtanbul T. Ano. 
Rlbtim dok. Aıı. 
İttihat dqirmead 
fmrk mcrk c-cıı:a 

lıt. Kuapları 

Reji (h•ll taıflye.) 
Türk tüt. AaQ. 
Duban Türk ,. 
~uk detirmea. 
MUli bir Mqra. 

31 40 31 

i 
1 

1 

1 

1 

1 
11 50 4' 

1 

( OklYIYlYIClYI naır ) 
iş arıyorum 

Cinsi K. e ' 
ar· ~ ..... -=-=""-niiOio-""iO~'>" · E.c,, !~ 

Bera) i tahsil gittiğim ltalyadan 
yeni geldim. İngilizce, İtalyanca, 

usca 'e Sırpcayı mtikemmclen ve 
terceme yapabilecek kadar bilir, ) a· 
zar ve konuşurum, Ticarethanelerde 
veya her hangi bir müessesede me
saime nazaran takdir ve tensip edile· 
cek bir miktar maaşla iş arıyorum. 
Arzu edenlerin yeni postane post
restant Z.M. adresine tahriren müra· 
cnatlarını rica ederim. 

Bugda yüzde 
,.,,darlı 

YumUfllk 
Ku.ılca 
Süatu 
Sert 

· Döumc 
Sert malalut 
Dulgarittaa 
Ecnebi 

i Çavdar 
Muır 

ı Arpa 
Mercimek 
Nubut 
Fuulyo 
Siaam 
Kuoeml 
YulrC 
Un kilo 
Ekıtra Ekıtra 

: }.:kıl.ra 
Birinci ytımllf&k 

ı ., Sert 

11 
kinci 

Fındık bbuklu 
ı Fındık içi 
Sandık Lotaltma 
kanoıı 
Ceviz 

' Afiyon l\l•l•t1• 
Yapqı 

1 Afi} OD 
Tiftik 

14 lU 

11 35 
11 }(] 
10 3(] 
22 

1600 
l2S5 
1860 
1230 

ıoo 

17 

ı~ 

13 
10 
ıo 
22 
18 

1250 
ııso 
Jl70 
1150 

lt\0 

1 

: 
1 

1 

1 

' 

.. o .. ı_ok_rc.:::====~=:;; ·- _ _ _. 

irtihal 

Z ayi: Veliyesi .ol~u&um ~er~mem 
lsnıetin Kandılh Ycız lısesınden 

aldığı tastikoamesi ZB)i olduğundan 
ve yenisi alınacıtğından hükmü ol-
madığı ilan olunur. Validesi 

Mazlume Reşit 

Zayi 

Tophanede Çukurcuma mahallesi 

Hoca Osman çıkmazıııda 10 numara· 

h ve Fındıklıda Canfeda çıkmazında 

9 rıumarah valdem Nadir hanıma ait 
hanelerin tapo senetlerile kendime 
ait nilfus k6ğıdımı zayi ettim yenisi
ni çıkartaca~ıından eskisinin hUkmü 
olmadığı ilan olunur. 

Ankara Emniyet şirketi nıüessislcrin · 

den Mumcu :zade hacı Mehmet efendi 

duçar olduğu kalp rahatsızlığından vefat 

etmifıir. Cenaze namazı bu günkü pazar· 

tesi gilnü Eyip cıııniişerifinde badeleda 

defııedilcceğinden arzu eden zc~·atın tcş · 

B ~ikta§ ikinci sulh h!kimliğinden 
Hacı .Mahmut efendi mahallesinde 

rifleri ricn olunur. ~Iııl1dumu 

Mulıittin 

Ortııköyde Hamidiye sokağında 15 No ha· 
nede 336 tevellutlü Hiıseyin Hüsnü ve 

333 tevellütlü Mehmet Necati ve 331 te. 
velliltlu Cemal efendilerle 330 tevellütlü 
Lütfiye hanıma nlideleri Fehmiye bam. 
mın vasi tayin kılındığı kanunu medeinin 
371 ind maddesine tevfikan nlı1kadannca 
mıılum olmak üzre ilan olunur. 

'1 a yy < .. W'"-· b y · a u 
1 aridah 

sinema J 
Darülbedayi Tayynrc crıni)eti I tanbul,ila· 

yet şubesi t ~kilatıııın) ük:ıek gn)
ret ve mr::.aisile bu ::-eneki Ta) ya· 

re bayramı varidatı, geçen seneyf'! 

nisbetlc çok fazla olmuştur. Kaza 

şubeleri meyanında (Bcroğlu) bi
rinciliği kazanmıştır. Nahiye şu· 

Bırınt·i ı .. rınin birincı aah ~ini 
ıık~amı ast 21 buçukta yalnız mual 
}imlere talrbelere. 

Mary Dugan 

beleri arasında da Eminonü, I tik
lal, Küçük pazar, ArnavutkO) ü , 

3 Perde 
Temsilden senra tra· 
mvay temin edtlmı•t• 

I:mraz.ı dahılıye 

\EREi\1 Galata, Buyükdere, Kızıltoprak, 
Şişli, ve Fındıklı şubeleri en yük
sek dereceleri ihraz etmişlerdir. 
Dr. Nazını Hamdi beyin riyasetin· 

de bu sene yeniden teşekkül etmiş 
olan (Istiklal) nahiye şubesi idare 

ve gbğlıs ha talıkları mütabasaııı 
Doktor 

ŞEKIP HABiP 
A)asofya Yerebatan Hacı ~ " 

opartımanındıı Cumartes~ Puartelİ, Ca
35
r-

şa mba 'e Pcroenbe, Tel: llt 30~ heyetinin dün Beyo~lu l~al.k ~ırka· 
sı merkezinde akteltıklerı ıçtımaa, 
lstanbu1 vilayet şube müdürü Ha- l\1iiessef bir irtihal 
san Fehmi bey de iştirak etmiş ve Gazetemiz Sermlirettlbl Omer 

Yüksek muvaffııkıvetlerinden do- efendinin pederi Mustafa ~ 
1 kk · efendi düçar olduğu baltafıktaa 

layı kendilerine bilhas~a leşe ·ur kurtulamıyarak Zeyrekteki e•d• 
etmiştir. Bu içtimada ayni zaman- irtihal eylemiştir. Merhum matb;aab· 
da tayyare bayramı günü rozet tev· mızın bınmmış ve emekdar m'"t. 

f l tiplerinden idi. Vefatı, tertip 8eml 
ziinde en ziyade mU\af ak o an için cidden müessif bir .., ...... 
Fethi \e Enver ef. lerle Gülizar, Merhumun cenazesi dilo Z.~ 
Saffet, Maryam Kalonyan, Azo· evinden kaldırılmış, hilrm9tldırlan 

ve meslekdaşları refakatiade ......... 
dui, l\1arika Pasu, ve Suzana ha· kapıdaki aile makberine defudil• 
mmlara ta)} are şeklinde zarif hi· miştir. Ömer efendi arkad•f'••• 

rer ağra hediye cfdı-=·ı~mii~şt.ir_.l~:ıi:JNv~e~a~i~le1s_in-.eib~e~ya~n~ı~taCı:ı~·yCeEtC.,._.iiB;~ ~8888888~ Leyli - Nehari 

i Kız :~~fa~ 2~:~.ı~a~~:~~n~lı 
lXf talebe kaydına devam olunmaktadır. 
~ggg~ Aksaray Haseki caddesinde Tel. 1 t. 

Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün müracaat olunabilir. 
Şehzade başmda polis merkezi arkasında 

Telefon lst. 2539 6ıM~•IMI~~· 

Kal©ln~@)f ~ö~rlUı 
Köprüden 

Ka~ık:~:I fS 
6 15 
7 05 
7 40 • 
8 15 t 
: ;g ı .. 
9 55 • 

10 25 
11 05 ! 
ill 40 • 
12 ı5 $ 
JS 05 
.n 50 
14 25 
15 15 
15 45 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 
19 05 
19 45 
20 30 
21 
22 05 

1 

Kadıköynden Köprüden 
Köprüye HaydarpafAya 

6 15 ı - , ... J 
7 05 6 15 
7 40 7 05 
8 ıo 7 40 
8 45 7 55 
9 05 l'] 8 15 
9 50 8 52, 
10 25 9 55 
11 05 11 05 
11 40 11 40 
12 ıs 12 15 
13 ıs 05 
13 50 14 25 
14 35 15 15 
ıs 16 10 
16 16 40 
16 30 17 15 
17 
17 15 
17 45 
18 25 
19 05 
19 45 
20 20 
21 05 
21 28 
23 

17 50 
18 25 ["' 
ı8 40 
19 05 
ı9 45 
20 30 
22 05 

Beri 
Haydu1NlllllllM .. 

KapilJ• 
690 
7 11 7. 8. 
8 il 
9 11 rı 
9 il 9. 
ıo 31 
ll u 
11 48 
12 • 
ıs 08. 
13 51 
14 40 
15. 
16 08 
ı7 ıs 
17 40 
18 
18 
19 
20 
21 
21 
2S 

15 
as 
u 
• ıs 
aa 
08 n 

("] Sefer yalaıs Cuma. Puar, Ç•r
pnb• aün1crl Haydarpap)a utraya 

caktır. 

('"I Seferi ;;;;:- ftP...... ,.._ 
Pe11embc, Cuma, Pazar IJ..._... ... 
ldbedea •coe JlaydarpafllJa .pa,_. 
eakbr. R•auanın birinci cnıdn•ın 
Baynımıa ııoaanea ıeceaiae laııla ... 
ıecc JlaydarpapY• ojrayaeektar. 

l"l Sef• r yalnız l'azarleai, Ça11am• 
ba günleri Baydarpafaya ulr•Y .. 
cakhr. 

l"'I Seferi yalnııı: Puar, Pwı• .... 
Cu- palorf ffaydarpSfllJa ....,.. 
t'ak&ır. Y.Inız R•maunm hln.ıl ,fAo 
aüaden Bayramın ııon-• ...... 

1 
kadar her gün Haydarp•p .... ,. 

~------------... -~.ktı-r .............. . 
AdaDaır taırnfesn 

mahsus adalar battı 10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan mida gönlere 

Sefer No. 
Pendikten kalkıt 
Kartaldan ,, 
B. adadan " 
Heybeliden " 
Bur~azdan " 
Kınalıdan • 
Mudadan • 
Kadıköyünden " 
Köprive vanş 

Sefer No. 

Köprüden kalkıt 
Kadıköyündeo 
Modadan " 
Kınalıdan " 
Burgazdan • 
Heybeliden " 
B. adadan " 
Kartaldan " 

" Pendikten 
" 

2 

1 

6100 
6,10 
6,25 
6,40 

7,25 

4 
7,44 8,25 

8,35 
8,4S 

9,05 
9,20 
9,35 
9,45 

3 

-
7,10 
7,30 
7,45 -
8,30 

6 
9,10 

-9,SO 
10,0S 
10,22 
10,30 -

5 

7,00 
7,10 

8,05 

8 
10,15 
10,35 

11,0S 
11,20 
11,35 
11,50 
12,lS 
12,30 

7 
1,05 
7,20 
7,45 
8,00 
8,15 
8,30 

9,ts 

10 
12,00 
12,20 

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

9 

8,00 

8,SS 

12 
13,35 
13,SS 

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

11 

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

ıo,2s 

14 
ıs,oo 

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

l'J Bu ltaHtll .eferler ,alaız Puar paleriaae malııaue ol•P SO EylUla kadar yııpılacaktı.. 
•'" 1r , .-n •• • ... •, • 

13 

ıo,oo 
10,10 

10,25 
J0,40 

11,25 

16 
17,00 

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

15 

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

12,55 

18 
18,00 

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

17 

14,0S 
14,15 
14,30 
14,45 

15,20 
15,40 

20 

18,05 

19,00 

["] 

19 
15,00 
15,15 
15,45 
\6,00 
16,15 
16,30 
16,55 

17,20 

22 

19,00 

19,4S 
20,00 
20,ıs 

.21 

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

18,30 

24 

19,0S 

29,00 
20,10 

-

23 

18,3S 
18,45 
19,00 
19,lS 

-
26 
20,15 -
21,00 
21,ıs 
21,30 
21,40 

• 1 

-11,lt 
21 

• 
21,45 ----22,50 
22,50 

-



6 

~=Tayare p·y osu 
VEDiNCi TERTiP 

3üncü keşide 11 Teşrini evveldedir. 

BCVCKiK MiVE:m 
40,000 LiRADIR ~ 

AVRICA: 

20.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOliralık ikramiyeler ve 
1 O.Ooo liralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, · 

numara kazanacaktır. 

35,000 IUa lıabet eden "1 ~Ot. num•r•h bi et ı.tımbul, B · rgama, 
Sankamıf, lzmir, Zara, Samsunda sntıJ ıştır. 

18,000 !in laabet eden "16614,, numaralı bilet .stanbul, Burdur, 
İzmlrde oablmıştır. 

1s,ooo lira ioabet eden "802. numaralı bilet Istrıb~I, A~kara, 
Meraln, lzmirdP ıatılmııtır. 

12,000 lira ioabet ed"" "37851,, num~ratı bilet lstanbul, Edirne, 
Korkutei, İzmir, Ta 11st sQtılnı •. tır. 

10,000 lira iıal>et edP11 "53133. numaralı bilet Iotanbul, Ankara, 
Tarua, l2mir, Mudurnude satılmıştır. 

'• 

-

Uşak Satın alma / omisyonundan: 
ihale Teıninatı ınu . ' lf' 1 ık 

Mülahazat tarihi ı·akkate.si mık tacı Seneli~ erzak 
Lira Ku. Kilo 

1 138 150000 Saman 
-< 105 140000 Odun " < 108 4000 Gaz 9 .... r -· ':'° 37 50 2500 Kuru fasulye .., .... 

