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lstanbul dün büyük tezahürat ! aıauamı 1 ismet paşa hazretleri 
·yaparak kurtulUŞUR 1 Esnafta idaresi Alele·ıı samimi 

l 
: diyeye aittir. • ·zd 

l tıncı gıl dönümünü tes'it etti. i Maari~mektepkitap·ttezahü1·atlateŞ,11ıedı -larına hıle nark koyu- i '3 

yor. Halbuki rakahet 1= Muhterem devlet adamım.ız lstas .. 
bu narka hacet bırak- 1 mazdı. yonda meclis reisi, vekiller, meb' .. 

Böyle olduğu halde i uslar, vali ve daha bir çok zevat 
belediye bu gümrük! 
tarifesi dolayısı ila edi- tarafında:: teşyi edildi. 

! len soyğunculuğa, ih- Ba4vekll ı...et 
i tikiira karşı birşey yap· pata hazretleri dllı . : d oaat dört =: 'ta 
j ına 1. Haydarpa.-dan ı. .. 

Başka yerlerde hu ih- kan huıuıi t:reale 
ve refaketlerinde 

tikiira tevessül edenle- aileleri oldutu hal· 
. d .. kk A 1 k r 1 de Ankaraya mü-

KULEtrVE Dl:NIZ LISEU'Jll llESMIGEÇIT F.SlilASINOA 

İıtanbul dün bGtlln bir Hcti ve - - ----...----...... ---........ --~· no u an arı apanı , teveccihea ıeiori-
tigrak içinde kurtuluıunun a 

yıl dönilmlinil teo'lt etti. 
Genç, ihtiyar, kadıa erkek ve 

Ç~cuk blitün lıtanbulluların bepıi 
;iuzel fehirlerinio menfur diltman 
ts~lasındao kurtulmuınıa yıl döoil
mu münaıebetile, miltarekenla o 
hehennemi gilnlerinl bir kere daha 
~brladılar. Hilriyet havuı içinde 

bır kere daha ke11if nefeı aldılar. 
Altı ıene evvel buıriln bizi eoa

retten kurtaran kalırama• ordumu&u 
lıtanbul ve onua oaldnlerf içten 
gelen ve ancak iltırabı ifade eden 
göz ya9lan araaında karşılamııtır. 

işte bundan dolayıdır kl latan-
bulun ve lıtaobullulann • • 

""....001ME iŞTiRAK EDEN POı.ts ALAY! 

kendileri hapsedilir. mi~daA baraket et. 

Çin diyarında boyun· tiler. Mlllıter<1• dev
let aa-ır.ı teffİ 

ları vurulur.... etaeı. üva, lı-.-

Yii hazreti belediye! ~:::an ::-:u:u~:~ 
Şafak söktö., Güneş 1 ı.ı Kium pa .. haz

doğdu, lütfen uyan. I· retlerile Maliye, Ad
liye, Nafia ve m•-

• • • aıff vekilleri, bir 

Fran8ada günde 300 1 901" me1>...ı.r, ı •. 
tanb.ıl vali ve telo-

kitap basılıyor. Bulga· realılt Muhiddt.B. 

;:ietanda günde 2. İ darGlfQnGa erk.&aı, 

Y
A L!_.J ? 1 lahlıarlar ve dıtw 
8 .a.lllle • l milli mtleM-* 

• • • f ve tfrkeder ,.._ " cqnmı:n~ ~7"11 lnlyillı: giln 
olarak kalacakh. 

lıtanbul bu büyük ırünil dün .--·-~--"'°'::-------------------~......., ı 'l ed " D 'l f dllrlerf ye daba bir 
ngı ter e aı y . çok zevat bulua· - - . 

Mail 1 980.000 nüs-1 makta idi. r.;MEı' PAŞA VEIJA r.OERKEN" 
muazzam ve kalpten gelen bir ıli-

rur içinde tes'it etti. Şehir baştan 
başa donanmıt ve bütün halk erk
enden ıokaklara dökülmüştü, 

Sultanahmette 
Çoluk, çocuk, erkek, kadııı her 

keı kafile halinde, re.mi geçite it· 
tirak edereke, kıtaat, mektepler ve 
esnaf cemiyetlerinin içtima mahalli 
olan Sultaoahmet meydanına akın 
ediyordu. 

Sultanahmette toplanan ihtifal 
alayı takıime hareket etti. 

Resmi geçit 
En önde nı t "k 0 011 letll polisler ve 

kuleli liıe.ı nıuzlk 
dan ıonra aıra ·ı aıı vardı. Bun-

ı e alay 1 1 
takip ediliyordu. u ıuret e 

Kuleli, Halıcıotlu "M it . , ti ' " a epe li-
selerı, ıao a ar mektebi den· li t lZ ae .. 
ıi ve efradı cedide nıektebi S h 
b 1. k , • a ra 
ataryaaı, po 11 ıt a11, Zabıtai be-

lediye müfrezeıi, muhtelif mektep
ler eonrf cemiyeti. ' 

Sirkecide 
Alay Alemder tarikile Sikeclye 

geldiği zaman nat ta tam 10 nu 
bulmuıtu. 

Bu eooada muhtelif mahallerden 

21 rer pare top atılmıştı. 
ÇüokG bu oaat Ordunun şehri· 

ınlze alh oene evvel ayak baıtııtı 
ıaattı. 

Bir dakika tevekkuf 
Ilk top oeıl duyulduğu zaman 

gemiler dildiilderilli çalmaıta başla· 
dılar. 

Bahrt ve berrt veoalt bir dakl· 
ka olduıtu yerde kaldı. 

Herkeı lıtanbulun iıtiklall için 
ölen 4ehitleri hürmetle hatırladılar. 

Bundan ıoora heyet köprii, Şi
ş~ne, utlklll caddeıi tıı.riklle Tak. 
ilme çıkt> 

Taksimde 
TakıimJe iki triblln vardı. Bi- 1 

rinde kolordu kumandan vekili 
lıtanbulda bulunan meb'uslar, vali 
vekili, vilayet ve belediye erkan: j 
askeriye ve mülkiye ııazır l.ulunu
yordu. 

"f(ııaatı teftiş 
Kolordu kumar.d n vekili kıta• 

h b" ' · 1 Pat• lluretleri Hat cl6rd6 ylrlRi 1 bir pardeıü, ellerinde eldiYea, llaş-
a asıyor. i geçe gan tetrif bu,. ...... ı.. kendllerl'!i larında 9apka, orada, bula bar<. 
İspanyada " Asabi . ıellmetlemeye relealerin ellerlnı ketine muntaaır kaldtlu ... tefyie 

, OOO " ! 11kblar ve "rahat11z olmut aunuz.... gelenlerin hepsini kavrayan bir 
gazetesı 3,000, . ı= diyerek ve batır ıorar.ak iltifatta bu bakıtl• iltifatta bulundular. 

y A b" d ? lundular. O eonade ııllzleriu iHfDD '" 
a ız e • Paıa h..,...otlerinla ~thde tetyilae ııdeo Papa ekim efendi-

• • • derhal nazarı dikkati c aok· . • i k b"J 
• ta lıtaabulyakl lııitlralıat devreıln· n&n arzı .t~zııaat etmeı ae mu a 

1 

Atinada Sofyada ge· ! den, Buyolarclan ve ılııvayı bırak· gülerek ıltifatt•. bulundular. 
: • A j mıt olmaktan pek çok iıtihde et• Saat tam dört bllfUkta, trea ba-

cede edebı, ılmı 30 kon·I tikleri idi. reket etti ve Paşa hazretleri ıapka-
ferans veriliyor· Fllnki Bat••lıı:tlia, latubuıa ırel· larıaı çık&np: 

ditl zaman d.,...let mllmeti içinde - Allaha 11marladık 
Ya bizde ? biraz yorul•11ta beu.,..o oevlmli diyerek ved~ ettiler ve hB:Zır . bu

çehreolade dtlll yorıı-lıspnu almlf luaanların oelamet temennılerı ve 
Gece şehir baştan başa donan _ f • • • yizlerideaıhhi tuelikl vaıdı ve tef• selim hareketleri ara11nda iıta•-

TOPÇULARIMIZ KÖPRÜDEN GEÇERKEN •• 

atı teftit etti ve bundan ıonra da 
resmi geçide başlandı. 

Kahrama kıtaatımız selam vazi
yetinde kolordn kumandan vekili· 
nin önünden geçti. 

Tebrikat 

mıt ve k1Wtuluş bayramı ,erefine 1
1 

Adana kadar nufıusu ı yline gelenler, bli7llk adamı, böyle yondan uzaklaıtılar. . plir11bbat görmekle daha çok mem· lımet Paıa Hz. düıı. bır aralık 
her tarafta izheri şadimani edilmiştir 

1
: l G hl b • ouo olmakta idi. ıehremanetine gelmif, Muhiddin be· · 

Jzmirde O an reno e şe rın• Trealn hareketine bir iki dakt- yi makamında zlJ.aret eyiemlt ve 
lzmlrde münteşir Hizmet gaze • j de her gece USUIİ def· k k la Baıvekil paşa buıud oa- fehrlmlıde bulu• uıtu mGddet zar-

t · d dil d t 'd 1 • 300 lo•nıa:ının arlra ıahaal;gııı.a teırif fında hakkıada göıterilen tevvec-
uın en D afatı alci telgrafı al" erı erS erıne genç buyurdular. Arkalanoda koyu reak cühe tefekkilr etmittir, 
dık: d . 

Hizmet aziz lıtanbulun kurtuluş evam edıyor. 
gününü kutlular ve karilerinizi teb- Ya Adanada ? 

Çocuk bahçesi dün açıldı 
rik eder. 

Öğleden sonra cemiyeti beledi· 
yeden, vilayetten müntahap bir he
yet kolordu kumandanlığına giderek 1 
beyanı tebrikat eylemişlerdir. 

Adliye ve~k~i=li=n=i=n~T-a_n_a_s_s~u=r-h-a~d=i-se_s_i 
1 

Maltad: ;ş;iz kadın-il 
dünkü teftişlerı" t l d 1 lar tentene örüp sene-amamen ası sız ır = d 150 000 . t 1. k I 

Adliye vekru Mahmut E t 
beyefendi refakat" d . sa 
f
'k Ü ın e ıcra reisi Re-
ı ve sküdar • . 

muddeı umumiai 
Suat beyler olduğu h ld a e •abahleyin 
Beykoz mahkemesini t ft" . _ . e 14 etmıı 
ve ruyet ed:len bir davay ~· 1 . 1 o;,ıın emış .. 
!erdir. Bili.hara Beykoz h"k· u unıet 

konağında Kaymakam beyi ziyaret 
ederek avdet etmitlerdir. 

Maarif vekili beyin 
dünkü teftişleri 

Maarif vekili Cemal Hüsnli bey

fendl dün Darülfünunu ziyaret etmiş 

ve ıaat dôrt buçukta İsmet paşa 
hazretlerinin teşyiinde buluodıktan 
ıonra Çamlıca ıultaniıini teftiş 

eylemi9tir. 
Dar""lfü ·· u nunuo Eminliai tarafın· 

dan Maarif vekili beyfendiye Darül· 
fünun ~ bir çay dyafeti verilecektir. 

1 
e , ıs er ın a-

Dünkü "Cumhuriyet" refikimiz, zanıyorlar. 

1
. 

Paoıraltıdaki "Notre Dame de Siyoo. 1 N • B ğl k 
Fransız kız lisesinde henüz retit ! ufus • eyo ll 8• • 
olmııan iki kızın tanauur ettiril- ı dar ! 
diği kaydedilmektedir. Refikimize • ! 
göre bunlardan biri izzet Melih be- ı· Ya bizde ? ı 
yin kerimeoi, diıteri de Fatma Aliye • • • 
hanımın torunudur. • 

. _Bu ıabab, hadiıe hakkında ken· Londradan günde i 
d111ne müracaat ettiğimiz izzet Me- 1 2 000 Ik 1 
lih bey bize ıu tekzipte bulundu: 1 ' tren ka ıyor. 1 

- Sizi';'Ie ılm~i ııör!itürk~n k!· 1 Ya Sirkeci ile Hay· 
zım evdedır ve böyle bır had11enın 
be b aılı, ne de eaa.sı Yardır. Bir I darpaşadan ? 

a a 11fatlle elbetteki kızı:nın ruhi : 
l<eJl1a illi · • ....... -.. • ---- .... 
t ,,. Y ~rını her keaten daha iyi 
'"'"P 'oc#ebilirim B • Hadiıe, beni;.. anladığıma gllre ır Rumca gazete 
eıkı bir tal b . taleb e enın uydurmasıdır. Bu ld 
yatta e h~lve1ce bu yolda bazı neşri· kanatı ı 

un urmak tehdidi ile rue• r 
ktep idaresine haber b'I .. d · tir B • ı e gon er· 
mı~ • euım ID6teeııir ve müte· 
euıf oldufum nokt b" .1 1 . a, ır aı en n 
namuı ve ay11yetine taalluk d 
b
1 

öyle b~~ meı'elede, aoıl ali.kaed:r: 
ara muracaat edilerek hakik bn 

oe ,ekilde :ıldutunun ıorulma:.ıJ 
olma1ıdır. 

