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GCZELLiK 
KIRALiÇASI Rei8icllmhur hazretleri dün 

saat altı buçukla yedi buçuk 

arasında Sakarya motörüyle 

Boğazda bir tenezzüh yap

mışlar ve Saraya avdet ede· 

rek istirahat buyurmuşlardır. 

Memleketimizde ilk defa türk 
kızları bir gilıellik müsabakasına 
cavet olundular. iki gündenberi de 
bu müsabakanın neticelerıne vakıf 
bulunuyoruruz. Eğer bu intihap, dış 
memleketleri alakadar etmemiş ol
saydı, belki ona, hangi şartlar 

lahilinde cereyan ettiği malum oldu
ğu iç!n, fazla bir ehemmiyet atfet-
mezdım. . 

Halbuki, gazetelerden öğrenıyo-
ruz, bu müsabaka neticesi, memle
ket hudutlarını aşarak milletler 
arasında bir ehemmiyet kazanıyor. 
Bunun içindir ki, ben, bu mesele 
hakkında düşündüklerimi umu • 
ma aöylemeği bir vazife bildim. 
Milletlerin bedeni kuvveti kadar, 
gilzelliği de milli bir şeref mevzuu. 
dur. Bütün dünya üzerinde yeni 
nesillerin kuvvet ve güzelliği için 
en yükıek rumi makamlardan baş-

lıyarak, cemiyetlere ve fertlere kadar 
nasıl hummalı bir faaliyet sarfedil
d i ği göz önündedir. Bugünkü dün
yada bütün kıymetler, milletler ar
asında bir rekabet mevzuudur. Hiç 
bir sahada olduğumuzdan daha aş
ağı ve daha zaif görünmeğe razı 
olamayız. Halbuki, garp türkü , 
~hellik itibarı ile maruf güzel mi· 
lletlerden daha aşağı farıolunamaz. 
Garp türkünün yatağında, kumral 
ve esmer kavimlerin en güzel ço
cukları, tekillerini, renklerini ve çi
zgilerini, esasen çok güzel olan ve 
tamamile ari kavimlerin vasıflarını 

gösteren Garp türkü ile karıştırarak, 
insan gözünün seyrine davet edil
diti çok aail, çok ince, kusursuz ve 
1 • uu z UK orn ııı p~yda 
ettiler. 

Bundan üç ıene kadar evvel, 
Kadıköy vapurunun gövertesinde 

1 

karşımda gazete okuyan genç kızı 
yanımdakilere işaret ettim. Vapur 
iske.leye yanaşıncaya kadar, yanım
dakıler ve ben, nihayehizliğin ver
diği hüzün içinde dalgın bir ruhla, 
bu nadir güzeli ıeyrettik. 

Eğer Fidias veya Praksitel 
ufak seferimiz de beraber olsaydı, 
A ıtika topraklarının yetiştirdiği gü
zellere benzeyen bu genci, kendi 
örneklerinden biri diye tanırdı. 

Üç gün evvel Bogaziçinde bir 
çaya davetli idim. Sofranın etrafın
t~. •)tıpkiti toplandık. Bunlardan 

ırkı•ı, aria sokaklarında çocukların 
ar aoından H t' 1 t ki azre ı sa diye kof-
~ .arı yirmi yedi yaşında, klasik 

;;ızgılere malik çok ırilzel b' d l'k 
1 'd' ır e ı a-n ı ı ı. 

Karfıaında lıe Romanın zevk kah
ramanı Petron tarafından "bunu ., • aıor .. 
mek ... ışte yaşamak budur! D' ,, ıye-

ceği eıki bir Roma güzeli oturuyordu. 
lıtanbul ve bütün Türkiye, tevarüo 
ettiğimiz bir çok gÜ•el milletlerden 
maada, muha ceretlerin, harp ırani
metlerinin, yeniçeri ve enderun 
gibi iki mütbif temsil ci~~zıı~ın, mii-
temadi,Tllrklüğe iliv~ ettıği .ıruzelle_rl,e 
dünyanın ea zarif mılletlerınden hırı 
olmu,tur Halbuki koskoca bir mil
let nam:na bir güzellik kraliçası 
intihap edildiği vakıt, müsabakaya 
yalnız yllz yirmi küıur kızın dahil 
olmaaı, neticenin kıymeti hakkında 
bir fikir vermeğe kafi gelebilir. Bu 
müsabakada taltif edilen çocukla
rımızı, arzuma ratmen kırarsam, 

cidden milteesair olacağım • Bu 
ıözlerimle onların güzel olmadığını 
iddia etmekten çok uzağım. 

Fakat Türk milletinin güzellik 
kralıçaaı 120 kiti arasından intihap 
olunamaz. Avrupada ayni nevi mil
ıabakalara girenlerin adedi on bin
lerle ölçülür. Naaıl ki "Deyli Mırror.
un ilan ettiği müsabakaya 30000 kü
•ur kız iştirak etmiştir. Eğer İstan
bulda yapılan müsabakanın netice
si 120 kızın en güzelini bize göıter· 
seydi, endişeye mahal yoktu. Bila
kis, esasında hayırlı olan bu leteb

büsü, bu mütevazi şekil dahihnde,an-
cak takdir ederdik. Avrupanın bütün 
milletleri tasnif işleri koskoca ko-

mitalara terkedilen oıı binlerden mü
rekkep müsabakalarını y~ptılar. 

lngiliz güzeli, İtalyan güzeli, Macar 
güzeli çetin ve uzun bir mücadele .. 

den zaferle çıkmış nadir güzellerdir. 
Cihan güzeli ilan edilen Avusturya 

güzeli ise, değil yalnız Avusturya için 
bütün beşeriyet için takdir ve hör-' 

metle seyredilecek bir mükemmeli 1 .. "''d' B' d ye orne51 ır. ız e Türk ailesinin el' -
an böyle bir müsabakaya . 1• l . . h 

1 
ış ıra< 

ıçın azır anmamış olması biit·· 
1 k . b , un 

mem e etın u teşebbüs etrafında 
ltemamile lakayt kalması 1. . 
h' . ne ıceyı 
ıç hır mana ifade etmeyen bir 

zaafa uğratmıştır. 

. Bunun için Türkiye güzellik kı-
ralıçasının tahtı el'an b 1 N . . oş ur. e 
vakıt ıslıhale devrinin çekingenliifi 
ortadan kalkar, efsanevi bir .. 1 
liği olan Türk kızı memlekgut~e. • 
b 

.. e ının 
u yuksek şeref mevzuuna istihkak 

ettiği alakayı gösterirse, 0 za 
T " k' . man 

ur ıyenın güzellik kıraliçasını ta-
nıyacağız. 

Eıki Yunanın ve Şarki Romanın 
varisi olan ve bir çok güzel milletlerin 
imtizacından dogan Türk güzeli, o 
zaman .memlekete ve dünyaya karşı: 

-"işte bizim Kraliçemiz budur!., 
diye gösterebileceğimiz kusursuz bir 
güzel olarak ortaya çıkacaktır. 

Bu günkü müsabaka ise ancak 
ve ancak 120 kişi arasında bir in
tihap ve yine 120 ,kişinin içindeki 
güzelleri ayırmakt81l ibarettir. Bu 
ufak ite bundan daha fazla bir şii
mul ve ehemmiyet vermeğe imkan 
yoktur. 

----~.,,,,.,,..,.,,.~·-~ 
Vaılk.'of mo? 

Tol{atlıyan 

kimindir? 
·-·-

Firari Mıgırdıç Tokatliyan ve 
zevcesine ait Beyoğlundaki Tokat. 
lıyan oteli hakklndaki tahkikat ik
mal edilmek üzredir.Yapılan tahki
kata nazaran Tokatlıyan oteli ely
evm Sürp Rortonyon kiliseainlıı 
vakfından bulunmaktadır. 

Faka! b11 vakfın kanuni etkile 
tevfikan yapılıp yapılmadığı henliz 
temamiyle anlaşılmamıttır. Her ne. 
kadar Mahmut paıa mahkeaıeain
den 29 Temmuz 922 tarihli bir 
ilamla mezkür otelin vakfedildiği 
iddia ediliyorsada bu ilamın müna
zaalı bir surette alındığı iddia edi
liyor. Tahkikat neticesinde bu ci
hetler tahakkuk ederae otele emvali 
metrukece vaz'ıyet edilecektir. 

Londra sefiri Ferit B. dün An. 
karadan şehrimzie gelmitlerdir. Fe
thi B. şehrimizde on gün kadar bu
lunduktan ıonra Londraya miite
veccihen hareket edecektir. Ferit B. 
lngilizlerle münasebatımızın doı ol
<lu nu ıöylemittir. 

Bll"ild b ır top aınıış 

Halk, meb'uslarımıza dün 
dertlerini anlattıct 

MEB'USLARLA DÜNK(j HASB0HAL 

Dün akşam saat albda Şehzade 1 d tt 
b d L f a ı'" ne halkın aldanması ve •tın a ata et apartmanında Fa- a• 
tih, Beyazıt ve Aksaray halkından ne de aldatmama11 için tarafeynde 
bir k11mı toplanarak, lstanbul yekdiğerine bir emniyeti müteka-
meb'oslalarile hasbühalde bulun- bile temini için icap eden huıusa-
udular tın nazarı dikllate alınmasını rıca 

1 1 etti. . 
çtimada stanbul meb'uslarından 

Halk fırkau müfettişi Hakkı Şinaıi Feyyaz b. ı!aha ıonra gençlerin 
Pş. Nurettin Ali, Hüseyin, Ahmet kahvehanelerde vakıt öldürdüklerini 

Z. b 1 ve bu suretle de kumara alı•tıklarını Raıim ve ıya eyler ve hsan Pş. . • 
hazır bulunuyorlardı. söyledi ve bu meyanda askeri 

Meb'uılar halka söz verdikten li~e talebelerinin bu gibi yerlere 

Sonra cemiyeti belediye azasından !:i"mıd~l~ri inzibatlar taraf.ndan men· 
1 

1 ıkı halde mülkiye mektepleri 
I'smail Sıtkı B. stao bula gelen oto- tal b ı · · d'I e e ~rının de bu şekilde mene-
mubil aksamının buradaki mağa- ı me11 elzem olduğunu söyledi. 

1 r ve acantalar tarafından ıra- h tlDoktor Ihsan Arif b. halkın aıh-
za a .. 1 d' a m ı · t ahalı satıldığını soy e ı. . eae esıne temao ederek dedi 
ye lundan ıonra taksilerde en fada kı: 
I"ks otomobiller görüldüğünü ~em- "Fakir halk günde 8 değil belki 
l \ t halkının ekserisinin fakır ol- !~ saat ıreeeli gündüzlü çalışır; 
d
e e h ld memlekete böyle fazla d~ hat yediği yarım okka ekmek 50 
uğu a e kl'ğ' I . ır em zeytindir. ' 

lüks otomobil ithal etmeme 1 1~ ~1 Halkın hayat v · d ,. ... k F k I e zın e6 1sını te-
teaıenni etti. Bunu mütea ıp 1 rı ~. n . ~e idame ettire bilmek 
bey emlik vergilerine ~azla zam ya- ıçı n ınhısarın ilırasını t . d 
pıldığından şikayet ettı. rim. emennı e e· 

Fatih nahiyesinden Celal F~y~a~ Bilhassa ş•hir ucuzlamalıdır. Bu 
B. son zamanlarda Fatih ciheti gıbı suretle memleket bir çok istilai 
tenha yerlerde sirkat vak'aları hastalık!ardan da kurtulmuş olur .• 
çoğaldığın, bu hususta tedabir itihaz Mebus beyler halkın dertlerini 
edilmesini rica etti. Bundan sonra ayn ayrı dinlediler ve not aldılar. 
pazaı ) erlerinde eanafın halkı al- içtima iki ıaat devam etti. 

veni icra ve Df86s D<aınııuıınl!.!I 

Dün borçlarından dolayı mevkuf hulu .. 
nanlar kamilen tahliye edildiler. 

'·~·-~·"-

• 

DON YENl ICkA VE IF'•.AS KANUNUNUN TATBiKiNE BAŞLANDI VE BORÇW MEVKUFLAR 
TEVKİFHANEDEN TAHLİYE EDiLDiLER 

Yeni icra ve iflas kanununun 
dllnden itibaren mevkii mer'iyet• 
girmiş bulunmuı üzerine horftall 
dolayı tevkifhanede bulunan 54 er• 
.kek . ve !\µ kadın tevkifhane 
aTluıuna çıkar,lmıı ve znQddef um
&ami Kenan, cra reiıi Refik, Jan .. 
darına takım kumandanı Saim 
beyler tahliye muameleıini yapmıt· 
!ardır. 

Evvela icra reiıi Refik B. şun
ları söylemiştir: 

"- Yeni icra ve iflis kanunu 
bugün mer'iyete girmiştir. Yeni 
kanun, şimdiye kadar cari olan bo
rç için hapis usulünü kaldırldığından 
eski kanuna göre, borçtan mahpuı 
olanların tahliyesine karar verilmiş
tir.Büyük Türkiye cümhuriyetinin her 
Yerinde aynı zamanda tatbik edilen 
yeni kanunun bu emrini ıize tebliğ 
ederim ve derhal tahliyenizi icra 
eylerim. 

Tahliye edilmekliğiniz borcunu
zu ortadan kaldırmaz. Çalışarak 

haıancınızdan borcunuzu ödemeniz 
lazımdır. Aksi takdirde alacaklıla
rınızla yeni kanunun daha mühim 
ve esaılı emirleri daireıinde icra 
takibatı yapabilirler. 

Cümlenin hak ve vazifelerini 
medeni dünyanın en yeni hukuk 
kaidelerine göte ta.yin eden cüm
huriyetin adil kanunla~ına ~arşı 
derin hürmet ve merbutiyet h11le
rinin sizlerde de daimi olacağı 

şüphesizdir. 
Bu münasebetle Türkiye cüm-

huriyetinin saadeti temennilerini 
beraberce tekrar edelim.,, 

Badehu Kenan B. çok şayanı 
dikkat olan nutkunu söyledi: 
"-icra reisi Refik beyefendinin ye• 

ni kanunumuzun emrini yan'i. cüm
lenizin derhal tahliye edildiğinizi 
tebliğ hakkındaki beyanatına 9u ci
heti ilave etmek isterim. Yeni ka
nun alacaklılarla borçluların hak ve 
vazifelerini en yeni hukuk ve ada
let kaidelerine tevfikan tayin 
etmiş olduğundan borç için hapis 
usulünü ilga etmiş ve yerine başka 
Ve ceza noktaaından daha ağır mÜ• 
eyyede koymuştur. 

Borçlu malı ve kazancı hakkında 
icra memurunun sualihe hakikate 
muhalif cevap verirse;. malını ve 
kazancını saklarsa bu hareketi ceza 
kanunu mucibince atır hapisi muı
telzem bir cürmü mahsus teşkil 
edeceği cihetle, bu gibiler hakkında, 
hukuku amme namına m~ddeı 
muınilikçe derhal ceza takıbatı 
yapılacaktır. 

Bu müna1ebetle icra reisi bey• 
fendinin yeni kanunun emrini si~
lere tebliğ sadedinde yaptığı tavsı
yeye ben de ayrıca iştir~k eder v_e 
Cümhuriyetimlzln ıaadeti temennı

lerimi tekrar ederim." 
Bu nuhıkların t ti inden ıqnra 

TAHLİYE EDİLEN KADIN 
MEVKUFLAR 

t~orçluların hüviyyetleri birer birer 
teıpit olunmuş ve tahliyeleri icra 
edilmiştir. Serbest kalan borçlular 
"Yatasın Cümhuriyet, yaşasın Ada
let,, diye bağırmışlardır. 

Tahliyeyi müteakip, borçlular
dan bir kısmı Sultan Ahmette oto
mobillere binerek evlerıne gıtmiş

lerdir. 
Borçlu olupta tahliye edilmeyen 

yalnız üç kişi vardır ki, bunlarda 
hükumete olan borçlarından dolayı 
mahbus bulunmaktadılar. Tahsili 
emval kanunu mücibince bunlann 
tahliyesine imkan yoktur. 

r• DIKKA Ti c......--. 

Yeni kamın .litiltk'.ııa 
karilerjmize kısıılca ııo 

heti dalma llatırıfta tut 

farını tavsiye edeeeğiıı:: 

Her hangi bir borçluya 

icraca malı, maaşı, .tahtı 
• 

tasarrufunda bulunan miil· 

kü sorulduğu zaman değ

ru cevap verilmelidir • 

Bu cihetlerden her hangi 

biri yanlış söylendiği tak· 
dirde, gerek alacaklı olen 

taraf, gerek bizzat müddei 

umumilik tahkikat yapa· 

cak ve bu suretle hıtiifı ha· 

kikat beyanatta bulumuak 

makamatı aidesini i~".fal 
edenler ceza kanunu m'u· 

cibince 3 seneden 7 seney'e 
kadar hapsedilecek, ayrı·· 

ca da ğcne borcu, kanuni 

vesaitle tab8il olun~caktır. ı· 
Tak~itin mıktarını ıcra re• 

isleri tayin edecektir. 
...-4"'111'- ,.,.-. ,., .-.,vn w.-ır.rz "'° ..,. 

===~~ 

M ıbiı lb> SH&ll e o e 

Son Yunan 
notası 

Briand 
iltihadını 

Avrupa. 
pmak y 

devletleri 
itl fak \ 

Hariciye Vekileti nüsteşarı Nu
man B. dün Ankaradan gelmittir. 

Numan B. Pendikte İsmet Pt• 
Hz. ni ziyaret ederek kendilerine 
yunan mesaili hakkında izahat ver• 
miftir. 

Numan B. muhtelif mubadele 
komisyonuna da gelerek Türk hey
eti murahhasası ile uzun süren bir 
içtima aktedilmiştir. içtimada Tevfik 
Kamil, Nebil Beyler bulunmuşlardır. 
N B. bu içtimada yunanlıların 

uman . f'k .. 
notası hakkında Hükümetın ı rını 

izah etmiştir. 
• • • 

Diıter taraftan bitaraf reialer de 
ayrı<a bir içtima aktederk Yunanlı· 
)arın son vaziyetini husuıi sur4!tte 
milzakere etmilerdir. 

bunun için toplanacak konferanaın 

rini tayin etmek güç1 
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Taı!fDlnrU:~ b(Jıyük davao~ır 

BÜYÜK KATERİNA 
- 13 -

III ncü Pierre nasıl öldürüldü? • Te§hir edilen naa,ş 
tefirlerden salrlanıldı. • Katerin mücrim mi? .. İçtiği 

ıarabın tesiri ile Aleksi Orlofun ağzından 
· kaçırdığı sözler ... 

Yazan: Heuri UOllEHT 

18 Temmuzda ID ncü Pierre'in mütehayyir Ruıya halkına .mahlü 
Jtopşadaki münzevi evinde Aleksi hükümdarlarının feci akibetini öğ -
Orlofla Tieplofun ziyaretini kabu: r ... t iyordu . Naaç üç gün teşhir 
ettiğini katiyetle bili~oruz. edildi. Adet hilafına olarak sefirler 

Aleksi Orlof, adeleleri ile mağrur, naaşı görmeğe davet edilmediler. 
parmakları arasında para bükerek, baş Maamafih Fransız sefiri Beranger 
parmağı ile işaret parmağı arasında, Choiseul (Şuazöl) e yazdığı mektu-
bu iki parmağın tazyıkı ile ham bir pta: "umumen kabul edilen fikrin 
elmayı yarmakla eğlenen, çelik bi- doğru olduğunu ispat eder her tü-
Ickli bir devdir . rlü delaile desteres olduğunu bildi-

Tieplofa gelince o da, Katerin riyordu. 
tarafından darbei hükumet günü oku- Kendi de cesedin yanına gide-
nan beyannameyi kaleme almağa mediği için - naşı :ı.iyaretr giden 
memur edilmiş, ne olduğu bellisiz kimselerin ismi zaptediliyordu- em-
bir memurdu. in bir adamını göndermiş, bu ad-

Binaenaleh o da imparatoriçenin am da gördilğünü kendisine kema-
iti madı tammını haiz, sadakah ve li sadakatla nakletmişti. 
şeytan· mehareti savesinde i.iyaka- Bedbaht hükümdarın çehresi sim-
tini teslim ettirmiş bir adamdır. siyahdı ve cesedi hususunda göı-

Perşembe IK DAM , Ey1ul 5, 1929 

(Mü~e'IF~ırırük M<®mDeket. H@llbeırne~ 
VDO~ye'ltt® müdür ve bir hademe tayini is- M~IMlkcemeHçil~ 

tiyordu. Bu iki zıi noktai nazar ------·----
Kilyos yolu 

Kilyosa giden yol bu sene ilk 
baharda katranlı şoseye tahvil edi
lecektir. 

Furunlara mühlet 
Bütün furunların makine ile ek

mek imal eylemeleri kararlastınl
mış idi. Furunlarda:ı bazıları hala 
bu karara ittiba etmemişlerdir. 

Emanet, Eylul nihayetine kadar 
bütün ftırunların makine celbetme-
karar vermiştir. Bu mühlet sondur. 

A lıçı 11ıektebi ? 
Emanetin bir ahçı mektebi aç

ması hakkında cemiyeti belediye 
azasından bir zat tarafından verilen 
taluirin tetkiki hitam bulmu~tur. 

Emanet doğrudan doğruya bir 
mektep açarak bu işle uğraşmayı 
muvafık bulmamaktadır. Hususi ıu-
rette açılacak olan ahçı mektebine 
yardım edecektir. 

Ce11ıiyeti beledi)·e 

epiyce çarpıştı. 
Bir aralık yurdun bomboş dur

duğu binaya para sarfetmenin kü
nah olduğu, yurdun "Serserilere 
intizar aalonu ,, gibi bir va.ıiyette 
bulunduğu söylendi. Fakat bütün 
bu beyhude ve yorucu münakaşattan 
sonra neticede emanetin teklifi ay
nen kabul olundu, 

ikinci celsede, •30 iza tarafından 
verilen ve Giresonlulara tevzii 

Tatil bitti 
Hukuk ve ceza mahkemelerinin 

senelik kanuni tatilleri bugün bit -
mektedir. 

