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Gazi Hza 
irticali 
ticaret -----

Ticaretin bir tarihi var. Pek te
ısaüf ederim ki türk umum milve
!rihleri bununla hiç utraımamıtlar
•ır, ve, kitaplanmızda buna dair bir 
larf bile yoktur; çGnkG ..leflerimiz 
iktisadiyab büabGtGn ihmal etmif
lerdl. 

Diter mllletlcrin iktiaadi tarih
leri ile tiearetia umumi tarihini bG
yilk bir allka He okumalıyız. 

Girecefb ki irticali ticaret, ••· 
n'at •e çifçUik olamu. Bir ferdi, . 
keyfinizin dlledlti giln, tacir, -;tfçi, 
1an'atkir haliae koyamazsınız. 

itte ltlzbn affolunmaz la \tamız ' 
~ .... ·-'DUradaa ltqlıyor. Çok aldaaıyoruz. 

Hiç Wr memlekette aan'at veya 
ticaret, aeml bir havada, mantar 
sibl yerden bltmemiftir, Toprakları 
az nyahut çorak, nufuıu lut ayle . 
yerler vardır ki orada ticaret temel 
tutturabilmittir. Neden? ÇünkQ ora
daki ticaret bir tarihe müatenittir 
.d • ' a et ve an aneye, irse girmittir. 
Halk o mesleki biliyor, onda ihtiaaı 
ve meleke ıahibi olmuftur. 

Bizde ise baza fertler ciddi ol
mayan bir saikle tüccar oluyorlar, 
ve, ıene f clddt olmayan diter bir 
saikle o meslekten çıkıyorlar. Hal
buki bir rum, bir ermeni kundu
racı, dilkkinının üatüııdeki odada 
dotuyur, kunduraca yamatı olarak 
büyüyor, 111..ıeldılu ilerliyor, ka
derinde •arttl milyoner oluyor ve 
kundura tüccan olarak ölüyor • 
F ılı9enldi, tilccar; lnglliz, gemi el; Al-
maq, ' ı.arr • 
.tar. 
De • lf verit eder, uaak denizlere 
açılu. lnailterede bet asırdan beri 
devam edeıelen firmalar vardır. El
bette bulana çalıfma unllerl ve 
tecrObeterl pek metindir. Tlrk na
sıl aıker otlu aıker ve hakin ise 
Liqerpool'IG de mücehhiz oğlu mü
ceblılzdlr. Mesleki istidadını yeni 
ve huıuıt ilimlerle takviye ve ten
miye etmittir. Buhranlardan kork
maz •e ııkınhyı ıörd6 mü meale
kini detittirmez. 

Bizde 3yle mi? İktiıadiyata ko
yulanlarda aebat az ve ekıik. Her;:r ~lay aanıyoruz. Bunlann bü
oldutu U.S ve ırlSr~ye mütevekklf 

•u anlamam zhkt li 
ruz. MGtekalt Ferit a ahan ıe yo: 
tüccar. Sd le Pata zretlerı 

ı aaıır k • 
Molla Huara bur ti ' omısyoncu 

Bunun makG e ari, mlteablıit ... 
l' . B tü :unu taaavvur ede-

dım. eşd' 'cfcaldr an, Gç fabrikator
an, ye a çı ç en, bir kapdandan 

mürekkep bir kumanda ve erki 
harbiye hey'eti tetldl edebilir :• 
bu şekilde dütmamn kartı•ına ça~ 
kabilir miıiniz? 

Oımanlı Bankasının bu aibl 
ıümmettedarik firmalara kredi et
medJtfnden tikiyet olunuyor. Haklı 
olan bankadır. Onlara kredi etmek 
yalnız bankayı değil, kendilerini ve 
milleti de mutaıazrır etmektir. Ti· 
earet tecrilbe tahta11 detildir. Bu 
kabil tlcaretla ıeaitlenmesi memle
ket için bir felakettir. ~Doktor ol
mayanın haıtaya tedaviıi neyse 
&tlq,ear olmayaauı ahı veri.ti odur. 

bst11aeı, ply ... ,. bilmeyen tüc· 
car IGzumunclan fazla mal getirtti
ler, malareçlerl lakaadtt etmediler, 
balkın aatin almak kabiliyetini tetkik 
etmediler ve Detlcede lftu ettiler. 
U muıai lcredimlı bulldaa muta
zamr oldu. itimada halel ıreld. 
Kabahat kimin? Halbuki bu ticar:; 
heveaklrlan ( amateur) ellerindeki 
nakdi bqka bir yere verseydiler 
hem kendileri kar ederler b1 . ' ' olmaza• zıya etmezler, ve memJe. 
ket bu faaliyetten mtbteflt olurdu 
Metrutiyetin ilanında ırazetecillkl; 
hiçbir al&kaları olmayanlar ç.,ıt 
çeılt ıazeteler ihdas etmltfvdi. Şi. 
mdikl para ile en au bir milyon 
lira zarar oldu. Bu parayı erbabı 
kullansaydı bupn adam -.kalla 
bir, iki ıaıetemıı olurdu. Ticaret te 

Kociı Yavuzun hayalinden· 
hile ürküp korkuyorlar! 

l 

Reuicilmhar hazretleri 
dip Dolmabah~ NNyıada 
ittirahat buyurmuşlar ,.e hiç 
bir tarafa çıkmamışlardır. 
=1:ATP._.~ ......... ....,. 

Batvekil ismet Pata Hazret -
)eri dün lstinbul tal'afına geçerek 
iş bankasını ziyaret etmiş ve 
banka erklnı tarafından istikbal 
olaamuşlar ve sordukları umum 
suallere verilen izahattan •e ıar
dtlkleri intizamdan memoua ola
rtk yanm eaat ıonra bankaclaa 
ayrılmıflirdır. 

Baf ~ekil P. huretleri it 
bankaıını ziyaretten ıonra Beyo· 
ib:nclaki Sipalal ocaaım teplf Ye 
,ueflerlne tertip edilen atlı ıe· 
zlatiye ittirak buyurmutlai'dır. 

Ruslar 
Yakında mGkemmel, ıaOcehhel ve mU,elllh bir halde meydana 

~a1raoak olan Bizi nasıl 
aldatmışlar? 

Koca Yavuz, fayrap halinde .• 

Atina, 8 
Yunan gazetelerinin harp tehli

kesi hakkında ve Yavuzla Salamiıi 
mukayHe eder tarzda neşriyatı de
vam ediyor. Yunan bahriye nazın 
Botzariı bu huıusta şu beyanatta 
bulunmuttur. 

- " Yavuz harp kruvazörünün 
tamiri yeni bir bidiıe detildir. Ta
mirat uzun milddettenberi devam 
ettiti i~bı ıafil avlanmış detiliz. 
Yuuaİlblll, ltütçeaiain müsaadesi da
hiBftle ~yellni takviye etme 
Çallfl}'Ol'o 

B.larfyemiz ihmal edilmemiştir, 

Venlzeloa merkezi Avrupa se
yahatındaa vaz geçerek acele Ati
naya dlSnecektir." 

Atina, 8 ( foı ) - Cenevreden 
telırafla bildirilditine göre Venize
loı M. Makdonaldın nezdinde taam 
ettikten sonra Türk-Yunan mesele
leri hakkında görütmüttür. Bu mG
lakata b6y6k ehemmiyet verilmekte 
ve teslihat meselesinde yunan siya
ietine bu mülikatın tesir icra ede
ceti itiraf olunmaktadır. Venizeloı 
sulhun istikrar ve takviyesi için biç 
bir şey ihmal edilmediğini itiraf 
etmı.tir. 

Şehrimizde bulunmakta olu Ti
caret müdiri umumlıi Naki B. dGn 
ötleden evvel Ruıyaya ihracat ya
pan tacirlerin ekıeriıini davet ede
rek Ruslarla yeniden yapılacak 
Tilrk - Ruı muahedesi dolayııile 
kendilerinden izahat almıttır. 

Bu içtimada bundan evvelki, 
vani elyevm cari bulunan muahe
de mevzu babıolmuttur. 

Tacirler bu mevzu etrafın· 
da çok şayanı dikkat ba11 nok
talar serdetmitlerdir. Bu cünıleclM 
olarak elyevm cari muahede bizlm ..... ... ~~~~~~~ .... .,.... .......... 

laa takd" e Yuna. 

ca,p ""C 

Re .. t mehafll tüncblic Yuna
m.tan lçla bir teı.&ike olmadıtını, 
Y avuıun korkulacak bir hal alması 
lçtı. ltaıy.,a ıipariı edilmiş olan 
torpldo mulniplerinin bitmeai lazım 
ıelditini, bunun da 22 aylık İf ol
dutunu, o zamana kadar Salami sin 
intası bitecetini, bu zırhlı ikm•l 
edilince Yavuza faik olacağını be
yan ediyor. 

maddelerin 

Fevzipaşa
Malatya hattı 

Ankara, 8 [A.A) 
Yarın küfat edilecek olan Fn

zipaşa·Malatya hattının 158 inci 
kilometresindeki Gölbaşı istasyonu 
merasiminde hükumt;li Caziayıntap 
valiıi temıil ede.tir. Merasimde 
aynca devlet deAyollan umum 
mGdGriyeti namına •kadar rüesa 
ile mücavir vilayetler valileri ve 
zevatı •aİre hazır bulunacaktır. 

&u.:a benzer. Ziyanlı yerlere para
lan d3ktiiler. 

• Bu tecrGbesizlik devrinin daha 
bar kaç lene devam etmesi zaruri
;ır. Çocuk dil .. düıe bıiyürmüt 

ecriibe irticali olmaz. . 
Galatada bir iki fr..-nk h tt 

tatlı •u frengi demircilik ve d' hka a 
'l'kt o me. cı 1 e muvaffak oldular B' · k'I · ızım ı er 

de gerçekten kabiliyet ve h me aret 
oldutu halde onlar kadar muvaffak 
olamadılar. Neden? Çünkü 'd _ 

bel . k 'k • ı arı tecril en e 11 tı. 

Yeni ıümrük tarifeleri belki bir 
az ortalığı sıkacakbr; ~in ırözle
rimizi açmanın en birhaci vaııtaaı 
bu tarifelerdir. Tarifenin tatbiki 
tecrübe devresini kasretmemek mü
mkln detildir. O mecburiyet al
tında bir görfÜ ve bilfi edinece
tiz. Kaparoz ticaretinin ömrG pek 
uzun ııüremez. Önümüzdeki devir
de )'•pma tilccar ıonbahar yap
raklan rf bi dakGlmetı mahkumdur. 
Bu manzaradan ınOteeHif olmama· 
hyız. Acemiler ve tufeyliler orta• 
dan kalkmalıdır. Bizzarure bu buh
rana tahammtll edecetiz. Şu mü
vakkat ticaret ıall olmahdır ld ik· 
tlıat memleketimlsde bir meslek 
ol!Jun. 

CelAI URI 

1 

niatanın lngllterenin milz.aberetinl 
temin ettiti Cenevredeki Yunan 
heyetinden alınan malümata iıtina ... 
den bildirilmektedi. 

Ankara. 9 
Yunan hükumetine verilecek ce-

va~ımız lstanbulda bulunan hariciye 
muıteşarımn avdetine kadar tehir 
edilmiştir. Yunan cevabının tetkiki 
daha bitmemittir. 

iktisat vekili B. ba
ytar mektebinde 

lktisat vekili Şakir B. dün de 
Haydarpaşadaki Baytar mektebi 
alisine gitmiştir. Şakir 8. mektebin 
ihtiyaçlan ve i•lahı etrafında heyeti 
talimiyeden izahat almışhr. iktisat 
vekili B. bu gün de siıortacalar da
J,ei merkeziyeaine ~idecek ve ai· 
~acıların izahatını dipliyecektir. 

Şakir B. bu suretle tMarimizdeki 
tetkikatını bir hayli ileril tmit ol· 
duğuncla cuma günü Ankaraya 
dönecektir. 

--ıc --

M. M. komisiyonunda 
Muhtelit mübadele komiıiyonu 

hey'eti umumjYeıi pertembe günü 
toplanarak geçenlerde verditimiz 
nota hakkında görütecektir. 

C. H. Fırkasının 
kongreleri 

bi kabut' ~ri ileri 
dir. '=. 

Meseli bizden "Odun, ı otan, 
tereyat,, fibi maddelerin Ruıyaya 
ihracını biz kabul etmitiz ki buna 
maddeten imkan yoktur. 

Çünkü bu zikredilen mallar 
Rusyada daha ucuz ve daha meb
zul bir tekilde bulunmaktadır. 

Binaenaleyh tüccarımız bu tekil
de zarar ettitinden bunlann yerine 
•evkedebileceğimiz malların yeni 
muahedede nazan itibara alınmuı 
Ticaret mGclGrü umumiıinden talep 
edilmlttlr. 

Cuma günil Ankaraya dönecek 
olan Naki B. lktiıat vekiletinde 
yeni Rusya ticaret muahedesile met
rul komiıyona bunları ve diter yap
htı tetkikatı izah ettikten ıonra en 
kııa bir zamanda muahede Rualarla 
intaç edllmlt olacaktır. 

Jl iüiyetle emanetin 
tevhidi 

Dahiliye vekiletilinin belediyelerle 
tehremanetlerine dair tanzim ettltl 
kanun liyihaıı hakkında mutalaana
meıini beyan etmek üıere villyette 
tetekkGI eden komiıyon buwQn ilk 
içtima1nı aktedecektir. Bu l&Jlha 
vilayetle ıebremanetinin tevhidini 
de amirdir. 

ocak ve nahiye 
· 'lp)anıyor. 

DON TOPLANAN EMINONO NAHiYESi 

Balk fırkaeı ocak 'e nahiye koa~leri yer yer toplanmaktadıl'. 
Bu koa~rel.er mahalli ihth açları teıpit etmektedir. Diin d• EminlS
nil na~ı) eııade ko1111re toplaumı ve iham .ıel•• kan.Mr• itdlau 
etmi tar 

EczacoDaır kOlfl) Ç911f'<e 
• 

Dün eski hey' eti idareııın 
raporu müna~aşa ~ildi. 

Dün toplanan eczacılar kongresi 

Cama ,Onn ekseriyet olmadı- 1 fından şiddetle müd_afaa edil~l ~e 
tından eczacılar kongresi dGne te- masarif at hakkında ızahat ~enldı. 
hir edllml,ti. DGnkü kongreye Bu izahat kanaat~a~ş g~rGlerek 
eczacalardaa ekaerisi ittirak etti. idare heyeti ibra edıldı. Bır sene 
Konıre riyaıetine Takıim eczaha- zarfında vef~t ed~n aza~ara hilnne• 
neti 1ahibi Nlıameddin Talip bey ten cel1e ika dakıka tabi edl .U. 
intihap olundu. Bundan sonra heıabahn teftltl 

Gui Hz. ile Bafvekil pafaya ve için 3 kişilik bir hey'et se · 
B. M. M. reiıine, Sibat vekiline bunlann raporu aynen kaba 
birer tazimat telgrafı ketideıdne du. Daha •onra da yeni idare 
karar verildi. eti intihabına geçildi. Cümburl 

Bundan ıonra iıtif a eden hey' ti halk fırkasının namizetleri olaa To
idare raporu okundu. Rapor şidde- kat meb'uau Hüseyin HüaaB, Nlıa
tli münakatalan mucip oldu. Bil- mettin Talip, cemiyeti belediyeden 
halla eıki hey'etln yapbğa muari- Celil, Vilayet mecli•inden Ferit, 
fat bir çok azanın itirazını davet eaki ezzacılar müfettişi eczacı Ha· 

tt
. san Nafiz, Müeyyet İhsan. Hüsni, 

e ı. 

Bu maıarifatua IGzumauz olma- Ziya Nuri beyler ibrazı ekseriyet 
dıtı eski idare heyeti azalan tara· ettiler. 

= 

As, Ö. 

Bol para ... .. .. 
aelerlnde pek bol para var. Bu pa· 
rayı da vur patlaaın, çal oyna•ın 

yiyorlar. 
Bir gazetede rördGm: 120 mil 

yon amerikan bu ıene 300 milyon 
dolarlık, yani 600 milyon türk lira· 
hk (Biitçemizin üç miıli, Franıız 
btitçesinin yedide biri) dondurma 
yemitler ! .. , Bu sıcata buz mu da
yanır? Fert bqına 550 kuruşluk 
dondurma. 

Ne de hararetli inaanlarmıtl 
Kezalik 177 milyonluk (yaai 254 

milyon tilrk liraaı) koku ıürünmüt
ler· 

Ne dondurma, ne koku zaruri 
havaiçten delildir. Olmasa da olur. 

Bupn ahalisinin aabn alma 
kabiliyeti en fazJ, olan diyar, fÜp
besiı, Amerikadır. Bazı rakkamla
nn temclt pillvı ıibi tekrannda fa· 
ide ılSrGyoruzı 

Y anm uır içinde nufuı 45 mil· 
yondan 120 milyona çıktı. ( Biz de 
onlar aibl Greraek 1980 ıenesinde 
42 milyonu bulmamız lizım gelir: 
Fransa veya ltalya kadar.) 

EW aenede zenginlitin artması: 
40 milyar dolardan 300 mllya ra. 
Demek ki para nufuıtan fazla art-
mıf. 

Bankalara mevduat : 2 den S2 
milyara. Tasarruf ıandıklanna: 2 
den 23 e. 

Unutmayalım ki Amerikanın bir• 
letmlt devletlerindeki nufuaun bl· 
tiin KGreiarı nufuauna niapeti yalnız 
yüzde altıdu. 

Bayle oldutu halde, KGrreiarzın 
yllzde 69 kBm 72 petrofil, 59 
telefonlanı 82 eri, 52 ban-
ka de~lan • yani baakalara mev
cl.At • , 3& albDI amerik\ıııara ait
tir. orunlar mWetl. 

Geçell temmuz ayında New Y o-
rk bonaaında Pariı borsasından 22 
kat fada para tedavül ettiti kay
den •Wt olmuftur. 

Ş. hesaplara göre bir amerikah 
bir ttlrkte~ altı yüz defa zenıindirl 

Servetın bu derecesini tarih ka· 
ydetmiyor. 

Rum papazlan iki genci evlen
dlrirlerken kendilerine ıu bayır du
ada bulunurlar : 

11 
- Allah •izlere hazreti fbra

hlm ve huretl lahakın Hrvetlerlnf 
v....U.. Amla 1 ,. 

anır <dlavet 

Kenan Bey dün 
araya giftf 

MOddei umumi Kenan B. dGn 
ötle üzer radan telefonla d 

vet edilm 
tir. KenaP. 
8. bunun ü
zerine dün
kü trenleA
nkaraya ha
reket etmiş

tir. Mumai
leyhin adliye 
vekiletince 
davet olun
maıının se
bebi ikidir. 

Biriıı uzun 
müddetten
beri yedinci 
iıtintak da
iresince de
vam eden ir-
itf& tahkika KEN~ S: 
tının netayi 
diteri de yena .ulü cezai e kamı-
nunun tatbıkatı meıeleıidır. 

Kenan beyin Ankarada ne ka
dar kalacatı milum değ'ld'r. 

Llmaını o a 
iki İngiliz dretnotu 

geliyor --Kb~ n Elı alıet , 
deki lngıliz dr tn 
<le se)) hat 
notun ı taııl ul 
meldır. 
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BÜYÜK KA TERİNA 
- 18 -

Diderot'nun, oda hiıunetfit1ini t?nıesintfen .öpmeıi 
Katerini fena halde kı:zdırıyor !- Filo:ıofan lnrdığı 

potlar .. • J.<;raıısıta i1rfil.nli ka.rıunllda Katerina .• 

Y aznn : Heori ROBERT 

Fakat nıGverrih hakikat bilditi j "Bu eserde ne malumat, ne 
,eyi tnhrif husuııunda vaki olan bu ı teyakk~z, ne ihtiyat, ne de baaıret 
teklifi kemali vekerla reddetti, · var.,, dıyordu. 

Diderot bundan bahsederktn: j .işte filozofların muhibbeal olan 
"Her şeyi altüst ettiler! diye bu ımparatoriçanın hakiki düıünüfG. 

y:myurdu. Bu, bir ediple diğer bir Filoz.oflar Katerln için faydalı birer 
edip arasında hallü fasledilecek bir ziynetti; fakat imparatoriça bütün o 
işti. Paranın kabul veya reddedil- canım nazariyeleri ciddi telekki et-
mesi onu teklif eden kimseye bafJ- ıniyecel< kadar aklı•elitne ve ameli 
lıdır.,, :ziluıiyete malik olduğuna kanidi. 

Diderot ya gelince o ekseriya Daha sonra bu kanaatini daha 
reddetmezdi. Hatta hazan isterdi iyi izhar ederek Grimmi filozof ol-
blle. 

1 
madıj'-ından dolayı tebrik etti. 