... ı: Ç) 
272 14.'iCO Sığır eti .... 8 \C °' .. ı-.J 25 40 2000 Mercimek ;:ı. \() 

ı: 105 7000 Bulgur - 24 75 3000 Nuh ut 
Müaalcaaai 

aleııi7• 67 1700 Zeytuu tanesi 
17 81 2500 Tuz 

-< 5 85 25 Çay • it .... 1 < ~ 17 25 1000 Kuru üzüm ... 8 ,!.. 
- o 49 78 1500 Toz şeker 

.... ı::ı \o 17 66 300 Zeytun yağ-°' r.: N 

e: \() 
27 1000 Piriııç 

1 29 25 6000 Patı:tis 
17 55 600 Sabun 

ICapalı ıarf 114·10·929~ 735 70000 Ekmek 
Yn• pau 1969 350000 Arpa 

Ulllile rteai Sa. l 

Uıalcta bulunan kıtatı aslceriye için münakasaya konulan erzakla
nn ınıktar ve teminatı ıauvakkatelerile ihale tarihleri yukarıda göste
rilmittir. Talipler yevmi mezkfırda teminatı muvakl.ate mektubu veya 
•akbuzlarıaı lııamilen ıubede müte~~kkil satınalrr.a koııusyouuna 
allracaat eylemeleri. 

Leyli ve neharl , '"''-'""_..~_...,~..;:..-

~ek' FEYZİA Tİ LİSELEI 1 A~:!i 1k~~ıı~l:rve 
BGtlln aııuflan teşkil edilmi, tam devreli liseclir. Kayıt n kabut 
itlerine herfÜD aaat 10 d::n 17 ye kad r devam edilmektedir. 

1 tqrinievvelde ıınıf yoklamalarına ve 5 teşrinievvel 
cumartesi günil derslere ba-1l2~1ac:ıkt.r. 

Telefon: lsta n bul: 199 5· 3496 ı 

P. T. T. Levaz1n1 re ıneba i 
ııı üdiriyetindeıı: 

1-Ankara telefonları iç;a"9514.metre muhtelif nakilli kablo, "337. 
adet muhtelif ıiamı kablo tevzi kutusu, "60. kilometre"3. nevi bronz 

tel, •ıooo. adet "4. No. porselen fincan kapalı zarf usulile müna
kasaya lı:onmuştnr. 

2- Münakasa 16Teşrinisani 929 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 14 te icra edileceğinden t~liplerin şartname almak için şimdiden 

teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek kapaiı zarfları tevdi için de 
mezkur tarihde ve saat 14 to lıtanbulda yeni postane mubayaat ko· 
misyonuna müracaatları. 

Tahta münakasası 
Pendikte Serom darill'istihzarı müdiriyetineden: 
Sandık imali için alınacak tahta aleni münakasaya konmuştur. Ta· 

!iplerin şartnamesini görmek üzere her gün, münakasa:•a iştirak için
d~ yevmi ihale olau 9 te~rinievvel 929 çarşamba günü ıaaton dörtte 

Defterdarlık binasında müessesatı ziraiye mı:bay t komisyonuna 
gelmeleri. 

Bursa Evk ,__, f 
Muduı lugunaen: 

Bursada Faik bey vaHından ismet paşa caddesinde piyasa mahal
linde han, otel ve garaja elverişli Faik bey hanı arsası paıarlık sure- ' 
tile 22-9-929 tarihin len itibar~n 1 mah müddetle müzayedeye çıka
rılmıştır. Talip olanların yevmi ihale olan 22-10-929 Salı günü (1125) 
lira teminatı muvakkate akçesini müstaiısiben Bursa Evlı.af Müdiriye· 
tine ı.uiracaatları. 

AsJ~eri Baytar n1ektebine kayt ve 
kabul şeraiti 

Mektebimiz birinci sınıfına atideki şeraiti haiz dört talebe kabul 
edaeceğinden talip olanların vuaiki lazıme ile mektep müdüriyetine 
müracaat eylemelım rica olunur. 

1 - Lise mezunu veya bu derecede tahsili bulunduğu Maı:rif 
müdüriyetince musaddak ol.ı.cak. 

2 - 21 ya mı geçnıiş olmayaeak. 
3 - HC'yeti sıhhiye raporu huluııacak. 
4 - ı-:ı:;~ı.ühal ~ahibi olduğu mahalli Poiiı Merktı· . t 11 .. c.al 

bulunacak. 

Arazii vakfiye 
ınüdürlüğünden: 

Avcı koru vakıf ormanlarının Mudarlı civarında üç aene zarfında 1 

kat ve imal etmek üzere senevi (2000) kantardan ceman (6000) kan
tar kömür 2-10-929 çarşamba günü saat on beşe kadar müzayede
ye vaz edilmiş olduğundan talip olanların lstanbul Evkaf müdiriyeti
nde ihale encuınenine müracaatları. .... ..• .. .. . . .. 

Avcı Koru Vakıf ormanlarının Mudarlı civarıudıın üç sene zarfın
c' kesınek ve kömür yapmak üzere senevi üç bin kantardan cem'aıı 
dokuz bin kantar kömeir 2· 10-929 çartamba günü saat onbeşe kadar 
miizayed~ye vazedilmiştır. Talip olanların lstanbul Evkaf müdiriye· 
nde ihal · encümenine müracaatları . 

Ilarbiye n1ektebi müdürlüğünden: 
Askeri Baytar Tatbikat Mektebi için 4 talebe kayt ve kabul edile

cektir. Lise mezunu ve ya muadili yafı 16-21 olmak üzere talip olan
lar 15-10-929 za kadar Baytar mektebine miiracaatları. 

İyi eşya oyıın üzerinde 
miiessirdir 

Biitün di1nyada teslim edilen bu hakikatı 
ya~ınd11n görmek ve \eerftbe etmek ie

iCi-..,_~ terseniz, bfitün Spor levazımalınızı 

Damla damla göl olur 
Ataların bu sözündeki isabeti tasarruf kutularımız kadar kuvveti• 

ispat t'den bir şey olmaz. Farzedelim ki bir yaşında bir çocU· 
ğunuz var bu çocu~unuzun istikbalini temin için her güP 
kurıKıaraya yirmi beı kuruş atmaka karar verdiniz. Her 
gün kumbaraya attığınız bu para bir sene sonunda (90) 

liraya yakın bir yekCına baliğ olur. Çc.cuğunuz bıt 
yaşına geldiği zaman (500) liraaı, on ya~· a vardıtı 

zaman (1200) lirası, on bet yaşında (200U) llraJı 
yirmi yaşın:la (2900) lirası toplanır. Hayata 
atılacak çağda bu her nıüşkili atlatan bir 
sermıı.ye olur. Derhal Bankaınızdan bir 
kumbara alınız ve bu günden tezi yok 

her gıin 2.'.> kurut arttıraıata 
•şlıı.yın • Bu giln nrttırdığınıı 
( 25 ) kuruş yarın çocu· 

tunı:Zll bir ıcrmaye 
olabilir. 