Şehrimizde ıabahlan lntlt•r e· 
den Rumca wf 0foa. gazeteıl oahl
blnin mübadil olduıtu ve gazetenin 
netrinde muvazaa buluoduıtu zabıta 
tahkikalle teıblt edilclltl cihetle 

i•Ht• Hddoluıı.ınu,tıır. 

BAHÇEDE ÇOCUKLAR OYNAR~ 
Glllhane bahçeei dahiline emanetçe teoi• edilen çocuk bıhçeıl dün 

ötleden ..,.,. açılmtttır. Bahçeyi şehremini Muhiddin bey açmış ve Harkı 
tinaal pqa, latanbul meb'uıları vilayet ve ceıaiyeti belediye aza arı 
meraılmde hazır bulunmuşlardır. Bahçe dün aktaındandtibaren çocuklarP 
açıt•ıfba\ 

Bahçede oynayacak çocuklar için bir talimatname y?ılmışbr. k:;-ıya
feti ınliaalt olmıyan plı ve uypnıuz çocuklar bahçeye a ınmıyaca r. 

Bahçede AVt"Upa çocuk bahçelirfnde mevcut ve çocuklara mahst 

blltll eQ-lenceler nrdU". 
Daha dQadeıı itibaren bir çok ali• çocokları bahçeye Jlelerek oyna 

I• lıaılamıalardır. 
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Her gQn bDır mese0 1e 
Şehir Hetb~rlerl 

' if'aşrıa~ca 

Eksiklerinıiz. 
MUAMELi"~ VERGİSi - Pırlnr 

lardan muıımele ver~i!i ııtifa .4il• 
memeıi, yalaız yağ yapıldıtı Ja_, 
ve yahut ihraç ~dildiği vakit --: 
mele Yergisi alınması liıım pldtli 
Maliye ..-ekaletinden defterdarlıl' 
emredilmiıtir. 

Dlln pelt mOnevnr bir arkacla
§ıala görütüyordum, Söz, orta tah
sil ıörenleria aektep bittikten 
ao11ra ldtaplan kapadıklanna ve 
bir daba ma!Oa.U.nnı tualeaedik· 
Jerlae hatikal etti. 

Her kea yOkaek tahtll göremez. 
Ekıeri1et otta bir tahıille lktif a 
eder. ltt• iMi tabakanın malCıma
bnı tazeleftirmealae, biltf ve gör
gfiıünü arrtırmuına, timdiki halde, 

bizde vasıta ve imkan yok. 

İlk mektepten çıktıktan sonra 
okuyup yazmayı unutanlar çoktur. 
Bunun aibl orta tahsili ikmal eden
ler araıında bütün maHimah unu
tup ta bir az okumak, bir az yl.z
lllak ve dört hesap ameliyesini ya
pabilmekle kalanlar az nadir detil· 
dir. Kitap yok, IOgat yok, risale ve 
mecmua yok... Bilhassa risale ve 
mecmualar bllA"!niD idame vasıt~

larıdır. Bunlar olmazsa eskiden elde 
edilen Uim hem çürür, hem bayat
laıır. 

Mektep kafi değil. 
Mektebin mabadi kitapla mev

kut mecmualardır. Gazeteler bu 
vazifeyi ifa edemez. 

Ne derıini•? Sekcen senedenberi 
Türkiyede mecmualar çıktığı halde 
bu " vazife ,, liyıkı ile anlatılma
mııtır. Halbuki pek ileri memleket
ler ıa,le durıun, yeni uyanan mil. 
!etlerde bile nauhtellf halk tabaka
lannın, muhtelif seviyedeki kimse
lerin lliınlerial tenmiye ve tezyit 
etmek lçla çeılt çeılt matbuat iÖ· 
rüyorua. 

Mektep kaba cehaleti giderir. 
Ya lSte tarah? Kimi mektepte gör
dütu ile kaaaat edebliir. Huıusile 

ilim aOnden (iiae dejişiyor, arbyor, 
lJaşkalaııyor. Meseli coğrafiyanın 
harpten evvelkiıl 6lmüştür. Nufuı 
vaziyeti defıiıti. Dünya haritası alt 
üst oldu. Tarih te öyle. Mefhur 
Miclaelet'•ha ıekıea sene evel yaz
dıtı Roma ta.rlal bu g(ln ancak 
edebi bir eaerdlr, tarihi k11mı ati
kiyat feanlain ketifleri aayeıinde 
pek uldalttlr, yanlıt çıluaııbr. 

Hele tabii lH•ler ... llk tabedilea 
kltaplan okumak adeta bir cina
yettir. iktisadi Herler de ayle. Sa
kızlı Ohannea patanın servet kitabı 
zamaaı•cla rayet deterli idi. Likia 
bu giin çocuklar l9'a bile iptidaidir. 

Bizde mecmua der demez: akla 
hiç bir metot takip edilmeden ya
zılmıt tilrler ..,. edebi parçalar akla 
gelir. Halbuki bu k111m ancak çerez
dir, dimatı doyurmaz. Avrupalı 

( hatta Balkanlı ) milnener tabaka 
ile bizimki arasında korkunç bir 
uçurum var. Bir büyük dairenin 
memurlannı imtihana çekiniz. Bil
dikleri ne? Her srDakü vazlfelerinl 
lfa etmek için lizım ıelen maJQ~ 

mattaD öteılne ehemmiyet vermezler, 
merak bile etmezler. 

Bu kadar az bllğiye kanaat, 
maddiyatta bir rilnde bir dilim 
ekmek, Gç zeytln ve bir bardak ıu 
ile kanaat etmete müsavidir. 

Bu derece u Ye cılız ilim ile 
naııl Uerleyeblllriz, ve, aaırlardan
beri kaybettitimlzt tellfl ederiz? 

Fıkl ilhnle iktifa eden ulemadan 
e: zab ta romanı: 5 

An nanın 
en n c:aıvcetu 

Yazan: SK.OT 
Smlth, lcarıısındakinden 9üphe

lenmiyen bir kJmıeyl gözetlemek 
aayeıinde ekıeriya çok faydalı ma
IOmat elde edildijini bildiği için 
muntuamu nefeı almakta devam 
ettl. 

flk def asında Winter• odada az 
durdu. Uıulca pencereyi kapadı, 
kaloriferin muıluğunu çevirdi, itini 
bilir bir Ufak aibi odadan çıltb. 

yan• ıaat ıonra tekrar rö
ründü ve mlıafirin hAii uyumakta 
olduğunu glSrdü. Mamafih misafir 
biraz vaziyetini değiştirmifti. Bun
dan da çok ıeçmeden uyanacağı 
anlaşılıyordu. Wintera bu vazıyet 
karşısında, gürilltü etmek hakk• 
sarihi olduğuna hükmetti; Smith inı 
bir gece evvel giydiği gömleti aldı, 
düğmelerini çıkarmağa başladı •• Fa
kat birdenbire durdu, cebinden made
ni bir rismi çıkardı, yakw;.dan muaye
ne etn•ege Laşhı.dı. Aynı zamanda 
bazı kımsclcrin okudukfo•ı za
m., n y plıkl rı gibi dudaklarını kı
rnıHnttı. Smıth bunun farkında ol. 
du \ '-' L~ _ n tuttu!; u şeyl gördü. 

farkım12 ae? Oolar Sla aenelik cüz't 
bir ilimle kanaat ederler, a.t tarafını 
aramazlardı. lıimleri hiç bir teced
dGde tabi dejildi. Hatta bütibı ye
•llerle iatihıa ederlerdi. Bu tabaka 

kendini içten içe yedi. Biz iae bu 
te'.olyeti ılizlerimi.de ıördüğümüz 
llalde o eıki zihniyetten ayrılmıyo
ruz. Mevkut netriyabmız keyfiyet 
itibarı ile pek •fağılıkbr. Çoğu, te
ceddüdil amerikan vari "ııensAtlon" 
yapmakta, gürültü e tmekte gürüyor. 
Halbuki gazeteler için belhi mubah 
olan bu uıul bilhaasa malumatın 

tenmiye ve tecdidine yarayan mec· 
aıualar için haramdır. 

Hangi mecmuam1zın evciden çi
zilmif, ağır başlılıkla, uzun müddet
te ba9anlmış bir proıramı, hatb 
hareketi, istikameti var? 

Mevkut matbuat umumi irfanın 
nazımıdır. Halbuki bizimkıler esasen 
münevver olmayan knri kütlelerinin 

modaya tabi geçici temayüllerinden 
ilham alıyorlar. V aıifemizi göremi
yoruz. Bu işi takabbül edenler gerj, 
Her şey acele oluyor. Kitap mı is

tiyonunuz? Gün e iki, hatta üç for
ma hazır... flmi makale mi? Bu,ha· 
vadiı fıkrası gibi yazılıyor ... 

Zavallı çocuklar! Yanlıf, ıehiv, 
lafü:amsızlık öğreniyorlar. Ellerine 

biç bir nevi alet verilmiyor. Fikri 
iıtihsalitımız pep dütük. 

Kopyacılıkta, miitercim ve na
lullikte bile nisbi bir kemal a-öste
rilmedi. 

Tetkiliti esasiye kanunu11d&kl 
tahıil mecburiyeti harfiyen tatbik 

edilse, maarif bütçesine daha on 
milyq_n lira konsn bile bu himnaet
ler kifayet etmez, zira, ilim "idame" 
ister; mektep ancnk bir merhaledir. 
Onun üst tarafı da var. Bir memle
kete ilmi, tedrisi matbuat lazım. 

Şurasını da bildim ki bu cihet hü
kGmet vazifesi detildir. Bu vazife 
ferde taallük eder. Ferdimiz ise 
henüz bu borcu ödeyemiyor. 

Calöl NURi 

( Emanette ) 1 ( Defteırdarllk )1 ( Adi iyede ) 

Si 1 iv r ika p ı dan Mili sinemaya Günde yüz dokuz 
~ Aksaraya Külliyetli dava rüye-

tramvay yapılacak ceza tarhedildi tile rekor kırıldı 
Şehremaneti, yenf bir tramvay 

hattının inşuını derpif etmittir· 
Tramvay kumpanyasının •uka

veleaine dahil olmıyan, bu hat, 
Şilivrikapı ve Cerrah paşadan ge
çerek Aksaray& hıecektir. 

Şehremaneti, yakında bu yeni 
hatbn fqaaını Tramvay firketine 
teklif ~decek, kumpanyamn bir ta
rı:.f an istimlake, bir taraftan da in· 
ŞRata başlamasını bildirecektir. Ku
mpanyımııı, 1 u teklifi kabul edece• 
ği zanno •• klxcur. 

O eh· . pek çok Türk hallıuıa 
ikameti • · t u hnlkm vesaiti nak
liyeden ·n ırurn bulunması hasebi
lc er.ıant .ın bu teşebbüsü p~k ye
rindec..ir. 

l)dun ve /;ö111ür 
Bu sene kışın şiddetli olması 

ihtimaline binaen tehremaneti tiaı· 
diden baza tedbir almatı münaıip 
görmUttür. Evveli kıt ortaııoda 
mahrukat buhranına meydan ver· 
memek i~in mahrukat iıtokunu pm• 
diden teabit ettfrmej"e başlam1tbr. 

Emanet Tetrinievvel nihayetine 
kadar mahrukat miktanJÜ tetkik 
edecek ve ay ıonunda şayet mev
rudat •iktarı ıenellk iıtihllk mik· 
tarından az olurıa o zaman emanet 
kendi veaaitlle auahrukat celbede
cektir. 

Ha.~tane azdır 
Hastalan ıçın ücret vermek 

huıusunda bGyük mü§ki!lt karşı· 
ıında kalım kalk şehir ihtiyacına 

göre yeoi h:-staneler açılması için 
aralannda bir aıazbata hazırlamak
tadır. 

Bu mazbatada Çapada tiltün 
depoıu olarak kullanılan paviyon
ların hastane ittihaz edilmesi talep 
olunacaktır. 

Mazbatanın birer ıuretleri teh-

Damga pulu ve kaıa•Ç Terri111nl 
1~açıran defterdarlıkça MUlt stnema 
hakkında yapd111akta olan tahkikat 
ikmal edilmiştir. Bu tahkikat neti-

cesinde ainerna idaresinin blr taraftan 
pulıuz ve damraaız bilet luıHa .... k 

ıuretile hazineyi izrar dtlti diter 
taraftan da bir bileti müteaddit defa 
kullanmak suretile kazanç ve lstih
lik verıisini kaçardıtı ta kkuk et
lllİfÜr. Tahakkuk memurlan •hlu· 
kat neticesinde kaçırılan iıtihllk, 
kazanç ve damga pulu için ayrı ayrı 

Uç zabıt tanzim ederek evrakı 
nıUıbite ile beraber Defterdarhta 
vermi~?erdir. Defterdarlıkça sinema 
idareıine bu iki noktadan dolayı 
külliy~tli miktarda ceza ve vergi 
tarhedihr. i9tır. 