BugOn tatilin son günü ve ya
nn da cuma olması dolayııiyle cu
marteıinden itibaren bütün mahke
meler tekrar faaliyete geçecekler
dir. Avukatların tatili de cumarteai 
a-ünU bitecektir. 

talep olunan 5 bin kiloluk Mısır ve M lQJ~<e'iF®!r!rD ~ 
buğday mubayaa teklifinin bütçe 
encümenince kabul olunduğu hak
kındaki mazbata okundu. Hey'eti 
umumiye de bunu kabul ederek 
içtimaa nihayet verildi. 

Geceleyin işaret 
Karaköyde vesaiti nakliyenin 

harekatmı tanzim etmek üzere bir 
işaret kulesi yapılmış idi. Bu kule
nin evelki gece ve dün son tecrü
beleri yapılmış ve muvafık netice
kr alınmı~i.ır. Kule yakında her gün 
işliyecektir. 

Şehrin diğer yerlerine de bun

Yeni telgraf menıurları 
HOk makinaları için posta ida

resine 18 memur alınmıştır. Dün de 
8 memur alınmak için imtihan ya
pılmıştır. İmtihan evrakı bu gün 
Ankaraya gönderilecektir. 

H<lydar pa,şa garı , 

dan yapılacaktir. 
Bu iki kişi lII ncü Pierre'i, ve terilen itinalara rağmen cebir ve Cemiyeti belediy~ dün toplan-

•ıkı muhafaza altında bulunan şiddet asarı aşikardı. dı. Azadan 30 kişinin imza-iyle M ad!l ırnfte 

Harbi umumide Haydar paşa 

istasyonu bir iştial neticasinde ya
nmış ve hükumet sigorta şirketle~ 
rinden 21 milyon İsviçre frankı ta
lep ederek dava ikame etmişti. Da
vaya birinci ticaret mahkeme!ıinde 
devam edilecektir. Binayı tetkik 
eden komisyon raporunu vermiş-

{enha o.inde ziyarete gelmişlerdi, Halbuki bu bedihi katil hadiseıi verilen bir takrir okundu. Gireson b 
Muhs fızlar bu iki garip zaırın kimseyi endişeye düşürmedi. Bu bap- ve ha valisinde Fındık mahsulünün JHuallim. muavinleri Telsizin ka losıı 

tir. 

içeri girmelerine bili müşkülat mü· ta bir göna tahkikata lüzum görül- noksanlığı hasebiyle Gire.son hal- Muallim muavinleri için erkek Telsiz telefon Osmaniye kablosu 
Hade etmişlerdir. medi. kının düçar olduğu muzayakaya mualJim mektebinde açılan kurs- Vefadaki kanalizasyon yerinden ke-

Oç kadeh rakı getirildi ve sakıt Ne Tieplofa, ne Orlafa, ne de bir çare olmak ü:ı:ere 5 bin liralık larda t.edrisda devam edilmekte- silmiıttlr • Tamirat yapıhnakatdır • 
hükfimdara kalender bir adama imparatorun muhafazasına memur Mısır ve Boğdayın mübayaası teklif dir. Sekiz dershaneyi ' ihtiva eden Bu gün muhabere temin olunacaktır. 
yakışacak ıurette, idbar ve fela- zabite bir sual sorulmadı, hatta en olunuyor u. Bu teklif bütçe encü- kurslara 40C küsur talebe devam İkti~at nıeclisi azası 
ketinin engayretli amilleri olan bu ufak bir serzenişte bile bulunulmadı. menine havale edildi, etmektedir. Tedrisat eyJulün yirmi-
iki kişi ile kar,ı karşıya rakı içti. Bilakis, o andan itibaren unki Galatasaray resim sergııan- ıine kadar devam edecektir. 20 iktisat meclisi alisi azasından 

Fakat kadehini içer içmez, esrarengiz, bir teveccühe nail ol- den iki bin liralik tablo alın- EylUlden sonra yapılacak imtihan- bir kısmı şehrimize gelmişlerdir. 
kamında hi11ettiği müthiş evca te- mu§lar gibi, en yüksek mansıplara maıı teklifiyle Topkapı tramvay da muvaffak olanfar muallim mua- Azalar pazar günü Haydar paşada 
· · 1 k ""a i.-ini ateş aibi ·ı ld 1 caddesinde bir kavse tesadüf eden vı"nı' olacaklardır. toplanacaklardır. Yakında Trakyaya ıırıy e ıvranma5 , Y a naı o u ar... h k l 

birfeyin yakıp kavurduğunu, ken· Katerinln bazı hararetli takdir- bir evin iati.nliki teklifi bütçe en- ıeyya ate çı ı acakbr. 
ôiıini zehirlediklerini ıöyliyerek ba- karları, istikbalin ona ait hatıraıın- cümenine gönderilmiştir. m e B<'lt<e P. o e (f'<ci) e Bul gari.~tandan 
tırmağa başladı. dan bu kan lekesini yıkamağa ça- Şişliden Mezbahaya giden yolun gelen nıuallimler 

Mevkiin tenhalığına rağmen bu lıştılar. parkeye tahvili kabul edildi. Tedrisat başlıyor 
feryatların uzaktan işidilmesi muh- Cinayeti inkar edemiyerek, Ka- yerli mallar sergiıine 500 lira Resmi ilk, orta mekteplerle Bulgaristandan gelen Türk mek-
temel olduğundan, Orlofka Tieplof, terinin bu vukuatta dahli olmadtğın1 verilerek muavenette bulunulması liselerde Teşrinievvelden itibaren tepleri muallimleri şerefine bu ak-

Felç 
Tedavi kahil? 

{Yaz sıcakları münasebetile felç 
vakalnrınin arttığını ve kabili tedavi 
olup olmadığını soran kariimize.] 

Hakikaten dikkat etmeyenlerde 
yaz •ı caklan münasebetile felç vu• 
kuatı çok görülür. Fakat tedavi 
meıelesine gelince, bu, haıtaya 
ve hastalığın tiddetine göre dej-işir. 

Eter felcin şiddeti hafif ise.' 
pek az zamanda açılır. Fakat tid. 
detti vak'alarda oldukça uzun sürer. 
Bu gibi hastalıklarda bazı ailele:
doktora müracaattan evvel çarpılın~ 
deyerek, üfürük çillerin peşinde do
laşır, en sonra doktora gelirler. Bu 
en büyük hatadır. Bu yüzden hu
talığı şidaetıenenler, evveli hafif 
gelmiş iken, ikinci bir şiddetli ham• 
leye maruz kalanlar pek çoktur. 

Halbuki sinir hastalıklara müte
hassısı sebebini araştırır, kan taz
yıkını ölçer. Perhize koyar. Bilhaa
sa ikinci defa gelmemesi için, ted
birler alır. Zamanında masajını, el· 
ektriğini yapar. Bu suretle ielç te 
zail olur ve yahut azalır. 

{ Kedi eti hakkında fikrimizi ıo• 
ran kariimi::e] 

Biz tavsiye etmeyiz. Bunlar 
zevk mes'elesidir. HıfzıBSıhha kitap
larında yenilecek etler arasında 
kediye yer verilmemiştir. 

Yalnız baytarlar yenilebileceginl, 
sihhi mahzuru olmadığını söylüyor• 
lar. Binaenaleyh içtihada tabi bir 
iştir. 

Lokman Hakim 

Sılıhıye nıiisteşarı 
Sıhhıye vekaleti müsteşarı Hü

samettin B. şehrimize gelmiştir . 
.Mumai1eyhin İstanbula gelme· 

sinin sebebi tedavi içindir. 
Ilüsamettin B. Adada oturmak· 

tadır. Tedaviyi müteakip Ankara
ya avdP,t edecektir. 

111 ncü Pierre in ü:ıerine atıldılar, ve iradesi taaUı'.lk etmediği mütalea- kararlaştı. tedrisata başlanacaktır. tam Bebekte emanet tarafından bir 
onu yere devirdiler, ııeıini kısmak sını ileri sürerek onu tebriye etmek 5-8 Eyliılde Amsterdamda top- k li çay ziyafeti verilecektir. Da L ~ 

Bunun için gere "ııe gerekse A~ N 
için ağzına bir havlu tıkadılar ve istediler. )anacak olan kongreye Ceralıpaşa ilk mekteplerin kitapları, şimdiden Enı.vali 11ıetruke evleri E!:!Jlllllı ·!llfl!!§.=L:.. 
dev gibi Orlof, yerde debelenen Onlara inamlırsa, Aleksi Orlof, hastane'i göz tabibi Hakkı Ha} ri 
b db h 'f .. ,,. .. d' · U b hazırlanmaktadır. Liıelere makıua Ankua da mevcut bulunan ve = e a tın zaı goa•une ızı e a- imparatoriçeyi, vncudu bile kendi beyin iştiraki, masarifinin itası, fa. -

ak el'k kl ·ı boııru1nı k A klta1>ların kıamıa:ıamı l>evlet mat- •.nn "'•manlara kadıu lcısn;u azamı ;;;;; 
91ar ç ı parma arı 1 e • için bir tehli e teşkil etmekte olan at vrupı.da iiöz kabiliyeti hak- tiaaası tarafından oasılmışbr. devlet memurları işgalinde bulunan c:; JJ'IU rtenıertm ~ 
sıktı ve hmltısı kesilinceye kadar bir rakipten kurtarmak husasanu kında da tetkikat yaparak ğelince İlk mektep kitapları da kitap- emvali metruke evleri barem ka- ~ ıze a 
onu bu vaziyette hareketsiz tuttu. bı'zzat deruhte edebilirdi. bunu şoförlere tatbiki kabul olundu. · çılar tarafından çıkarılnıaktadır. nununun tatbik edilmekte olması - = 

Katerinin imparatoru emanet Okturova tarifesinin bazı mad- Gllzetemizde tüccari ilAn =ıı 
. • h ld Herfey Katerin. Huıuıi mektepler ise kendi ta- dolay11ile hem maliyeye icar v-a - · = 

ettiği muhafn hepıini işitbği a e o cı'nayete ancak vukunudan delerinin yeni gümrük tarifeısine . n~111retmek isteyen ticaret· ~ limatnamelerine tevfikan, eylulüln hem de Ankara mesken tazminat - -s 
müdahale elmedi. iki katilin çıkıp nazaran tadili lazım aeldi"indtm = h 1 d.ğ ·· E sonra muttali olmuttu. 0 ıs haf tasından itibaren tedrisata baş- bedelinden kaybetmekte olan şagil = ane er ve ı er mu esse- _ 
gitmelerine seı çıkarmadı. Fakat, hk birşeyi izah etmeyen, keyfiyet idare encümenine havale lıyacaklardır. Gayri müslim ve ec- 1 f d d h ~ sefer, aı:·amızdakı" muka"·e· = Katerin yemekte idi;• birden T d'ld' memur ar tara •n an pey erpey ta - y 

bu kadar Iehdarane bir rivayete e ı ı. nebı' mektepleri eyl6Uln lS inden lı'ye edı'Jmektedir. Maliyece bu evle· = leden dola •ıA ( 
Aleksi Orlof, ıaç ba.. dağınık, kan A f d ı k ;;; yı, ı an arını an. s 

Y kıymet atfetmek için garip bir uy- ya.o ya a açı an ve imsesiz sonra açılacaklardır. rin yakında müzayede suretile mül- = k [H fı S H l S 
ter içinde, elbiııesi toza batmış, par- çocuklara mahııuı olan bannma ca o er - emanon· u y ~ 

d ı sallık göıtermek lazımdır. Filhakika kiyetlerinin satılacağı haber alan- -
... parça olmuş, gözleri o gın, ne- b' T' l yurduna bir mildilrle bir hademe ftS~~~..na - ilinat acentası] vasıtaeile iri; ..,. böyle ır rivayet ne ıep ofun va- u u 'YI mı,tır. !!iE 
fes nefeee salona girdi. Beygiri tayini ve ~unun idn her ay 80 li- idarehanemize go''ndermek -= l ziyetini, ne impaı-atorun muhafaza- T T• t • • 
çatlatırcasına Ropşadan ge iyordu. ıına memur zabitin rolünü, ne vak'. rahk tahsisat itası huııusunda ema- Kadro geldi ıryes e sergısı - zaruretinde idiler. İkdam; 

Katerin aanki bu garip ziyaret- ayı haber aldığı zaman tüyü bile netçe vuku bulan teklif hey'eti Triyeste ili iktisat meclisi tara- gazetesi ile mezkur acanta :s 
t 'bi t k b' k · d "dd tl' ·· k ı Dün iıkin müdürlüğü kadrosu 

çiye mun uırmış gı ' e ır e- kıpırdamıyan imparatoriçenin tarzı umumıye e ,ı e ı muna a,a arı gelmi"' ve iıkin memurlarının ma- fından bir sergi açılacaktır. sergiye ·- arasındaki mukaveleyi tarl. 
lime ıôylemeden ıofradan kalkb, hareketini, ne de Mabeyin1n bu mucip oldu. " İtalya ile ticaret yapan milletler da-
bitişik odaya geçti. ölüm hadisesini nüfuz edilmez bir Azalar, bu tahsisatın verilmesi- aşları verilmiştir. vet edilmişlerdir. hinden itibaren [1 Eylul929JI 

Bir ıaat ııonra Panini çağırdı. esrar perdesi ile örtmek hususunda nin aleyhinde bulunuyorlar ve esa- Bir kaç gündenberi beklenen Bu meyanda İstanbul İzmir Sam- __ fesh ettik. binaenaleyh, müı-~ 
Sonra'-ı Katerini~ barit, gayrikabili sarfettiği gayretleri, bunlardan hiç sen 1200 memur kullanan ve ihti- Maarif kadrosunun geldiği dün aun Ticaret odalanda davet edilmit ~=- te.rile.rimiz ilanlarını, ken- sa 

l ıi b ktı ·t fa l b' k d ı yazılmı•tı. Yaptığımız tahkikata na- d 1 k El nüfuz bir tavur a ie P ır• ğı birini izah t>dememektedir. yaç an z a ır 8 roau 0 an ema- ., }erdir. Seraide en ziyade tütünlere = 1 erıne en olay aelecek ~ 
d · · " f t h d :ıaran Maarif kadroııu henüı; gel- o ~ o es 

yerden yemeğlne evam ettiğı go- f ( Arkası yarın ) ne ın mevcu memur ve a eme- ehemmiyet verifocektir. Triyeste - şekilde gazetemizde near- ~ 
~ld" }erden birer kişismin yurda tahsisi memiştir. . :ı- _ 

ru u. kanaatmda idiler. _ -- -- ıergısıne tütün inhiaar idaresı ve -· ettirmek serhestisine ma· = 
Ev~ell m ncii Pierre'in basur Rıh tını lıa11ıalları IA. &:il n n ...ıı ve maruf tütün tacirleriıniz iştirak = 1 k I il 

.ancısıaa atfedilen vefab haberinin . Emanet namına söz söyliyen ~-'WI ye_'-YI <m edecektir. = i tirler. Bu hususta müş- == 
Rıhtım şirketine mensup hamal- - t ·ı .ı. ... h 1 ı= 

"r"e•i aün umuma llim, Pımin'le muavin Hamit B. ise emanetin me- T d l 9 erı ere az.mı su u et g3s- _ 
"' " ., l!lı lar şimdiye kadar muntazam bir Deliren katil aş e en SUYU -
müttefikan tekarrür etti. teşkilata tabi değildi. Bu yüzden murinin kadrosundan mütemadiyen , = terileceği gibi telefonla do• =: 

Erteıi gün Katerin gözleri yaş rıhtım şirketi şikayette bulunmuş- tasarruf temin ettiğini, yurda mev- Koskada iki adamı öldüren Taşdelen suyunun menbaı bo- -- hi ilan kabul olunabilecek = 
içinde, gürilltülü bir ahü enin tut- tur. Rıl.tım hamallarının da teşkili- cut memurlardan kimseyi tefrik Mahmut pehlivan cinnet uarı g:ös- zulmiıştur. Evkaf idareıi tetkikata ve arzu eden ticarethane- = 
turdu; bu eanada, Ayan meclisi hu- ta tabi tutulmaları kararlaştırılmış- edemeye~eğini, bu tasarrufattan terdiği için d\in tıbbı adliye müşa- başlamıştır. Tamirat sür'atle ikmal __ ferle, bu hususta görD.•mek il 
zurunda okunan bir beyannam~, tır. maaşı verilmek üzere hariçten bir hedeye sevkedilmi,tir. edilecektir. ~ a 
"!"!!!"~~!!!!!!'!""'!!!!"!"9"...,~~~"!!!"'!'~!'!!!!"!!!!--~------~-----"""!'!'~~"""'!"'-"!!!!!"""!!!!""!'!""'!"'"""!"'~~------...... __.~~ ...... ~--.-..-'-!"~~~~!!!!'?" ....... __ -"'!!'!!!"'!'!!!!!!!!!!!~~....,.-:-"!'!!!"'~"!""""~~~~~'"'!!!!!!!!!!!!'!!!~~~~ üzere, ilan meuıurumuz~ 

Kendi kendine: sütlerinin benim hesabıma eksildi- dınlar da keyflenmeğe başladılar. nim gibi diğer iki Acem esirine nezdlerine gönderilecektir. • Edelıi tefrikamız: 12 

lilYı 1r1Kmeın aeırOe 
Sa\"1alŞY 

Yazan: Conte de GAUBİNEAU 

--
güzeldir. Geniş ve ha.sık biromzu, 
küçi.ıcük gözleri f&rdı. Şakak 
kemikleri yerinden fırlamıştı. Ağzı 
fırın kadar, alnı derseniz dar ve 
basık l Sonra göksüoün üstünde iki 
dağl 

Daha ne çirkinlerini gördilm. Bu 
kadınlar budala, haşin, fena insan
lar 1 Hepsini bir kabr gibi çalıştırı
yorlar, iyide yapıyorlar. 

Ev sahibi karııına hagırdı l 
- Haydi çocutu lbırak ta bana 

yemek hazırla ! 
Kadın bu emre derhal İtaat 

etti. Çadırdan çıkarken işaretle 
beni de çagardı. Karıyı hiç 
olmazsa hizmetimle yumşatmak için 
hemen koştum. Mutbak tarzında 
kullanılan bir kulubeye girdik. 

Ateşin üstünde fıkır fıkır çorba 
kaymyordu. Kadın bir işaret etti. 

iyi anlıyamadıtım için bir ıopa 
yekaladı ve kafama indirdi. 

- Eyvah, bu kan ile hayatı- ğini hiç farketmezdi. Daima dikkat Keyflerinede hak verdim. rasladım. ikisi de Erdebil alayın· Hem İkdamın ve hem• fi} 
mız bakalım nasıl geçecek dedim. ettim, kuvvetli adamlar daha az Çünkü bakire bir türkmen dandır. Ba9larmın üstüne yemin _ de müşterilerimizin menfa.:! 

Fakat aldanmıştım. İyi kadınmış. zeki oluyorlar, işte frenklerl Hep- k.ı.zı etse :etıe beş tamam altın ettiler: == 
Beni sık sık döverdi. Fakat noktası sini de istediğniz kadar aldatabilir~ ediyor. Halbuki dul kadının kıy- Vallahi, taUahi,· bizi bugün hıra- Eatlarını korumak için ihtiyar:c 
nokta. ına hep kendi kafasma göre, siniz. Zekanın maddeten üstün ol- mcti ondan çok yüksektir. Çünkü kıyarlar. . _ ettiğimiz hu ilan seı-hesti- i· 
kendi istediği gibi iş görurdü. dugunu bu adamlarm kaffesi bir dul kadın ev idaresinde tecrübe O vakta kadar kaç defa böyle = sinden mö~terilerimizio il 

Sonra benim de iyice karnımı türlü idrak edemiyecek! Türkmen- sahibidir. Bir az da taııarrufa dik- şayıalar çıktığını bildiğim için gö- her itibar ile uıemn1ın i' 
doyuruyordu. Bir az bana alıştıktan lerde öyle! Frenkler kadar hayvani kat eder, hele çok çocuk yapana ldUm ve arkadaşlara boş laflara -- kBlecaklarından eminiz. 1 
sonra artık konuşmaga başladı. Artık bana odun yardmyorlar, k1yırıetine paha biçilmez. inanmamalarım, sabır ve tahammül- = fi 
Keyfi yerinde olduğu zamanlar gü- su taşıttırıyorlar, koyunları otlattı- Aşk meselesine geline, tasav~ den ayrılmamalarını tavsiye ettim. 1 K D A M 
lerelc bana derdi iti : rıyorlardı. işim olmadığı zaman kır· vur edersiniz ki türkmen kadını o Fakat yalan da olsk bu havadis 

_ ~::L acemlerin bizim beygir- dn bayırda dolaşırdım. ,Bir iki dost suratla böyle ince şeyleri anlama.ı. bana can ve nete veriyordu. 
lerimizden farkınn: yok, öyle değil- edinmiştim. Onları ziyaret eder, şar- Bir defa efendimin karıaına franda ne can sıkıcı işler oldu- ----ilan Ocret:ıerı 
mi? kılar söylerdim. Fareleri tutmak Leyfa ile Mecnun hikayesini anlat. ğunu bilmiyor değildim. Fakat ne Tek sütunda ııantimi 

için kapanlar yaptım, Kadınlara, tım. Çünkü bu hikaye bana kendi de olsa İran gene frandsr. Yer yü- 7-8 inci ııaytiula 25 kuru! Öyle anacığım. A ilah böyle 
istemiş, ne yapalım ? 

- Türkmenler sizi soyuyorlar, 
malınızı yağma ediyorlar, sonra 
iszi de böyle köpek gibi kullanı• 
yorlar, esir diye istedikleri 2dama 

satıyorlar. Sizin de onları menet• 
mek için elinizden bir şey gelmi
yor. 

- Doğru anam! Türkmenler ze
ki adamlar vesselam. Biz de mer· 
kep oğlu merkep! 

