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Darülfünun nırtnşa ınacı11sesl-Gazetecaıerlrıı mullııakemesı Hıngnıız 'lflle>SlYI ınıasnn l!r{aırşnOanacal!< 

Maarif vekilinin dünkü nutku 
ile darülfünun mea' ele ıi artık bir 
tntJ'ele olarak ortaya konulm'14tur 
Memlekette halli lazım gelen bin
bir mevzu üzerinde her gün darül-

~ünunumuzun aelini bekliyorduk. 
u meı' eleler yalnız idare edicileri

:. iz.'. detif, har vatandatı her gün 
u!uııdilrdütil halde, en bU,ük 11.ia 

ınueueıeanlııin gilztde rllkllnlerl , 

~·~ . Dede-, Dır tllrlü, dllfilıadük· 
erını mealekete itittirmedilar • 

Avrupa ve Amerikada her giln 
okuyor ve işidiyoruz ki, tekniğin 
bat düıadürücü ilerlemesi hep da· 
riilfllnun profesörlerinin laboratu
Varlarından çıkmakta, hukuki, 19'i· 
hıai ve iktisadi mea'eleler, hep bu 
tnüe11eıelere menaup alimlerin 
1ınza11nı tatıyan bal ıuretlerlai 
buiınaktadırlar. Dünyada harpten 
•onra ıaüzmln bir maraz lıalini 
•lan t•nj ve para mea' eleainin halli 

l~in toplanan ilk beynelmilel Brilk
••I malt konferaa11 darülfünun 
l>rofeıörlerinden mürekkepti. 

1 
• Cenevrede muhtelif zamanlarda 

I nıkat eden beyaelmilel konferanı· 
arın hemen hepıinde devietlerin 

resınt deleıelerlne kendi darülfu· 
nunlarınıı meaaup profeaörler riya
ıet •diyor18J'clı. Dilnya)'I meşgul 
•den beyneımllel hakem meı' eleai 
ve La Haye dWeat adııleti aizamna
nı 'h eaı ep profeallrleodea mllrekkep 
konferanslarda hallediliyor. Bu gün 

hiç bir memleket ,..,ı.tur ki halli için 
Uğraştığı mea'eleleriıade, haktkatea, 
lbtiıaı sahibi profeaörlerinln reyine 
ınüracaat etıneıin. 

Hele iıtiklallerini yeni kazanan 
ve yahut yeniden kazanan • genç 
devletlerin icra ıandalyalannı bile 
Y•ne darülfünun profesörleri işgal 
etmektedirler. Bu adamlar, o san

dalyalarda bir invanın müme11ili 
olarak detil, fakat ıenelerce, mü
temadi say ve tetebbü aabaaında 
"• yalnız ilim ••kile mükiifa ti anan 

kuvvetli ve tereddil~ilz bir ihtisasa 
taYanarak, ellerine aldıkları mes'e· 
•leri hakikate kalbetmek kudretile 
oturmaktadırlar, 

t' lnkilabımızı yaratan, memleke
ımiıi kuran kuvvetli inkilipçıları-
lhııın t k 'b y a tı ları doğru adımlar, nı a· 
•tikin···· ti t f d cı, uçuncu vaıı a ar ara ın-
g:~i takviye ve tarsin olunmak lazım 
liy 1

, .141, bu takviye ve tanin ame
be~~ı Yükıek ilim mile11esemizin 
tes)~ başlı iştigal aaha11dır. insaf ile 
'f lift olunmak lizımgelir ki, maa

rı "•kili darlllfuıaundan nihayet 
~•ırarı bir fealiyet ve tabii bir vazife 
ııteınektedir. Muhterem darlllfunun 

t
emininin nutkunda ıllyledlti gibi, 
arih· f" ı yarım asra varmayan darül-
ununumuzdan ileri hamleler ve yeni 

Ufuklar istenilmiyor. lıtenllen şey, 
atılan azimli hamlelerle eaaaen açıl
ını, olan ufuklarda inkllip icapla
~ııı, heye~an ve aşk dolu ilim ve 
ırfan hareketleri vilcuda getirmektir 
Darülfünun muhitinden çıkıp yayı
lacak ilim hareketleri her vatandaş 
kalbini teshir etmeli her dütünen 
dimajj'ı memleket me~'eleleri üzerin· 
de vaııh fikirlere laal edebilmelidir. 

Darülfünuadan tahadetnameıi 
ol~ her güzide tllrk, geçirdiği ırüne 
cıdden kuvvetli bir yarın llive ede· 
bilmelidir. Şabadetnameyi alanla
rın, maarif vekilinin de itaret et
titi gibi, adetler! çok olmayabilir. 
KUi ki, bilğilerl, iman ve beyecan
larile kitleleri tahrik edehllılnler 
ve memleket ilmini kurabilıinler 

işte bugünkü inkilibımızın ~:. 
kiki ruhunu tercüme edecek bir 
darülfünun l 

Ve ifte, genç ve lnkılipçı veki
lin, feyyaz bir alev dalgası halinde 
bu yükıek ilim ocağına giren güzel 
nutku da, memleketteki inkilip vaz. 

iyctinin ilim cepheıinde ki tecelli
sinin de arbk yakın olduA"unu ha
ber vermektedir. 

Ali Naci 

Dünka muhakemede vekil Haydar Rifat Bey Filo Cumartesi gelecek ve 
tahkikat dosyasının celbini istedi. Heyeti hakime muhteşem bir 
.,imdilik buna lüzum olmadığına karar verdi: progran tatbik edilecektiı'e 

GAZETECILERllıı DÜNKÜ MUHAKEMESiNDE ALiNMiŞ BiR RESiM. .. 

lr~a tahkikatı dolay11lyle yev· 
mi tllrkçe gazett:ler aleyhine ikame 
olunan davaaıa rü'yetine dün ikinci 
ceza mahkemealnde devam olundu. 
Dünkü celsede yedinci istintak da
iresinden gelen müzekkere okundu. 

lıtfatak dairesi irtifa tahkikatının 
heıoüz bitmediğini, Maliye vekaletin
den bir doaya istenildiğini bildiri
yordu. 

Gazete vekillerinden Haydar 
Rifat Bey, tahkikat doıyaaının cel
bini istedi. Heyeti hakime şimdilik 
buna lüzum olmadııtına ve karar 
ıuretinin celbine karar verdi. 
~ 

Maıaırnf veklDR 

Cemal Hüsnü B. 
dün de 

mektepleri gezidi -------Maarif vekili Cemal Hüınil Bey 
dün de bazı mektepleri tefti' et
mit ve öA"leden ıonra Maarif emi
nliğine gelerek bir müddet ıonra 
kız muallim mektebini gezmiftir. 
Vekil Bey kız muallim mektebinde 
dershaneleri, laboratuvarları ve jim
nastikhaneyi dolaşmış ve memnu
niyet beyan eylemiştir. Cemal Hila
nü Bey bundan sonra, Selçuk kız 

san'at mektebini gezmlt ve mek
tebin son ıene zarfında ihraz etti
jli tekemmül dereceıinden memnun 

"kİıldığınıP 'miştir. ....., _____ _ 
M(Jılb>adeDecıe 

unı umi i-;ti
ma var! 

Milbadele komiıyonu heyeti um• 
umiyesi bugiln de toplanacak ve 
bir türlil bitmek ve tilkenmek bil
miyen müzakeratına devam ede
cektir. 

Bu günkü içtimada bilhaaaa bi
tarafların verdikleri muhtıra ilıerin
deki milnakatalar ileriletilecektir 

lçtimaın her zaman olduğu gibi 
bararetli olaeağı tahmin edilmektedir 

Diğer taraftan Muhtelit milba ~ 
dele komiıyonunda bitaraf aza M 
Rivas komiıyon riyaıetlnden ilç a; 
mezuniyet almıtbr. 

Bu miiddet zarfında M. Rlvaı 

Şlliye fidecektir • 
••• 

M. Rivaıın mezuniyet alarak ilç 
a için Şiliye fitmeıi yeni bir me
a~le doj'urmttur. Bu da malum ol
duğu lizere Muhtelit mübade!e ko
miayonunda bitaraf olarak bır relı 
bir de aza bulunmaktadır. 

M. IUvaı bitaraf aza olma11 
dolayııile Komiıyoaun bir ki9l ile 
faaliyetine devam edlip edemiye• 
ceA"ini ve bu takdirde tarafeynden 
birinin ltira11 meı'eleai batıra gel
mektedir. 

Bu günkil içtimada bu cihette 
menu bahıolacaktır. 

MG~i umumi muavini la•ail 
Hakkı l!hıy esasen Cumhuriyet ve 
MiDi,..t gazeteleri aleyhinde yeni 
davalar mevcut olduğunu ve bunla
rın tevhidi ioabecleceğini, binaena
leyh istiıııtak daireıine yazılan mü
zekkerenin telcidinl istedi. 

Mahkeme de bu talebi kabul 
ederek 19 tetrinievvel cumartesi 
gününe talik edildi. 

Gazeteciler aley-

hi~!. !~~e~=~~b~a~~~! 1 

Kadriye baaım ve alleıl hakkıat. & 

Cumhuriyet reflklmizde intifa ed
bir ••kale ıaünaabettle Kadriye 

haaımın zevel F alk bey tarafından 

bu gazete aleyhine BOOO liralık bir 

taıı:ınlaat davaaı a~ımıtbr. 

Bundan batka Milliyet refiki

miz aleyhine de "Y avuznıın deniııe 

indirilaeai hakkında yazılan b(ı 

yazı dolayıııiyle müddei umumilikçe 

bir dava ikame eclllmif(l~. 

Bu davalar ikinci ceza mahke
meıinde rilyet edilecektir. 

Ağır cezada kardeş katili 

Bütn katillerin ezeli 
kalkanı : ''de ligim!,, 

KARDEŞ KATILININ DÜNKÜ MUHAKEMESiNDE 

Un kapanında Hacı kadın ma· 

balleoinde bir evde beraberce otur
duğu kardeti Hac~ı sarhoşluk ve 
kadın yüzünden bir gece öldüren 
Abmedin muhakemesi dün ağır 
ceza mahkemeainde bitirildi. 

Ahmet deli olduğundan bahiıle 
kendisini bbbı adlice mÜfabede al· 
bna aldırmıştı· 

Dünkü celcede Tıbbı Adlinin 
verdiği rapor okundu. Bu raporda 

Ahmedin katiyen deli olmadıtı bll
dlrlliyordu. Mubııkeme bitmi9 oldu
gu cihetle müddei umumi muavini 
Burbanettin bey iddiaıını ıerdederek 
Abmedin kardeıinl bir kadın yü
zünden ve ıarbotluk eınasında 
vurduğunu ve aklının tam olması 
dolay11ile ehliyeti cezalyeyl haiz 
olduğuau ıöyliyerek tebevvilren 
katil filllnin faili olmak üzere mücri
miyetlni telpe etti. Muhakeme müd
afaa ve kararlçln talik edildi. 

Cenup hududu- Müslimiye civarın-
muzda bir şaki da beş 

ölü olar aktutuldu Fransız tayyaresi 
Adana, 8 (Huıuıi muhabirimizden) 

- Cenup hudutlarında metbur ıaki 
Yado hududumu%u geçmek ist~rken 
jandarmamızla mü1ademe neticealn· 

de malyyeti ile beraber ölü olark 
iıtiıal edildi. 

.._lngiliz sefiri geldi 
lnglliz aefiri tehrmize gelmittir. 

Adana 8 [Husuıi muhabirimizden] 
-Teırinl:vvelin altısında Milılimiye 
tayyare karargihınd!"n uçmuı olan 
bet Franıız taYYareaı yandı. 

Adanada kredi 
kooperatifleri 

Ad 8 (Huıuıi muhabirimiz· 
den] ~:Jaık fırkaaında !<re~i ~oo
peratiflerl hakkında milhlm ıçtıma-
lar oldu. -~enı•İ 

Limanımızı ziyaret etmesi te
karrür eden lnaiJiz filoıu cuma~
teai ıaat 9 da gelecektir. Filo, Amı
ral gemiıi Kilin Elizabet, tayyare 

' gemiıl kuvajuı, Amiral yab, 3 tor
pido muhribinden mürekkeptir. Cu
marteai günü, reımi ziyaret günüdür. 
Aktam lngihz sefaretinde büyük 
bir ziyafet ve balo verilecektir. 
Pazar ıabahı saat 11 de Amiral 
Taksim abideıine bir çelenk 
vazedec11ktlr. Filo, Limanımıza ge
lmeden evvel çanakaleyi de ziyaret 
edecektir. Amiraı ve mayeti erki -
aı pazar akıami Gaıi Hazretlerine 
arzı taalmat etmek ilzre ekispireıle 
Aakaraya ırideceklerdir. Pazar er
tHI ,ıııuilulen itibaren Ankara da 
rea•I kabullere ipt.idar olunacakbr. 
Gaııi Hazretlerinin o ~n ıaat 16 da 
Amlralı buzuruıaa kabul etmeleri 
ümit edilmektedir. 

Salı günü lngiliz sefiri Ankarada 
bir ziyafet ketide edecek ve milte· 
akibende Amiral ve maiyeti Ankara 
yı terkedeceklerdlr. 18 Teırin cuma 
gtlıı.11 Limanimızda tayyare ekser
dzlerine b .. laaacaktır. 

Buııa Cumarleai 1abahı da de
vam edilecektir. Ekzenizlerl halkın 
görebilmeai için Sarayburnu ile Mo
da aruında yapılacakbr. 

19 Cumarteal Tlirk erkim aıke. 
riyeainiıa h11wr11ada aynı ekzeraizler 
daha vaai mlkyaııta ve daha fenni 
ıekilde icra edilecektir. 

Filo 20 t ..... inde linuuıımızdan 
hareket edecektir. 
Filo futboleileri 18 tetrinlevvel cuma 
günü ıtadyoada Galatuaray ile 
maç yapacakbr. Ayaı güade Modada 
:ıabltan bir teıaie maçı yapacaktır. 
19 cumarteıi 16 da ..,ıı.lr gazeteci
leri Amiral gemisinde kabul edile
cektir. Tayyare gemiıile Amiral ge
mi.tini mııayyea günlerde halk ta 
ıueblleeektir. Flloaua ziyareti mil· 
nuebetile kolol'dıı kııaandonlltı 
tarafından yapılan programla 18 

teşrinievvel günil lngillz tayyarele· 
rinin yapacağı havai talimler prog· 
ramı berveçbi atidir: 

Merasim programı 
12 - Teşrinievvel 929 saat 9 da 

Jstanbula gelecek olan İngiliz amira
lına yapılacak merasim porjj'ramıdır; 

1 - lngiliz donanmasını Tilrk 
donanması namına karşılamak üzre 
Hamidiye krövazöril 12 Teşriniev~el 
aabahı dolmabahçe önünde demırll 
bulunacaktır. 

2 _ lnıriliz filosu boğaz açıkla-
rından itibaren merasim abşıryapı· 

lacaktır. 
3 - lngiliz donanmasını meraıim 

atışını müteak ip denizden Hamidiya 
ve karadanda selimiye kışla11 önün• 
de ihzar edilecek batarya ıelim •· 
tışı yapacaktır. 

4 - İngiliz filoıunun limana 
muvaaalatından aonra ıe]im için 
Hamidiyeden gidecek ilk bahriye 
zabiti ile beraber mihmandar ola
rak tavzif edilmif olan deniz kay• 
makamı Yusuf Ziya bey de gide· 
rek amiral• kendini takdim ede· 
cek ve maiyetinde kalacaktır. Bun• 
ları müteakip amiral cenapları ev• 
veli vilayeti, badehu kolordu ku· 
mandanhğını ziyaret edecek ve ay
nı günde iadei ziyaret oluaacaktır. 

S - Ziyaret için amir.al cenap• 
lan Dolmabahçe rıht,ımlaa çıkacak 
ve yine aynı rıbt•mdaa avdet ede• 
cektir. 

6 - Karaya çıkarken ve avclı9-
tinde Dolmabahçe rıhtuaında l.tu0 

bul merkez kumand&AI, ~ ve 
kara bölüklerinden bir tabuNa Ilı• 
tiraıa yapılacaktır. , (1aat 10,SO ela 
hazır ba.lunmalı) 

7 - Ziyaret ve kabul ıaa ... 

tunludır: 
A ) - V aliııin Vlliyette ıut 

11 dir 
[ Mabadl S ncl ıaalıifealzde J 

Garip bir zabıta vak'ası 

Kastomoni meb'usunun saatini çala~ 
yankesici saati satamayınca bir • 

şeker kutusu içinde polise iade etti .. 
Bundan bir kaç elin evel feD• 

rimlze ıeleıı Kaıtomoni meb'uıu 
Cemal Bey zabıtaya müracaatla 
çok kıymetli bir saatini yaakeaicl
lere çarptırdıtından bahıetmit ve 
saatin bulunmaaıaı iıtemiftir. Bu 
müracaat üzerine yankealcilerle ae
tıul olan ikinci tube üçüadl laıım 
memurlanndan bir kıamı ta• bir 
hafta mlltemadi takibatta buhllımuı· 
lar ve ıaatın 1atılma11 ihtimali olan 
yerleri ııkı bir taruıut altına almlf 
!ardır. Bu taraaıut o derece oaln bir 
ııırette tatbik edUmit laadıae, bun· 
dan ıonrald aaflıa11 ltltıarlle c:idclf 
heyecanlı bir vaziyete ~ " ya 

bi t.ırl'ii aat· nkeaici çaldıtı ıaatı r mi tir 
mak imkiııını ekle edeme t . 

Vaziyet lnı ınerkude 11r .. , dlln 
SlincA laam bat memur Hamdi 
bey poıtadan bir mektup almıftır, 
[ S. 157 J markaaını tatıyan ~e~ııl 

d bu mektupta, yankeaıcllığe 
a am, b 
yeni bafladıtını. fakat :ıa ıtlllWl 
takip ve tazyikinden bwederek bu 
ıan'attan yaz ıreçecepi ve Cemal 
beyden çaldıtı ıaatl bir türlli elin· 
den çıkaramadıtını, yani sat ..... 
dıtını ıöyleyerek kllprü altındaki 
emanetçi Sultana da bir paket bı
raktıtını ve bunun alınmaaını beyan 
etmekte idi. 

itte bu mektup üzerine diln Bat 
memur Hamdi Bey emanetçi Sulta
naya gitmit ve hakikaten orada 
kendi namına bir paket bırakılnnt 
olduğunu görmilt ve paketi alarak 
mildirivete ıelmittir. 

POLlsE ŞEKER KUTIJSU fçlNDE 
İADE EDiLEN SAAT 

Mlldiriyete ıeldikten ıoıır• paket 
polia müdürü Şerif beyla llailnde 
açılmıt ve içi feker dolu olan pa• 
ketbı oıtaaında, b!rdeablre, hokka
bazın kiilabındaa çıkar gibi, Kuto-

. b'utu Cemal beyin kımet• moru me 
tar aaatı meydana çıkmıttır. 

Eline ıeflrcllfl bir aaatı 1atnıa
ğa muvaffak olaayarak miidlirly~.e 
öndetmete mecbur olh.ıt bu yan

feıecl gibi dig~r[erlniu de birer 
birer 111abı bal etmelerine dua ede. 
!imi 
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Heır~OıUll 1Da1r m se0 De 

OLEN 
Bir ~ l'1D eftl lltaahl- blr 

ıapa aemtinde aekaenlik W. llııtiyar 
{UınGJ. itiraf ederim ki, beaim gibi, 
kerUeri-U. ,OZ bi.de biri de bu za
ba ı .. tıN, olamlai bllmederdi. 

Meter bu Ht 1a7ot btıJ<ik bir 
tahal7et l•lf. !Um, fen, felaefe, sl· 
raıet, tedbir h• 79 yattndaki mer
lau•UJ1 tahaıada ke•alial bulmuı. 
Bu hafta geleıı Avrupa gazetelerini 
açnnz: öleala ıaaaı, fikirleri, lllH· ı 
leld laakkında bir ıHk\l 7a.11ya teaa
düf edecekainiz. Telgnf mwkerle
ri•i:ıin varidab bu 61ümden dolayı 
arbaıfl Bizim raı:etelerimi:ı ise bu 
cilumtihnul hadiseye .. lr iki a~tır 
haaredlyorlar. 

Acaba bu yaman adam Wm? 
Bilmece. Bu ıon derece me4hur, 

U.ld• ıid• ve bealm hiç bllmedltf· 
miz ıat HqmetlG Oçüncü V aailioıı 
huretlerldir. 

Bir p.hıa la•lne aumero konuna 
o, bir hüldlmdardır. Bizde saltanat 
soktaıı kaldınldıtı halde bu zat nuıl 
oluyor da •tıçQncü,, adedini muha
faza ediyor. Vaailioa hazretleri Or
todolu ldliaeslnln Reial idi 

Ö,le büyük bir bq ki bGtan 
Raayaa111, Romanyanın, Sırblatanan, 
Yuaanlıtanıa, hatta Afrlkaaın or
tutndakl Habet dlyannm Allfthll 
olaa miiaHebetleri kendisi ile g8rO
lürdQ. Ne garlpi bu fiçüadi V aailioau 
ben biç bU..iyordum ve lamlnl an• 
eak nfah dolayıaı Ue 3trendlm. 
c.ıan.. .. .. yorum. 

Bd cehli :aeden? Çünkii mGte
Yeffa patrik kendini göstermiyordu. 
Nasıl sröste~aln? Türkiyede, OD dört 
milyon nufus arasında yalnız 99,077 
ortodoka nr: 140 ta bir tekf 

'ı Bu adz peder, bu haşmetlQ, 160 
milyon ruı Hladını, 6 milyondan 
fazla kendi dilini konuşur Yunan 
evladını Ye dahıı sairlerinl bırakıp 

hurdalı::i dokHn dokuı bin oğul ve 
ku1annın arasında yaşıyordu. Her 
halde PatrUdn fıtanbulda, Türkiye
de yadırsramaaı ıerekl 

DeYletln aiyasetine, muahedele
erin lcabatma kanşmak hakkım ve 
haddim ôetlldlr. Lakin bu aiya
nt haricinde nasarf olarak dütün
mek .-e mulıterem karileriml öyle 
dütllnnıete 11evketmek hürriyetini 
haiz detfl miyim? Ortodoks "Papa,, 
ıının yeri burası mıdır? Ukrayneda, 
KleY şehrindeki Lavra maıaasbrı, 

.\1aaroz yanm adaıı, Atina şehri, 
Romanya, Strbiıtan, Habeşin Adls 
Abeba p )'ltehh, HaUçteki Fener 

ı.. mahallesinden daha uyğun bir ma· 
1'ar detil midir? · 

Fe1terde yan gelip oturan hfr · 
.Patrik başını kaldırsa SGleymanly~ 
camlalal r8rilr; i"Ün cfimhurlyet 
;bayramına, Afyon, Dumlu pınar ( 
tzaferlerlniıa döaümtıne teaadüf ede
rae muau.ep olur... Y acl ellerde 
kalmıt mukaddu bir babaJ Ne) e 
ihtiyar patriklere bu aıkıntıyı çek
tJriyOl'lar ? 