Türkiye iş Bankası 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Münakaşaya vazolunan emlak 
1 - Bahçekapıda Hobyar mahalleıinde yeni poatahue cadde" 

sinde 64 No. dükkan. 
2 - Hoca paşada Emirler mahallesinde Hamidiye cadduind• 

55 • 42 • 44 No. dükkan. 
3 - Bahçekapıda Hobyar mahalleıinde Hımidlye tGrbeel IOİ"' 

ğında 12 No. dükkan. 
Müddeti müzayede: 12 EylO.l 929 daıı 5 Teşrinievvel 929 cumart.-ı 

günü saat on dört buçuğa kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden mllzayedeye vuolııf 

111uştur. Taliplerin yevmi ihale olan ıon günün ıaat o dört ba~ 
kadar ~artnameyi okumak ve temiiflıtrmUValcute ita ederek muzaye6•f 
iştirak etmek üzere latanbul Evkaf müdürlüğllnde vakıf alrarW 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu mliddel 
zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri miall raporları•' 

Zeki Riza _gö_reb_m_r1e_r. -----------

ıutLLI SPOR ticarethanesinden Vakıf akarlar 
tedarik ediniz. Futbol, Güreş, 

Beden terbiyesi, İzcilik, Eskrim, müdürlüğünden: 
Boks v. s... I } k 

Erı sarı model, erı sa.g- Müzayedeye vazo unan em a 
lam rı:-ıa.l "Ve erı 'Ll.c--ı...ız t'la. t: 

Jantlarına irnalathane miidüriyetinden: 
4400 kaputun maa biçki imaliye münakasaıı 10-10-29 Perşembe 

günü saat 14 te aleni olarak İstanbul gedikpaşada jandarma imalat· 
haneainde yapılacaktır. Şartname imalathaneden verilir. 
....................................................... ~················· .. ···-···---........................ . 

1.. .................... - ... ~~:.~~~ .... ~:..~~.~.~~ .... ~~~~~-.. - .... -._ ... _f 
Satılık matbaa makinesi 

(A V'Jsburk) fabrikası mamulatından olup Galatada soma hanında 
mevcut matbaa makinesi 5500 lira kıymeti muhammine ile ve kapalı 
zarf usulile 19· 10.929 tarihinde müfadif cumartesi gGııü saat 15 te 
icrayi ınü1ayedeıi mukarrerdir. Taliplerin yüzde 7,50 hesabile teminat 
mektup 1r;Ie yevmi mezkurda saat on yediden evvel Emvali Metruke 
satış kom;syonuna müracaat eylemeleri. 

Pazarlıkla· tamirat 
Pendik Bakteriyolojihanesi Baytari müdiriyetinden: 
Mü~ssescmiz müştemilıitından bulunan bir ahır pazarlıkla tamir 

ettirilecektir. Taliplerin şartnamesini görmek Üzere her gün, p2zarlığa 
iştirak için de yevmi ihale olan 2 teşrinievvel 929 çarşamba günü saat 
on üç buçukta defterdarlık binasında müessesatı ziraiye bübayaat ko· 
misyonuna gelmeleri. 

lstanbul posta ve telgraf levazım 
ve mebani miidürlüğündeıı: 
Levazım anbarı ihtiyacı için 2:100 adet muhtelif nevi kereste mü· 

nakasayi aleniye ıııretile mübayaa olu11acağından talipler şartnameyi 
görmek için her gün müdiriyete ve mür.akasayıı iştirak· için de 20Teş
rinievvel 929 tarihine müsadit pu .. r günü saat 14 te yüzde 7,5 nisbe
tinde tı.-miııatı nıuv~kkatelerini hamilen mübayaat komisyonuna 
J:J1ÜT~C3llt1 arı. 

Bahçekapıda dördüncü vakıf han asma katında 29 birinci kab•d• 
27 ve 28 ve 36 ikinci katında 4 ve 37 ve 39 dördüncü katında 20 .,,, 
21 ve 22 ve 23 ve 24 ve 25've 26 ve 27 numaralı odalar. 

Müddeti müzayede 30 Eylill 929 dan 23Tetrinievvel929 çarpmbl 
günü saat on dört buçuğa kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vuolıı•• 
muştur. Taliplerin yevmi ihale olan ıon günün saat on dart b11çuğun• 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayt' 
deye iştirak etmek üzere Iıtanbul evkaf müdürlüğünde vakıf akarl.ı 
müdürlüğüne müracaatlar! ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malnmat almak isteyenler bu ııtftd• 
det zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri miıil raporları•' 
görebilirler. 

Istanbul ithalat 
~umrlıgunden 

Marka Maa dara kilo 
2 Sandık 
1 Adet 

AP 145 Reklam ve lcatalok 
O O 8 Otomobil liatiAi 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 

10 
2 
1 
1 

Çuval 
Sandıkça 
Sandık 

• 
• 

O O 40 Kibrako 
L j 1 Kahve 
M C 11 Aabeııtus 

P+C 52 laıtik ıırınga 
M C 1 C 19 Sardalya 

O O 201 Fincan 
" ,, R 31 Karbunat da manresl 
• S S 1041 300 Fotoğraf kijıdı 
• D B 351 ,, ,, 
,. . J H 1146 Demir toka 
,, L L 247 Gramafon ta11 

,, MB 43510 39 Seldu sinyet 
,, O O 98 pamu!: fiıto 

Balada muharrer 15 l·alenı efya 30-9-929 tarihinden itibarell 
lstanbul ithalat giımrü~ü aatıf anbarında bilmüzayedo aatılacatı ilifl 
.... ıuııur 



• 

• 
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lstanbul Hilali ahme~ 'Dan+os 
Merkezınden: 1. dis 

-""" 

.Cf Nllltatzadeleci i~in mubayaası mukarre 37500 kilo sarı nu.ır 
yenı ÇUtal içinde Ye paket halinde çürük, kokulu avariye olmamak ve 
kuna balunmak Ye vapurda teslim etmek üzere kapalı zarf uaulilc 
mOnakaaaya lconmuftur. 

ltaıına talip olanların teşrinievveli ikinci ça11amba günil s~a~ 
onal~ıya kadar yüzde yedi buçuk teminat akçesi ve Dfimunelerını 
haaılea merlcuimize müracaat etm,.leri. 

Tütün eksper kursu 
Tütün inhisarı umum idaresinden: 
Tütün inhisarı idarei umuıniyesince küşat edildiği evvelce ilan 

edilmiı olan kurs için şimdiye kadar müracast etmiş olan taliplerin 

kısmı azamı vesaiki lazımeyı ihrai ve ita etmiı oleuklarından şehri 
halin gaycıine kadar atide murakkam vesaiki Orta köyde kurs müdür

lüğüne ita ve vermemiş olanlarıa musabakaya kabul edilmeyecekleri 
ilan olunur. 