Ben böyle cevap verdikçe kah. 
k€lhalan bastırır. {;:1 ııt h: F •'arıyla 

erkeklerin b~yıla bayıla yedikleri Leylamı da hatırlatıyordu. Kan bö- zünde ondan glizel memleket var = 5·6 ıncı •• 50 " ı 
acem yemekleri pişirmesini öhret- ı t ı ı ö ı d' • i i mı? Orada yaşamıt olanlar, gene ::: 4 üncü .. 80 " 

a y e ap a ca şey er ı y e ığım ç n oraya dönmek, orada yaşayanlar da - 3 
tim. Artık bana ikram fazlalaştı . bana bir temiz dayak attı, Daha - .Ün<'. ü .. 120 "" :=ı 

orada ölmek isterler. iki esir arka- = 2 mcı •• 200 .. ~ 
Nereye gitsem yağlı çay ve bogaca çok genç yaşta olmakla beraber bu daşın bana söylediklerine inanrnı- - ::::= 
verirlerdi. kadm üç koca değiştirmişti, üçte yordum amma, kalbim atıyordu. - Banka ve mües8eeati Maliye §! 

Burada sık sık ta dilg~ün olur- çocuğu vardı. Onun için türkmen- 1 d · b' k l - ilanları husuai tarifeye tabidir. , 
çimi erın ır gam ap amıştı. Ticaret müdüriyetinin, •irketlerln. 

du. Ben de herkesin neş'esi ve ka- ler araıındaki yüksek itibarına da Öyle cir gam ki, dolaşmaktan ve " b 
k k 

. _ te&C'. il
0

i hakkındaki ilinlaril~ kati 1 

hkahası arasında güler rakse Jer- diyece yoktu. Böyle bir kadsna gezme ten vazgeçtım, doğru çadıra = adılhkler ve anonim şırketler 
dim. Türkmenlerin elinde bol bol ait olmak benim için ne şeref J döndüm. - ilan! ıı:ı rt, ıaotimi otuz kuruf~ur·ı 
e&ir vardı. Bunları satarak iyi para Burada üç aya yakındır aakin Sahibim olan delikanlı 0 esnada = De"·alr ve müeııee8atı reınıı)e 
kazanacaklarını düşünen bu a-üru- sakin yaşıyordum. Kendi taliime attan indi ve karısı ile konuştu. ilanları. Türk mektepleri "·e aaar~ ~ 
hun keyfine payan yoktu. İlk gün- de alagınağa Le.şlamıştım. Bi b<ıh Beni görünce çagırdı: müntesir,. ilnnları santimi 'irwı ~ 
ı . 1 • • 'çı· I l 1.: -·· ·· 7 er n ıı ı · • u •· :< • • • :~'!! y~:·::-~ 



Filistin de Kutupta 
"' 

Ma..Mlemeler yer yer iki karargah 
-- ecltyor keıfedildi 

...... il 

Loadn, ! 
~~ 1.,·1t~k m\leade-

aııMf 1M9dır. 
ZllRll .... ,, toplamağa çalıoı· 

yor. °'8r .. .ıekıtlerden Arapların 
ıeball .-edilmiftir. 

Lonıba, 5 (A.AJ 
Datt, Maylin siyasi mı!harririne 

. göre elyeım lagilterıde bul~n.an 11a
ıırlaıla 8Öltemlek&t nezaretının ~ 
ytık 1Hmarhm Filistin m ... leııle 
meyal olmaktadırlar. Karışıkl\kla~ın 
zuhunıu HM p oluı imillerı .yerın· 
de tetkike me•ur edilecek komısyo~ 
ora alaYaliae yakıf tecrübeli . ze~a~n 
terekk11p e11ııeıiae karar venlauıtır. 

Beynat. 3 [ A. A J 
Tem Wr ed6a hUkü• sttmıek· 

t ~ Efklrı t•n itin her tarafta 
ı:ıb •niyel•de bulwıulmakıadır. 

Kudtlı • 4. [ A. A ] 
guffate ı'*'6n iade edilaıi§tir. 

Şiarktaki baytarlar 
Aakua, 3 

bcttewt ftklletl•ia yeniden tan
da e*'- yeni kadroları bitıaittir. 
8a kadro&.rda baytarlara ait çok 
ehemmiyıetli kararlar vardır. Oç ae
ae n daha fa.la bir uman fark 
vilAyetlerlade taletan baytarlanmı
zın klffellm rarp vlllyetlerilnize 
nalrilleri takarrilr etmiıtir. Bu ka
ıv allkatlarlara bu fÜD veya yann 
bildlrileeektlr. 

Baytarlanmıı yeni tayin edlldl
klerl yerlere blr an evvel gitmeleri 
için derhal hucirahlan gönderile
cektir. 

Irak elçisinin ailesi 
Aakara, 4 

Geçenlerde latanbulda vefat e
ılea Irak elfW N ... t beyin bet ail
fu~ ibaret alleal memleketlerlne --· ~. 
Hariciye tayinleri 

Ankara, 4 
nm. b .. koa•olo•lutu muaYial 

HO.e,ıa lte_J vek&let emrine alı-· 
rak 1erlae Batum kançılan Hul6•i, 
onua yeriae ele vek&let evrak me
murluıHu Abdurrahman beyler 
tayla edU.lılerdlr. 

Od ... kon•oloılutuna lH Atine 
n Pire kaaçıları Hatif b91 tayin 
eclllmtıtlr. 

Yırtık paralar 
Ankara 4 'Ya...._, paraların mObadele

)ne Qlr lauırlMu talimatname 
Prtl•ll Mldaacla baakalana mOta· 
IA1lh 111.ıı,.,. ••idi. 

Bankelar ••ular halclcıada mu
tabık ol•akla beraber tefetnıa"t& 
alt noktalara itlraa •bnektedirler. 

Maliye mO•t•tan •• muhd'•bll 
amumı,- mOdOrG bu w&a i»u iti• 
radan tetkik edecekler ve talimat .. 
ume kat'i şeklini alacaktır. 

Orta mektepler 
Ankar'1 4 

Orta mektepler kadrolan buifib 
telpafla vlliyata bildirildi. 

• • 
Hayvan serg'sı 

Ankara, 4 

\ 27 Eyl4Jda açılacak olan .hay
.,._. nr,Ula• ait paviyonların ın,a
ı11aa , batlumıtbr. ----

Sulama itleri 
Ankara 4 

Sulama itlerinin tetkikab dev
'• etmektedir. Yakında, Pulathda· 
ili bendin kanallan açılmaya bat· 
ı....eakbr. 

Meclis matbaası 
Ankara, 4 

MecDı matbaası için fırka bina
ıı ~kaaında yeni bir mahal İnfl 
•dil111elctedir. Matbaa son ıiatem 
,lata&cbr. 

Üzümler ıslandı 
Manisa, 3 

DünkG tlddetli yağmurdan Hr· 
tll~rde tahminen 40 bin çuval üzilm 
"la.ıdı. Hava bulutludur. 

Moıkova, 3 
Kat1ip laa•all•lacle tetklkatta 

buhıaaa Seclof heyeti, Fransuva Ja
zef arulalaia t'•allade vaktile dük 
de Zabroınaa •e a•erlkah Velmanın 
lap pflrdllderl kararılhlan keş
fetmlttlr • Bu kararı&hlann ikiıi de 
pek mikeıamel bir haldedir. İçle
rlade yiyecek, sUAJı, barometro ve 
uiMnrclar. 

Rualar bunlan oldufu gibi 
btrakmttlırdır. Rus heyeti kutup 
aeJahatında ölenler i~in bir levha 
... ,t Ye o eivarda daimi bir telsiz 
istaayoau vGcuda ıetir•ittir. Bu 
lstaıyenda her zaman 7 kiti bulu
nacaktır. -- -

Suriye hududu 
Ankara, 4 

Tflrkiye - Suriye tahdidi hudut 
kemisyonu azalarının bir kaç pne 
kadar• hududa hareketle vazifelerlae 
bqlamaJan m11karrerclir. 

Bir tekzip 
Aakara, S [A.A] 

Aldıjımıı mal6mata ıltre mek
tep ve m~allimler kadroıunda es
asla tebeddOI vapılacatı hakkıadaki 
haberler dotru detilclir. 

Bahri itilaf 
Cenevre, 3 [A.A] 

Amerika ile mGıakere edilen 
bahri itillf baklanda IMyaaatta bu· 
luaaa M. MacDoaald iptidai bir aa
lqmanın daha uaumt bir itillfın 
bıthca amm oldutunu söylemiıtir. 

Bu huauata Amerika ile atlebi 
ihtimale 16re içtima devresinin bi
tam1"1lo .. evvel ~lr ltllif haaıl ola
eakbr. 

latilb murahhu IM,.tı. Parla 
ml•aldle · buı ahklmı hOkGmden 
.. 1ut olan Akvam Cem lyeti ml•akı
nın temellerini kuvvetlt;ndirmete 
çalııacakbr. 

·lafiltere ile dominyonlar hake
me mGracaat hakkındaki ihtiyari 
maddeyi bu içtima devre•i bitme
den evvel imza edeceklerdir. 

M. MacDonald Akvam Cemiyeti· 
al kabulGnl istemesi muhtemel 
olan M11ıra kartı lngiltereabı ala
catı taYra da ifaret etmiftir. 

Filistin hldiselerin~ de imada 
bulunan M. MacDonald hiçbir teh
dit ve tahYif kartıaında ıerl çeldl
miyecek olan lnarfltere aazannda 
dini itlllf meselelerinin mevcut ol
madıtını beyan etmittir. 

Ekalliyetler meselesi.,.• lhtiyat
kirane bir liaanla temas eden M. 
MacDonald M. Briand'ın Avrupa 
ittihadı hakkındaki fikirlerine kat'I 
ve mOtahhu bir .. kU vereeetlne 

kani bafundutunu teyit •tmif, BlyGk 
mecllal• bu nmlc .. tla sGmrlk mea
~elerlnl tetkik etmeıl lhumuaa 
itaret •rl••lf, ln,utereain bu J•al 
zibai1et1 ve fikri mllletler aramnda 
Detir ve tamim lçln elinden plcliti 
kadar tahtaatını U&ve erJemittlr. 

- Karııerımıze 
Bir kaç ay evel gazetemizde 

memleketin en yakıııldı e1ketini 
ve gürbüz. çocuğunu bulmak üze. 
re bir müsabaka ilin ekııiştik. 
Müsabaka üzerine gönderilen re-
'mlerin miktan ve reylerini sor

a1uğurnuz k ile~e~ ,elen cevap
lar böyle bir ınhhabın memle-

k . h ki\rnten en yakışıklı erke
.e~ın :-ın olacaö-ı hakkında isa

gbı~ın ~d·ı~esine kafi bir kemiyet 
eL e ı .. bak 

irae etmemesi üzerine ~uhsa t .a· 
· t ı e mış-va devam etmemeğt ere .. 

tik. Müsabaka hak~ı.mfa malu
mat istiyen karilerimızın malumu 
olmak üzere keyfiyeti bu suretle 
ilin eder ve o müsabakava iş!ira~ 
zahmetini ihtiyar etmiş karılerı· 
niizin ileride yapacağımız diğer bir 
müubekada külfetlerinin ziyaına 
mahal bırakılmayacqmı aynca 
ilave eyleriz. • 

Zeppelin 
Dilıı Fredrishafene 

avdet etti 
Pariı, 4 [A. A] 

Zeppelin 11at2/2S geçe Umojdan, 
5/20 geçe Dijondan ve 7 de Balden 
geçmittir. 

Fredrihahafen, 4 (A. A.) 
Zepelin aaat 8/48 ıeçe yere io

nılttir. 

Pirede veba 
Pire, 4 (A.A] 

Burada Qç veba vak'ası kayde-
dilmittir. HUkumet lia:ım gelen t -
dabiri almıtbr. 

Ren'in tahliyesi 
Brüksel 3 (A. A] 

Ren havzasındaki Belçika as-
kerinin çekilmesine 1S eylalde ba
tlaaacak ve tetrinisani nihayetinde 
hitam verilecektir. Bu husuata res
mi bir teblit neıredilmittir. 

, Fransada kazalar 
Loadra, 3 [A.A] 

Daily \faylia Pariı muhabiri ta
rafından bildirifditine göre geçen 
Tommuı.un )3 ünden Atu•toaun 
31 ine kadar 50 fiin zarfında Fran
ıada otomobil kı11lan yftaünden 
427 kiti 6lmGt Ye 997 kiti yaralan
mıfl'H" ki bu rakam vasati olarak 
.-oade 9 kurban demektir. Bu hal 
karıı•ında heyecana gelen Franaa 
elkAn umu111tyeıl bu rfbl vak'a) arın 
tekerrtlrtlnO men içla acil tedbirler 
ittihazını istemektedir. 

Bir tren kazası 
Moskova, 4 [A. A] 

Bir yük tireni kazaen cıvannda 
yoldan çıkmıttır. Bir çok telef ve 
mecruh vardır. 

Yuaaa 
Atina, 4 

Yunan orduaunun ıal&lıı ile met· 
rul Franııı 11kert heyetinin muka
veleai bir Hne daha temdit e
diJmittir. Heyet reisi jeneral Bra
yon vulfe•inde ipka olunmuıtur. 

• 

Cenevrede 

'zmlrde Ukdem 

Komünistler " Siverek ,, 
hapishanesine gönderildi 

MahkOm kornGnistler bu sadah J vamlı yıpur dilfm\ittUr. E.cttmle 
jandarmaların muhafazasında Afyon tre MenemeD ve Kemal pqa kualarıacla 
nine bindirilerek Siverek hapiıha· büyük zararlar nrdıı. 

Milletler meclisi 
dün açıldı 

nııioe Jitmek Uıcre yola çıkarılaoak· Vil4y6t ba'4:elİ 
1 tır. Hük6meti taklibe tetebhlı için Villyetimiıin buıuel 9W btılflli 

Dahiliye veklleti ile u•uml Tillyet 
ittifak yapan ve bir ıueden döıt ee- mecliıi aramadı c;ı kan bir ihtilaf yt1· 

Ceaevre, 3 ( A.A) 

Akvam cemiyeti bOyük mecliıi 
Hat 16 da toplanmıttır. M. Macdo
nald bir nutuk söylemittir. lagiliz 
bıtveklli bu nutkunda 1924 ıenesin
dea beri ka tolunan me .. feue dık
kati cel betmıt, beynelmilel sulhun 

uzerine kuruldutu temellerin gayet 
•atlım oldutunu beyan eylemittır . 
M, Macdonald emnü sellmet meae· 
leainin vaziyete hlkim bulundutunu 
ilave etmlf, paris misakının ıulha 
ait yeni tetkilatın yeni bir safhaaı 
oldutunu s6ylemittir- M. Macdonald 
lngilterenbı sabık mutteflklerl De 
dGımanlan araaında hiçbir fark gö-
zetemeditlni bir kaç ıGn evvel ıuhur 
eden geçici ihtiliflana Ceaevrede 
el birliti ile çahtmap mani olamı· 
1ıeatını taırlh etmittlr. M. Macclo
nald M. Jıaı:;ardan takdirle baset
tmi.ş Lahey itilafı nan çabıcak tatik 
edilmesini temenni eylemittir• 

fngiff· pafvekili nutkunun ıo· 
nunda İngilterenin Rendeki itıal 
ordusuna menıup ilk taburun ge
lecek hafta hareket edeceğini dü
tUnmekl e memnun ve bahtiyar ve 
ınüftebir oldutunu beyan etmiıtir. 

Parla, 4 (A. A ) 
Gaıeteler M. MacdonaJd ın kul

landıtı metin ve itilifcuyane lisana 
dikkati celbetmekte, ancak hu nut-

kun esası hakkında bazı mertebe 
hıki11n hayale baiı oldutunu, dGn
kQ amele hOkümetinin ıiyasetine 

dair sarahati havi olmadıtını kay· 

dey lemektedir. 

A vusturalya ile 
telsiz telef on 

Londra, 4 (A. A) 
UllMiRllNS,~....._.. .... 

aiz telefonla muhabereye dGn INat-
lannııtbr. Bu mOnasebetle Avuıtu

ralya baıvekill M. Pruce Ue •Ga· 
temlekit naaın Lord Pusefield 
arasında tebriki mütezammın bir 
kaç söz teati olunmuttur. 

neye kadar baptae mehkOm olan ICo- ...a~ı. 
mflniıtlerin ıevkleri i9in icabedea ma· ıttadea taediki lliye iktiran ~ 

ı ve bu yilıden icrası mukarrer hir 
amel' yapılmıı, J 01 masraflan 

1 ın- çok işler yUz üıtlbae kaimıftır. it.do 
mıttır. lif d 

Bu sabah erkenden bapııhaneden ın esası ıu ur: 
ül k Umumi viliyet mecliıi 929 btıt· 

Basmahane istaıyonuu 10tür·· ece ve çeıiade mevcut 173 bin kOsur liralık 
trene bindirileceklerdir. açığın 927 hutçesi kat'i heaabıoda 

Komünistlerin muhafazası için lü· h k k b. 
b ta a ku ve tahsil edilen uç yüz ın 

zumu kadarll jandarma neferi ile ir küsur lirayı karoılık ttostermek ıure-
de çavuo memur edilmiıtir. Ayrıca tiyle tevzin oylemi§tir. Halbuki Da· 
bir de zabit verilecektir. biliye veklleıi umuru maJaalliye mit• 

Mahkum konıllnistler yirmi dort durlüğü bu paranın bütçe açıtıaa 
kişidir. karıılık olmayacaJuu ileri .Urmekte 

Gıyaben dort buçuk sene •A'ır ve blltçenin tevıini içia teazillt icra· 
hapse mahkti lan Niko Sinkyeviç llDt istemektedir . 

vicahen cereyan edecek mubakemeeinin Halbuki umumt villyet meclJıi 
sonuna kadar burada kalacaktır. Niko ise bu talebi kanuni bulmamakta Ye 

Siakoviçin muhakemesine 8 Eylulda elde mevcut bir paranın villyet itle
baola) acaktır. rine tahsis ve ıarfındaD claba tabii 

Adliye veklletinia emrine göre bir ıey olamayacağını müdafaa eyi• 
Komünistler buradan Konya tarikile mektedir. Dön taplanan fırka guru· 
Diyarıbekire gönderilecek, Diy,nbe· punda hu hapta cereyan eden muba· 
kir hapısbanesinde bir müddet kal- Lere ve kararlar tekrar gölden ıeçi· 
dıktan sonra Siverek hapısbaneıine 
naklolunacaldatdır. rilmit ve umumi vilAyet meclisinin 

noktai nuannı iZAb ve btıtçnin tat· 

\ 
Y ağ1nurlar dikini temin eylemek tııere meeli.t 

Dün öğleden sonra şehrimizde temsilen azadan Ismail Halll btyiıa 
müthiş bir kaaırgı& esmiş toz ve top- Ankaraya ve latanbula ıonderilmaiat 
raktau göz gözu görmiyecek bir va- karar verilmittir. 
yiyet hadie olmuıtur. Kesif bulut lımail hakkı . bey b11 i\ID ltıaet 
tabakaları ortalığı karartmış bütün paşa vapuru ile Istanbula hareket 
çehrelerde Uzum mahsülumüz için edecek ve orada Dahiliye vekili Şükrti 
enditeler tevlit eylemiıtir. Şehre yat· Kıya beye lhımgelen izahatı verdik
mur yalınıı çilem;§ iıede etrafa de- ten ıonra Ankarayı gidecektir. 

au da tuhafı 

Kitaba yazılan 
haşiyelerden ••• 

-- .. -
Ali iktisat meclisi katibi umun

misi Nurullah Esat B. tarafından İs· 
tanbul Ticaret Odası katibi umumisi 
aleyb.iu bir dava .açaaılmak .üzeredir. 
Bu davaya İstanbul Tfoaret oduı ki· 
tibi umumisi Cemal Beyin, Ali ikti· 
sat meclisi tarafından yapılan bayat 
pahalılıtına dair raporuna bazı tariz. 
kar haşiyeler yazması sebep olmuı· 
tur. Evvelce de ) azdığımız veçbile 
Cemal 8. Ticaret odası kUtüphane
ıinde bulunan hu kitabın muhtelif 
yerlerine bir takım cümleler yuılmıı 
ve ezcümle kitabın kabına da ıunlari 
kaydet mittir: 

• Ey kari ! ıunu iyi bil ki, bu 
kitabı yapuı zat hayat pahahlıtı ile 
eıya fiatlannı birbirine karııtırmııtır• 

Kitabın diter bir yerinde de 
Franıızca olarak bu "mesleksiz adam,, 
tabiri kullanıldığındın Nurullıh F.eat 
B. oda kitibi umumisi hakkında bir 
dava açmqa karar vermiıtir. 

Cemal B. bu husus için oda reis· 
)erinden biri v11ıtasiyJe tarziye ver
mek iıtemiosede Nurullah Esat B. 
böyle bir tarıiy• kabul etmek iste
~emektedir. 

Oda kUtllphaneeinde bulwıan bu 
bqiyeli raporu oda reiılerinden 
Nemli aade Mithat B. alarak ukla· 

angadlçte 

Göz hastalığı 
artmaktadır 

Biğadıç nahiye merkezinde umu
mi şekilde tiddetli ve salğın bir 
surette gör ıtrısı devam etmektedir. 
Bilhuu çoculdann umumuna airayet 
etmio olan bu hatalık yamılan çok 
mUteesıir etmektedir. ltbu ~ llu· 
talılJaıD tqbiı ve tedarilri Ye teda&frl 
liqmenin ittihazı ıımmıada ..... 
hwıı Doktor gönderilmeeiae Blll•ı 
ahalisi .. hırsızlıkla intizar etmek ..... 
Sıbhıye müdiri1etinin nazarı clikbdlli 
celhederim. 

Bitıdice 15 kilometre meaafede 
Adalı nahiyesine tübi Hiearköy ıboa
aı bu sene pek buyuk ra&bete mai· 
har olmuıtur, Senelerden !>eri inliye.
bir çok hastalar nihayet on gtın sar
fında temamile fil• bularak avdet « 
mekdetirler. 