Sinema idaresi bu cezayı Terae
diti takdirde mahkemeye verilecek· 
tir. 

Asım Bey gı·hli 
Defterdarlık Muhakemat m\idü

ril Asım bey Ankaradan ıehrimize 

ıelmiftir. 

Vergi talısilatı 
Vergilerin ikinci taksit zamanı 

reldiğinden bntnn maliye tubeleri 
tahıilit Ue meşgul bulunuyor. 

MüHkkaf at vera-ilerine ait ikin
ci taksitler tııhıil edildikten aonra 
uzun müddetli vergilerin müterakim 
olan harçlann tahsiline batlanaca
ldır. 

(_M_a_lhl_~_e_m_e_d_e___,,_.) 

Kara Kemal davası 

Son ,Oalerde Adliyede ıulh hu· 
kuk •alakemelerhactı. rUyet edllt• 
du-aJar pek çof alın'fh. Bu meyan· 
da ÜÇO•cii ıtUlh hukuk mı.hkemesi 

evvelki fÜD 109 dava rü'yet etmek 
auretile adliyede yevmi garülen 
davalar rekorunu kazanmıtbr. Şim· 
diye kadar bir günde bu kadar da
va rüyet edilmemiştir. 

c Ticarette ) 
Zahire borsasında 
lata11bul ticaret ve zahire bor

aası talimatnameıi tzdil ve ~Emanet 
iktisat mildürünün borsanın tabii 
azaıı ohna'1 kabul olunmuştur. 

Benzin pahalılaştı 
Romanya ile aramızda ticaret 

mukavelesi aktediJditi için petrol 
benzinden iahisar reıımi alınmamak· 
ta ve yalnız fehreaıaneti petrol ve 

benzinden oktruva resmi almakta
dır. Benzinden kiloda 40 pl\ra, pet
roldan da 25 para ahnmaktadır. 

Esaae tarifeler yapıdıAı zaman 
inhisar resmile gümrük resmi tevhit 
edilmişti. 

Gümrük ve oktruva tarifeleri 
yGzunden benzin 4 kuru~ pabah· 
la1111ıştır. 

Milli falırikalar 
Saaayi ve Maadin bankası me

nıucat HDayii i\.in üç sanelik bir 
pro~ram yapmıştır. Banka bu mU-

ddet zarf mda yeni bir fabrika aç
mıyacak ve bütün faaliyetini mevcut 

fabrikaların ıslahına sarfedecektir. 
Bundan ba,ka Avrupadan miitaha-

111• getirilecektir. Ancak bu sene 
için Alınanyadan bir mütahauıı 
getirilecektir. 

OTOMATİK TEl.FFOl'\ - ?t 
mirde Otomotik telefco flr&edtd 
kabulU lıcat'.t muamc;~!Iİ ,.~ 1qrbli· 
e\·velde yapıJıacaktır. liunun i9iO 
Aakaradan Posta telgraf umuru •i1· 
dtirltığü telgraf umum mUdUrU. fbaaO 
Çemalave otomatik telefon mUdürU 
Niyazi heyler ıebrimize geleceklerdir· 
Burada kendilerine baş mudur Enver 
beyle feıı müfettişi Tevfik bey de 
ittirak ederek bbulU kat'f ıauumıe
lcsini ya pacaklarrlır. 

@ ÜZÜM MOBAYAASI - tzınir 
Müskirat İuhi.,nrı BaşmiidürlU • 
ğlı dunden itib!lren Mtıskirat inhisarı 
namına piyasadan tekrar üzüm mü· 
bayaasına başlamııtır. 

Havalenamenin gecikmeıi ytızOn· 
den Uç gUn kadar mUbayut yapıl· 
mamıştı. 

@İSKONTO MES'ELESl - MU· 
hadil, muhacir ve harik:ıedelere •W· 
tecilerin yirmi senede ödemeli. üure 
re borçlandıkları eayri memkw maJ. 
larln bedelleri def ate• Hrildi&i tik• 
Jirde 0/o 6 iskonto rapı}&e&I! Mko 
kanda Maliy veklleti•in ıonderdill 
eptir tatbik edilememektedir. Çhkl 
iskonto için havalename bulwama
maeıdır. 

Metruk Mallar MUdilrltıtu, ,tr.ıi 
bin liralık iskonto havalenamed ,aa• 
derilmesi için teıebbü&te b•huuaar 
tur. Fakat bu miktar müracaat ede
cek eıhasın vaziyetine göre ancak 
iki ay kAfi gelecektir. 

Bilfihara geae muamele yapılama 
yacaktır. 

Müracaat edenlerin muameleleri 
yapılamadığı Maliye nkili Şttknl 
beyin burada bulunduğu eanatla .. ..,. 
zuubabs olmuı ve vekil bey para 
alındıktan sonra ipotekia reri ~ 
tapuya emir Yerilmek üzere bir for· 
mlıJ bulunabileceğini beyan etmiıtir. 

Bu formül hulunmaJN o vakit 
bir kanun kabul edilecektir. 

D 
• } k A} • remenetine, cemiyeti belediye ve 

ayın er ve a etı evkaf müdürlilA"üne verilecektir. 

1 .h b A k Ekmel· ve francala fiatı 

Kara Kemalin derdesti mes'ele
aindeki milkafatın tevziinden dolayı 
Poliı birinci tube mildtJ.r muavini 

Ziya beyle rnıumat memurlanndan 
Mazhar ef. arasında açılan hakaret 
ve darp davasının rDyeti Oçiincil 

Bakkallar kooperatifi 
Bakkallar cemiyeti kooperatifi 

ay başında faaliyete başlıyacaktır. 

lımet pafB hazretleri cemiyete mu
zaheretta bulunacatını vat buyur
mu,lardır. 

~ KÜÇÜKLERE ADAM OLD· 
ÜRTMEK - 26 eylül tarihli Kilis 
gazetesi '·Küçüklere adam öldürtmek 
modaaı altındı ıu yazıyı yazmaktadır. 

"Yeni ceıa kaaunu kllçilk aıflc
riınlere snli .. it olmamsaiDda11 dolayı 
gözlerınia ~ft&tiAi dı ~-·nl11.-ı•d" .. 
intikam almak isteyen hartı kimıele
rin ya bu dUşmaalarını kUçU.k }'af· 
taki akrabalarına öldürtmeleri •e ya• 
hut oldtırtmekle tehdit etmeleri yeni 

Dtl 3 ati fi ara- Yarından itibaren ekmek on altı 
ceza mahkemesinde bitruit •e Ziya 
beyin beraatlne karar verilmittir. 

da yapılacaktır ---Dayinler vekaleti intihabı için 
nizamname mucibince maliye veka
leti tarafından evvelce keyfiyetin 
resmen ilan edilmesi lazımdır. 

Nizamnameye göre dayinler ve
kili intihap mecliıi reisi, şchrcmini
dlr. Osmanlı imperatorluiu zama
nında TOrkiyede Şehremaneti teş
kilitı yalnız fstanbulda vardı. Bu 
itibarla İıtanbul şehremini intihap 
mecliıine riyaset ederdi. Nizamna
me, hükOmet merkezine ait oldu
tundan bu intihabın lstanbul şehre
manetinden ziyade Ankara şehre

manetinde yapılması li:um gelmek
tedir. Bu itibarla dayinler vekili ia
tihabı•ın Ankara tehreminlain riya· 
ıeti altında cereyan etmesi muh
temel örülmektedir. 

çı ar ığı teyi 
tekrar cebine koydu, banyo odası· 
na geçip musluğu açh. Tekrar 
odaya dündiiğO zaman dudakları 

hali kımıldıyordu. 
- Latince bilmediğiniz anlaşılı

yor! 

Uşak sıçradı ve yataktan tarafa 
döndü. Smith yataktan kalkmıf1 
banyo odasına gidiyordu. Detektif 
yıkanıp hraş olduktan ıonra oda
sına döndü; kahvaltı hazırlanmıftı. 
Wintera kendisini bekliyordu. Uta
tın heyecan, hatta korku içinde ol
dutu halinden anlaşılıyordu. 

Smith yemeğini yemete batla
yınca Winters uzun mGddet ıusa
madı. 

- Affedersiniz, möıyö, benim 
latince anlamadığımı nereden htli
yoraunuz? 

- Latince anlıyormuıunuı? 
- Hayır efendim. Fakat akhm- . 

dan latince kelimeler geçirdi~imi 
nasıl keşfettiniz? 

Smith sanki bir çocukla konu-
şuyormuı gibi: 

- O ıırdır, dedi. 
Wintera ıinirili bir haJdeı 
- Kimseye ıöylemem, dedi. 
Onun üzerine Detektif bi cıgara 

yakarak cevap verdi: 
- Zihnimden geçlrdiC.im keli· 

f"l eri .1;;ın;,, tokrar edcı im 

ve francala yirmi dört kuruıtur. 

Antal,ya Türkleri 
Harf"lerimizi 

kabul etmişlerdir 
Haber verilditine göre Antakya 

türkleri bu seneden itibaren mek
teplerinde yeni türk harflerini okut
maya karar vermitler ve franıı:ılar 
bunu memnuniyetle karşılamıştır. 

Dobrice Türkleri 

Kasınıın kararı bugün 
Caauıluk ve Earan askeriyeyi 

ifta cürümlerlle maznun bulunan 
Kasım Tevfik hakkındaki karar 
baıün atır ceza · mehkemesinde 
verilecektin 

ölümle telulit davası 

---
G. ..... . . bir adet hul,ınüı e girmiıtir. 
ıreson agır ceza rıyasetı • BiR KAZA - Adanada Eski 
Eıbak poliı ikinci ıuhe müdürü istasyon cinrında bulunan Abidin 

Hidayet Bey gireıon ağır ceza beyin fabrikasında çok feci ve öhlm· 
mahkemeıi reisliğine tayin olun- le neticelenen bir kaza vukuı •l· 
muf ve mumaileyh dün mahalli miştir. Kırma makinaınnın baımda 

Yeni köyde Musa ve Mehmet memuriyetine hareket etmiştir. çalışan K11dir dalgın bulundnğu blr 
isimlerinde iki kifiden 250 lira para sırada makinaya yaklaımıı Ye ha~ 
iıteyen, bu parayı vermedikleri için Terbiye şubesi mudiirü kette bulunan makinanıD llaylf!an 
her ikisini de tabanca ile yaralayan arasına 88;,. ayal'Yını kaptırmı•t r. Mo· 

Maarif vekaleti halk terbiye !JU· eı E- " 
Laz Memitin muhakemesine dün bat- torun altında ıııkııan ayak kiıailea besi müdürü Reşat Şemseddin B. 
lanmış ve Fatma; kadir ismindeki kopmuatur. Mecruh deraal fabrıkay• dün Ankaraya avdet etmittir. " 

Dobricenin cenubunda Romen şahitler dinlenmiş, eak'ayı oldutu ya\cın bulunan Amerikan hutaneaiae 
hükılmetine ait olup köylüler ara- gibi anlatmışlardır· Muhakeme Bolrh bollujiıt nakledilmiş ise de fazla kan ceryı• 
arasında takıim edilen topraktan gelmeyen şahitlerin celbi için talik uından ancak on dakika Y&f&Jabil· 
Türk köylüsüne hiç bir hisse veril- olunmuştur. Son ~unl rnc şehrimizde balık miştir. 

d fevka ı.ı . · k b"Il:mmıcıtır. Havalar Zabta 12 1 ldn& 6-LL? me iği içın bunl rcian mürekkep Y ı m yapm 1 o "'6u wuuu• 
bir heyet Romen hiıkumetine müra- Evhaf müzesi birkaç &l :ı :. ı.ıı böyle devam eder- kllttı bunun tamımile bir k.aa " 
caat etmiştir. 12 ı öylfi>•e toprak Evkaf müzesinin Ankaraya nakil ae balık • ·) ~..!e bollanacak ve ucuı- Kadirin dalgıahğı ytiıUndeD old-tu 

vcrilmeıi dütilnü.!!~~t~tc:,;..,:,ı~nı~ı!~·--............ -t~a~s~a~v~~~ur~~~d~il~m~e~k~t~e~d~ir;.·~~!!!!!!":--~~'!'!!!l!~la~y~a~c~a~k~tı~r ....... ~~'.':;"~~::;-::-~~~~(cll~11~aş~ı~lm==ı ~t~ır~.)İ.~:='~'='=:::"'~~~ 
rıa Jllllcıı· .ıı I u. - Yal Demekliafuiyede ıa1nı1::za:=ı::fü~den, alameti gör.Ierine yak- kucağıl\1za allıktan - aonra buraya 

Winters geri geri kaçtı. Fakat bu maden parçası cidden tu- latb1 dik dik bakmağa bafladı. Son- mı bırakbnız? 
Demin cebine koyduj'u madeni haf bir,ey 1 BakıDız... ra llıvalet fişelerinden birinin billur - Evet, Efendim. 