Parasız kalan Diderot Sen Petre1- Ona yaı.d1tı bir mektupta: 
burga gitmekle pnra bulacağını zan- "Filozoflar,,, "milnevvlr,,ler, mU-
netmişti, D~a ihtiyatkar olan Vol- nevverler adadma dahil olmağa 
taire bu seyahatten içtinap etmi9ti. istememekte çok haklıaınıı. ÇOnkil 
Vakıa para ihtiyacı onun hakkında bittecrübe anfaıılıyor ki batiirı bu· 
varit değildi. Bunun üzerine Diderot rılar yakmaktan batka hiç bir ıeye 
Rusy. ya gitti. yaramıyor.,, 

imparatoriça mahmisine hüsnü Maamafih "bütün bunlar" a ken· 
kabul göstermiyecek kadar becerik- di himaye, tutik ediyor. "biltlbı 
ıiz deQ-ildl. bunlar,,a muzaheretle, nakdi mu-

Fakat Diderot saraylarda bulun- avenette bulunuyor. ' 
muş bir adam olmadığı için, Ru9- Vnkıa bu tahribat Fransada, ke-
t'• sarayında bile muhitine acemi ndi du4manlarının vatanında vukua 
c:lüştQ, vaı.iyet ve tavurları hayret geliyordu; bu itibarla " bütün bun4 
uyandırdı. ' lar " Katerinin emel ve ta1avvurla· 

Katerinln mUsahibi olan Grimm, rının tahakkukuna bizmet ediyor-
! rakibinin bu bccerikıizllklcrinden lardı. 
memnun olmamış değildi. Diderot'- Fakat " bütün bunlar,, kendi 
1.1n pek dürüst olmayan hallerinden seli.met ve emniyetini tehdit edebl-
,kemali merhametle bahsederken lecek bir hale welir gelmez, aklı-
(.eğleniyor : selimi onlara müzaheret etmesine 

" lmparatoriçanın elini alıp ko- derhal mani oldu. . 
1unu sarsıyor ve tanki " Rue Ro- işte bunun içindir ki, Avrupa 
yale " ( rü runyyal ) havrasında imiş ıulhü namına 5ok enditebaht ad-
gibi maunın Üzerine yumrukla vu- dettij'i Frantız lhtiliJi kat'iyen ho. 
"'uyerdu. n ,una gitmedi. 

Maamafih il nci Katerin ,ayam Franm: ihtilali kart11ında duy-
akdir bir sabır gösteriyor, Diderot' dutu dehşet ve nefreti şiddetle iz-

..ı.un bu haline rağmen onunla uzun har ediyor. 
uman baı başa kalarak izzeti nef-
ainl okfuyordu. 1791 ıene.I EylOlünün birinci 

Fakat filozofun Cazla taşkin, günü şu Htırları yazıyor : 
mufrit şevk ve neş'e tezahürlerin- " Şayet Fransız İhtilali bütün 
den uzak kalmak için Diderot ile Avrupaya •İrayct edecek olursa, 
araaında bir man bulundurmayı u- Asyadan yeni bir Cengiz veya Te-
autmuyordu. nıirlenk gelip Avrupa~ı nizamına 

Diderot, fikirleri ile fazla meşbu koyacaktır.,, 
olduğu için araıııra. patavat.ızhk e- XVI nci Louit ( Lui) nin ölümü-
diyordu. Mesela, hali esire maliki- nü haber aldığı zaman nefret ve 
)'et bedbahtlı~ına uğruyan Rusyada hiddetinden hastalanıyor, 1793 le• 

iiscranın vaziyeti hakkında Katerin- nesi Şubatının birinci 2ünü ı 
ıl:n malümat istiyordu. "Fransızların, iıimlerine varın-

Katerin buna verdiği cevapta caya kadar hepsini mutlaka, hep-
filezofun çok yanıldığını hiddetten ıinin vücutlarını ortadan kaldırmalı.,, 
boğularak ıöyledi; Ruıyada esir diye yazıyor. 
yoktu ıı;adece toprağa merbut ve ihtilal erabı 
hallerinden çok memnun köylüler 
vardı. lmparatoriçanın bahsettiği bu 
koylüler, mutlaka tavuk yerine hin
di yiyenler olacak! ..• 

Diderot'nun ba:ı:an terbiyeden 
,;,anada kusur ettiği olurdu. 

lmparatoriçanın dairesinden çı
jr:arken, Katerin tarafından kendi
sini götürmeğe memur edilen oda 
hizmetçisi Anaatasi~ Skolofu ense
dnden, kulağının arkasından öp
müşlG. Katerin vak'ayı öğrendi, fe
ııa halde hidetlendl. 
· Ne yazık ki, o da Voltalre (Vol
'er) gibi vatanını inkar etmeği bir 
~arafet eseri addediyordu. 

u O da vatanından gördüğıi 
nankörlük ve imparatoriçanın ken
dine yaptığl iyilikler saikasiyle Ruı 
olduğunu,, söylüyordu. Velinimetin
den . taşkın bir takdir ile bahsedi-

~or. . 
. • fmparatoriça Brutusun ruhu, Kle
.optranın fusun ve caılbeıini nefsinde 

cem edebiliyor: 
diyordu. 
Fakat il ncl Katerin hiç doy

ımak bilmediti bu tabasbuslara rağ
men Dideret'nun mi1&feretinl, müı.'
.iç ve külfetli bulmakta gecikmedi. 

Diderot'nun nihayet Paris yoiu
nu tutmağa karar verdiği zaman 
derin bir nefes aldı; filozof, istediği 
iki yüz bin ruble tahıi1atın kabul 
edildiAfoe dair Katerinden vat aldığı 
için çok memnundu. Fakat btlfi.ha
:re bu mev'ut tahıiıatın kendiıine 
ancak pek cüz'i bir kısmı verildi, 

ihtimal bunun içindir di Diderot, 
muğber olarak ,öyle yıtıayordu : 

"Şayet bir hükümdarın karısı, 
çocok do~urmaktan bafka hüneri 
vana, kocuının en tehlikeli dü,4 

mandır.,, 
Diğer taraftan il nci Katerinde. 

Grimme yazdığı bir mektupta, Di
derot'un kendine bırakmış olduğu 
bir eserden ,u birahmane Hunla 
bahııoederek: 

hakkında ağzına 
geleni töylüyor. Onlara llj'aplar 
takıyor, Mirabeau ( Mırabo ) dan 
"Sodom ve Gamurenin takdir ve 
tev~ccühUne llyık, içi fıtkı fücur 
dolu haydut,, diye bahsediyor. Ra
hip Siyesin asılmasını muvafık bu
luyor. 

1796 da büyük bir eıeri baıııiret
le atideki tahıfeyi yazıyor. Bu 1a

hifeyi kelimeıi kelimesine bolfevik 
Ruıynsı ahvaline tatbik ederek bu
gün tekrar okumak her halde lıtl
fadelldir: 

11 lsviçrelilere söyliyebilininlz ki, 
tam bir dalaletin arazından biri de, 
bugünkü Franıız hükumetinin pay
dar olabileceği yolundaki haVlaluuz 
hulyaya atılmaktır. 

Buna inanmak kendini bir ,era
pla avutmaktır. Bu haydut türüsü
nün, ahkamına· bizzat riayet etmek 
şartile bir muahede aktedemediği 
nşıkardır. Birinin istediğini öteki is
temiyor. Kendi aralarında bile biri
birinin hükmü idamını imza etme
den sulholmuyorlar. 

Arkası yarın 

Üskndarhlarııı ih .. 
tiyaçları nelerdir. 

İstanbul meb'uılan dün de Üa-
küdar Halk fırkasını :ıiyaret ederek 
halkın dileklerini tespit etmitlerdir. 
Bu arzular bir kaç noktada hülera 
edtlebilir ki onlarda ıunlardır. 

l - ÜıkOdara bir kaç erkek ve 
kız mektebi lazımdır. Bunların te
mini irfana müıtak olan Üsküdarlılar 
çok mucibi memnuniyet olacaktır. 

2 - Üıkildara hastan~ liıımdır. 
Bu suretle Üsküdarlıların •ıhhatı 
daha fazla temin edilecektir. 

Bundan batka bir iki temenni 
da 1a ıerdcdllmiı vı latan bul meb'. 
usları bunları temin edeceklerini 
beyt\n çtmi~lerdir, 

10, 1929 

(Müteferırlk MemOelket Haıb<®ırDeıro) 
malQU azııeır 

Sermayeden ucuz 
mal satıyor 

M.161 gaziler pazarı Türk ano
nim tirketi heyeti umumiyeııi, tas
fiye memuruları tarafından iı;timaa 
davet edildiğinden dün toplanmış
tır. 

Malulini askeriye heyeti bir ka
nuhlP mülga addedildiğinden dün 
içtlma etmif ve tatfiye üıerinde 
.,irket heyeti iC:aresi, tasfiye memu
rlarınna izahat vermiştir. 

Heyeti id re bu ıuretle tasfiye· 
nin bir kanunla olduğundan malla
rın sermnyt?lerlnden noksan satıl
mak zaruretinde olduQ-unu heyeti 
umumiyeye btldirmi~tir. 

DünkU heyeti umumiyede izah 
edilen ~irketin bitancosuna nazaran 
evvelce vazedilen sermaye 98000 
liradır. Elyevm mevcut mallar 77000 
liralık bulunmuş, ayrıcada 16,000 
Uralık demirbaş eşya kaydedilml9tir. 

Satış miktarı kısa bir zamanda 
ikmal edilecektir. 

Sermaye fiahndan tenzllltla ya
pılan 1atıtın aıamt iki ay ıQrecetl 
tahmio edilmektedir. Şirketin bonolu 
borçları 15 - 16.000 lira derecesinde, 
bonu•ut borçları da 8-9.000 lira rad-
des1ndedir. Buna mukabtl irketin 
bu kadar dn alacağı vardır, 

· ıa:mel1il~t'\te 
l)llrklnr 

Şehremaneti parkların geceleri 
de halka açık olmasını kararlaştır
rnı, ve bu husuıta muktazi tedbir
leri almata baılamı,tır. 

Karları teınizleınek için 
Kıtuı karları temizlemek ve yo

lları açmak için emanet Avrupaya 
bir kar tankı ısmarlamıştır. Bu ta
nk 12 bin liraya mal olacaktır. 

Otobiis talinıatnaınesi 
Şehremaneti şehrimizde i,liye

cek bütün otobüsler için bir tali
matname hazırlamaktadır. 

Bu talimatnamede otobüslerin 
alacatı ücret te tupit olunacakr;ır, 

addelerin tu11ıir-i 
Senelerdenbtti tamir görmeyen 

caddelerin bu ıene tamir ettiril
me.i kararlaşmı,hr. Emanet evvel' 
Ankara ve Babaili caddelerini ta
nıir ettirecek ve aralarını da köp
rildekl gibi zifletecektir. 

l11kıUip 11ıüzesi 
İnkıllp milzeıi için hazırlaklar 

devam etmektedir. Dün Kaatamo
nuda yapılan şapka inkilibına ait 
vesaik ve reııimler 1atın almıştır. 

işaret kulesi işliyor 
Karaköyde vetaiti nakliyenin 

hareld\tını tanzim için yapılan işa

ret kulesinin tecrübelerinden müı
bet nf:ticeler alındıtından kule dü
nden itibaren tamamiyle itlemete 
ba,lamıştır. 

Klrmızı işnret dur, yeşil geç, 
tarı dikkat işaretidir. 

Çot·uk l)alıçesi. 
Giilhane parkında y~pılmakta 

olan çocuk bahçesi inşaatı bugün 
bitecektir. B .. hçe yakında açıl~cak-
tır. 

V Prenıli inPliler 
Veremli ineklere aiı yapılmakta 

idi. Şimdiye kadar 7 bin ineğe bi
rinci verem nşısı yapılmıştır. Bun
lardan 131 inek zebhedilmek üzre 
mezbahaya gönderilmiştir. 300 ineğe 
de ikinci defa aşı yapılacaktır. Se
bebi de bunların şüpheli iraı göıı

termiş olmalarıdır. IHnci aşının ne 
vakit yapılacağı tespit olunacaktır. 

Eh11ıek, .f'rtl11coltı 
Bıı ı,:ii nılt'rı itibaren rkıııeg~ on al· 

tı kuru~. > irıııi para ve fraıwola) a 
yirmi kuru ) ırnıi para nzami fiat 
vazedilmiştir. 

Tıcaıret'\l:e 

Tuua yolu ilP ticcıret 
Çeko lovakya, gerek memleke· 

tim ıze, gerek l rana gonderer.eği 
malları Tunu tarikile gıin<lermeği 
tercih etmekte<lir. Bunun için la· 
zım gelen hazırlıklar }akınd11 ik· 
mal olunacaktır. 

T~ftikçilik talısili 
Tiftikçilik tahjli için zahire 

l>orr-ıa ı tnrafından Londraya bir 
talebe izamı kararluşmı tır. 

Mahsul 

Yağmurdan çok 
zarar görülr'ü 

--lzmir gazetelerinden: 
Evelki iün Öğleden aonra hava 

birdenbire kararmıt ve pek az 
sonra şiddetli bir lodoı fırtınaalle 
birlikte bardaktan boşanırcasına 
yağmur yağmaya başlamıştır. Yai
mur takriben bir buçuk iki saat 
kadar devam ettikten sonra keıil

miş fakat ufuklar güneş batıncaya 
kadar kapalı kalmıştır. 

Maalesef yağmur yalnız şehri
mize yağmakla kalmamış, biliiııtiıına 
butün mülhakata dA düşmü,tür. 

Evelki gün yalnız Maniaadan 
Salihliye kadar olan kısma ve Ala
şelıire yağmur yağmımıı Kasaba 
hattının diğet aksamına da yatmıştır. 
Bu mıntakada dün de baza hava
liye fasılalı yağmurlar dilşmilttür. 

Aydın havalisine gelince A,lsan
cak lııtasİ}onundan başlayarak hat
tın müntehaııına ka4ar hemen her 

• tarafa evvelki gün yağdıtı gibi dlln 
de yağmakta devam etmlttlr. 

Bu itibarla sergilerde bulunan 
ilzüm ve incir kimilen mahvolmuf 
demektir. Bu sene bu iki mubarek 
mahıule batladığımız ümitler ıuya 
düşmüıtür. 

Aydında bulunan ticaret odaın 

rdsi Balcızadc Hakkı beyden tica
ret odasına ğelen bir telgrafta yağ
mur yüzünden incirlerin berbat bir 
vaziyete dü,tütü bildirilmiştir. 

Bağlarda sergilerde bulunan üz
ümler; telafisi kabil olmıyacak de
recede zarar görmüıtür. 

Fada miktarda potua bu gün
lerde gelse ve ba§'cılnr üzümlere 
pt.>taııalı su abalar bile zarar telifi 
edilemiyecektir. 

AcdlDDyede 
Sulh hiikilnleri 

Beyoglunda be' sulh hukuk 
mahkeme.i hakimlerinden yalnız 

betinci hukuk hakimi Hamdi B. 
müttesna olmak üzere diter d6rdil 1 

İstırnbul Sultan Ahmet hlkimlilcle

tine nakledilmişlerdir. Sultan Ah
metten 4 hAkim de Beyotluna na
klolunmuşlardır. 

Poonste 
M er kezlerıi teftiş 

Polis müdurü Şerif B. dün Bey· 
otlu polia merkezlerini teftif et
mittir. 

kadro geldi 
Polis k"drosu gelmittlr. Maa9ları 

buırGn verilecektir. 

Mahkemede 
'•Hareketi,, lltuhakenıe 

"Alev yatmuru,, iaimli bir tih
dolayitile müddei umumllikçe aley
hine ikamei dava olunan hareket 
gazetesinin muhakemeılne dün üç-
üncü ceza mahkeme.inde devam 
olunacıtktı. 

Aynl şUrl Konyaıla "Halka dot
ru,. isimli gazete de neşrettiklerin
den dolayı dahili dava edilen Kon· 
ya erkek muallim mektebi talebe
ıineen Rıza Pulat ve erkek liteıi 
talebetinden Nail efendilerin de ıe
hrimizde muhakeme edilmeleri 
kanun iktizasındandı. Bu iki zata 
kanun dairesinde henüz tebligat 
ifa edilmemiş bulunmatı dolayiıile 
bu cihetin temini için mahkeme 19 
eylüle talik olundu. 

Tflhliye talebini ret 
İrtişa maznunlarından Botnah 

Liltfl B. tahliyesini talep etmitti . 
Kendisinin ademi tahliyetine 

karar verf ldij'i dün bir müzekkere 
ile iıtintak dairesinden tevkifanede 
Lütfi beye bildirilmistir. 

MOı'tt:eiFe ırırı k 
T'1rilıi e<lyon /..·ongresi 

İ1Veçte toplana tarihi edyan ko
ngrui me1aisini bitirmek üzredir. 

Konrredaki murahhaaımızın ve
rdtğl rapor mühim tesir hlsıl et. 
miştir. 

Konrrenln hitamından ıonra 
kl>prülü Zade Fuat B. Almanyaya 
ridecektir. 

Kitap fiatları 
Kitap fiatlan hakkında vekalet

le aralarında çıkan ihtillfın halli 
için kitapçılar dQn Ankaraya bir 
hey' et ğönrlermi~lerdir. 

AçBolk'ltan 

izmirde feci bir 
sefalet sahnesi 
fımir gazetelerinden : 
Bornova nahiyesinin Pınarha,ı 

köyünde piçi deresinde anadan do
j"ma çıplak bir kadın cesedi bulun
muştur. 

Merkez Takım Kumandam Sü
reyya Bey ile Bornova Nahiye Mü. 
dürü Cevdet Bey ve bir doktor, ce
sedin huhınduğu yere giderek tet
kikat ve tahkikat yapmışlardır. 

Ceset genç bir kadına aittir. Ya
pılan muayene neticuinde kadının 
ülmek üzere bulunduğu anlaşı1mıf 
ve hir arabaya bindirilerek Pınarbaıı 
köyUne nakledilirken vefat etmi,tir. 

Kadının hayatını idame için 
ıerüın zerkedilmiş lise de tesiri ol
mamıştır. 

O civarda görülen çobanlardan 
mea'ele tahkik edilmit ve bu kadı
nın mecnun olduğu anlaşılmıthr. 

Bundan üç gün evvel çobanlar; 
kadanı çırılçıplak vaziyette dağda 
dolaıırken görmüıler ve kendisine 
muavenet etmek, ekmek vermek 
istemişler. 

Fakat o esnada yanına yakla,an 
bir çobana yakalayan mecnun kadın, 
bir fırlatı,ta beş adım uz.ağa atmı,tır. 

Mecnun kadın iki gün ıonrn dere 
içinde ölmek üzre iken bulunmuştur. 

Bu kadının; Kemalpaşa veya 
Torbalı kazaları köylerinden delire
rek bu havaliye geldiği zannedil
mektedir. 

Tahkikata devam olunmnktadır. 
Pınarbatı köyünde zavallı kadını 
tanıyan kimse yoktur, cesedi; mem
leket hastanesine getirilmittir. 

Jlllllıasebei husu-
siyede Barenı 

Muhasebei hutusiye, Barem ka
nununun tatbiki için tetkikatını ik
mal etmiş ve kanunun .sureti tatbiki 
hakkındaki talimatnameyi vilayet 
encümenine vermiştir. Encümen bu 
günlerde bu mes'ele hakkında bir 
karar verecektir. Kanun, sonra Da
hili e Vekliletine bildirilecektir. 

Bıldırcın akı11ı 
Şehrimize büyük bir bıldırcın a· 

tını ba§lımıştır. Bıldtrcınlar her -. 
ne bundan 15 gün sonra geldikleri 
için bu ~en,.ki bıldırcın akını rnev· 
sİmiİZ teJAkki edilmiştir. ~Iaamafih 
bıldırcınları n erken ~elm'esı avcıların 
yUzllnü güldhrmüştür. Bıldırcınlar 

Pendik ve Çekmece tuaflarında çok· 
tur. Buralaraa ın lnnan nvcılar her 
akşam elleri kolları dolu olarak tren· 
le dönmektedirler. 

Iğdır pamukları 
Iğdır kasabaıında çıkan pamuk

larımız Rusyadan trnn~İl .5Urctile 
geçmektedir. Ruslar pamuklarımı

zan naklinde müşkülat göltermekte 
olduldan için keyfiyet mahallinden 
lktitat Veklletine bildirilmittir. 

Esnaf mııralılıasları 
Eanaf cemiyetleri murahhasları 

diln Halk farkaaı merkezinde 'topla
narak Cemiyetlerinin inkitafi üzerin
de görü,mü,lerdir· 

Limanın idaresi 
Ticaret odası liman işleri komis

yonu dGn de toplanmıı ve lıtan
bul limanındaki tezebıübü görüş
müştür. Hususi surette aldığımız 
malümata nazaran Ticaret odası ko
misyonu da limandaki tezebzübün 
izalesini limanın ancak bir elden 
idaresinde görmektedir. 