Ey koca Fatın ikinci Sultan 
(?dehmetl Öyle bir bata ettin ki 
Jhili onu tamir edc~iyoru:ı ... Biza~s 
! imparetorluğu devrınde patrik hır 

hiçti. Kayıer onun yGzüDe bakmaz
dı. 

Vakttl• Konyadakl Çelebi efen
di •• idi lae patrik te o lcff. fatlb-

zabıta romanı: B 

;An nan on 
cnnayetn 

Yazan: SKOT 
Aau öailae konulan yemekler

dea ziyade bu ıödere dikkat edi· 
yor, 1emeklere elini bile ıGrmiyordu. 
Mamafih cevap vermedi, yüzO mah
zun bir lf ade &ldı. Salona geldiji 
saman çebreainde bu hilzGn iÖrül
miyordu. 

Smith israr etmedi, Mıabr We
a therby ile baıka bir bahıe dair 
konut••ğa ba ladı. Nihayet Madam 
Weatlaerby aözlerinl keserek aordu: 

-Bu aktam nerede ıezecekainlz? 
Smith tereddütsOz cevap verdi: 
- Kaybolanı buJmata gideceR"fz. 
Aaııa elinden çatalını dn,nrdü; 

is1<emlesbin arkasına daya11dı, bu 
sözleri ıüylcyea adauıı dikkatle 
tetkilıta ba4ladı; bakıtında beaı dik. 
kat. hem de endite okunıyordu. 

Ağır ağır aordu: 
- Ne demt:k ittiyonunuı? 
Smith ce\•ap verdi: 
- Ne dcd 'm e onu demek isti

yorum. Bir şey kaybetmek her gün 
hepimiz;n başına gelen hallerdendir. 
Fnk at değerini verdigimıı takdirde 
kaybetti .. hnixı bu ln.bWriz. 

te Fatih patrilda mndaheaealne 
mağlup oldu. Kayser konataotio 
Drarazfs Paleolosroa'un ordulannı 
yeoen Sultaııı Mehmet patrlkio bile
leriwe yenlldl. f.t .. buldald ill-4eri 
kotdu, papazları ltollsdı, yuıl pa- • 
yitahhna dı9arıdaa lnnıtıyaa ahall 
bile retirtti. 

Patrik ne yaptı? Oımanb salta
natının zahirde kulu, kölesi patrik 
Bizans imparatorluğunun varlai ol· 
duğunu ilin etti 

imparatordan kftlan Hltaaat işaret 
lorini boynuna g~çlrdi. Bu, bir mü
eeYher kartaldır. Müdaheae ile, rıf
vetle, tedbirle, aiyaaetle devlet için
de pek te gizli olmıyan bir bevlet 
kurdu.Yrnan mlllyetlni muhafaza ve 
teamiye etti. Bu tarih pek sarihtir. 

Milli Türkiye, harirninden bu 
kadar Yunanlıyı çıkarıp türklerle de
ğittirdiğl halde lstabulda, hali, 100 
bine yakın rum patriklerile birlikte 
kaldı. 

Eveti Bugün patrik aramızda 
hiç bir tey değildir, namı anılmıyor. 
Fakat yunanlılar Jçin bir timaaldir. 
Bütüa ümitler onun etrafında teme
asül ediyor! Yunan milliyetinin mu
hafazasına da, ihyasına da bu ma
kam yardım etti. Dia, ortodolu 
dini, •Ullyetf, yunan milliyetini 
tuttu. Bunun içindir .ki yunanlılarca 
din ile milliyet bir ,eydir, ayrı ı•· 
yn dejildir. 

"Mukadderati tarihiye" atlı ki
tabınun, ikinci basılıtının 397 acJ 
sahifeıladc patrik üçüncü Yuald
m'in meşrutiyetin ilanından pek az 
evel fr sız ediplerinden M. G. De
ıchamp11' a aöylcdikleri ıözleri nak• 
lediyorum: 

"Efendiler! Ben biçare bir pa
pazdan batka bir .şey değilim. Eari 
dlitmüt bir koyun aürüaünün u.
vallı çobanıyJm. Ciımani biç bir 
iktidarım yoktur. Hayatım tehlikeli, 
ınevkiim güçtür. Her dakika ırkı

ma, mezhebime, mflletime yabancı 

olan bir kuYVetin karakuti hüküm
lerine tabi'im. Seleflerimla tarihJnl, 
çektiklerini, tabi o1duk1arı keyfi mu-

ameleleri, can çekiımelerini siz pek 
ali bi!ininiz. Bütün bu fel~ketlere 
ra-ğmen onlar nevmıt olmadılar. 

Onlanıa mezara yaklattıkları vakit 
-kJ ben de timdi kendilerinJ takip 
ediyorum • verdikleri en son naaı· 
h atler hıriati)•anJarı tergibe dairdi. 
J.dı, ben de istikbalden eminim 
efeadilerl Her kesten iyi aruaraınız 

ki ben bir fikir, bir gaye temsil 
ediyorum, İşte, maddi aczime rağ· 
mea bana büyük, nihayet.iz bir 
kunet veren bu fikirdir. Fikir, er 
geç, emri vaki denilen vahıete ga
lebe eclecektır. Manevi kuvvetler 
maflOp edilemez. Hiç bir fey bu 
fikre karşı ırelemez. Bu fikir, can 
sahibidir. Bizi dört uırdanberi eair-

geyen, koruyan budur. Bizim kurtulu
tumuzu m\lbenir olan şafağın Uk pa
rıltısını 6Jmeden evci srörecek olur
sam kendimi bahtiyar telakki ede
ceğim.,, 

.... Eski terleri 1330 da naklet
t!~im bu fıkrayı okuyanlar olmuftu. 

Anadolu felaketi o tarihten •o· 
nradır. Şu f ıkramı tenezzülen oku. 
yacaklar bulunurs:ı kendilerine min
nettar olacağım. t 

CELAL Nuri 

Anna sordu: 
- Maksadınızı hafiyen mi ifade 

ediyor ıunuz? 
Smith sakin bir tavırla mukabe

le etti: 

- Hendesi bir ııhhatle konuşu-
yorum. 

Aw:ıa birdenbire sofradan kalktı: 
- Bir kaç dakika sonra haıırııu, 
Dedi. 
Genç kız odadan çıkarken ka

pının perdesini kaldırdı Smith rene 
hizmetçilerden evvel davrandı. 

Ev sahibine hitap ederek: 
- Vaziyeti Madam Wcatherby 

ye anlataanız iyi olacak .. 
Sonra yemek ıalonundan çıkıp 

aokak kapııımn yanında Aıı:ıayı be
kliyordu. Keakin na:ıan renç kızın 
boynunda ince bir albn zinciri fÖt· 

dü, yemekte iken zincir boynunda 
deR"f l, ucunda aaılı olan ıey Miaı 
Woatherbynin koraajı içinde kaybo• 
luyordu. 

LimHim denilen büyük bir lüka 
otomobille kapıda bekliyordu. Si
aalth ıenç kı.ıı otonıodlle bindirir· 
ken biraz tereddüt etti, fakat uaza. 
n dıkkati celbedecek kadar cl~til. 
Filhakika caddenin öte tarafında 
bir takai otomobilinin durduğunu fa
rketmişti, Defektife ş<Syle geldiki 
taksinin şoförü limuzin!e pek fntla 
f Iti'-tadar oluyordu, Bhdi • .ter r~ '-a 
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iBRET ALALIM 

Cemiyeti beledlye içtimaı 

Ihlamur mesiresini alıp alma· 
mak için münakaşalar oldu! 

Çeaaiyeti Belediye dh topla•· 
dı. Felaketzedeler için Tır.ıbıon Hi
llli ahınerlne tehrlmiı naatna g&n
derilen bet bla liraya Tırabzon 
belediyesin1n •elen tetelds:Or telrı
rafı okundu... İktisat müdlriyetiniıa 
buz mes'elesi hakkındaki teklifi 
bütçe cncümealne havele edildi. 
Müdiriyet bu teklifte elyem yevmi
ye 45 ton buz iatlhsal edilmekte 
iset!e kafi ge!mediti cihetle 
Kadıköyünde rene Karaataç mez
bahasına merbut 50 tonluk ayn bir 
buz fabrikaaı iaıaaını ittemekte idi. 

Geçealerde Cerrah pa9a hnata
neai yanıada yapılan paviyonlar 
için cemiyeti belediyece son defa 
olarak 140 bin lira tahıiaat kabul 
edilmltti. Fakat bununla ancak pa· 
viyonların inşaab bitmek ilıre ol• 
duğundan tefri1Jat için para kalma• 
mıtbr. 

Binaenaleyh makamı emanet tef· 
rifata aarfedllmek ilı:ere yeaiden 
35 bin Ura talep ediyordu. Bu ta· 
leple bütçe endimenine havale e
dildi. 

Şehir ıulannın inta•ı için evvel
ce verilen tahaiıatın bitmeal haae· 
bile Bakırköy ıu yollan taıaatıaın 
bir an evvel ikmali için münakale 
auretile 9 bin lira tahalaat .erildi. 

ikinci celıe yarım eaat •onra 
açıldı. Bu celıede Şehremini Mu-

hiddin bey de hazır bulundu. Geçen 
haftaki lçtlmnda Ihlamur meslreaf
nin 'ehir namına · aatın ahnma
aı 11.kkındaki makamı e .. anet tek· 
lifi •iddetli mllnakaıaları mucip olm· 
uş, neticede bu bapta şehremini beyin 
bizzat izahat vermeai kararlatmıf 

b. 
Bu itibarla ~elae açılınca Mu

hiddin bey kalkarak dedi ki: 
- Vaktile Ihlamur meairealnia 

emanet namına aatın ahnmaaı hak
kıDdaki tehlif muvahk aöröfmüt 
ve 011 bet bin liraya kadar pazu
hk yapmak (izere bana aalahiyet te 
verilmifti. 

Bu aallhlyete lıtinaden ihlaıaur• 
Jann ' aahlplerile koauıtum, onlar 
bu •e.lreyi IS bht liraya blu aat
aıata muvafakat ettiler. Bu itibarla 
bu mea'ele hakkıada tekrar müna
kaşayı lü:ıumsu:ı addederim.,, 

Bu beyanattan sonra gene aza
d .. , baıılan mtılrenin aatın alın
nıuıntiekl maksadı ve çok acll ih
tiyaçtan bir tarafa bırakarak mnn-
haııran bununla uğraşılmaaının 

•ebepleriai •ordular. Muhiddin bey 
yine cevap verdi: 

- fatimlik hepimizin takdir et· 
tfti 14 bin lira kıymetle alınırsa ar
şını 22 sruruıa geliyor. Bu ucuzdur. 
Sonra o clvar halkının mealreye ih
tiyacı Yardır. Burayı almanak halk 
bundaa mahrum kalacaktır. 

Bundan batk• Gtılhane parkıa
t> clald çocuk bahçeal fevkllade rat

l'clrc!ü.. 

Bunu tekatr etmek mecburlyetin
deyb ıabn alaeatıau:ı lhlamurda da 
b6yle bir bahçe te'aia ederaek el· 
var muhit çocukları latanbula ka
dar relmeden mGten•v.I ve aıhht 
etlencelere nail olacaktır ,. dedi. 

Fakat azadan bir baımı bunada 
itiraz ederek buruıın bir çocuk 
bahçesi detfl alelade bir park bile 
olmağa müsait olmadığını ve ıhla-
murları set ve baıyr olduğunu, burayı 
park haline lf rat için 50 bin lira la
zım geldiğini, sonra parklnnn daima 
merkezi yerlerde yaptlmaıı lcabede
ceti yerde böyle kar bir yere aap-
lanılmaaının manaııı oldufunu ıöy· 
lediler. Ve bu fikre taraftar olanların 
teklifinin reddla: fatediler. 

Muhiddin bey, yiae Ihlamurun, 
blahallini, Parka müaait olduğunu 

müdafaa etti. Arbk mil:ıakere k&fl 
görüldü. Tayini e mi suretile reye 
konması talep edildi. Emanetin İh· 
lam ur meairesini aabn almak ha.k
kındald teklifi bir milıtenklf, 15mu 
vafıka karşı 25 reyle reddedildi ve 
celseye nihayet verildi. 

c ~• uavette ) j ( __ M_a_a_ır_lf __ ) 
Rumca gazete çıkrar· DariJljünunda 
mak için mllracaatlar Darülfünua divaaı eumaerteıi 

srünü bir içtima akdederek Barem 
Son zamanda iki rumca ra:ıe- kanunu•un Darülfününda tatbiki için 

tenin kanunen kapatıfmı' olması bazı kararlar v recektir. Bu ctımle· 
dolayıaile eaki gazetecilerden bazı den olarak deraler, caaı kGrsller 
r11mlar yeni bir gazete çıkarmak ve mfitem111in deraler namiyle ikiye 
üzere vilayete müracaat etmekte· tefrik edilecektir. 
dirler. Bu meyanda "Tovima • ve 
"Paradrldia,, namlan altında iki ı•· 
zete çıkarılması içia mGracaat olun-

•uştur. lcabeden tahkikat yapıl
maktadır. 

Vilayet encümeni 
toplandı 

Uumu•t villyet encGmeai dGn 
mutat içtimaını yaparak bazı itleri 
ihale etmlttlr. 

hareket edinee, teferrüatı hiç ihmal 
etmeyen Smith camdan bakb ve 
taksinin numaraaının 13 rakamı ile 
nihayet bulacajını farketti 

Biraz sonra tekrar döndü. Ye ara
banın takip edilmekte oldutunu 
gardü. 

Uzun mGddet devam eden bir 
ınkattan aonra yol arkadatına 
aordu: 

- Kaybolanı aramafa azmetti
niz mi? 

Aııaa dotruldu, doadotru öaune 
bakan Smithin profilini tetkik etmek 
üzre ona dönaü. 

Nihayet: 
- Aclp lııir adamıınızl dedi. 

KonuturkeD korku ve hayal ile dolu 
feylerden bahsediyoraunuz; mamafih 
•~ylediklerinize kendlnis l.ııanır ıabi 
duruyoraunuz. 

Smith cevap verdlı 
- Duruyorum detil, inanı oruml 
Genç kız sözüne devam etti 

- Aynı zamanda duruyoraunıız 
da... Muhatabınıznı al&i dinleyip 
dinlemediğine pek az ehemmiyet 
veriyorsunuz. Nazanmda ıiıl ataba· 
ht kılan da zaten bu balimtz ... 

Smitb güleren cevap verdi: 

- Başkalarının fikri beni p~k 
eı alakadar eder. Ben propaganda 
} apmı;-orum, H rkes.n l<• "ldıne r,ôrc 

. 
Ve&aiti nakliyeyi tedarik 
kanunu vilayete bildirildi 

V uait aaldiyeyi tedarik kanunu 
dQa TllAyete teblit edilmlttlr. 

Kaauada vlllyet ve kaza mer
kezleriade kaymakam ve valilerin 
riyaaetl albada olmak üzere veaaiti 
nakliyeyi tedarik etmek için her 
altı ayda bir toplanacak olan ko· 
naiayorılaruı vazife ve Hllbf yetlerin
dea bahaedllmektedlr. 

bir fikri var. Fakat aiz demiıa bah
settiğim taharriyata girişmete hazır 
auıınız? 

AnDa yavaça : 
- O... dedi. Ne arayacafız? 
Smltb kıaaca cevap verdi: 
- Kalbinizin yanında duran 

teyi. ,. 
Anna bir hayret ıayhası daha 

fırlattı. 

-Tekrak aoruyoru!D:makaadınıa 
b•rffyen mi ifade ediyoraunua? 

Smlth, rayri fUUrİ bir hareketle 
buynunndaki altın zincirle oynayan 
sreDÇ Xlla dönerek: 

- Eveti dedi. 
- Yemekte kaybolan teyl ara-

Dlata gidecetimlzi benden itittlk
ten sonra yukarı ftkıp bu zinciri 
takdınız. Şunun ucunca aııb olan 
ıeyi bana göıterin, aramamıı kola
laşsın. 

Fakat Anna yakHını birden aık. 
b ve. arabanın köşuine daha derin 
gömülerek haykırdı. 

- Hayır! 
Smith silkOnetle cevap Terdir 
- Pekalil GlJaterme:ıaeni:ı itimi 

ıUçleftirmlt olacaksınız. Ziyanı yok, 
işir.ı ne kadar mutlak oluras, buıi 
o kadar alakadar eder. 

Anna aordu: 
- Neden :ıizirı lşlnfz? Sonra ıılı 

ki - . z) 

( Tlccarette ) 

Bu sene ticaret 
mektebine fazla 
tehacüm ırardır! 

Bu ıeae Ticaret mektebine te
hacüm pek fazladır. Malüm olduğu 
üzre !bizde ki Ali ticaret mektebi 
üç kısmı iktiva etmekte olup bun
lardan "biri orta ticar mektebi,,ikin
clai "yüksek ticaret mektebi,, iiçiin
cüaüde "Ulumu iJiyei ticariyei tica
riye mektebindir. 

Bunlardan birincial ipttdat · tah
sili ikmal edenleri, ikincisi orta 
tahaUi ikmal edenleri, üçQncüaü liae 
tahaili bitirenleri almaktadır. Hal
buki orta ve yükaek ticaret mek
replerine hayata daha çabuk atıl
mak emelile talebe rirmektedir. 

Bu talebe tehacüınü dolayııile 
mektep mfidirlyeti birer ıube daha 
açmaj'ı taaavvur etmektedir. Bu tat
bık edilditl takdirde müracaat edeıı 
talebelerin ekaeriıl mektebe alına
caktır. 

TU.tün almak için 
Lehistandan gelenler 
Lehiatan tütün inhisar müdürle· 

rinden iki zatın Lehiatana tütiln 
mübayaaıı için Tütün inhisar ida· 
remiz müdirile tema• etmek üzre 
tehrimize geldiklerini yazmıştık. 

Lehistan Tütün inhisar mOdürü 
Loharaki ve muavini bugan, olma· 
dıtıtaktirde yann Behçet Beyi ziyaret 
ederek bu mubayaa keyfiyeti etra
fında kendiaile gurüşecelderdir. 

Lağamlar tem~lenecek 
Emanet, iıtiklal caddeaindeld 

ana lağamlarını esaalı aurette te
mizletmeye karar vermiştir. 

Boğaza rağbet 
Geçen aenelere nazaran bu aene 

yazın Şirketi hayriye vapurlan 
&oğaziçine yilz bin fazla yolcu taıı· 
mıfbr. 

Edgar Gine zırhlısı 
Şehrimize geleceği evvelce yazı

zılan Fransız Edsrar Gine zırhlısının 
gelmeai yarına kalmışbr. 

Yeni vapu~ alınacak 
Seyriaef ain hmir hathn da çalış

tırmak ü:ıere iki yeni Yapur aabn 
almata kerar vermlttir. 

Okturuva mudiriyeti 
Emanet oktruva müdiriyeti mu

amelituıı tensik ve ııılah etmeye 
karar vermittir. 

Bir tavzih 
Maliye VeLı:ileti rüeaııaı ile Def

terdarlar arasında hakikate teyafuk 
etmiyen tebeddüller ya:ıılmakta ol
duğu ve böyle bir tebeddülün Hli 
mevzuubahaolmadığı Maliye Vekile· 
tinin itarına atfen matbuat müdGr· 
l6tü tarafından blldirilmlttir. 

Smitb uıulca: 

- Pcderinizin dostuyum, demek 
alzln de doıtunuzum. Bana itima
dınız Vll1' mı ? 

Anna: 

- Evet, dedi. Zannederaem size 

herkeı ltimet eder; hiç olma:ıa na· 
mualu olan herkeı ••• 

Bunun üzerine Detektif eD ta
bii bir aual aoruyormuf ırf bl: 

- Peki, dedi, ais namualu mu
ıunuz? 

Genç kız acı acı rüldli.. CeYap 
verdiği ıaman biru titriyordu: 

- Ben bir kadın için ltlemek 
kabil olan en milthlt bir cinayeti 
itledim. 

Bu ıöı Gzerine harlkOllde bir 
vaziyet hadia olmu,tu; fakat hlç bir 
eaeri hayret röstermeden dinliyor. 
du. Sonra genç kır.ın zarif ellerini 
tutarak muhabbetle ınkkı. Fakat 

hakikatte maksadı Annanın nabzını 
yoklamaktı. Nabız biraz ıeri of. 

· makla beraber muntazamdı. Snılth 

arka camdan dtşan baktı; takıl 
lizumlni takipte berdevamdı. 

- Y avruQ1, dedi, hata ediyor
aun. Fakat ıırnru, bana söylcm~lc 
iıteyeceğin Utmana kadar aakla, 
Şinıd•ji}< pıc ıı'<'.cyı b"ık bir Jlohhı .. 

- -
Bir tren ıeyahatinde orta taba· 

kadan bir türk, Bedri Bey ile, orta 
tP.bakndan bir bulgar, Gospodin Pet· 
kof ıörüıüyorlar: 

B - Bey Efendi, batınızdaki 
tapka nere malı? 

T - Halia italyaa? 
B - Benimki Vidin malı. Elbl

ıenizin kunıatı? 

T - lngili:ı. 
B - Benimki Samakofta yapıl· 

mış. Gamleğiniz nereden gelme? 
T - Belçikadan. 
B - Benimki Şumnu mamuli· 

tından. Ya kundu•alarınız? 
T - Fransız derisi, inaillı k8· 

aeleai. • 
B - Benimki bulgar malı. Kol 

dütmelcriniz? 
T - Fransız olması lazım gelir. 
B - Benimkiler Ruıçukta 7a

pılmı,tır. Mendilleriniz, çoraplannız? 
T - Bes belli Çekoalovak malı. 
B - Benimkiler Filibede yapılı· 

yor. Cüzdanınız? 
T - Viyana mamulatından. 
B- Benimki Varoa yap11J. Saa-

tiniz? 
T - lavlçre markalıdır. 
B - Benimki de öyle 1 
Netice: Bir bulgann ü:ıerİndeki 

her ıey ( aaat ve gözlükten baıka ) 
yerli malıdır. 

Ya bir tnrkün üzerindekiler? Biı 
türk üatünde ne varsa hepıiaini ha
rice borçludur. - C. N. 

Vu nSıırD nstanclla 

Bu sene mahsul 
fenadır 

lzmfr gazeteleri Yunanfıtaaın bt 
seneki G:ıilm mahııulQ hakkında 

aldıklan malOmatı yazmaktadırlar. 
Buna nazaran son aylardaki ahvali 
havaiyenin Yunuitan Oznm ve 
incir mahauUlne ika ettiti tahribat 
o kadar çoktur ki 1929 1enealnln 
rekolteaini tahmin etmek mümkiln 
detildir. Erbabı ihtiaaaın mütaleala
rına göre korentte bu aene kuru 
üzüm. mahıulü geçen aenekiaden 
yüzde otuz, Giritte yüzde elli, ye 

Patra&ta yüzde 40 nokaandır. Cerek 
korentte ve gerekıe Yunani · ~. nın 
maaatıkı muhteHfesinde geçen aeae 
mahıulilnden epeyce ıstok menut
tur. Bu itibarla bu aene mahaulG u 
olmakla beraber fiyatlar da sreçen 
ıenekinden pek dundur. KöylQ bu 
münaalbetle müşkül bir vaziyettedir. 
Ahiren yagan tiddetll yatmurlar da 
kuru Oıüm mahaulllne bllyllk zarar
lar ika ettiği gibi inc:ir mahıulO.ne de 
azami zarar yapmııbr. Ahvali lıaYa
iyeden gayri "Kurt" ırfbl hqarataa 
tahribab dahi bu sene mahıulltma 
az olmaaına ratmen ınll olmuıtur. 