9eyi çıkararak: Wintera etilip gözlerini utu•- kApağını çıkanp pe.-tevsiz gibi kul- - Kolu ileri mi uzanmıtb ? Bir 
- Anlamıyorum! dedi. turdu. Fakat küçük yıldız artık ye- landı; bunun üıerine kısa bir ıılık tiyatro piyesi yazıyorum da onao 
Smith maden parçaaını iıaret rinde detildi. Smith'in ell boştu... çaldı, güldü. için hayatı hakikiye tetkikleri 1•· 

ederek sözünn kesti. Utak hiç birıey söylemeden çekilip - Zincirin ilk:halkasını ele r•· piyorum. Sat eli, paapaaın kuaana 
- O ne o? gitU. ~atı indiği zaman diğer çirdlkf fU noktadan dokunuyor mJ,dl? 
Wintera cevap verdi: kapı yoldaflarına, Smith'in büyücü diye mırıldandı Detektif bu ıBzleri ı8ylerk .. 
- Sokak kapmnın yanındıt pa- olduğ'unu, istediği zaman avucunun Smith aşağı indiği zaman zemin ayağile Ulylü kilimhı ucuDa doku· 

spaaın altında buldum. içinde duran birıeyin ıır oldutunu katındaki odalar boştu; kütüphane- myordu. 
Smith kaşlarını kaldırdı, uıata ıöyledi; sonra kendlıinin pek de den salona gitti, oradan sokak ka- ra: Sofracı bir aa dGfilnclG.ktea ••• 

yaklaştı, madem parçasını alıp avu- tayaaı hGrmet bir adam olmadığını p111nın dehlizine çıktı. Orada kapı- _ Ôyle rallba ... 
cunun içine koydu. Bu yıldız tek- llive etti. Wintera'ln kanaatince, nın önünde duran paspasın kartı· dedi. 
linde bir tunç parçası idi. OrtaııD• Soıith lnoiliz detlldl ve olamazdı. sanda dütilnceye daldı. S A 
da üç taç vardı; tacın etrafında ,u • So d d - • ır Ricbardın en açdı 1111 1 

Meslekten yeti•me bir crözbatcı nra o ııra a yanın an a-eçen kapalı mı? 
kelimeler oir daire halinde yazılı 7 • f d d d • __ L 

ile bov öl,.ü,ecek kadar usta olu ıo racıyı ur urup sor u: - Efendim, ceıedi --..la ..--
idi. 'l'ria jımcta m untt. Bu kelime- ' T w ı b d l ? ,. ..... 

Sınith, Ufak gittikten ıoara tunç - Madam eat ıer Y ev e m dırdıtımız zaman eli ile • .,ıIP 
ler o kad;ır ince harflerle çizilmi4ti H f d" M d ıo 

Yıldızı istediği ttibi muayene etti. - ayır, e en ım. a am • paıpaıın keaanaı 1aka1•-aab. ki iyice görebilmek için yakından •· k k --..,. ..a. 
Onun ne oldu'"•nu biliyordu : Tun,. ağa çı tı. - Acaba o aırada eliad• • ...-

bakmak icap ediyordu. •'" 7 z d b M tır We 
wıldıı in-iliz orduıunda yüzb .. ı ve- - anne ersem en ıı • fen birteyln paıp•ıın ~ tı.Jfl Smlth ciddi bir tavırla Winterı'. r •• d k 
Ya milluımlann taktıkları bir ;... athcrby ile birlikte dı~arı a yeme poliıin rGıbden ka,.m•• ....... la ıözlerine bakarak aordul ....- • , 
retti. Taharri memurunun keskin yiyece~im. ihtimali var mıdır? 

- Bu11un ne oldutuDu bilmiyor• k Ef d. 
musun? hafızası bu işaretin üzerinde .. Tıra - Pe i er- ım. Sofracı tüpbeli btr aeıleı 

U '- ı·uncta in una" kelimelerinin yazıh - Miss W t: • tlıt r' 't' bt·nimle bu - ihtimali vardır, efendbD, 4r faa 11erbeıt bir tavırla cevap ..1 • . 
verdi. olduğunu ona hatırlatmıştı. akşam tiyatroya i•elıp g!!lmiyeceaiai di. Poliı halıyı yerden kaldır••-

- Hayır Efendim. En rGç meı'elelerde kendine ıorar mııınıı.? Smitb hili ayatını p~pa•• .... 
Fakat bu a8zlerl, mucize yap· yol açarken yarı ciddi, yan lakayt - Tabii Elendim. ruyordu: 

mata muktedir bir adamın kar•ı· bir tavır takıGırdı. Fakat ıırf aa.biri Sofracı ıreri döndüğü uman - Bana Winteral ılSııiderlr •""° 
ıında bulunmaktan mütevellit bir olan bu likaydi kisvesi albııda en Smith hali pupasa bakıyordu, niı? 
korku içindt' aöyleınlşti. dakik bir milqabede aidenirdi. De- - Matmazel tiyatroya 8'itmek - Tabii Efendim. _.. 

_ Harpte nerede bulundurtuz? tektif bu mOşahede neticesinde elde" istemiyor; fakat araba He gezmeti Blrı:ız ısonra oda hizmetçlıl •; 
_ Şimal denizinde torpil top· ettlgl neticeleri miltcmadiyen tar- qıaalmemnuniye kabul ediyorlar. rtıadil, UıüotOlü bir tavırla S~ith • 

ıyorduaı, tor ... ı. ,_ l\le,.si, Sir ~!chıud ölürken JBitrned>l 



Nasreltı 

., .. 

·-· OlnJ'ltDy©ı'le~o~ Do~ 

H~rc ye de 1 M. MacDoınıaldal IEH.1ıkıreş'l!:e Ulan! 
B. fi p ı . . . . A diğin ıtara arın ar a ıstık- Dahılıye na- sun? 

sen ne biçim pınarsın? ver111 

aptestin Ücretini mi ist·yor
öyle ise al aptestini ver pa

pucum n tekini 

anifaturacılar 
m ·· ş ül vaziyetle 

- -.... ~-
Son günlerde bir kısım mani. 

fatura tacir!erin"n vaziyeti bozul· 
muştur. Bunun sebebi şudur : 

' 

muhtırası hal yapıldı zırına suikast 
- Akkara, 6 - Muhtelit milbade
lede1d bit raf aııaaan, Yunanlılarla 
ara•udaki Mitüa muallak mes'ele
ler)e d:tir i.eyetl murahhasamıza 
~eıdtlıleri muhbraya karşı, drın ce
vabunız bmada hazırlanm19br. 
~D TOrk heyeti murahhasa 

riy&ieUne ~nderllecetir. Sala gtinü 
de komisyoaa verilecektir. Cevabi 
111.uhtırada Yunanlıların iddialan de
lillerle cerhedilmektedir. 

Müsakhaf at defterleri 
Ankara 6 - Varidat müdiriye

tinee m6sakkaf at defterlerinin ne 
ıur•.tle tetkik edileceği hakkında 
tah tbilc müfettiıleri için bir rehber 
a.ıırlanmııtir. 

Dalgalı borçlar 
\nkara, 6 - EylOI zarfında dal· 

lalı borçlar komisyonuna gelen ev
raktan 62l kabul, 181 ret ve 184 ü 
lloksan görülüp ikmal edilmek üz
ere. iade edllai,tir. Komiıyonca .şi
ltldıyıe kadar kabul edilenlerin mık
tatı l,SOO reel edilenler de 1000 kil
•llrdıar, 

Kilyos-Ereğli hattı 
Ankar, 6 - Kilyos-Ereğli hat· :nda de•ir yolu inşaatı faaliyetine 

• e~a111 ediliyor. Kilyostnn Ankara 
~tıknınetinde kırk ikinci kiiometroya 

adar in;aat gelmiştir. 75 inci kilo
~etroya kadar ray fer~iyatı müna· 

Alaya kondu. 

Baş mualliın lere zam 
Ankarr 6 - Maarlf vekaleti, 

baş llluallim addü itibar edilen ve
ya bat muıllliın vazifesini ifa tde· 
nlere maarif teşkilatı kanunu mu. 
clbince makam zammı verilmesi 
kararlqmııtır. 

IZa~:Anl 

Ankara, 6 - Maliye vekiileti 
varidat bütçe kanununa merbut 
uınum varidat kanunlarlle diğer ka
nunlar ve bunların izahlarını havi 
talimatnameleri muhtevi bulunmak 
üzere varidat kanunlan unvanı al
~nda bir külliyat vücuda ıetirmİf· 
tır. 

Bunlarla Maliye memurlan tah
kuk ve cibayet eyledikleri varidatı.; 
müteılllik bulunduğu kanunları ta. 
manıen bulunacaklan gibi, mükel
lefler de tabi bulundukları mali ka. 
nunlan btr d ö k b 1 ara a g rme fıraatım 

u acaktır. Külliyat 8 cilttir. 

Mitat Bey 

nıeb'us oldu 
fzmlr,6 [A.A.] _ Ma . 

pılan intihap netlceıin:tıı~a da ya. 
yet halk fırka ı nanızcd~ M?nıh11ri
müttefikan Magnisa tneb,1talt bey 
• 1 uı uğna 
ıntihap o unmuştur. 

Eif ~ ----
Nadır .an 

ve·harh 
Peşaver 4 - Nadir han silah 

altına celbedilmiş olan " 20001, U
vazirl askeri, Logar ve Kuh hava
liıine hareket etmişlerdir. Habibul· 
l~h kıtaatı ile ilk muharebenin Kuşi 
cıvarınd vukua gelmesi son derece 
n:ubtenıo ır. Bu muharebenin nihai 
hır çarpışMa o mnsı da uzak b" 
ihtimal değild"r. Harbi knybcd ~ 
olursa, Nadir ha in iliz h decde 

• . u u u-
na ıltıca etmesi ihtimali aib' b" 

t . b l • ı ır ne ıco ası ola.cnktır. 

1\Tadir I an J(abile 
yüriiyor 

1 • Peşn.:<ıı, 5 -Nadir hnn kuvvet 
tel~ I<.dbilin anahtarı mesabesind; 
e. lıkı edilen Gnri:ı:. ehrini zaptet

rnışlerdir. H bibull .. h kuvvetleri bu 
k~retlc a.,i bir b si ınıı ugrntılarak 
•k;a ve ı: nlı bir mücadeleyi milte.-b P maı Cıp edilm' •~rd ır. Nadir 
.anıu ·l e ...ı ğ . .. 
ı .. mı: > uru~u u soy. 

n ı or. 

----
Londrn, ' [A.A] - Dün öğleden 

sonra W ashingtona 111uva1alat eden 
M. Mac Donald Nevyorkta olduğu 
kadar parlak bir surette kabul edil· 
mi tir. Mumaileyh İngiltere sefare· 
tinde yar1111 saat kadar istirahat 
ettikten ıonra refakatinde ıeflr ol· 
duğu halde beyaz aaraya giderek 
Reislcilmbur M • Hooveri ziyaret 
etmiştir. Sefarete avdetinde Ame
rika ga:ıetedlerini kabul ederek 
kendileri ile uzuaca bir haabihalde 
bulunmuştur. Ağlebi ihtimal Reisi
efimhur M. Hoover yarın M:. Mac
Dona!dı Rapiden malikaneıine gö
türecek ve orada kendisile netice
sine çok büylk bir merakla intizar 
olunan müzakeratı yapacaktır. 

İskoç)·ada talebe 
• 

grevı 

Londura, 4 - Mahalli mektep 
idare heyctile talebe velileri arasında 
çıka:ı bir ihtilif üzerine, lskoçyanın 
Lanark şehrinin 15e0 ü bulan tale
beai 1rrev yapmıştır. 

Resıni müzal~ereler 
W aahington, 6 (A.A) - M. M.c

Donald ile M. Hoover arast•da 
resmi mtikalemeler ancak yarın 

ba lıyacakhr. 