Liman amelesinin bir 
ıikayeti 

Liman şirketi kömür tahmil ta
hliye amelesi şirkete müracaat ede
rek ücretlerinin azlığından ve e,ya
yı ticariye amelesi ücretlerile nis
petsizliğinden şikayet etmiılerdlr. 
Kömür ameleıi bu talebinde ken
dilerinin işleri daha aj'ır olduğu 
halde 200 kurut yevmiye aldıklan
nı, eşyayı ticariyecilerin ise 225 al
dığın ileri sürmekte ve aynı ücı eti 
istemektedirler. 

Şirketlere eksperler 
Ticaret Odası idare heyeti dün 

toplanmış ve bıi1tı şirkl!tlerin itte- · 
diai ekıper intihabını g8rü9müıtGr. 
Bundan batka Odadan kayıtlannı 
ten:ıH ettiren tacirlerin listeııi tetkik 
edilmiştir. 

llizedeki şakıler 
Rizede ya kalanan şakılerin mµ. 

h nhr '1e i İ.ınirclc nl~cnktır. 

Kcı~nıryaıpırwcaa 
Gel sa11a bir 

gazoz içi,,eyim! 
Evvelki gece Küçükpazarda ıer· 

betcf sokağında garip bir karmın· 
ye1acıhk vak'ası olmuştur. 

Bu sokakta oturan Ra~it efendi 
isminde ihtiyar bir zat gece aat 
21 raddelerinde camiden dönerek 
~vinin ~okağına girdiği eeneda biT· 
drn hirt" karşısına bir adam çık· 
mı~ ve kendi~ine sarılarak: 

- O babacığım. gel de sana bir 
gazo'l içireyim demiş ve bu esna· 
ÔR 150 lira kıymetinde altın kor
don Ye c:aatini, yeleğin cebindeki 
bir sarı altını a~ırarak c:ırra kadem 
ha;::m1ştır. Raşit ef~ndinin biraz 
orıra aklı başına gelmiş ve do~ru 

Küçük paıar karrkoluna koşmuJ· 
tur. Poli~ hu mP.çhul adamı ıril· 
maktadır. 

snırkatneır 

llizmetçi ınarifeeti 
Kadıköyde Bahariye <"addesin· 

de tüccardan Kazım efeııdiniu 

hizmetçiı::i Emine evden pardesu 
ve .-air e~ya çalarak kaçmıştır. 

1 Şoföriin başı11a gelenler 
Silivrili Şüfı ır Muharrem oto

mohiJle Çatalcadan • itivriye gi· 
derken Ortakrıy ahalisinden üç 
şahıs önüne çıkarak §öforü dö·,.. 
ın'üşler ve parasını çalmı !ardır, 

Failler Jandarma taraf ınflan tutu· 
}arak adliyeye verilmi)'tir. 

H1rs1zlıh 
Bayazıttn Kemal pa:.a mahal

lesinde da\ a \ekillerinden Cemnl 
beyin zevcesi Emine hammın · e
vinrlc kim e hu unmadığı ~1/ada 
Nuri isminde biri ote beri çalar• 
ken yakaların11~tır • 

Ceırın neır 

Dayakla cerlı 
Koca Mustafa pa:i'ada oturrn 

Seniye hanım ç'1pcü Rahminin 
cupiı almamac:mdan mütre İren 
R hmi yi sopa ile ehemmiy tii u

rette yaala• ı;tır. Mecruh cerrah 
.r.a~a hastaı~e<:İne kaldırılmıştır. 

~vine giderlıen 
Hadımkoy 11ahiyejnin Haraççı 

köyünden ~luc:tafn rğanm 9 yaşın· 
daki kızı Sıdıka tarladan Evine 
dönerken ı)nüne hafız oğlu Saim 
çıkmış ve bikrini izale etmiştir. 

Darak 
Çenberli taşta tavuk pazarın· 

da Hatice. ikbal ve Fatma ha· 
nımlar bir çocuk mf' e!e inden 
gavaga etmiş1er neticede Fatma. 
lklıali dövmüçtür, 

Ka~anaır 

}
7 angın iıaş1.a.ngıcı 

" Alaca hamamında evelki gün 
havluları kuruturk"n yan~n çık
mış::;ada stindürül mfiştür: 

••• 
Galatada Mahmudiye caddesin· 

de sütcü Anastasm dukkanının b~· 
cası kurumları tutuşarak yangın 

çıkmışsa da bir az sonra söndüriil· 
müştür. 

Otomobil kazası 
Şoför Alhani';lin idaresindeki 

otomobıl Beşikta~ta Halil ismin· 
de bir çocuğa çarparak yaralamı· 
ştır. 

Ani olıiın 
Yeni kapıda oturan seyyar 

satıcı İsmail kahvede otururken 
düşüp ölmüştür. 

Yıldırım isabeti 
Evvelki günkü fırtına esnasıııcl• 

Stranca da çoban Halil oğlu f'e
mazana yıfdırım isabet etmiş ve 
Ramazan derhal ôlmiiştür. 

GeDeno giden 
llıf at B. gitti 

Emniyeti umumlye miid\lrO Rılat 
B. Viyarıada ameliyat olarak tehri• 
mize gelmiştir. Mumaileyh ıehriınİı• 
de bir gUn kahnıf ve J\pkarat• 
~vrl,,.t et•niştir. 



.,. 

9 Eylül 
'lı.ınıirliler kurtuluşu 

tes'it ettiler 
lzmir, 9 [A, A) 

Ba s<ın bütün izmir kurtuluş 
bayramını fevkalade tezahüratla 
tta'it etmi9tir. Şehir daha geceden 
donaııınıtb• Yapılan Program mu
clblaca aabah ıaat yedi buçukta bü
tün mile11e1e ve cemiyetler mü
me11illeri ve büyük bir halk kütlesi 
fırka oalonunda t.ıplan mışbr. Saat 
1ekizde Halkapınar daki tüheda 
.nakberi ziyaret edilmek üzere ha
·eket edilmlt ve alaya bir a~ke~i 
<ıt'a dahi l9tirak etmi9tir. Izmır 
meb'uıu Kimi! bey kabriotanda 
bir nutuk allylemiş ve buna askeri 
lut'a kumandanı tarafından muka
bele edilmittir. Bir mektepli ha
Dım kız tarafından okunan mersi· 
yedeD sonra abideye bir çelen~ ~o
aulmut ve kıtlaya bayrak çekılmış
tir. Bu eınada atılan iki top ile şe
hirde herkes bir dakika sökü ta da
vet edilmlt ve ikinci top atıldııtı 
zamaD bütün veaait düdilk çalarak 
umumi hürmete i9tlrak etmiıtir Sa
at on birde lzmir, Kartıyaka, Buca 
Burnu va, Seydlköy belediyeleri mli
meuilleri ile müeueaat erkanı kıt
lada orduyu ve konakta hükumeti 
tebrik etmitdir. Saat üçte bir za. 
fer alayı tetkil edilmiştir. Alay 
kışla önünden geçerken kıtaatı as
keriye dahi alaya iltihak etmiş ve 
bu eınada yirmi bir topla ıeli.m
lanmıştır.338 de kurtuluşun tahak
kuk ettiti oaata müsadif olan anda 
Karşıyakadan o gün top atılan ma
halde de toplar atılarak kurtuluş 
tes'it edilmi9tlr. Gazeteler bu gü
nlln tereflne heyecanlı makaleler 
netretmektedirler. Her taraf donan
mıştır. Gece için büyük fener alay
lan tertip olunmuştur. 

Gece k11rsları 
nlc.a .. a 9. 

maarif Vekileti, Ticaret mektep
lerindeki gece kuralarının liitvına 
klU'ar vermiıtir. Vekilet bütün mek
teplerin kadrolarını takviye etmek
tedir. 

Şemsiye altında 
Ankara, 9 

Bir ecnebi şirket tarafından çü
rük olarak inşa edilmiş olan posta 
ve telgraf umum müdürlüğü binası 

dilnkO yafrmurlarda bermutat ak
mı,tır. Telırraf memurları ıemslye 
'~arak çalışmışlardır. Bir çok ma
lr.ıneler üzerine çadır gerilmiştir. 

ttektupçular 
arasında 

Dahiliye vek •1 t" Ankara 9 
a e ınce mektup-

;ular ara11nda bazı tebeddül" B b at ya-
pılaııı.tır. u t~ diller yakında ma-
hallerıne blldlrılecektlr. 

Maarif tebed-
dülat listesi 

Ankara, 9 
Maarif tebeddülat listeai bugün 

maarif vekili tarafından tasdik edi

lecektir. 

Ankarada kış 
manzarası 

Ankara, 9 
Burada hava gene yatmurludur. 

Herkes pardesü ile geziyor. Şehir 
kış manzarasını aldı. --

Türk ocaµ;ı binası 
Ankara, 9 

Yeni yapılan Türkocağı merkez 
binall için sipariş edilen mobilyeler 
ırelmefre baıladı. 

Kü9at merasimi Gazi Hz. huzu
rlle 29 tetrinlevvelde yapılacaktır. 
Türk ocatı tarafından cumhuriyet 
bayramında verilecek balo yeni bi
.ııada olacaktır. 

Adliye müfettişliği 
Ankara, 9 

Ankara mahkemeleri aza müla-

Cenevrede ---Tarihi olacak 
bir ziyafet! 

Cenevre, 8 [A•A) 
Yann M. Briand ın daveti:ıe ica

bet etmiş ol&n 27 Avrupa devle ti 
heyetleri rueıasına çekeceği ıiya.fe~, 
tarihi bir hadise le.tkil etmektedir. 

Bu ziyafeti müteakip nim resmi 
surette teatil e~kAr edilecektir. A
meli bir sureti hal hakkında tetki
kat icrasına memur bir komite teş

kil edileceti zannol unwakt .. dır. 
• • • 

Cenevre, 8 [A.A]-
Akvam mecliıi, encilmenin pro

gramı son derece yüklü olduğundan 
içtima devresinin 3 veya 4 hafta te
mdit edileceği zannolunmaktadır. 
yarın saat 17 de cemiyeti akvam 
meclisinin intihabatına uı~ba.jeret 0 _ 

lunacakbr. 

• • • 
. . Cenevre, 8 ( A. A.] 

Cemıyetı akvam meclisinde ya
~n i~~h.abat yapılacaktır. Romanya 
ıle Şılının uhdelerinde bulunan aza
lıkların Sırbistan ve Perov ya geç
mesi muhtemeldir. 

• • • 
Paris, 9 [A.A) 

Gazeteler, " cemiyeti akvamın 
onuncu içtima devresinin en mühim 
hadisesi tt diye tavsif etmekte ol
dukları avrupa devletleri arasında 
çekilen büyük ziyafetin mühim bir 
alaka uyandırmasına intizar etmek
tedirler. 

Matin gazetesi, davetlilerin 30 
kişiden ibaret olacağını M. Grahann 
hazır bulunacağını, M. Hendersonun 
da bir meşguliyeti olduğundan do
layı ancak kahve içildiği sırada zi
yafete iltihak eyliyecctini yazmak
tadır. 

•• * 
Cenevre, 9 [A.A] 

M. Stereueman bu sabah umu
miyetle müsait bir surette karşıla-
n•n bi .. nutuk ir'•~ ...,,4:mf,tir. Alman 

huiciye nazın bu nutkunda bilhaa
aa La Heye konferansının neticele
rinden bahsetmi,, La Heyede veri
len kararların Almanyanın varlığı
nın dayandığ"ı temel1cri ve Alman 
iktisaiiyatının yüksek menfaatlerini 
alakadar ettiğini söylemiştir. Nazır 

beyanatına şu suretle nihayet ver
mi,tir: " bu dakikada Alman efka
rı umumiyesinde kat'i ve mütecanis 
bir hilküm tebellür etmemiş olabi
lir. Fakat Almanyayı bilhassa ala
kadar eden bir meı'ele vardır ki o 
da onun hürriyeti, İ•tiklıili yani i•
galin nihayet bulmasıdır . ., 

Müessesata prim 
Ankara, 9 

Teşviki aanayi kanununun 11 inci 
maddeslıır göre bazı müessesata 1 

verilecek olan priml~re esas olmak 
üzre talep edilen imalat beyanname
leri iktisat vekal<'tiı e peydepey gel
mekte ve tetkik edilmektedir. 

• Tt:tkıkatın arkası alınınca mev
c~t ta~ıiaata ı;öre ve-rjlecek prim 
~·~belı tupit edilecek \'e ona aöre 
ıst•hkaklar tayin olunacaktır. 

Yağın urlardan 
e:arar! 

Ankar., 9 
Son bahar ya{!murları meml<'k~ 

timizde vaktinden evvel ya'-
B 

,.mıyn 
başlamıştır. azı yerlerin 11 ah ı· su un .. 
de yatmurlar haaar yapnııştır o·· 

. • • un .. 
denberı Ankarada şıddetli yağmur. 
lar yatmaktadır. Bunun netic.,ıi 
olarak bava hiuolunur derecede 
ıoğumuflur. ----

Orduda cinayet 
Ordu, 9 

Geçenlerde hapi.aneden kaçan 
Mehmet iımindeki mahkum Gavrat 
köyünde Zıpır oğlu Mustafayı öldilr
mü9tür. Bu firari katil cinayeti ınil
tekıp jandarmalar tarafından yaka· 
lanmıt, hapiaaneye iade edilmittir. 

Eşkıya tenkili 
• zimlerinden Ahmet Ziyaettin bey 

dordilncü ıınıf adliye milfettit~ 
tavin edılcniştir. 

Erbaa 9 
15 senedenberi •tkıyalık yapan 

B~ydatlı IZ7et ölü olarak yakalan
r.o ş hr, Cesedi t•şfıir edilmektedir. 

r ı ~ ı ' ı l J" l>A '.H, biül 10, J0:.' 'l 
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Aı~ap-Yahtıdi 
--·--

I'" anlı 
yeni 

müsademeler Sırp· Bulgar hududıı· 
en başlayacak nda yeni bir hadise 

Loııdra, 9 [A. A.) 

Daily Mailin Filistinden aldığı 
bir tel, rafnamede araplarla yalıudi-
1 . 1 
er ı ya .<P1dan tanıyanların kanaatin-
ce bu iki kavmin biribirine karşı 
beıledikleri kin ve adavetin ilk fır
satta pek; dehşetli bir surette tezahür 
edeceti ve o zanıan Filistinin son 
vakayii ırölgede bırakacak kanlı ha
disata aahııe olacatı zikrolunmakta
dır. Kudüı müftüsü bir mülakat es
naoında demiştir ki: Gozyaşı duvarı 
ile bütün Filistin müslümanlarının 

nazarı .da en mukaddes bir mah .. I 
olan meıcidüJiksa ve civarı üzerin
de yahudıler tarafından bir hakkı 
taaarruf ve mülkiyet iddia olundukça 
ve hele Filistinde ekalliyette olan 
yahudilet müalüman ekseriyetine 
tahakküm arzu ve temayiilünü göa
terdikçe .ulh ve aalahın avdetine 
intizar etmek abes olacaktır. 

Her gün yeni 
bombardıman! 

Harbin, 9 [A.A] 
Harbine mütevecihen Popranic

hn~ya iotasyonundan hareket eden 
bir yolcu treni, raylar üzerine ko
nulmuş bir bomba tarafından tah
rıp edlmiştir. 2 ki~i telef olmuş 3 
kişi atır ıurette yaralanmışbr. 

• • • 
Tokyo, 9 [A.A) 

Sovyet tryyareleri dün Pograni
chnaya şehrini bombardıman etmiş. 
ler ve bir yangın çıkarmışlardır. 

Yangın iotaayonu ve yakinindeki 
evleri tahrip etmiştir. Ahali mah
zenlerde gi<lenmiştir. Fakat buna 
rstmen bir çok kimseler telef ol
muştur. Son haberler, topçu kuvve
tinin şehir üzerine ateş etmek ve 
bir çok yerleri yakmakta olduğunu 
btldfrm k Cf r. 

Sahte doktor 
Gönen, 7 

Vaktile İzmir ve İıtanbulda hak
kında takibat yapılan ve nasılsa 
buraya gelen Ahmet Şükrü isminde 
bir ıahtekir burada Ahmet Rifat 
namile ve oahte bir diploma ile 
doktorluk yaparken yakalandı. 

Pirede veba 

Sofya, 7 ( Foı) 
Sırp - Bulgar hududunda yeni 

bir hadise olmuştur. 15 numaralı 
Sırp karakolu 24 numııralı Bulgar 
karak ol una ateı açmış, Bulgarlar 
da mukabelede bulunmuşlardır. Ay
ni zamanda Bulgar çlfçilerlnden 
mürekkep bir çete hududu geçerek 
Bulgar karakoluna bomba atmışbr. 

Sofya, 7 ( Foı) 
Köstendil mıntakasında Bulgar 

ve Sırp karakolları arasında keaif 
l\teş teati edilmiştir. Utro gazetesi 
Sırpların evvela ateş açtıklarını 

yazıyor. Telefat yoktur, 

ilim aşkı 
Bir kaşif nereleri 

keşfetti? 
Bombay, 9 [A.A] 

Kişmirden gelen haberlere na· 
zaran Karakorum ve Tibet dağla
rında bir sefer heyeti idare etmekte 
olan Felemenkli Visser, 11 Nubra,, 
vadisinin şarkında kain bulunan 
tehlikeli cumudiyeler mıntakasının 
her tarafını ve Shyok vadisinin 
şM.rkındaki "Sasir,, ve Karakorumun 
başlıca vadiierini !teşfe muvaffak 
olmuştur. Şimdiye kadar keşfedll -
me·niş olan ve 50 cumudiyeden 
fazla cumudiyeyi ihtiva eden yük
sek datlarda 3,000 kilometre mu
rabbaından fazla arazi katedilmiş 
ve haritalar üzerinde tespit edilmit· 
tir. Sefer heyeti, nehirlerin seviye~i 
yükselmiş olmasınd•n dolayı_ ?ır 
çok müşküllere tesadü! etmıştı_r. 
Heyet hali hazırda henuz ketfedıl
memiş olan dağlık mıntakalarda 
imali \~ ye doiru ilerlemeUedir. 

Schneider kupası 
Londra, 8 [A.A) 

Schneider kupa11nı kazanmış 
olan lngiliz tayyareciıi Woghorn, 
saatte vasati 528 kilometre 867 me
tre katetmek jsuretiyle bütün eski 
aUr'at rekorla•ını İıtırm19tır. 

---
Kundakçı kadın 

Bartın, 9 
Teclis mahallesinde Tahsin efe

ndinin kızı Şükriye mahalle komşu-
Atina 9 l · rından Elekçi otlu Mustafanın 

Pirede veba ha.tahğı teves•Ü evine kundak •okmuş ve evi yak-
ediyor. Yeniden vakalar vardır. mıştır. Şükriye derdest edilmiştir. 
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P©Dat o<dlcaıkfi ll<caı~©l 
Tren kazası hakkında )'eni 

tafsilat ve malumat 
/Polatlıda~·i tren kazan hakkın· 

da "Hakimi) eıi mİlli)·e,, arkada~ı· 
mızın ııeı dı;;i tafıilat bertıeçhi ati· 
dir:] 

Diln sabah Polatlı igtasyonnn
da bir tren l..azası olmu~tur. Hıı· 
mdolsun kaza hafif geçmiş, ve 
nüfu,ça büyük zayiata sebebiyet 
vermemi5tir. 'ı aptı~ımız talıkikat 
neticesinde kazanın şu suretle 
hadis olduğunu öğrendik: 

Kaza nasıl oldu? 
Evelki akşam gece yarısından 

sonra Ankara' dan bar• ket eden 
L:ıl numaralı marşandiz treni 
t,tanbuldan gelmekte olan 102 
nuınıırQlı posla trenilc Polatlı 
i<tn,yonunda saat dı\rtte karşıla~
maşı icap etmekte idi. Kar~ılaş· 
ma mahalli ol11n Polatlı i>Lasyo
nuna dana ev\ el İ>laııbul'rl".n ııe· 
Jen , po•la treni ;relmi~ti. Bunu 
müteakip de Ankaradan kalkan 
mar~andiz gc lıni~tir. \)Qr~an<lizr 
yolun kapalı olduğu' işareti veril
miş marşandiz trı·ııiııe ı.tasyon· 

daki ciudc durınuştur. Bundan 
sonra mar~andiz treni i,-tasyonda· 
ki dordüncü makas )Olu açılını~ 
\C hareket ıçin i~aret vcrilmi~Lir. 

l\lar~andız l ııkoıııotifi hareket 
edı-eeirini hildırmek üzere hafif 

" harı-ket 'e rlikkat düdüğiinii lıl· 
türnıü~ w hareketr. geçnıi~ıir. 

llalhuki lsıanbul"dan ;!elrn po>· 
ta treninin arkasında da yardımcı 
lokomotif bulıınurnrmu~. Bu lo· 
komotif trenin ;re,ri<;inde w· uzak· 
ta oldııjl;ıı içiıı marşandiz lrrni 
tarafından çalınan hafif hareket 
ve dikkat düdüğünü baştaki loko· 
koınotiflcn çalınuu~ zannederek 

Se'1''1'aır ıa~Uır 

.Rir museviye 12 
bin lira vergi 

-
Son dört beş sene içinde latan

bul ile Çanakkale ve civarı arasında 
va~i mikyasta palamut ticareti yapan 
Salamon Rosu isminde bir nıüesseıe 
vardır. Bu ınüesseıe ötedenberi Ça
nakkale ve civarından topladıtı pa
lamutlardan bir kıamını lstanbulda 
milli fabrikalara sattıktan sonra 
mütebaki k11mını da doğrudan doğ· 
ya Avrupaya sevketmektedir. 