Ancak ılıcaya gidenler çok ..... 
met ve meşakkat çekmektedirl•. 

ldarei bu11uiyeye ait olan han;o 
dairesi çok harap olmakla beraber 
dört odadu ibaret bulunmaıı •Uflli't 
rilerin bir çoğunun açıkta kU...tM 
mucip oluyor. Müstecir buy• Mn 
sinin tamiri için reemeD •Unlut 
ettiği halde idarei huauaiyece talaeio 
Htı olmadılındu bu talep nddedil
miotir. Bir akarın fazla ~ ~mi.ui 
için e\ elemirde liyıla veçhile IDfUl 
zaruridir. Dört bet. bin lira libi cüı'I 
bir moblal urf4'dilerek mtıteaddit 
banyo d,ireleri iUY~ edil~ ılı~ 
senevi upri 1000 lira nn<l.t teaua 
edecetin• hiç ıüphe yoktur. 

Bilbaua madeni sıcak sular fazla 
gelditinden dereye akmaktadır. Bite· 
dıçte arabe 'e otomobilin serbeatçe 
gidebilmesi Biğadıç jandarma kuman
danı Sabri hiyin gayretiyle köy ka
nununa tevfikanan tesYiye ve imla 
ettiril~rek temin edilmittir . 

Buna kaplı calarindan lwai tifiaı. 
iyeıi daha fazla olduğunda ıttplae olıt 
mıyan Hisarköy ılıcuının tamiri ,. 
ibtivaca kafi gelebilecek clerecede 
illve ve intaatıoa sarfedilmek dM9 
ön\1ml1zdeki ıene bjltçeeiae ta..., 
vuedilmelidir. 

Tatarcık humması 
Son IÜJllerde f8lal'İlllW. Ta• 

tarcık Aummııı hutablı ~:f 
şeklindeki bıberlet ~otnı d, .,!; 
Sıhhıye mfidilril A~ı. ~ · 
huıuıtı bir muhamnmae ıunJa· 
n IClylemiıdr: 

-•Etfa.I haıtaaeıinde birdoka.. 
böyle bir ıüpheli haıtası oldupaa 
töyJemipede bu teeyyüt etmu. 
miftir. Şehirde batka yerde bit 
butalıktan ne mu•p, nede ... 
fat Yardır.,, 
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Sıhhat 
- insan bu l<öyde hastalanmaz. 

Havaaı çok aağ'lam. 
- Satlam da ıöz mü efendim. 

Yeni mezarlığın resmi küşadını yap
ınak içia, köyde cinayet çıkmaaını 
bekledik. Biri, birini &:atletti de 
ölQm vak'a1ı oldu! 

Kira 
Kftaz mevsiminde, bir ziyafette 

<abak ortaya gelince, bir zata muh
terem, hepıini önüne almış. Diğer 

biri: 
- Yahu, demiş, biz de severiz. 
Öteki cevap vermiş: 
-Benim kadar sevmezsiniz! 

Nikahta 
- Ahmet efendi, Ayşe hanımı 

zevceliğe kabul ediyor musunuz? 
- Bu kadar masrafa girdikten 

sonra, bu da sual mi ya efendim! --
Lokantada 

Gedikli bir müşteri, garsona: 
- Garson, lokantanın öbür ga-

rsonu değişti mi? 
- Evet efendim. 
- Kovdular mı? 
- Hayır, hastalandı 
- Ne oldu? 
- Bilmiyorum. Midesinden rahat-

sızmış, doktor bu lokantada yemek 
yemesini menetmiş. 

- Yeni aşıkım, kadın kalbine nüfuz etmesini pek iyi bildiğini iddia 
ediyor. 

- Senin de, ele aptal geçirmekte hünerin var. 

Bu da bir çare 
Asıl ismını söylemiyeceğim. 

Mehmet bey diyeceğim. Çok zarif 1 

iyi kalpli, yumuşak yüzlü bir zattı. 
Yüksek bir memuriyete tayin 

edilince, evinde rahatı, huzuru kaçtı. 
Her akşam, laakal beş altı kişi 
memuriyet talebi için ricaya gelme
ğe başladdar. Yüzü yumuşak oldu
tundau, hepsinin derdini dinlemek 
mecburiyetinde kalıyor, elinden bir 
r;ey gelmediti icin de muztarip olu. 
yordu. 

Bir gün, yirmi, yirmi-beş okka 
ağırlığında bir taş buldu. Taşı mu
•bu:am bir paket halinde sardı. Ka-

ye sordu mu, şu cevabı alıyor: 
- Altıncı katta efendim. Lut-

fen şu paketi de kendisine vermek 
zahmetini ihtiyar eder misiniz ? 

Adam paketi alıyor ve inliye 
sızlıya, altıncı kata tırmanıyor. Me
hmet bey paketi alıyor, bakıyor. 

- Yanlış, diyor , yanımızdaki 
apartımanda bir Mehmet bey var, 
onun olacak. Lutfen bizim kapıcıya 
bırakıverin ... 

Ve kapıyı adamın yüzüne kapa
byor. 

" Yumuşak huylu atın, çiftesi 
pektir! .. ,, 

Alman 
b ktı .... " 

pıcıya ıra • - Caz deposu ıştıal ettı.. l:Sm 

_ Kız ne yapıyorsun? Şimdi, !lapıcıdan her hangi bir kişi öldü. 
k• ı· l t ki - Kolossal!.. Bin kişi ha •• Ga-- Dün nece ııelen bey, ben senin hanımının ır ı çamaşır arını oraya ·mse: 

~mmmmmmmınmemmmmmmınınmmmmmıooımmBecoo:ımmmmmemGG~~mmmwGmmmm~mmınss m ~ ~ s 
m •• •• •• EJ ! <• i~ GOZ UCVYLE H •:• i 
l!J •• •• s 
saı::ıemmmmmffimemmmmmmmmmmmmmmmem!!JBıoo>mmmmmmmmmmmmmmmsmmmammmms 

Kulübeye girdi! 
Ressam arkadaşlarımdan birinin 

atelyesinde oturuyordum. Kapı ça
lındı, içeriye bir madarn girdi. 

Şivesinden ermeni olduğu anla
şılan madamın elinde, rengi atmıf, 
küçücük bir fotoğraf vardı. 

- Ölen köpeğimin resmi, de-
di. Amma bozuldu. Ben köpeğimi 
pek severdim. Bana, bu fototraftan 
kopye ederek, yağlı boya bir resm
ini yapar mısınız ? 

- Hay bayi 
Pazarlığı elli liraya uydurdular. 
Bir hafta sonra resim hazır oldu. 

Madam geldi: 
- Çok güzel dedi. Bakışı, tüy

leri; tıpkı o ... yalnız köpeğimin bi~ 
huyu vardı. Kendisine bakıldığını 
istemezdi. Biri baktımı hemen ku-

Kadın razı oldu. Arkadaşım res· 
min üstüne bir boya çekti ve beş 
fırça darbesiyle bir köpek kulübesi 
resmetti. Ertesi gün madam geldi, 
resmi aldı ve hayretle ıordu: 

sa 

- Hani köpek ? 
- Siz kendiniz, bakılacak olur-
kulübesine girer demediniz mi? 
Baktak, kulübeye girdi 
- Hakkınız var ... Şu köpeği bu 

huyundan va.z geçiremedim gitti! 
Madam parayı verdi ve resmi 

aldı; 

İşin fenası 
Mülteci ruslardan biri, lokanta

da iyice karnını doyurduktan sonra 
garsona: 

sı 
lubesine girerdi. Bunun için bir de 

- Maalesef yanımda Türk para 
yok. 

- Ecnebi parası bozanz. küçük kulübe yapınız. 
- Peki amma, 25 lira fazla ah-

rım. 

- İşin fenası ecnebi parası da 
yok t 

• d kald - Mehmet bey burada mı ? di- zlarımız çok mükemmel demektir. 
"•kannml dedi, bulamasın diye orta an ırıyorum. 

1 
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Yules Mmconun 
Yules Mascon, z.,ngin ve işsiz 
bir genç olmasına rağmen, zaman 
zaman • ihtimal avarelikten! • 
içinde fena bir hüzün hisseder. 
Bu gün de öyle hüzünlü gün· 
Zerinden biridir. 
Akıamdanberi salonundaki koltuk· 

Zardan birine oturmuş. içini çeker 
durur.} 

Yules Mascon (kendi kendine) 
- Şu hayat ne berbat şey? ... 
Dünyada neden •Ürtüp duruyo· 

ruz bilauyorum ki ... Hakikaten .. 
Burada işimiz ne? Bazı sersem

ler de ıanki birşey bekliyorlarmış 
gibi dünyaya kazık kakıp se~sen, 
doksan yatına kadar yaşamak ıater
ler ••• Hay aeraemlerl Şaşayım akh
nıza sizin.. Ye, iç yat, kalk, gene 
ye, gene iç, gene kalk ... 

O •••• f 1 Daka söylerken içime 
sıkıntı basıyor ... illallah! 

[Yules ılfa.5con bir müddet dalıa 
bu yolda .~öylendikten sonra şu 

neticeye tiarır: "..l./adamki bu dfüı· 
yada bir işim yok, niçin bir ayak 
evvel öbür dünyaya ıtitmiyeyim? 
Gider miyim, 
Giderim!,, 
Bu kararı ı·erdikten sonra kendini 
odanın tanınma a<ımağa karar 
ı·erir ı:e bu kabil intiharlarda kııl
lanılan alat ı·e edevatı tedarül~ 
etmek üzre sağ taraftan {'ıkar. O 
sırada, lıırsız güruhundan Bioche 
ile Moche salondan odaya girer· 
ler.J 

Y ulea Maacon ( hırsızlarla kar-
şılaşınca dehşet içinde kalarak ke
keler ) - Ne... ne istiyorsunuz ? 
Kim... siz kimsiniz ? 

Bioche ile Moche ( vaziyetin 
ehemmiyetini anlarlar. Bütün cür
ct'kathklannı ·;:oplayıp ceplerinden 
ı!rer kama çıl.:anrl:ır. Parıl parıl ka· 

.ıv!ax ve Alex Pischer 

malan salhyarak ) - Sesini kes, 
yoksa kıyanz 1 

Yules Maıcon (adata bayılacak 
bir halde) : 

- Yapmayın ... Bana kıymayın 1 
Siz Allahtan korkmaz mısınız ? 

istediğiniz para mı? Alnız... Hepsi 
sizin olsun! Allah a,kına ... 

Bir saat sonra Bioclıe ile Moche 
eı;de yükte lıof ij' pah adcı affır ne 
mrsa toplayıp gitmişlerdir. 
Yules Mau:on bir saattanberidir 
koltuğun üzerinde baygın yatar. 
Sonra Y'lt'a§ yaraş kendine gelir. 
Vakayı hatırlar. 

Yules Mascon (derin bir nefes 

alarak) - İyi kurtuldum... Aman 
yarabbi, ne korkunç manzara , .. 
Herifler az kald, beni ber.zetecek· 
lerdi ... 

Kendine gelnıİ§tir. O sırada acı 
acı metresi Zizi al;/ına gelir. 

Yu!es Mascon - Aman gidip 
Ziziye haber vereyim .. Kızcağız işi-

tince ne fena üzülecek kim bilir ? 

Gideyim... Zizi ile bir yere gideriz, . . "\ .. 
gezip eğlenırız.. • man ne ıyı, ne 

iyi .. O •.• ht Dünya varmış! 

(Kalkar, kapıya doğru giderken 

ayağı bir şeye takılır) o ne {Hatırlaya 

rak) Tu ..... ul Bizim ip! kendimi as

mak için getirdiğim ipi • • • Benimki 

de amma da enailik ha... Vay gebeş 
vay! insan kendini asar ::ıı, yahu? 

Dünyanın suyu mu çıktı... Hay Al
lah razı olsun şu heri Herden ... Şa-

yet onlar gelmeseydi, timdi tavan

da aallanlyorduml.. Tevekeli her 

i§te bir keramet var demezlert.. 

Naki.ti . K. Şerif 

Dün konu~ MACIERAILAIR. KD RAILO 
şulan işler 
Ticaret odası meclisi dün reis 

\'ekillerinden Hamdi Beyin riya
setinde toplanmış ve zabtı sabıkın 
kıraat ve kabulünden sonra ruz
nameye geçilmiştir. .t{uzname· 
de son Rusyaya yapılan deri ih
racatı meselesi mevzu bahsolmuş 
ve reis n.zalara son ihracatın 
şimdiye kadar cereyan eden ibra· 
cat işlerinden çok daha muntazam 
geçtiğini söylemiş Ye bundaki faz. 
la zamandan tüccarlarımızın faz
la istifade ettiklerini kaydeyle· 
mistir. 

·Bundan sonra Zahire borsası 
hakkında )'f'niden yapılan dahili 
talimatname okunmuş ve kabul 
edilmiştir. Badehu Po~nan tica· 
ret odası kongresinden avdet eden 
oda katibi umumisi Cemal Hevin 
iıahalı dinlenmiştir. Cemal B. bu· 
rada Türkiye-Polonya arasında bir 
ticaret odası teşkili ve bir mecmua 
neşri mevzu bahis olduğunu söy· 
!edikten sonra, Polonya ile yapıla· 
cak ithalat ve ihracatımızın Kös· 
tence tarıkıla yapılması hususun· 
daki fikirleri izah etmiştir. Bun· 
dan başka Polanyalılarla Türkler 
arasında bir de brınka tesisis edil· 
mek arzusu olduğunu ayrıca bir 
raporla izah etmiştir. 

Celse reisi Hamdi b. katibi u· 
muminin bu faaliyetinden dolayı 
k.endisine teşekkür edilmesini aza· 
ya teklif etmiş ve aza da bu teklifi 
k.abul ederek katibi umumiye te· 
gekkür etmişlerdir. Bundan son• 
ra l O a yakın imza ile verilen bir 
takrirde antrepo buhranının kö· 
künden izalesi için k.at'i tedbir 
alınması teklif ediliyordu. 

Bu mevzuun hafi bir içtima. 
da mevzuubahs olması muvafık 

gülerek hafi celseye girilm~tir. 

Ah~serbest ~olsaydık!- Vatan hasreti De acl şey!- Kaç~ 
mak yollarını aranıağa başladım. 

Zaman i-'Çtikçe eaaret ar -
lılı.: ~~.:ımmül odHmez: bir hal kes
pcdiyordu. Ne bu g-unizonun diğer-
lerinden d~ha Iyl oluşu, ne evden 

gelen mekiuplar -y·c ne de :lleY'gililerden 
gelen hediyeleı· hürriyet ve serbes
ti.ye olan iştiyakı dindiremez. 

Keza yanımdaki ark.:cf a~Iann 
iyi!iği ve ::ıadıklığı d ı bu ihtiyacı 

tatmin edemez. Nihayt;t bir çok ar
kadqlanmın mensup ·Dlduğu mem
leket hasreti beni de yakaladı, il
m it.sizlik baş gösterdi. 

Diğer bir çok arkadaşlarım gibi 
çimenlerin üzerine yatar, hiç birşey 
konufmadan gözümü saatlarca ma
yi semaya dikerek düşünüyordum. 

Hele bu mavi sema üstünde 
bir İngiliz tayyaresinin süzülerek 
geçtiğini ırörmezmiyim, çıldıraca

ğım gelir, şöyle bir tanesi benim 
elime geçse çok değil, bir saat iç
inde aziz memleketime, hürriyet ve 
sev~Ulere kavutacaı}ımı düşilnerek 
adeta aklımı oynatacak bir hale ge
lirdim. 

HalilJI gittikçe fenalaştı. işta
hım kesildi, asabileştim ve arkada
tlanmı gücendirmeğ'e başladım. 

Sonra her gün okuduğumuz İn-
giliz a-azeteleri de fena halde asa-
bımı bozuyordu. Bu hadiselerin 
doğru olmadığını bilmekle be-
raber her gün insan sevdiği va-
tanına sütunlarla küfüz , hakaret 
edildiğini, açlık ve ihtilall~r içinde 
oldutunu işitirse her halde iyi bir 
teıir altında kalmaz. 

Nihayet şuna karar verdim ki 
tamamen zlvanadan çıkmamak ve 

timdiye kadar bana çok iyi hizmet 
etmiş bulunan aklımı kaçırmak iste
miyorsam bugünkü halimi degiştir
mek için bir şeylere teşebbüs et• 
meliyim, yani şu esaretten kaçma• 
Q'a utrntmaklı~ım lizımdı. 

Bu mümkün mü idi? Orasını bi
leıı yok! 

Arkadaşlarım yüzde doksanı 
bulundugumuz garnizondan kaçılsa 
bile Ingliz adalarından harice çık
oıasının ihtimali olmadığına kani 
idiler. Vakıa benim fikrim de bun
dan pek farklı. ~eğil~i, . yal~ı~ _şu 
muhakkak idikı fırar ıhtimahnı bile 
düşünmek benim maneviyatim ve 
ve sıhhatım üzerinde mühim te'sir-
ler husule getiriyordu. Gözlerimi 
semeya dikip te kendi kendimi yiye
ceğim yerde gözlerimi kapayıp şu
radan nasıl sıvışabilecegimi tasar
lamak daha hoşuma gidiyordu. 

Bu suretle günler ve gicelerce 
planlar yaptım , projeler çizdim 
ve ertesi gün bunları da b::ğenmeye
rek yeniden düşünmeğe başladım. 
Zaten bir şeyler elde edebilmek 
için çok esaslı düşünmek gerekti. 

Tel örgülerini tetkik için saatler
ce bunların yanında gezer ve kim
seye çaktırmadan zaif • yerlerini 
arardım. Bir az müsait gördüğüm 
noktalarda saatlerce yere uzanır, 

her kazığın ve telin vaziyetini ha
fızama nakşeder, yollara bakar ve 
civardaki nöbetçilerin hareketlerini 
tespit ederdim. . 

Nihayet bu tetkik ö~le bır .. de: 
receye geldi ki geçeceğım tel orgu 
aksamını tamamen kararlaştırabil
dim. Şimdi iş bundan sonra takip 
edilecek yolu tayinde kalıyordu. 
yanımda ne bir ingiliz haritası, ne 
de pusula vardı. Danington holun 
hakiki yeri bile bizce meçhuldu. 
Teaadilfen buraya Danington Kestel 
istasyonundan değil, Derbiden gel
miş bir arkadaşın söylediğine naia
ran Derbi buranın yirmi beş, otuz 
kilometro şimalinde bulunuyordu. 
Bundan başka onda da malumat 
yoktu. 

Fada malOmat ıçın ihtiyar bir 
f ngiliz neferine bir iki sigara ver· 
dim ve kantinde bira ısmarladım, 
ve bu suretle de ahpap oldum. 

Bir kaç kerre buluştuktan sonra 
ağzını aramağa başladım. 

- Babalık senin burada canın 
sıkılmıyı1r mu? Sende bizim i'ibi, 
şatoya tıkılmış kalmışsın. 

- Ben arada sırada çıkar, bisik
letle şöyle bir gezinti yaparım. 

- Çok uzaklara gider misiniz? 

- Oldukça, Kintopa, Derbiye 
kadar giderim. 

- Derbiye mi? Orası çok uzak 
değil mi? Bu ihtiyar yaşınızda? 

- Ben ihtiyar mıyım evlat? o 
halde sen İngiliz tomilerini tanımı• 
yorsun. Bisikletin üzerine oturdum" 
mu sizin gibi bir çok gençleri ge" 
ride bırakarak üç dört saatte Det• 
biyi bulursun. 

Bu günlük bu kadar malümatl• 
iktifa ederek c.rtesi gün yine sor• 
dum: 

-Dostum, dün arkadaşlardan bi· 
rile bahse girdim, ben Derbinin. 
şimalimizde (,lduğunu, ötekisi ise 
cenupta olduğunu iddia ediyor, eg~r 
ben kazanırsam size de koca b;r 
bardak bira. ısmarlarım şimdi sl>Y e 
hangimiz haklıyız ? 

. k zandın, - Hıç korkma sen a 
Derbi bı.ıranın temamen şiınali.ade• 
dir. d 

b' e 
Mesele iyice anlaşılmışbr, ,ır ·ı .. 

d Inırı 
arkadaş mes'elesi kalıyor ~· . ıtıi 

d k b 'l k için ıkı ş tere en aça ı me . ·ı·ıı~e .. 1 Iogı ı .. 
vardır: Biri gayet guze İ<• 

b h · Ji 011118 
bilmek diğeri de a rıye_ . rre• 
Bu şeraiti haiz ben ve MülazıOld İP"' 

nıaı:ı a ffiç vardı, o da aynı za 
iiltereyi çok iyi tanıyordı. 

1 
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Tilrk-B'-.ılg~r h
aftası rıeolcl1.....1? 
Bundan tiç sene evel Bulgar 

atlet futbol ve bisikletçilerinden 
' ınllrekkep bir sporcu grupu şeh-

rimize gelmişti. Beynelmilel ma· 
hiyette yapılan temaslar netice· 
sinde atletizm ve futbol kazan· 
mıc: biıiklet koc:uların da kaybet· 

~' ~ 
rniştik. 

Bu ziyaret ve temasın her iki 
taraf üzerinde bıraktığı çok mü
sait intiba netice.;;i olarak her 
sene bir Türk - Bulgar hafta~ı 
yapılması ve bir sene Hulgaris· 
tanda bir sene Türkiyede yapıla· 
cak bu haftalarda iki memleke
tin sporcu gençliğinin he~ s~h~· 
da karşılaşması kabul edıl~ıştı: 
Çok mükemmel ve azami ~a1d~lı 
olan bu karar, her iyi şeyın bız
de uğradığı akibetle ~karşılaştı ve 
tatbik edilemedi. Bu harekets_,iz
liğin kabahatini kahul etmek Aı
ruretindryiz, çünkü Bulgar koIT\· 
şularımız her mev3imde ve he 
fırsatta bize vadimizi hatırlattılar, 
fakat hiç bir şeye mnvaff1tk ola· 
madılar. Bulgar sporr.ularıyl.ı xa
pılacak tema-:ın bizim için faide
siz olduğu iddia edilemez. 

Bulgar futbolculuğu tarakki 
yolunda nev adımlarıyla yi.irümek
tedir. I. tanhulda bir türlü yene· 
mediğımiz Osturya ve Mısır takı

mının Bulgari~tandan geçerken 
uğradıkları mağlubiyetler komşu 

milletin ciddi merhaleler katetti· 
ğinı ispat ediyor. 