GeOeın" giden 
' 

Arnavut maslahatgibdrı 
Amayutluğbn Ankara maslwt· 

gllzarı Asaf Bey tasarruf maksadile 
Arnavutluğun Ankara sefaretinin lı· 
ğvi baııebile memleketine gitmek Gıe• 
re tehrimlze gclmiıtir. 

dan t~tı ' 1( edelim. Bana itimat 
edüı.- hep ı yledi~ml 1apacak ••· 
aı.ıııı'? 

Annaı 

- Biliyor muıunuz, dedi, ıene
lerdenberi hiç bimaeye elimi tut• 
turmuı detf lim. Maluadınızm ae 
oldupnu bilmem amma.. Gelin al· 
.zinle bir mukavele yapalım. Eter 
ıınımı bana ıormamatı vadeder· 
aenlz, ben her 1187ledllfnlzl 7apa· 
nm. 

Smlth farar etti: 

- Benimle birlikte reçlreceji· 
nl:ı bir ıaat zarfında ölüm tehlike· 
ıini rBıe aldınr mıaanıs? 

Genç kız cevap verdh 
- ÖJGmün bua tr•tirecetf afi• 

yan kadar beni hiç bir f81 aae•· 
nun edemez. 

Smlth muhabere boruıuau abP 
toföre, merkeı poıtaneıiııde• ı•· 
çerek Watlhngton meydanuı• fit· 
•eeini emretti. 

'· Aynı zamanda mutedil bir '"r 
atla yürllmeainl aöyledi. 

Soııra genç k.lıa, geceleyin d•t· 
duğu feryatla nas1f uykudan ayaJI• 
dığını anlattı, ihtiyar dadısı ile kf
dinin tuttuiu farelere dair baıı aa&• 
aller aordu. 

( Hıtm~dl' 

/ , 
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Per~~mbe iKDAM, Teşrini<'vvel 10, 19~,, 

Bstasyon 1 At;na@ıaıın 1 Ameırnka<dla 

Pamuk ve Yenı Yunan Mulakatlar 
prinçiçin. sefiri geliyor devamediyor 

Aakara 8 - Aydın meb'uıu 
Mithat Ye lktiıat vekaleti ziraat 
unuunt mildilrG Naki beyler Anka
radan lımire müteveccihen hareket 
ilın!tltrdir. Mithat ve Naki beyler 
211lir civannda tesisi mukarrer pa-

llUalt ıılah istasyonunun yerini tayin 
•deceklerdir. lıtaayonun Naıilll ve
ya Aydında teıiı edilmesi muhte
meldir. 

iktisat vekili Şakir bey tarafın
~lll ltalyah pirinç mütehauısı M. 
. •n Pietro oerefine bir ziyafet ve

rıhnlştir, M. San Pietro Pirinçleri
nıiı hakkında tetkikatına devam 
~in Beypazanna gitmiştir. Oradan 
urıaya, Bursadan hmire gidecek, 

ondaa sonra da ltalyaya dönecektir. 
Müteba1111 raporunu oradan veki
l,te gönderecektir. 

M. San Pietro bflha&1a Tosyanın 
\'azlyetlni eyi görmüş, ikinci dere-
~~de Mera,ı begenmi~tlr. Hatta pi
'~rıç lıtaayonunun Meraşta tesiıini 
"'"•İye etmiştir. 

l<izım Pş. Hz. ne 
zeman geliyor 

P BilyGk Millet mecliıi reisi Kazım 
f· Hz. bu ayın 20 sinde Ankaraya 

&\'dete karar verr..itleı·dir. 
t kazını Pş. Hz. dün saraydaki da· 
relerinde istirahat buyurmuşlardır. 

l\udretsiz zürraın borç-
ları tecil olunacak 

k Ankara. 9 [A.AJ - Ziraat ban
t:'u1b• borçlu ı:ilrraın borçlannın 
.. c edlleceti hakkındaki haber 
r·~·· miizkur banka umum mü-
1 Grıyetinden latlhsal ettiğimiz ma-
nnıat• nazaran umumi rekoltenin 

f!çebn senelere nazaran çok daha 
z• ulundutu cihetle umumi borç 
\eclJl •evzuuhahı detildir. Baııli:a 
~~ nıuhtelif sebeplerle mahsul
ı:'! huara uj'rayan zürraın vaziyet-

,l'iadekl lztırarı dikkate aluak bu 
:bı borçlarını ödemeA'e kudreti ol
! 1Jaalann tecil hakkındaki talep
~~al huauıi bir ıurette tetkik ve 
'~k"~tmete karar vermiş bulua

. wtdıı·. 

Edirnede güreş 
rtlr Edirne, 9 [ A.A. ) - Alaturka 
ld eıl nıedent Alemin kabul ettiği 
te ~ıuı tarzı haricinde kendi halince 
f'1~• •hııeyip onu bazı kuyut ve 
rrı_.:: tahi kılmak ve ıılah etmek 
t:'lr"-•dlJe geçen sene Edirne C.H. 
•ıe.th. il hinıayeılnde teşekkül eden 
telaıi ~ töreı cemiyeti, bu ıene 
llllt t:ııde serbest güreş müsabaka
içhıd rtip etmittir. Gilre,Ier, Saray 
li-nt e Japılmı' ve kalabalık bir 
••tre:~ı'•~•ndan büyük bir alaka ile 
~ 1 llııttir. 

ark vi-la-y-ei-ler, 
meb'usları 

l 
1 

t.lardf n, 7 - Vilayetlmiz meb'. 
b:ı~.terifine belediyemiz ta.rafından 
ıi e ıye ealonunda 50 kişilik bir 
ıı:•fet verilmi9tiı·. Ziyafette vali 
ll:ı 1erktnı hükumet hazır bulun-u, ardır. 
ed· Belediye reisi tarafından irat 
b ılell nutka, meb'ua Y akup Kadri 

1~Y cevap vermiş ve haklannda 
el 0 •terUea aıan mihmannüyaziden 
olayı beyanı teşekkür etmiştir. 

Zirai kongre 
ı Mardin, 9 - Biitün Şark vlliyet-
er' • 
14~ lıraat batmüdüı· ve memurlar1nın 
it akile Dlyarhekirde bir ziraat 
h ongreıi açılacaktır. Kok.gre bu 
•vallnin 1 

• t · · • 'b b te k ıı:ıraa vaııyetinı ve es a 1 
ra kieini tetkik edecektir. 

Alakadarlar Diyarbekirde top
•nnaıya batlamıtlardır. 
. .Kongre 15 Teşrinievvele doA"ru 
~~nıa edecek, tetkikabnın netice • 

•aııi bir raporla vekalete bildire
<:ektır. 

Satılan çubuk ltaınlar 
Londra, 8 [ A.A. 1 - fngiliz ban-

1b•ı 659 bin 600 İngiliz liralık çu
\lk altın almıtbr. 

Kazaları. geziyorlar 
Savur, 8 - intihap dairelerinde 

tet~kat yapmak üzre gelen şark 
'Vilayetleri meb'uıla:rı müibakata 
~eyy~ate çıkmıılardır. Şimdiye ka· 

ar ıkı kaza tetkik edUmişhr, 

Atina, 8 ( Hususi ) - BaşvekH 
M. Venizeloıun bugiln avdetine iu
tizar edihyor. M. Venlzelosun avde
tinden sonra Anakara sefiri tRlimat 
alarak Ankaraya hareket ed~cektir. 
Yeai sefir muallak uıeı'eler hakkın
da Ankarada temasta bulunacaktır. 

Londra bahri 
konferansı 

Tokyo, 9 [A.A) - Londra bahri 
konferansına lttirak etmesi için 
vuku bulan devete Japon~'a namı
na verilecek cevabı hariciye r.ann 
kaleme alacak ve İngiltere hükü
nıetine tevdi etmeden evvel cuma 
günü kabinenin tasvibine arzede
cektir. 

Bu cevabın mühim ihtirazi kayit
leri ihtiva etınesinin pek az müm
kün olınas!lla rağmen bazı ufak te
fek kayitleri ihtiva etmesi mümkün 
dür. 

Asahi gazeteai, lagiltere ve Ame
rikanın kruvazörler için berayı tec
rübe büyük hacnıi istiabiyi kabul 
etmiş olmalanndan dolayı memnu
niyetaizlik izhar ~tmektedir. Mezkür 
gazete, Japonyanın hakiki tahdidd 
elde etmeğe çaiışmasını talep ey-
lemektedir. 

Meksikadaki ecnebiler 
Meksiko, 9 [A.A] - Ayan mec

lisi, ecnebilerin Mekıikada muhte
lıf mesleklerde çahşmalann mene
den kanun liyihaınnı esas itib:ırile 
kabul etmiıtir. 

Me:ı:kQr kanun layihası bir çok 
avrupablan alakadar etmektedir. 
Layihanın, bu ki•elerin Meksika 
tabiiyetini ikti,.ap etmeleri ve lı-
panyolca okuyup yazmak iktidarın
da olmalarmı natık olacağı rivayet 
edilmektedir. 

Fransız komünistleri 
Paris, 9 ( A. A] - Gazeteler, 

komünist fırkasındaki derin buhran
dan bahıetmektedirler.Mezklir fırkada 
münakateler ve fırkadan tard ve 
ihraçlar ıık sık vukua gelmektedir. 

Padereweskiye ameliyat 
Cenevre, 9 [A.A.] - Dün ken

disine apandisitten ameliyat yapıl• 
mış olan M. Paderewıki nln vaziye· 
ti memnuniyetbahtbr. Mdamafih, 
ihtilatat dolayısile nekahet bevreai 
uzun sürecektir. 

Ecnebi toprağına 
tecavüze tahrik 
Atina, 8 [A.A] - Sulh kongresi 

encümenleri, Leh murahhaınnın bü
tiln memleketlerin ceza kanununa, 
ecnebi toprağına tecavüze tahrik 
cürm üniln ithal edilmesini talep 

eden teklifini kabul etmiflir. Da
rülfünun, konan azası werefine bir 
ziyfet çekmitltir. 

A vrupanın tensiki 
Viyana, 8 [A.AJ - Avrupa itti

hadı birliti tarafından davet edilmlt 
olan M. Heriot kalabalık bir samİin 
kutlesl müvaceheainde Avrupanın 

tenaiklnden baheetmiştir. Hazırun 
meyanında M. Miklaa ve Schober 
ile bir çok nazırlar ve eefi.rler bu
lunmakta idi. Fransız sefiri M. He
riot terefine bir :ıiyaf et çekmiştir 
Ziyafette M. Mildas ile M. Schobe; 
ye bir. çok rical bulunmuıtur. 

• • • 
Viyana, 9 [ A.A) - M. Herriot, 

Avrupada yeni teşkilat yapılması 
hakkında verdiği bir konferansta 
M. Briand ile M. Streaemann'ı met
etnıi,tir. M. Herriot, M. Briand'ın 
dütüncelerine tevfikan Avrupa ikti
satdiyatının yeni ~e ~akul t~tki
li.ta raptedilme~ıni .ta~aıy; cbnıt. b~ 
tetkilatın ıiyası. ıçtııııaı ve f ıkrı 
teokilita bir başlangıç olması li.:mn 
geldiğini söylemit~~r. M • ~erriot 
konferaneına lfU so:ılerle nıhayet 
vermi9tir: Avrup blrl~şmelidir. Akıl 
takdirde inhitat edecektir. 

Çinde Şemsi tak,rim 
Londra, 9 [A.A] - Nankinden 

bildirildiğine göre, Çin hükumdi 
1930aeneı:ıinden itibar~n k:mıeri tt'k· 
vlm yerine şemlii takvimi kabule 
karar '" "'rmiştir 

----t'!--

w nahiaıton, 8 [A.AJ - M. Mac 
Doaald ile kııı, Beyaz Sarayda ika
metlerini bitirerek tekrar İngiliz se
farethııncı;ine dönmütlerdir. Müla· 
katlar denm etmektedir. M. Mac 
Donald'm hareketi iÜnürıün arefe· 
ıinde ne~redilecek ve müukerabn 
tarzı cereyanını telhi:; edecek olan 
rnüıterek Leyanname ikmal edilmek 
üzredir. 

Röyter Ajansı, bu beyanname
nin bahri tııhdidi tedihııta doğru 

hakiki bir tarııkki hatveıed abJmı' 
olduğunu ve kongre mahafili:ıde 
der~n bir hıtlba uyandırmtf olan 1\1. 
Mac Donaidın ziyaretinin mazh&.r 
olduğu muvaffakiyeti ilan edeccğlni 
iıtihLarauna atfen yazmaktadır. 

• • • 
Londra, 9 [ A.A. ) - V •şıkton

tf.an Da'1y M!ıile bildiriliyor: M.Mac
ı:!onald aenatoda lratettlti nutkundım 

dolayı ayan az.lamın bir kıamlndan 
tebrik mektupları almıştr. Bunların 
1.:rasmda ıemh.onun maruf azala
larındsn M. BorAhın bulunması 
calibi dikkattir. Çilnkü bu zat 
ötedenb~ri bahri tahdidi tcslihatın 
aleyhbde bulunmuş ve harp .zama

nmda bitaraf gemilerin tevkif ve 

taharrisinden vaızgeçilmesirıe ciair 
11on Vashington konf eransmda itti
haz oiıman karan şiddetle tenkitten 
hali kalmı.ımııbr. Mumaileyh M. Mac 
Donalda g!inderdiği mektuba bütiln 
f ngiliz milletini hakki?e teı .. il eden 
bir İ•giİiz başvekilinin Amerikayı 
ziyaretinden gayri kabili takdir 
fevait tah 3Sul edeceğini ve bu 

ıeyyahat üzerine İngilız-Amerikan 
münaıebatının gayet dostane bir 
safhaya gireceğini yazdıktan sonra 
tealihat için dakikada ikişeryüz lira 
yani her yirmi dört 1aatte mecmuan 
678 bin 600 lira aarfeden inriltere
nin ve Amerikanın ve bunlar ile 
beraber diter bazı devletlerin bu 
manasız israfa set çekmek mecbu· 

riyetile çoktan beri karşılaıtıklarını, 
bu tasarrufu icra için ancak müsait 
bir fırsatın zuhurunu beklediklerini 
f!Öylemlş ve ingiliz amerikan müza
keratı sayesinde tahaddüa eden 
vaziyetin ıulh, masarifi aakeriyeyi 
tenklı suretinde milhim bir hatvenin 
atılmasına imkan haurlAdıtı müta
leasını dermeyan eylemiştir. 

Bulgarların mali 
vaziyeti iyi değil 

Sofya, 8 [ A.A ] - Ticaret ve 
sanayi od alan konf eran11 Bulgari&• 
tanın fevkallde miişkül vaziyeti 
maliyeıini nazan itibara alarak te
minini hükl\metten talep etmete 
kuar vermiıtir. 

"Sar,, havzası 
Paris. 8 [A.AJ - Sar banal!ı 

Fransız murahhas heyeti iktisadi 
komisyonu Sar lı ve Fransız mute
beranından mürekkep bir murahhaa 
heyeti kabul etmi~tir. Franııı Sar 
ticaret odası azasınıu dahil bulun· 
dutu bu heyet Fransız ve Sar mü
essesatının menfaatlarını vikaye e-
debilecek tedbirler hakkıqda b:a
hat vermişle•dir. Heyet azaı: Sar 
havzasının Almanlarla Franıızlar 
arasında sıkı bir ittiraki mesai 
zemini teıkil edeceği ümidini lzhar 
etmiştir. 

Romanya naibi meselesi 
Bükreı, 8 [ A.A. 1 - M. Maaiu, 

M. Vantlla Bratino ve M. Avereace 
ile görüımekten vu geçmiştir. Mu
maileyh, rakiplerinin fırkalan tara
fından naibi hGkOmetin intihaba için 
kabul edilmit olan uaul aleylılnde 
ne~redllen teblitlerden sona bu gö
rüşmenin faidesiı olacatına kaildir. 

İngilterede işsizler 
Londrn, 8 [A.AJ - 30 Eyllllda 

fngllterede itıizlerin miktan 1 mil
)'On 181 b~n 900 idi. Bu rakam bir 
hafta eveUne nlsbetle 18,960 fazla, 
i!t,çen aeneye ııiıbetle 154,479 aaok· 
aandır. 

Politis Pariste 
Pariı, 8 [A A.] - M. Briand, 

\'ımnn sefiri M. Politiı i kabul et
mi~tir. 

Nasreiiin Hoca! 
Senin o kadar ince hesaba ak

lın e mez. El, elin eşeğini işte böy
le türkü çağıra çağıra arar ! ... 

- 27-

Hoca bu ktiyde ve az zaman 
içinde kendini aevdirdi. Fakat cahil 
halk onun nükteli eözJerini, onlar
daki inceliti anlayamıyorlar ve lio
cayı aptal sanarak fırsat düıtükçe 
alay ediyorlardı. 

Hatta köy çocuktan bile onunla 
eğlenirlerdi. Arkasından: 

- Nasaral .. Nah s;;ma! •• 
diye bağırırlardı. Bu sebepledir 

ki Haca b1r glin v11.ız ederken bunu 
işaret etmek islemİ!J ve: 

- Ey cemaat! derr.:~ti. Sakın ha 
çocui:'unuz olursa ismini Eyüp koy
mayın. 

Bu ihtar üzerintl sordular: 
-Neden Hoca efendi? 
- Ne n olacak sonra bu köy 

çocuklarının eline ve diline dil,er 
ip olur. 

Bir giin şöyle köy kenarında ıey· 
rana çrkmı,tı. 

Çocuklar, harman yerine toplan
mıflar, oyun oymyorlardı. Hoca da 
bir kenarda dal~ın dalğın onların 
oyunlarını seyrediyordu. 

Derken, muzip çocuklardan biri 
yavPŞ yavaş Hocanın arkasına sokul
du ve bire n bire başından kavu
ğunu kapbğı gibi arkadaşlarına attı. 

Nasrettin Hoı.:n kavuğunun pe
şine koştu. Fakat çocuklar alay ol
sun diye kavuğu elden ele atıycrla 
rdı. Hoca: 
-Etmeyin evlatlar, ayıptır, giinah

br .. dedikçe onlar kahkahalarla gü
lerek kavukla oynamaklarında de
vam ettiler. 

Y orğunluktan soluğu ke1ilen 
Hoca lahavle... çekerek kavukıw: 
köye girdi. Yolda ahaliden birine 
raatladı. Bu da alay olıun diye ve 
müstehzi bir ıesle: 

- Hoca efendi, dedi, haaiya 
kav· ku ıerif? 

Hoca hiç iıtiflnl boı.madı: 
- Çocukiuğu, dedi, hatınna gel

mit de ıeyrangahta çocuklarla be
raber oyun oy01yor • 

Na11ettin Hocayı bir akşam , 
köye geldiği zaman ilk misafir . ol
duğu şakacı zengin ata iftara da
vet etti: 

- Bize buyurun da beraber in
cir tatlıeı yiyelim. 

- Peki, dedi. n aktam tatlı 
ylyecetinin aevlncl içinde eve dam·· 
ladı. 

Yemek yendi. Fakat Nasrettin 
Hocanın incir tatlısı bekleyen ümit
leri bota çıktı. 

Besbelli hane sahibi vadini u
nutmuttu. 

Yemekten sonra kahveler içlldl, 
çubklar yakıldı. Nihayet Teravih na· 
mazına yakın Hocaya köy ağası; 

- Bize bir aıir oku da dinleye-
lim .. dedi. 

Hoca: 

- Baş üstüne. 
diyerek iki diz üzerine oturdu. 

Vedn ve tecvit li bir Besmeleden 
soııra Vettinl, vezzeytuni... Sureılni 
okumaya başladı. Aneak bu ıureyi 
okurken ilk kelimeyi bırakıp ikinci
den caşladı. 

Bu, ev sahibinin auarı dikkati
ni celbetti. 

- Y anlıt Hoca, dedi.. Vettinl yl 
unuttun. 

Arapça tin ( incir ) demektir. 
Vettlni yi unutan aynı zamanda 
inciri unuttun da demek.tir. 

Bu bitap karıııında hoca derhal: 
- Onu ben detil, ıb unuttu

nuz, eofraya gelmedi. 
suretinde zarif bir cevap Terdi. 
Teravihten eonra. Nasrettin ile 

konutmayı çok aeven at• efendlı 
_ Hocam, dedi, senin bunıua 

ne tarafta? 
Naerettin derhal ellııi kaldırdı 

ve enıeeini ıöaterdi. 
_ Amma yaptın hal Hiç baıa

nm bur.ıu ensesinde obar mu? Sen 
tamamen zıttını g6ıterdin. 

_ i.lb.,tte, zahir aksini pıterl
rim. Medretı('de mantık okurken 
8trendik: Bir 3eyin akıi taa~ilD 
etmedikçe aılı tekarrilr etmez. 

~cmalettin Ştlkrü 

Cerre çıkan hocalar, medrese 
mollaları bir aylık erzak batın için 
köylülerin üf ak tefek işlerini de 
görürlerdi. 

Bu itibarladır ki o akşam ağR.
nın evinden çıkarken, ağa Hocaya: 

- Buğürı biıim eşek kayboldu, 
dedi, kuzum size zahmet, bize rah
met yaun arayıver belki bulursun. 

Nasrettin hoca erteai sabah e
şeği aramağa çıktı. 

Hem ariyor, hem şarkı ıöyliye-
ı ek kırlarda dolaşıyardu: 

Köylünün biri rasgeldi ve ıordu: 
- Ne yapıyorsun Hoca? .. 
- Ağanın kaybolmuş eşeğini 

arıyorum. 

- Hiç böyle şarkı söyliyerek 
eşek aranır mı? Bu ne biçim arayış? 

- Senin o kadar , ce hesaba 
akim ermez. El, elin eşeğini işte 

böyle tı.iricü çağıra, çağıra arar. 
Bitmedi 

Dinsizin hakkın
dan imansız ge)ir! 

Moskova, 9 [ A.A. ] - Meyı.ta 
Sovyet konsofoshaneıine yapılan 
baskında Çinliler tarafından tevkif 
edHen 38 sovyet vatandaşının mu
hclkemeıi başJamışbr. Maznunlar 
gayri k nu:ıi içtimalarda bulunc!uk
larını reddetmişlerdir. Mahkeme 
meı'elenin vazıh olduğunu ileri süre
rek şahitleri dinlemekten imtina 
etmişi.ir. 

Cenevrede 1931 içtimaı 
Cenevre, 8 (A.A] - Beynelmilel 

mesai bürosu konferansı 1931 içti
maında hangi meıelelerin müzake
re edileceği ile mefgul olmuştur. 
Konferanı, tatınabilecek yiiklerln 
azami eikletl çocuklann işe lıabul 

yatları ve amelenin gündelikleri 
hakkında bir proje tetkik etmiştir. 