Haddizatında Salamon Yaruu• 
namiyle ortada bir müesese yoktur. 

Çü:-ıkü kendisinin yazıhanesi ve 
deposu yoktur. Bütün heilabat ve 
muamelltı cebinde taşıdııtı defterde 
mevcut olup ayakta if yapan bir 
adamdır. Binaenaleyh maliye şube
leri bu adamın hakiki kazancını 
bilmez, yalnız 926 seneıinde bir 
adamın Beylerbeyi civarına palamu
tlarıından bir kısmını depo ettlti du
yulmuş ve takribi surette 2 bin küıur 
lira kazanç vergisi tarbedllmiıtir. 

927, 928 ıeneıinde bu miktar 
olbaptakl kanun ahkamına tevfik
an öç misli olarak tahsil edilmittir. 
Fakat son zamanlarda Nurettin B. 
iaminde bir zat Salamon Yarussa 
hakk~nda Defterdarlıta bir ih!ıarda 
bulunmuştnr. 

Bu ihbar üzerine Defterdar Şe
fik B. tetkik memurlanndan Hamit 
l.ltyi tahkikata memur etmi9tir. 
Hamit B. Sal,.mon Yaruunın pala· 

mutları sattııtı mileueaeleri bulmuf 
.. ttan beyannamelerini alıp ve ruıuma 

tetkik etmittir . 
Bu tetkikabnı ikmal eden Ha

mit B. Salamon Y ara11anın kazancı 
hakkında bir. rapor tanzim ~derek 
Defterdar Şefik beye vermi ştır. 

Bu rapor üzerine Kulekapı ma
liye tahsil ıube•i Salamon Yaru11a
ya 12000 lira kazanç verriai tarh. 
etmittir. 

Fakat Salamon Yarussa bu ver
Jlye itiraz etmiştir. 
lıtidaaı itiraz koaıiıyonunda tetkik 
edilmektedir. 

Amanullaha saray 
Roma, 8 [A.A) 

ltalyan hllkılmeti, A,;;ıaa ıllah 
hana bir ıaray tahılı etmlttlr. 

derhal posta trenini itmeğe bat 
]amış, makasların tulü ııı olduğu 
için bu hareket üzerine o esn11· 
da makasa girmiş olan marıandiz 
treni vagonlarile müsademe ol
muş ve bazı vagonlar hattan çıka 
rak ezilmiıtir. 

Kazadan ölen yok. 
Bu hadi>e ütı-rine gerideki oı. 

kini8te durmak içın haber veriln 
ve makinist durmuştur. Bu müs1 
deme neticc•inde ikü'i tren mü• 
tahdimininden ve ikisi yolculardan 
olmak ilzNe dört J..işi hafif surette 
mPcruh olnıu~tur. Mecruhlar mü· 
•adrme te•irilr ~ar ıntıdan husule 
grlmiş ve lı!"p•i ayakta tedavi edi· 
!erek dererede ehemmiyetsiz bu· 
lunmaktadır. l\lecruh olanlar ~111' 
larılır: 

( .ardfiren hıııet Ha an efen 
di katar lıanıallarından Mu lafı • 
a~a yolrulanlan Fe-hane men«ucat 
Firkrti nwın ıı rlarıııdan ~abri v 
~iizha,ı mütrkuitierimlen Ziya hf'y 
]erdir: !\azayı müteakip derlıa' 
Eski~ehirden hir imdat treni i,ten

mi~tir. Kaza Ankara "da ha her alı· 
ııınra tahkik iı;in hareket daire~i 
reı,, ıııuınini he}iıı ri1asetin<le Lir 
hey' et mahalli kazaya hart"ket et· 
Liği ııilıi rnlimiz , evzat bey de hl· 
di•!" malıallııw gitrni~tir. 

E·kı~<"hirden gelen imdat treni 
derhal ~olu açmak için faaliyete 
ba~laıııı~ \t' dün oaat ikide yolu ta
mamen açını~tır. Saat tam diirtte 
Polatlı'dan harekrt ed.-n trı"n aat 
on yedide şehrimizs gelmiştir. On 
yedi buçukta da ekspres şehrimizr 

gelmi:tir. 

rf~~!~!~=ası.ı -Tütuı 
pi, asa1.;l her tarafta açılını-; ve mu
ha~ ttat her tarafta hıı:raretJe dt'\·ama 
lıa~lamı,ıır. 

Bütün tütUn mıntakalnnda mub· 
telif kumpanyaların mubayaa memıır· 
!arı tulün almakb m~şgııldur. 

Çe. m~ havalisindeki tulünleri11 
dörtte tı~u satılmı~tır. 650000 kil 
tahmin edilen bu kazanın tUtün malı 
sulünden 490000kilosu şark Amerikan, 
Glen, Geri, Felemenk ve Sabri bey 

kunıpan "" tarafından 110-203 ku· 
ruş fıatlı mubayaa edilmiştir. 

'fütun inhisar idaresi memurları 
Sevdiköv, Cumaovası havaliıiode mu• 
bayaat yapmaktadırlar. 

Bu hararetle devam edenıe tütür 
veli•en lıııtıın mıntakalardaki mab•ul 
• > 
azami iki ay sonra tamamile satılm ~ 
olacaktır. 

lngiliz çıkıyor 
Boraada iııgillz lirası dQ11 1000 

kurut 10 parada açılmıt en yükıek• 
te 1005 buçuk kuruı• kadar yllk 
ıeldikten sonra l<MM kurut 10 pa
rada kapanmı9tır. Albn Boru bari 
cinde 869 dan 873 e çıkını,br. 

Düyünu muvahhide tahvlllerlrı< 
gelince Paris Borsasından gelen yük
sek fiatlar dolayuile mezkur tahville 
dün bura Borsasında da yükselmi· 
ve bu suretle 195,5 ta açılan tah
viller en a9atıda 195,25 te ea yük
ıekte 198,25 te muamele gördükten 
ıonra 197,75 te kapanmııbr. 

Boraa komiıer vekili Haıaıı &. 
İngiliz liraaı etrafında dOD bir mu 
harrirlmize ıunlan aöyleaıişttr: 

-" İıııriliı lirasının lıu giln içi. 
990 kurufa kadar tenezzül edece 
tine kuvvetle ihtimal veriyorduk. 

İzmirin kurtuluf bayramı olması 
dolayiıile bittabi tiCIU'et işleri dr 
olınamış v~ lzmirden kambiyo ırel
memittir. Yarın inriliz Iiraıının ıon 
ihracat fazlalıtı dolayısile bir kaç 
puvan düıacetini zannediyoruz .. 

Bir Y uııaıı çet~ei 
Atına. 9 [A.A) 

TırbaJadan bildirildltlne gllre 
maruf Yunan ıakul .Tzatza idare
ıindekl çete bu hıvalıd~ tenıutıba 
çıkan 7 kiıiyi dağ• l....ldırmııtır, 
Bunlar1n araıında iyan azaaından 
Hacııraki il bir de Jandarma çaw
fU vardır. Tzatza necat fidye1l ola
r• 4 milyon drahmi :ıtem 1 .tir 
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Olvlıonse Allais 

O gün şiddetli bir met hadisesi "- Adam sen def dedim. Ben 
denizi Havre lımanının rıhtımına ta- de deniz suyu He resim yaparım. 

şırmıştı. Bakalım a e çeşit şey ohır ... 
Genç dostum norveçli ressam " Filhakika çok güzel bir tablo 

\kselsen çok içli ve hassas bir oldu. Sevgilime hediye ettim. O da 
:ocuktu. O gün esen şiddetli rüz- hemen odasına astı . Fakat ... ne ol
•lrın tesiri ile mi? yoksa kalbinin du biliyor musun ? 
azlası gözlerinden taşmış olmasın- - Sen anlattıktan sonra bile-
lan mı? her nedense dostumun ceğim . 

•özleri yaş içinde idi. - Bak ne oldu. Tablom deniz 
Merak .ettim: suyu ile yap ıld ı ğı için kamerin 
- Hayrola? bir derdin nı i var? caıibe sinden müteessir ve meddü 
- Ha}, r, dedi. Vakıa latıf man- cezre t abidir. Ne tuhaf şey değilmi? 

zara amma, benim bazı esbaptan Met zamanı, bu küçük tablonun 
dolayı merakıma dokunuyor... içinde, deniz yükseliyor, e traftaki 

- Aman ş~nu anlat! dedim. kayalıklan basıyor, tekrar alçalıyor, 
Bir tütüncü :dükkanının arka al çalıyor, alçalıyordu ... 

tarafında oldukça güzel, genç bir - Yok canı m! 
İngiliz kadınının elinden punç içi- - Sahi söylüyorum . . . Bir gün 

bir met ol-

' lı 
- ----=-- - --· -=--

lzmirde feci 
bir 

otomobil kazası 
-

Otomobil kazalan kanlı bir sil
ıile halinde birbirini takip ediyor. 
Bunların ekserisine şoförlerin ya 
sarhoşlujtu, ya beceriksizlijti, yahut 
ta büsbütün ihtiyatsızıığ:ı, ve per
v:sızlığı sebe p olmaktadır. 

Cuma günü olan bir kaç kaza
n ın en fe cii lzmirde, Kordon üze
rinde vuku bulmuş ve şoförün ha
yatına mal olmuştur. Hadise hak
kında alınan malumat şudur: 

Meneme;ıin 32 numaralı Fiat oto
mobili şoför Osman Nuri idaresinde 
İzmirde bulunuyor. Şoförün yanın
da muavini 12 ya j lannda İbrahim 
ve müşterisi arl<adaşlanndan Mene
men Evkaf memuru Fevzi efendi 
bulunmaktadır. 

Perşembe akşamı Fevzi efendi 
ve şoför Osman Nuri efendi park 
gazinosuna gidiyorlar. Saat dokuz-

IFDA'H, Fdll Hl , !<l:.'.'> 

~nır ADm~li'il ır~w<aı ır~~nırıı~lf\l ır-~©ıto ır©ı~ a ~ ~"il 

MACERAICAR -KDRAL~ 
Firar teşebbüsüm az kaldı ölümümle neticeleniyordu

yeni bir tebliği resmi-gönüllü asker kaydı 
Aşadan doğru boyuna vapur 

geliyor fakat benimki yok. Tam 
dörtte uzakta bir Hollanda bayrağı 
gördüm. 

Vapur tam benim istikametime 
geldi ve nehrin ortasında bir şa
niandıruya bağlandı. Baş tarafta 
beyaz harflerle ( Meklenburg) keli
mesini okumak benim gibi bir Mek
lenburg Şiverinli için ne büyük sa
adet olduğunu tahayyül edemezsi
niz. 

Yattığım yerden kalkarak elle
rim cebimde sahilde dolaşmağa 
başladım , bu esnada gemiye geçme 
planını tasarladığ'ımı söylemeğe ha
cet yok. 

şımı su üstünde tutmağa hasredi
yordum. Kendimi bilaihtiyar akıntı
ya terkettim. Bir miiddet kendimi 
kaybeder gibi oldum ve nihayet 
sahilde taşlık bir yerin üzerinde 
buldum. Titreyerek kalktım, bir sa
at kadar yürüdükten sonra otlar 
üstündeki eski karargahımı bul
dum. 

Şiddetli bir yağmur, sanki rüz. 
gar yaş elbiseler içinde beni don
duruyr. 

meydanlarında birçok hatipler 
kürsülere çıkarak halkı ukere 
yazılmağa teşvik ediyordu. Evvela 
onlara alınanların galibiyeti takdi· 
rinde olacak facıaları tasvir ediyor, 
lngiliz milletinin maruz kalacağı 
felaketi anlatıyor ve sonra ıoruyor: 

- Londra sokaklarının barbar 
Almanlar tarafından çignenmesine, 
kadınlarmızın cebren Alman asker· 
leri tarafından telvisine razı mısın!%? 

Bu sual tabii dehşetli bir: 
- Hayır ! sedasile karşılanıyor 

ve hatip bu nazik andan istifade 
ederek yine atılıyor. 

- O halde orduya kaydolunu• 
nuz ! yorduk. bu günkü gibi şiddetli 

Akaelsen gözlerini sildi ve ba- "'.~ştu • Asrın sayılı metlerinden dan sabah saat ikiye kadar içiyor- Kararlaştırdığım plan şöyle idi: 
Geceleyin yüzerek şamandıranın 

yanına gitmek, halata tırmanarak 

yukarı çıkmak ve saklanarak vapur
la hareket etmek. 

Ertesi sabah gazeteler resmimle 
beraber İngiliz harbiye nezaretinin 
bir tebliğini daha neşrettiler. Bu 
defakine hiç aldırmadan, gazetedeki 
resimle benim aramda hiç bir mÜ· 
nasebet kalmamıştı. Eskisinden da
ha büyük bir cesaretle Londra için
de dolaşmağa başladım. 

Ben ilk önce bu davete her• 
kesin tahalükle koşacağını zannet• 
miştim. Çünkü hatip o kadar bela· 
gatla ifadei meram ediyor, barbar 
alman tehlikesine maruz şu şehrin 
halini o kadar suzişli anlatıyordu 
ki benim bile yüreğim sızlamıştı. 

na şu feci hikayeyi anlattı: hırı ... 
- Bundan beş ıene evvel, Nor- "Sahilde müthiş bir fırtına vardı. 

veçte Bergen şehrinde oturuyordum. " Bora, ş;mşek, kasırga ... 
O 11rada sanayii nefise ile alakam "0 sabah sevgılimin oturdu;ı-u 

yeni başlamıştı. köşke gittim. 
"Bir &"Ün, daha dojtrusu bir gece " Herkes yeisten çıldırır gibi 

aklım başım-şehrin maruf ve zengin tacirlerinden olmuştu ... Benim de 
Müsyü İsdhal evinde mükellef bir dan gitti: 
balo verdi. " - Ne var? Ne oldu? 

"İtte ben o gece nefis bir genç Diyebildim. 
kıza deliceıine aşık oldum. Kendimi " - Senin hediye ettiğin tablo 
babasına takdim ettirdim, evlerine bu gece tı. ştı ; kızım yatağında 
ıık sık ve teklifsizce girip çıkmajta uyuyordu ... ,, 
bqladım. Su yatağı bastı; kızcajtız da bo-

~Kızın isim günü gelmişti. Ona jtuldu .... ,, 
bir hediye vermek istiyordum. Fa- Bu feci hikayeyi dinledikten 
kat naıııl bir hediye? .. Sen Vasgon sonra bilaihtiyar benim de gözle-
lloyunu bilir misin?~ rim yaşardı. 
· -· Henüz bilmiyorum... - Zavallı! dedim. Cidden fela· 

- Sevgilim işte bu Vasgon ko- ketzede bir adammışsın 
yuna ve bilhassa koyun bir köşe - Aks<"len bir deniz danası gibi 
sir,e bayılıyordu. Kendi kendime "şu ağlıyordu. 
<Öşenin ıulu boya bir resmini yapıp Elini sıktıjtım zaman: 
•ıereyim. Her halde makbule geçeri.. - Hem biliyor muıun? diye 
dedim. Bir sabah sulu boya takımımı ilave etti. Bu anlattığım palavra 
alıp koya gittim. Yalnız yanıma bir- dejtil.. Harfi harfine doğru ... inan
şey alrnağı unutmuttum: Su! Şarap- mazsan Johansona sor, sana söyle
çıfar için şaraplarına su katmak sin ... 
herne kadar memnusa da ressamlar O akşam Johansonu görüp sor-
için boyalarına su katmak bebeme- dum. 
lıal lazımdır. - Palavranın h'IJ.i$JI 
~u yok! dedi. 
ı. Bunun !berine kendi kendime: N k'I'• K Ş • a ı ı, , • 

M uısn ll<uşnli'i'l©ı~ ©ııroy©ırD~ır! 

AYNI ZAMANDA FİLİMDE OY~AYAN İKİ GÜZEL CAZ-BANU 
ARTiSTi ... 

. Ôtedeıtberi çalgısız sinema sey· 
retmezdik. En hücra ıinemalarda 
bile filimi ıeyreden seyirciler bir 
keman bir piyano, hiç olmazsa yal
niz bir piyano dinlerlerdi. Çünkü 
seasiz sinama çalgısız gitmiyordu. 

Sesli filimin icadı tizerine, bu 
l'.eni icadın ıinemayı musiki küL e
tinden kurtardıjtı zennedildi. 

Fakat hayır! 
Musiki ıeali filim için daha bü

yük bir ehemmiyet peyda etti. 
Muhaverenin yekneseklığını gider
mek ayni zamanda gramofon ve 
radyoya rekabet etmek için musı
kiye müracaat lazım geldi. 

Ötedenberi kaidedir: Namüte
nahi paraya malik olan sinema 
kullandığ'ı şeyin daima en iyisini 
kullanır. Sinema yıldızları dünya
nın en güzel kadınlarıdır. Sinema 
aktörleri dünyanın en yakışıklı er
keklerid!r. 

Binaenaleyh sinemada çalgı ça· 
lacak musikişinasların da dünyanın 
en iyi san'atkarları olması li.zııof.dı. 

Nıte ldm öyle oldu ... 

Şimdi A merika film kumpanya
ları yaptıkları sesli filmler için mem
leketlerinin en kıymettar mu sikişi
naslar~nı kull:ı~ıyorlar. Ve yaptık
ları fılm.I~r ıçın hususi parçalar 
bestelettırıyorlar. 

Fakat !:>u !ıususta musiki alemi
nin ~n büyük üstatlannın san'atın .. 
dan istifade edilemiyor. Çünkü 
bunların esrleri ço1< yüksek olduğu 
için halkın zevkine tevafuk etmi
yor. 

: Seıli sinema için en muvafık 
bir çalgı vardır: caz! ... 

Filhakika caz Amerikan zevkine 
ve o zevkle vücude getirilmiş Ame
kanri filimlerine çok muvafık gel
mektedir. 

Maamafih şunu da s[_ '.eyelim ki 
sesli filimlerdeki cazlar alelade caz 
değildir. Caz-bandın en mükemmel 
ve mütekamil bir şekildir. 

Tabii bu işte ayni zamanda mu. 
ıikişinas olan sinema aktörleri veya 
aktörlük edebilen muıikişinaalardırl 

Onun için sinemacılar da harıl 
harıl bun ları arıynrlarl 

lar. Refakatlerinda Neriman ismin
de bir k:ıdın da bu aleme iştirak 
ediyor. Her üçü güzelce keyfede
ı· ek sarhoş oluyorlar. Saat ikide 
kadını Menemene getirmek fikri 
akıllarına esiyor, heman otomobile 
atlayorlar. Yolda bezmü sefaya de. 
vam niyetile otomobile üç dört 
şişe rakı almayı da unutmıyorlar. 

Sarhoş bir şoförün idaresinde, 
muvazenesini kaybetmiş. Ve biri 
kadın. iki arkadaşla başl ı yan bu 
seyahatın feci akibeti evvelden 
mukadderdi. Otomobil birinci Kor. 
donda , kendi haline ilerlemejte 
başlıyor. Şoför sözde volanda, fa
kat makina da rakının tesiri.ne 
uğramış gibi sağdan sola, soldan 
sajta gitmektedir. 

Bu suretle Gündoğduya kadar 
geliyorlar. Burada Felemenk kon -
soloshanesi önünde otomobil evvela 
kordon cihetinde bir telefon dire • 
gine var kuvvetile çarpıyor ve bunu 
ejtriltiyor • Sademenin şiddetinden 
otomobilin arka tekerleklerinden 
birisi fırlayarak 20 metre öteye dü
şüyor. Şöför ne olduğunun farkına 
varmış nu, yoksa sarhoşlukla hadi
ıeyi anlamamış mıdır , burası belli 
değil. Malüm olan şu ki, üç teker
lekli otomobil sür'a tını muhaf a 
ederek Herdeki ikinci bir direğe 
daha son derece şiddetle çarpmış -
tır. Bu çarpışma baş tarafından ol
duğundan şöfürü yerinden fırlatarak 
kafasını direğe çarpıyor • Zavallı 
adamın kafa tası kırılarak beyni 
fırlayor. 

Ayni sadmenin tesirile Fevzi 
efendi, Neriman hanım da otomo
bilden dışarı fırlatıyorlar, Fevzi 
efendinin ayağı kırılmış ve Nermin 
hanım ise kalçasından ağır surette 
yaralanmıştır. Bu gurup içinde mu
vazanesini yegane muhafaza eden 
küçük İbrahim birinci direğe çarpıl
dıktan sonra ustasının sarhoşlukla 
daha feci bir tehlikeye koştuğunu 

hissederek vaktında kendini otomo
bilden aşağı atmış ve bu suretle 
kurtulmuştur. 