Avrupa ittihadıpr
ojesi v.e-İngilizler 

Londra, 6 (A.A] - Sabık ticaret 
nazırı Wi ·ıam Grah•c: Edimburgta 
iradettiji bir nutukta Avrupa kon-
fcderaııyonu prcıjes"nin ıiyaseten te
hakkuku şimdilik pek müşkül ol
duğunu ve blönun t~dricen tenı:ilini 

---Bükre,, 5 [A.A] - Saat iki bu-
çukta hir tahıı, dahiliye nazaretlnln 
önüade Dahiliye nazın ile kalemi 
aı sus müdürünün bulunduğu o~o
rnobtle rovelverle ateş etmiş ise de 

kurşun hedefe iıabet etmemiştir. 
!dütecavi1: derhal tevkif edilmiştir. 
isminin Geldon Derg olduğunu ıöy-
llyen merkum izahat vermekten 
iıtinkaf etmiştir. Üzerinde biç bir 
vesika bulunmamıttır. 

iki tayyare sisten 
çarpıştılar 

TO\lrs, S [A.A] - İtalyan ve 
YugU1lavyada hava tarlkile yaptığı 
ıeyaltattan avdet elm-ekte olan To
laaae beyethıe ait iki askeri tayya-

re saat onbiri otuz bet 1reçe keıif 
bil- sis dolayıııile çarpışmış ve yere 
düşerek parçalanmıştır. Binbaşı To
laane de dahil olduğu halde dört 
kiti telef oimu,tur. 

Amele komünist
lerden ayrılıyor 

Pariıı, 6 (A.A) - Lcire eyale
tindeki müttehit maden amelesi 
komünist fırkasından çekilmektedir. 

Dünyanın en bü
yük hava sefinesi 

Londra, S (A.A] - Dünyanın en 
böyük havai 1effne1i olup İnfaaı 
ikmal edilen Rlol i•aretli lnııiliz 
kabili sevk balonunun tecrübeleri 
pazartesi günü y~~ılacaktır. 

ili iitecaviz istthdaf eden bir t&kını itilafl r i e 
hazırlanması lbım geldiğini l:iÖyle- _, --~~~ omiinist ·miş dlKtcn sunra Amerikanın uıüfrı 

himaye usulüne karışı mukabil bir 
tedbir olmak üzere Avrupada ih:ti
sadi bir ittihadın vücuda getirilme-

ıine dair hiç bir taraftan teklif va
ki olmadığını ve böyle bir siyue
tln tervici cihan suJhunü temin ve 
tarain için elyevın W aııhingtond.ı 
cereyan eden fevkalade millıim 

ınüz.akeratı tehlikeye dü~ürmeltten 

bafka bir netice vermiy~cğini be
yan etmiştir. 

M. Snowden'in nutku. 
Washington, 6 [A.A] - M. Sno· 

wden'in Amerikada yapılan spekl.i
laayon hakkında amele fırkası ko
nferanaında ıöylediği nutuk Ame
rika matbuatı tarafından şiddetli 
ıurette tenkit edilmektedir. 

Yunan • Bulga,. 
mü1ıasebatı 

Sof>n 6 - Yunan·BuJgar mUza· 
kcrat~na yak ında hnşlnnacağı müna· 
ıebetıle Yun fı . "'f D . b an ııc ırı u • endramıs 
ıt günlerde Atinn) a hareket edecek· 

r. 

M. Brofun t • · avdet" d . eşrımevvel iptidıısında 
ın e, Atına sefiri K·· · f ]" 

z nı ~elen 1 1. oaevıno ''" 
yaya muvn al:tımdntı alr~lak Uzre Sof· 

1\1 e t'Ct>ktır 
· Dendranıi · . · 

de nıtlıakcrata 1~ .. Atı~aya azimeti 
mak içindir. utedaır talimat al· 

Berlinde kanlı 

müsademeler 
Bertin, 5 (A.A] - Milliy t . e ÇI GO• 

ııyaliıtlerle komünistler arasında 
kanlı çarpışmalar olmuştur. Bir çok 
kimseler tevkif olunmuttur. 

Trende şekavet 
Nevyork, 5 (A.A) - Veraıc;G; 

hükumeti dahilinde Kordoba şehrin
d n bildlrHdfğine göre, ŞekerkAmııı 

ı.er'lyatında çahıan amelenin Ocret
lerini vermek için gönderilen para
yı götüren üç meksikalı zabit ile 
bir kadın tren içinde eşkiya tara· 
fından öldürülmüıtür. Şakiler para· 
yı alarak kaçmağa muvaffak olmuş· 
.rJır, 

Bukrcş, S f A.AJ - Dahiliye na
zırı M. Vaidı'ya karşı yapılan sui
l<ast hakkında.ki ilk tahkikat müte
cavizin tanınmıt bir komüniıt ol
dui°'ınu ıne.yd:ına çıkarmi~tır. ~eri
l i cG.rmü olup oımadığı henüz an
fotılLumtftır. 

kost'uıı tayyaresi 
bıılundu 1nu. ? 

PAriı, S [A.A] - Mançurl hudu· 
dundalci askeri tayyare kumandan
ht1nlan ahmp sovyet hükumeti ta· 
rafın a :ı Fransa Eefardine bildiri
len haberlere göre eılülün yirmi 
dokuzuucu günii Mançurinio garbi· 
nder.. Sibirya hucudunu geçtiği ve 
Munçuriyc do~ru gittiti garülen ta
yyarenin Ko&t'un tayyaresi olduğu
na kuvvetle ibthual verilmektedir. 

• • • 
Moslcova, 6 - Tas ajanaa Koll'un 

takibettiAi yolu doğru bit surette 
tayin etmektedir. Ajansın bu teb
liğine na:uıran tayyareci Koı.t cylu
lün yirmi dokuzuncu günü saat ye· 
dide müıait bir ruzgardan iıf fade 
ederek Brguıin üstünde uçmuş, oğle 
vaktı Çita'nın şimalinde Bekenmic
nevo ~elmiş, diiha soara Borziya ve 
Daoriya m vkileri üzerinde görüa
nıüf, ınat ondörtte Çin hududunda 
Abagabtouc·vo nıadenkeri mıntakası 
üzerinde M nçuli şehrinin kırk kilo
metro cenubu şarkiıinde uçmut ve 
Mançuı·i istikametinde aeyahattne 
c evam etmiştir • Binaenaleyh ta
hnrriyatn nihayet verilmittir. 

• .. . 
Moskova, 6 ( A.A. J - Koıt ile 

Belonte nio Çinin farkında yere in-
dikl~ri söyleniyor. 

Mareşal Pilsudeski 
Romaya gidiyor 
Romı:. 6 [A.A) - Mareşal Pil

sude k'• • 1 ı mn gelecek hafta Romaya 
gel~eslne İntizar olunmaktadır. 

Parlak bir cenaze 
merasi1ni 

Bertin, 6 [A.A] - HükQmet M. 
Stereıman'a pek parlak bir cenaze 
metasiml yapmıştır. 
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Artık zaman, yani medrese mo
llalarının cerre çıkmal&J'ı zamanı 

ıelmişti. 
Nerede ise bir kaç ııüne kadar 

ramazan ayı gelecekti. 
Ramazandan evvel köylere git

mek, o ayı geçirebilecek köy inti· 
hap etmek lazımdı. 

Kemalettin Şiikrü 

diyerek ve tekrar apted alarak 
&u başında sabah ~amazını kıl r. 

Hoca onmaz kılarken uzaktan, 
koyunlannı otlatmağa çıkmıt bir 
çoban belirir. 

Bir kısım manif tura tacirler 
yeni gümrllk tarif•·siode manifatu· 
ra resminin artbnlm .. rır.ı nazaı 
dikkata alarak ağustostan itibarer 
iki r.y zarfında külliyetli mal ge· 
tirtmlşler ve bunların gümrük reli• 
mini sekiz milli üzerinden ~e:-mi~ 
lerdir. 

Halbuki bizimle ticaret uıuah 
de i akdetmiş olan devletlere dah 
dokuz ny yeni tarife tatbik e~i 
miyccek ve bunlardan bef mıai 
üzerinden gümrük resmi alınacak 
tir. 

Blmıennleyh ihtiyat&ızca hare: 

Her kes, yani, medrese ıoftaları 
merkeplerine, kabrlarına binip yola 
revau ol"'uşlardı. Fakat bizim ho
caam ne eteği vardı, ne de kabn. 

Eıek, daha bir sene evveh açh- J 
ğa,ilı.tisada ah9acak diye öldürmüştü. 

Çoban cahil bir adam olduğu için 
hocayı başında sank, kırda sabah 
namazını kılnr görünce hemen ya
nına yakluır, uzun zamandır cahil 
kafasını işgal eden bir takım sunl
leri bu okumuş, alim olmuş teliik· 
ki ettiği adama sormak ister. 

Bir müddet bekler. 
Nasrettin namazını bitirip sağı

na soluna selam verince derhal da
ha ziyade yanına yaklaşarak: 

ket ederek kazanç heveıine dOşen 
ve böyle 8 misli gümrük resmi ve• 
ren tacirler 5 misli verenlerle r • 
kabet edemez bir vaziyete düşmO • 
lcrdir. 

Sütlerin kontrolu 
Nasrettin hoca çar naçar 

yayan olarak cerre çıkmaya ve ya
yan olarak köy köy dolaşmağa mec
bur oldu. 

Bir sabah azık torbasını sırtına 
vurarak Konyadan hareket etti. 

Nereye gideceğini kendi de bil
milyordu. Önüne hangi köy raıt 
gelirse oraya baş vuracak, eğer di
kit tutturamazsa başka köyler arı:• 
yacakb. 

Akşama kadar yürüdü. Kan, ter 
içinde kaldı. 

Nihayet geceniıı karanlığı çöker· 
ken yolu üstünde bir hana tesadüf 
etti. 

- Oh, dedi., hiç değ'lse geceyi 
burada rahat rahat geçirir, sabah
leyin dinlenmit olarak yoluma de
vam ederim .. 

Hana girdi ve parası ile yatmak 
için bir oda istedi. 

Hancı önde, hoca arkada harap 
ve viran hanın aallanan merdiven· 
Jerini çıkblar. 

- İtte size oda 1 
Hancının gösterdiği odaya ifiren 

Nurettin hoca, kulağına bir takım 
ıesler akıetmesi ile başını kaldırdı. 

Tavan kiritlerlain, çiirüklütfin· 
den çabr çutur ettifini gördü. 

- Aman arkadaş, bu ne, dedi, 
L hanın her tarafı çürük. Baksana 
kiri.ler rallanıyor. 

Hueı i iç oralı olmadı. Hattn 
kar~ıaında henüz pek taze bir med
ıreae pıollaaı olarak gördüğü hoca 
ile alay bile etmek istedi. 

- Merak etme oğlum, dedi, bu 
bina mintarnfillah yıkılmamak üzre 
yapılmıştır. Öyle çatırdı ve pabrdı
lardan yıkılmaz. Siz hocasınız, mol
la@ınız, elbette bilirsiniz. Dinyada 
her mahlükat, canlı ve canıız ce
nabı hakkın ismi celalini zikrederler. 
Senin duyduğun çıbrdı bizim hanın 
ibadetidir, tesbih çekiyor. 

Bu cevap üzerine Hoca derhal 
cQbbeıinin eteklerini toplayıp :~en
dini handan dışan atar. 

Hancı: 

- Ne oldu, neye kaçtın mulla 
efendi. 

diye arkasındnn ıeğirdince o, 
gayet tabii bir suretle: 

- Aman azizim, der, benim 
böyle sofu binalarla i~im yok. 

- Neden? 
- Te bih çeke çeke kendinden 

geçerde aradan bir ı;nat ıoara be-
nim halim nice olur. 

Ve Hoca bu eski, harap, viran 
halld kalmaktansa geceyi açıkta 

geçirmeyi tercih eder. 
Ertesi sabah, uyuduğu yeşil ça· 

yır üatilnden kalkar. 
Vakit tam aabah namazı vakti. 
- Bari ourada akan ıudan bir 

apteıt alayım, namuımı kılayım, 
yoluma öyle devan edeyim. 

diye düıünür. Buz gibi pınar 
bqına 1reçcr, aptestlni alır. Tam 
kalkacağı ııra ~ kenara koydutu 
papucunun bir teki suya düşer ve 
pınar ıuyunuo akınbaına kapılarak 

kayınaA"a baılar. 
Bir mOddat arkaııudaa ko· 

fUp tutamiyor. Nasrettin nihayet 
kızar. Tekrar pınar başına gelir. 
Oldukça tanınan bir ıuret ve tekilde 
ıeılenerekl 

_ Sen n• biçim pınarsıo, de.-, 
Allah nıı:aaı için aldıtım apteatlmla 
Ocretlnl pabucumdaıı mı çıkar:4ak 
l.tedin. Al aptesüni, ver pabucumu. 

Bereket, ıuyun ceryanı ile 

bir tarafa takılıp k11lm•t· Onu bu. 
I~r bulmaz: 

_ Ha şöyle. işte böyle olmalı. 

- Esselimü Aleyküm Hoca ef· 
ndl .... de.-. 