* • • 
Cenevre, 8 [A. A.] - Beynelmi

lel mesai bürosu idare meclisi mü
zakerelerini bitirmiştir. Meclis, müs-
temlikitta çalışan milli lşcilerin 
müsavi muameleye tabi tutulması 
mes'elesinin tetkikine büroyu me· 
mur etmittir. Gelecek ictimaln 
1930 Şubatında Cenevrede akdedil
meslne karar vermittir. Beynelmi
lel mesti konferansının umumi iç· 
timaı 1930 senesi Haziranında vuku 
bulacaktır. 

Bahri teslihat 
Parlı, 8 [A.A]- Bahri tahdidi 

teplihat konferansı hakkındaki ln
gillz daYetl hilınü ıuretle kabul edll
mi9tir. Salahiyettar mahafll memnu
niyeilerini izhat etmektedir. Davet· 
name konferansın tahdidi teslihat 
ihzari komisyonunun meaaiıini ihzu 
ile ittigal edeceQi noktasında ıırar 
eylemektedlr. Umumi konferana ce. 
mlyeti akvamın deliletile içtimaa 
davet olun11cakhr. 

* * • 
Parls, 9 [A.A) - Nazırlar mec

lisinde M. Briand, hakk:nda teşri
hatta bulunmuş ve bahri tahdidi 
teıtihat konferansına ittirak için 
İngiltere tarafından yapılan daveti 
tebliğ etmiıtir. 

• • 
Parla. 9 [A.A) - Parls gazetele-

ri Frauaanın bahri tahdidi tealibat 
konferanıına iıtirak etmesinden 
ffipheye mahal olmadığını yumak
ta bahri, berri. havai tahdidi teall
habn cemiyeti akvamua himayeıi 
altında birbirine batlı oldujuna iıa
ret eylemekte ve bir müdafaa aleti 
olan ve fazlaya mal olmıyan vk 
Franaanan gerek sahillerini ve rere ı 
müıtemlekelerini muhafaza ~tmea 
1 in zaruri bulunan tahtelbabırlerfn 
.!uhafuaıını istemektedirler. 

Tabtelbahirler 
Loadra, 9 (~· .• A.J - Pariıten 

Dally Maile blldınliyor: Fransız ga
zetelerinden bir çotu tahtelbahir
lerln llıaıı meaelealnl tezekkilr ede
cek bir konferansa Franıanın davet 
edll.C~ıini pek münaaihetsiz bulu
yorlar. Tampı ve Entranıijan gaze
teleri Fransanın uzun sahillerini 
mndafaa n Franıa ile Afrlkadakl 
Franııı mO.atemlekltı arasında mO
nakalibn emniyetini temin için bi
rinci derecede haizi ehemmiyet bir 
ıilih olan tahtelbabirlerin tamamen 
ortadan kaldınlmaıını iatihdaf eden 
her hanıi b!r teklifin hiçbir franıız 
hükumeti tarafından nazan itibara 
alınmıyacaA"ını yazıyorlaT. 
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A1etruk çocuk! 
Yusuf paşada hasta bakıcı mele.. 

tehi önünde metruk bir çocuk bu· 
lunmuştur . Çocuk darül'aczey4 
gönderilmiştir. 

lki yankesici yakalandı 
Polis memurları sarı Ihsan ve 

siy ri Ismail isimlerinde iki yanke· 
siciyi yııkılan111lardır . Bun1arın 
k;2a bir müddet zarfında aşırdık· 
lırı para 1500 lin kadardır heı 
ild~ide adliyeye verileceklerdir. 

Cürilmü meşhud halind• 
Divanyolunda oturan mütekait 

Mehmet beyin &aati bahçe kapıda 
Kaşımpaşıth Halil tarafından ça• 
lınırken Halil cürmü meibut ha· 
linde yakalanmıştır. 

Oınrtn h~rD.aır 

Bir adanı kendini deniz• 
atarak intihar etti • 
Dolapderede y~nişehir hama

mında çalışan Erzurumlu Ernest 
Arnavutkö,de Akıntı burnundan 
kendisini denize atarak intibaı 

etmiştir. Ernestin na'şı denizden 
çıkarılmıştır. 

i11tilıar teşebbusa 
Ortaköyde oturan Salamon i9'! 

minde bir elbise taciri, babası ile 

ara1armın açık olmasından müte
essireıı dün tabancay1 sol meme· 
nin üzerine sıkarak kendini ağır 
urette yaralamış Fransız hastans· 
sine kaldırılmıstır. 

ceırın oeir 
Bıçaklv cerh 

1-Kemal isminde biri Galatada
Kemer altında Jirayr isminde bs 
rini bıçakla yaralamıştır. 

2 - Kadıköyde oturaıı Ismail 
ye Islaın isimlerinde iki Rizeli bir 
kadın meselesinden yekdiğerine 
kin beslemılctedirler. Bunlardan 
lsmail dün Kadıköyde dolaşırken 
Ismail ilerden gitmekte olduğunu 
görmü~ ve arkasından yetiıerek 
bıçakla bir kaç yerinden tehlikeli 
surette yaralamıştır. Mecruh tıp 
fakültesine kaldırılmıştır. Haya
tından ümit yoktur. 

3 - 371 numralı otomobil 
şoförü Tahte kalede Homal Ahmet 
isminde birini bıçakla yara1ayarak 
kaçmıştır. Meçhul ~oför aranmak

tadır. 

SDırka'ltDer 
hırsızlık • 

EvveJki gece Galatada bir rakı 
imalathanesine, Kasımpaşada sey· 
risefayin bilet memuru Salih, 
Kasımpaşada Şakir Çeşme soka
ğında Y orginin evlerine hinnzlar 
girmiştir~ hırsızlar aranmaktadır. 

~aza Har 
Otomobil - tramvay 

müsademesi 
111 numaralı tramvay araba

sile 377 numaralı otıQmobll dtlf' 
müsademe etmişler ve otomobi 

parçalanmıştır. 

+ 1947 numarah otomobil Be· 
şiktaşta Elmas isminc1e bir kızcağ. 
za çarparak ağır surette yarala• 
mıştır. Yaralı kızcağız hastaneye 
kaldırılmış, şoför de kaçmıotır. 

Tramvaydan atlamayın! 
Tramvay kumpanyasını Beşikta§ 

deposunda amele Recep, Sirkeci• 
Edirnekapı tramvayından yere at• 
lamak istemişsede müvazenesini 
kaybederek düşmüş ve kafatası 
parçalanmıştır. 

Tramvay altında 
Fatih - Beşikta§ seferini yapaD 

bir tramvay dün sabah saat 9 ~· 
köpru üzerinde tahsildar Hilseym 
efendiye çarparak ağır surette ya
ralanmıotır. Hiiseyia. ef. hastaneye 

kaldırılmıştır. 

Otomobil altında 
Ameli hayat mektebi talehe

sind~ Halil efediye Sultan Ah. 
mette 2141 numarah otomobil 
çarparak ağır ~u.rette yeralanm11-
tır. Şoför otomobılle beraber kaç-
ııııştır. 
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Bir mektep aıoıfı. 

Muallim - Ahmet efendi halk 

bakayım... Bir aıurabbaın meıehai 

•athlyesini nuıl ölçenin? .. . 

Talebe - Şey efendim .. . 

MuaJllm - Bir şey bildiAin yok ... 

Çalışmıyoraun Ahmet efendi ... Peki 

aöyle bakayım, bir muaellesin zavi

yeleri, biri birine müaavi midir ? 

Talebe - Şey efendim ... 

MuaUim - Sen adam olmazım 

~met efendi... latıkbalini ka -

raıı.lık görüyorum... Ömrünün en 

iyi çatında ıeraeri olup kalacaksın. 

Anlıyor muıun ? 
Talebe- Anlıyorum efendimL 

-2-
Ahmedln evinde - niyafet -

Bütün edipler, muharrirler, şair; 

biltlln matbuat müntesibini hazır. 

Ahmet - Sofrada, yanında otu-

Jan zata- Beyefendi ! 
Bey- Ne var yavrum ? 

Ahmet- Sizden bir ricam var. 

Bey- Söyle: 

- Kalbinizde yer var mı ? 

- Hayır, kiracısı var. 

- Şu halde kiracıya pansiyo-
ner olayım. 

Büyük adamlar 
V Ahmet - Bir murabbaın mesa-

. hai sathi yelini nasıl ölçersiniz? 

Bev- Bir murabbaın ... mesaha ... 

,ey ... Neden sordun? 

Ahmet - Dün hocam bana sor

du da, bilemedim. 

Bey - Evet ... Bir murabbaın ... 

insan b•ınları nasılda cnutuyor. 

Ahmet - Başka bir şey sora

yım - Bir müsellesin zaviyeleri biri

birine muıavi midir ? 
Bey - Dur bakayım... 'ey ... 

Ahmet - Sizin hiç bir bildiği

niz yok ( davetlilere ) Hepiniz meş

hur ve büyük adamsınız. Sualime 

cevap verebilir misiniz? (Herkes 
ausar) , 

-3-
Sınıfta. 

Muallim - Ahmet efendi, bir 

müsellesin zaviyei kaimesi ..• 

Ahmet - Bütün bunlar palav-
radır efendim. 

Muallim - Nen dedin? .• 

Ahmet - Palavradır dedinı. 

Muallim - Sen ad .. m olmıya-

cakıın ..• 

- Karaca gibi bir kadınsınız. 

Benim ceylanım olmaz mısınız ? 

- Karaca, ceylan ... Boynuzun
dan sakının. 

A~arııaı©Jaı ,,nKDAM 00 

A.cları.ac:la. Lll.I"I-.LJ.-. 
:ı:-.-ıi "V"Cl.Ziyet: 

Adana, 6 [Hususi muhabirimiz
den] iktisadi cereyanlarile Türki
yenin ihracat rakamlarını yübelt· 
meğe çalışan Adana gün geçtikçe 
bu gayesine daha çabuk irişmek· 
tedir. Çifçisi bol olan bu ova mem· 
leketi her türlü tekamüle müsait 
bir yerde bulunmaktadır. Suyu, 
güneşi ve geniş tarlalarilc, cenu~ 
vilayetleri içinde servet addedı· 
len bir memleket hiç ~üphesiz 
umumi cereyanlardan uzak kal~· 
maz. Bugün için elektiriği olma• 
yan bir şehirdir. Fakat bu ihtiyaç 
kendini hi5settirir ettirmez derhal 
bunu temine çalışmıştır. Zaman 
zamana de~iştirilen idari rJL:ünler 
,gördükleri her noksanı tamamle
pıaya çalışıyorlar. Dün yalnız elek· 
.tiriğe mühtaç olan memleket ya· 
rın elektirikten doğan ihtiyaçlarla 
karşılaşıcaktır. Adana gibi ~ıcak 
bir memleket elektiriği gürünce 
neler aramaz? Yalnıı. her vilayeti· 
mizde bir dert şeklinde olan eb
niye inşaatı meselesi burada da 
başı boş bırakılmaktadır. 

Bu halden İstanbul da bızim 
kadar müştekidir.Ankara Türkiye· 
nin en seri imar edilen bir yeri 
olduğu halde orada da ebniy" bir 
intizam altında yapılmamaktadır. 

Bunun yegane sebebı de 93 tarihin
den be~i değiştirilıheyen ebniye 

kanunudur.'.\laamafihDahiliye vekii-

Jeti bugüniin ihtiyaçlarına muvafık 
hir kanun yapacaktır. Bundan üç 
~ene eve! kurulmuş bir vaziyete 
gelen Cümhuriyet m i.allesi en 

ufak bir intizama maiık dei!;ildir. 
Bu suretle teve~•ıı edecek bir şehir 
yarının imar pliiıılarını alt üst eder 
büyük, yeni b.urulan bir ~ehirden 
daba büyük, masraf kapıları a~ar. 
Belediyemizin faaliyeti ~imdilik 
yollar üzerine temerküz etmi~tir: 
İsta~yon cadde.i bir ok muhalefet· 

)erden sonra asfalt yapıldı, pek az 
kısımları da yakında ikmal edile· 
cektir. Şehrin diğer, derece, derece 
mühim, yolları da düşünülmekte
dir. 

Belediye imar projelerini tevsi 
için 100.000 liralık bir istikraz 
aktini dü~ünclü; bunun için de uzun 

vade ile ikrazatta 1 ulunan Emlak 
ve eytam lıanka,ile temaslara baş· 
!adı. Bir hafta evvel banka müdürü 

Hakki Saffet bf'yle meclisi idare 
azasından Raufi B. belediye bütçe
sini anlamak üzre şehrimize geldi· 
!er. 

Bugün şehrin tenviri .. ; derüh· 
de eden şirket sene başında ceryan 
vermeğe çalışıyor; gelecek sene 

herhalde ~ehrinıizin ictimai hayatı 
büsbütün değişec:ıktir. 

Vilayet ve sıhhiye müdürünün 
himmetile yakıııda ıneml~keti ka· 

Ahmet - Yanılıyorsunuz. Hem 
de büyük adam olacağım. Dün gece 
evimizde kırk tane büyük adam 
vardı, hiç biri bunları bilmiyordu. 

llediye 
Kocası, akşam, elinde bir paketle 

gelince , karısı boynuna sarıldı: 
- Aferin kocacığım. . Bakayım 

bana ne getirdin? 
- Coraplarımı öreıin diye yün 

getirdim. 
--K--

izahat 
- Anne, neden zarfın üstüne 

" Merhum Ahm~t bey haremi " 
yazıyorsun. 

- Adet böledir. 

- Pelti neden hiç muhum filan-

canın kocası, filanca bey demezler. 

- ... 
- Ben •ÖyleyLyim. Kadınlar 

tekrar evlenebilmek için dul kal

dıklarını aleme ilan ederler. Halbuki 

erkekler bir daha evlenmek iste

yeceklerinden saklarlar. 

- Bunu sana kim söyledi? 
- Babam. 

-Son romanımı okudunuz demek 

- Evet. Elimden düşürmiyorum. 

Dün gece uyuya kalmışım, sabahle
yin elimde buldum. 

sup kanıran tralıum hastalığı için 
40 yataklı bir ha<tane yapılıyor. 
Türkncağırnız da dürt senedenberi 
köylerdeki di,panserlerile bu feci 
ha>talıkla mücadele etmektedir. 

* • > 

iktisadi faaliyetlerin en bariz 
aliimeti hiç şüphesiz bankalardır. 
Bugün şehrimizde şubeler açarak 
bir kısım sermayesini işleten beş 
banka vardır. Halbuki :cbrin •er· 

veti her zaman için, bu bankalar 
ara,ında yer tııtJbilecek mahalli 
bir banka tesisine mli s1iıtir. Ko· 

caeli bu hususta en ziyade muvaf
fak olmuş bir mıntakadır. Belki 
gelecek sene böyle bir banka aç· 

ınak me•e!csi de memleketin lıal

lediledek meseleleri arasından 

çıkar. 
• • • 

İki ay eve] tecilen istifade ede· 
rck çıkarı bir k~ç sabıkalı kaza 
yollarının a 3yişini bozuyordu. Fa· 

kat kıymetli jandarma kumandı· 
nımız derhal bunları tenkile mu· 

vaffak oldu. Bugün için bu husus· 
ta hiç bir endieı-miz kalmamıştır. 

• • •• 
Bir kaç sene sonra inşa edile-

cı-k olan Mersin Jimımr Adana 

iktisadiyatına çok tesir edecektir. 
Hükumetin idaresine geçen Ada· 
na·Meısin hattı şimdiye kadar 

devam eden bir çok şikayetlere 
rağmen çukur ovanın en canlı bir 
damarıdır. 

Limauın vucııdile hiç şüphesiz 
ki ehemmiyetini bir kat daha artı· 
racaktır. -- SeınAİ İzzet 

- Beyhu:le ıöylüyoraunuz, ben evli bir kadınım. 
- Zarıırı yok ; ben kıskanç değilim. 

Hacer hanımın kocası bakkaldı. 
Ortaya kolz ayağı mes'elesi çıkb. 
Hacer hanımın kocası, gaza ya-

rı yarıya kolza yagı karışhrdı ve bir 
kaç ay içinde, müthiş zengin oldu. 

Hacer hanım bir ev aldı.Başlan 
aşajOı döşedi. Şimdi misafirleri gel
di mi, dPrhal hesap viriyor: 

- Oturduğunuz kanepe bin 
liradır. 

- Bastığınız halı beş bin liradır. 
- Kahve içtiğiniz fincanı 2G 

liraya aldım. 
- Büfeler mi? On bin lira. 
- Şu beğenmediğiniz iskemle-

ye 150 lira verdim. 
Bir gün Hacer hanım, sal<ınunda 

piyano olmadığını farketti. Notayı, 
çince yazı zannettiği halde, bir piyano 
almak hevesine düştü ve aldı. En 
pahalı cinsten bir piyano aldı. 

Bir gün bir misafiri geldi. Ha-

Parisdeki hadise 
Paristen Mookovaya çağırılan 

Rus sefareti müsteşarı bu davete 
icabet etmiyerek Paris polis müdür
lüğüne müracaatle sefaretten salı
verilmiyen karısının kurtarılmasını 

istediğini ajanslar haber vermişti. 
Ankaradakl Rus sefaretinin salahi
yettar erkanı şu izahatı veriyorlar: 

- Havas ajansının telgrafı Bes
ıedovaki hadisesini tahrif ederek 
ve tamamen yanlış olarak bildir
mektedir. Bütün bu hikayede doğ

ru olan yegane cihet bazı izahat 
vermek üzere Bessedovaki'nin hü .. 
kumet tarafından Moskovaya da
vet edilmiş olmasıdır. Bu davetin 

hiç bir tebdil ile müterafık olma
dığı ve olamıyacağı şunun ile de 
anlaşılır ki, Bessedovıki ansızın Fr
anr.12 zabıtas1na müracaat ettiği za· 
mana kadar Moskovaya gitmekten 

imtina etmesi şöyle dursun azimet 

gününü bile tesbit etmittir. Muma
ileyhin rovelver tehditleri, ailesinin 
geçirdiği tehditler ve saire hakkın

daki saçmalarında çirkin bir roman 
kokuıu ve Sovyet aleyhtarı gaze
teleri okuyanların efkarı üzerinde 
oyun yapmak istiyor. 

Paris Sovyet Sefaretinde hiç ki
mse ne Be11edovski'yl, m: aileaini 
ve hatta nede eşyaıını bir dakika 
bile alıkoymamıtır. 

Bessedovski kendisini munhu
ıran mazur a-öıtermek için arzuıu 

ile hareket ederek zabıtaya koımuı 
ve iskandala ıebebiyet vermittir. 

Şahaına atfetmek tetebbüsünde bu
lunduğu "Sovyet bükGmetile ihtila
fı efkar,. dütkün bir uydurmadan 
ibarettir. 

"Hükumetin nokta! nazarına iş
tirak etmediafoe., "mükerrer defa
lar ihtaratta bulunduğuna inandır

mak için vaki olan beyanatı aahte 

İki kuyrulclu 

1 
cer hanım pıyanosun.ı metetti. Mi
safir: 

- Fena değil, dedi, fakat daha 
iyisi var. 

- Aman nasıl olur hemşire. 

2700 lira verdim. 
- Mühim bir şey değil. Benim 

piyano;n 4000 liradır, hem de kuy
rukludur. 

Misarfiri gittitkten ıonra Hacer 
hanım sokağa fırladı, piyanoyu al
dığı dükkana gitti: 

- Beni aldattınız, . dedi, piya
nom fena. 

- Olamaz, fevkalade iyi sesi 
var! .. 

- Seoi bana vız gelir. Kuyruğu 
yok ... Piyanoyu alciırıp bir kuyruk 
takınız ... 

Sonra ilave etti: 
- Hatta iki kuyruk takınız. Pa

rasından çekinmem. 

Irakın istiklali mes'elesi 
Bağdat, 8 - Londrada bulunan 

Nuri pa~a, B~rut tarikile İraka 
avdet etml'ktedir. İngiliz hariciye 
nazırı mi-ter llı-ndersonun irat 
ettiği nutukta lraka tahsis etiiği 
kıomı burada büyük bir memnuni
yeti mucip olımı~tur. Bundan böyle 
Irakla İngiltere arasında daimi 
bir anlaşma zeminini bulunduğu 
kanaati hasıl olmuştur. 

Resmi davalar 
Ankara, 9 - Hazine ve Rüsu

mat dava vekilleri olnııyan kaza· 
!arda Rü~umat memurları davaları 
takip edecekler, fakat lıunun için 
ücret almıyacaklardır. ---
Kadınlar birliğinin 

polislik merakı 
lngiliz kadın polis teşkilatı reisi 

Mias Ailen kadınlarımızın polis mek
tebi açmak hakkındaki teklifleri 
ile alakadar olmuş ve Şehrimize 
ıelmek iıtediğini bildirmiştir. Ka
dınlar birliği reiıeai bu mes'ele ha
kkında Poliı münürü beyle görütmüt 
isede bu gilne kadar vakıt bulup ta 
bir türlü Vali beyle temaı edeme
miştir. 

Binaenaleyh kendiıine henüz 
müspet veya menfi bir cevap ve
rilmemiştir. Ancak Ml11 Ellenin A
tinaya gelmit olmaaı haaebile Ka
dınlar birliti Vilayette temasını 
tacil edecektir. 

iınattan batka bir şey değildir. 
Bunların da rovelver tehbitlerl 

gibi yalandan ibaret olduğunu kat'i
yen beyana mezunuz. 

HükGmetimiz, Be11edovıkl nin 
"ihtilaf,.ta olduğuna ilk defa Temps 
gazetesine verdiği mülakatla mut -
tali olmuştur. Evelce kat'iyen böy. 
le beyanatta bulunmamı9tır." 

·), 

Yarışta 
Gerenlerdc, at yarışlarında arka· 

mızda iki kişi konuşuyordu: 

- Altı atın koştuğunu seyret• 
mek için alb bin kişi geliyor• 
Halbuki altı bin kişiyi koşturaalll• 
seyrine gelecek altı at bulamanıPI 

Mantık 
- Sen ne manbkaıı adnms:ıı 

yahu! .. Bana nasıl para canlı kadını 

dersin? Eger para canlı olıaydılllı 
sana Mehmet gibi meteliksiz bir 
adamla ihanet eder miydim? ---Sahilde 

Bir sivil, bir kayıkçıya ıorar. 

- Yüzmek güç müdür? 

- Hayır.Balıklara bak, nnfafl 
taklit et ... oldu bitti. 