Bize faik olduğunu kabul etme
vi iv.eti• nef .. imize yediremiyece
ğimiz (l) Bulgar futbô1culuğunun 
hiç de olmaz~a muadil bir kuvvet 
olduğunu kabul ~tmek insafını 

gt'.ıstereli m. 
Şu halde Ti.irk - Bulgar h1Lbol 

n.ıaçı cidden entere:an olacaktır. 
Atletizm sahasında da öyleyiz. 

Bulgar komşularımızın İstanbulu 
ziyaretini esnac:ında yapılan atle
tik teması ancak bir puvan farkla 
ve müşkilatla kazandığımızı heniiı 
unutmadık. Grrçi o müsabakalarda 
derece ahibi hir iki atletimiz hazı 
mevani lıasebile müsabakalara gi
rememişlerdı. Fakat şimdi o atlet· 
!erin iştirak edeceği bir ekiple 
Bulgari.ara ~aha ağır ba~aca~ımız 
ıannedılmesın. Zira üç ~t·nc eYel 
Bulgarlara karşı ko~an ve bu gün 
yene bizzarııre milli atletizm ekipi
ne girecek atletlerimizden bir 
cokları artık eski derecesini göşte. 
;ememcktedir. Buna mukabil 
Bulgarların durmadan ça~.ı~tıkla~ı-

, atletizm sahac::ında muspet bır •. ı ve 
1 

. . 
terakki temin ettik erım unutma-

malıyız. 
Bisikletçilere gelince: Bulgar 

bisikletçilerinin bizimkilere. kolay· 
l kl r eldikleri malumdur. 

Hı la} gk~ ı~ ga· o zamanki hi~iklet 
a m 1 şım ı C 't 

<l ı 'k deifıliz, avı ' ekipine e ma 1 o 
Tacettin, Galip hep sporı terket-
tiler, yahut terketmt>ğe mecbur 

kaldıl~r. 

Bu vaziyet dahilinde Bulgar· 
!arla bir temas yapmak faidesiz 
değildir. Amma futbol federa yonu
nun ecnebi takımlarla milli ma
hivette temas yapmamak husu
su~da bir kar,m varmış! Olabilir 

yal •. 
Futbolcularımız sporculuğumu

zun şerefini müdafaa iktidarını 
kt>ndilerinde gurmüyorlar diye at
letler de U) usunlur mı? 

Ballra11 turnuvası 
Balkan turnuvasına girmekten 

ne garip bir şekilde mahru~ kal. 
<lığtmızı <'\'elce yazmıştık. 'Yunan 
,. ızetderı Balkan turnuvası hak-

[ kında izahat vermekte Ye bütün 
Balkan milletlerinin Yunani ... tan
da yapılacak atletik ınü)!)ahakalara 
davetli olduklarını yazmaktadırlar. 
Yene bu gazetelere nazaran mü:--a
bakalara i~tirak edf"cek milletlerin 
atlet grupunJan 15 kişinin bütün 
masrafları 'ı unan federasyonunca 
temin edilmektedir. 

Bu kadar miisait ~eraite rağ

men turnuvanm biz de olmaz"a at
letik kısınma aceba neden iştirak 
etmiyoruz? 

Yoksa Balkanlılarla dargınm1-
yız? 

Terfi edon jan
darma zabitleri 

Kaymakam olanlar 
Kırklarili jandarma kumandanı 

l sı;nail Hakkr, Mer:.-.in jandarma 
mektebi müdürü Fe\'zi Beyler. 

Binbaşı olanlar. 
Çanakkale mektebinden Mit· 

hat, Sinop jandarma kıt'atından 
Niyazi. Van jaııdarma kıfa.;;ındırn 
E::.at, Edirne jandarma kıt' asından 
Hulusi, Eski':>ehir kıt'asmdan Ne
cati, fiçlincü ~en ar jandarma a
layından Kazını, ı\luğla jandarma 
kıt'atından Knzıın beyler. 

l'iizhnşı olanlar. 

Eazurum jandarma kıt'asmdan 
Habibullah. Ankara jandarma ktf
ıısınd~ lbrahim, <'yyar jandarma 
ala)ından Kemalettin, B!ıhkesir 

jandarma ktt'asından i\lclımet, Ça
nakkale kıl'asıDdou Uh·j, Mer,.,in 
jandarma nıektedinden Mustafa 
yedinci seyyar jandarma al ayından 
Mehmet, ikinci seyyar jan<larmr
nıa alayııırlaıı Lütfü. Yozgat jan
darma kıt'asından Ata, Van jan
darma kıt"asın dan MuzafferJ Erıu· 
ruın jandarma kıt'a,ından Abdiil
kadir, Ankara jandarma mu~takil 
taburundan Fazıl, ikinci seyyar 
janJarınıı alayından lbrahim, Tra
bzon jandarma kıt'aşından l\litlıat 

beyler. 

Birillci uıi!U ::inı olanlar 

Konya kıt'asından Fazıl, Bile
rik kıf a .. ından Asım, umum jan
darma kumandarılıo-ı ikinci suLe-n ~ 

dt•ıı MPhınd Zı>ki. Ciimü~lıanc 
jandarma kıt'asından Ha~an, Mu~ 
jandaı ma kıt'a rndan Ziya, Manisa 
jandarma kıt' asından Ct vdet, An
kara jaııd.mna kıt'a ıııdan Kamil, 
Çanakkale jandarnıa kıt'a._ından 
Zi)aelliıı, H.izt~ jandarma kıt' asın
dan abri, hc::inri e~yyar jandarma 
alayından Lütfü. Ka} ... eri jandarma 
mektebinden Ihsan, Erzincan jan
darma kıt'asındaıı Salim, Bur a 
jandarma kıta 'smdan Nuri, umum 
jandarma kumandanlığı birind 
~ulwdeıı Ali Hı1.a, sek iz inci sryyar 
jımclarnıa alayından :;ınk rii, Erzu
rum jandarma kıt'asıııdan Halit 
Arif, umum jandarma kumandan
lığı levazım şube _inden Sait, Trab
zon jandarma kıt as~ndan Mehmet, 
Sıvas kıt'a~ından? erfik, Malatya 
kıt' asından H i.iseyın be) ler. 

~liilazim olanlr. 

Konya jandarma kıt' asından 
,· S ·as 1·andarma kıt'a ... ından an, J\ • d 

Rıfkı. Ordu jandarma kıt asın ?n 
ILrahinı, Isparta jandarma kıta· 
sından Ziyaettin, beyler. 

Heaap memurları. 
Birinci sınıf hesap memurlu

ğuna Muğla jandarma kıt'asından 
Mustafa efendi. 

.ikici sınıf hesap memurlu~una 
Ordt. jandırma kıtaııadan -4\Ldür· 
rabm n cf endi. 

ı , ( 

Püya~a 
Fındık mahsulti 

Gire::on 3 

Borsa fınO..k fiatlerini aliikahar 
dairelere bildirmiyeceğine dair hiç bir 
oda veya borsa tezkere yazmış deıril. 
dir. E~-llılun biri olduğu halde b:r. 
sada fındık işi satı91 olmamıştır. 

~ug~n kuru kabuklu fındığın kı
)Yesı l.1 kuru~tu. Ecnebi ihracat ev-
~erinden matla hiç pir' kirıc ı . fabrika:" 
ısında fındık kırılmayor. Sadece fın
dık alıp sntmaktadır. 

.B~ se~enin az olan mahsulli çok 
n~f~stır. ~evkolunan mallar çiçek gi
lııdır. Alivn~ satışlarından dolavı 
Hoclı~tras~ı·r ıııiie-ıscs:se!:iinin 500 hin 
lira ziyan ettiği !:iöylı>niyor. 

Dünkii "ı ua"ıele 
Diin bor:;ada ictikrazı dahili9S,;)O 

de açılmış 95,o2,5 kapanmı~tır. Du
} unu mu\•ahhide 195.50açılmışl95.50 
kapanm ıştır., l~l5,25 aşağı ~el mi ·1ir. 
lngiliz lirası 1007 açılarak avnen 
kapnnınış, 1006,95 ll§ağı g;lmiş 
W08.9:> ) ııkorı gelmi~tir. 

İ lıracat "ıevsirni 
Son giinlerde ihracat merkezleri

mizden fazla nııktarda kambh o crel
ıne:.i Borsada İngiliz lirasını~ J~~e
cegıne dair bir kanaat uyandırmıştır. 
Bu münasibf"tle Borsa meclisi idare 
reiı.i ..,adi bey k ı aca bir muharriri
ınize şunları vleıııi:;tir : 

·-~lc\Sİm ihracat zamanımızdır. 
Bu itibarla Borsaya fazla kambivo 
arzediliyor. Bunun neticesi bir k·aç 
glın sonra belli olacal\tır. 

Hu ,·:ızİ} et dahilinde bir kaç giiıı 
sonra lıı~iliz lirasının bır kaç puvan 
tenezzül eıleı-eği tahmin edilebilir. 

Fnkat ııcdr. olsa k~i hüküm i1,;in 

bir iki glın beklemek icap ediyor. 

En ba:;lı ihracat eş) amız olan tıl

tun sc\ki) atı ~iıuJiye kadar başlamış 
ol!ıayllı İngiliz lirasının dliıeceğine 
daha kuvwıtle bakabilirdik. ---

4 Eylill 929 Ticaret 
Borsası f idtlan 
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Cinsi 
Bugdav ,üzde 

• ~avdarlı 
"iumutalr. 
Kızılca 
Süıatf'r 
Sert 
Dönme 
.s .. rt mahlut 
Uulıariıtan 
Ecuf'bi 
ÇavdMr 
Mıtır 
Arpa 
l\lf'niuıf'k 
Nulııut 
t'Hulye 
"iııam 
Kuut>mi 
Yulrf 

Un kJlo 
Ekıtra Ek.tra 
Elutra 
Birinci )Umup 

,, Seri 
İkinci 
Fındık kabuklu 
Fındık içi 
Sandık botaltauı 
kımını 
Ceviz; 
Afiyon Malatya 
Ya patı 

K. 

16 

1210 
ı2c.o 
11~0 

K. p. 

18 15 

16 20 

rn 30 
15 12 
11 

13SO 
J390 
1240 

Ali1oa 

·=·1-·ir~u~k==========;.=ı=au_l,~-....:..--1~;-o=--...;.;. • ..Jliılak _ _ _ 

DavetDeır 

Sanıi zade Süreyya beye: 
1 tarılıul Hariciye memurluğun

dan - Sami zade Stırana beyin 
acilen Hriciye memurluğuna mu

racaatı. 

r Kaıcdloköy lk©>pırQ ta ırDfeD eırn 1 
e... .::--,, " c :: 

,.. 
ıı: 
'; 

= ., 
;-., 
C" -

= !. 
!. .. ., 
• 1 

Köprüden Kadıköynden 
Kadıköyüne t Köprüye 

ı - J•"'I + 6 ıa 
6 15 • 7 05 
7 05 i 7 40 
7 40 ı 8 10 
8 15 • 8 45 
8 40 ı 9 05 f'] 

9 20 ı 9 50 

9 :>:> ı· 10 25 
JO 25 11 05 
l1 05 11 •tO 
il 40 12 15 
12 15 13 
13 05 13 50 
13 50 14 35 
14 25 15 
15 15 16 
15 45 • 16 30 
16 10 ı 17 
](, 40 i 17 15 
17 15 ı 17 45 
17 50 f 18 25 
l8 25 19 O.'> 
]9 05 19 15 
1.. f 20 20 '7 l:i 
20 :w 21 ();) 
21 : 21 28 
22 (),) 23 

l .. J S~frr )ıtİ;;;-(:uma. Pa:ıar, Çar
''nha güult•ri Ha)darpafa}a ııjı:r•}ıt 
caklır. 

l"J "İr.fo r ~al nız Pa:r.artt'ııi. Çartam· 
bu güıılı·ri Ha)darpafoya u~r .. ,a. 
ı·nklır, 

Köprüden 
Haydarpafaya 

l - l'"J 
6 15 

~~ 
7 55 
8 )5 
8 52 
9 55 
ıı 05 
]] 40 
12 
13 

15 
05 

14 25 
15 15 
16 JO 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 ("] 
18 40 
19 05 
19 45 
20 30 
22 03 

Haydarpaşadan 

S Köprüye 
• 
l ~8! g 

53 

i 
i • • ı 

9 ıı [·J 
9 35 
9 56 

10 35 
ıı 13 
11 48 
12 20 
13 08 
13 58 
14 40 
15 08 
16 08 
17 13 
17 40 

18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 :~8 

23 08 (''') 

ı···) Sefe.ri yapan vaparlar yalaız 
Prrşf'mbt>, r:uma, P.ııar ıünlerini ta· 
l.itıcJc•a lf'C'f' Ha)Jarıı• ll)a ujir•}a· 
•·aktır. Rama7.anın hirinf'İ ıı:l"tteirıdf'n 

lfa}ramın ııonunf'u ıeceıine kadar ht'r 
grf'r. Ha)darpata'• ojra)acaklır . 

l'"I Sderi yalnız Pazar, PcrremlH", 
Cuma gi'0ılrri Ha)darp•t•Y• uğr•>•· 
l"aL.ıır. Yalnu: Ramazanın lıirinr.i CÜ• 

niiıaden Ba)ramın ııoıauacu gününe 

1 kadar b"r ıün Ha)·darpaıaya uiraya 

~ .......... 
1 
................... ca·k·h·r· ...................... . 
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Nukut 
1 lngiliz lirası 

~ıldı 

1 
10071 

2071 

Kap~a~·P-=-=-===-========-4 r Taht'ilat 

1 Amerika dolar 
20 l'unaa drahmi 

1007ı ~ ~{ l Tertip (A,B.5 

2061 7:; '-< ı» (O.E) 
53 '75 53 75 ~ Q.. 2 .. 

491 25 ;: :_ 3 (FJ) l Alauın rayht mark 

1 A'nlltya flini 
!O Ley Ru1Danya 
20 l.e•a Balgar 
1 t'eJcmek florini 
20 Franaaz frank• 
20 ltal)an lireti 
20 Kurun ()ek leluvak 
ı Çırunefü ıüvi)el 

J Zloti Lehistan 
20 Dinu Yog1uıa'·'a 
20 Belçika Fraıalr.ı 
1 Peaeta hpanya 
ZO Jeviçre frankı 
1 Mecidiye 

29 :. 
82 

163 
2ıs 

121 

2: 7 
73 

114 
30 

Çek l 
Londra l lsterlin 1007 
Nh') ork l türk L. Do. 0,48 18 
Parü ,. Frank 12 30 

920 

Berlin 
Sof>• 
Brüklel 

Cint'•rc 
Prag 
\'iyana 
Madrit 

.. 
" 
" 
" 

Liret 
Mark 
Leva 
Bdıa 

,. Florin 
., Frank 
,, Kurun 

~ilin 
" ,, Pczeaa 

\" artu•a ,. Zeloli 
Atbıa ., Drahmi 

Dükr~ !O I.cy Kuru~ 
~loekova l Çronem 
Belgrat tiirlı. liraıı l>io. 

istikrazlar 
1 tikrazı D. Yadeli 
Dü,uuu mu,·ahbede 
lkranıi}eli demir )Olu 
J 9()2 Gü aı rülı.ler 
1903 ~aidimahi 
1905 'l'ecbi:uıti Aıkerİ) 

i 
~ 
"""' 

1909 
1139 

{ 

Jcı03 Tertip 
1904 .. 
1901 19-0i 

·ı 1908 T-ertip 
ı908 .. 
1909 

~ehremanet .. 

202 
66 !lO 
346 
1121) 
2 50 

16\22 
3;n 
3 :25 
4

129 
37 04 
24 75 

10113 

9 - ·2-a .. -, 
193 25 

1 

291 50 • = ~ 
5() Galata tabte.larz O. y, 
25 htanbul tramny :O• 

HibL Dok. Aat. 
25 (' küdar-Kadıköy Su 
50 lıta .. bııl anonim 5• 
50 EretU Maden 

22 75 Hisse senedatı 
73 

1131 
so 

;9r, 

O: 1' banka•! 
ıı: Mügla itibar. Milli 
C: Oınıanll Dk. ,,.. 
S:., .MUU lktiut Bk. 
ıı: Ticaret 'l'e aaayl 
,_. Eınaf Dk. 

~ Şirketi Hayriye 
Temetu 

1007\ 
0,48 18 ;.( 

1: 30 • 

? Hali~ vaporlar. An 
An.D.l'. yolu 

100 

920 ~. 
2 (ı2 

6650 
346 
ı 20 
250 

"I 
,;" 
~ .... -~ 
"I 
~· 

.. .. .. 
l'ıludanya-Buna 

Samıun Sahll 
Traaıva1 

Türkiye nıllll 

lttib.at " 
iti mal " 

Hı 22 r;t: ~ark ıigorla 
3 4 l J,: f Bozkurt 
3 :::; ;; Anadolu A .. T. 

4!2Q 
1 S' l Jet. Umum. 

3~, 04 • Bah·a Xaru•dın 
ı.':.f; • • 

24 75 • • Anlan Çimen. 
1063 S: Balurköy ., 

27 30 := Türk kömiir M. 
~ l\lf'rmer Tqı Ş. = Han ıan, alektri 

95 50 ~ ., ,. temettu 

193 75 

o .... 
~( 
~ 
"I 

Ü küdar· KadıkÖ) 
hnur mezbba 
iııanbul T. Aao. 
Rlbtiaı dok. Aa. 
İttihat deiirmemcl 
~ark merk ecu 
lıt. Kataplar' 
Reji (hali tufiye.) 
Türk tüt. Aao. 
Duban Türk,, 
~ark drprmen. 
Mllli. bir aM_"'"'· 

5 

1 511 l 

22 75 22 

1 

L s 31 

41 5 41 

::::::z 

Kazaoaır 
Bir çucuk huğuldu 
Unkapamnda Salih paşa cadde

sinde oturan Ahmet kaptanın 11 
yaşındaki oglu ~1ehmet bir müd
detten beri kayhulmu~tur. Dün 
İJukapanında dı•niz kenarında bir l 
çocuk buluıımuş ve bunun o çocuk 
olduğu tespit edilmiştir. 

Sftırkatoer 

İki mantarcı 

Elcktirik teli 
Cibalide Halit beyin odun depo· 

unda elektrik motörü ile odun 
kesmekte olan 35 yaşında ) u<:uf 
elt•ktrik teline dokunarak derhal 
bayılmıştır. 

Göverteden anhara 
Alman bandıralı Kolpa vapuru

niin :~ numaralı anbarında <'alışan 
Tallın anbara clii~P.n'k ağır "'llr<:'ltf' 

yaralanmış, hastaneye kaldırılmış-
tır. 

Ateş alan çifte 
Alemdar koyünde i:::ıkan edilen 

muhacirlerden .. erife Ni} azi i min
ele birisi koy cİ\·arındaki Palamut 
dPre inde elindeki çifte ile ugra· 
şırkcn çifte ate:;ı alm1i, bu ) üzden 
~erif Ni)aZİ aldığı yaradan \efot 

AYukat O·man Nuri beyin 600 
lira"ını Şehzade başında 2 mantar
cı dolandırmışlardır. 

ceır.,nstr --------
Sarhoşın pıcağı 

Şofor Suatla şoför muavini 
Ferhat. en elki gece Fenerde üç 
sarhoşla ka\ ga etmişler, neticede 
serhoşlar Ferhadı üç yerinden Y .. 
ralnmı ]ardır. Sarhoşlar yakalaa
mı~, Ferhat hastaneye kaldırılDllt" 
tır. 

Kalp sektesi 
l n kapanında ınnran~oz Ahmet 

u ta <lün ouleden , onra dükkanın· 
da çalıırırk:n kalp sektesinden ani 
olarak vefat etmiştir. 