Şehremaneti, şehirde, bili bo 
zuk sütler satıldığını nazarı dilckal 
alarak fena ıüt satan ve yapank 
hakkında tetkikat icraıını kararlat· 

[ Bitmedi l.--=~tı=r=m=ış;,l=ar=-d:;::ır=.•==--=====""""'= 
Posta umum, rniıtliiriiTıün yeni beyanatı 

Menıleke imizde posta tel 
graf ve telef on servisleri 
Ankaraya avdet eden posta ve 

tel~af umum müdürü Fahri B. 
H kimiyeti milliye refikımıza muh· 
telif posta telgraf ve telefon işleri 
hakkınd aşağıdaki beyanatta bu· 
lunınuştur. 

- Uuzun bir teftiş seyahatı 
yaptım • Makine , kadro , bina 
ve saire birçok mahrumiyetlere 
rağmen memurlarımızın büyük bir 
hüsnü niyet ve samimiyetle çalış-
tıklarını gördüm. Atiyen hu mah
rumiyetler telafi edilecek, bittabi o 
nisbette istifade artacak ve me\•cut 
ihtiyaçlarımız telAfi edilll!iş ola~a~· 
tır. Yeni bir takım makınelerımız 
gelmiştir. Bunlarla meveut k1smın 
noksanlıkları izale ettik. İstanbul, 
Ankara, Sivas Diyarıbekir, Konya, 
Adana, İzmir gibi mühim merkez· 
lere Hük makineleri koyduk ve 
bııraların da bu suretle muhabe· 
ratı temin etmic:ı olduk . Yeni-

~ . 
den de bir takım maki!leler siparı§ 
verdik , Bunlar da yabnı:ia gele
ceklerdir. Gelecek bu makineleri 
de ihtiyacı olan Samsun, Trabzon, 
Dursa, Balıkesir ~·e belki Eiaziz, 
Malatya gibi mühim merkezlere 
tevzi edeceğiz . Buralarda da seri 
nıubaberelerini temin edeceğil • 
Ayrıca bu makineleri kullanacak 
memurlarımız yetişip çoğaldıkça bu 
makineleri diğer viliyetlerimizt: de 
teşmil edeceğiz. 

Şark mtlnakalatı 
O havalide iklimin icabı dola

yısiyle şiddeti hava ve bu gibi 
maniler olmadığı taKdirde posta 
idarelerile yapılan taahhüdat mu· 
cibince seyrüsefer ekseri yerltrde 
medeni '\'asıtalar yani otomobil ' 'e 
kamyonlarla yapılmakta ve şeda-
idi havaiye gibi arızaların vukuu 
halinde de nak.liyat araba ve ya-
hut hayvan sırtına inkilap etmek 
zaruretinde bulunmaktadır. 

Mektup sevkiyatı 
Mektup sevkıyatı yerine gö~e 

değişir. Me!cla gayri memul hır 
tevakkuf olmazsa 23 günde Anka· 
ra mektubunu Hakkaride bulunma-
sı icap eder. Ancak ~u güzergflh 
pek manialıdır. Ekserıyetle tevs~
kuf etmek mümkün olmadığı go· 

I 
riıhlyor. 

Taahhütla mektuplar 
Bu mes'elede zaruai bir takım 

sebepler olmadıkça doğru telakki 
edilemez. Maamafih hazan vukuu 
da muhtemeldir. 

Mesel! biliyorsunuz ki her yer
de daima taahhUtlil mektup alı~· 
ları adilerden yarım hatta bir saat 
evvel kapanır. Buna da sebep taah· 
hütliilerin bazı kayit muamelesi 
jurnallarının imlası, ayrıca pak~t· 
le ınin tanzimi gıbi hu u i hır 

zaman ve mesaiye ihtiyaç gösteren 
şekilleri vardır. Yoksa vaktinde 
verilmiş bir tanbhütlü mektupl 
bir adi mektubun ayni mesafe da 
bilinde teabburlarına bir sebc 
yoktur. 

lzmir t~lef onu 
İzmir telefon şirketile bele • 

diye arasında bir ihtilaf vardı. 
Tenvir tellerini muhafaza malcsa· 
dile çıplak telelr kaldırılmıştı~ bu
nun üzerine tahtelarz tel ferşıy• 
yapılmak suretile bu mahzur c1 
bertaraf edildi ve muhabere t 

min olundu. 
İzmirde belediyenin sahibi im· 

tiyaz olarak iştirakiJe Eriksiyon 
şirketi tarafından yapılmış ol 
telefon tesisatının tesellümü kat~ 
muamelesi 1 teşrinievvelde yapıl· 
dı. Mukavele mucibince bu şirket 
Buce ve saireye de yeni bazı tesi· 
sat yapacaktır. F ukat bunların 
henüz vadesi gelmeuıiştir. Şirke 
lıu tesiı;atı yapwağa hazırlanıyor 
Orada komiserimiz Yardır. Bu 
komiser şirket işlerini bük.ilme 
namına kontrol P.der ve üç ayd 
bir raporunu verir. 

Havai posta 
- Memleketimizde havat pos· 

talann ihdasının doğrudan doğru· 
ya idare tarafından ihd11s ve idare
si =imdilik mümkün değildir. Eaa· 
sen mütemeddin memleketlerin 
ekserisinde bu kabil havai postalar. 
oralardaki posta idarelerile ~apı· 
lan mukııvelenısmeler mucebınce 
seyrüsefer yaparlar. Nit kim lstan: 
bul Pire ~e Bıendizi arasındakı 
sah~ dahilinde bir İtalyan şirketi 
ile idaren;n busuei bir muk~v~leıi 
vardır. Bu mukavele mucıbınce 
mektup ,.e koliler bu vasıtudan is· 
tifade etmektedir. 

Ankara-lstanbul telefonu 
Yeni bir tel bittabi bakırdan 

oJacnktır ki bunlar için de (2) (3) 
yüz bin liraya ihtiyaç vardır, çünkt 
bakır teller pahalrd ır. Şimdi 
mevcut tellerden istifade ciheti 
daha muvafık gördük. Mamafl b 
bunun için de bazı noktalar düş · 
nülmçk.tedir. 

Yeni bııtçe 
Yeni sene biitçesıni beuUz tan 

zim etmedik çünkü bir taraftan 
ahiren memleketlerine avdet eden 
Alrean miltehas!ıslennın tek:Ji~aıı, 
dibcr taraftan seyıbatımız tetkık•· 

o · d"J k üzer' ait netoyicinin tesbıt e 1 me . 
olduğu bundau dolayı da bd~~:~; 
brem ibtiyc.-catın naza.rı ı . ad. 
1 'b•tleri iJe iQtıgal edı) ı· a ınması cı "' " . · 
. . . b u"z yeni bütçeyı tanzıme 

ğı ıçın eu b · ka ..n" 
ba~lamadık. Maamafih ır . ç e-

b.cı.lar ve i1'ma1 edenz. sonra ~ . b" 
MemurlRrnnıza yenı ır zam me-

s'eJesine gelince barem kanunu 
esne itibarile meı:ıu~ları~ ma~ 
mes'elesini halletmı;tır.İstısnaf hır 
musnıeie yapılamıyaca~ı tabiidir.,, 
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- Çok harareti var mı? 
- Ne demezsiniz, dereceyi eritti! 

~mamınaaınmınmmssmmmınmroınsmma~~m~emmmemınsmmmmamınammm~mmsmınmamE 
(!) ·- •• El 

İ <• ii KULAKTAN l(APıYA ~~ ·:~ i 
m = = a ınsınsssmmseınınmmın~~maaınasmmmı:ımmaaamamammaınınmramGssmmmsınmsaınme 

llti{at Uzunmuş 
Kızın ka:-.şmna geçti :. Oğluna zengin bir kız buldu. 
- Ne güzeli Amma ihtiyar bir kız. Oğlunun, hu 
Kı kızd izdivaca pek hahişker olmadığını z, ı: .. 

gorünce sordu: 
- Susunuz. - Ne kusuru var? 

- Doğru &öylüyorum, şemsiye- _ Mazisi. 
nizi çok beğendim. - Mazisi tertemiz. 

- Terbiyesiz 1 - Evet, amma çok uzun .. Kırk 
senelik. 

--ıc--

Yok canım! 
- Şık kadm dediğin bu mu? 
- E:vet. 
- Yok canım; güneşte yanma-

mıf bile. 
--)(--

Pot 
- Ne o Fatma, neden keyif-

sizsin? 
- Dün gece pot kırdım. 
- Nasıl? 

-Cemille geziyorduk. Belimden 
tuttu. Ağzımdan öptü. İçimi çektim. 
"Beni ilic defa bir erkek öpüyor! ,, 
dedim. 

- Bundan ne çıkar? 
- Geçen sene Cemille nişanlı 

olduğumu unutmuştum. __ ,.._. 

Hesap 
Kumarbazlardan bir-zat, küçük 

~msmmeemmssmemmsmemmssseemememeeeeememememmmmesm~emmemmsme 

! ·:· ltKLiSEDEKONFERANSII •!• 1 
8 ~ = m m = ~ ın 
mmsınmmmmmmmmmmmsmmemmmseammmmmmmmseaınmmmmsmmmmmmemmmmemmmm 

Fransa eyaletlerinde feminizma Genç avukat kürsiye çıkh. Gür 
hakkında konferans vermeğe memur bir sesle söze başladı: 
edi]en avukat Röne, bir gün küçük - Madamlar, mösyöler ••• Kadı-
bir kasabaya geldi nın en hassas noktaaı neresidir? 

Konferansını verecek bir yer ara- Nefes almak için biraz durdu. 
dı, fakat bulamadı. Bir arahk hademenin ıeai duyuldu: 

Nihayet köyün rahibine gilti. Kon- - Ayıptır, cevap vermeyin. 
feransı, klisede vermesine müsaade Cevap veren olursa gazleri söndü-
etmesini rica etti. rürüml.. 

Rahip, bu teklifi evvela kabul 
etmedi, haylı düşündü. Müteredditti. 
Avukatın israrını görünce dedi kl: 

- Veririm amma bir şartla. 
Konferansı, gece duaaından sonra 
verirsiniz. 

- Peki 
- Sonra bir şarbm dah... var. 

Kilisenin kudsjyetini ihlal ede • 
cek söz söylemeyeceksiniz. 

- Buna imkan yoktur. 
- Farkına varmadan söyleyebi-

lirsiniz. Bunun için bir çare düşün
düm. Klisede bava gazı yanar. Ha
dcmeme tenbih edeceğim. Eğer böy~ 
le bir kelime söyleyecek olursanız, 

hemen gazı söndürsün. 

- Kabul. 
Gece, duadan sonra konferans 

başladı. Klise kalababktı. 

Macera 
Yazı Er~nköyünde ıeçirdi. Şiı

liye döndüğü zaman arkadaşları 
sordular. 

- El söyle bakalım ne yaptın? 

- Çok acı, iğneli maceralann 
kahramanı oldum. 

- Aman anlat. 
- Kısaca söyleyim: Sivrisinek-

lerin kurbanı oldum. 
--x--
Klüpte 

Kağıt çalan bir oyuncuyu yaka
ladılar; çıkardılar. Müdür: 

- Bundan sonra buraya ayak 
atmaz, dedi. 

Biri güldü: 

- Tehlike ayaklarında değil ki •• 
ı::..==================='-'-"'===='======='-'======:=;..:====-================ 

- Bugün ev sahibi geldi. Ona oğlumuzu gösterdim, parayı da verdlll' 
- Yazık olmuş. Oğlumuzu verip, parayı göstermeli idin. J 

sınmmınınmmınınınmınmemmrommroamınrnmmammmmmmmmmmmmmmammemmmmmmmm~ll!S 
l!J :: •• == 1 •:• ~~ ŞEN SOZLER ~~ •:• 
6l :: :: 
mmmmmmmmın~sesammssmmmınammmsmmmmı:ımmmsammmmmmmmmmmmamamm~~ 

Öuunme Gürültü 
Bey yetmiş yaşında. Karısı alt- Büyükada. Yaz. Bir perfeıııb' 

mışlık. akşamı. Beyefendi, bir hafta gaf~ 
Yemekten sonra karşılıklı otur- betten sonrs avdet .. eder. ({!ait 

karşılar. Muhabbet. Opüçük. w 
muşlar kahve içerler. hafta, bana bir sene gibi geldi 1'~ 

Bey, damdan dü,er gibi der ki: cacığım.,, Yemek. Seyran • Ge~· 
- Gençliğimde, çok kişiye bo- yarısından sonra kan koca odal•~ 

ynuz taktırdım. na girerler. Soyunurlar. Yatarl• 
Karısı içini çeker: • ' • • • • • • • • • • • 

T 1•• b 1 b" Hanımefendi uslu durmaz. b!f 
- a un varmış; en yanız ır Birdenbire, yandaki odadan " 

kişiye taktırdım. ses duyulur. 
---ı<-- - Bu, her gece, böyle det'-' 
Cenaze edecek mi ? 

Önde cenaze otomobili. Arkada 
sıra sıra arabalar. 

Bir efendi - bir belediye me
muruna-Kimin cenazesi? 