Gündoğdu karakolu hemen vak
'adan haberdar olmuş ve polis me· 
murları yetişerek mecruhları kur• 
tarmağa koyulmuşlardır. 

Şoför başından aldığı müthiş 

ynra hasebile kendinden geçmiş, 
ifade verecek vaziyette bulunmu 
yordu. Onunla beraber diğer iki 
mecruh en yakın olan Fransız has
tanesine kaldırılmışhırdır. 

Şoför kendine gelmemiş ve dün 
sabah vefat etmiştir. 

Kaza mahallinde şoförün kanlar 
içinde olan şapkası ve ceketi ve 
otomobil enkazı arasında üç dört 
şişe rakı bulunmuştur. Zabıta tah
kikatı hadisenin naklettiğimiz şe
kilde ceryan ettiğini göstermiştir. 

Mecruhlardan Fevzi efendi, şoförün 
Gündoğduda bir arabaya çarpma
mak için yaptıjtı manavra netice• 
sinde kazaya sebep olduğunu söy
lemiş ise de keyfiyetin doğrudan 

doğruya sarhoşluktan ileri geldiği 

anlaşılmaktadır. Fevzi efendi bir 
muharririmize : 

"Sarhoş bir şoförün idaresine 
kendinizi teslim ederek neden bu 
feci akibete ujtradınız?,, yollu su• 
aline omuz ıilkmekle cevap ver• 
mittir. 

Parça parça olan otomobil eve• 
iki akşama kadar kaza mahallinde 
kalmış ve belediye makina müte • 
hassısı İbrahim bey tarafından li • 
zım gelen tetkikat yapılarak kaza
nın sureti vukuu teıpit edilmiştir, 
Müddei umumilik tahkikata baıla· 
mı?tır. 

Tarassut edilmediğime kanaat 
getirdikten sonra, Taymisin sularına 
kadar giden bir kuru ot yıjtınının 
üzerine tırmandım, üstünde bir kaç 
tahta bulunan bu yıjtın, gereyi ve 
fırsat bek!emek için çok müsait ve 
rahat bir yerdi. Yumuşak ot taba
kası içinde gecenin on ikisini bul
mak güç olmadı, bu saatte saklan
dığım yerden çıktım. 

Bütün gün etrafı tarassut ederek 
civarındaki tekmil eşyanın yerini 
tespit etmiştim, fakat bu zifiri ka
ranlık gicede gündüzkü tarasautun 
hiç faydası olmuyormuş. Gündüz 
benden ancak kırk adım kadar 
ötede bulunan iki salapuryayı bul
mak için dünya kadar uğraşmak 

lazım geldi, nihayet bu battal şey
leri buldum, fakat neye yarar ki 
tamamen karaya oturmuş idiler. 
Giceliyin cezir dolayisiyle sular çe
kilmiş ve bu iki ağır nesne çıvı
lenmiş gibi sağlamca oturmuşlardı. 

Hele şükür arkalarında bağlı bir 
yelkenli kayık su üstünde yüzüyor. 

Kayığa geçmek için üst ve ba
şı suya atıldım ve işte aeıl o va

kıt memleket yerine öteki dünyanın 
yolunu boyluyordum. 

Lapa kıvamında, insanın elini k
olunu bağlayan bir çamur deryası 
göğsüme kadar çıktı, yüzmek mak
sadile elimi kolumu oynatayım d,.r
ken bu cifeye bojtazıma kadar gÖ· 
müldüm; can havlile yakınımda bul
unan salapuryanın halatını yakal
amamış olsaydım ilelebet Taymise 
gömülmüş bulunacaktım. 

Güç bela çamur deryasından 
kendimi kurtardım ve bitkin bir 
vaziyette ot yığınları içindeki karar
gahıma çekildim. 

Firarımın üçüncü sabahı güneş 

dojtarken ben de yerimden çıktım, 
Gravsend parkında bir aşağı bir 
yukarı dolaşırken ( Meklenburg) 
vapuru da halatını çözdü ve tam 
saat yedide hareket etti. 

Bütün gün Londra içinde dolaş
tım. 

Serseriler gibi köprülerin üze
rinde durdum. Fal.cat onlar &"ibi eli
min kolaylıkla gireceği bir cep ve• 
ya çanta değil, bitaraf vapurların 

duracakları yerleri, iskele mahalle
rini ve karadan bunlara gidilecek 
en yakın yolu aradım. ı 

Üstüm başım o kadar berbat, 
suratım o kadar asık ki nefretten 
yanıma yaklaşan bile yok. 

Akşam tekrar Gransende geldim 
yine bir Hollanda gemisi gelmiş ve 
bu seferkinin adı da (Prenses Yu. 
liyana). Yine uzun boylu bir tet
kik, bu sefer sahilin haline daha 
fazla dikkat ettim. 

Gicenin ~ı ikisinde İntihap et
tijtim yere geldim. Sahil taşlık cezir 
yeni brşlamış. Potinimi, çorabımı 

çıkardım ceketimin içine yerleştire• 
rek başımın üstihıe bajtladım pan. 
talonumun kayışını ııkarak suya 
girdim ve vapur istikam.tinde ku
laçlamağa başladım. 

Gice karanlık ve yajtmurlu. Bir 
parça açıldıktan sonra artık sahili 
&"Öremez oldum. Önümde görünen 
büyük bir kayığa ulaşmak için sar· 
fettijtim bütün gayretlere rajtmen 
ona da yaklaşamıyorum. 

Üstümdeki elbiseler kittikçe ağır-
1 a•tı ve beni aşağı çekmek tehlike· 
ai görülmejte başladı. Gittikçe ta. 
ketim kesildi, •iddetli akıntı beni 
i•temediğim taraflara ıürilklemeğe 

ba,ladı. Artık bütlln ııayretimi ha· 

Büyük kiliselerin hepsini ziyaret 
ediyor, mutaassıp bir hınstiyan 
tavrile saatlerce aizze tasvirleri 
önünde secde etmiş vaziyette du
ruyordum. Halbuki hakikatta ra
hatça bir uyku çekmenin kolayını 
bu suretle bulmuştum. 

Sonra az kaldı lngliz askeri 
olu verecektim: 

Her gün Londranın muhtelif 

Meğer hazretler pişkinmiş , al· 
dıran bile olmadı, ellerinde kalem 
defter gönüllü kaydeden İngiliz za
bitleri Kiçner ordusuna bir nefer 
dahi ilhak edemediler. 

(Arkası yarın) --- --= 
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MELEK ve 
Elhamra! 

Ayın 11 inci çarşamba gunu, 
yani yarın için Melek ve Elhamra 
sinemalarının tekrar açılışı mukar
rerdir. Bu küşat her sene büyük 
bir l.'llerak ve alaka uyandınyor. 

Halk sevdiği bu iki salonda fevka
lade temaşalar, zevke, tab'a muva
fık manzaralar buluyor. 

Bu seneki yenilikler geQ•~ -

nelerden belki fazladır. Filhakika 
Elhamra resmen bir sesli s inema 
haline geleceğini ilan etti. "Wes
tern electric,, şirketinin bizzat mü .. 
dürü ile iki mühendisi şehrimizde
dirler ve o müthiş aletleri yerleşti
riyorlar. 

Bu alet şimdiye değin dilsiz 
olan resimlere dil verecek. Orkes
tra kalkacak ve yerine kendilerini 
bütün Avru panın alkışladığı yüz 
musikişinakslık bir hey'et kaim ola
cak. Bu ses taklit edilmeyecek de

recede mükemmeldir, ve şirket 4000 
salon tesis etmiştir. Hesaba nazaran 
dünyada mevcut salonların yüzde 
sekseni! Acaba bundan böyle dilli 

sinama haline gelen Elhamra orkes
tradan vaz &'eçecek mi? Evet, vaz

geçebilirdi.Lakin müşterilerini hiçbir 
zevkten mahrum etmek istemeyen 
bu müessese Maestro Lemisch'in bü· 
tün takımını muhafaza etti. Bu ta
kım çok rağbete mazhar olmuştu. 
Bu takım teşrini evele kadar icrayı 
ahenk edecek ve dilsiz oyunlarda 
hünerini gösterecektir. 

Melek sineması ise meşhur Ar
noldi-Zirkin orkestrasını elde etti. 
Bu takımı sena etmeği fazla bulu
ruz. Çünkü bu yaz mevsiminde 
Büyükada kulübüne devam eden 
halk onun iktidarını teslim etmiştir. 

Ya filmler? Filmler sinamanın 

canıdır. Melek bir büyük Fran11z 
filmi ilan ediyor: Monte Kristo 
( Jean Angelo ve Lil Dagover). Bu

ndan başka: Nuhun gemisi. Tufanı 
ğösteren bu şirit milyonlara mal 
oldu. Babaların günahı ( Emil Yan. 

nings ). Judith ve Holopherne, La
dy Harrington, Corrine Graffith, 
Billie Dove bu oyunlarda görüne
cek. 

Alekıandre Domas'nin "Leı tro
is mousquetaires,, i . Bu filimde 
Douglas Fairbaiks görülecek. Elha
mrada Maurice Chevalierıyi görecek 
ve dinleyecejtiz. Paris türküsü, Caz 

mu&"annıaı Pariste sekir ayadnberi 
gösteriliyor. Elhamrada bu mevsi· 
mde göreceklerimiz: Maviler filminde 
Johnson, Düyiln, Takdis oyunların
da o üüıel Blllie Dove. Okyanuı 

mahkümlan, Boncroft ile. Müthiş 
"Vatandaş,, filimi E. Yannings ile . 
Meşhur "Ankara postası,, sabıraız
lıkla bekleniyor... Görülüvor ki bu 
sene Melelç ve E.lhamra ll}evsimleri 
pek parTak olacak ... 

1-ır!l~. "" .. .dn u~ıuır yoJ.Jarı -
Londra, 9 [A.A) İngilteredeki demir 
yollar hatlarının kaffesinin tedricen 
elektrikleştirilmesi mukarrerdir. Bıı 
maksatla bir komisyon teşkil edil· 
miştir. 

* Bir rekor - Londra, 9 (A.A] 
Joan Brunton namında 12 yaşında 
bir kız 20 mil uzunlujtunda olan 
Dover-Ramagate mesafesini 6 aaat 
2 dakikada yüzerek katetmiş ve 
eski rekoru 12 dakikalık bir fark 
ile kırmıştır' 

* Rakipleri öleP tayyare -
Nevyork, 8 [ A.A J "Gity of Eran• 
cisco,, tayyoresi bulunmuştur. Ra· 
kiplerinin cümlesi telef olmuştur. 

* Avrupada yajtmurlar - No• 
uvelle Orleans, 8 (A.A) Son zaman• 
·!arda yağan şiddetli yağmurlar, 
müthiş feyezanlara ıebebiyet vermi( 
tir. 

Ingiltere • Am'erikıJ 
Londr 9 [A.,41 

DaiJy Mailin siyasi muhabiriP1 

göre lngiliz-Amerikan müzakerat• 
iki memleket arasında hiç bir ı•• 
man harp olmıyacağı faraziyesi iW 
erinde cereyan ettiği için WashlPi• 
ton hükümeti İngiliz ünü bahrileri• 
nin uzaklığını nazarı itibara ıl'' 
rak kömür almaksızın uzun sefer• 
ler yapabilen büyük kruvaz6rıer 
hususunda İngilterenin Amerik•Y" 
karşı faikiyetini kabul etmiş .,e b~· 
na mukabil Londra küki'ımeti A"'erı• 
kanın İngiltereden fazla ufak kru• 
vazörlere malik olmasına nıu"afı• 
kat göstermiştir. _,, 
~.,.--~~~~~-------1 s tan bul erkek )ise~• 
müdürlüğiiııden: 

• . a i• rıiİrt• 
1 - tylidıııı 16 ıı c ı ı•a ıa r .. • n' 

den itibare-n 25 inci ~ü11il akşını 10 ~ 
kndar eski talebenin tecdidi k•Y\/"le· 
amale' i yapılacakt ı r. '1uracaat t Jır 
ri: Cumartesi, paznrırsi. t,ar;anı1 

8 

5 ıa 
Ek. l b · b. t ·e ı • bi "' s · ı ta e enın ız 2a \ d. ettir"' 
vtya tahriren knytlorıııı ıec ıt 
meleri l azımdır. .. . den i· 

2 - Eyliılun 25 inci gun ün ı.•· 
. .. ıı ak<anı ı n• . 

tibaren 30 uncu g ıı n • d ı<" 
. l !<•> 1 dar her ıziın yeniden ıa:P ıe 

rıı e~ilecPktiı 



= -----

ven ı ıoırltn ına~arlt 

Tekrıtıc rıey'~t:ı 
~ ~a.!!!ill C>lı:~-.a.11? 
Istanpulun Türkiye sporculu

ğunun en kuvvetli merkezini teş· 
"iJ ettiği muhakkak olduğuna na
ıarıın Iatanbul sporunun islahı ve 
muntazam işleyen. bir makine ha· 
line gelmesi bir memleket sporu 
mes'elesi teşkil eder. Şu hale na· 
zaran ıpBr islahatına evvela ı~tan· 
buldan bışlaınak, maksada 'asıl 
olmak için en kısa ve en kestirme 
yoldur. Esasen Ltanbu1un spor 
ceplaesinden arzettiği kangrenli 
manzara böyle bir opereasyona. 
ıslah ameliyesine muhtaç olduğu· 
nu vazıhan gö termektedir. Bekle· 
nen ıslahatı yapmak her§eyden 
evvel 11untaka teknik hey'etlerine, 
ondan sonra federasyonlalra düşen 
bir vazifedir. Mıııtaka hey'etleri-

ması tekarrür eden mıntaka de
nizcilik birincilikleri 20 Eylule te
hir edilmiştir. Istihzaratın ikmal 
edilememiş bulunmac;ı bu talikı 
zaruri kı1mıştır. 
Kongre 1ıe zanuın? 

Mıntak& koııgre~i, deniz yarış
larının 20 Eylfıle ialıkı dolayıı:;ile 
Teşrini evel iptidasına tehir c<lil
miştir. 

J7 anuk B. ne diyor? 
Galatasaray • Beykozun mutut 

dedikodulu hadi esinde ismi ge
çen Galata araylı denizci Vamık 
B. dün dir muharririmiıe demiş· 
tir ki: 

" - Sadi beyin, hadiseyi bana 
naklettiği zaman sükfit ettiğim 
yazılmış. Halbuki ben susmadım 
v~ cevaben "Bli) le bir şeye ihtimal 
vermediğimi., ve "hadi:::eyi tahkik 
edeceğimi., söyledim · 

nin mesaisi bu yolda ilk mmaffa· 
kıyet merhalelerini te~kil edecek.
tir. Bu itibarla yaklaşan intihabatta 
tekı:ıik hey'etlcrde vazife alacak 
zevatın i~i diişünmeleri ve yorul-
mıyan bır gayretle ~alışabilmek a ~ 
çin 18.zımgelen maddi ve manevi 
iktidara malik olmak noktasından 
kendilerine güvenmeleri icap eder. 

•eeeeeeoeeeeeaeeee•eeee•eeeeeeeeeeee•e 

! Yakında ! • • • • ! ~ ı tefrikaya 1 i 
i başlaylıcağız. i 

= IC _I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• = ikdam,, 1 pek _, 
yakında muhter- -~. o 

-: em okuyuculan • 
__ na yeni ve çok 
:_ güzel bir tarihi 
~ tefrika takdim e

decektir. Yeni te
frikamızın i s m i 
11Naarettin Hoca-

:: dır.,, 
Bu gün yalnız 

şarkta değil, !Jü. 
tün dünyada lat
ifeleri sevile se-

= vile okunan, nek- ~:'IJQ:•.1: 

reli sözleri, hazır 
- cevapları darbı

mesel kuvvetini 
alan, bütün lisa-

= = nlara terceme ed-
i 1 e n " Nasrettin 

1 

Hoca ,, kimdir ? 
·-" Nasıl yaşamıttır? 
E' Neyapmıştır? Her 

biri ayrı ayn 

. . 

~ ..... 

.,, 

- kahkaha ve duşünce ntıevzuuolan ıfice nükteleri, onun hayatına 
nasıl kanşmıthr ? 

İşte bütün bunları yeni tefrikaınııda bulacaksınız. 
"Hoca,, nm hayatını okurken bugüne kadar neşredilmit ve 

edilmemiş bütün latifelerini de okuyacaksınız. Çünkü o latifeler 
"Hoca,,nın hayabna karış mıshakiki vak'alardır. 

Nasrettin Hoca')'l kirrt yazıyor? 
- (İkdam) ın yeni şekildl• inttıanndanberi \ikdam) karilerine 

kendine mahsus tatlı ve akıcı üslühu ile kalemini sevdirmiı olan 
arkadaşımız: 

= 

-
= = 

:: -

5 

929 ı~anıbİ) o. nukMt hoı '"'il 

ıYukut 

1 lngiliz lirası 
1 Amerika dolar 
20 '\ uııao llrahml 
1 Alman ra}h~ mark 
l A' uıturya şilini 
20 Le) Ruıııan~a 

~O J,c\a Hulı::ar 

J J'rleıııek filorlo 
20 f'raıuız frankı 
~O ltal)aD lireti 
20 Kurun Çr.k Jllmak 
l Çırunetlı ıÜ\l)et 

1 Zloti Ldıiıtan 
:?O Dinar l' ogıı•la\')ll 
211 Belçika frankı 
1 Pnata bpan)a 
20 hvirre Crankı 
1 Mr.ddiyc 

Çek 

Açıldı 

1001 2 
20;; 
53 
48 
29 
24 
29 
81 

lbl 
:!15 

121 

22 
~' ·-112 
30 

787 

ı;o 

50 _.., ·-J J.! 
30 

790 

Te l p (A.B ") 

" D.E) 

" (f. ) 

2s ı ıanlııı1 t 'il m\8) , 
Hilıt Dok. ııt. 

7ii ( •küılnr K lıköı 5 ıı 
htaolıul ono:ı ım t;;o 
l::ıC' l! Madca 

llisse ''lltldat1 
t::::; 1 1 hant.o ı 
E: l\liilgıı ıt b r. ili 
;;.. Oaınırnlı Bk. 
ı:.. '\tıııı •1ı: tl•:ıt m .. 
~ Tiı arcı .c aua\'İ 

r~n t flk. 

ı2 s9 n 

""ırkC"lı Ha)TİH J 
• rrmcllu 

Londra 1 I terlin 1000 251004 25 ~ Halı• ara loı D l'> 7.2 22 
0.48 31 ."<! 1 Aıı. U. \, olu -Nh)·ork 

Par! 

l türk 1 .. Do 

" ı:nııık 
MHaoo " Liret 
Bertin ,. lark 

A~~:l•m : l:8 
('J0 eyre " Fran~I 
Praıı ,, Kurun 
\'iyaııa ,, ~ili ıı 
Madrit Pı·zeta 

Vartına ,, Zelo• 
ti aa ,, l>rıığm • 

Bükr«':O 20 Ley Kuru 
Mnıkm·a 1 Çrnoeııe 
Belgrat türk lir&11 Diu. 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 

U,48 51 
12 36 
9 .. i 
::? Ol 

67 8 
3 il 

20 
5 88 

453 33 
34 93 

3 54 
37 33 

6 52 
9 38 

7(· 28 
1063 77 

95 62 
195 

12 3 " ,. • ı 00 

9 :. ~. 
2i .,, .. 

·>< * (J(ı 6' ~ ... -~ 
2• ., -· 

~am~uı 

fr W\ 1\ 

1ürknc mi lı 

iıtıhrt 

2 Ot l itimat .. 
1 (ı 6 ~ ._ rk si orta 

1- "' 

•• 

22 i An•dolo Aa. T. 
1141 41 ;: 1 noıkıır 

13 3 1 ~ ' 1 ı. t muı:n. 
77 61 r,l:./'J Balfa Karııavdın 
771 63 • Ar•lıın Çimen. 
66 eı ;:: Dakırko" ,. 
::?S 7S E,. furk komut 

r= !llcrmeı Tatı '"· 

197 75 

C Han ıuı aıclnrık 
., " temt'tlıı 

lr;mır mezbha 
O 16tanbul T. Ano 

31 ın n 

u 'j0 ı 

Mmtaka teknik heyetleri kendi 
şubeleri dahilindeki sporu yük:::e1t
mek için o spordaki mazimi1j, 

Müşterilerimize ~ - Keınalettin Şükrü B. 
bu ço'k kıymetH tefrikanın muharrMdir. Pek yakında (İkdam) 
sütunlannda başlayacağınızı vadettij'imiz bu tefrika hakkında daha 

_ fazla tafsilat ta vereceğiz. 