J [ Tiyat:ro, sinema 

ı•erabdo : Komik C~\'dPt B. ve 
Tarzanın kızl 

aşit B. : ~iillette Benli 1'ız \'e 
varyete 

etmi~tir. 
lokiliPta : Beı.ikta ta Amca Bey 

~~~--~--------~~--
AdaDaır taırnifesn 

Sefer No. 

Pendilctf'ıı lı.alkıt 
Karlaldaa ,. 
B. aJadİın ., 
He,baliden ,. 
Burgozdan ., 
"ınalıdaıa ,, 
Modadaıa ,, 
Kaclıköyiindeo., 
llÖprQ)'e VIU'lf 

1 

6-
610 
6,25 
6.40 

7,25 

10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan mada günlere mahsus adalar hattı 

3 

7,10 
1,30 
7,45 

8,30 

5 

7. 
1,lıı 

8,05 

7 

7.05 
7,20 
7,"5 
8--
8,IS 
8,30 

9.lS 

9 

.. 

8,55 

11 

9-
9.10 
9,25 
9,.W 

10,25 

13 

ıo

ıo.ıo 

10,25 
10,40 

11,25 

15 

11,30 
11.40 
11,55 
12,10 

12,'iS 

17 

14,05 
ı ı.ı5 
]4,30 
14.45 

15.!! 
15,4 

19 

J5-
l5,15 
15,45 
16·-. 
16,15 
16.30 
16,55 

17,20 

21 

17-
17,10 
17,25 
ıi,40 

18,05 

ıB,30 

23 

tB.35 
18.45 
19.-
19.15 

25 

19,05 
ıd.10 
1050 
20,05 
20.20 
2(),35 

21.ıo 
21,so 

('J 
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K.öpriidea kallut 
1'adık3)'1iDclea ., 
Modadan • 
Kınahdaıa 

Burgazdaa 
Ht)belıdea 

B. adadan 
~artaldell 
Peodlktea 

" 
" 
" • 
" .. 

7,40 8.25 

9.05 
9,20 
9,35 
9,'5 

-

9,10 

9,50 
10,0S 
1'20 
10.30 

10,15 
10,SS 
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11.20 
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11,15 
11.SO 

12-
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13,20 
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13,55 
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15-
15.15 
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[' 

ıs-

15,40 
ıs.ss 

16,10 
16,25 

17-

17,.\5 
18-
ıa.ıs 

18,!!5 
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lB.4~ 

19-
]Q,)5 

ı9,30 

19.55 
20.10 

18,05 

19 

l"J 
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20-
20.ıs 
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20. 
20.ıo 

21-
21,ı5 

21,30 
21,40 
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( Açelk sütuın ) ŞlYIUJfll 
(Hu utundaki fikirlt>rin oıe 'uli • - -

yeti tamamea 88hiplcrhıe aittir.) ya nız dans 
Efgan vakavii 

Bk umand•nh<ri Efg•n;,ta:da olnp an ya de 
bitenler dOn)ııdn her kesçe malüm is.~ de 
bunun ~ yüzünü şimdiye kadar kımsc 

ve boğa is
ek değildir! 

guücfe mcaıittir. Bütiin gazeteler g~relc 
Avrupa gazetelerinin lktiba hırı ve aıans
lanrı telgraflarınt ve gerel. hım Efgan rrs-
mt zevatından aldıl.ları malümatı )azmak· 
tıın geri durma.rorlan;a _<la Auııpalı1nrın 
i~int çelmedı~i ıçin 'e Efganlılar re nıi)e· 
tlerinın tak\ ı) esi için hıçlıirisi buna tenııs 
etmemiıtir; meFcle~i kolavca anlata bll· 
mek içiıı biraz 'faribt ve Coğrafl noktala· 
ra yanqmık lfııımdtr. Bu gLJnden takıi· 
hen :bir ıı ır eHel Hindı tanın Şimal ve 
Ş:ırkında bulunan Peııcap ve Sindh hu· 
duduııda Efgnni•tan toprağının bir kı mı 
Pcıavr. Kohat, Bannu, Dhera, Jemailban, 
Koeta gibi p ·k kı) metli beı vilA) et lrı~i· 
fü eline duşmü~tür. Bunu bir taraftan Kı· 
rnl Emanullah handan m:ıda Ef~ani tanın 
en kuvvetau bir emiri bile onutanınmıştır. 
Diger taraftan I ııgil iz eweleı bu beş villi· 
yetteki Efgan milletinin, milli hissiyatını 
unha etmeğe çare bulnmayınca bir taraf· 
.~m burılann mu takıl Efgımi tanla temas 
tttirmemeğe pek tiddctli kınanin vaz ct
rıekle ve kıyas kabul etmeyen bir miktar 
parayı urfederek kuvvetli bir casusluk 
febekeıini yapmak surctile mmafTak ol· 
:ılmuştor. Saniyen bunların lisanlarını o· 
nutturınak 'e deği tirrntk ıçin son t'i yre· 
tini arfotmİ§ i ede ancak ylızne hır bıı· 
çuk mu,aftakı) etle heraher milli lisanları· 
nı onutan kim eterin kalbind n milli his· 
11iyatını imha enemeıni tir. S:ılisen, bu beş 
vilaytin Bülücistnn hududunda her lıangı 
Efgan Te buluç m:ıh:ıkemt'c;inde bi!A isti · 
na den'ecek derered·· Efgnnları mııhkOm 
... e emlakini buluce nakletmek tarıile bir 
Figan Ye Buluc muhaseınetini çıkarmıştır. 
Hudut \•ilflyetler tabırile maruf bu bC§ 
\'İlayette runadi boyle Cl'l)lln ı>derken 
mustakıl Efgani•tandn Emanullah haıı 
hazretleri uzun rıımaıılartlrın beri resmi 
bulunan Farıııi yerine Efg!lııennın tervici 
için faa\hl"te gr .mi.tir. Pek kı a bir 
28manda bu t. ~e'T bu,,. oh adar lı!h ük bir 
pervaz olom.tur ki hilhn sa ( ellllabat 'e 
mülhakatında r;rçenlerde Tıırkİ)edeki • \'n· 
tanda~ Turkt,. konuş • dan dalın ilen 
ge~ıııek t;Urt:lile o cıvnr!Jr<la Furi i konu· 
an bulunmaz oldu. Hudut beş 'ilayette

ki Efganlılnr eahil taraka~ı her nekadar 
mü tııkll Efrnni tanı unutmuş 'e hakkın· 
da propagandadan dolayı menfi fikirler 
almış isede <laima ittihat pe)dl\ rtmek 
için çırpınmuhta olan mUn vvrr tabııkosı 
.bu Efganca tanmınümden bil istifade Jer· 
hal Peşaverde • Phutur ve Efgan • isim· 
Jerile iki rısnle çıkarını§ 'e <·hali,·i galıı· 

yıına getirmı erdır. Me du<li) t akslılamel 

gösterüp lniçiik ler, gençler, ihtiyarlar 
erke\: ve kadınların ağzından Efganistan 
ve Emanullah lınn çıl4 ınaz olmu~tur. Bu 
hali gören ve te eddiit suretile bile ça· 
resıni bulamayan lıiıkOmct Efgnnistandıı 
lbir. fesat çıkarup milli i.Jcre aklı erme· 
yecelr- derecede lıir cahili Padişah yap
tırmaktan başka bir çnrei hal bulamadılar. 
Ve Emanullah han tarııfındau maa1ları 
kesilen hoca ve ehlere miralay • Lav· 
rans • m tahtı idımsind~ ca u elıckc i 
neıtasile J>ek çok pııra •arf etmi~ıir. Ho
cıılaıa [ Emunullnlı Han Avrupa SC) ahn· 
tınıı çıkup gAvur ohnu§tur, bnl.ınız kız· 

!arımız harice çıkıyor, teıettilr kaldırıl· 
mıştır milli ve ıslüınt geyiııişimiz kalma· 
mıştır, ne ~ünlere geldik, i~laını hımnye 
ede kimse yoktur J diye bıığrı~nıayıı 
l:ıatlomışlardır. Diğer taraftan ehali ve as
kerler brıkiknten kodınlarıınızı açık gez· 
mekte gördükleri için 'e bıitiln hpcaların 
ve feyhlerın bilumum ıttıhııdındıın peçe 
ııizlik dinsiılıkleri diye şüphelcnrııiMlerdir. 

---

Gırnata bahçeıerınden biri 

Sinemanın faidesi kadar zarar- ya! Tabii bunlar olduktan ıo •• ta 
l~ n olduğunu da bilmeyen yoktur. arhk filim !atılır. 

Bu faidelerle zararları bir terazinin Sonra seyahat masrafı"da lus-
iki kefeıine koyuk ve ne tarafın mak için mesela Berlinde, Holivotta 
atır sıelecetini kestirmek müşkül- bir lıpanya dekoru y. ı:mak itten· 

dür. bile değildir. Ôyle mimarlar var ki, 
Meselfi bir memleketi tanıtmak l!Iİte halis çimentodan boğalann 

mevzuu bahıs olduğu zaman, filmi dötüştüğü bir sahayı yapıverirler. 
alan zatın bir defa o memleket fspanyol renginde gelince, Mekıika 
hakkındaki niyetinin, &onra da ya- dağlarında Tunç benizli erkek ve 
pacağı filimde takip ettiği gayenin kadın mı yok? 

ne oldutunu kestirmek lazımdır. Halbuki bir lıpanyol peyzaji 
Amerikalılar maatteessüf bu işte kadar güzel ne vardır? 

amerikan zevkine baktıkları için İspanyollar, arbk bir gitare ile 
alelekser, insan beytız perdede ken-

bir korridanın filim yapmata klfi di memleketini büsbütün ba,ka gö-
rür ve h.ıklı olarak kı:ınr. Bilhassa olmadığını anlamışlardır. Halbuki 

milli sinema sanayii ilerlememi' 
memleketler bu neviden zevatın 
muhayyclesine t•bidlrler. 

Şimdiye kadar bunun bir çok 

mis4a1Jeriyle rencide olan fspanyol
Jar nihayet bunun bir çareaini dü
şünmüşler ve nihayet bu çareyi de 
milli sinemacılığın inkiş fında bul
muşlardır. Bu aşk ve çiçek memle

keti, sinema için en r.engin bir sa
ha olduğu kadar, beynelmilel ,öh
reti haiz edipler ve an'atkirlar 
yetişmiş olan memlekettir. 

Halbuki filim fabrikaları bu 
memlekette sadece döğüşen boğa 

ile iıpanyol dansından başka bir 
şey görmcyorlar. 

Bir matador, şallı, yelpazeli, iri 
mika taraklı bir kadın .. fşte fspan-

İspanyanın an'anesini, ruhi harek--
tlerini, dahili itilaflarını belli edec
ek ne zengin mevzular var. Sonra 

ispanya artist mi yetiştir miyor? Bir 
Argentina , bir Escudero, Confİta, 

Montenegro bütün dünyanın alkıfla
dığı san'atki.rlar değil midir? 

Bu yal n ız fspnnya ı ç ı n 
değil, her memleket için de böy

ledir. 
Para kazandıran ve aynı zaman

da memleketi tanıtan bu kuvvetli 
propaganda vuıtuından en ziyede 
mahrum olan memleket te TOrki
yedir. Bizde ıinemacılığın nüve1inl 
kurmağa çalışanlar oldu. Fakat bu 
hamle devam etmedi. Bakalım, Uk 
hamlenin mahıulü olan "Ankara 
poştası" nda neler göreceğiz. 

:Buna muknbıl milletinin nleylıinıle şid- O~ '1.!)\\Al\::JI C IUJ O al lr 
det u ulininin daima aleyhdarı olan Aınıı· }7 mıüısaımeırenoır 

Fakir çocuklar için nullafi Han bazretlf'ri bida) ette as çok 
çalı nıı' i!eht' bilahora kan dökillmt'sın 
ve zaten n lf u umuı azdır hir birimize 
ke nıeyeliın d Y" karda ı lnıı) .~tullnlı llan 
lehinde tıılıtdan iirnget etnıiştır. 

hıl~ut fragatıııden oııra bile Saka 
oğlunun tahta talip olmasını gtl· 
rilnce ve bu kadar t'hlı) etsıı kim· 
senin padi:ah olnıa~ındn millt·tıııiu 
mahv olııın•ını an in} ıncıı 11.:krar • Kunde
har• da faaliyete geçmiştir. Hu sef,.r mil. 
let bu mücadc~enın iç yüzünü anlamı~ a 
da bir kere Emanullah Hsıı _uley_hiııde 
kıyam etmit lıulunon kabın! rcıslerı ken· 
disinin ıekrıır pad' ah olnrn ındıuı kork: 
muşlardır ve bir guıı ) ardım edip trl'.'"1 

gün çekilip daimi bir tezclzul gliı;termış • 
Jerdir. Bu hali anlı\8n Fmanııllah H n , 
!E'gani andan çıl,nıa) i nııına-ip gormiış · 
tOr Fekat r b k Elgııııi t n n"akirı ha~ 
kumandam vr. lıılııluıra Parıs selantı kiıb· 
rasından hastalığı miina•ebctİ) le müstafi 
bulunan cenarıll !'indir Han lııızretlerı 
memlekete yeti•ip bir hiç-ten hii} ıık bir 
kuHetr malil. olmuştur \C b<ıka o~lu 
.nle' bınde nı ıq1•lcleye giri,ını~ıır. 

Beriki tarııftan Pt ~aH·r ' e nıiilhakatı 
be~ vilayettchi Ugnıılar lıir çok muktedir 
hoca ftrifleri toplay p Emanullıılı Han 
hasretlec:_l lehinde mUıaheıet etmiflerdi. 
.f el,nt Peş.,vcrde ınU.1.al~eratın ınana•ız <;>I· 
dut-unu gvriince dını bır lır~eıııı Efganı . 
ın:a sc,ld içi~ lııg!li: hukiiınetıııe ıııiira· 
caat etmişlerrlır. Huhumet bunları O) ala. 
mak surctile bir lıa}li zemnn gc:ciktirmi . 
t bu sırada bir kolıı) ını bulan dınl he· 
)ı;; paı:aporteuı Etgımıstana girı~i~ti · Fe. 
kat manle"e{ çok, geç kulmı~tı. Lınnnullah 
banın çıkmasından ı;onrll he) et ulema~ının 
şiddetli va 'ıJnrı ,e şer~Oerin r~caları Na~ır 
H n için iyi bir ..:t:mın t~kıl etmıştı~ · 
Pe"a..eı liler bu ka<larile iktifa etmı'\ ıp 
miunl,iin m .. rtı>lı•• iane toplnyaruk nakden 

1 ·1 8• 81 ııcr he~etinin ı':aımı suretlle 
'lie il• '' , • . • d I nnıelco nıılli ve dıni J e hır kat a ıa 
yardım etmişlerdir. Şimdı . Nndir han ve 
Jtard,.Qlt'ri Bah"l saka\ ı ;ımııl cemıp ve 
il ,rk 1 .~ J ıı 1(11\ ~ ç j\l!UITU kulıılc I E;fUp 

Gaip arıyorum 
Altı gün evvel Fındıklı ile Salı 

pazarı arı ındaki bir tramvay ka
zasıııa ınarıız kaldım. Fakat o gün-
denberi ze\•ceın 1uriye ve kuyin 
validem Ayşe hanımları kaybettim. 
C8Hiınclcki nufu kaıtıdıın, iki kıt'a 
Fenedi nı, yüz elli liram da kay· 
boldu. 

Kayin vnlidcmlc zt-vcemden 
malumatı olanların in..:nnİ)el na· 
ınına a<lrc"-ime haber vermelerini 
ri<'a t>dı; rim. 

C:ıklı<lar da poli 
Zngfranbolulu pofü 
uı.::ıtasıle kail\ ec i 

--

merkezinde 
Eınin efendi 

Arslan !;R , . uş 

Zevreıni aı·ıyoru ın 
Gı'çı•n P.lzartr;.i evinden sa

bah yedidt• çıkan ze\cı•ı:ı ~aim 
km Hikmet hanımdan hır daha 
haber almadım. Gorlip bilenlerin 
adrr ime haber H•rnıe 1 nini ril a 
ederim. Zc\ı'cınin valide~inin i · 
mi Ilı and1r. 

Kızıl toprakta Zühtil paşa ma· 
halle inde cevizli bostanda Çer· 
ke;li arabacı Ali hini Hasan 

tarafından s ıkıştırıp an1ansız hale getirmiş· 
lerdir. 

Yelha ıl Ss11a oğlu • Klibi! • de son 
gıınlerini )!•ıımakdndır. 

Nadir Jlanıu çok ilerlt.:ruesinden bat · 
ka.,. Pe,.:ıver ve miilhnkatı vilAyette milli 
milli his iyat çok ümit efzndır. 

[ Dlr IUE{nnh talebe ] 
Nurullnh 

T. kadın birliğinden : Fakir çocu· 
klar menfeatına yapılacak olan deniz 
gezintimiz 20 Eyliil Cuma günıı saat 
13 be köprüden harekf!t eden Kalamıı 
Vıı.pum Beşiktaş, OekUdar, TC Kadı· 
köy i kclclerine uğrayarak Yalovaya 
gidecek vo tlonü~te yine aynı iekele· 
lerJen geçrrı>k gece yımeında köprü· 
ye gclPcl'ktir. VapllrdR mtıkemmel 
hufe mcc nz ve cazbant \'ardır. Cu· 
maclan maada her gün öyleden sonra 
birlik nı~rk ezin<le bilet satılır. 

Derede bir ceset 
Dün Kağıthane civarında Dere 

içinde bir ceset bulunmuştur. Ya
pılan tahkikat neticesinde cesedin 
ihtiyar bir kadına ait olduğu ve üç 
ay evvel öldüğü anlaşılmlştır. Ce
sedin defnine ruhsat verilmittir. 

Beraat eden nıenıurlar 
J::velce h~yeti mahsusa karariyle 

devlet hi~metinden ihraç edilmiş ve 
bilahara da ali karar heyeti tarafın
dan masumiyetleri tebeyyün ederek 
beraetlerine karar verilmi' olan da· 
htllye memurlarından baulan dahi
liye vekaletine müracaaUa tekrar 
istihdamlannı talep etmişlerdir. 

Henüz vekaletçe bu hususta bir 
karar ittihaz edilmiş degildir. Ma
mafih bu kabil zevatın yeniden 
dahiliye hizmetinde istihdam edi
lip edilmemeleri Dahiliye :vekile
Unin kararına bağlıdır. 

Fakat bu zavat aon berastleri 
ile eski hukuklarına sahip olbuk-
lan ıçin atiyen haklan nazarı iti
itibara alınarak lehlerindcıbir ka

Fl\r verilpıc i ınnhtemcldir: 

• 
orıon 

Maden sularının en mükemmeli ve mide rahats1zlıklannın en müessir 
devalandır. Her yemekte ve sabahları aç karnına birer bardak içiniz. Tesiri 
mutlak, şifası muhakkaktır. 

Deposu: Sirkeci Yeni han Ilüseyin Cahit, İsnuıil ıltf üştak 
ve şeriki 'JVo. 6-9 
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Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amstedram 

Galataoa karaköy hani nairei mah!u•n 
telefon Beyoğlu 3711 • 5 Merkeı 

postanesi itti<•alindc Alta.~mci han 
~elefon lstambul 5(:fJ hernevi Banka 
ınuamellltı wı emniyet kasaları icarı 

Merkezi idare Berliu 
Telefon Beyoglu 247 .248-984,985 

tc İstanbul 2842.2843 

Banka muaınelatı 
ve kasalar i~an , ................................................ , 

:ı ···:;:;;~;:;~···;;;;;;;;;;;;·;··· il 
ıı ·ı 'n Türktye ıçtoı Senelik t100 1 
! Alb ayhk 900 • 
ii Oç aylık 500 :: 
!i Ecnebi memlekı-tler için Sf'neli'- S300 :! 
=,· " " " Alu aylık J 600 İi : .. .. .. o .. 900 1: il ç ~ .. .. 
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Ş ehremaoeti Anadolu hisa
rı dairei belediye!inden: 

Bedeli keşfi 432 lira 90 ku· 
ruıtan ibaret olan Anadolu 
hisarında Sinan paşa sokağın
da münhedim istinat divarının 
iıışası münakasaya vazedilmiş 
ve Eylülün yirmi sekizinci 
Cumartesi günü ihalesi mu
k rrer bulunmuş olmakla ta-

liplerin yüzde yedi buçuk 
nispetinde teminat akçelerile 
birlikte daireye ıuüracaatları: 

Zayi tastikııaıne 
Gaıi Osman paıa orta mekte

bin altıncı sınıfından almıt oldu· 
kum tastiknameyi zayi ettim. 
Yeni sini alacağımden eskiıinin 
hükmü yoktur. 

Gali Oıman paşa orta 
mektep talebesinden 

464 Şadan 

J stanbul icıa dairesinden : Ka~ıköyilnde 
Osman Ala elyevm Huanpqa mahalle

ıinin Fıstıklı sokağında atik 4 mükerrer 
cedit 55 numaralı hane ile gene Kadııeö· 
yünde Cafer Ağa mahallesinin atik gül 
kÜp"ci ( k.ilfeci ) oğlu, cedit İnönü aoka
ııokağındı ( Süreyya Pap tiyatrosu ) civa· 
rı atik 21, cedit 15 aumarah hane lrın 
tabasından Ebutalip bin ApUilmuıtalıp Ef. 
nin uhtei taearrufunda olup Kasım uıde 
İbrahim Efendiye olan bcrcundıın dolayı 
indelmüzayede üçer bin lira bedelle hiııap 
uhteaine ihalei nveliyeleri icra kılınmtf 
iıede, baıı eıbabı kanuniyeye binnen 
yeniden on bet gilo müddetle ihalei e•· 
veliyeleri icra kılınacaktır. Şöyleki atik 
4 milkecrer, cedit 55 numaralı hanenin 
hududu, cr.pheei ve tarafı Fıstıklı ıo· 
kağı, eol tarafı hanh bacı HEıeyin .EIWb· 
dinin hane ~-c bahçesi, arkası Mehmet E
feııdinin ıevceai Saraylı Hanımın ht\bçe· 
siyle maadut iki ytiı kırk bir arıın ınu· 
rabbaında araziden yüz kırk artın ıııurab
haı bina mütebakisi bahçedir, cephe kte· 
mı divar, üzeri demir bir parmaklıklı ba~. 
çeye çifte kanatlı bir parmaklıklı kapıdsn 
~irill"rek bahçenin çiçek ve ağaçlarından 
madaııının bulundıığu mahallin 7.Cmini çİ· 
ni ve çimento döşelidir. 

Mıtgtemillitı: Zemin katı kigir, fe,lca· 
nileri ah~ııp olup bahçede üstiı kapalı ca· 
mekln, zemini eh·an çini, bahçeye antire 
111ethali bulunan zemini çini maa teferrü· 
at muntazam maltız ocaidı mutbak, so~
ğa methalı bulunan odun ve kö11Ji1r1Uk ve 
iki kiler, bir kı&ımda mermer pılAklı 

111ueluğıı bulunan dllrt sofa, iki lıelAdır. 