Memur - Kemali ciddiyetle -
En önde giden otomobildekinin 

x--

Ates ! .. ... 
Eski bir zendost - Evet hanım

efendi, aşkı ilham edemediğim, ke
ndimi sevdirmeğe muvaffak olama
dığım gi.in , bir dostum bunu bana 
açıkça söylesim. Bir an tereddüt 
etmem. Anlıyor musunuz ? Bir an 
tereddüt etmem. Rovelveri alır, şa
kağıma dayar, beynimi delerim. 

Hanımefendi - Ateş ... 

Açık göz 
- Şu Ayşe, istanbulun en aÇ1~ 

göz kadını. 
- Neden? 
- Krediye giyiniyor, 

raya soyunuyor. 

oğlunu bir arkadaşına takdim etti; Söze başladı, bir buçuk saat 
- Hesabı çok kuvvetlidir, dedi. mütemadiyen söylendi. Yusuf Ziya, 

- Size ilk tokat vurduktan son- - Maşallah. Gel bakayım yav- bir fırsat bulup: 
ra ne yaptı? rum. İki kere iki ne eder ? - Biraz dinleniniz, dedi. 'I. 

- Bir üçüncü tokat daha vurdu? - Dört efendim. - Teşekkür ederim, yorulma- - Apartımanınız guzel. YaJftl' 
- Yani ikinci demek istiyorsu- - Peki. Altı, üç daha ne eder? dım. karşiki bina manzarayı kapıyor. 

nuz? Dokuz. Ahmet Haşim hemen atıldı: _ Ehemmiyeti yok. o apıırtı; 
_ Hayır reis bey, ikinciyi ben Dört, altı daha ? - !:Sen karın gibi değilim yavrum, benim yanımdayken, istediğin I - Şu halde müsa!lde edinizde manda babamındır, yegane varisi d 

\'urdum. B k ı kadar para sarfedebilirsin. biz dinlenelim. benim. 
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Tücar~t aaa 

iri yarı •işman bir adam olan 
milyoner PhiHppe Descrochet (filip 
dekroşe) nefis bir yaprak cıgarası 
tellendirerek bize döndü. 

- Ticaret bir san'athrl dedi. 

Kendisi eczahane pamuğu yapan 
maruf bir fabrikanın hissedarların
dan biri idi. 

Gazete muhbiri Moraue: 
- Evet, müşterileri kazıklama-

ktan ibaret bir san'at. 
diye mırıldandı. 
Milyoner itiraz etti: 
- Hayır efendim ; Kazın ayağı 

öyle değili Tüccar olmak için insa
nda fıtri bir istidat olmalı ... 

- iyi ya müşteri kazıklnmak 
için de istitat lazım ... 

Mi1yoner omuzların silkti: 

- Hayır dostum aldanıyorsunuz. 
Benim iddiam şu ki insan eyi bir 
tüccar olmak için işi uzaktan gör
meli, kokusunu almalı .. 

- Evet tazı gibi avın uzaktan 
kokusunu almalı ..• 

- .Aziıim Moraase sen daha 
pek toysun! 

Gazeteci bütiln küstahlığına ra
ğmen milyoneri kızdırmamışh. 

Kalender bir adam olan Descr· 
ochet cıgaraınnı tütün tablasına bı
rakıp anlatmağa başladı: 

- Mariiyada sokak satıcılığı ya
ptığim zaman, malımı satmasını öyle 
bilirdim ki bu kadar olurf Sa~ma-
dı.,.~m hiç bir :;ey yoktu. Her gün 
sab:ıhtan akşama kadar ne yapar 
yapn:- cEmde ne v~rsa aal:ar, kuçük 

bavulumu boşaltıp e}e öyle dö
nerdim. 

"Fakat maalesef her zaman mu
vaffak olamazdım. Hatta bir gün 
kadın ruhiyatını anlamak hususunda 
öyle bir hata yaptım ki meşhur 
roreancı Paul Bourget ( pol burje ) 
bile ruhi romanlarında böyle bir 
hata yapmamıştır. 

"Bir gün Marsilyanın dış mahal
lelerinden birinde dolaşıyordum. 

"Bir aralık bir evin penceresinde 
nakış işleyen bir ev kadını gördüm. 

" - Madam! Madam 1 
" diye seslendim. 
11 Kadın işini elinden bırakma

dar. cevap verbi: · 
" B' - ırşey lazım değil. 

" O zaman kadını alakadar et
mek için: 

11 
- Madam ... zannederem sizin 

küçük bir oğlunuz varl 
" - Evet, neden sordun? 

" Altı yedi yaşında, sarı saçlı 
beyaz pantolonlu, mavi gömlekli 
bir çocuk. 

" - Evet. Sonra? 
11 - Şimendifer yolunda oyna

mağa gitti, değilmi ? 
" O zaman kacıncağız elinden 

işini bıraktı. Endişeli bir tavır aldı: 
" - Canım ne var? Söylesene .•• 
" - Rica ederim Madam... Me

tanetli olunuz .•• 
" Artık tadını kaçırmıştım. Ka· 

dıncağlz pencereden sarktı. Avaz. 
avaz bagırmağa başladı. 

" - Aman ıı.dostlar? Evladıma 
'le oldu?. 

Deniz hastaııesi 
Diş tabibi 

Kadıköy • Altıyolağzı 

...... •••e•••e--•••••• .. •• 
" - Rica ederim Madam, •. Sü

kiınet bulunuz •.. 
'" - Tren mi çiynedi? Söyle .•• 

Çabuk söyle herif ... Beni merak
tan çatlatacak mısın? Yüreğime mi 
indireceksin ..• 

Çabuk söyle ..• Demin birde tren 
geçti ... 

u Bu sefer ben telaşa döştüm: 

- Beni dinleyin Madam, dedim 
tren yolundaki geçitte bir çocuk 
gördüm . Beyaz pantalonlu, mavi 
ceketli ... 

" - Peki... anladık... .sonra ... 

" - Sükunet bulun Madam. 
Ekspres geçmeden evvel geçi-

din mamaları indirilmişti. O zaman 
söylediğim çocuk mamanın üzerin
den aşmak istedi. Oradaki geçit 
bekçisi : " Y aprr.a ! Etme 1 ,, diye 
bağırdı, çocuk dinlemedi ... 

" Kadın hafakandan boğulma 

derecesine gelmişti. 
'' - Söyle adam ! Şimdi şark 

diye dü§üp bayılacağım r Sonra ne 
oldu? 

" - Hiç. Madam, bir şey olma· 
dı. Çocuk mamanın üzerine çıkar· 

ken pantolonunun arkasında bir 
katran lekcıi gördüm ... Ben de ı;ra• 

yet iyi bir benzin sabyorum. Şişesi 
elli aantim. Katran lekesini terte• 
miz yapıyor ..• İsterseniz ..... 

" Sözünıü bitiremedim. Kadın t 
" - Seni gidi edepsiz l 
" diye yerinden fırladı, bulaşık 

kovasını başımdan aşağıya hoca 
ediverdi 1 ! 

Nakili: Kzm!r~.n 

"a.ı .!!!!....-::.....;;;;__t_•_==_... \ ( :~.~~w ~~.~~ ~2 
·~-~ •~ yeti tamamen sahiplerine aittir•) 

ISTANBULDA İKİNCİ SESLİ FİLİM 
Önümüzdeki çarşanba gününden itibaren 

OPERA sinemasi 
Yeni icadın en muazzam şaheserlerinden olup her gösterildiği 

yerde mütemadi surette aylarca irae olunan 

SEHER VAKTo 

rö;·ü;ü;d;kt·~!;ş·~;·lı~· .. ;k~;;;·5' IC Tiyatro, sinema • 

~MELEK siNEM~Sı i • . . . 
i B~N HUR ün rejisörü FRED i Ferahta : Ivanof varyetesi ve film 

i MIBLO nun Aleksandre Du- = 

i menin meşhur romanından 
i iktibasen yeni adapte ettiği 
i tıdJ~ SftlbAIFllŞO~ 
5 muhteşem filiminin mümessili 

!Duglas Fiarbanlfsı i takdim edecektir. ~ 
e Hamiş: Filimin gayet uzun ol· 5 
1 masrna rağmen tekmili birden gös· 5 
ı terilecektir. 1 
1 ........ ~!~.~.!~.~~ .. ~~~~!:.~~ .. !~!!~~~ ........ ! 

Ame ücretleri 
Cenevra, 5 (A.A] - Beynelmilel 

mesai bürosu idare hey'eti Avru
pada ameleye verilen ücretlerin 
miktarı hakkındaki tahkikata dair 
M. Ford tarafından vaki olan tek
lifi tetJd.k eh i .!r. 

ŞEHREMANET( 

~~~~ ~~ 
111111 r 

_llllllll 

BU AKŞAM 

Tepebaşı tiyat· 
rosunda saat 21 
buçukta .MARY 
DUGAN 3 perde 
Cuma günleri 
matine saat 3 
buçukta tem
silden soara 
tramvay temin 
edilmiştir. 

Fransız koınünistleri 
Pariı, S [A.A] - Sosyalistler 

tarafından yapılan bir içtimada ko
münistler bazı karışıklıklar çıkar• 

mışlardır. Bir kaç kiti yaralanmış· 

ttr. 

Bir cevap 
6 Teşrinievvel tarihile Samsuncf,O 

aldığımız telgraftır: 

Samsundan iskan işleri hakkırıdl 
d. •t 

zeliihvalı Mehmet Zira efen ı) 

yazdığı cevapta efkan umumiyedt 

yalan bir havadisi tashih eden rrıe'-
1 k . . . l . del' e etımızın münevver genç erırı 
Kavalah Ahmet Muhtar beyin şııb9 

ı• 

na dair 2 Teşrinevvel tarihli gazel~ 
nizin aç ık sütununda Kayatıır1 ' 
Rifat Tayyar imzasyle yazılan ysı11' 
okuduk. Samsun nüfus kurnğllfld6 

bu namda bir kimsP.y·i tanımıyorLI~ 
bl' 

İmza mestur olmağla iddianındıı 
'b'' lafı hakikat iftira ve buhtandan 1 iP 

ret olduğunu aynı slitunda telci 

eylemenizi rica ederiz. 
1
, 

Dramalı Talat bey zade Mehmet ,ıı• 
lat, Kavalı tütün tüccarı Halil, ~,.ıı 
malı Halil hey zade Halil, J{at'~siıl 
Muhtar zade Talat, Dramalı fa b'JJJ 

bey zade Fuat, Dramalı 1br5 ,ı~ı 
Hakkı, Dramalı Muzaffer, J{af J.'o' 
Hasan, Kava.leh Şükrü, Drarna1~1 j\Ji 
met oğlu Ali, Sarı Şabanlı Hah 

ve refikası 

~~~~-------------------Fransa da tayyare rı 
yarışl~•"' 

Paris 6 [ A A ] - Fransa ...tJ 
' . St azburıs -

nazırı M. Lor;ı n Eynal r pas•' 
yapılacak tayyare yarışların.d~Je 11•
bulunmak üzere hava tarı~ 
rd~ct etmi~i:ir. 
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CeırhDeli" Yar ova, 5 

5Teşrinievvel 929 kambiyo, nukut borsası fiatları 

__ ;...;;;;;;.;,..;..;...--- 1 ıniizakeratı 

Durup dururken Sof~acla ti~nrrt mualırde!ri, Tun~ 
. 'l f koprüsu ve , 81 c hakkımla nıuzake 

l\tl.ı~ t:a.ka. 
ko~gresi 

nıeçhuldür. Mamafih şimdiki mev
kilecini kaybetmiyecekleri iddia 
edilebilir. 

Beşiktaş ve Vefa Fener ve Ga· 
latasarayın arkasından aynı müsavi 
kuvvetle gelmektedirleı . Her iki 
takımı kuvvetli iki teşekkül ol
mak.la beraber netice üzerinde mü
essir olmak mevkiinde değillerdir. 
Beykozun vaziyeti hiç bir tahmine 
raptedilmez. 

Acıldı Ka~a. 
.. Aç. K 

Nukut Tnhviliit 

1 Ingiliz lirası 1007 5( 1007 5~ ~ ~( 1 Tertip (A>.B.S) 
l Amerika dol•r 
20 Yuu•n drahmi 
l Alman ,.ayh' mark 
1 Avuıturya ~Uiui 

20 l~y Ruo1anya 
20 Le-va Bul~ar 

1 Feleınek filorio 
20 Franu.ı frankı 
20 ltalyan lireti 
20 Kurun Çek Jı1uvak 
l Çırunetiı ıüviyel 
1 Zloti Lehi.tan 
!!O Dinar Yoguılavya 
20 Beltika frank• 
l Peaata lıpanya 
20 Jıriçre fraokı 

l M•cldlyo 

Çek 

206 50 
53 75 

5( 

29 50 
49 

24 
29 
aı 

163 
216 

50 
5C 
75 

ı22 75 

221 25 
73 

114 50 
75 

791 

206 '·'"" il ) 55 75 e ı:ı. 2 • (D.E 
., ::e 4.9 5, ., i:° S ,. (F.J) 

29 50 • 

24 50 
29 5-0 
81 
ı63 

216 
122 

22 
73 

114 
29 

794 

Galaıa tahtelars J). Y. 
Ittaobul tramvay Ş, 

75 Ribt Dok. Ant. 
OıL.üJar Kadıköz !u 
lıtanbul anonim Sa 

7~ E.-tll ~fad .. 