Dü~ou :muubhede 
lkrami)eli demir )olu 
1902 Gümrükler 
1903 Saidimahl 
1905 'l'echi:uıti Aıkerj~e 

_ f 1903 Tertip 

ria; 
~ ., Rihlim dok. Aa. 

lıtılıoı def:irını-nd 
c.cıı Şerk merk ('CU 

::;• ht. Kaupları .s J90ı 
""' )901 1905 ~ ReJİ (bali ta•fi)I'.) 1 

:, 1lirk tut. Aao. 1 
~ Dubea IurlL " 

geçirilen istihaleleri, tedenni e,ba- Gazetemzde tüccari lan 
bını, yükselme çarelerini tetkik neşretmek isteyen tcaret· - n1llı 111111111111111ili1111111111111ilil1111111111111 nrtıııuıııuı ııııı 11111111111111111111111ı,llllllllll11il·1111111111111111111111 ıııı ııııııı ııııııııııııııııııııııı ı 11if.; 

~(; l l Q08 'l'crtip 
~ 1908 " 
- 1909 

etmeli ve muntazam bir mesai , haneler ve diğer müesse
programı çizerek bunu dikkat ve : seler, aramızdaki mukave· g 
ihtimamla takip etmelidir. leden dolayı, ilinlarıııı an- = 

Yazarken çok. basit göı üneu = cak [Hofer • Samanon-Huly 
ou vesaya tatbik sahasında çok ilinat acentası] vasıtasile 

1 
müşkülat arzcdecek.tir • Bilhas~a idorehanemize göndermek 
muvaffak olmak için bunu tatbik zaruretinde idiler. İkdam 
edecelt heyetlerill birtakım evsaf - ııazet~Lil,ı: m~ilr a · ~ 
v.e mezaya!a .malik olmaları lll· 

1

• a~asınd~~i muka'\-·ele! tart-. 
zım gelm;ktedır. .. hınden ıtıbaren [1Eylul929 _ 

1 -:- Ya~ılacak pro~r~n_1m mus- fesh ettik. binaenaleyh, müş-~ 
pet bır netıce verme ı ıçm mara· = t ·ı · · ·ı" ı k = 

~h· d'l . . ~ d 1 = erı erım1z 1 an arını, en- =-
zın te:;- ıs e ı mesı ıcap e er. = d·ı · k ı ı k = 

'' l b' h" 1 .. b. I = ı erıne en o ay ge ece -
ıan ış ır teş lii, u::.u suz ır -= k"ld . d =ı 

tedavi hastalığın daha müzmin şe :ı ckgazchtcm~z. e neşr· ·-
• E::: ettırme ser estısıne ma- =-

hale gelmcsınden başkı:t hiçbir _ l"k . i B h .. -: 
. 1. . . . . _ ı ·tır er. u ususta muş- -ı 

netıce tev ıt etmıyecektır. Bu ıtı- = ., . .. h ı t ·· -= 
1 1 k ·ı. h , . teruen· azamı su u e gos· _-:: 
ı>ar a te nıa. e} etlere dahıt ola- = t ·ı ... · ·h· l r ı d = 1 

k h ·d . . erı ecegı gı ı te eı.on a n· = 
ca zevatın er:ıe} en ev~el ~e - h" .1,. k 1 ı ı b·ı k -"" 
h . =- ı ı an a )U o una 1 ece = 
erşeyden zıyade branşında sa- = . . .. 

lahi t ·h · l'k 1 ..;. ~t- arzu eden tıcarethnııe- _ 
ye ve ı tı~asa ına ı oması ı- 1 1 b h .. .. k = 

lazımdı ç· ·ı k _ er e, u ususta goruşme -.. r • ızı PCe program en = .. .1,. § 
yüksek t .. k ·k h . k'l .1 = uzere, ı an memurumuz = 
• " nı eyetı teş ı euen - • .. . . ;; 
~ed.erasyon ~arafından tanzim ed- ~nezdlerın~ gonderılecektır. :.... 
mış olsa Lıle onu tatbikle mü- Hem ikdamın \C hem· ~-= 

kellef _olanl?rda ihtisas aramak -de müşterilerimizin meııfa-
zaruretındeyız c:: ı k k · · "h · = 2 Ç' ·ı · =at arını ·oruma - ıçın ı tıyar= 

k 
r- lZı enlı k~rogramın yalnız ~ ettiğimiz bu ilan Sf'ı b(•sti- = 

va ııane ve a ılcaten üst d - • d = . a ane = sın en müştt·rilerimizin :; 
tanzıını, mU\affak1yete \armağa = h ·ı·b ·ı ~ 

- ·ıd· O = er- ı ı ar ı e nu~mnrın -
kafi değ1 ır. programın tathi- = •- ı kl .ı • • -

. r . . . = 1ı1ı..a uca arınuan emınız. 
kindckı muvafıakıyettır kı gayeye ı = 
vusulü temin eder. Tatbikatta mu
' affak olmak için de hey "etlerin 
muhitlerinden muavenet ve teshi
lat görmeleri. hürmetle telak.ki 
olunmalarını istilzam etmektedır. 
Bu şart, teknik bey 'etler azaları· 
nın sporcular tarafından tanınmış. 
eahsiyeti daima muhterem kalmış 
zenttan mütesekkil olmalarını za-. :,; 

ruri Kılmaktadır. 
Şebriıı ikinci ve üçüncü sınıf 

kuluplerine mensup, isimleri hiç 
işidilmemiş zevattan müteşekkil 
bir heyet, hüviyetinde en yüksek 
ihtisas beratını taşısa bile muvaf
fsk olamaz.Çünkü daima tenkide. 
daima rnuahazaya maruz kala
cak bir disiplin tesis edemiyecek 
velhasıl nafiz olamayacaktır. 

Bu vaziyet mevcut anarşinin 
artmasından ve teşkilat içinde 
beliren inhidam asarının kuvvet
lenmesinden başka hiç, amma 
biç bir şey temin edemez. 

Bu noktalar yaklaşan intiha
batta nazarı dikkate alınmıştır. 

Yarışlar tehir edildi 

DAM 
ilan ücretleri -Tek siitunda aantinıi 

"·8 inci 11a' fıu!a 25 kuru~ 
5-6 ıncı .. 5G 

4 üncU "' 80 " 
3 üncü " 120 " 
2 inci " 200 " 

_ Bauka 'e ntÜf" ('Snti 'Halht• -= 
' T 1 1 ~ ;:: ı an nr. ıu ll"ı tarıie)c• tnhi Jir. _ 

Ticaret nnidurhc tıuııı, irketleı·iıı ;:o

te cili hakkrndaki ilanlarile katibi =: ' 
- adilliklcr H: auonim ııirketler 
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:;; kuru~ıur. -
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::·· .. :::· :il~.· J~ 
U.etlll Aceaıaıan: ~ 

Bmicb....S GaaleüelD ve tOrekMI 
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f"J Sefl'ı· ):tlııız <.uma. Pazar, Çar
" ohu ~uıılerı Hıı\tlarpu"'"'' uğra)il 

c ıktır 

(•::r:ı;,.f,•rl )apııu ,,.purlar ~ıılaıJ: 
l'rrı:f'mhr, ( ııwa. Pazar giiulerlul ta· 
Lllll'dea ,,.er. IJıı~dKrı•a•a)a ui;ra)r· 
••aL:ıır Ramar.!utııı !,irinci ge<'e11iuılı'JI 

Hınramm ,..uıuneu g<'N·•':ıt> kadar ht•r 
ı.;r.rf' Ha,darp11~11ya oğr. ~;ı<"aklır. 

I'') ı C ı ).:ıuı... Pu rte~i, Çul""'ıtll'I· 

bıı guıılcrl Ha)uarru ... ~- u ı ı)O· 
eaklız, 

l' .. J Srft•rl ,a·nız Pazar, Pr.rırmlıe, 

Cuma günleri IIa)darpaıaya uf:raya· 
caktır. l'alnı:ı Ramuaııııı biriol'i ııti· 
nünden Bayramın ııonuocu gününe 
kıular hı-r gün lf11)darpa~a~a ıııi:ra}a 
raktır 

1909 
1189 

Şehremaoeli Şark dı:tıırmea. 1 
lılillı btr Mı-tru __ 

Internaşonal l{olic 
• 
lzınir 

Kolec müdürü: dr. Cass Ar hur 
KoJecde 1929-30 ders seneai için 1 Eylülde kayit muamele· 

sine başlanmıştır. 
ikmal imtehanlan aşağıdaki tarihlerde dir. 
21 Eytülde: J'ürkçe olarak okunan derslerden: 
23 Eylülde: lngilizce olarak okunan derslerden. 
24 Eylülde: Fransızca olarak okuna~ derslerden. . . 

25 Eylülde: Herhangi bir sebeple gerıye kalmış ol.ın ımtıhan· 
lar yaptlacaktır. . 

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

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

Kolec Maarif vekaletince tam lise derecesinde bir mektep 
olarak kabul edilmiştir her sene Kolecin kadrosu tamamıle 
dolduğundan eski talebenin bir an evvel kaydını yenilemesi u· 
zumu kemali ehemmiyetle ilan olunur. Mektep hakkmda daha 
fazla malumat almak isteyenler aşağıdeki adresle Kolec 
müdürliiğüne müracaat edebilirler. 

U·• .. kutlar Hukuk 11.ıkimhı.,'lndeıı : 1'adı
ko) unde IJunkflr İmammda 1 ı<:tıklı 

çıkmuı okekta 10 numaralı hııııedf" sa· 
kine azı re Hanımın Kedıkl•} unde :\h ır 
lı oğhındn 'e sokağında bılil numııralı ha· 
nede akin İran tch'nc:ındaıı \eli Efendı 
ale) hine ikame C) \ediği w:cili akit ve ta· 
lak da\il!ınıu ye, mi muhakeıııe:.-inin \eli 
l fendi'ie ilanen tebligat icra cdildijH hal· 

İnternaşonal Kolec 
1ZMİR 

Merkez Post mcsi No.258 

AcdlaDar taırnfesH 
lOHaziran ta~hindenitib&renCumad~a:n~m~i:d:a~g~ü~n:le~r~e~m~ab~eu~s~a-d_a_I_a~r~-tt_•~~~~~~~~~~~ 

------------~--~~-- 1 - 17 19 2 l 23 25 l it 5 "1 9 ___ J 1 ___ 1~3 ___ _.::.:;~:,_ _ __.:.:..,__--:-JS;: ------
l'ı utlikt;on kalL. •• 
Kartaldan ,. 

B, adaılau " 
ile, be llıl.,o 
Durg:ı7.<laı;. 
Kıoeladar. ., 
Modadııı. ~ 
KadıkÖ)Üaılt•u. 
~Öpru)e \artı 

6 
610, 
6,25 
6.4l• 

ilO 
'l,SO 
7,-'5 

8,lO 

,. 
'4',10 

8,0~ 

7,o~ 

8,15 
8,30 

9.15 

9-
9.H 
9,:ZS 
9.~ 

J0,25 

10· 
10,10 
10 5 
10,40 

ıı.» 

ıı.~o 

ll 4il 
Jl,5S 
12,10 

14,05 
Hh 
14,30 
14,45 

15,"0 
ıs 4(1 

15,JS 
15 4• 
l(j... 

17-
1 ,10 
l • 
17,40 
18,0) 

18 (1 

Scfeı· No. 6 ---3----~1 0~----::1~2:--~1lı4r---~J6rı---·1ıis----::2~0=-----;2~2;-----:2ı ~----~- -~-~~~ 
., .... 

Kci;rii.k;;-ır.:i;;;-- 1,~-s:; ---~.ıo 
Kadıköyündeu " 
Modadan 
Kınalıdıua 

Durga~dan 

Hı- bclid,,n 
13. adadan 
KP taldeu 
Ptudı\u a 

.. .. 
.. 
•• 

8,35 
8.41 

!>.O" 
\ 'J ;l0 

9,SS 
'),4; 

9,50 
ıo,os 

ıo.20 
ıo,su 

lll,15 
ıo,a5 

11,05 
ıı.20 

11.35 
11,50 

12,15 
12.Sl 

)..!.·· 
12,:10 

12,50 
u.o~ 
;s,20 
,~~ 

13,35 
ıs.sa 

14,SO 
14,45 
ıs-

ıs.ıs 

15, lO 
l'>.;s 

ıs-

15,40 
15,SS 
16,10 

16,25 

li- lS.- 18,U;, 

17,45 
18--
18,15 
18,25 

18,4!:ı 

19 
19,15 
J9,JO 
}y,,,,, 
20.ııı 

}Q 

,., 
11 IJu i•arc>tlı ef.,rlt'r ,alnı7. p

1 
,. ınlrrlar Dıııbıul' olap SO f\lula kada~ )&p. •·aktır. 

L: 3 • \ hıl lur. <nh ,, tıb ... •f'n r.ı ..., l ı>L: ı• ""l"·· j, r a!J , ıüı.ı kiidar J .... r •uul<I'• ,. uluııauca \I' 
ıl rı lı-

19 

19,45 
o- . 

:.?O,IS .o 
20 1 

26 28 
..l,45 

. ' \} 

.!.., o 

r·ı 



Emniyet sandığı emlak 
nıüzayedesi 

l(at'i l'aı~aı~ ilanı 
Müz 'cıle Muhammen 
bedt<Ji Li. kıymeti Li 

lkraz No. Merhıınntııı cin! \ e nevile mevki ve 
ıml,temelitı 

Borçlunun 
ismi 

960 2196 6874 

335 810 6487 

375 844. 7743 

245 621 9016 

"S75 74.5 9272 

150 265 10804 

• 

115 ~34 13204 

320 680 13625 

551 1223 13764 

635 810 15965 

245 543 16399 

235 483 16410 

Cihangir mahallesinde Somuncuoğ· 
lu ve çeşme sokağında eski 4, 5 ve 
yeni 7 numaralı yüz on iki arşın arsa 
üzerinde bodrum ve çatı katı ile kirgir 
dört kattan ibaret sekiz oda bir oda 
yerine kullanılmakta olan üç sofa, bir 
daraca bir antre, bir mutfak, mutfak 
yerine istimal edilmekte olan bir taş
lık ve yüz kark sekiz arşın bahçeyi ha· 
vi bir hanenin tamamı Madam Mari 
Kasımpaşada Çatmamesçit mahalle-
sinde eski Tepcbaşı yeni çeşme soka-
j'ınc1a eski 2 milkerrer ve yeni 4 numa· 
ralı ve doksan arşın arsa üzerinde ah-
~ap iki buçuk katta dört oda, iki sofa 
bir mutfak, bir kuyuyu havi bir hane-
nin tamamı. Hüseyin Ef. 
Cağaloğlunda Cezri kasımpaşa ma· 
hallesinde Molla feneri cemiişerifi so-
kağında eski 25 ve yeni 15 numaralı 
yetmiş arşın arsa üzerinde kargir dört 
kattan ibaret yedi oda, bir sofa, bir 
mutfak, bir kuyu ve otuz altı arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

SUleyman Sırrı B. vasisi Halit B. 
Knmkapıda Tava-ıi süleymanağa ma
hallesinde fı:adiye sokağmda eski 13 
mükerrer ve yeni 15 numaralı elli ye
di arşın arsa üzerinde maa bodrum 
ktirgir üç buçuk katta üç oda bir 
koridor, bir sofa, bir mutfak ve otuz 
yedi arşın bahçeyi ha' i bir hanenin 
tamamı 

lçerenköyünde Üsküdar sokağında 
Kariye derunu mevkiinde eski 35 , 
36, :n, 38 ve yeni 34, 36, 38, 40 nu-
maralı yüz yirmi arşıh arsa üzerinde 
ahşap iki buçuk katta altı oUa bir 
sofa , elli arşın üzerinde bir mutfak 
ve iki yüz yirmi altı arşın arsada ve 
biri ahır olarak kullanılmakta bulunan 
ahşap birer katta üç dükkanı havi bir 
hanenin tamamı 

Kiiçükpazarda Hocahayrettin mahal
lesinde Leblebici sokağında eski 39 
ve yeni 55, 57 numaralı yetmiş arşın 
arsa üzerinde ahşap iki katta üç oda 
bir sofa, bir mutfak ve s ksen altı 
arşın bahçeyi havi bir hananin ta -

Artin Ef. 

Ali ağa 

mamı Mehmet AH Ef. 

Üsküdar<la Arakiyeci Hacı cafer ma
hallesinde Odalarici sokağında eski27 
ve yeni 16, 18 numaralı elli iki arşın 
arsa üzerinde ahşap iki bucuk katta 
iki oda, iki küçük sofa. bir kuyu ve 

ve Emine H. 

yirmi sekiz arşm arsada bir mutfak Mispah Ne. 
ve altmış bir arşın bahçeyi havi bir zihe ve Fat
banenin tamamı • ima Behice hanımlar 

lstinyede kürkçübaşı mahallesinde 
Çayır sokağında eski 33, 35 ve yeni 
41, 43 numaralı yüz doksan arşın ar-
sa üzerinde ahşap iki buçuk katta al-
tı oda, iki sofa, bir mutfak, iki ku-
yu ittisalinde yilz on arşın aruda ah-
şo1p bir katta bir dükkanı ve dört yüz Mehmet Ra· 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tam.a· if bey ve 
mı fhs:ln hanım 
Bakırköyündc Cevizlik fmahallesinde 
Hoban ve Istanbul caddesinde eski 
1, 2, 4 ve yeni 1, 3, 103 numaralı yüz 
kırk dört arşın arsa üzerinde ahşap üç 
katta beş oda, iki sofa, bir taş'ık, bir 
mutfak ve altında iki dükkanı ve ıtti-
salinde otuz be.' arıın arsada ahşap iki 
katta ve hane ıle rabıtası mevcut bir 
oda ve altında bir dükkanı ve kırk 
dört arşın bahçeyi havi harapça bir 
hanenin tamamı 
Ereaköyünde Sahrayı ceditte Kayıt· 
dağı Üsküdar caddesinde 158 nunıR-
ralı iki yüz seksen beş arşın arsa üze. 
rinde ahşap bir buçuk katta altı oda 
bir !ıOfa bir mutfak, bir kuyu ve yedi 
dönüm bin üç yüz on be~arşın bah-

Madam 
Agavni 

çeyi havi bir hanenin tamamı Nazife H, 
Beşikta~ta Şcnlikdedc mahallesinde 
Haseki sokağında eski 8 ve yeni 5 nu· 
maralı yüz kırk beş arşın arsa Üzt!rin· 
de ahşap iki katta altı oda iki sofa, bir 
mutfak, b< ş a ·şın iizerinde bir mutfak 
ve bir odayı ve bir tulumbalı kuyuyu 
ve yüz otuz arşın bahçeyi havi bir ha· 
nenin tamamı Ali Ef. ve Safinaz H. 
Üsküdarda Valdeiatik mahallesinde 
Meydancık sokağmda eoki 10 ve yeni 
12 numaralı yüz yirmi iki arşın arsa 
üzerinde ahşap iki katta dört oda, iki 
f;Qfa, bir mutfak, bir kuyu ve otuz üç 
ar"ın üzerinde ahşap bir mutfak ve 
yüz seksen ~ arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Ali Ef. 

~al! l J\ ı) A 1, E) lül 10. J ~~'' 
:===-= ------------ - = 

1 Şelırenıaneti ilanları 
.. 1 .................... .. Haftada 2 Lira 

T SITLE 
Ş ehremanetinden: Fatih ya· 

ngın yerinde Nevbahar 
molla Gürani caddesinde 5048 
harita numaralı arsa yangın· 
da 34, 36 metro murabbaı 
sahasındaki arsanın metro Magazamızda Bisiklet, 
murabbaına 200 kurut kıy· 
met takdir olunarak satılmak 
için açık müzayedeye kon
muştur. 

soba, saat, gramofon, 
elbise, otomobil ıastigl 

ve saire satılar. 
lstanLul Yeni postahane karşıc:ıncla, Eski 

Zaptiye cadue,:,İ .No 20-22 

Taliplerin ıartnameyi ıör· 
mek için her gün, milzayede
ye girmek için ihale gUnü 
olan 2 Teşrinievvel 929 Çar 
şamba günü levazım miidür
mülüğüne gelmeleri. Ha MIEIKüKÇD 

1'ele.f on lstanbul: 4197 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Galatada perşembe pazarında 22-14 No. küçük taş hanın 

nısıf hissesi. 
2 Tahta kalede nalburcularda 328 No. dükkanın rubu. 
3 Tahta kalede demir taş mahallesinde 18 No. dükkanın rubu. 
4 Tahta kalede mahkeme sokağında 22 No. dükkanın ruhu. 
5 Carşı kapıda tramvay caddesinde 79 No. dükkanın nısfı. 
6 ÇJsküdarda icadiyede sıvacı Murat 1-7 No. hanen.in ~~s.!ı-.. 
7 Usküdarda icadiyede hamam sokağı 31 No. henenın sulusu. 
8 Üsküdarda selami ali efendi mahallesinde reçper matyos 

sokağında 27, 29, 31 No. iki hanenin sülüsü. 
Müddeti müzayede: 10 Eylul 929 dan 2 Teşrinievvel 929 Çar· 

famüa günü saat on dört buçuğa kadar. 
Baliida muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz

olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı ınuvakkate ita 
ederek müzayedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf müdürlüğün· 
de vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
raporlarım görebilirler. 