1- Musaddak nufus tezkeresi ıurcti v~ya aslı, 
2- Mektep şahadetnamesi ve ya orta tahsili ikmal ettiğine dair 

maarif idarelerinden musaddak resmi veıika, 
3- Mahalle veya kariyesi ihtiyar heyetinin polis veya jandarma 

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

Devlet demiryolları ve limanları 
umumh idaresinden 

l=laydarpaşa - Pendik Banliyö hattı yolcularının nazarı dikkatine: 

1 - Hay b arpaşa - Pendik Banliyö hattı katarlarına mahsus (11) 

numaralı fevkalade muvakkat tenzilatlı yolcu tarifesine tevfikan ab
das olunan au11taka biletlerinin 1 Eylül 1929 tarihinden itibaren sa 
tışma baılanmışttr. 

2 - Mezkür tarife mucibince (Haydarpaşa - Gü:ztepc) kısmı birin· 
ci, (Erenköy - KUçükyalı) kıımJ ikinci ve (maltcpe • Pendik) kıamı cia 
üçüncü mıntaka itibar edilmiştir. 

3 - Yolcular gidiş biletlerinin mü~'ir h'ılunduğu mmtakanın mfüı
teha istaayonuna kadar devam edebilecekleri gibi gidiş ve dönüt bi
letlerinin dönüş kısımları tızerinde muharrer muvasalat ishsyonu
nun tabi bulunduğu mıntaka dabiliade de iıtedilıcleri istasyona kadar 
ıeyahat edebilirler. 

4 - Mezkur tarifenin ihdasında (Kmltoprak ile Suadiye) ara- , 
ndaki istasyunlarıa kurbiyeti ve yolcu kesafeti nazarı dikkatk alma-

aak yolcularm iki mmtaka ücreti vermemeleri için (Kızıltoprak - Su-
rdiye) kıımı da ayrıca bir mıntaka olarak kabul edilmiftir. -

S - (Kızıltoprak • Suadiye) mmtakasma ait biletleri hamil yolcular 
lltarlaran aeyri istikametine nazaran ancak Kızdtoprak ve Suadiye 
Ye kadar gidebilirler. 

Keyfiyet muhterem halkın malumu olmak üzere tavzihan lla 
oulnur. 

·-· 
lltinci l<oloıdu sat inaı ... 
, ma l<omisıonundan 
İkinci kolordunun Balikesir garnizonu dahilindeki kıtaat ve mü· 

:::hh~:~ ~~9 ':e 930 ~ı:!neleri .. i~.ti~c~ için 2,020,000 kilo odunu mii· 

k
. yazı efeudı tealıhudunu ifa edememesi hesabile bu oap-

ta ı ıartamede yazılı evs f · d ı k · 
d h ı h 

a ve cıns en o ma ve mukavelenamenın 
naeva ı ma susa arı a kam t f"k · ·· · 
'- • 1_ le .. . ına ev ı an zarar ve zıyan muteahhidı sabı- ı 
K& aıt oıma uzere yenıden aleni münakasaya k ı t M·· k 
netıcestne arar mutea ıt Niyazi efendi nam b b .. b . . k .. hh' onu mu~ ur . una asa l 

.. ve esa ına mu aya-
atta bulunulacaktır. Munakasa neticesinde takarrür d k f" I d 
d. l"' k .. "ld""" .. t kd" d "h l e ece ıat ıa -ı ayı goru ugu a ır e ı a esi icra kılanacaR- d . t " 1 
ceklerin teminatı muvakkat~ları _olan (1515) lira-N~ ;~. lş0~9;~ e;de
şanba gflnü saat 15 te Batıkesırde satmalma ko · . - çar-

tl mısyonuna mura-
ca arı. 

Kremi 

\ 

Di~fori ynz ~ene ya~atır ve ~üriitınekten vikaye eder. Dişleı-i inci gibi be· 
ya.:dHhr, 1:~ f'tlel'iııi knvYctlendir!r, ve kunamaktaıı n1en'eder. Ve dişlerin ara· 
@ı rıda kn lan tefessuhatı ve ufuneti izule eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani 
olur. A~u~da ,H•) et J.utif bir serinlik ve rayılıa hıı akır. Mikropları imha ve ağız. 
thın ~·elec·ek heı· türlü hastalıkların sirayetine mani oluı·. Avruılada birinciliği 
diplomalarla ınusaddaktır. En bü vilk milk!ifatı almıştır. Yirmi kuruşa Hasan ecza 
deposu. · 
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Ankara Hukuk n1ektebinin kayit 
ve kabul şartları 

Ankara Hul<uk mektebi 
müdUrlügUnden: 

1 - Lise veya yüksek mektep mezunları alınır. 
2 - imtihanla talebe almmaz. 
3 - Kayit müddeti Teşrinievvel iptidasından nihayetine kadardır. 
4 - Müracaat ede-:eklerin (A) mektep şahadetname veya tastiknamesi (B) nüfus tezkeresi 

(C) h~snühal ilmühaberi (D) 6-9 ebadında 3 adet futuğrafi get;rmeleri. 
5 - Leyli olmak isteyenlerin sureli aşağıda yazılı tarzda birer taahhütname ve kefalet

name vermeleri ve laakal ikişer takım amaş ı r ve pijama getirmeleri. lı !~ ••• 
Zong ldak yüksek ma- l~I 
den mühendis mekte- ~I 

6 - Leyli talebe meccanen yed irilir ve yatırılır ve her sene bir elbise, kundura ve bere 
verilir. 

7 - 18 den az ve 30 dan fazla yaşta bulunanlar leyli alınmaz. 

1-,aalıhütnanıe ve l(efaletname sureti 
'. 

:.ı; 

bi müdiriyetinden: ~ 
Zongoldak Yüksek Miıden Mühendisi Mektebi, tı 

leyli meccani ve tahsil müddeti dört senedir. Birine ;ı t 
senesine münhasiren lise mezunları kabul olunur. · 
Tedrisat 1 Teşriııievvelde başlar. Girnıek isteyen 
kse mezu~Jarı, mektep müdiriyetine bir istida iel 
berah~r, hse şehadetnamesi veya muvakkat tasdik
natuesı 6 foto, sıhhat raporu ve nufus tezkere8i 
ve a§ı §ehadetnamesini göndermeleri ve adreslerini 
hilardır. erı Kavt müddeti 12 T · · I 
iiaddirmelidirl. • eşrınıevve e 