Bir kısmında camlı kapı ile diğerintı ge· 
çilir yedi oda eolukluklu ve duş mahalli· 
ni muhte,·i bir kurnalı ve kazanlı hamam 
bir balkon, bir dö~~mesiz çatıarası va Si\· 

ireyi ha\'İ terkoe tertih11tiyle miicehhez 
dört bin !ıra k.ıymeti muha.mmineli mil· 
~t'ddet hane tlerununda medyun •akindir. 

Ve ğene Kadıköyünde Cafer A"a ma· 
hallesinin cedit lnönü ııoke~ındl\ aıik 2l, 
cedıt ~q ı Hıı ıua!ı lınrıcrn ~fıf!ıf hı.uı\ll!IP 
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s Tilrkiy~ iş 
B~rık~~l 

Sermayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Umumı Müdürlük 

A K RA 
Şubeler: 

Ankara 
Trapuzon 
Kayseri 
Samsun 

Adana 
Zonğuldak 
lzmir 
Eder mit 

Ayvalık 
Bursa 
Gire son 

lstanbul 
Balıkesir 
Mersin 

Müsait muamelat, Kumbaralar Kasalar 
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Satılık ~ 
.......................... .. 
.......... 11•11•1111 ............................ 

lii FC>tograr ~aktrıesl 
ı.; . 
1:1 Çays-tessa 1, 4, 5--10x l5 kıtasında !:ı . . ı·· 

j~j Mentor Refleks bir fotograf maki- i ~~ 
ı•ı ı k :,..: ==i nesi satı ı tır. ! .; 

lf! Görmek ve pazarlık etmek isteyenler"n p~. 
:ı hergün saat 12-14 de kadar matbaamızda ı:ı 
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İzmir 
Kolec müdürü: dr Cass Arthur Reed 
Kolecde 1929-30 ders senesi için 1 Eylülde kayit muamele~ 

sine başlanınıştır. 
ikmal imtehanları a~ağıdaki tarihlerde dir. 
21 Eytülde: Türkçe olarak okunan derslerden: 
23 Eylülde: lr.gilizce olarak okunan derslerden. 
24 Eylülde: Fransızca olarak okunan derslerden. 

25 Eyllllde: ~erhangi bir sebeple geriye kalmış olan imtihan
lar yapılacaktır. 

21 Eylülde: Kayit muamelesine ve imtihanlarını 
olan talebe için leyli kısmı açılır. 

26 Eylülde Sınıf tertibetı ve sıhhat muayenesi yapılacakJn
dan talebenin mektepte bulunması lazımdır. 

Kolec Maarif vekaletince tam lise derecesinde bir mektep 
olarak kabul edilmiştir her sene Kolecin kadrosu tamamile 
doldukundan eıki talebenin bir an evvel kaydını yenilemesi lu
:ıumu kemali ehemmiyetle ilin olunur. Mektep hakkında daha 
fada malumat almak isteyenler aşağıdeki adresle Kolec 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

hududu: Cephesi tariki lm, sağ tarafı 
Gül kiifr.ci oğlu Vl"reıelerinin 17 numara· 
lı ar~eı, tol tarafı Lionidanıo hanesı, ar· 
kaet Atoaıın bahçe Ye baneaile mahdut, 
alettahmin iki yUz yetmiı iki arşın terbi· 
in'tle araziden yUı iki buçuk arım murab
baı hane, mütebakıei arkada bahçedir. 

MilttemilAtı : Zemin katından mıda 
cihannüma ile üç katlı olup zemini elvan çi· 

Qi döşeli dört koridor olup ıemin katın
daki koridorun sokağa Ye bahçeye metha· 
li vardır, merdiven altı bir dolap n bir 
odunluk, ilı.i komürlilk, musluk taolı ilç 
terk.o&, zemini mermer döıeli tek kurnalı 
ıobalı hamam, maltız ocaklı maa teferril· 
at mutfak, hır kıemından di~erine geçilir 
camlı kapılı ve birisi tahnitli, diğeri hal
lconhı yedi oda, taYnnh cihanmnyı Ye al
tı icat pencert'l'lr demir bir parmaklıklı, 
ferkoe ve han gazi tertibatlı ve bıhçedel 
bir miktar eşCHrı mllsmire ve gayrı mU. 
mireyi muhtevi altı bin lira kt)ıncti m~· 
hnmmineli müccttet haııe derununda M\ir. 
ıaza Efendi Jllll& aile ikıımet etmektedir. 

Daha ziy11dcı mılOmat almak iıtiyenler 
1929· 9043 numaralı dosyasında muburcıf 
dir. lştiralarına talip olanlar ktvll\et' mu· 
baınnıinelerinin yiiıdc ouu ~irtk~tiode pey 
akçesini Ietanbul İCfA dairesi veıaeılne 
teslim etuıe~Cfi ,.e 21 • 9 · 929 tArihinde 
şna\ Qn befe kailRf lhıılci evYeliyeleri ic· 
n ~ılınnc~m4ıırı mll~tcrilerin ıarihı rne.ı:· 
kı Hlı1 lı:ırır Luknm:ı!nu ilin oluuµf, 

intemaoonal Kolcc 
IZMIR 

Merkez Postanesi No.25 

EıCl teskin ve sağlam
0 

bıçak iatirnal edeneniı 
kendinizi uaş dmckııt 
hiç bir oıüşkolau. maru& 
kal ınazsınu. . 

~ 
~ 

Qillette 

Z A Yl : Gaiata gümrUtunden 17 • 1 · 92' 
tarihinde 6166 numaralı beyanname ., 

6207 mubut numaralı ~34 liralık wr 
makbutı\ myi ettim. Yeniıini çıi.araca&a• 
dan hilkmll yoktur. 

<.;alııt• C..cıuaat han No6-7 .\Pm ıiıkd 

• 
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Askeri ıaüna· 
kasa illnlari: 

•••••••••• 
~ .... F.:i,ki:d~·M:ii~·~;kii~·;;;;=.ın~ i 

komisyonundan: ! 
~~ ........ ~..._ ..... ~ .................. ~ ........................................ . 

'h · ı ,. 1 fla · nııluısına konmuştur. Iha· 
D ört) oldaki ltıtaatın ı tıyacı o an nn kapa ı zar mu • k T 

leai 8 • eylıll • 929 Dörtyolda askeri satın alma komisyonunda yapılncı& tır. &· 

!iplerin Dörtyoldalı:i mezkar komisyona nıımıcaııtlnrı, fla il k k t 

K onyadaki lntaatın ihtiyacı olnn me§e odunu kapalı 7.ar m na ~ea}a omuş ur 
lhal~ııi 23 • Eylül. 92Q l'azarte"'i glinü ı;aat on ht- le Ko)ada a~kerı sntın alına ko· 

nıisyanunci'a yapılarak tır- Tatiplcriıı Kon} nı.laki mezkur koını'>) orııı nıuı ııc.ıatıarı. 

1 ımirdeki kıtaatııı ılıtiyacı olan şeker ~e kuru ~t .:ı} rı ayrı §artıınıı•cl.~r~e ve ka!ııılı 
ıarfla mlinalrıııı~'\}a konnıu§tur. İhaleleri 19 • f.yıill • 929 Perşembe gunü saat l;,,30 

lzmirde mü tabkem mevki satın alma komisyonunda vapılacaktır. Şartname suretleri 
komisyonumuzda mc.-vcuttur. Şartnamesini gtırmek i:tiyrnlcriıı komi • onwnuuı ve mü 
nakasa 8 i liralı: edecı>klcriıı lzmirdeki mczkür komı yona müracaattan. 

A sk!ri itti) acı için } üz iki kalem ecı.ayi tıhbt)t' k?palı zarfla miıunkasııya konmuş. 
tur.ihalesi 24-cyliıl-929 salı günü saat .14 te k~n_ıısyonuınuzda yapılacalı.tır. Talip. 

!erin prtnamesini kamityonumuzdan bedelı mukabılınde. almaları (§lrtname); lzmir<le 
müstahkem mevki ve Ankarada merkez satın alma komısyonunda görebilirler} 'lie tek· 
lifnamelerini şartname nıucilıince ihale gün ve saıııınden evvel komisyonumuu ver. 
meleri iliin olunur. 

1 stanbul yollama müdüriyeti emrinde bulunan cüret ı oıuorkörilne alınacak kazan ka. 
palı zarfla mUnakasaya konmu~t.ur. ~balesi 14 • Eyl~l • 9~9 cumartesi günü saat 14 te 

komisyonumuzda yapılacaktır. Tahplerın şar~ı~ame11ını lzmır müstahkem mevki ve An· 
kara merkez milba)aat konıisyonıırıd~ görı>bılırler ve şaı1name almak ve ıeklifnamele· 
rini vermek üzre koınis)onunıuza muracaaılan. ............. 

~ . •"' 
Dcnir.li Sade yağı ihalesi 28-9-929 cumarteıi saat 15 te 
leparta Arpa 29-9.<)29 parzar 9,SO da 
hparta Odun , 30-9-929 pazartesi 9,30 da 

Kıtaatı askeriye ~çin balada i-imleri muharrer ade )ağı, Arpa ve odunun mııba. 
y~a9ı kapalı zarf usulıle .·•e ayrı ayn şartnamelerle münaka~a)a konulmuştur. ihaleleri 
hır.alannda muharrer farıh Ye saatlarda Ispartada askeri salın alma komis}onunda ra· 
pılacaktır. Şartname ııuretleri komisyonumuzda meYcuttur. Okumak iste\ enlerin ko
misyonumuza ve teklifnnmelerini vermek isteyenlerin de I partadakı mezk.ür komis • 
yona rnilracaatlan. 

B urcmdaki k.ıtaatı~ ihtiyacı için kapalı urfla ınlinakasa' a konulan ha ckm,.k ve 
oduna teklıf edılen fıat pahalı ve kuru 1.1ta talip çıkmadığından has ekmek ve 

kuru ()f 14 • 9 • 929 ve odun 15 · 9 • 929 tarihinde ihaleleri Bur ada asit.eri satırı 
alma komiııyonunda yapılmak üzre ınünaka8:ınm temdit edildi~i ilin olunur. 
İ zmirdeld kıtaatın hayvanatı ihtiyacı olbn Saman kapalı zsrfla münahasaya konmuştur. 

İhale11i 25 • Eylal • 929 Çarşamba günü ıaal 14 te İıımirde müstahkem ıne\ki ER· 

tın alma komaya.unda yapılacaktır. Talipleri,n şartname Euretini k o mis} onıımuzda 
görmeleri ve teklif namelerini te'minatlarile beraber lrmirde mezltQr komisyona , erıııeleri 
A nkara merkez ihtiyacı olan sığır ve koyup etleri kapalı zarfla münakaşaya kon • 

muıtur. lhaleei 22-eylill-929 pazar günil 6aat 15 te Ankarada merkez satın alma 
komisyonuada yapılacaktır. Taliplerin şaıtnılJne 5uretini l<Qnıiı11\ onu muzda gorm,.lcri 
ve teklifnamelrini teminatlarile beraber Ankatadaki mezkfir komis,ona \ermeleri. 
yerli mamulltından iki yüz bin metre Elbi.,elik kumav mubayaa edilecektir. Kapalı 

zadla m nal<Jl:Sny,ı konulmuştur. lh::l i 28 • eylll~ • 929 talihine müsadif cumıu:Jesi 
aut on dört uçuktr. Taliplerin prtname ve numuaeıini jlörnıek ümere her gün Anka 
rada merkez satın alma komisyonuna müracaatum \e nıünaka aya iştirak edeceklerin 
o giln ve saatten evvel t<'klif ve teminat mektuplarını makbuı mukabilinıle mezkur 
komisyon riyuetioe te\·d ı eylem leri. 

20000 metro arka çantalığına, mahsus buz reukde bez mubayaa edilecektir ka· 
palı zarfla münaka&aya konulmuıtur. lhal~•İ 25 · Eylul • 929 tarilıiııe 

mQ11dif Çar§amha günü saat on dört buçuktur taliplerin ıartnanıe ve rıuruun csıni gör 
mek ilıere her gün Ankarado merkez satın alma koıni•yonuna muracaatları. t\lüııııka. 
.. ya iıtirak edeceklerin o gün ve ıaattan eHel teklif 'e te,ıninat mektuplarıııı n nıak· 
buı mukabilinde mezkur komisyon ri)asetine te,·di eylemeleri. 
y erli mamulatmdan ikiyüz hia metre Elbiselik kumav muba)aası kapalı zarfla muna 

kasaya konulmuftkr. ihalesi 28 Eylut • 929 ta ihine miieadif cumartesi saat on 
dllrt buı;uk tur. taliplerin şartname ve numum~sini görmek uzre her gün Anknra rner· 
kes satın alma komisyonuna muracaatlırı ve mwıakasaya iştirak edeceklerin o giin ve 
eaattan eYVel teldi{ Ye te·m.ioaı mektuplannın makbuz mukabilinde mezkur komis· 
yon riyaaetine t~vdi eylemeleri. 

··~······································•••++••········ J Uçüncü kolordu satınalma komisyonundan i 
K··~=~~·!············ ....... ·············•··············· ...... .;htıyacı için iki adet portatif yaıı makinaBı 25 <,..ııval çorbalık un pazarlııı:: 
·a ıı::~~· ~~y~ edilecektir. Pazarlık 8 E)IOI 92Q pa7.ar giini.ı saat 14 ten itibarerı 

) P · plerın )eYıni oıezkllrda komisyonumuzda hazır bulunmaları ilan olu· nur • 

K ıtaat ihtiyacı için 2000 ·ı k · • 
.1 . . •.IVV\ k'I }{ı 0 §e er 6000 k ılo bulgur 1000 kilo kuı u iiziiın 6000 

kı o pırınç vvvv ı o fasuly . ı · · · 'h' . . ~ pazar ık surı•tıle muha)aa edılccı>ktir. liıale5i 7 • Eylal • 929 tarı ıne oıusadıf Curn t . ü .. . 
1 

.1 k • d ar ası g mı saat 15 te ıcra edilecektir. Taliplerin 
teıninat arı e. omı~~·onumuz a ~•zır buluunıaları illin olunur. 

K ıtaat ih9tı~cı 
1~~~ 899~.oo d~/10 odun .pazarlık suretile mubayaa edilecektir. İhalesi 

9·cylOI· tarı ıne mus~ 1 pazartesı l;linıi saat 15 te yapılacaktır. Talıplcrin tenıi· 
natlarile ihale gunuade ltamıs)onumuzda hazır bulunmaları iliin olunur. 

Ç orluıiıki kıtaatın am~ar.ları.ııda mevcut 480 adet kohne eş}a müzayede suretile sa
tılrnall ta\tılrrür etmı~tır. ıhalc. ~ · EylUI • 929 paur giinü icra edileceğinden ta

r 1 . Çorludaki &llllD alma komlS)Onuna muracaatları iliiıı oJı nnr. 
ıp erın • · b z.ı malıall · · 

G {imÜ~ auyu hasttınesının R • • erı•ın tıımıri pazarlık Surotile yaptırılacaktır•• 1 
7 lhale&i 7 Eyliıl 929 curnartesı guııu .~ıt on b~ teu itibaren )apılacaktır. Taliplerin 

şıırtoamesini görıııek ve iştirnk etmek uzre \aktı uıuancnde konıis.>oııumuzda hazır 
bulunmaları iliin olunur. 

'h. . . 6bi00 b.ilo varaklık kuru ot munııknaai aleııi)e eııretilc rnulıa 
K ıtnat ı tıyacı ıçın • · . .. 

14 
}aa 

''l '· . Ih lesi 21 Eyliil o29 Lunınrte ı gunu ııaat te icra eılil1•ceı,ıir. Tal p 
cuı ece ... tır. a . d l nlıırı \i' şartrıarıı,.dc )a 1 1 k'ld 

!erin şsrtn:m1e.,ini komıS) onumuz abn la m aları ıliln olunur zı ı o an şc ı eki le. 
. . . 1 hazır u uııın . 

nıınatlıırıle kum ıs) onumuz a ............................ , ... , ..... . 
r-;i;k'itibi··~~k~~;ie satı~!::.~~~!~~?.~~.'!?~~.J 
~................................ . 

Süt Yoğurt 
Kilo Kilo 

10000 5000 
4000 o 

Harbhe Mektebi için 
Gülha"ne Hastanesi için 

3'000 25000 Tıbbi)e l\lektehi için " ._ du k al r ... S"t ve 1 o., ur n ap ı zar 
H:ıliida malıallerilt• hizslıınnda mikdarları muharrer u 

9 
~ 0 rt . . 

ınünaka"ac;ında talibi rnhur l'tnıediğinden pazarlığı 7 · e) lül • 2 Cunıad es_ı gunkul saat 
b. . h 11 · mahsuaun a ıcra ı ına • 

14,30 da Harbiye :\1ekte ı yemekhaneleri ömindekı ma • 1 • • ,_ : • de • 
. • k . .. tları ,.e 1.ftıra.. .çın pa 

aktır. Taliplerin oartr,on1 e&ı ıçın omısyonumuza nıuracaa 

zarlık mahallinde ha ır bulunulması ilan olunur. 

Şehriye 

Kilo 
10000 : Arr• 
2000 : Te -141000 

+ 

Atl.eri l\lcktcpler için 'eliidn muharrer oldu~u veçl ile 12000 kilo Şehriye ka· 
pdı z:ırf urctile satın al nacakt.r. ihalesi 2~ ~ E)lOI • 929 Çarşamba günü saat 15 de 
de Hurbı)c Mektebi >em khaneleri ıönUndeki Müne• ısa mahallinde icra kılınacaktır. 
Tılipleriıı tllrtnamesi ıçin komili} onumuza muracutı r \'O iıtirak iı;inde bazırla) .. C&k· 

iLAN 
lstanbul tramvay şirketinden: 

İatarıb ıl tramvay şirketi biletçilik vazifesi için talip aramaktadır. 
Bu vazift.ye talip olanlar cuma "e pazardan mada her ıün sabah· 

leyin 9 ile 12 arasında ve akşamları saat 15 ile 18 arasında Galatada 
Hayneman hanında şirketin hareket kalemine müracaat edebilirler. 

Biletçi olmak isteyenler atideki şartlat ı naız bulunmalıdırlar: 
1- Türkiye tebaasından olmak. 
2- Yaşı 20 den fazla ve 40 tan aşağı bulunmak. 
2- Askerlik vesıkası yolunda olmak. 
4- Yeni harflerle okuyup yazabilmek ve hesaptan imtihan 

verebilmek. 

BCVCK 
Tayyare pDyangosu 

VEDINCft TERTDP 
iklNCI KEŞiDE: 11 EVLCLDEDIR. 

BCVCK iKRAMiVE: 
35, 000 LiRADIR 

3- Hizmete girmezden evvel tıbbi muayene neticesinde sihatte 

vnduk tef yyün eykek. ı ' 
a ı a ar ar ii 

AVRICA: 

18.000 
15.000 
12.000 
1 o.OOOuratık ikramiyeler ve 

1 O.Ooo liralık mükafat 

müdürlüğünden: ~- bu keşidede cem'an "3,900,, 
Müzayedeye vazplunan emlak 

1 - Galatada sultan bayezit mahallesinde mumhane caddesinde 
98 - 159 ila 167 No. maa müştemilat hüdavendigar hanının vakfa ait 
hisseıi. 

2 - Kadıköyünde Zühtü paşa mahallesinde fener caddesinde 21, 
23, 25, 27 No. hanelerin vakfa ait hissesi. 

3 - Samatyada mirahur f Iyas bey mahallesiade Ali efendi soka· 
ğında 20 - 26 No hanenin vakfa. ait hissesi. 

4 - Kumkaptda çadırcı Ahmet çelebi mahallesinde gedik paşal 
caddesind 96 - 112 No. hanenin vakfa ait hi sesi. 

5 - Şişlide meşrutiyet ınahallesinde bahçe sokağında 6 No. 
dükkanın vakfa ait his~esi. 

6 - Galatada kemankeş mahallcsiade çömlekçi sokağında 14-16 
No. mağazarun vakfa ait hissesi. 

i - Galatada kemankeş mahallesinde çömlekçi sokağında 14-20 
No. mağazanın vakfa ait hissesi. 

8 - Çaı-ş,da varakçılarda 39 No. dükkanfn vakfa ait hissesi. 
9 - Ç~rşıda varakçılarda 17 ve 37 No dükkanın vakfa ait hissesi. 

10 - t 'arşıda sahaflarda 89 No. dükkanın vakfa ait hissesi. 
11 ........ Üsküdarda selman ağa mahallesinde karaca ahmct cadde· 

sinde sclman camisi medhal maluılli. 
Müddeti müzayede; 30 Afustos 929" Clan '21 EylGl 929 cumarte•i 

günü saat on dört buçuğa kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye va~.o
lunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on d?rt 
buçuğu ıa kadar şartnameyi okumak ve teminatı mu~a~k~.tc .. ıta 
ederek müzayedeye i~tirak etmek üzre lstanbul Evkaf mudurluğunde 
vakıf akarlar müdürlüğüne mür caatları ilan olunur . 

Evsaf ve mü~temilatı hakkında malumat almak istc::yen!er .b~ 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecrı mıaıl 
rapo:larını görebilirler. 

!arı teklıf mektuplarını saatı IUUJ)Yeııe ıne kadaı ılmaber ımıkabılinde komiB)On fiya· 
setıne \ermeleri ilan olunur. 

!\la karna 
Kılo 
15000 Çuhuk 

5000 : Kesme 

20000 

• • 
Askeri Mel<tepler için haltida mutınrrer olilu~u 'eçlıile 20000 ldlo Makarna ka • 

palı 1.nrf •ureı ile ~nıııı alıııacaktır. 1 halt"si 25-h lul.929 Çarşanb:ı gtlııil saat 14,30 da 
llarhhe :\IPl\lthi )' n.ıekhan~lc.-ri önıındeki .:\1ilnakasa ma~a!liııd~ !cra kılınacaktır. Ta· 
lıplerııı şartııiuncsı ı~ııı koıııı yoııuınuzıı muracııntlıtrı \e ıştıruk ıçın de hazırlayııcakları 
tı klif ınrktuplarını saati nıun}} cnesinı.: kadar ilmaber mukabilinde .ı..oıni&) on riyaaeli11e 
'iernıelcri il~n olunnr. 

Mal.ine }ağı 
Kilo 
1500 : Kuleli li e i için 
1000 : 'J iLbi) e ıne:ıttebi için -L.'.>\JV 

••• ~ .~. • 

Balildaki mahallere ait 2500 kilo Makine yağı aleni münakasa ıuretile satın alı· 
alınacaktır. ihale i 25·E) liıl·929 Çar aııba gtlnlt saat 15,30 da Harbiye Mektebi }emek· 
harıclı>ri öıııiııdcki nuıhnlli mnh ll"UUdıı icra kılınacaktır. Tıo.liplerin şartname için ko
mi )ona ıııilrncııiltlıırı \c ı~tirnk ir;in ıle pazarlık ınuhnllinde hazır lıulurıulına ı ilan olnur. 