[ Tiyatro, sinema J 
Şevki B. : Siyah peçeli kadın feP· 

tezi komedi, dans, varyel"' 
Ferahta : hanof varyetesi ve filal 

Saat 21 buçukt' 

Reisin 
Karısı 

3 perde 
CumagiW 

!eri matine sıı•t 
3buçukta. Her cumartesi akşaınl•rı 
için fiatlarda tenzilat yapılmıştır· 

Rakel Meller 
ile 

Moris Şövalye 
yakında fstanbula 

geleceklerdir. ,. ........................ ~ 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdaın 

Galatada Karaköy harı• 
dairei mahsusa telefon Bey· 
eğlu 3711-5 Merkez postı:• 
n'esi ittisalinde Allalemci ha~ 
telefon lstaobul 569 herrıe"t' 

• e 
banka muamelatı ve emn1Y 

kasaları icarı 

1 
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racıııat:a. ciogru! 
~~------------~~ 

Nizamname tadil komisyonu biribirile mukayese edilemiyecek 
tesaisine devam etmektedir. Ni- ~dar farklıdır. Jngilizlerin yapa· 

4mnamede tadil edilecek aksam cağı maç beklenen bir teaıu te1-
tespit edilmlt. yeni §ekiller hak· kil etmektedir. 
~ad~ projeler ibr.ar olunmuttur. Boks ma~lan 
oınıeyon cumartesi günü sonun· 1ngilizleıJe futltol maçtd111 , 

cu i~maını yaparak, bu toplanı19 pıldatı gü/ün akpmı Beyoğlunda 
ta mhaı mukarreratını itihız ettik· Fransız tiyatrosunda İngliz Bahri 
ten sonra bu kararlan cem ve sefit filosu pmpiyonlarıyla Gala. 
tasnif edecektir. tasaray boksörleri arasında boks 

Komisyon azasının ketum dav· maçları yapılacaktır. Yalnız Gala
rannı111na ratmen harice bazı tasaray boksörleri arasında her 
nıalGmat sızmaktadır. Bu malü· sıkletten dövüşenler bulunmadı~ı 
lllata llaZaran nizamnamede yapıl· için bu ekipin takviyesi tekarrür 
lllası tasanur olunan tadilit umu- etmiıtir. İngilizlerin karşısına çıka
!!11 lllahiyettedir 'Ye bu tadillta cak boksörler §onlardır: 
[eai hqtan ihya,, demek hata 1 - Horoz sıkletten Necmi B. 

,' ın11. . > 2 - Tüy • K.Keıaaf B. 
'nsU•ler • Galat.tuaray 3 - Hafif • Melih B. 

Ayın on iklsiade ıehrimize gel· 4 - Yarı orta • Sellmi B. 
inesi mukarrer olan Ingiliz filosu· 5 - Orta • Saranga 
llun futbol takimı ile Galatasaray· Bu maçlann heyecanlı olacağı 
hlar ırwada yapılma11 kararl1119 tahmin eclilebilir. İngliz pmpiyon· 
~~lan futbol mıçlanndıu enelce lannm kıymetli dOTiifçüler olduğu 
Theetmi§tik. Ayın 00 sekizinde muhakkaktır. 

1•kıim ıtadyomunda yapılacak Galatasaray atlederi 
'>an bu maç, çok enteresan ola· GaJatasaray atletleri dokuz kiti· 
taktır. Mütareke senelerinde ta· Jik bir kafile halinde bugün An· 
:•dı&ımıı Inıiliz futbul tarzı, ara· karaya gideceklerdir. Ankarada 
an UZWı seneler geçmesine rağ· yapılacak müsabakalar eunlardır. 

'nen hlll hatıramızda iyi tesirini 100, 200, 400, 800, 1500 met· 
.'ubafaza etmektedir. Seri, sey· re koşulan, uzun ve yüksek atla· 
al, canlı lngiliz futbolu ile ağır mı, disk ve gülle, 4X100, 4 X 400 

'!!. daha zivade sıkıcı cek sistemi bayrak yantJarı. 

Program nasıl yapılacak? 
Birinci sahifeden mabaat 

B ) - S. K. O. Kumandanımn 
ffC.OJ -brarailımda 1aat 11,30 dır. 

C~-V.aliılia ........... , 
'1111 •emlde 1&at 15 tir. 

D ) - Kolordu kumandamam ::iral ceaaplanaa ıemide ... t 15,15 

8 - S. K. O. Kumandanı namı
:- •llliral ~aaplanm Ferik Pertev 
.. ~ Hazretleri kabule memur eclil
-.tlr. 
.. 9 - b Abam amiral cenapaan 
~aJc.ırrı Cumhuriyet Abidesini ziya
ile ~ecek. •• mukGr sGa maiyeti 

.,...llkt. Ankaraya azimet ede· 
:.•• 16 • Teplnlenel ç.,.am1ta 
) ... t 9 da Haydar pata latu-
-...._ AYdet edeceklerdir. 

h it - Amiral cenaplan Aakara
~ ...... •• avdetinde Haydar 
it '-tulyoauada lstanbul merkez 
~ "- • .. ttep bir tabur tarafua-

......... eaktır. 
le.., •ı - Amlral cenaplanma Aa... :r• ••vualab o1aa 14 TepiDI 

laat 7.30 da Aakara lataayo-::-s- Aabra mevla K. Satka ,... 
ltti1t lalr piyue taburu tanfmclan 
._ laaı edilecektir. 15 Tepial ••el 
••dt 19 ela Aabra iatuyoaundan 
lll et edlJeceflndea pruptala IOIU'a 

11 ;:,-:.:~ı:-•1acak ancak me.-
ve bir polia •Gire-

_. tıuafmclu tefYI e4Uecektlr. 
tı -. 17 Teplnlenel sini ak
~ .,..... K. ahll ohlatu 
-. dent. llup mektebinde Aml· 
'il .. ...._ '* siJafet tertip olu· 
laealdq.. 

IS - ti T ....... el ,eaı it· 
::::- ....a laaiUs haYa flloıunun 

h d la•m ........... yapılacak, 
.,....._ ........ 14.30 da .-..ı 

··--~ t ) _,_ ._.. ••••• (Ada-
~LA~ tq ..,..... YerileeeJdirı 
- ... __. .......... 20... Aml· 
~~:.....,. ................ bir 

J8llJetl tı>U'ila) ....._..ektir. 

1 H-19/T ..... neı sGal 
lllllla ha•a filoau tarafm4aa llar
ıaracla 45, 45 ara ..._. ve Si. 
O ball ıarldde klla bir •••in De 
4anaara aduuun prln"•kl ı..v 
.&daiı .,_ynlne me'f'1111 laat Gurlacle
\t •ıntalcada açuf manftrell ra-

•cakbr, 
15 - Gerek •ÇUt .... .,..... 

tirak için .. ...... la,W. ... 
U.hal pmaek lçln t.&lk eclU.. 

.ak tirle zabltlel'İDİll Hat.lal fasl
ı, Ate~nanJilltlae blldlrlleeelctlr. 

l6-IDt111a ~.,,.a... Wl· 

kamet tarafmclan 18 • Tetrlnlenel • 
929 da ötfe yemeli verilecektir. 

17- ................ 20-10-
'29 Aat 10 da avdet edecek n 
avdette muvualatlannda olduta 
rlbl •erek Donanmamız ve •ereb• 
Sellmiyecleki bataryamız tarafmdan 
mukabil 1ellm abfl yapllacaktir. 
Bu propamıa blr ıuretl birkaç •u· 
retl vlllyette donuma K. Kolordu
Dllll allkaclar kıt'atlanaa l.tanbul 
hava mtlfrezell K. ve ln,ms Sefa· 
retlne ılnderllecek Ye hGJ'8an p
aetelen 7aalacakb. 

1. Kolordu kumandanı vekill 
MU alay 

Halil Rüttfl 
Hatıra: Amlralüı muva1alatı olan 

12 • 10 • 929 alqamı Sefaret tarafın
dan dyafet ve balo verilecektir. 

Tayyare programı 
18 Teplnlevvel, 1929, cuma rG· 

Dl ıabah lOdan itibaren •aray burnu 
lle moda aruanda • Couraıeouı • 
Tanare ıemiılnia tayyareleri tara· 
faadan icra edilecek havai tallmler 
hıakkacla propam ıudur: 

1 - Saat 10,00 daa 10,20 ye 
kadar: 

iki ava talamı ve iki torpido 
ata bomberdıman takımı tarafm
daa len ldlleoek tabur talimleri. 

2 -. Saat 19,20 d• 10,35 • kadar: 
Bombudunaa tananlerl tara

fından yapılacak bir ulrealn lcer
ıindea anı tanarelerl tuafmclaa 
,.,ı1acak ..... il ........ tali
mleri 

3 - .ut ıo,as ... lt,41. ka-
dar: 

Tanu.ı.. ilk Yaiyetlmbal aı.. 
caldardır. 

4 - Saat lMO ta 11• e ka-
dar:-

Oç ava tayarelerl tarafnadaa 
blrDkte olar• icra edilecek Uro• 
batik talimleri. 

5 - Saat 10.50 dea 11.00 • ka· 
dara--
iki talam ava tayyareleri, iki ta· 

lwa Mmbaıclemu tanarderl •e Ud 
talam ~ taprrlfrl tarafuıclaa 
Wwllde eiaalr 1... .uJecek UÇUf
lar. 

Ava .,,...._. ~ ldtllik, •Fa• .,., ............... 

9"I'etrinievvel 929 kambiyo, nukut borsası fiatlar 
dest edeceğimizi ümit ederim d~nrit
tir. 

Nukut 

1 lngiliz liruı 
1 Amerika dolar 
• Y-.a dnlual 
l Alma "Ylat mark 
l Aftatarya llUai 
IO Ley Ramanya 
20 t.e.a Balpr 
l F elemek RloriD 
20 Fran• fNDka 
20 ıaaı,... lireti 
20 lt111'11a Çek ı.ı..-k 
1 tll'llll•Hı .thlJet 
1 Zloti LeldltaD 
20D&auy.......,.. 
20 Belpiua ,....... 

A aldı 

1010 
207 
53 

81 
16S 
118 
122 7 

Tııhvilut 

OO ~ i{ 1 Tertip (A.8-S) 

8 = c:a. 2 " (D.E) -= pi' S " (F.J) 

Galata talatelan Do Y. 
ı.aaltal traafty Ş, 

7 Rilıt Dok. Aat. 
Valdar &amkls 9• 
letaa1ta1.._1 ... 
Eretll ..... 
Biae ıenetlatı 

lt1ta.a. 
.............. 111 
0...UBk. 

7 

EDİRNF.J>E BlR CINA ~ET - f 
Evvelki Cuma gUDil guodüz saat 11 
raddelerinde oehrimizde çok feci ve 
esrarenciz bir cinayet olmuştur. 

Maliyenin Hnaa tabaildarı Faris 
Ef. tahıilitını bitirerek Edirneye gel· 

miı ve 11bık Metrepolitaııe civarın· 
daki hanetine gitmiıtir, aradan he
men yanm eutlik bir zaman geçme-

miş meçhul bir şahıs birden bire eve 
girerek Faris efendinin ttzerine hu. 
cum etmit ve aralannda mücadele 
baılamııtır, meçhul phıı eline geçir· 
diği sandalyayı Farlı efendinin batı· 

• NAMUS tÇtN INTtHAR -
Yirmi be§ yaılu·mda genç kıı hııkü· 

met civarında bir muddet dalaftık· 
tan sonra dolmadan kendiıini denize 

atm ış \'e intihara teıebb111 eylemitti.!:. 
Etraftan görülerek derhal kurta• 

nlmasına tevessül olanmuı ve kıı 
hl\ygın bir halde memleket hutaba· 
neıin"" naklonulmuıtur. Yapılan tab· 
kik ata göre intihara teşebbtiı eden 
kızın iımi Huriye olup eellnikli İb
rahim efendinin kerimesidir- Huriye 

hanımın bikrini furuncu Abdullah 
efendi namında biri izale etmif ve 

1 Pemata ı.p..ya 
20inipe,.... 

22 
73 

114 
~ 

793 793 lllWl ...... Bk. 

na indirip mumıileylli ıenemletmeğe 
muvaffak olmuı ve derhal üzeriııe 
hücum ederek elindeki bıçağı kalbi· 

ne eaplalllJftır. Fariı efendiyi bu su· 
retle katle muvaffak olan meçhul 
pbıı bundan IODl'a maktulün Uzerini 
arımağı başlamıı ve tahıillttan ge· 
tirdili 1300 liralık torbayı qırarak 
firar etmiıtir. 

bilihara izdivaçtan feragat eylemit 
tir. Bundan müteessir olan kız haya· 

tını nihayet vermek suretile namu• 
ıunu temizlemek yolunu tutm\lflUl'• 

Huriye hanımın kendisinin kurtanl
maamdaa çok mUteeuirdir. kesadisi 
diyor ki: 

1 .. ....,.. 

ç.ı. 

NlYyOrk ...... . 
llOaao • 
Berlla " 
hlya • ........ ........... 
a....... " .... 
Vlyau 
M•drit 

• 
Varpma " 

Adaa ,, Onla 
Blknf IO LeJ Ka 
llo.kon 1 Çr•em 
Bolpat tlrk ... Ola. 

l•tiknular 

ne.re. Ye .... ya 
F.aaal Bk. 

;< Şirketi Hayriye 
,... ., Temetta 
~ Ha~ ..,_lal' A 
!< Aa. D. Y. yola 

" " " 100 l· ...... Jll • 8'lnA 
"9 ...... &.idi 

f 
:1. 

Tram•cy 
Tlrkiy• alll 
lullart " 

CIJ ....... .. 
eli. Şark llprta 

i =.u.T. 
tıı ı..v--. 
9l ...,.. K...,ma 

..,.... ÇS--. 

BalEırkly .. 
Tlrk U.. iL 
11-T .... ..... ...., ... 

72 

Vak'a akabinde erine avdet eden 
F aria ef. kerimesi babuınıa kanlar 
içinde yatar bir vaziyette görUace 

feryada baflamııtır. Hadise maballi· 
ne gelen zabita memurları ile mfis· 
tantik vekili Faruk bey derhal tah-
kikata bqlamıpır, henüz katil bulu· 
namamıı olup takibata fiddetle de
vam olunmaktadır. 

Muıtantik V. Faruk B. hadise 
hakkında bir muharrimize demittirki 

•Ben bu hale geldikten aonn ha· 
yatta ne itim var. Dünyada ne diye 
yapyım. Ancak ölmek benim lekeıpi 
teıpizleyebilir. 

@ KOOPERATiF - lzmirde yerli 

mallar kooperatifinin hisse ı-enetlerin· 
den 20 bin liralık satışı bankalarca 
taahbut edilmiftir. 

Hiue senetleri bir ay arfıaaı 
11tılacak ve billhare yerli mallar 

Dlywaa maTahJt.eM 197 

Farlı efendinin katli paraya 
tamamdır, yanındaki 3600 küsur 

liradan 1300 lira almmıı, diler pa· 
ralar maktulün yelelinin iç cebinde 
bulundupndın alınmımııtır. Katil 
emare ve hiç bir dellll bnu•ıdı· 
iındaa beaUı bir ip ucu elde ede
medik; ıeceli gllndblü bu itle meo· 
gulUz. Zabıtamızın hummalı faaliyeti 
sayesinde katili yakın zamanda der· 

cemiyeti faaliyete geçecektir • 
Kooperatif aatıı ıubeıi için Ke· 

meraltı cinnndı münasip bir bina 

l 
lkramlyeli demir rol• 
l90I Güllll'lkl9 

9 Te,rinie11Vel 929 Ticaret 
Barımı fidtlan - A91arl Ar.ami 

Cinsi ~ P. IC_ p. 

Bugda ::::... 
Yaallf8k 
l[uaJea 

111 17 ıs 

SiD&ei' 
Sert ıs uı 16 10 
Dlame 
Sert mahlul 
Balprlllaa 
EeaeW i*: 12 ı.; u 25 

9 2CI ll 20 ...... 10 JO 
Yalaf 9 9 
llereftıaek 

ah at 
Fualya .... 
IC~eml 

Un .... 
Ekıtra Eklin n:ı 1600 
Ekatra 1t usu 1 

Birinci yamatak 1190 J3]0 

lkı:e1 
s.a 1160 132.S 

1100 nsn 
Fuullk ........ 
Fmdak iP 
Saacllk ...... 
kuuu 
cm. 
ilyoa ......,.. 
Yapajl 

40!0 AfJyoa 4056 
Tiftik 117 ı77 
Of akil! . -

İngilterede işsizler 
Londra. 8 (A.A] - 30 Eylllda 

lnslftende lpizlerbı miktan 1 mll· 

JOD 181 bin 900 idi. Ba rakam bir 

Wta ....... ....ua;. ıtM~uı.. 
seçen HMJe ...... ısc,m aolr· 
Andır. 

Fransız komünistleri 
Parla, 9 ( A. A. ) - Ga&eteler, 

komlnlat fırkuuadald derla buhran· 
dan baı..etmektdlrler.Muker fırka .. 
mGnakate\er ve fırkadaa tard ve 
lhraflar uk alı: wlma ..... idedir. 

•e•ee ...................... . 
İ Döyçe Oryant Ban ı 
: Tarihi te'aiai 1322 i 
1 Jf erkesi idare Berlin 1 
1 Telefon Beyotlu 247,248-934, 1 
1 98.5 ve İstanbul 2842,2843 : 

İ Banka muamelib 1 
1 ve kasalar icarı 1 
1 .......................... 1 
~.-.-.Doktor.__ .... 

llMekl btlıalar hutaaeel 
Etlbhuuadan 

HÜSEYİN AŞIT 

Dopm ve kadın == 
Türbe Eıki Hil4li 
binası No.10 Tel. lıtam: 2622 

tedarik edilmek üzredir. 
Şehrimizdeki buyuk firketler ve 

cemiyetlere de müracaat edilmesine 
karar verilmiıtir. Şirket ve cemiyet
lerde hiaae senedi satılacaktır. 

Şehir dabiliade ful 11b1 kollan 
ela hisse senedi aatı§lna bafla,.caktır. 

Tarlfeler 
Kadık6y k6prQ tarlfeıer1 

J 
i 

i 
[ 

ı 
t 

Klprlden KadıldSyaclea Klprilden HaJdU'Plllalıl_. 
Kadık6y(lne K6prilye Haypqaya Kapr&,. 

l - l""l 6 15 ı - l"'l 6 • 
6U '705 611 TD 
10$ .,. 105 748 
740 810 740 821 
8ı5 845 '755 858 
s40 905' 815 9ıırı 
920 950 852 985 
9 55 10 25 9 55 9 56 

10 25 11 05 11 05 10 85 
11 05 ll 40 11 40 ll 13 
1140 1215 1215 1148 
12 ıs ıs ıs os 12 20 
JS os ıs so ı• 25 ıs ota 
13 so 14 as ıs ıs ıa 58 
14 ss ıs 16 ıo ı4 40 
ıs ıs 16 16 40 15 08 
ıs .s 16 so 11 ıs 16 08 
t6 10 11 11 so 17 ıs 
16 40 17 15 18 25 [~ l'7 40 
17 ı5 11 '5 18 40 18 15 
11 so 18 ss 19 05 18 15 18 25 19 05 19 45 19 12 
19 05 19 45 20 30 
ı9 45 IO IO 22 05 IO • 
IOSO 1105 2115 

il ii 
21 21 28 • 08 , ... 
22 05 23 

rı ..,.. ,.ı.. c.... Puar, ç.... .......... ~ .. .,.. ..... ,.. l"'J Seferi ,.... .,.,.... ,..... 
........... c....., .... , ........ • •. 
kilteılea .... ..., ... P4. ....,.. -... n ... ,..... .,_...., ç..,.... .......... ...,...,...,.. ..... ,... -- ........... _ .............. "' 
.. ,..... -•= • ı <m ..._._ 
j.;,. ...,.......,. .....,.-.... 

M lelld ,.._. ra-r, •......-. 
em- ............. p ... ,.. .....,... ...... y..... .......... ~.. .. . ..... ..,_. -. ...... ...... .. ... • ,.,..fa ..... ,.. 

fıli 

21 23 
Sefer No • ı 3 s 1 9 ı ı ıs ıs 11 ı 9 _ - ıs,oo 

Pendlkten kaJkıt 
Kartaldaa 
B. adad- : 
Heybeliden • 
BUJTudan 
Kmalıdaa : 
lıfuacra,. • 
Kaıbkiylndea. 
Klpr&ye Yanf 

Sefer No. 
Klprlldon ~ 
Kadı~ .... Modad';:.- " 
Kua.ladaa " 
Bu.11a..td.. : 
Heybelicl 
e. a•actaa : 
KartaWaa 
Pendiktea : 

2 
7,44 --

6,00 
6,10 
6,25 
6,40 -
7,25 

' 8,25 --9,0S 
- t,20 

8,35 t,SS 
8,45 9,45 - -- -

7,10 
7,30 
7,45 

8,30 

6 
9,10 --t,50 

10,05 
10,22 
19,30 --

7,00 
7,10 

-
1,05 

8 
10,15 
10,SS -ıı,os 
ıı~ 
ıı~ u., 
B'Jo 

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

-t,U 

10 
12,00 
JUi -12,50 
ıs.• 
ıs.21 
u,JI --

1,00 -----1,55 
ıs 

1s,s5 
u,55 -lıUI 
14,41 
H,11 
l5,J6 
ıs.• 
15,SS 

9,00 
t,ıo 
t,25 , ... -
ıt,U 

1

14 
ı&.11 ... -::: 
16,10 
16,25 --

--
--11,2$ 

16 
11,• -
17,45 
18,08 
18,15 
18,25 

-
... .,.... ._ ,.., .. \ta 

• •• it ........................ 

_ ıs.ıs 

ıı,90 14,15 15,45 
llM 14.lS t6,00 
ıı.ss 14,30 16,15 
Jl,10 14,45 16,30 

- 16,55 - 15,20 
12,55 15,41 

18 20 
18,00 18,0S 

-18.45 -lt,00 
19,15 
19,30 
19,55 
20,10 

1',00 --
" 

-17,20 

22 
19,00 

19,U .... 
20,IS ---

17,00 18,35 
17,10 18,45 
11.2s 1,,00 
17,40 19,U 

18,0S ,... 
- -18,30 • 
24 -19,05 20,U - -- - -- ll:IJ - ~ .. 2' ... .... 21.41 

--
-- -
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Erkek otuz yaşında kadar vard ı. 
lJı\ln boylu, eamerdi. Kadın yirmi
.dnden f aıla etildi. Ufak tefek, 
ıarıımdı. 

Öted n beriden, lıdaretsiz bir 
111rette kooufmuılardı. Erkek &ırf 
muhavereyi tasvntmamak için ol
malı, şu ıözleri mırıldandı : 

- Sahi cicim, bugün öğleden 
nvel sokağa çıkmıştın. Nereye git
tiğini söylemedin. 

Kadın roba11nın kırmasiyle oy
nıyordu. Muamrnamiz srörünıneğe 
çalışarak yüı.ünü buıufturdu. 

- Bu sabah nereye ırittiğiml 
ıöylcmedim mi? Haydi bil bakalım, 
Derede lelim ? • 

Erkek rülllmsedi: 
- Dur... bu sabah... bu sabah ..• 

Nelly'citiın •• ln,Utere oteline anne
ai rGrmeje fittin. Detilmi cicim? 