-

8 "Y?~l~ sulh mulıkcmcsi ilı: iıı Gİ hul.ıık 
.. deıreııırn,ie rı : Mıulıım Pirı,,Jo pi lliristi · 

dının şayian mutasarrıf bulunduğu Beyoğ· 
lunda Hi.lseyin ağa mahallesinde atik Bu· 
dak ı,ıokağında 1 numaralı ve cedit Kara· 

nlık h.arnuula okağınua 28 ve 30 numa· 

ralı haneııın diğer hissedarı madam Alck· 
sandı a Avğusıidi aleyhine ikame eylediği 

e:ıalei şuyu da \ nsınııı muhakrme inde mil· 
ı.iJei ale)h nın ikt1.met tıh nııı e, ;m nı ·ç 

lıul lıııluııduğıı ve tcbliğııt ifa edilemediği / 1 ~tanbul Be~inci icra daire.,inden~ah 
ıniıba~ir tarafııı clı.uı verilen mu~adıl11k meş· ~uz ve furuhtu mukarrer müıeaddit kar· 
ruhattan anla§ılmı§ ve müddeı aleyha trl&· yola y ta k, )organ masa iskc ı 
d A · · ü müddetle ' • m e, ayna 
anı lekeadıraya yırmı g D 'e ııaire 3·10.929 t ·"h' .. · ' ·ı · · aıı ınen'u,adıfPer§CO· illn teblill-nt ifasına karar v r mış ve emn h .. r 

mulıakrıne..,21 'J'eşriuievvd ,pa• rtesi saat •e gunı atıat 10.dan itibaren Üskadarda 
ona tnilallek bulunmuş olduğundau )CYm atlama taşında Şılc hanı Ofı iinde bilmilza· 

ve saati mczkü rde muhakemede bizzat ve )ede furuhr olunac ! •ndnn talip olanla•n 

ya bih-ekllle h:mr bulunu a ı !Uzumu illi.· yevmU mezkurdo ınahaliınde J szır bulun· 

n n tehlı olunur. tı al ı ı <> 

7 ~ 

~ ............... ~~ 
Şelırenıaneti ilanları 

Ş ehremanetinden : Mer~ 
dairelerle müeHesatı stbba· 

yeye kurdlıll'ulacak aobalsrla 
levazımı teshiniye kapah zarfla 
münakasaya konmUitur. Talip· 
lerin ıartname alaaak için her 
gün levazım müdürlüğüne •el-
meleri, teklif mektuplannı da 
ihale günü olan 20Teırinievvel 
929 saat bete kadar meik(lr 
mudilrlüte vermelE-rİ. 

F atib atik Ali paşa mahalle
sinin detirmen sobgında 

37numaralı haneıtia d..-.ırl ia· 
şa ettirilecetinden talip ola· 
ların T eşrinievvelin 21nicl .,.
rteıi gün il ıaat 1 S te O.iri 
Encümenine müracaatlall llln 
olunur. 

4•::::ıı:-. Doktor ._ •• ..._ 

Ü Haeek.1 kadınlar haıtaa811 

1 HÜS~~;·;-AŞ1T 
1
.. llaıllala klılra 

1 Doğum ve kadın 111 .. ..._ 

1 Türbe Ejki HiLıli AMw 
i binası No.10 Tel . .hıaM: J6J2 i 
\a:::a:w:::::wı::c:r.n•a••11 ''*'"' 
1 et. Aııliye MahkeaMli döıdfmcıtl lhb.Ç 

dairesinden: Emine Şetlb h.eDllDID Qaı. 
latads Meymenet hamıadıl allım ok llalrtl 
evinde kltip Mehmet Bebeoet lıe,J~ 
itine ikame eylediği feshi Utt tt 
dansının icra kılınan rıı~llit. 
maileyb namına tastir kı.hnaıa t\aftt1' • 

.. rab.11 zahrına halea ~ -.t 
bul o.lduğ11 möba,ir tHıd'mdlia ~---
dit\i g&-ölmiı! ve beı- JMCiM 
müddetle iiiaen teblilll ...... 
llake_.Diu 16 Te,riniUat 9fB ~ıj:WMf" 
gü•ü saat on d~de •altbla .._ Nlm!i 
oıduğndH ynmi adl:Grda ~ 
ya kerıdi8i ve yahııt .,~Ui pbn 
dirrle muhak.ellMDRı giJ8Mb 
ilftn ohlDur, 

B cyoğlu ioıa a&if ..mA..t C t=!' 
dan dolavt m&Muı ft lltt1muı ... 

karrer kırım ~inlİDdea bir ede« abala aa.11 
inek 5-10.9:29 cuwareeei ~I ~ ap f_.. 
de kadı köyilııde Modada WllD~ • 
t~laoaj[ndan talip olanı.na QCla "iubm& 
müuyede yerinde hazır bulWoü. mem• 
runa muraraatlerı illa ohmw. 

... ~ . 

w 

. Gillette fraş bi
çaklarının ima•'· 

~.. . linde yapılan 
m 5C1l ttcrtıbel~. ltmıllrm 
llllfıım Shdficlıt çıı:Jfaiı:ıdeo ıaa
mıll ve yilzltrinin pı.:k ~eskin '"1t-
1Dnrouı baebilt bit bl~• ıno. 
aadd.it defalar aıasrerib ·Wr ~ 
rette trıı' oimı9blmell lftPll 
cdHmiıdır· 

1• Yola--~~~ acı atmamı> ar -

:······················ ..... : Döyçe Oryant Ban 1 
! Tarihi te'sisi 1322 1 
: Merkesi idare Berlin 
i Telefon Beyoğlu 247,248D3'. 

: 985 ve İstanbul 2842,2843 1 
! Banka muamelitı • • • : ve kAsalar ıcarı 
: ·········· •••••••••••••••• 

-~-, ·-•••NllCIM.?'•'J'T.._, ._... 
"""1.Tıl'l-· .. -
:: 1KDAM 

j·: Aıt»on• ocretıerl 
1 l700 1 Türkiye 191Aı Seacılik 

Iİ Alh aylık ::: 
1 Cç aylık 
j Eeaebi 111emleketlıır lçia Senelik S300 

!• .. ' ' Altı nybk J 600 
i3 .. " ('... " 90t.' .. . 
! , ................. ·ı•·················uı·· ' -~ 1 • . : .. ... • •• il ... ...... . ........ • .. ... 



Asl<eri mün -
l<asa ilBnlari: 

~·········································· ........... : 
ı Fındıklıda M. M. vekaleti satı nalına • 
İ komisyonundan: j 
....................................................... J sparta. Denizli ve Antalyadald kıta.atın ihtiyacı olan ıııl;ır '.!ti ımpalı zarfla miınaka· 

saya konmu§tur. İlıalegi 2 • birinci teşrin . 929 çarsambı gün~ lsoartada saat 9,~ 
Aııtnlyanın 15,30 da Ye Denizlinin saat 16,30 da J!lpartıı.da askerı ~~tı? a~ma komıs
)onuııda yapılacaktır. Şartııaıne sureti komisyonumuzda mevcuttur. lıılıplenn şartname 
suretini komisyonumuzda görmeleri ve teklifnaıneleriııi Ispartada ld mezkur koims· 
). ona vermeleri. j zmir milıtahkem mevki kıtaatının ihtiyacı olan pirinç kapalı 7.arfla münaka.~ya 

koamuştur. İhalesi 3 • birinci teşrin • 929 ı cr~emb~ günü saat 15.'30 l~ir müs· 
tahkem mevki satın alma. :komisyonunda yapılacaktır. ~artnınue suretı ko!°ısyonu~u~ 
da mevcuttur Taliplerin ~artnamesiııi görmek iıı.re komısyonumuza ve teklıfnamelerını 
vermek üzre İzmirdeki mez.kür komisyona muracantları. 