Bir numaralı lstanbul nafıa 
fen mektebi müdirliğinden 

M ktep parasız ve lcylidir. 'F h il mü de i dört devreden ibare 
iki senedir. Nehari bir başlangıç dt:vre açılmak zarureti hasıl olmuş· 
tur. Bu devreye orta mektep mezunları imtihansız girerler. Müracaat 
adedi alınacak talebe adedinden çok olsun olmasın bu eyıatı haiz 
olanlar (hesap, ikinci derece muadelcsine kadar cebir \·e mükemmel 
musattah hendese) den musabakaya tabidirler. Yaşl 7 den 25e kadardır. 
Kayt zamanı: 1 ila 15 eylül arasındadır. Tedrisata birinci teşrin 
başında başlanır. Vesaiki lazıma merbutlu bir istida ile müracaat 
olunur. 

ı·· ~
0

1s;ıı1iı·hıı se;;····ı 
• Tam devrelidir. Bütün sınıfları me,·cuttur. • 
• falebe kaydına başlamıştır. Hergün müracaat olunabilir • 

ı Şehznde başında Polis merkezi arkasında • 
•••••••••• Telefon Jst. 2534 ••••••••••• 

205 605 16621 Rumelihisarında Alitorlak mahallesi· 
nde Çeşme sokağında eski kırk ve 
yeni 20 numaralı 143 arşın üzerinde 
önden ahşap dört ve arkadan iki 
kattan ibaret altı oda , iki sofa lir 
mutfak ve yüz yirmi Uç arşın bah • 
çeyi havi bir hanenin tamamı. Kemalettin B. 

150 1289 18409 Erenköyünde IÇerenköy lğri sokakta 
eski 13, 14 ve yeni 6, 8 numaralı yüz 
elli dört arşın arsa üzerinde ahşap 
üç katta altı oda, iki sofa , yüz alt -
mış üç arşın arsa üzerinde bir mut
fak ve bir odayı ve dört yüz 
seksen üç arşın bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı. Osman Ef. 

345 659 18567 Üsküdarda Kepçedede mahallesinde 
T optaşı sokağında eski ve yeni 82 nu
maralı yetmiş dört arşın arsa üzerinde 
kagir bir kattan ibaret bir dükkanın 
tamamı Hüseyin Avni Ef. 

215 724 18757 Erenköyünde lçerenköy caddesinde 
eski 57, 58, 59, 60, 61 ve yeni 62, 64, 
66, 68 numaralı elli beş arşın arsa 
üzerinde ahşap natemam bir hane ve 
yüz on arşın arsa üzerinde birer katta 
dört dükkanı ve üç yüz otuz beş arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı Süleyman Ata 

Yukarda Cins ve nev'ile mevki v~ müştemilatı yazılı emlak hir.a
]arında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 21 eylül 929 
tarihine müıadif cumartesi günü saat on buçuktan itibaren miizayedeye 
mUbaşeret olunarak kıymeti muhamminelerini tecavüı eylediği tak
dirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanrın 
mezkür günde sandık idaresine müracaat eylemelri ve on altıdan 
sorıra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur 
emlake evvelce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulun
madıkları ve başr-a talip zuhur eylediği taktirde evvelki taliplerin 
kefiyet etmiş addolunacakları toz.umu ilan olunur. 

Ş ehremanetinden : Zabitai 
Belediye memurları için 

yaptırılacak 228 kaput kapalı 

11: Tlyat:ro, sinema J zarfla münakasaya konmuştur. 
Taliplerin şartname almak 
için her gün levazım müdür-

: Şevki B. Komedi Dram lüğüne gelmeleri, teklif mek· 
tuplarını dil ihale günü olan ve varyete 

Ferahda : Komik Cevdet B. ve 
A nas tas bııle!d ve Tarza· 
nııı kizı. 

30 Eyhil 929 Pazartesi günü 
şaat on beşe kadar mezkur 
dürlÜğe vermeleri. lukilupta •: Ü. üdardıı Beyleroğlun· 

da Hi sei şayıa 
Ş ehremanetinden : Zabıtai 

Belediye talimatnameıinin 

Merkeıi idare Berliu 
1f>lef on lJeyoğlu 247 .248-984,985 

te İstanbul 2842,28-JJ 

Banka nıuamclatı 
ve kasalar icarı 

338 inci maddesiyle fikrai 
müzeyyelesi makamına kaim 
olmak üzere tanzim ve En-
cümeni Emanetin 19 • 8. 929 
tarihli ve 989 numaralarile 
tcıstik olunan madde sureti 
zire yazılmış ve mündereca· 

Zayi şahade:ame: Edirne lise: 1 
ıinden aldığım şalıadetnameyİ 1 

zayettim. Yenisini çıkartacağımdan ' 
eskisinin hükmü yoktur. 

tına göre muamele ifası lüzu
mu devairi Belediye müdü-
riyetlerine tamim edilmiştir. 
Alakadaranın malumu olmak 
üzere ilanı keyfiyet olunur. 

Zabıtai belediye talimat· 
nam<-sinin 338 inci maddesiyle 
fıkrai mUzeyyilesi makamını 

Sabahattin 

1 stnnbul dördüncü icra nıemur· 
luğundan: Hacı İsmail efendi-

nin lbrahim efendideki alacağının 
temini zımnında mahcuz ve furuh· 
tu mukarrer bulunan F atihde At 
pazarında Manisalı Mehmet paşa 
mahallesinin atik tezgahcılar cedit 
Omerefendi sokağında 59 · 7 N. 
bir bap dükkan otuzgün müddetle 
ihalei evvdiye müzayedesine vaz 
olu:ıarak 250 lira bedelle talibi 
uhdesinde olup kat'i ihalesi icra 
kılınmak üzere yüzde beş zamla 
on beş gün müddetle müzayedeye 
vazoJunmuştur. 

Hududu : Sağ tarafı medyun 
İbrahim efendinin, sol tarafı Sü· 
leyman efendi hanesi önü tariki 
am ite mahduttu. Derununda ma
hiye beş lira kira ile Mihran Ef. 
sakindir. Mezkur dükkan kagir 
olup derununda asma bir şiı-van 
vardır. Mıktarı mesahaıı 28 arşın 
terbiinde olup kıymeti muhammi-

nesi tamamı beş yür lir:ıdır. Talip 
olanlar 928-3551 dosya numara
ıile ve yüzde on pey akçalarını 
alarak 30-9-929 t~uihin<le lıtanbul 
dördüncü icra mernurlukuna bizzat 
veya bilvekale saat on dörtten 
16 ya kadar müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

J stan.bul d~rd.ilncü kra memurluğundan: 
Sabıhe ) egıme hanım hali hayatı uda 

Yorgaki Alistaki efendiden borç aldığı 
dört bin liraya mukabil vefaen ferağ ey· 
lediği Csküdarda hacı Hcsana hatun ma· 
hallesinde Paşalinıanı sokağında eski 9 
yeni 119.3 nuıııaralı bir kıt'a ar!la milte
veffiyeniıı \arisleri bulunan Aliieduin ve 
i\'uri beyler ile Fatma Ferdane hanıma 
intikali icap eden arsa yedi yüz lira bedel 
ile talibi uhdesinde ise de bedeli müıa • 
yede haddi llyıkında olmadığından bir ay 
müddetle temdidi müzayedesine karat ve· 
rilnıiıtir. Hududu : Cephesi yol arka!ıı 
deniz ı;ağ tarafı Fethi pa~ vereeele· 
ri in ıol tarafı Fatma Saide hanımın 

arsaları ile nıahdııt iki bin ııekit yüz 
ı;ek an hir lira murııbbaınıia muhte -
rek sahilhaue arsası olup deni7. tarafı 
toprak se,•iye.•ine kadar taf dıvarlı eokak 
ciheti ta~ dıvıırı k ısmen pkık içinde bir 
kuyu lıaıaµ biı lıınu1 ırk kedar muh. 
telif nırpa ,·e sııir ıı~a<; vardır. Seldı 
Jıin Jlirt )İİl ) etmiş iki lira kı}'ıneti mu. 
haınnıineli tehi olup fazla hede! ile almak 
\C d ılıa ıi)ad~ v~re.nınek İ&t<ıenlcr kıy 
meıı ıııuhaınııı ııııı~mın }Ü?dı· oııu ni•be. 
tiııdt> pt>) akçe~iııi l28 · B41A do }il nu· 
nıııra ı ılc l·ı:ıııbut Oorduncu icra i\le· 
ımır.uguııa ıııurac.:ıaı etmeleri ve ıo.J0.9~Q 
tariğınrlr ~ lll 14 den '(ı ~I\ knclıır tl)n 
111!'1 ... , 10 '· 'nr 'ı ıl.iıı ıılı•rıı; 

kaim olmak üzere kaleme 
alınan madde: 

Terkos ve ya Elmalı ıuyu 
geçen yerlerdeki fırınlarda 
Ekmek imalinde ınunhaııran 
bu sular kullanılacaktır. Bu
nun için lazım gelen teıi11t 
yapılarak musluklar hamur 
teknesinin başında teıis edi· 
lecek ve suyun abonuma 
asgari rrı iktarı fırının iıleye
bileceği azami miktarda una 
kifayet edecek derecede ola
caktır. Fırıncılar abune tedi
yat makbuzlarını her teftişte 
göstermeke mecburdur. Fı-
rınlarda mevcut kuyuların 
ağızları beton \'e ya mermer 
bi!ezikli olacak ve ağızı de
mır ve ya mermer kapala 
muh kemce kapattırılacaktır, 
Etrafı dairenmadar bir metro 
vüs' atinde çimento ile sıvana-
cak v~ su mutlak tulumba ile 
çekilecektir. Tulumba: muılu· 
ğunun önünde delikli yalak 
bulunacak. ve fazla sular ıı
karah ve mestur bir mecra 
ile lakıma nkıblacaktır. Tu
lumbadan fırın dahilinde ve 
hamurluğa yakın yerlere su 
isale edebilecek boru tefrişat& 
ve tesisatı saire yapmak 
memnudur. 

Terkos ve ya Elmalı ıuyu 
ı geçmeyen mahallerdeki fırın

ların kuyularından usuli veç
hile nümune alınarak ıulatı· 
nın nitritten iri ve Ekmelr. 
imalinde kullanmağa el~eritli 
olduğu tahakkuk edene tu"'I 

lumba konularak hamur ••· 
hall!ne kadar boru fe f tmek 
şartıle bu suyun dahi hamur 
imalinde kullanılmasına mü .. 
saade edilecek ve fakat ıılc 
sık su tahlil ettirilerek mü
levveıiyet eıeri görüldilğü 
anda kuyu set veya temhir 
edilerek bununla ekmek imalı 
menedilecektir, 

, .................. ~ .... ":'l'.T'o"o"M.\~\ .. \Vl.".:IW~ il Abon~~·t~erl 
~i Türkly~ iı;-Jn: Seıı.clil: ı 7ef 
u .\Ilı ı-,lık 900 
:: .. <1!00 :: l ç ııylık ,. 
;: EC11ebl lllbdehder Sdıı 5 .. ,. .. rılı 3300 

I·; '' •1 '' Ahı •:lı\ )6-0 
•• .. ,. Cr ' l)uO 
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omısyoııun an: : -- .............. ,,.. ,,, ................. ~....................... k B a}burttaki \..ıtaatın ilıtı)acı clnn duz \..ırmn uu knp.ılı .uırlla nıilnab.asa}a_ onun~ 
tur, ihalesi 15. e) itil· 929 pazar günü Bıwhurtta n keri batın alma komı ) onuu 8 

yapılacaktır Taliplerin Ba, burtıııkı rmzkOr konıı ) orıa rııtlrurıuıtl rı. 

K . '} · · ı ı· ı k alı zarfla munaka aya k.oıımuc. onyadaki k ıtantırı ı ıtırncı o an 'er ı nıa ı pırıııç np . • 
tur. İhalesi 29 • h lul. 92<1 Paıar giııııı "nat 15 ttı Korı)ııda uerı_ ı;atııı alma ko

mis) onunna )&pılacatır. ı nliplrrırı .,on)aı.ln 1 mı ıkOr koınıı;)OllB m urarııntları. 

O rdu için 2000 bat,ra~ 150 bakır bü,iil\ kaı.-ın, 200 h.:ıkır ,.~ tavası• 2000 bakır 
karnvAna, 200 bıtl, ır lılhiik Qiizp.t'ç, 300 ha\-ır ku<tlk katan. ka.ı:ıalı ~.arı la alınaca • 

tır. lbalcqj 25-e lül-929 çar nınha •unu s.:uıt 14 te ' ıp lncııktır. ra_lıplerın şartnamelrn 
komi yooumuzd~n almaları ve nnıııuııeıl'r koınıı.)onda gormrlerı ve ıhalc gtlmiııde 
teklifnanıclrile wuraı.:a tları. 

Ordu ihti) acı için kuınas \'e acıtnn ciheti n keri) eden 'eritmek ,artiyle 4~0 tam 
takım kışlık elbi e 'e 500 b.aput ile 300 kal ~-nmaşırın ma5arıfi airesi m..ııcah· 

hidine nit olmak hıere inıalhcleri kapalı zarf u ulıl ınunah D)n konmu tur. İhaı si 
25 Eylul 929 torılııne ıııu ndıf çııı nnıl,>:ı g 1 Y .ııııt _15 te 1 1 ıılıulda hndıldıda koın . 
)Onumuz nıuaıknsa salouıında )dpılacal,tır. Tahplerın. şartname uretıni )irmi kunıs 
mukabilinde almaları ,e ıc\dıfnnm lerıııı §artnanıedekı tarzdıı ıhzar ılc komi3yon ri)&· 
setine vermeleri , 

OOrdu ihti)acı için 600 tam takım )'&ılık' elbi•e kapah zarf usulile munakasava 
konmuştur. liıak i 25 C) itil 9 '9 tnrihine mu ndif çar~anba günü saat 14 le lsta~-

bulda fındıklıda komi } onumuz ıııunakasn salonuııda yapılacaktır Taliı)lerı'n t 
· · · · · d • ~ar namı• ıuretını yırım kunıı mukalıılııı e alnıaları ve tcklifnaınclerıni •artnaınrıl • ta d 

b ·ı 1. • • • l . ,.. eKı rz a 
:zıır ı e .. omısvon rıyasetıne '\Crme erı. 

1000 adet verli mamulatı \'elense kapalı zarfla mtinakao k İh . • . . ~a}a onmuştur, alc 
· . ı:;lıml 16 9 .1)2C) pa1;ırtt'~ı r-umı .ıaı 1:> tir. l'.ıliplerın " rtnanıe v 

ne ını gorınek uzre hergun 'r ıLtlnakaşcl\ a j ıirak Pllf"rl'kl"r· .• e nul mu-
l·r · k ı k ' ın ogun o anttan evve tı-k 
ı ve temıoat me ıup arım nıa · uz mukabilı Ankara uwrk, t ı k 

ri)a etine te\di eylemeleri. ez sa ın a ına onııs)onu 

6 O adet ycılı n i11ulat alanıan sistemi kompilet efrat binek eğer takımı kııpalı 
ı.Arfl münak &}·a onııııuur. Ihalr 11ünu 14 n 9'"' t · · t 

15 · T ı· l • • . ı-- • .., • L-'1 cumar csı gunu aa 
tır. a ıp erın fBrtname \ e numune~mı J?Urtıll k iııre hrr rrtı •· k · t' 

rak e.!ec~'· 1 rin .. ı ki ( b u Vl' muııa ns:ı)a l" ı-
'+ .filA e o ~un o ıaatıan e\ \ ı • le ı 'e teminat meL:tuplarını uıcrkcz satın al· 

ma komısyonuna makbuz mukabilinde te liın C) lemelcri. 

S ükedeki kıtaatın iht.iyacı olan ekmek, ığır eti, kuru ot kapalı zarfla münaka!.:ıya 
konmuştur. İhalelerı 21 · Eyl!ll · 929 tarihinde saat 16 da Sökede a~lceri satın alms 

komiR\ onunda ~ apılacaktır. Talıplerin "llkrdııki mezkur koıııiqvona mlırat'aaıları. 

B ursa, Mudan)n ve B nı\ırmııdııki kıtaatm ıhthacı olan l ıı kapalı zarfla \C ayrı ay· 
rı şartcamelerle !Ilüııakasa) a konıııııştıır. Ilıall'leri J7. E) liil . 929 Salı günü ant 

1 ıS' le Burr..adıı a kcrı satın alma komisyonunda )llpılacatır. Taliplerin Bursaaaki mez· 
kür komi ) ona mı.iracaatları. 

A nkara merkez ihti}acı olan sığır ve kO}Un etleri kapalı ı.arfla münakasaya kon. 
mu.tur. llıalc i 22.,., hil-929 pazar günü aat 15 te Ankarnda merkez satın alına 

komi )Onunda )apılacak.tır. Taliplerin şaıtrıame suretini komi .. vonumuıda görmeleri 
\'e teklifnamelrini temioatlnrile bernlıer Ankaradaki mezkfir koo;İS)Ona ~ermeleri. 

20 e ro tk t ı a; m uı u:ı r u de nıii v .. edılecektir ka· 
palı ıarflıı mııııukıııııı)ıı l;onulmu tur. lhaleaı 25 • l:.)101 • 929 tarıhıne 

nıUsadif Çar§:ınıba gilnu aat on dört bııçuktur tnliplerin şartname 'e nunıunc!ini gör 
mck ~z~re her giin A~karado merkez satın alına koını } onuna ruuracaatları. Mimaka· 
saya ı~tırak edeceklerın o gün 'e s:ıaıtao evvel teklif ve te,minat oıektuplarımn nuı.k· 
bu; mukabilinde nıczkOr komis)on ri)a etine tevdi ylemeleri. 

K apah zarfla ihal~ edıleceği i.lıln olunan Sam un garnizonunun arpasına vcrilen 
8 kuruş 75 sanlınt pahalı J?ciıiildıı~tmdcn 3 <) • 929 tıırihimlen itibaren bir ııy 

zarfında Samsun asken satıu alma ı,omi yonunca pnzıırlıkla alınacaktır. Tıılipleriıı 
Sam undaki mezkur koınis)ona muracsntlım. 

I T efenni, Burdur, Antal}a \C denizlideki kıtactın ilıti~acı olan arpa &)Ti ayrı şartna· 
melerle \'C kapalı zarfla n.iınnkasa)a konınuii'ıur. ]haleleri 1-biriııci teşriıı-929 b&lı 

gUnU 'lefconi eaat 8 de Burdur 9,30 da Antal)a saat 14 te ve Denizli saat 15 tc I par· 
l.4da askeri satın alma konıis)onundn )npılacnktır. Şartname suretleri koıniS)Onuınu:u!a 
me\euttur. Taliplerin şartnnnw ini gormek üzre ı omi ) onumı :a ve teklifnamelerini 

M
verme!t llzre de ıeminatlıırile beraber Ispnrtadaki ıııezkar kom;s} ona milracruı.tları 

nıaa ~e charındnki kıııı:ıtın ihthnc olr.n Sade }Dğ kapalı zarfla munaka
0 

aya 
almş k~~~~ı ~ur. llııılesi 11· \ lüı-929 çar nnha ~mu aat 12 de .Maııısııdıı 0 keri satın 

leri ve tek1;J.:a:ndıı _>~pılnc?ktır. Taliplerin şartname suretini komisyonumuzda görm&-

D iyımbeltir \e l~~~nl~ !edıın~tl:ırıle lıcraber Manısadaki mezkür komi yona vermeleri. 
na kasaya k 1 a ısın ekı kıtaatın Hapanatı ihtiyacı ol:ıu nrpa kapalı zarfl:ı mil· 

. onu mu~tur. lhale,.i 12- 1 ·1 029 b .. . de askerı liatın ııl . ' C) u ·, t>er9en e gunu saat 14 de Dı)arbekir. 
nıa komı Yoııuııc.lıı ' 1 kt 'l' 1· l . l . kom is) onıı mu ıc.:ııul:ırı. • apı nen ır. 8 ıp erm >ı)arıbekirdeki mezkur .. ~··········-······· ... .._.... 

ı Uçüııcü l olordu satıı;;İ;;.";;k:;:.i;·:.;~0000•1 
: ............................... _ y undan ......... -... . 
K 

aramandaki k.ıtnaı il fi)ııcı it"iıl ıc..ıoooo k 
1 
............... .., .. ..._..,..._.~,~•ı.-o•~•~• .. • ... •-• .. ••• .. , ... ..._,..._,~•~•-• 

lecektir. il aleci ll F) hil <)29 ... A.ııt on ~o J~ııkık p~zarlık. urt'tile mulıa)aa eid. 
sini görmek 'fC i,tirak etmek Ot.re Kamınandıı~~ ı~~;n c~ılccel.'tir .. Talipleriıı. şartuame
ilAn olunur • ma koaıısyonuna mliracruıtları 

S 
elimhe•ve Damı paQa kı~lnlarında teraklinr edrn \Uz b' 'k'I 
reler 

1
,;zarhk ııretile atılacaktır ihal ,.j 12 l·\lul . 9~~ 

1 0 m1ıkdarınd:ıki giib-
1 '1 1 1 . I' r"en ıe ~uııb ~at o 

be ten itibaren )apılacn' ır. a ıp f'rın ırtnaqw inı ~ıırnı ll'rı 'e .:ı ı d il· 
.. la · 1 komı 'onu muzda lı h r nanı(' c ) azılı 

olaıı cekildekı tc'nıinat Ti) e azır uluıuııelan 'ilün olu 
~ nur. 