Kaduı bqıaı aaA'a sola sailadı: 
- Hayır Efendim. Annemi ıör

mete fltmedim ... 
- o halde gidip razinoda bir 

&lolqtm-
- HaJır Efeadinı, raıiooya sri· 

clip bir dolatmadım. 
- Ôyl• ue ıtdip şapka aldın. 
- Hayır Efeodim, aidip şapka 

.ı • .m.. 
O ııaaaaa kadar kadın aalcin 

dunrordu. Fakat o anda çok ıi-

Dirl•dl. 
Bir ııçrayıt• lıkemlesinden fır-

ladı: 
-Eeee.. Canı•ı 91kıyorsun.. Ca-

aımı ıakayoreua.. Cuıım nereyi isti· 
rorea ora1a ,tttl•I Bıkbm arbkl 

Erkek tatalamıfb: 
- ŞeJ .. Ne var cicim?. Kızma.. 

Nen19 sfttla diye ıordum. O kadar. 
- Ent o kadar .. Yarım ıaatten 

heri heal lıtlatak ediyoreun. Hila da 
o luıclar d11orawa. Madem o kadu 
merak ettla,eaaa nerede oldutumu 

' 11111.,e,tm de lçla ralaat et.aia. Din· 
le .. Nerede idim blllyor musun? 

llru durdu, ıonra ilbe etti: 

- a..ID aalıyacatın ifıkımın 
., ....... ,c1 ... 

&kek tarardı. Kadın ıilkQnetle 
_.... duam etti. 

- Evet, ifıkımın yanındaydım,. 
tel:tdlbnya relelidea, yani hir 
a1d•herl bu aabah oldutu rfbl bu 
ıabala ela lpkıman yanındaydım! •• 
~imci lcln rahat etti al? Ne zaa
aecllJOreaaf Ollaceye kadar ıaaa 
•dık ma kalaeakbm?.. Sana ıadık 
hal- llGaaade et de blru (illeyim 

•arU.. • •• 
(Jne ltoyla ıenç koltutua Gze· 

rlae 11tılmlf, hlnjilr hGntGr atla .. 
mata batlamıfb. 

Ba uua boyla, eamer ıenç hiç 
tamdıtım bir adam dejildi. ..., 

&uf bir teaedOf eseri olarak 
otel aloauaun öte tarafında buJun
maı oldutum için bu muhavereyi 
ltltmlftba. Fakat ber nedense, hiç 
Gıtilme vazife olmadıtı halde renç 
luıclıaa dotna' koıtum, onu bir ta
rafa çekip tarzı hareketi baklandaki 
cluytu•• •tıkça ı51lemekten ken
dlml aluaadım. 

- Çolı feaaıınıı, Madam; Tarif 
edllmi1eeek kadar fenaaınız... Sizi 
ıevdltl aalqalaa bu adamı muzta
rlp et•ekten ınk duyuyor ıunuz 
bal A11pl Ayıpl 

- Bea mi fenayım? •• Ben mi? •• 
Muum rBzleri ile yGzüme baktı. 

Derha bir meyusiyet ifade eden bir 
taareketlel 

- Şu erkekler ae budala ıey• 
fer ••• Hakkımızda ne ıaçma hükOm
ler veriyorlar. Bilikiı Möıyö, ben 
çok iyiyim, çokl Fakat ai:aba clüaya
duı haberiniz yok... Benim hayatta 
tek bir zevkim vardır: teaelll et
mek... Hatta onun için bea hasta
balucıa olmalıydıml Fakat ae ya
payım... Bedbaht olmayan blr er. 
keti aaııl teselli edebilirim? ... 

Tarsa hareketi hakkında ilk 
balatta aalkilli anlayacak kadar 
incelik ıGıteremeditim tarın hare
keti hakkında verdlti izahatı kafi 
ıören bu renç, aanşıo, iyi ldldın 
benden aynhp uzun boylu eamer 
delika:ıhaıa yanına aitti. O timdi 
katıla kahla, hıçkıra, hıçkıra aQ"Ja
makta. devam ediyordu. - . 
' 

J1m: ve Alex Fiıcher den: 

Genç kadın 01tun batını elleri 
ile tuttu, sakin, ideta bir anne 
&eli ile çu sözleri tekrar etti: 

- Haydi haydi, koca bebek. Öyle 
ağlama! Svna söylediklerimin ne 
aslı ""ar, ne faslı... Seni ne kadr 
sevdiğimi biliyorsun ..• Anneme git
tim ayol! Haydi şekerim, nafile ye
re kendini üzme ••• Mahsus söyledim. 
Gel &eni teselli edeyim! 

Nakili: Kamran Ş. 

Ko5Ja habeıroeır 
Şiddetli bir kasırga - Senlis, H 

[A.A] Şiddetli bir kasırga civar
daki nahiyelerden birinde bir tula 
fabrika"ile bir tsktirhaneyi tahrip 
etmiştir· Dokuz amele vnralanmış· 
tır. Bir laç i~ ci Je ortadan kaybol· 
muştur. 

+ Pragda çekile mebuslar -
Prag, 8 IA.A] - Halk fırkasına 
menıup nazırlardan Tisoz ile Fa
bey istifa etmişlerdir. 

~ Şiddetli fırtınalar - Kag· 
liyari, 8 [A.A] Kagliyarı havali· 

sinde ~iddetli bir fırtına hüküm 
sürmekte, yer yer feyezanlar vuku· 

una st.:bep olmaktadır. Hasar ve 
zarar pek çoktur. Bir çok ev yıkıl

mıştır· Demiryollarında münak:a· 

lat durmuştur. Şimdi) e kadar kay· 

dedilen insan zayiatı, üç telef ve 
bir kaç mecruhtan ibarettir. 

+ Bir tren müsademesi -
Londra, 9 (A.A}- Bir tren, .. Liver· 

pool Street" de bir lokomotif ile 
müsademe etmiştir. Kimse yara· 

]anmamış iae de bir çok yollar ka

panmı~ ve servil uzun teahhürlere 
uğramıştır. 

+ Belçika kralını ziyaret -
Brüksel, 9 [A.A]- M. Doumergue, 
Belçika kralını resmen ziyaret 

etmek üzere yarın buraya gele
cektir. 
+ Paris bornsınd:ı ıslahat -

Pıris,9 [A.A]-1\1. Cheron, bank de 
Frans müdürü ve diğer büyük 
bankalar mümessilleri ile Paris 

borsası piyasasında yapılacak ıs
lahat hakkında görüşn1üştilr. 

Efganistan ahvali 
Moakova, 8 [A.A] - T ermea 

den blldirilditine naıaran, elyevm 

Kibil civarında •iddetli muharebe
ler olmaktadır. Nadir han kıtaab 
yakındaki köyleri ifgaletmekte ve 
tehrin etrafını J&rmaktadır, 

• • • 
Londra, 9 (A.AJ - Dally Maile 

Pi,averdeo çekilen bir telgtafta Ki
bll cinnnda Habibullih- ve Nadir 

ban kuvvetleri arasında •iddetli mu
harebeler vukuu bildirilmektedir. 

Kızılların çalışma günü 
Londra, 9 (A.A) - Moskova· 

dan bildirilditine 16re, Soyet hüku
ınetinin bir emlrnamealyle kıııl or· 

dunun çah,ma günleri baftada be
te indirihnittir. ----
''lioover ,, in beyanah 

ı W aahington, 8, (A.A] - ln.Uia 

ıazetecilerine beyan~tte bul~n~ıı 
M. Hoover, şu ıüxlerı slSylemıı.tır: 
"M. Mac Donald ile gayet aamuai 
surette cereyan etmekte olan mG
zakerat bakında bu dakikada bir 
tel' ıGyliyemeıa. Memleketlerimb: 
araıında biç bir lhtilif olmadıtıaı 
ıörmekle babtf yanm,,. 

Piyango Müdürlüğünden: 

Nümuneıi veçbile beher topu beı 
yt1zlUk olmak Uzre 12 kiloluk çift 
57X82 ebadında ikinci hamıır 1056 
top kiiğıt mubayaa edilece~nden ita· 
ya talip olacakların pey akçeleriyle 
birlikte 12·10·29 tarih Cumartesi 
saat on beşte piyango müdUrlugıınde 
mUteoekkil tayyare cenıi) eti müba· 
yaat komisyonuna nniracaatla:rı. 

J itanbul Dördüncü icra mcmurlu· 
ğundan: Madam Hrisoninin. sakıt 

harıedan efndından Seı.ıiha hanımdan 
alacalı olan ınebaliğin temini zım· 
nında haciz olunan Boğaziçi Kuru 
çeşme ve cadclesinde atik 105 nu· 
maııtlı müfrez )&lı \·e mÜ§tenıelAt 
r,ası tahdit ifraz haritası nda 4 nu· 
maralı mahal ile 1 ve 2 ıı uınaralı 

ın1'lıaller dahi tiahil oldu~u gihı mai 
leziz ve arkada koru, borcun veril· 
ııaeaıesiaden dolayı birinci ihale ya· 
pılbıak üzera otuz gUn mUzayedeye 
konulmuştur. 

Maa mtişternr!fıt dort numaralı 
eshilhtırıl"nin hududu: snğ tflrafı de· 
ııizı..• t-i en ) ol diğer tarafı öı.Unde 
rılıt.m Luluntuı deniz ve di~cr torefı 
trnıııka) caddesi •e diğr:r tarafı Hacı 

t\c·liya efcndive satılan :i harıl» n umıı· 
ralı mahal .ile nı. hdut beşbin yedi 
) üz kırk bir erşun terbiinde bir setli 
iki lıolme ve iki ) ühee ta§ du\8rh 
ıırse deru111111da iki kısı mlı iki katl ı 
ah3ap bina tahminen beşyüı elli Uç 
arşuıı ıerbiinde olup birinci kısmın 
zemin katı kapı dış ı~da bir mermer 
taras bir ııofa bir hela nıerdi\cn al· 
tıııdn Lir kıler zemıni çimt>nto ma· 
ltız ocaklı mutbah birinde iki >·ilklü· 
ğü bulunan iki oda ust katta bir heli 
Uç oda bir kotıdor ,·e y kaııılac!!k 
mahal olup itbu kıs ımda Tabenak 
hanım sa irıdır. 

1kiııci k ısımda bir mermer an· 
tre biı aral k ve bir sofa, bir kiler 
bir merclh·en alt ı , bir gusıılhane bir 
helii biriude ikı yuk bulunan ikisi 
büyük biri kömürlük hal inde mlıs· 
ıaınel beş oda, ikinci katında came
kan böhnı•li bir sofa w•. Liri yemek 
salonu halinde mı stqmel y<>rli odıı 
oda alafranga hr.lnlı ~uı.ıulhaneyi 
muhtevi elup setli Ust bahçede bir 
kuyu bir kaç me vve Bğacı diğer ba· 
hçede top halinde iki )erde kamıo 
iki burma ve hir kaç mey~e ağacı 
ve iç inin t3venları ve doğrama ak· 
samı 'le dıt ı yağlı boyal ı ll!t katları 

tahneşli ve elektrik ,·e tak.sim suyu 
tertibatlı rirmi altı bin yediybı alt· 
tı bin yedıyuz altmış Uç lira k:ynıl!· 
ti mulıammineli olup. 

Ve yiıı"" nynı mahalde iki harita 
numaralı ifrez harita!lında mllrıderiç 
olduğu Uıere bir tarafı Hacı Evliya 
efendiye satılan Uç. harita numaralı 
arsa qiğer tarafı sahibi senedin bir 
numaralı bariluı di~~r tarafı önünde 
rıht • mı bulunan deniz ve diger tarafı 
yüksek tq duvarlı tramvay cadde:oüe 
mahdut 5946 zira terbiiııde beher 
arş ın mürabbıu fiç Jirııd:ın on altı 
bin dolrnz yiı7. otuz ae.kiz lira kıy· 
meti mubammineli Ye derununda bir 
kuyulu arsa olup maden kömüri ar· 
diyesi olarak lspiriılou kuwl'anyas.• 
nın tahtı icarındadır. 

Ve yine ayıu mııhulde sahilde 1 
harita numaralı arsanın hududu: bir 
tar&fı Önllnde r ı htımı bulunan deniz 
di~er tarafı yUksek. duvarlı tramvay 
caödeıi bir tarafı 1abihi ıenedin 
iki harita aumaralı arsası ve diğer 
tarafı ahere ferağ edilen arsa ile 
mahdut 6153 arı•• terhiinde keza 
beher aqun murebbaı üç liradan 
tutarı olan on sekiz bin dört yUz elli 
dokuz lira kıymeti nıuhammineli a~ 
Nda maden lcömtirü ardiyesi olarak 
Vaodes kumpanyasııı ı n icanndadır. 

Ve yine aynı mahalde arkasında· 
ki daj 111ali Ekmekçi oğlu deresi 
nam mevkide korunun hududu: Gep
heai tramvay cadde!İ arkns: Zincirli· 
kuyuya giden çiflik ıolcağı ıol tarafı 
~alit paıa araziai ıaf( tarafı şrylıUl· 
ısl!m esbak Cemalettin efendinin 
duvarile aıahduı tahmineq dört ).'ÜJ 
dönUm murabbaında olup duni.IH 
dörtte tıçten fazla kısmı kılmiien 
orguvau pırnal ve saire funrlal ı k ve 

di~er ak.samı müstevi kısmen ebnive 
ve aaire yap ı labilecek mahalde mu"h· 
terik hanenin temelleri ve aksamını 

bavl arsıı. ve farla halindedir. 

Su kıeımda 111ütaaddit di~budak 
ağaçları bir kuyu Lir ufak hahuz ve 
ıekıen &r§ın terbiinde bir kat klgir 
pJUJ> derununda bir aralık iki oda 
bir pel!yl ıııuhtevi bina, eHelr.c ku· 
yunun motoru içhl yapılan halen 
mandıra halinde sntiıtamel e11i iki 
arşın ıerbiiade bir kat ~ mahal, 
ye Kuru ~eşme caddr.sinde iki taş 
harap sy hazneıi ve mezkur caddede 
kısmen yık . Jmış f&r; IQ duvarı ve 
arkada k~zalik duvarı pıubtevi olup 
bu kısımdıı AndOll kiracıdır. İşbu 
dağ kıımının ve bilhassa muhterik 
baıumh• J;ıı.ılundu~u mahal Boğaıiçi 
'fe Marmara)& IUiı&r~ıi fefkalideai 
olup on iki bin lira kıymeti 1nuba111• 
minelidir. 

Ye daha ziyade öğrenmek iate· 
yenler 3l2·10 d<>iyaaında mevcut 
harita fi ııptına müracaat "'ebilirler. 

Talip Olanlar kıymeti muhammi· 
nelerinin ylızde onu nispetinde pey 
akçelerini latanbul İcra veznesine tea
lim etmeleri ve 14·11·929 tarihinde 
ıaat on be9e Jcadar dordilncU icra 
memurluA;unda birinci Jbaleleri yapı· 
lacağ . ilan olunur. 

eşya oyun üzerinde 
müessirdir 

Bfi.tün dünyadn teslim edilen buhakikatı 
yakmdaa görm~k ve tecr6be etmek is
terseniz , bGUln Spor levazımatınız 

Zeki Riz 
MiLLi SPOR ticarethaııesinden 
tedarik ediniz. Futbol.. Güreş, 
Beden terbiyesi, İzcilik, Eskrim 
Boks v. s ... 

model, en cağlam mal ve en 
ucuz fivat 

ol 

A. 

Ali ticaret mektebi 
müdürlüğünden: 

Mektep 14 teşrinievvel 929 pazartesi günü açılacaktır ve bütüu 
kısımlarda derslere başlanacalctır. Taliplerin o gün sabahleyin saat 
sekizden itibaren mektepte bulunmaları ilan olunur. 

rTCRiK~SPoR 
ift ikinci nushasa çnkti 
J •Ahmet Fetgeri, A. Şerefeıtin, Zeki 
: ve A. Sırrı Beylerin yazıları. 
! Son haftanın Spor hareketleri, Atcıhk, Boks, Balkan Olcm

piyadı, Sinema, Karikatör, Roman, Hikaye, ikramiyeli müsabaka. 
v. s. 

11111 
Osmanlı bankası Kişeleri, teşrinievvelin 14üncü 

pazartesi gününden itibaren iş'an ahire kadar zir
de muharrer saatlarda açık bulunacaktır. 

1- Galata idarei merkeziyesi: 
Eyyaını adiyede, saat 10 dan 16 ya kadar. 
Pazar günleri, saat 10 dan 12-112 a kadar. 

2- lstanbul şubesi: 
Eyyamı adiyege, 
Pazar günleri, 

3- Beyoğlu fucesi: 

saat 10 dan 16 ya kadar. 
saat 10 dan 12 ye kadar. 

Eyyamı adiyede: 

Pazar Sünleri, 

ıaat 10 dan 12 1,2 a ve 
saat 14 den 16 ya kadar. 
saat 10 dan 12 ye kadar. 

PEK \' AK.INDA 'ITPEBAŞINDA 

BOSTON 
LOKANTA ve BIRAHA· 
NEBi AÇıhVOR MÇIKlt· 
M~EL ORKESTRA, NE 
P'IS VEMEk ve ICKILPR 

ISTANBULUN YEGA~E AİLE 
YURDl:DUR. 

1 stanbul 4 üncü icra memurluAıından : 
tfatice Nevres hanımın Klmil beyden 

borç aldığı iki bin üç yüz liraya mukabil 

birinci derece birinci eıra No. ile ipotek. 
ı;osterdiği UekUdar Bulgurlu kariyesi ,.e 
c:addeıindc yeni 38 No. maa bat hanenin 
in<lelınUuıyede ~in iki yüz lira bedelle 

lll~teriai uhde!ine birinci ihalesi yapıla • 
ıak ibalci katiyeai için on bet giln mild· 

detle mllıayedeye ltonulmuetur. Hududu : 
Sarı ibrabim ve kabzimal bacı Mehmet ve 
iki tarafı yol ile uıahdut iki bin sekiz yüz 
ıurlt dört arı:n terbiinde araziden beşyili 

altı ar~D umum binalar mütebakisi bahçe 
olup elli ka~ muhtelif meyva ağecı ve 

kuyu vardır. Çatı katından maada üç katlı 

ve ilç k11ımdan ibaret kısmen muhtacı 

taaıir •hfap emlilLiıı enafı ve milftomi. 

lltı çini döteli ik.i bavlı iki budrum odası 

iki Qdun 'e koıniirlulı. bei aralık dtırt 
aofa bir kıama yllklü ve dolaplı on dört 
oda altı beli biri hariçte iki mutfek. Uç 

merdiven altı dolap bir ahır ve saireyi 
bavi olup bir kısmında M. .\li B. di!er 

kıasııında A vıu efendi dijer kıımmda 
Vuslat hanım kiracıdır. Yüzde beş zamla 

i~u emllki almak ve daha ziyade öğren· 

mek isteyenler lı.ıyaıeti muhammenf'.aİ 
plan dört bin dört yüz otuz iki lira altmıı 
kuruıwı p!ıde 10 ıılal>eıiede pey akçeıini 
n 229 • 915 doeya numaraaile lstanbul 

dördUncil icra memurl~na müracaat et· 
aıeleri ve 2.11.929 tııribinde •at oıı bete 
kadar ibılei kaıiyesi ;yapıla~ınq.µ m~ 

terılerın tarihi meıkftrd~ bi~t ~va bil • 
Hıl l\lo h•rır bulunır •an ilaı o'yr;ı.r 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

Bedri Bakkl 
Kadıköy • Albyolağzı 

J tıtaubul Asliye Mablı.emeai iki~ci hu· 
kuk dairesinden : Beyo~unda Pırmak. 

kapıda 20 Nnmsrada Mari ve Satenik ha· 
nımlar ile llrant Ef. vekili avukat Meb· 
met Behram beyin Beyoğlunda Sarı Lüt· 
fü mahallesinde ~linare aokığında 5 Nu· 
maralı hanede mukim P. Paruayadiı El. 
aleyhine ikame eylediği fekki baciı da· 
davasından bolayt tebliğ için namına 

aıUrsel dava anuhıli suretinin mumailey
hio ikametgahının meçhuliyeti basebile 
tebliği kabil olmadığından Tahk.ikat ha
kimliğince H. U. M. kanununun 114 ııcü 
maddesine tevfikan tarihı illndan itiberen 
bir ay müddetle illneıı tebligat ituıaa 
karar verilmiı olduğundan müddeti mez. 
kOre zarfında cevap Yermediği takdirde 
tebelluğ etmi~ addolunaralı. hakkında mtık
tesi muamelei kanuniyenin ifa kılınacağı 
tebligat makawıoa kNQl olmak illere ülD 
olunıq. 

1 ıtanbul sekizinci icra memurluğundan: 
Bir mahlL<lm deyııin temini iaıifua 

zımnında mahcuz ve furubtu mukarrer 

ıki adet ayaklı d" makinesi ile temi· 
nez fıbrikuının dinamo maa motoru 15 • 
Tefrinievvel • 929 tarihine mttadil Salı 
günü uat 10 da mahcuzun bulun~ 
eultao hamamında Çıogtf <ığiu hanında 
kunıiura imallıbaneainde f uruht oluna. 
cı~den talip olauler yevm mezkQrda 

lıaaıf bulı.ıaeeak memurumuza mufacaattarı 
ilin clunur. 

Z ayi - Pcderiuı şehit yıııba.>• '>-b • 
~ "d •' 1. ... aırt· tın efeQı,t\ cıı ılraı;,.J. .. 

8 0
·1d ,. 

ı,.. .• •. ul'ıum maaı 

c(\ı~Aal"'l. .';İıatimi nufuı Uğd;mı tatbik 
°:Q'UhürümU bir torba deruınanda ularak 

1 

zayi ettim. yeı:ıi erını alacağımdan esk ile • 
r ııııı hükmü }Ok.ur. ;ıefka\ 

lsfanhul İkinc Noterliğinden: 
Muhterem efendim: 
Zirde_ nziülimza merhum Hacı 

baha Mebmedof evlatları biz Suleyman 
Mehdi ve Mehmet Alinin (1) bundan 
on sene e'el İran hariciye nezaretill· 
den aldığımız İran pasaportları, (2) 
Türkiye cümburiyeti polisinden lraa 
tabnnsı sıfatiyle her birerlerimize ayn 
l)'rı muta ikamet teskereleri. (3) 
polis tahkikatından anlaşılmıı oldutu 
veçhile her birerlerimizin Türkiyedft 

1 memaliki ecnebiyeye ve memaliki 
ecnebiyeden TUrkiyeye ve Türkiye 
dahilinde vuku bulan seyahatlarımız· 
da daima İran tebaası 11fatiyle mua-

mele gördUğümUz, (4) 'fe l!tanbul 
İran cenenl koneoloahığundan lltaD
bul •iliyetine muta 15-6-929 taritl 
ve 308 numanlı 19badetııame ile .. 
İran tabiiyetinde bıılwıdu~umus ubit 
,.e sakıt Ruı tabiiyetiyle hiç bir ıöu 

alAkamız olmadığı aıikar iken IÖJ• 
munkanz Rus tebaasından imlfh ld· 
.diaııiyle lstanbul Defterdarlıgı tar .. 

f ından 18. 7 ·929 tarihinde mutasarrıfı 
hulunduğumuı latanbulda Mallmut
pa§ada buyuk Yılttu hanına na''el 

olunmuş ve 6-9-929 tariblade •• 
ÜskUdarda Şemıi pqa caddMinde 
48·52 numaralı evimiz cebren fyü 
edilerek Üsküdar maliye oubeel lttio 
?az kılınmış ve bu keyfiyeti :r: 
ışgal 8-9·929 tarihinde taran• 
protesto edilml§tir. 