D iyarıbekir ve ha..,.lisindeki kıtaatın ihtiyacı ol:ın nohut kapalı uırfla münakasaya 
konmlljtur. }balesi 3. birinci tep-in. 929 per~enbe günü saat 14 te Diyarıbe~irde. 

çifte handa askeri satın alma komiı;yonunda yapılacaktır. Taliplerin Diyanbekırdelu 
mezkur komisyona müracaatları. 

A fyon karahisar demir yol müfrezesine nit Altııy civarında in~a edilecek ~lan k!· 
ler, mutfak, ahır ve helalar bıpa1ı zarfln mfinakesa)a konmllitur. llı:ıle_ı 6 · ~ı

rinti te.şrin • 929 pazar günü ~aet 15 t~ Afycn Karnhisaı· e•keri eatın alma kom_ıı;: 
yon unda yapılarakıır. Taliplerin fllrtıitı .anlam:ık fure her gun 'e teklifnamelerım 
\ermek üzre zamanı mezl,Qrda Afyondakı mezkür komı yona muracaatları. 

K apalı zarfla ihale edileceği ilin olunan Mıırdindeki kıtaatm hay,anatı ihtiyacı olan 
arpa Teı"ilen fiatlar pahalı görül~liğünden 12-birincite§Tin-929cumarte.ei .gün~ sııatl$ 

ıe Mardiode askeri eatın alma komısyonunda münakasası yapılacakt!r. 'lalıplerm Ma:· 
dindeki mezkar komisyona müracaatları. 

S ıırttaki kıtaabn ihtiyacı olan elemek ve odun kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. ihaleleri 5 • birinci teşrin • 929 pazartesi ~ünü saat 15 te Sıırtta askeri sa· 

tın alma komisyonunda >.ııpılac;ak.tı:- Taliplerin Sıırttaki. mezkur lc~m!_yona ,·ermeleri. 

K apalı zarfla ihale edıleceğı ılan olunan Kon)adapı lı.ıtaatın ıhtıyacı olan meşe 
odununa verilen fıatlar pahalı görüldiığünden pazarlıkla alınacaktır ihalesi 2 • bi

rinci tepfo • 929 ç.arşnmba saat 15 te Kon)ada a•kcri satın alına komisyonunda yapı· 
lnc;aktır. Taliplerin Konyadaki mezkCır komisyona muracaatları. K astamonideki kıtaatın ihtiyacı olan Diiz Kırma Un kapalı zarfla mfinakuaya kon· 

muştur. Ihalesi 20 • birinci teşrin • 929 paı.ar {;1lnü saat 15 te Knstamonide askeri 
eat.n alma komisyonunda ) .. pılacaktır. 'l'ıı.liplcrin şartnamesini komisyonumuzda gör· 
uırAeri ,.e teklifnamelerini Ka!tamonidelti nıezk(lr komİS)Oııa "ermeleri. . 
}( iliateki kıtaatın ihtiyacı olan Ekmek kapalı zarfla nılinakai8ya konmuştur. Ihaleıı 

8-birinci teşrin-929 salı günü Urfada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin Urfadaki mez\,ur komisyona müracaatları. 
Tokattaki l;ıtaat ve müessesatın ihti.>acı olan Sade }&ğı ksp::ılı zarfla müna kasa::ı 

konmuştur. ihalesi 23. birinci teşrin · 929 çar~nha günü saat 15 te Tokatta askeri 
atın ı.dma komi&) onunda yapılacaktır. Taliplerin Toh.attali.i mezkur k.onıis) ona ıııüra • 

caatlan. 

• ·:· •> 
Isparta 17 • birinci teşrin · 9!..-, saat .ıJ,~O da 
Burdur 17 • , • 929 • 14,30 • 
Denizli .. .. • 15 te 
Tefenni • • • " 15,30 da 
Antafya • • • • 16 da 

Jı:parta. Antalyn, Tefenni Burdur ve Denizlidt:ki kıtsalın hayvanatın htiyacl olan arpa 
ıeıtpalı zarfla ve ayn ayrı c:ırtnamelrilı- münakasaya konmu~tur. Her meYltiin yokauda 
lıızalnnuda gösterılen ıerihlı:'rde ihaleleri ı~pnrtnda askeri satın nlmll komi ~·on unda 
:yapıhevkıır. 1aliplerin §llrlname suretlerini görmek üıre J,omi8yonuımııa Ye eı;rtname 
ıln:ak ve tekWnamelerini ,·ennek ilıre mezkur koınısyona muracaatları . ....................... , ............................... . 
j Üçüncü kolordu satın alma komisyoıı undan i 
·································~······················ 

K >'8at ihti)acı için 1157459 kilo kum ot Kapalı zarf usuhlc nıUrınkasaya konmuş-
tur ihale-i 10 . Birinci T(Şin · !129 Per~emhe gUnü s:Jnt 15 te )Spılncaktır. Ta

lıplerin şartn:ııne•ini 1 omİS)Onumuıdnn alıruılnrı 'e şartıuımede yazılı olan şekildeki 
teı inıtlariyle ı,omisyonumuı.da ltnzır bulunmttları ilAn olunur. 

ı·. ö~;:ı~~~ü·ic:;i·~;:ı;·;~;;~i;;~·~~;~;;:ı-;~~f 
.......................................................... 

H Ma kııaııtının ihtiyacı icin (:26,000) kilo sığır \e (50000) kilo koyun etleri kapalı 
:zarf uı;ulılc miinakaeaya konular.ık yeHn ihale taliplerin teklif ettikleri fiut '.\1. M. 

\ ckileti celilesince p:ıhali görulmekle bir hafta müddetle müruıka a temdit edilmiş 
rn }CVm ihalede taliplerin tr ,lif C}lcdikleri fıaat yine VckCilcti cclilcce pahalı görül· 

mekle 21·9·929 tarihinden itibııren bir ay zarfında pnuırlıkla alıııııcıığındı;.n taliplerin 
her gün komisyona muracaaılnrı. 

••• ..tt. .~ • .., .... ~ 

1 - Tayyare taburu binnlarından bir kısmı tamir. 
2 - • • ha\'Vtmat ah:rları yeniden inşa 
3 - • me)daııındıı "feniden Tav binası 
4 - • • • • Tamirhıme 
S - • • me\CUt tnmırhnne ile hangarl:mu sakaf Ye doıvarları 

tamir. 
. ~lida )&zıh be~ kalf'm inşant kapalı 1.arf usulile 2-10.929 pazar günü saat (lO)da 
ıhalesı )apılına.k üzre 12-9-929 tarihinden itibaren (20) gün müddetle milnakasaya ko
nul.muştur .. Talıplerin farlnrunesini görmek üzre her gün ve yernıi ihalede kapalı zarf· 
larıle komısıona gelmeleri. 