Ö lçü Tal>uru i~in 6000 kilo 'fongal kdmürü paıarlık sııretile satın alınacaktır. Pa· 

z1ılı~ı 7 • F> 101 • <129 Cuııınrıesi giıııii saat IS de Harhıye .Mektebi yemek haneleri 
ıını!lıdı•kı ıırnlıııllı ıııalıı:.ubtıııda icra kılınaı·.ıktır. 'J aliplcrııı şıırıııaıncqi için kumisyoııa 
nııırııcaatları \ı i tır.ık için ıle paı.ıırlık mahallinde lıaır bulunmaları iliın olunur. 
JJ ay lar pası ha tuııı••i için 6000 kılo \fongul komuni pazarlıkla satın almacak.ur. 

Puı:ırlığı 7 E) lül 929 cumartesi gliniı saat 15 de Harbiye Mektebi yeınekhaneleri 
ônündeki mahalli mahsusunda icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için komisyona 
nıura<'aatları Vf\ ıştırak ıçın de pazarlık nıuhallinde hazır bulunma ı illin olunur. G ulhane lıast. fü'Sİ için 7Jlrr 'lie zi,anııı ifa) ı tcalıh!it etmeyen Müteahhidine ait olmak 

uzere nam \c lı<"salıına 40000 kılo Yoğurt pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
7 Eylül 929 cumartesi gunü saat 14,30 da Harbi)e mektebi )emeklıaneleri önündeki 
mahalli mahsusuııdıı icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için komiıyoııa müracaat· 
ları ve iftiralc için de pazarlık mahallinde hazır bulunmalwı ilin olunur. 
A skrri mektepler ılıti}acı için 80000 kiln kri talizc Toz şeker kapalı zarf eııretile 

. e.ıtırı alınacaktır. Muıınka a"ı 1 ı E) lul • 929 Cuınarteet gunıı saııt 14.30 da Har· 
~•)e Mektebi )eıııcklıaııelı·ri oııiindcki \1ıinaka;oa ıııalıallinı2c icra kılınacaktır. Taliple· 

nt §8rtna.nıe i için malıalli mezkurdaki koınis)<>uumuza m\lracaatları ve iştirak içinde 
tar ııamıh 1

1 
~eçhile haxırlayacakları tclı.lif mektubunu ııaatı ınuayyeueıine kadar Müna· 

al sa a 11 lındeki komisyon mezkur rhasctihe llmaber mukabılinde vermeJeri ilin o unııı. ' 

~ .......................................................... .. 

t ...... ~::?~ -~~.t!!!~!~~ ·-~~?!!~ !.?!! ?.~~~~ ...... J 
25 Kalem el ktmk nıalzeınesi (Kapalı sarfla ıhalei katiyesi 12·9-929 perıembe günü 

ssat 14 tt"). 

3000 kilo Kalay (Kapalı zarfla ihalei katiyesi 14-9·929 cuınarteai saat 14 ıe • 
Dezin fabrikııları ihtiyacı için batıda muhatTer malzeme hizalarında muharrer 

gün ve saatte ihaleleri icra edilece.lr.ıir. Şartnameleri görmek iste)enlerin her gün \•e 
vermek isteyenlerin ihale için tayin edilen saatte Kaaımpa•a Deniz eatın nlma omit • 
>onuna müracaatları 

numara kazanacaktır. 

Kredi Lrone Banlta ı 
Anoninı Şirketi 

Tamamen tesviye edilmiş sermaye 408 milyen 

30 Haziran 1929 tarihin,, 
deki pilançodur 
Mevcudat 

Veznelerde ve bankalarda mevcut nükut 
Çüzdan ve aıüdafaai nıilliye senetkri 
Teminatlı avanslar 
Hesabatı cariye 
Esham ve tahvilatı mevcude 
Rantlar ve tahvilatlar) 
Mubtelif hesabat 
Emlak 
hissedaran 

(Esham, bonular, 

Fr. 

Fr. 829,751,832,95 
7,944,893. 787,88 

776,400,266,98 
3,547,625, n2,8' 

4,6D,438,~t 

~7.61$1,6'17 ,49 
3S,000,000,-

104,297,000,-
13,480,242, 106)7 

Düyunat 
Vadesiz mevduat ve senedat FT, 5,023,451,920,6' 
Hesabatı cariye 5,837,~412,13 
Badettahsil vacibUttediye h ... bat 184,149,24t,2S 
Poliçalar 390,909,829,06 
Vadeli senedat 437,061,671,38 
Muhtelif hcsabat 367,32~444\8' 
1928 ıenesine ait hissei temettü (bakıyeleri) 27,683,3",3J 
Senei sabıkanın kar ve zarar hesabı bakıyeıi 4,320,0D,87 
Muhtelif ihtiyat akçeleri 890,000,000,-
T cmamen tediye edilmiş sermaye 408,000,000,-

Meıliıi idare reiıi 
Baron Brenkar 

Fr. 
Mldvrü 

R. Jfastm 

13,480,242, 106,51 
Ulf-1fer 
B.Fıharra 

Yüksek Baytar mektebi 
rektorluğundan: 

Mektebimiz için 12 adet kok ıobaunıa 21-9-929 tarih;ndt: ,._,. 
lıkla mubayaası icra kılınacağından tali~ olanlaran ıerait ve evsafını 
anlamak üzere her gün ve yevmü mezkurda da defterdarlıkta •Ü.., 
sesatı tüccariye ve zilraiye muhaaibi meı'ulli~ine müracaatları. 

EvkafU~ı~~ ~üdirliğindeıl: 
Evkaf umum müdürlutö ıçın luzumu olan altmış ton Kok kömütü 

münakasaya vazediJerek eylülüa yirnai:sekiıinci cumartesi günü saat Oll 

beıte~ ihalesi icra edilecetfnden talip olanların şeraiti .,,ı. .. 1ıc iller• 
hergün levazım idaresine ve ihale glinü de idare Encümenine nllr• 
caatları. 

Satılık kagir hane 
Beyoğlunda Hüseyin ata mahalJMinde TaJc.i~ ıokatın~a 31· 39 No 

hanenin be deli 8 taksite ödemok üzere 6000 hra bedeh mubammea 
ve 8250 lira mefsuh bedeli mukarrer ıle ve kapalı zarf uıulile 22,9,929 
tarihine müsadif pazar günü saat 15 te müzayedeıi mukarrerdir. Talip 
lerin yüzde 7 ,50 heaabile teminatı havi tekli! mektuplarını yaktı lbu~y· 
yeninden evvel emvali metruke satıı komııyonuna tevdi etmelerı 
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Emlik ve eytam bankası umum mü-1 fl'l~.._, ~ 
dürlüğündsn: · ~ . ~~ 

Mevkileriyle ev::safı mahsusası aJ&ğıda yazilı bir _parça mülkün satışı müzadeye konulmuştur. 
1 - Müzayede (kapalı zarf) uı11liyledir. ihale 9-Eyliil-929 tarihinde banka idare meclisi huzuriyle icar 

edilecektir. Talip olanlar beher ıoülküa hizasında gösterilen mıktarda teminat iraesine mecbur olup bu 
teminat varakasını tfl!klif mektuplarıyle beraber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine ye
titmek üzere tiahütlü olarak postaya tevdi ederler 

2 - ihale bedeli ilk taksit peşin alınmak ıartiyle sekiz sonevi müsavi taksitle istifa olunur. 
3 - Talip olanların Istanbul ve ya lzmir şubelerimize ve yahut merkez emlak müdüriyetine müracaatla 

muf41ssal ıartnamemizi mütalia eto1eleri ve miizayedeye iftirak halinde bir nushasını alıp imza ve teklif 
m~ktuplanna rapt etmeleri icap eder. 

Umumi N.ıı mevki ve semti NeYi Hudut ve kemiyet 
ve mliştemilitı 28 ve mahiyeti 

89oğlu maa arazi köşk 
Bebek (Niapetiye kasn) 

Takriben 130 dönüm sahada 
312 mr. sahada bir köşk kagir 

560 mr. Gç katlı ahşap bina 
94 mr. su deposu ve havuz 

Teminat 
mıktara 

Ura 

(1800) 
bin sekiz 
yüz lira 

Emlak ve 
şubesinden: 

Eytam bankası · Istanbul 

Satılık hane ve dükkan 
Esaı No ıı 

90 
Mevkii 

Balcırköyünde Kartaltepe 
No sı 

s 
Avniye sokağı 

95 Heybeliada Yalı sokağı 4 
96 ,, " 10 
91 " ,, 12 
98 " ,, 14 
99 ,, ,, 16 16/L 

Ballda muharrer emlak bilmüzayede satılacatından taliplerin 
Pazartesi günu saat on altıda ıubemize müracaatları. 

Cinıi 
maa bahçe hane 

Bedeli 
4000 

•ükkin 

" ,, 

" ,, 
ihale gününe 

1200 
450 
450 
200 

1100 
müsadif 9 - 9 - 929 

Sıhhat ve ictimai muavenet 
vekaletinden: 

Bu sene Tıp talebe yurduna imtihansız olarak 
kabul edilecek tam devreli lise mezunlarının ka· 
yit müddeti eylülün yirmisine kadar temdit edil
miştir. Talip olanların bir an evvel mahalleri 

seyrlsefln 
Merkez Acentası; Galata Köprü ba

tında Be} oğlu 2362 

Şube Acantuı: Meı'adet hanı altın 

tanbul 2740 

Trabzon ikinci postası 
( ANKARA) vapuru S Ey

lul Perşembe akşamı Galata 
nhtımından hareketle Zon
guldak lnebolu Sinop Sam-
son Ünye Eataa Ordu Glre
son Trabzon Rize Hopaya 
gidecek ve dönilfte Pazar 
iskelesile Rize Of Sürmene 
Trabzon Polathane. Tirebolu 
Gireson Ordu Fatsa Samıun 
Sinop lneboluya utrayarak 
gelecektir. 

İzmir sür' at postası 
(GÜLCEMAL) vapuru 6 Ey· 

lul Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden ha
reketle pazartesi sabahı gele
cektir. 

Vapurda Mükemmel bir or· 
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Antalya postası 
" ( KONYA ) Vapuru 8 

Eylul pazar 10 da Galata 

rıhbmından hareketle lzmir, 
Güllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve d6nüşte mezkiir iske· 

lelerle birlikteDalyan Marmari 
Sakız Çanakkale Geliboluya 

uğrayarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
( GELiBOLU ) vapuru 7 

Sinekler 
Hastalık 

Jetirirler ı 

•. 

Evinize solcufan her sint>k bfr haslalılc 
mikrobu ite mülemmadfr. Flit ıstimali sure· 
ti.le hanenizi bir ka'i dakika urhnda bu muziı 
sınek ve ıivrf sineklerden ıemiılfvebilfrsl 
nız • fllt, pirelerin , karıncaların teya ha 
ma~ bOcelclerinln gizlendikleri yuvalan 
ıahrıp ve yumurtalarını ifna eder • Bütün 
ha~aratı OldQrQr. Ayni umanda slze zaıan 
dokunmaz ve kat'iyen leke bırakmaz. 

( f 11 t ) i sair adi hıtarat OldürQcO ma 
ytlerle karıştırmamalıdır. f 1 i ı in daha 
büyük ve kat'i tesiri size memnunıyetbahı 
bir netice temin edecektir • 

T\:!lumbasıyla Sıkınız 

---------> Leyli ve nehari 
Kız ve 
erkek FEYZİATt LİSt ~ ... u kı•nnlar 

Divany~u: Çifte Saraylar 
8Gt6n 11nıflan tefkil edilmit tam devrell li1edir. Kayıt ve kahal 
fflerlne 19 Atuıtoı Pazartesi fGaGaden ltiharen bqlaamıfbr. 
MOracaat zamanlan Cumartesi, Pazarte1i, Pertenbe pnleri aut 

10 daa 17 ye kadardır. Telefon: lıt. 1995. 3496 

-----------------------~----------------------------Feyziati Lisesi Müdürlüğünden 
15 Eylülde tali kısım ve ilk sınıfla mezuniyet imtihaalanna ve 

Eylül nihayetinde tali ilk ıınıflar yoldamalanna batlan•caktır. 
---••••Programlar sonra bildirilecektir. • •••••• 

sıhhat ve içtimai muavenet müaürJulCleri ..... ~~~~~~~M 
ŞEMSÜLMEKATll' ~;;; 

racaatla muamelelerini ikmal ve vekalete gön
dermeleri. 

l ttanbul Yedinci icra memurluğundan : 
Bey~lunda Sakmjacında caddede ca· 

ni karıısında Dubini apartımanında mu • 
tim iken elyevm ilcametg&hlan methul 
bulunu müteveffa Y orgi Nomikonun ve
reeeleri uvcesi Evantia binti Mihal ve 
mahtumu K09tantinos ,;e kerimesi Zino. 
viyayı( Mlılyü Jorj Konstantin .Dünit~ · 
dinin murlainiz müteveffa Yorga Nomılco 
efendi aleyhinde mabkemei asliye beıinci 
hukuk dairesinden altı bin İngiliz lirası· 
nlD bebeılnia .ekiz lira yetmiş kUntl üze. 

rindea tutan olan elli ilci bin iki yüz li · 
nnın w;hi aenetten medyunun 'fefatına 

deyin gikeran eden yirmi aylık yedi bin 
sekiz yüz otu lira faizi nizamisiJe maen 
tereke emvalinden olmak üzere müteveffa 
Y orgi omiko vereeeainden tahailine ve 
hacain tutikine ve maarifi muhakemenin 
ve mahkt\milnbib mebl&Aan yiilde biri 
nispetinde ücreti veklletin tahliline müte
dair ofan 21 itan 926 tarih 110 numa • 

rah ilim illerine tereke emvalinden ol~ 
üzere p,yçe oriant bankuınm 211 numa. 
nlı kasasında zuhur eden tahvillt ve hisııe 
senedftile kuponları hacz edilnUf ve mei
k6r tahvillt ve ltisse smedatde kuponla • 
nntn furııhtu zımnında ta"tir kılınan ikinci 
ihOanlame ikametgihl:ırınızın meçhuliyeti 
bueblle tebliğ edilemediğinden il&nen te· 
bligat icrasına karar verilmiftir · Tarifat 
illndan itıbareın nihayet ilç gün zarfında 
CJ'l6.3618 numarala yedinci icra memurlu 
~il bilınuracaa tes,; iyei deyn etmediğinV 
ve daha beyi eb'len emvalinizi iraye eyle
med iniz takdirde emvali mahcuzenin fu. 
rnht-•lunacap malGmunuı olmak ve ikinci 

ihbarnamenin teblili makamına kaim bu .. 
lı,ı}s\: :ık Uzere ilineo tebliii keyfiyet olu • 

W· 

FATİHTE Ç4RŞAMBADA 

Kıı ve erkek - leyli ve nehari - ana - ipt~dat ve orta 

Hayriye orta ınekteplerl 
Oteclenherl tedrlıatındald intizam ve ciddiyetiyle iftihar eden 

Ha~J• mektebinin kız ve erkek kııımlan ayrı ayn olmak Ozre 
iki büyGk bina dahilinde orta la11m bu sene tamamiyle tetekkül 
etmiftlr. Diter U1e ıımflan da peyderpey tefekkGI edecektir. Ted
riıat Türkçe ve Franıızcadır. Talebeıl bll'umum re1mi mekteple~e 

bili imtihan ıirmek hakkını haizdir. Leyll kıaım bir aile yuvuıdar. 
Ana, ilk ve orta kmmlanna leyli ve nehari talebe kaydma her 1 pn Fatihte Ç.,..mbadaki müdüriyet daireıinde devam edilmektedir. 

::BIJll=:~ Leyli ve ihari - Erkek ve Kız Glllllllllll 

1 ıt.:.~1!1!~.Th~~i Turan Orta mektebi 1 
l••ı Umum ıınıflara talebe kaycl'nıa başlanmıştır. Her gün miiracaat ı•ı 

edilebilir. Tafsilat isteyenlere tarifname takdim olunur. 11 
111111_. lstanbul; Aksaray Hueki caddesi Tel. Iıt. 3886 Glllll 

ı•••• Tuzla içmeleri 
i Her lf(1n KCSprüden 7,0S -7,SS 9,SS - 13,0S de Haydar pqaya fiden 

vapurlarm trenleri menbalara fidip rellrler. 
........ Doktorlar ve b6fe vardar. ••H••••4~~--.-

Enzaro ammeye 
Muhterem ehalimizia ııhhatini nazarı itibare alarak fevkalade 

dikkat ve itina ile işlemete bql41dığımız ve sıhhatini seven ve 
koruyan münevver halkımızm mazhan ratbetini çok az bir za
manda kazandığını ispat edea f~vlcalide 

BU.Dl< ada ral<ısının 
glrdüiü teveccühten dolayı şimdiye kadar ŞIRAK firmaaı 
altında çıkarmakta olduğumuz KO YA.((, VOTKA 
ve ROM uda badema BÜYÜK ADA firması altında 
piyasaya sevketmelcte oldutumuzu muhterem ve kıymetli müı
terilerimize arz ve devamı tevecctıhlerini rica ederiz. 

BOYOK ADA MÜSKİRAT fehı-ikalan 
~· ,_l ltkıüc aµ~era (3S.J7).. lıal. lllJC.1140 

11 9-9-9'l9 Kadınlara 
12 9-9-929 Erkeklere 

Türkiye Seyriıefain idareli 
Mütekaidin, eytam ve eramili
nin ajustoe 929 maqları ba
lada muharrer günlerde veri· 
lecektir. 

Belsoğukluğu frenği 
olanlann na sarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son uıulile kat'i 

olarak eski ve yeni belıo&uklu&u, 
frengi, idrar darlığı, bel geVf ek· 
li{li ve mesane ve biJcttmle kadın 
rahataızlıklarl tedavi olunur 

Beyo~lu Tokathyan yanında 
ekte sokak N 35 Tel:B.0.3152 

8 eyoğlu Beıinci Sulh Hukuk Hlkimli-
linden : Mığırdiç Papazyan Efendi 

ile müteveffa Onnik Hallaç yan Efendi 
veresesinden Madam Mari mahtumu Ed· 
var Hallaçyan Efendinin pyıan ve mot-

• terekeo muwamf oldukları BeyoğJunda 
Hüseyin Ağa mahallesinde Yqhane so
kağında atik 27 • 31 cedit numaralı da· 
bili kısmı ah§ap ve aksamı sairesi kir· 
gir ve demir kapıdan girildikte genitÇe 
zemini muhtacı tamir Avrupa tuğlaaile 
mefruı tatlık ve bir oda ve untıcı havi 
bir mutfak ve iki bel& ve tqhkta terkoe 
ve ikinci katında ufacalı: bir sofa ve iki 

, oda ve bir bel& ve üçüncü katında +,. 
cık bir sofa ve bir oda ve bir kiler ve 
dördfuıcü katında çimento dötemeli bir 
taraça ve bir oda ve bir kOçtlk eofayı ... 
mil ve her katında elektrik teçhizab a.. 
vi ve Bakkal Ohanneı Efendinin 1 • Ap. 
tCM • 1929 tarihinden itibaren bir ııene 
müddetle tahtı isticannda bulunan hane 
r1 • Temnuız • 1929 tarihinde bin lira 
bedel ile ibalei evveliyoti icra luhnmıı 
ve ibalei bt'iyesi icra :ıulmlilak Oıre .._ 
rihi illndan itibaren on beı gl1P müddet· 

• İktisat V ~kileli Bimayeainde 

T0RK KADINLARI BİÇKİ YURDU 
MGdGrlltGnden : 18 inci der1 1ene1ine mahluı kayıt muamelitıaa 

bqlanm14br. B.._ yerde ıubemlz yoktur. 

DAKTİLO KURSLAlll 
için talebe kabul olunur. Adre1: Divanyolu Telefoa 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Fatma hanamın 14787 ikraz numaralı deyin senedi muciblnee 

Emniyet Sandıtından iıtikraz eylediii meblat mukabilinde Sandık 
namına merlaun bulunan Çarıuyi eebirde Çuhacılar hanı üıt katında 
41 numaralı ve 30 artın arsa üzerine mebni han odaıımn tamamı 
vadesi hitamında borcun verilemesinden dolayı 1abhğa çıkanlark 
180 lira bedel ile mütt..-ili hamına kat.i karan çekilmiı iken bulcere 

, yüzde on zam ile bqk& bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 198 
liraya iblat eylemit olması cihetile mezkOr han oduının 9.9.929 
tarihine müsaclif önümüzdeki pazerteıi ;günO tekrar son müzayedui
nin icrası ve muamelesinin ikmali makarrer bulundutundan talip 
olanların mazldb' günde nihayet ıaat on albya kadar Sandık idaresinde 
bzır bulunmaları ilin olunur • 

-Me'kulab hayvaniye 
münakasası 

Penailcte Serom darülistihzarı mndiriyetiaden: Müesaeıemize alı· 
nacak olan 120000 kilo~ 140000 kilo ... an kapalı zarf uıulile 

münakasaya konmuştur.Taliplerin prtnamelerini görmek üzere her gün 
münakasaya iıtirak içinde yevmi ihale bulunan 2 Tetrinievel 929 
çarpmba pnü uat on ikiye kadar defterdarlık binuında müesseutı 
ziraiye muhasebecilitine t~nab muva~telerini yabrara.k uat on 
dörtte mezldlr müe11esat mubayaat komııyonuna gelmelerı. 
----.--------~------:-:--;--~·----::----~~~~,~-~~--J an d arma imalathanesi 

müdürlüğünden : 
Elazizde üçüncü ıeyyar Jandarma alayınca lcepah zarf u,ulile .. t1! 

alınacak yüz otuz bin kilo arpa münakasaıı 16-9-929 pazarteai ıuau 
aat ıs de Elazizde mezkur alay karargiıt.da mubayaa komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin mezkür komilyona 'lllÜracaatları lizıındır. 

le tekrar mfllayedeye vazedilmiı ve 25·E~ .......... Operatör ......... 
lQl. 1929 farihli Çaqamba gilıail nal OD H ııı s 1 
IMıfte ihalei btiyeei icra lalınacatuıdaa • 8Z8 
yöıdtı bet zam ile talip olanlann Ye ..... BASUR MEMELERİ 
la maltmat almak ilteyealetin ka1111ed -
MmmODOIİ olan :bin iki JGa yotmif Mr 
liranı• ~ on ailpetiııade pey ·~terini 
..aeıuhibela 9:9. 4086 ~nwaaraya Bcyot-
1\ı :;QJh lcrıa11nll 1111.ll'aeaatlım 1'•11 oluııur. 