Tabiiyet mUdlirü umumili1'noe4e 
lrın tabiiyetinde bulunduğumuı .... 
tik ve Dahiliye \.'eklleti celil~ 
tahriratiyle Istanbul villyetine 2751 
numara ve oradan da Defterdarkk 
ve E. Metrukeye 2-1814 numara 'fi 
19-9-929 tarihinde tebliğ kılı•mıı 
olduğundan vazı'yedin refmi bekler

ken Defterdarlık memurları tarafı• 
dan yazıhanemizdea kira hedeffne 
mahsup edilmek iddiuiyl~ ve pol1a 
marifetiyle bir Sine aeccadeei kaldı· 

rılmıı ve 28·9·929 tarihinde bGytlk 
Yıldız hanının satılığa çıbrıldılı 
gazeteler ve sair suretlerle neırtı illa 
edilmekte olduğu görülmUfttiı. Biu· 
enaleyh, Dahiliye l'ekileti celu.l 
emril i§'arı ve ahttt kanun billfında 
Defterdarlı k çn vaki o!an bu pyn 
kanuni 1aptU ftirubtu protestoya mec
buriyet basıl olmuştur, oöyl9kiı 

1- lstanbul 'filiyeti celileeinia 
9883·3365 nutnara ve 28-8·929 ta-
rihli Ankara tabiiyet mUdfiriyethıden 
vaki olan istifsarına binaen fru tabi
iyetinde bnlunıiuğumuı:un taetik edll-
miı olduğu ve hakkımızda İran teba· 
aıı sıfatiyle muamele icrası bildiril· 
diğinden, 

2- Efradın hukuku tasarrUfiy• 
)erinin her türlü tecu·üzden rııuuai· 

yeti en iptidat ahkamı esaıiyıden 
bulunmasından, 

3 - han tebas nın Türkiyede • 
hukuku tssarrufiye]eri olmadığına Ye 

olmıyoctığ ı Dil dair bir httkmt1 baual 
mevcut o)m:\masından •. lstanbUl del· 

terdarlığınca emlilcimizin satılmuıaa 
teşebbüs edilmesi kauunea Ye ahtea 
keenlemyekUndUr. Binaen aleyla, b11 
yüzden tev,llut etmiı ve edecek olan 
her turlu zarar ve ziyan Ye buarı•· 
zı talep edeceğimizi beyan Ye tıbu 
protostoname ile muamelatı antfealn 

mahiyetine k~sbi ittila' edilmek ._ 
badcttetlcik vel'istifaar taıbihi •ua• 
meltyi istirham ile bey' ve f\trahat-
tan hukuku tasarrufiyemize ı..Jel 

Cgelemiyeceti kavanini müdevvene a)a. 
ki.mı ıktizaıından oldutu cibede U.. 
nunu medeninin 927 inci maddeeiae 
tevfikan herbaııai bir mUıterinia l}&. 
ıide hUanü niyete iatiudea ittin 
'fe teferrüğ eylediği iddiuıu ..uı 
kalmamak ve aynı zamanda hlltaa 
haklarımızın mahfuıiy,,tine laualtl 
ittila' zımnında iıbu protestonameclm 
hirer nuıhasının Cumhuriyet, İkdam, 
MiJliyet ve Vakıt gazeteleriyle ilaalDI 
ve bir nusb11sının ı.taüul riJlyeti 
cellleaine veı Lir oullluıauı Jeteeleel 
defterdarlı~ına teblitiai •• bir alı• 

s ının Ankarada Maliye Yekaleti Eml&k 
M.il~iye rntidUriyetine berayi teblll _. 
lını n biı- nuheıı~ Yılclıı lbaaında 
Defterdarlık ıatıı illaının ziıineıaı.-ı 
ve nusbai aeliyenia bıfzıyla aasllai 
aıuaaddakuının tarafımıza ituııu rl• 
cı ederiı efendim. 

Mahmutpıpda Bttyllk Yıl· 
dız baDıoda 5 numarada 

Süleyman Mehmedof •• 
biraderleri 

Dairede mahfuz ıuretine matabık 
olan i§bu protesto bittaıtik netredil

mek Uıere İkdam gaıelesi iclareW 
neıiue ıakdım kılındı. 

İstanbul ikinci Noteri 
Hatan Hilınt\ 
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ŞAFAI( ÇAYI ETİKETLERİ MÜSABAKASI 
11 TEŞRİNİEVVEL 929 CUMA GÜNÜ 9-12 YE KADAR BEYO~LUNDA ASRJ ı;;İ rEMADA İCRA OLUNACAKTIR 

ETİKETLERİNİZİ NUMARA İLE TEPD1L EDİNİZ 

Sifthat e icimai muavenet 
vekilefinden: 

Ilı' T~babet ve §Uabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanıınun 14 ünı.:ü madde!ine tevfikan memleketi
tıaız te~ba odaları idare heyeti ve hııysiyet divanı azalarınm intihabı nizaınnıım.ı ahkamı dairesinde 

ın • merkezleri valiliklerince 18 teşrinievvel Cuma güniı ıc.ra edilec.:ktir. 
huluAyni ka!'unu!" 15 inci ve ~ 7 in~i. maddel.eri. m~cibince Türk~yeae i crayı sana! :elabiyetin! ~aiz 

nan tabıplerın ve dit tabıplerının ve dışçılerın odıılara dahli olıTıdya ve oda ıntıhaLatına ıştırak 
~ıneye ınecbur bulundukları ilan olunur. 

78 metre mük' ahı kereste mübayaası 
1'ütün inhisar idaresi miidürlüğurıden: 

al Azaplcapı levazım anbarına teslim edilmek il:ı:ere muhtelif eb'adda 78 nıetre miik'abı kereste pazarlıkla 
.~11~cMcttr. itaya talip olanların eb'adı ögrenmek üzere her gün müracaatları ve 16-10·9:.!9 çarşamba 
~ laat 10,50 de Galatada mübayaat komisyonunda buluıı.maları. 

İstanbul ithalat gümrüğünden: 
No . 

.\det 1' 390971 
72 

.\det 3 390025 
llaııdık 2 
Saadık 1 
Cu•al 1 
Sandı le 4 

Kilo 

94 
41 
26 

601 

Müstamel otomodil 

Müstamel otomobil 
Pamuk Çorap 
Vazelin 
K-dir ip 
Telefon tel. 
Saray burnuda harbi umumiden kalma ve kis~en 
toprak altında metruk demir eşya. Bilvezin tesiim 
edilmek üzere Tinnsit 

Sandık 1 27 ipekten fantazi dütme • 
Sandık 8 510 içleri teneke düğme 
Çuval 2 190 Kakao 

dilı (Üç num8:ralı anbarın anbar f~zlası olara~ ter•küm eden 85 parça demir eşya, '<ösele parçalan, 
l•t •ğata aıalisuı kehir bıçak ve saır eıya, balada muharrer 12 kalem eşya 9-l0-<J29 taıihınden itibare 
~11! ithalat gümrügü satış anbarında bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

AL!AYRAK 
-Mu·sTAFA NUİH 

• 
. :YJ ................ 

l ~ııbııt. uliye mahkeme i <i~üncü lou • 
tıPinik. ~•ıreoiudeu : Müdoeıye madam 

llllu " 11111 kocuı Beyoğlunda Kalyoncu 
~tde lıı:ıcı. eııli yoku§la 2 numaralı ha· 
'1•yıu:'u~u,, Alkivyadia Agoroglu efendi 
~ ıı: ikaıı.e eylediği boşanma du-uın· 
'->•r"Jo. 1-n ııı.abkemeden udir olan ve 
lıılr.il&b~ ••&aındaki evliliğin boşanmaya 
det ... ,. ıı., •e m.eıarifi muhakemenin mü· 
22.9.gJlıe •idiyetine mütedair bulunan 
lıletglhı le:ib ve 599. adetli illmın ika · 
lılllıııoil •e meıkenı meçhul bulunan 
ltbt;ti •yb Alkivyadi• efendiye ilinen 

1 ~ı..,~ 
1•1lsip edilmit olduğundan tebliğ 

•ureı; ııa ktim olmak Uue il&mın bir 
~İti üa':"lıkeıııe div•nhaımino talik edil· 

~~~~~-
•İnd 3 •eü Hukuk aaliye mahkeme-

leo.,_,ı•~: M.thelı.~iJ.,i Seher hanımın 
llıet 8lanbulda küçük Pazarda !ıteh
ıl No P~ıa Yok·~unda me', tcp sokağında 
•fend". .u lı.node mukim Mu•tafa Nuri 
lı.y,1 lllın l · Şubat . 337 tarihinden beri 
ttipl[k;· mematı meçhul bulunduğundan 
lı.ı;ı b:e ~arar itası ha\kında _avuk•t 
lıe,,Yı r-. ikame eylc<liğı dava uztrıne 
ı~. tebliğ gl:inderil"n dava arzuhali 

•llıetg- h 
'•bJi~ .a 1 -çhul olduğu beyanile bila 
"''•de ıa~d kıJınmışıır ve mumaileyhin 
tın<Ltn h 0 n~nd1.o ve hayat ve mema· 
fında ın.i.t•rdar olanların bir sene zar
'1>ıııu kara •~eyi haberdar etmeleri lü· 
~ğundan ilin olunur. 
} •taıı1ıu1 Be · · · MU.yi! ııncı huuulı: ırı hkemeıinden: 
.\nna 1 Gaston hune "<:VC"'i Madam 
lııı;da L.:W•kili Ali Galip heyin beyoo>. 
lııukiıne M caddeıi~e 1396 numarada 
ne •kanıo 4am. Kaprıl Jı.ansvalof aleyhi· 
dolayı 

1
. ey ed11l• fekki haciz <lava•ından 

, ıeclilttb'-~ · 1 1 lıtetj il . '1!1 usa .k.\ .nan arzuhal 
tı:ıadaı:zı K:ı-ih.aberinin ıalırında mezbure 
Çtkıp . pıril I<ınavalof meılı:Or haneden 
llıeçhuJ gı~tili ve elycvm ikametg&h>Dın 
her ı:nucibı_ılun1duğu anlaşıh:nacıına binaen 
t&.rar . 1 ta ep i11nen teblığat icrasına 
~eHninve~~iı. ve 1929 aent"ı te~riniev .. 
~Ctayı ta ~ncı pazarte&i giloü saat 14 te 
1trıla kıl hkikatı natılt ayrıC'a tao1im ve 
tlesi ınan dav~tiye n1ahk~ıne divanha • 

ne talik dilm ' l'aktı e l!} olduğundan yevm ve 
l\•btil mezkürda müddcıale na madam 

iıııı- _ Kanavalofuo biuııt ıs~kikat ha· 
ı~ıne ı Vekil ö ge ıne11 ve yalı~ uıulen hır 

tlın g~· ıdetmetı ve akıi tak<ltrde dava• 8 eo Iü) et oluıHLcaiı ilin olunur. 

Vakıf akarlar 
miidürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek enılak 
1 - Bahçekapu Çelebi oğlu aliuttin T::.hmis sokak 78 ı o arsa 

2 - Çarşı Çuhacı han üst kat 31 No oda. 

3 - Çarşı Terlikçiler 11 No di!kkan 

4 - Kapandekık yavuz ainan Cami altı 7 No dükkan 

5 - Yenikapu katip kasım Yenikapu caddesinde 57-59 No dükkan 

6 - Çenberlitaş )\tikali paşa yağlıkçı ban üıt kat 9 No oda 

7 - Beşiktaş vapur iskelesi arsa 

8 - Kesımpaşada Camiikebir Türabi baba 5 No dükkan 

Müddet: 16 Teşrinie\ vel 929 Çarşamba günü saat on dörtbuçğa 

kadar. 

Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharrer emlakin pazar

lıkla kiraya verilmesine encümen idarece karar verilmiştir. Talipler 

şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermi

yan eylemek için İstanbul evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar müdür

lliğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında maliiınat almak isteyenler müza
yede odasındaki ecri misil rapuruniı okuyabilirler. 

Kara mürsel mal müdürlüğünden: 
Kara mürsel kazası hükumet konağında beş bin liralık bazı in

şaat icrası 24 Eyltll 929 tarihinden 13 Tetrinievvel 929 tarihine ka
dar münakasaya konulduğu ilan olunur. 

lstanbul y~tı '."ektepleri .mübayaa komisyonu reisliğinden: 
Orta k.ıyde Gazı P•- .8 . ilalmumcuda Doumlupınar, Yıldızda Hakimiyeti 

milliye yatı nıektep!P.rının 93~ •en~si mayısının sonuna kadar ihtiyaçları 
olup 12, 26 ~ıustos 929 tarıhınde ıh•le edilemeyen ekmek tekrar kapalı 
zarf usuliyle munakasaya konu.lmuştur. 24·10·929 per@embe gilnü saat 16 da 
orta köyde Gazi .ııaşa kız şehır yatı mekteplerinde mütejekkil mübayaa ko· 
misyonunda ihalesı yapılacaktır. 

Kocaeli defterdarlığından: 
Karamürsel kazasının bllkii~et kon~~ının ( 5000) lırayı tecavüz 

etmemek şartile bazı aksamının ınşaıı munakasa kaimesinde muhar
rer ferait dairesinde münakasai aleniye suretile 24-9-929 tarihinden 
13-10-929 tarihine kadar 20 gün müddetle münakasaya vazedildiğin
den mün, kasaya iıtirak arzusunda bulunanların kazai mezkur 111.al
müdüriyetin' müracaat eylemeleri ilin olunur. 

~ .......... Slillamıaw;ı 
Şehremaneti ilan lan 

wyazıt dairesinden: Emin 
bey mahallesinde Okçılar 

başında 68 No.lı dükkanda 
çorpaçı Ahmet Muhtar efen
dinin tanzifat vergisile tenvira 
resminden olan 854 kuruşu 
vermediğinden dolayı hacze
dilt.n 1 çorap makinesi 12-10-
929 cur ı.ı esi günü sa.it Ude 
mahallinde satılacağından al
mak isteyenlerın mezkur gün 
ve saatte hazır bulunmaları 

ilin olunur. 

Ş ehremanetinden: Cihangır 
yangııı yerinde Firuzağa 

mahallesinin karadut soka
ğında 258,385 harita numara
lı arsalar ıırıısında 0,24 metre 
yüzünde ve 2;25 metre murab· 
baı sahasındaki arsanın met
re murabbaına 15 lira kiymet 
takdir olunarak satılmak için 
açık müzayedeye konulmuştur. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
için her gün müzayedeye gir
mek 30 Teşrinievvel 929 çar· 
şamba günü levazım mi:dür 
lüğüne gelmeleri. 

Şehremanetinden: Fatih dai
rei belediyesi Karagümrük 

mıntakası tahsildarı Avni efen
di yedinde hu:unan 121, 032 
den 121, lUJ numaraya kadar 
79 varakalı tahsildar makbu
ziyle beraber tagayyüp etmiş 
olduğundan mezkur makbu
zun hükmli olmadığı ve bu 
makbuzlarla tahsilat için mü
racaat vukunda hemen en ya
kın zabıta mevkin ihbarı 
keyfiyet olunması ilan olunur. 

a H# 

''L ütfen 
bir paket Gillette bı

çağı veriniz ! " 

I 

Donyanın en Ilı tnt bıçıiJnı 
ald Qınııdan emin olabilininiı. 
Gilltue bıçaklırı en i).'i sınıf çe
lıkten ımılılolunarık d1kkadi mu• 
ay,neden 'onra pik.etlere vazo• 
lunur. Gilh:tte in yalnız cihan• 
ŞumUI rajbeti kendi cvufw 
ıa)oın edı!'r. 

Gillette 
İlan 

Emniyet sandığı müdürltiğünden: 
Kadıköy Cevizlikte Kaeacıhaşı 

soka~ında Fatma haoım tarafından 
31 Teşr;ntvel 9:;:w ıarilıi.ıde sandığımıza 

bırakılan para için verilen 39-47376 
nuınaralı bonoyu kaybettiğini söylemiş 
tir Yenisi verileceğinden eski bononun 
biikmU olmıyacağı ilan olunur. 

{ staobul Mahkemei Asliye Beıinci Hu· 
k.uk Dairesinden : lıtavri efendinin 

Yeni çarşıda Tım Tım mahallesinde Acı 
çeıme so1taııoda 41 Numaralı hanede 
mukiaı Patro Kolos Oeğayıkas efendi 
aleyhine iotibsal eylemiı olduğu 26 · Ha· 
ıiran · 929 tarih ve 83 adetli ilamın ıu

reti musaddakHı lecliltebliğ müddei al•y· 
hin ikametglhın• gönderilmiı isedo mu· 
mıileyhin ik.ılmet~ihının me~hul olmuı~· 
dan na~i tebligat ifa kılıo_madı~ . ••.hlığ 
ilmihaheri zahrın• mahalleıı he)· etı ıhli· 

• • 1 uL·oı'rı' tarafınd&D \iCftleD. 
yarıyesıy o m "'" 
ıerhıen anlafıldıA> gibi aynca zabıtaca 
icra il.ılınan tahk.ikatt.an dahi mumaiiey
bin buodan dort sene avvel bir , .. mti 
meçhule gitmif olduğu anlaşı.lmıı . olma· 
ıına biuaen mezkCir Ham ıureh teblı~ ma
kamına kaiın olmak Q:ı:ereı ~lahkt:me di
vanhanetit"e t"lik kılındığı ilin olunur. 

' Vakıf ô l<r.1.rlar mudlır~ 
llıglınden: 

Müzaydeye vazolunan emlak 
1 - Bahçe kapıda şeyh Mehmet geyl~ni ıııahallesinde arpacılar 

caddesinde 3-5 No. dükkanın vakfa ait bısseıi. 
2 - Bahçe kapıda şeyh Mehmet geylani mahallesinde arpacılar 

caddesinde 5-7 No. dükkanın vakfa ait hissesi. 
3 - Mercanda tıgcı:arda pastırmacı hanın derunında 20, 21, 3.3, 

34 No. dört oda. 
4 - Şehzade başında Fevziye mahalle ve caddesinde 20, 22, 24, 

26 cedit numaralı arsa. 
5 - Balatta kar.ı bııı mahallesinde vapur iıkeleıind~ 15 N , 

dükkan. 
6 - Ayvansarayda korucu Mehmet 

caddesinde 6, 8, 16, 18, 30, 32, 28 No 
dört odanın vakfa ait hissesi. 

~elebi mahallesinde Eyup 
dükkanlar ve üıerlerindelc 

7 - Eyupda nışancı Mustafapaşa mahallesinde 57-19 No dükkan. 
8 - Eyupda cezri Kasım mahallesinde baba Haydar caddesinde 

15 No arsa. 

9 - Tophanede Firuz aaa mahallesinde kadiriler yokuşunda 1 No 
dükkan. 

Müddet müzayede 4 Teşrinievvel 929 dan 26 Tetrinievvel 929 
Cumartesi güün ~aat oıı.dört buçuğa kadar 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye va:ı:olu•· 
muştur. Taliplerin yevı;1i ihale olan son günün saat on dört buçpna 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye 
iştirıtk etmek üzere lıtanbul Evkaf müdürlüğllnd vakıf ak11 !ar 
müdürlüğtine müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkı::ıda malumat almak isteyenler bu nıilddet 
zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri miıil raporlannı 
görebilirler. 

Vakıf Akarlar 
Müdürlüğünden 

Muzayedeye vazolunan emlak 
Lira 10 Talipleri tarafından teklif olunan bedeli icar 

Kasım paşada kulaksız Ahmet kaptan mahallesi Emin efendi 
sokagı 69 No bane 

Müddeti müzayede: 16 Teşrini evvel 929 çarşamba günil ıut 
on dört lıuçuğa kadar 

Baladıı muharrer emfik kiraye verileceğinden müzayedeye vu
olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört ba
çuguna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvaklı:ate ita ederek 
müzayedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf müdürlüğünde nlaf 
akarlar mlidıirlüA"üne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak iıteyenler bu mild
det zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri miıil raporlannı 
görebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden 

Müzayedeye vazoh.ınan emlak 
1- Yeni köyde kain pazar kayığı ve iskele ve ve kayıklıaae 

anası 

2- Tarııbyada pazar kayıtı iskele mahalli 
3- lıtinye pazar kayığı iskele mahalli 
4- Galata Yolcu zade lskeıı.der caddesi 1 numaralı garaj 
5- Çelebi oğlu Alaettin kuşçular arkasında 48-49-93 numaralı 

maklup dükkanın 1-2 hissesi 
6- Uzun çarşı yavaşça şahın mektep sokek 18 numaralı hane 
7- Monla gürani Topkapı dera:ah tahtında 4 adet dükkan 
8- Beyazıt Emin bey mahallesınde 11 numaralı dibekli mektep 

mahalli 
9- Mamut paşa Hacı köçek büyük çorapcı han odabaşılık ve 

kahvecilik 
10- Kuzguncukta Çarşı caddesinde 111-27 Rumaralı m.aa araa 

dükkan 
ıı- Osküdarda Rum Mehmet paıa Çeşme caddeıiııbe 3·1 No. 

dükkin. 
Müddeti müzayede: 10 Tetrinevvel 929 dan 30 Tetrinievvel 929 

Çarşamba günü saat on dört buçuğa kadar. 

Balada ~ıh 1~rer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazolu .. 
muştur. Talıplerın yevmi ihale olan ıon günüııı saat on dört bu~uğuu 
kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek muzay• 
deye iştirak etmek üxere Istanbul evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar 
miidürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malOmat almak isteyenler bR mnd. 
det zarfında müzayede oda ına müracaat ederek ecri miıil raporlarını 
görebilirler. 



,-
8 Per;enbP iKDA'ıl, lP,riııiı ı \ ie Hl, l<.J:2S. 

Dantos dişleri 1 O sen ya_ a 
Çürütmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş etlerini kuvvetlendirir, ve kanatnıaktan men'eder. Ve dişlerin arasında kalan tefessuhatı ve ufuneti izale 
eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serZnlik ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine 
mani olur. Avrnpada daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddnktır. En büyük mükafatı ihraz eder altun madalya ve nişanlar almı~tır. Yirmi kuru~s 

Askeri müna
kasa ilanlari: 

f ...... F~~'d~ı:i;d~. ;i: ~i .. ~~k~i~ıT::~:~~i;:--ı 
f komisyonundan: 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........................... . 

.1\'f erdin hudut taburu ihtiyacı oJsn saman. F<:ıle ynğı. ~ıgır eti, kömür, kuru üzüm 
mercimek, pirine;, bulgur, kuru fa!llul)a. ~alıun. nohut. JZ&l patates, !lloğan, zey

tun yağı, zeytuo, tuz., çay, şeker ve mokarna nıün.:ıka~ya koııınu~tur. lhaleii 25 • 
birinci te~rin • 929 tarihinde Alardin askeri satın alma koıni!!>yonunda yapılacaktır. Ta· 
liplrrin Mardindeki mezkur k omıgyona muracaatları. 
E rzllrUIDda bulunan 65 ilii 95 ton n1alzen1enin 'frabzona nakli kapalı :r.arfla müna· 

kasaya konmuştur. İhalesi 22 • birinei te~rin : 929 da Erzurı.ım askeri satın alma 
komieyonunda yapılacaktcr taliplerin mezk.Ur komı~yona muracaatları. 

K apaJı zarfla iha]e edileceği ilin olunan KiJisteki ;..ııaaıın hayvanatı ihtiyacı olan 
arpa, \•iraıışehirdeki kıtaatın ihtiyacı olan saman, Sürüç un, Urfa pirinç ve Sivrek 

arpaya verilen fiatlar pahalı görüldüğünden ınünakasım 19 birinci teşrin-929 cumartesi 
fl'"ÜDÜ saat 9 da Urfada ukeri sahn alma lıi.omİ.s}onun<la yap:lacaktır. Taliplerin Urfa· 
daki mezkOr komisyona muracaatları . 

K iliıteki kıtaatın ihtiyacı olan aı~ır eti ve sade ya~ kapalı zarfla münaka!laya kon· 
muıtur. lhaleei 16 • birinci teşrin · 929 çar:amba günü ı.;rfa a.ktri satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin UrJadaki meı.kür konı.it>i ona nıuracaatları. 

K apalı urfla ihale edileceği illn olunan Urfadaki kıtaatın ihtiyacı olan arpa ve 
Sürilçtaki kıtaalın ihtiyarı olan ekmeğe ihale gününde Yerilen fıailar pahalı 

görüldüği!nden 16 · teşrini evvel · 929 çar!j8mba günü Urfa as'ljeri satın alma komi•· 
)'Onanda tekrar ihalesi yapılacaktır. TaBplerin lı"rfadaki me:r:kU.r komisyona muracaat.Ları. 

Ü rdu ihtiyııcı için memleket haricinden 300 lira 350 top ko~umu 40 ila SO suvari 
binek ha)Vanı alınacaktır. Taliplerin 17 • birinci te~rin . 929 perşembe günü 

Nil 15 h Ankarada Milli Müdafaa Veklleti Harbiye dairesi Reisliğine muracaatları. 

B eyazıtta darillfunun binası arkasında belilla bölüğü denilen binada mevcut eşya· 
dan bir kt1mı 3 kolordu satın alına komisyonuı da 12 · 10 . 929 tarihine müsa· 

:lif eumartesi günü saat 14, 15 araı:;ıında müzayeJe suretile satıJacaktır tslidlerin Mil· 

lacak eşyayı görmeleri ve yevmi müzayedede pey ekçalarile Fındılı.lıda komisyooda 
nkti muayyende hazır bulunmaları lüzumu iliin olunur. 

K onyadaki krtaatın ihtiyacı olan sade yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 27 • 10 . 929 pazar !'Ünü saat 15 le Konyada askeri satın alma komisıo 

unda yapıkı.cakbr. Tlaiplcrin Konyado.ki mezkür komisyona muracaatları. 

Ü rd~ ihtiyacı için 300 adet Trampet kap~lı zarf usulile münakasaya konmu,tur. 
!balesi 12.10.929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te Komisyonumuz mü· 

nakaaa salonunda yapılacaktır. 1'aHplerin şartnaıne suretini yirnıi kuruş mukabilinde 
ahruı.ları ve numunesini .._omi.syonumuzda görmeleı- i teklifnamelerini şartnamedeki 
tarzda ihzar ile komisyon riyasetine ,·ermeleri . 

Ü rdu ihtiyacı için bin ad~.t fifre aleni münakasaya konmuştur. Ihale•i .12 . Teşrini 
• enel-929 cumartesı glinu saat 15 te komısyonumıızda yap1lacaktır. Talıplerın şart· 
name ıuretioi komisyonumuzdan almaları ve niimunesini k.omis)·onda görmeleri ve 
şartnamedeki tanda teminatlarile komisyona müraraatları. 

A skeri ihıiyacı için 245 ton kiripli maden kümürü kapalı :zarf u.sulile münaka,.ya 
konmuştur ihalesi 12 - bir!Dcİ teırin · 92 ı cnmartesi günü saat 14,30 da komi .. 

yonumuz münakasa ulonunda yapılAcaktır. Ta.liple-rin ~rtname surelinin yirmi kuruş 

mukabilinde almaları ve tek.lifnamelerini şartnau1edeki tarıda ihzar ile komi.e\·on ri· 
yasetine ,·ermeleri. 

M ardindeki kıtaatın ihtiyacı olnn Ekmek vt Arpa kapalı zarfla münalar1ı s kon· 
muştur. ilıale11i 28 · birinci teşrin · 929 tarihinde A-1ardin askeri "latın c.lml\ ko· 

ml!yonunda yapılacaktır. Taliplerin Mardindeki mezkur komi•yona .nuracaaatbrı. 

S arıkamıştalr.i kıtaatın hayvanatı ihtiyacı olan arpaya kapalı zarfla ihalec'İI , ı ., , ' ·:'Pn 
liAıt pahalı görüldüğünden 23-9-929 tarihin.Jen itibaren bir oy zarfın •' ı ı 'ıtda 

Sarık.amLŞ aıkeri satın alma komisyonundan alınacaktır. 1-aliplerin Sarıkanıı:.·~ a..ı ıuez. 
kur komisyona müracaatları. 
y erli mamulahndao iki bin adet yün battaniye kapalı za.rfla münakasaya konrnll§. 

tur. ihalesi 30. t~ini eY\·el · 92Q tarihin• mii,.dif çarşanba ~ünii saat H,30 dur. 
Taliplerin ~artname ve nümune5Üni gOrn1ek üzre her gün ve münaka11.!lya iştirak ede-. 
reklerin o gün ve sa.atın.dan evvel teklif ve teminat mektuplarının makbuz mukabilinde 
Auk:arada merkez satın alma komı!">yonu riya~etine tt,di eylemeleri. 

A ekeri ihtiyacı için 1500 ton La'.-eııısrin kömürü kapalı zarf usulile münakasaya 
t:oamU§tUr. Ihaleai 4-11·929 t3rihine nıü~adif Pazartesi günü l!Bat 14 komisyonumuz 

münakasa ealonunda yapılacaktır. TaiiplPrin tarlnaıne suretjni yirmi kuruş mukabilinde 
almaları ve teklifnamelerini şartnaruedek.i tarı<la ihzar ile komisyon riya.setine vermeleri. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,. 
ı Üçüncü kolordu satıııalma komisyonundan f 
t .•..•............. ················-····~············ .... 
K ıtaat ihtiyacı için 570627 kilo •enelik ve 18t>7SO kilo kıss taksitli Arpa kapalı 

zarf usuJile mubayaa edilec~ktir. İlıale 26 . Te~rinie\·yel . 929 cumartesi gü11ü 
5.Ut 15 te icra edilecektir. Taliplerin ~:lnuuıe'tini korni~yonumıudan almaları ,.e 
!!Bitnamede yauh olan şekildeki te.minatlsriyle komi!yonumu1.da hazır buluumalarJ 
iliin olwıur. 

K ıtaat ihtiyacı için 10032 çeki o<luı\ kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur 
lhaleai 17 Te;rinievvel 929 perşenl><; ~ünü aaı on d o rtıe icra edilecektir. Tali~ 

lerio şartnamesini komi!!'yonumuzdarı alnıal~~ı ve §artnamede yazılı olan şekildeki te'. 
nıinatlariyle komisyonumuzda bulunl"nıiları ilan olunur. 

K apah zarf usulile münakasaya konnlan 60Cı68 kilo Bulgura yevmi ıhalede verilen 
fıann pr,li görülmeE-İnden dolayı P~~.ıkla mubay~sı takarr~ etmiştir. Pazarlığın 

ihalı;;~i 10 Tetrini evvel 929 Pf'r~en~e gunu sanı otıda_ ı~ra edile.;e 1 tir. ·raJiplrrin şart· 
nanıesini görmek. ve jıııfra'.>. etmek uzre şartnamede )azılı olan ıekildeki ttıniııatlarile 
kumiı)onc.u1uz<l.a hazır bulunnıaJarı ilıin olunur· 

~·· ..... . ..... . . 
100 Ad~ bftyük uç •oba 1000 adet bilyük so~a oorusu 
100 anahtarlı boru 150 dirsek 
100 • ıoba tablası 50 ' oaç mangal 
150 • eoba küre~i 150 • nı•~a 

Yukarıda müfredatı muharrer 8 kalem merkeıdeki müeE>esat için 13 · 10. 929 
tarihine müaadif paur günü sa.at 14 de pazarlıkla muha)a& edilec~ktir, evsaf ve §C· 

l'&iti öğrenmek. iıte)"enler yevm ihaleye kadar her gün k.uuıiSJOna muracaatla öğre
aebilirler. ...... ~. . ... • • • 

l 2 ıdet bina dahilinde ve odalarda kurulacak soba 
30 , borulan bina haricinde ve çatıdan ynkırı olmak iııerP kurulacak soba 

4 , Çini ~bantn tamiri 

Borulart ciheti asl\.eriyeden verilmrk ~artilc kolordu karargtihınlht mevcut 42 
soh:ı.nın balıldak.i izahat muci<lince k.urulwaqt \:e '1· çini sobanında tamiri için 13. 10. 
929 p8"'r günü 14 de pazarlı~ı }apılacalıır. Talipler izahat almak üzre her gcıı 
üğleden evvel komisyona gelebilirler ve yevm ihalede pazarlığa iştirak edebilirler. 

·:· ·:· + 
60668 Kilo Nohut : 
9 . 10 - 920 çarşamba günü '!4at 14 de kapalı zarf usulile ihalesi icra edilecejıi 

mukaddema ilan edilmiş olan 60668 kilo nohut için zuhur taliplerin ita ettikleri fiat 
gali gurüldüi\üuden 1J . 10 . 999 cumarte•i günü saat 10 dan itibaren pazarlıkla mu· 
b•) ... edileceğinden taliplerin yevmi muayyende komi•yonda bulunmaları. 

K ıtaaı i~tiyacı için 342492 kilo ••.nelik. ve 113758 kilo ima tak•itl• ıl.rpa kapalı zarf 
uıulıl• mubayaa cdilecektır. ıhalesı 27 Te,rını evvel 929 paz.or gUnll ı•at 14 11 

.. 

Hasan ecza deposu. 

fı~~Tff*~l!fh{-~~ıw.~~~ . Elbise yaptırılacaktır. 1 Tayare piyangosu İj Gümrükler 
~mi VEDiNCi TERTiP li 

1 3 ü ~-:cu keşide 11 Teşrini evvlededlr. 

!i BOVOK iKR~MiVE: 
1 40~000 LıRADIR 

llffii 
~ji 
-~·~ı ;~ 
-~: . . 
imi :ı AVRICA: 

~ !:,,: 20.000 
. . 15.000 
;, 12.000 

1 O.OOOliralık ikramiyeler ve 
1 O.Ooo liralık mükafat 

~! 
tı 
~~~ :!!ı. 
:.:rı: 