K ıtaat ihti)nCı için 1157459kilo kurtı ot 'eP996 çeki odun pazıırlık euretivJe mub 
)aa edilecektir. ihalesi 12 · ~~lül 929 Per cınLe gunü saat on dörtterı. itilıare: 

yapılacaktır. 'lalipleriıı ş.:ırtnı:uııe ını pırmelcrı e 
1 
artnıımede )nnlı olan şekildeki te. 

minntluri)le k uıİ:.)oııuınuıd:ı h..ı ır bulµuın<ıbrı ı.ım olun ıı. 

.................. ~ ........... ~ .. ········~-~ ................. 1 Döı düııcil kol ordu satınalına koınisyonundan: ı ..... -.................... ~ .................................... ~ 
4. K. O. irtib.ıtt zabitliğine 

Eski•chir kıt at nın ihtnacı olan ( 30100) kılo ~ı~ır etıh• ( 7500) a<ilo kO\un eti 
28. 8 · 929 dıııı tıb:ıren ı'20J gun muddt-tle \e kapalı /il r u-ulilc münaka .l)ll kouul

: dıığtındau telıp olnnlar şeraiti ğrenmek uırc her guıı ,e )t'\nıi ihale olan 19.9.929 
çarşamba gilnü aaııt 14 te teıninatı mu\akkatelerilc komis..,·oıın gelnıelerı. 

, . ~· K: O. irtibat zabitliğine _ . _ 
Kolordu k taatıııın. ıhtı)ncı ıçiıı (1500) kilo ı,uru fu ul e ( 1500) l\ılo bulgur (7;>()J) 

kilo pııinç ve (6000) kılo mercimeğin pazarlıl.la mub yaa t'dih·ceğinden ş .. rtuaınesiui 
görmek ve pey ıilrıucık. ııte} enlerin her giln komisyona ınüracaatlan. 

Kilo 
11000 
14500 
14000 
11000 
5500 

Cinsi 
Bulgur 
ı uhut 
~oğan 
Kuru fa ııhe 
Mercimek 

~noo l'ınoı; 

İrtibat zabitli~ine 

28-8-929 tarihinden itibaren bir ay zarfında paurlıkla 

28-8-929 dan ıtibarcn bir hafta temtlit ve 4-q-929 çar5.lnlın 
gunu saat (l4) te ihaleleri icnı edilı..:rc tir. 

1 \d<1ehirde Hava .kıtaatının ihti)~cı için yukardıı }tızılı 6 kalt-m erzakın hiza 8 
nndali.ı m ıulıat ' çhılo ınuba)S cdıleeeklcriııden talıpl r n · d k · ı ı ri c }eHnı muııpenın e 0 
nııli)'OD& i> me e • • 

• 

A 

aı m 
• 
l'J 

u sene Tıp talebe yurduna imtihansız olarak 
l(al •111 edilecek taııı devreli lise ı11ezuı1larıı11ıı ka
yi mü deti eylülün yirmisine kadar temdit edil: 
ı ıiştir. Talip ola 1ların bir an evvel mahallen 
sı]ıl1at ve ·çtiı11ai n1laveı1et müdür1iil~1eriı1en1ü· 

yelkenci ,·apurları 
Karadeniz lük 

11 
E\LUJ, 

~a ~~atla n1ua111 Jleleriııi il(111r 1 ve vekalete 
de ~ıııeleri. 

. . . 
ffüll· 
ö 

Günii akşamı Sirkeci nh
tımmdan harekerle doğru Zon
guldak, lrıf'bolu, Samsun, Or
du, GiresoD, Trabzona Sür
mene ve Rizeye gidec~ir. 

Tnf ilat için sirkPcidr. Yel. 
kenci Hanında kain acenta~ı· 
na müracatla. 'I el. I tanbul 155 

En ak ve Eytam Bankası Adana 
Emlak idaresinden Gnıeue traş bi· 

çaklarının ima
linde yapılan 

Adanada rf aksitle Satılk Emlak ve Arazi 
Teminat Mevkii 

:HtZlrily.ıs paşa dairesi 

Sisli pıışa dairesi 

" " " 
" " " Hamaliye Durmuş ağa 

• ,. 
" 

• n • 
" " ., 
" 

,, ,. 

Cınsi Numarası 

Zemininde iki bap mağaz 
ve bir medhal fevkani 1 oda 
1 kişe 1 koridor ve arka
sında arsayı müştemil bi· 
nanın 1-3 hissesi. 
Alışap depo 
Garaj 
Fırın 
Mağaza 

22 
24 
26 
2 

21-23 
29-31 
20-18 
10 

idarehane 1~ 
Mağaza 14 
idarehane l6 
Sinema 00 

Mesahası 

1 metro 
arsa 741 
bina 652 

24 selı!mden 
14,.-ehmi 

Senelik icarı 
Lira 

1100 

2200 

500 

2500 

. 
en son ıectübclerdc, bunların 
saalam Shtfficld çdiaıodco mı· 
mili ve y1Uıcnmrı pek keikin bu• 
ıunmıııı hııscbilc bu bıça)tlı mo
uıddıt ddıbr moıııcrih bir SU· 
rette traı <llunablmw rcspit 
edılmiştir. 

Yol:ı ç{kmoıdan evvel bir pe· 
~et almlnw dcrhıw cdliııL 

Qillette 
" ,, ,, Mağaza 13 

K yırlı kariyesi Tursua- Tarla dönüm 
lu aya J yo üatü 7 50-500 1350-625 

375 
450 

Kayırlı kariycsi bozgunlu • 500 
" ,, hendekli n 600 
n " kara yer D 1000 

Karataş incirleri ,, 2852 
750 

1150 
Hevkilerile evsafı mahsusası balada yazılı emlak ve arazi satışı müzayed("ye konulmuştur. 

1 - Müzayehe (kapalı zarf) usulü iledir. İhale 2 teşrini~vel 929 tarihinde İdare Meclisine niyabetcn 
teşekkül edecek hey' etin marifetiyle Adanada icra edilecektir. Talip olanlar her mülkün hizasında gös
terilen mikforda teminat iraesine mecbur olup bu teminat verakasını teklif mektubu ile beraber makpuz 
mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli iki peşin olmnk üzere sekiz senevi taksitte istifa olunur. 
3 - Talip olanların Istanbul, lzmit şubeleriyle idaremize ve yahut Ankarada Umum Müdürlük 

Emlak MUdUrlüğüne miiracaatla mufa sal tartnameleri mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde 
bir nushası bir lira mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına rapteylemeleri icap eder. 
~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~!.-~~~~~~~~~~--

r·~i;k.itlhi. ·~;i;;;;i; ·s·~;l~~i;;ko;i·s~~;: ~~·d;~; .. ı 
····························~························ Saman 

Kilo 
60000 : Haıbh e Mektebi için ) 

110000 : U\ ari • • ) Bir Şartnamede 
70000 : Taburcu naklıve• • ) 
3000 : Tıbbiye ~lektebi için .. 
6000 : Hındar paşa Hastanesı ıçın 

40000 : Pi)aıle ııııı: Mektebi ıçin 
7500 Kulelelı lise:ıı ve orta ~lt·ktebi için 

296500 : 

Ballida mahallerile hizalıırında mılctarları muharrer iki şartnamede olan 296500 
kilo amanın paıarlığındaki iatlıırı galı i!orülmü olma!iından tekr~r p zarlığı 10 • Ey: 
101 • 929 alı gümi ~ant 15 de Harhi} e Mektelıi ycıneklıanell'n rnundekı mahallı 
nıolısu undn irra h ılııuıcaktır. Talıpleriıı artııan.eleri ıçin kom ıs) onn uıural<!latları 
ve iqtıruJ.. içinde pıııarlıh. mahallinde hazır buiuıııualerı illin olunur. 

r~ ....... n~ci~··;;ı;~~~i~;;~ · · k~;~r~;;~~..ra;; ·-···1 
~···-······--·-...................... -.. -~ . .---

Milli ~füdafafl vekaleti lstanbul deniz fabri
kaları UtllUIU mudürlüğünden: 

. Paıarlıkla inınl e<lilccck olan Lir adet patalvauın şeraiti ienuİ}esiııi anlmak üzre 
fabrık.:ılar umum mudiırliiğüne her giin muracaatlnrı. 

--....--... ________ _.___ ---------·---------------
Marınara üs li balıri ve ınustahkenı 

mevki kuınandanlığından 
Kilo Saat 
42~0 Sadeyağı 12 EyHll 929 perşende 14 de kapalı zarfla 
7440 Pirinç 12 929 • IS de Aleni münaka1a 
5700 Fasulye 12 • 929 • 16 da • • 
5700 Nohut 12 : 929 • 18 de ,. " 

.. l- Mıkturları yukarıda yazılı dört kalem erzak kumandanlık efrndı 
ıçı~ ynnl!11ı:ıda yazılı cşkalde münakas konmuştur. ,.. 

... - 1 alıpler şartnamesini görmek üzen· kumandanlık karargahında 
satın alm ~ komisyonu riyasetine müracaat el neleri. . . 

3- Munakasaya iştirak edecek talipler evvel emirde dıpozıto ak· 
çelerinı ve }a ban <a kefaletnamelerini Kocaili meıkez. mal müdiriyeti 
ve:mt sine yatır r k alacakları makbuz ve ticaret vesikalıırı ile taı ihi 
mczk Arda sn tın '.llma komı&yonunn mt.iracaatları ilan olunur. 

iLAN 
Istanbul tramvay şirketinden: 

İstanbul tramvay şirketi biletçilik vazifesi için talip aram_aktatr.h 
Bu vazifeye talip olanlar cuma ve pazardan mada her gun ıa • · 

leyin 9 ile 12 arasında ve akşamları saat 15 ile 18 arasınddab91~11atada · ·· at e e ı ır er Ha}'neman hanında şirketin hareket kalemıne muraca · 
Biletçi olmak isteyenler atideki şartları haiz bulunmalıdırlr.r: 
1- Türkiye tebaasından olmak. 
2- Yaşı 20 den fazla ve 40 tan aşağı bulunmak. 
2- Askerlik vesikası yolunda olma~· 
4- Yeni harflerle okuyup ya:ıabılmek ve hesaptan imtibaa 

verebilmek . 
3- Hizmete girmezden evvel tıbbi muayene neticesinde ıihatte 

bulunduğu tebeyyün eylemek. 

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

Adana Askeri Satın Aln1a Komisyonu 
Riyasetinden: 

Ad nadaki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf usulil münai<uayg var.· 

1 •Sığır eti yulaf 28·8-929 tarihine müsadil çarşaaıb1a gunu 11Mt 

lOud:n yapılan münakasa netic·esinde taliplerin teklif etmiş oldu~la:-ı 
fiatlar gali göriildüğllnd.en. r~t ed.!lmiştir. Ber mucibi lc~nun yırm~ 
gün temdidine karar verılmıştır. Yovmü ihale 21-9-929 tarıhfn~ .'"Oba 
dif cumarteıi günü saat 15 tedir. Taliplerin şeraiti aDl•oı•k ıçu; .r' 
gün ve vakti m~ayyeninde yüzde yedi buçuk teıv:natı muvakkate erı 
Adanada askert satın alma komisyonuna müracaatları. 

------~~__,__-------~~------------------
Jandarma imalathanesi 

müdürlüğünden : 
El . d .. .. .. J d ma alayınca kapalı ı.art usulilf. sıııtın 

azız e uçuncu seyy~r an ar 9 · u 
1 k 

.. t b. k· ı 8 nıünakasası 16-9~92 pazartcıı guo 
a ınaca · yuz o uz ın ·ı o arp d 

t 15 d El 
. d kO loy kııraraihınd ınubav a konH•foııun n 

&- e aıız e meı r 8 " • ı · d 
l kt T ] 1 C•kfır koıniıy'>na mur c atları aıını ır. 

ynpı n<'n · ır. n ıp rın m .. 
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20 Mode i ir [a e 
durınadan cift sürerel{ 

· Her traktöri", 1 7 gün ve l 7 gece 

.> 
yeni Ve muazzam bir dünya rekoru te-

• • • 
sıs etııııştır. 

Küçük bir (ate p · l er traktörü Kaliforııi yada pek Çeti11 

bir tecrii]Jeyi ınu,raffakıyetle ]Jaşarııııştır. Arkasıııda onlu bir 
disk pullıığuıı an ı11aa a 9 O paveıı ( i o) si<: etin e 
l(ültivatör olduğı1 lıalde Tral{tÖr on yecli gün 011 yedi gece 
mfıte111adiye11 're )Jİr saııiye ))i)e dur111a]{SlZlll çalışarak btl ]ıtl
SUSta}{İ eski dünya re]{ortlllll 158 saat farl\J.a kır1111ştır. 1""'ec
rube Kaliforııiyada, Riyovistada, Aıııeril(a lıi1kuı11etiııin l(a• 
liforııiya ziraat enstitüsü ııezaret1ı1cle yaıJ1lı111ştır. 

Tı·al(tÖ:r u nıüc det zaı·fıııda 2217~60 l(iloınetre l(atet
miş ve 1263 A (r toı~ı·ağı sürii11 zeı·'etıniştir. 

Tı·aktör, lazııııgelen heıızin ve },.ağı almal{ için de dı1ı·
n1amış ve icap et ·kçe yaıııııa tal(ılaıı taııl<Jaı·dan yi1rliı·
ken henziıı ve )7ağ alnı ştır 

Bıı ~tecı11f ))e kate ·ılil eı in lıeı· ııevi toı1ral( işleı·i içiıı ne 
kadaı· şayaııı eııın ·yet ve sağlanı )Jiı· tı·aktöı· olduğunu bir 
bir defa dalıa is ıat etıııeliteclir. 

Tlirki~e için umumi vekili: 
Kemal Halil, Mehmet Rif at ve şürekisı 
ldarelıaue ve satış yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddesi ro 168 
l'elefoıı Beyoğlu 7 4·2-7 43Telgraf:1 atko 

::i · Garaj ve tamir yeri: !ii Ayaspaşa Jandarnıa karakolu başında 
:.: 'relefon Beyoµ;I u 1755 

Köhne Malzeme Satışı An bar Tamiratı 
Tütün inhisarı . umum müdürlüğünden: Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 

idarenin Toptaşı ve :•er'iye depolarında mevcut köhne ip, kana- Ortaköyde Fcr'iye yaprak tütün deposunda rıntım ile ebniyenin 
viçe ve marka bezi p1:rçaları pazarlık suretile satılacaktır. izahat tamiratı icra kılınacaktır, Taliplerin her gün gelip şartnameyi alma· 
al llak isteyenlerin her gün müracaatları ve 14-9-929 Cumartesi günü ları ve pazarlık için 14·9-929 Cumartesi günü saat 10,30 da Gala
sa t 0,30 da Galatad"" mübayaat komisyonuna yüzde 7,5 teminatı )atada mubayaat komisyonunda yüzde 7,5 teminatı muvakkatcleri HP 
r• ·~ 1 ,. "" j ilf:' hrınn-.~ı .... , l • ., · 

Sert sabunla uvduğunuz çocuk ~amaşırlrıııı 
tahrip edersiniz. 

Yavrunuzun refah ,.~ ılılıatirıe ı,:amaş'ırımn Jıiiyük te iri vardır. 

Bunun için çocuk çamaşll'lnrmın yıkanma~ıntt bü ·ük ihtimam lfizınıdır. 
Yavrunuzun çama:.ırlnrını daima temiz Yı! )'l'ni gibi aklamak için 
LÜKS kullanmalısını:ı:. 

L C KS üıı hafif pulları çaına;:;ırlarm i,ize! indeki bütün pisliklcrJ 
!;tkarır ve yeni gibi yuınıı~ak 'e temiz haline getirir. 

it LK l'•O•• llVU HOTHUI LllllTED, POltl' 5Ul<LICRT, aNCU.ND 

:••••••• Feyziati Lisesi l\1üdürlüğunden •••••••: 
: 15 Eylulde tali kısım ve ilk sınıfla mezuniyet imtihanlarına ve: . ,, 
: Eylul nihayetinde tali i]k sınıflar yoklamalarına başlanacaktır. : 

=•••••••••••••• Programlar sonra bidirilecektir ••••••••••••••= 
ŞişLi 1~ERAKKİ LİSESİ i\1ÜDÜRLÜGC DE T: 

1- MEZUNİYET 1MTİHANLARI: Tairih zümresinden 15, tabii 
ilimlerden 21 fiziki ilimlerden 24 eylülde yapılacaktır. 

2- Diğer sınıfların yoklama ve ikmal imtihauları da 21 eylülde ve 
tedrisatada ay sonunda başlanacaktır. alakadar talebenin bu tarihlerde 
mektepte bulunmaları . 

> Eski İngiliz saatleri satın alırız.,. 
"LONDON,, markalı dıvar onsol saatleri alırız. _- .• 

~ .. ~ Çarşuyükebir M uhafazacılar No. 25 - 27 Rifat ..-~ 

2 • • k l d İ 1 komi yo ıııcı o or u sa 111a ına nundan 
Mevkii 

Susığırlık 
Balıkesir 

Erzakın cinsi 
Ekmek 
Buğday 

2. K. Umum ) Yulaf 
mevkii için ) 

Miktarı 
89,332 

180,000 ) 
360,000 ) 

1,470,000 

Usulli münakasa 
Kapalı .zarfla 
Pazarlıkla 
Kapalı zarfla 

Kapalı zarfla 

Cins ve miktarlariyle mahalli teslimleri balada yazılı erzakt 
mütenevvia 15-9-929 Pazar günü saat 15 te ihalei kat'iyesi icra kı

lınacağından taliplerin mezkur günde Balıkesirde 2. K.O. satınalma 
1 komisyonuna müracaatları. 

!Müsabakaya iştirak şeraiti 
' için yapılacak ilan 
Tütün iııhisarı uıııuın ıııüdiirliiğüııden 

1- Tütün inhisar idaresi, tütün t:kicilerimize tütün ziraatinin 
nasıl yapılacağını ve zer' usullerini, şartlarını öğretmek maksadile Ak 
deniz ha valisi, Karadeniz mıntakası (Artivin ve Taşova dahil) Marm. rıı 
havzası (Trakya dahil) ve şark vilayetleri için ayrı ayri olmak üzere 
bir (Tütün ziraatı kitabi) yazmak için bir müsabaka açmıştır. 

2- Kitaplar her mahallin yerli istilahlarını kullanmak suretıle 
tütün ekicilerimizin anlayacağı ve kavrayabileceği saf ve açık türkçe 
bir lisanla yazılacaktır. 

3- Yazılacak kitaplar ilan tarihinden itibaren üç ay zarfında 
tütün inhisar idaresi umum müdürlüğündeki (tetkikat ve neşriyai 
komisyonu) na gönderilecektir. 

4- Bu dört mıntaka için yazılacak olan kitaplar, bu husust• 
hazırlanan müfredat programına mutabık olacaktır. 

5- Müsabakaya giren eserlerden birinciliği kazanacak olanlar• 
beher kitap için 200 zer lira verilecektir. 

6-· Beğenilen eserlerde tesavi olduğu takdirde resimli olanları 
tercih edilecektir. ! Kitaplar, iki nusha olarak ve daktilo ile kağıdın bir tarafına yazıl· 

1 mış bulunacaktır. .. . ·: .. 
8- Bu kitapların mufredat programları Jstanlulda galatada tutun 

1 

inhisa:- idaresi umum müdürlüğündeki (tetkikat ve neşriyat komisyonu) 
ile mülhakattaki tütün inhisar idarelerinden alınacaktır. 

,__ -· 
l(iralık kagir hane ve dükkan 

Abdülhamidi sani vakfı mütevlli kaymakamlığından: 
0 

28, 
Bcşiktuşta akaretlerde 60,72 numaralı hanelerle 1·3, 7, l 6, 12 . . 2 ' ın-

29. :32, nu~aralı ~~kkanlnı. bil!nüzayeue icar edilec~girı.den :;;eh~i lı?lı~dtl~İf' 
cu salı glınunden ıtıbareıı yırmı ğüıı mliddetle alem muzaye~e~ e '~ı. nelııı 
tir. 1alip olanların ve daha ziyade malümat almak isıiyenlirın tcşrınıe da 
'k" · b ·· ·· 1 d h ı kü de 5 ı n.ınıartı ı ıncı çar.,am a gunU aat on uçe ca ar ma a tı mc:ı r be 11ıe 
mUıe\•elli ka\ mnkamlı&ına ve 'ev mi mezkiirun saat ou ııçunden onl ... rı ~ 

d ı · "' · · · ·ast ,,iM" ' • ka ar tanhul e· kaf mıı llıriyetirıd idare f•ıırilmrnıne mura• _ ..;;:: 