• .... tt • ••• • •• • 4. K. O. İrtibat zabitliğine 
Kolor~n lcttaatl ha~nnatının ihti}aci için kapalı ıarf usulile münaka!!aya konulan 

,131000) kılo yulılfa tal~p. çıkma~ığından hir hafta temdit edilmiş idi. Yine talip çık· 
nıııdığından ıı.0.929 tanhır:den ıtıbaren bir ay zarfında pazarlıkla alıneca~ından talip· 
lerin pey sürmek üzre temınntı muı:aklıatel~rile her giln komsiyona gelmeleri. 

·:· <• ·:· 
4. K. 9·. irti~~t zabitliğine 

6 ıncı kolordu hayvanatının ıhtıyacı ıçm 150000 kilo kuru ot 11-9-929 tnrihin<len 
itibaren (30) gün müddetle kapah znrf usulıl~ münakasaya konularak 2-10-929 tarih n· 
de ihalesi ynpılaaığındar_ı tıılıplerın §aı:tııamesıni görmek üzre lıergiln \"C yevmi ihale

de kapalı ıartlarile ltomsı}'.On? gcl~ı~lcrL • E ski~ehirdeki kıtaatın ı!ıt.ı}acı ıçın ~lenı !uretle munakaea)ıı konulan ( 36000) kilo 
. meçe kömürüne )e\mı ıha~ede talıp çı~ınad!l'tın.~~n 20-~-929 pazartesi günü ihale 

edılmek üzre munal~a asının hır hafta temdıı edındıgı \e talıp olanların yevmi ihalede 
komis~ona gelmeleri. . . . 

1 Eskı§ehirde Hava kıtaatının ıhtı)n.cı olan (SSOO) kılo pirinci aleni surette munaka-
saya konulmuş }e\mü ihalede tıılıp çık!'lladı~ından.4 • 9 • 929 tarihinden itibaren 

bir ay zarfında pazarlıkla alınarağınJıın ttılıplerm tcmınatı mu,akkatatarile komisyona 
gelmeleri. . . 

. ~ - ~~va kıtaıı.tı için (5500) kilo Merrımek <I.H>OO) kıl? ku~a fnsıılya 14. 9. 929 
tarılunden ıtıbaren bır ny 1.arfrncla pazarlıkla alınacngından talıplcrın teminatı muvak· 
kKtalarile komisyona gelmeri. . E skişehirde kolordu kıtaatının ihti)acı olan (36000) kılo meşe komürü bir ay zar· 

fında pazarlıkla alınacağı illin edilmiş idi. ·~·alip çıkmadığınd.~rı Cuma günleri müs
tetına olma.k ve 22-929 Pazar günü aaat (10) da ıhalesı y~pıl":1ak uzre. (~O) giln miiddetle 
)eııiden aleni suretle munaknsa}a konulduğundan ıalıplerın yevmı ıhalede teminatı 
mın ııktatelerile komisyona gelmeleri . 

2 - EskisehJrde Kolordu kıtaatının ihti}ncı için knp:ılı zarf u~ulile ( 20 ) gün• 
miiddetle miin;:kMa}a konulan (131000) kilo yulafa yevmi ihalede falıp .çıknıadıt'lndarı· 
}}.<J-929 llaı.ar giiııu saat ( )(J) dn ibıılı' j ,apılınak ii7.rc münakasa hır hafta temdit 
cdılmi.~ o cluğundan taliplerin yevmi ihalede· kapalı zarflarilc koınis)ona gelmeleri. 
.............................................................. f Mekatibi askeriye satınalına komisyonundan i 
............................................................... . 
G ülhaue HastıtnPSİ içm 40000 ~.ilo Yoğurt ifayı teahhüt etmeyen müteahhidi nam 

, e hesabına olarak ve pazarlı•'ındaki fıat gali gürilldüğünden te'J<rar pazarlığı 30 
• E) lül • 929 Paznrtesi günü saat 14,30 da llarbi) e Mektebi yemekhaneleri önündeki 
uıaballı mahsusunda icra kılınacağı illin olunur. 

Silt Yoğurt 

.~. .~. .~. ~ . . 
10000 5000 ı Harbıye mektebi için 
400<'0 Gulhııııe ffactanesi için 

Bal da Mah:ı!lerile lıi7n!nrındn ınıkdııı lan yn;:ılı «üt Ye yo~rurt fiatı gali gHrlllme. 
e:odeı m lı .. lerm~ l'C:uıran 2 ::ırto:ıme<le olnrak tekrar pa1.arlığı 30-Eylul-920 p:ızartesi 
gunü ı;:ı:ıt }..j.JQ da Harbı]e Mehtebi yemekl:aneteri onundcki ınıılıs.lli nı::hııusııııda 
icra 1- ılır.:ı ğı ıliıı olunur. 

BU
K ns~zlık, adem"'i ktidar, s .. 

verem, Sıraca ve kem• 
hastalaklarına nafidir· 

:ı-ı:asa~ ecza depo 

Bir kanıyonuıı 
olurmu? 

ınükemınileyetinc bunlardan büyük şah· 

Doç kaınyonların~n 

yirnıi altı kilosuna bir 
vettedir. 

altı siliııdirli motörü, asiniıı heı 
~------~'--+--"=-...;;=-....-..!:.__~ı~~~~ 

beygir l{uvveti isabet ettirecek kuv0 

Yedi yataklı ve kamilen işlenmiş çelikten mamul 
şaft, moröre 
etınektedir. 

A 

azamı sağlam1ıl{ ve sarsıntısız hareketi temiı'"' 

Kamyonun tazyik görecek her parçası krom ve nadyom çeli .. 
ğinden imal edilnıiştir. 

DOÇ kamyonile ınalınızın zamanında )retişeceğine emin ola
bilirsiniz. 
~ 

Kar, yağmur, çamur DOÇ un şağlaı11 şasisi ve ınebzul kuv-
veti karşısında hükümsüz manilerdir. DOÇ kamyonunu, bir 
DOC sahibiııdeıı tahkik ediniz • 

.> 

· Tlırki}f e için umumi 
Kemal He1:lil, Mehmet Rifat 

vekili: 
ve şürekisı 

İdarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddesi No 168: 
Telefon Beyoğlu 742-743 TelgrafTatko 

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

Taşra El.Cl3rı.tallkla.rı: 

Ankara 
İzmir 
Kayseri 
Adana 

t Zabı tçı zade ve şeriki 
: Malınıut Celalettin bey 
: Muhaddis zade Alim be' 

"' 
: 1\luharrem Hilmi bey 

. Gaziayintap: 
Trabzon · 

Güzel hey zade Hasan hey 
Hacı Abbas vtt uıahtuıııları • 

Diyarbekir : Pirinççi zade Sıtkı Nedinı ,,e 
Edip beyler. 

Bursa 
Samsun 
Gireson 
İsparta 
l\lalatya 

: Nasuhi Esat bey 
:Esat efendi zade Seyit Bilal :B· 
:İsmail zade Vahit ve şüreka~1 

: İntibah şirketi 
: Badılı zade Tahir bey 