~~i 
:l.!~ı: bu keşidede cem'an "3,900,, 

numara kazanacaktır. 

~ 
~~: 
:~: 

~~ 

' ------------~ıı 
35,000 lira laabet eden "19901. numaralı bilet lstanbul, Bergama, :ı~: 

: ~: Sanks.mış, lzmir, Zara, Samsunda aatılmıfbr. il 

1
, · 18,000 lira isabet eden "16614., numaralı bilet litanbul, Burdur ~~:; 
~ . •' 
~~ lzmirde satılmıftır. jH i 
~~ 15,000 lira isabet eden "802,, numaralı bilet Istanbul, A nkarai: 
lif! • ~ • 

:ii{~ Mersin, Izmirde satılmıştır. ~ i 
~~ 12,000 lira isabet. eden "37851., numaralı bilet Istanbul, Edirne ;'.ı i 
~S Korkutei, lzmir, Tavaıta aatılmışbr. i , i 

1
, ~. 10,000 lira isa~et eden "53133,, numaralı bilet lıtanbul, Ankara ! i 

Tarus, lzmir, Mudumuda aablmışbr, , ! 
• 

''';L.!!Y!#!J!f?*~'il#J~-?':!!!.~?~''''~W.~~~~Y.!!N:.~~= 1i\.ift11'1ii~~ ......... ~ Üi'Ui""nff~~~.niiffiit.rnlıiitnmmfıiiiıı•ı. 

icra edilecektir. Taliplerin şartnamesini komi~yonumuzdan almaJart ve şartnamede ya
zılı olan şekildeki te'minatlariyle komisyonumuzda hazır bulunmaları ilin olunur. 

A ıkeri müıe için aşağıda muharrer malzeme 13·10.929 pazar günü saat 15 te pa· 
zarlıkla mubayaa edileceğinden taliplerin vakti muayyende ıtomisyonda bulunmalarL 

l Ziftli oandtk 20 ince tel fırça 500 muhtelif mumlulı. ampul 
2 el arabası 10 su kovası (galvanizli) 60 haBlr eilpürge 

10 tüylü fırça 60 çalı süpürgesi 5 elbise fırçaeı 

5 kilo taranmış yün 5 kilo makine yağı 10 kilo vazelin 
10 kilo naftalin 500 kilo 7&Ç yağı 

J • • • ~a·~ı:• ~~;:.:~~: • ~::~~' ~=~~;~:;::ın~·: ~:ı:~ı~; ·~:;;;;; ••t 
ı + Istambul satınalma komisyonundan: + J 
~ •••• ,,,, .. ,,. ''''(lı't •11••······.._..,,,.,,. ,.,,,,, •• ,,.: 

F akülte tııliın taburunda mezunlar için yeni devre 1 . ikinci teırin - 1929 tarihin· 
de baılayacakbI. Lise ve muadili mektep mezunlorile Darülfünun ve muadili 

Yilkack mektep mezunlarından bu devreye i.'tirak" anu edenlerin nihayet birinci 
tc~rinin sonuna kadar talepname ile mezk.Qr Tabur Kumandanlığına müracaatları iliin 
olunur. 

ı······················································ ; Dördüncli kol ordu satmalma komisyonundan: f 
'''''''''''''''''''''''''''''''••••4••················ 

H aYa kııaalının ihtiyacı icin (26,000) kilo oığır ve (50000) kilo koyun etleri kapalı 
zarf usulıle münakasaı·a konularalr. yevın ihale taliplerin teklif ettikleri fiat M. M. 

\ ·'ek ileti rehlt~İnce paha i görülmekle bir .hafta Dl:iiddetle m~nak~sa temdit edilmiş 
,e ve\·m ihalede taliplerin teldif eyledikten fiaat yıne Vekiiletı celilece pahalı görül· 

mekic 21.9.929 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla alınacağından taliplerin 
her gün komisyona murııcaatları. 

E skişelıirdeki kıtaatın ihtiyarı için (4200) kilo zeytin ve (9250) kilo patatesi 21·9-929 
gilnil aleni suretle ihale edileceği iliin edilmış idi. Yevmi ihalede talip çıkmadı. 

ğından 21·9-929 dan itibaren bir ay zarfında pazarlıkla ahnacaAından talip olanların 
her gün komisyona gelmeleri. ,,,, .. ,,. ,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,, .... , .. 
J Mekatibi askeriye satınalma komisyonundan J ........ ,,,,,.,, ......... ,,,,,, .. ,,,,,,,.,,,,,,, ......... ...... 
A 5keri mektepler için 15000 kilo mercimek memlıut b_ir numune ve şartnamesi 

Vcçhile ve kapalı zarf suretile satın alınacaktır. lhalesı 23-10·929 Çar!j8nba günü 
saat Hde Harbiye Mektebi yemekhaneleri önünd•ki mahalli mahsusunda icra kılın• 
caktır. Taliplerin şartname \·e numune'!İ için komısyona muracaatları ve iftirak. için· 
ıle mahallinde hazır bulunması ilin olunur. 

Mangal kömür~ . 
kilo 
1500 : Topçu naklıye moktdıı 'liin. 
7500 : Çengel kby o:ta mektebi içın 

9000 
Balada mikdarları ve mahalleri yazılı 9000 kilo Mangal kömürünün ilin edilen 

pazarlığında talibi ıuhu:r etmediğinden tekrar pazadığı 12·10·929 cumartesi günii eaat 
14 te Harbiye Mektebindeki mahalli mahsusunda ıcra kılınacaktır. Taliplerin ıırtna. 
mesi için mahalli mezkQrdaki komisyona müracaatları ilin olunur. 

A skeri mektepler için 7500 kilo Zeytin daneoi Aleni münakasa surelile satın alına. 
caktır. ihalesi 31 . 10 - 929 Perşenbe günü saat 14 le Harbiye Mektebi Münakasa 

mahallinde icra kılınaCJ1kbI. Taliplerin şartname ve iştirak için mezkür komioyona 
müracaat ve haın bulunmaları ilin olunur. r· .. ··n;~~··~~ıı~~i;~· k'~~~;~~~~d~~··-ı 
~··· .,,,.,,, .............• ' ,, .. ,.,,,,, ..•.....•. ,,., 

umum 
ınüdürlüğüııedn: 

1- Muhafaza memurları taıfe 
için yaptırılacak elbise ve kaput 
konulmuştur. 

ve sandalcı ve zabitanı bahriye 
kıp1lı zarf usıılile mü:ıakasaya 

2- Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada Gümrükler leva· 
zım müdürlüğünden ve lstanbnlda Gümrük levazım memurluğıındaıı 
alınacaktır. 

3- Münakasa lstanbulda Gümrük başmüdürlüğü binasında güm
rükler umum müdürlüğü satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Münakasa günü 22 teşrinievvel 929 tarihine müsadif salı 
günü saat 14 tedir. 

5- Teklifnameler kanundaki ahkam dairesinde imla edilerek ve 
kapalı zarflar mezkur gün ve saattan evvel lstanbulda komisyon 
riyasetine verilecektir. 

6- Müuakasaya iştirak edecek olanlar ticaret odasında mukayyet 
bulunduğunu gösterir vesika ibraz edeceklerdir. 

7- Her talip bedeli muhammeninin yüzde yedi buçuğu olan 3707 

liralık hükumetçe muteber milli banka teminat mektubu vermeğe ve 
yahut bunun yerine yevmi münakasadan evvel lstanbul başmüdürlüğii 
veznesine nakit olarak para itasına mecburdur. 

8- Teminatı muvakkate mektup nümuneleri 
likte talep olunmalıdır. 

şartnamelerle bir· 

9- Bedeli ihaienin sülüsü mıktarında avans verilecektır. 
10- Muayyen saatın hululünde mutat zabıt varakasının tanzimin· 

den sonra hiçbir teklif kabul olunmaz. 
11 - Kumaş ve şekil nümuneleri lstanbulda gümrükler umum mii· 

dürlüğü anbar memurluğundadır. 

•••••••••••••.11••.•.•1!...•.11•••• . .11 Leyli ve nehari -Kız ........................... k k .............. ~ .......... . 
ve er e · .......................... . 

!Şişli T eralilii Lisesi! 
i Ana, ilk, orta ve lise ikinci devre birinci sımflarına yeni 
i talebe kayt edilmektedir . Her gün saat 10 · 17 ye kadar 
! müracaat olunur. 
! Nişantaşı - Halil Rifat paşa konağı 

• .. ~····•••••ıt•••····,···········e:·' T 1 ' B r.ı 251,... ••••.•••• , ..................... . 
~.;~:.. ... : •• :~ ••••••• ~~~ ••• .....:, e eıon : eyoe, u I ı"i"••'"•"•••"-••H•ı-.UloMıeunı 

Halıç vapurları şirketinden: 
Muhtelif eb"atta y!rmi bq parça aarnıç aatılacaktır. ha aarnıçlar iyi bJr baldedr~. 

Taliplerin Ayvanmoo yda idare merkezine müraaatlan. 

•••••••• Feyziati Lisesi Müdürlüğtinden •oa•••": 
• • : 15 Eylulde tali kısım ve ilk sınıfla mezuniyet imtihanlarına ve~ 
: Eylul nihayetıııde tali ilk sınıflar yoklamalarına başlanacaktır. • 

=•••••••••••••• Programlar sonra bidirilecektir ••••••••••••••f 

Uşak 

Mülahazat 

Münakasai 
aleniye 

Kapalı zarf 
uıulile 

Satınalma 
ihale Teminatı mu 

tarihi vakkaıesi 

Lira Ku. 

1 
138 

~ 1 105 
< .... 108 ' r; ~I 37 5G 

t"1" c 9 
272 .... 8 \O 

Q\ .. t-.l 25 40 ;+ IO 

" 105 .. -· 1 75 24 

67 
17 81 

-< 5 85 .. " .... ., < w 17 25 .. 8 ,:.. 
..... - o 49 78 
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Komisyonundan: 
Senelik 
mıktan 

Kilo 

150000 
140000 

4000 
2500 

14500 
2000 
7000 
3000 

1700 
2500 

25 
1000 
1500 
300 

1000 
6000 
600 

70000 
350000 

Senelik erzak 

Saman 
Odun 
Gaz 
Kuru fasuly" 
Sığır eti 
Mercimek 
Bulgur 
Nuh ut 

Zeytun tanesi 
Tuz 
Çay 
Kuru üzüm 
Toz şeker 
Zeytun yağı 
Pirinç 
Patatis 
Sabun 

Ekmek 
Arpa 

Uşakta bulunan kıtatı askeriye için münakasaya konulan erzaklıı· 
rın mıktar ve teminatı muvakkatelerile ihale tarihleri yukarıda gö~te· 
rilıniştir. Talipler yevmi mezkürda teminatı muvakkate mektubu vrY~ 
makbuzlarını hamilen şubede müteşekkil satınalmıı. komisyo0003 

müracaat eylemeleri. 

8000 kilo Pirinç münak .. ai aleniye ile ihale tarihi · 24 • 10 . 929 müsadif per
şembe günü sa.at on dörtte. Deniz falebe \'C efradının iaşeleri içiu lüzumu 

olan 8(J()() kilu pirinç münak.asai aleniye ile yakanda ynzıh gün ve saalta ihal~si icra 
edileceğinden ~artnameı:tini görmek isteyenlerin her gün itasına talip buluuanların ba· 
lida muherrer ~ün ve saatta Kasımpaşada deniz satın alına komisyonuna muracaatları 

Hadımköy satınalma komisyonundan: 
Çatalca: Müstahkem mevki kıt' atının ihtiyacı için kışlık ıebezenin 

münakasası ihale sureti le 19 birinci teşrin929 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat onbeşte ihalesi icra kılınacağından yevmi mezkiirda talip· 
!erin teminatı muvakkatelerile Hadımköy mubayaat komisyonuna 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

66"""'°~~·~++'9'Qı'°'·+o+ı0t-O:.ı0t+c-ı0tı0tı0tı0t'°"°'~~ı 
Satılık Fanile Makinası "! 

fngiliz fabrikası mamulatından az müstamel bir fanile m.ak'.· 4' 
nesi satılıktır. Talip olanların ııtidideki adrese müracaat etmeır.r~ı 
+ıOt++ıOt Taksim Zanbak sokak 3 No. Hane ıOtoOt-C-~~ .. ~ 
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