Hisse ıPnetlatı 2: 
J, banltuı 
1Mülga itibar. ~lill 
Oımnulı Bk. 
Milll iıc t!Pt Blc. 
Tit"aret ve ıanayi 
E&oaf Bk. 
Şirk.eli Hayri.ye 

37 

Londra 1!sterlin1008 5( 1008 50 !=' 
Nh,)'ork 1 türle. L Do u,48\ 5(' 

,, Teınettu 

Haliç yapuı lnr An 22 72 

Au. D. Y. yolu 

1 

22 

' 

' 

Kasımpaşada kahyecı '' usta a· b 1 k tızre Lchi,tan iktiu· 
.. • , . . . d b' · ratta u unma · . 

nın dukkanına Zekı ısının e ırı di heveti murahhasası 9 Teşrıoevvelde 
girerek durup dururken tabanca Bulu~ristana hareket edecektir. 
attıgı cihetle derdest olunmuştur. ;1urahhaslar 12 Teşrinevveldc 

Amele ile sebzeci Sofyaya muvasalat rdecektir. 

Deniz amelesinden Hasan ve 
seyyar satıcı Şevket kavga etmi~
ler , neticede Şevket Ha•anın 18 
lirasını çalmış ve üstelikte sol O· 

muzundan yaralamıştır. 

Gar$On döven berber 
Üsküdarda berber Kemal ile 

gazinocu l'ii:an kaYga etmi~ler. 
Kemal, rakı parasını vermek ıste
memiş, üstelikte l'iişanı bir güzel 

dövmü~tür. 

KazaıDaır 

Bir kam yon eve çarptı 
3396 numaralı kamyon Ha•

köyde Şehnaz yoku~uııdan in~rke 
freni tutmama:-ı yüzünden hır e\ 

çarpmı~ ve kaplamalarını parçaL 

nııştır. Şofor Hayreııin yakalaı 
ını•tır. 

Mıntak.ı umumi kongresinin \ 
toplanacağı tarih hak.kında henüz 
kat'i hiç bir malümat yoktur. Kon
grenin önümüzdeki cuma ıçın 

içtimaa davet edileceği hakkında· 
ki rivayet pek o kadar şayanı iti
mat değildir. Kongrenın toplanma
~ı~dan l 5 gün evvel alakadarlara 
ılanen teligat ifası nizamen mec· 
huri olduğuna ve henüz bu şekilde 
Lir ilanın yapılmış olmamasına 
nazaran kongrenin bu hafta için 
daveti tüpheli bir ihtimal olmak
tan fazla kıymete malik değildir. 

Yeni mıntaka heyeti lıazı müş· 

kiliitla karşılaşacaktır. Bunlardan 
biri l•tanbulsporun muğlüp va
ziyetidir. Bu takını malum olduğu 
üzere Süleymaniye ile yaptığı ter-

P · Frarık 12 30 
i ı M~;::o : Liret 91 50 

0,48 
12 

9 

50 >< 
5<JJ • 
22 ~. 

" .. .. 100 
Mudanya • Buna 

Kavgadan müteessireıı 
Sütlücede oturan :\ecati, ze,·

nep ismindf' birile kavga f'tmi:, 
kavgada polis gelmemesi dolayı
sile kendi kendini bıçakla baca
ğından yaralamıştır. 

Bir otonıobil kazası 
1869 numaralı otomobil Kar 

gümrükte oturan telgraf memuı 
Server efendiye ~arkarak baca~n 

dan yaralamı~tır. Şoför Ibrahi, 
yakalanmıştır. 

Bir kız ltaçırıldı 
Kongre içtima tarihinin böyle 

mütemadi tehirlerle gecikmesini 
zararsız bir hadise telakki etmek 
k.ahil değildir. Içine girdigimiz faa
lıyet senesine ait bütün işler yeni 
teknik hey'etlerin vazife başına 
gelmesini beklemektedir ki bu 
hey' etlerin de iş başına gelmeleri 
ancak mıntaka kongresinin top· 
lanınasınıı. vabeste bulunmaktadır. 

fi maçını kazanmış, fakat bu ga
lebe ile temin ettiği hak, karakuşi 
bir hükümle gaspedilmişti. 
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Bir iıılıidanı 
Kadık.öyünde Avram efendinin 

ardiyesinin üst kısmı evvrlki gece 
inhidam etmiş, nufusça bir ZR)İal 

olm:ımıştır. 

Bir çocuk yaralandı 
1366 numaralı otomobil Fatih· 

ten rreçerken Mücahit i•minde bir 
~ . 

çocuğa çarparak ağır ,urette yara-

laıııı:;tır. 
Çocuk Eıfal hastanesine kaldı

rılmış, şoför l.'.ecdet derdest edil-

Kuzguncukta oturan Tna§ın kı 7 

Alek;.andra, Arabacı Ahmet pel. 

livanın o~lu Hüseyin tarafmdar 

bir otomobille Alem dağına kaç• 

rılmı•tır. Bu husıı•ta :zabıta~ 
vaki ~lan ihbar üzerine polis tal 

kikata başlamıştır. 

Sırp kabirıesind 
başvekilin izahatı 

Belgrad: 5 [ A.A J - Hariciye 
nazırı 1\1. Marinkoviç kabine içtima· 
ında Yugoslav bey'eti murahhaaa
sının Lahey ve Cnevredeki meaai 
ile Cemiyeti akvam hey'eti umu
miyesinin ıon içtimaına ait siyasi 
mesai! hakkında izahat vermittir. 

Bilhassa memleketin en belli 
başlı ıporlarından birini teşkil 
eden futbol faaliyeti de gecikme
den en ziyade müteessir olacak 
~u?eyi teşkil etmektedir . Mesela 
ıç_ıne girdiğimiz mevsime ait res· 
~i faaliyetin fikistürü henüz tan
zırn olunmamıştır • Halbu ki şim
diye kadar bu fikistürün tanzim 
edilmi§ bulunması ve futbol ta
kımlarının muayyen bir tarihe doğ
ru hazırlığa geçmiş bulunması icap 
ederdi • 

Şimdi vaziyet ne olacaktır? 
lstanbulsporun hakkı beheme

hal mahfuz kalması icap eden ne
videndir. Çalışan ve bir varlık sa
hibi olmağa layık bir gençlik sene
lerden beri vasıl olmak gayretile 
çalıştıkları hedefin önünde haksız
lıkla karşılaşirsa bunun uyandıra
cağı inkisar hem büyük, hem de 
umuma şamil olarak kadar etraflı 
olur. Yeni mıntaka hryetinin en 
musip icraatından biri bu gaspe
dilmiş hakkı iade etmek olacaktır. 
Hem de selefleri namına m:ıal
itizar!.. 

lkinci karışık vaziyet Fenerbah
çenin bu miiesst>san heyeti kararile 
Stadyoma boykut yapmasından te- 6 
vellüt etmektedir. Fenerliler bu 
istiskal hadisesi dolayısile böyle 

1 
1909 ŞNk delfı'•en. 

11139~...-.~·~-'"'- -...~..!....,......!..,....ı.__.-!,.~J..~.._M_.il_ll_blr~"M~°'-nı.--....:.-~ •~ 
Şehremaneti 

1 

iFiı~ırü'f~D~ır , 
Fikistür tanzimi yeni senenin 

hareketini idare edecek yeni heye
te ait bir hak ve vazife olduğu için 
şimdi i başında bulunan futbol 
heyeti, pek tabii olarak l:iu işe 
müdahale etmemektedir. 

Şimdiki vaziyete nazaran bile 
gecikmiş bulunan bu mes' elenin ne 
zaman· sabayı file çıkacağı tahmin 
edilemez. Fak.at işlerin cereyanın· 
da~i bataat ve alakadarların gös
terdikleri ihmal nazarı dikkata alı· 
nırsa bu seneki lik maçlarına ait 
fikistürün tanzimi için bile iki ay
lık bir intizar devresini göze almak 
liizım gelmektedir. 

Lik maçlarının bu sene icra edi· 
~e?ilmesi bile • vaziyete nazaran· 
ı~ı 

1 
futhoi takımlarımız harıl 

arı çalı,maktadırlar . Gala -
tasa ray. ve F ennbahçe takımları 
bu faalıyet hareketlerı'n· k . . . . ın mer ezı 
sıkletını teşkil etmektedir! B 

k' J"k 1 er. u 
Fene ı ı maç arı -eğer yapılırsa-

Calatasarayın, geçen devreyi mu
vaffakiyetli bitiren takımla sahaya 
çıkacağı ve yene ağır basacağı kuv
vetle muhtemeldir. Fenerbabçeli
lere gelince : Kadıköy sahasında 
hararetle devam eden idmanların 
şekline nazaran Fener kaptanı, 
takımında yene eski elemanları 
kullanmak şartıyla yeni bir şekil 
tasavvur etmektedir. Bu şekill bil
hassa hücum hattında tadilatı mu· 
cip olmaktadır. Tatbik ve tecrübe 
edilen bu yeni oekile nazaran, hü
cum hattı: 

Niyazi Ala Zeki Muzaffer Fik
ret tarzında olacaktır. Bu suretle 
muhaciın hattının hem sür'ati hem 

' de tecanils itibarile kazandığı tec-
rübelerle tespit olunmuştur. 

Fenerin muavin hattı yine en 
7.ayıf notasını ıe~kil e.mektedir . 
Cevadın lik maçlarına iştirak ede-

miyecek uır vaziyette olması, Şe
kıbin ni1,ımi müddeti doldurama
ma•ı im hattın İstikrar sahibi nl
nıama,ıııı murip olmaktadır. Fe
neılıalıçenin defansı geçen devre 
sonundaki, vaziyettedir. 

1 ener! !erin yeı i sPnedeki umu
ırıi mu\~z~ııede U)Dayacakları rol 

bir karar vermişlerdir. 
Bu kararın tevlit ettiği müşkilat 

şudur: 
Birinci küme lik maçları Tak

sim Stadyonıunda yapılmaktadır. 
Halbuki Fenerliler burada oynama
mak için hatta lazım gelirse şampi
yon maçlarına girmemek kararın
dadırlar. 

Acaba bu mes'ele nasıl halledi

lecek. 

Beyoğluııdaki oteller 
Ahlak işleri ile uğraşan zabıta 

memurlarinın en çok meşgul olduk
ları mıntaka, Tünel ile Galatasaray 
ara11nda birkaç aokağın bulunduğu 
yerdir. 

~ 

Glavani, Timoni, Saksı ve saire 
gibi isimler taşıyan bu sokaklar 
Beyoğlu caddesi ile Tepebaşı cadde
sini birleştiren işlek ve geçit yeri 
olan sokaklardır. Herkeain bizzarure 
geçmek mecburiyetinde bulunduğu 
mezkür sokaklar maalesef son gün
lerde berbat bir hale gelmiş, iki ta
raflı otel namlı binaların daimi seke
neıi gelen geçen erkeği çevirmeye,ba
zı erkekler de orada her rast aeldik-
1 • k • en adına satatmıya başlamışlardır. 
~~iki zabıta memurları, bu halin 
onune geçmek imkanını bulama
mışlar, ve bu sokaktaki otelleri 
geçit yeri olmıyan sokaklara nak
letmek ve badema bu •okaklarda 
otel açılmaaına müsaade etmeme i 
kararlaştırmışlardır . ğ 

Bu otellerin nakr . . 
• 1 ıçın münasip 

bır sokak aranmaktadır. 

Diplomatlar 
akademisi 

Paris , 5 [ A.A l - Beynelmilel 
diplomatlar akaden:ıisinin. ;veni bi
nasının açılış resmı Reısıcümhur 
M. Oumerg hazır olduğu halde icra 
edilmiştir. İki tarafında reis vekil
leri, M. Afdaçi ile M. Titülesko ve 
M. Gerere de reis bulunan M. Fon
tenya akademinin azasının harici 
aiyaaete müteallik mes' eleler hak
kındaki fikirlerini kendi aralarında 
teati edecekleri, şifahi veya tahriri 
tebliğlerde bulunabilecekleri, daha 
samimi ve sulhun devamına daha 
ziyade yardım edecek münasebetler 
akdedecekleri bir merkez olması 
lazım geldiğini ıöylemiştir. 

Teşrinievvel 929 Ticaret 
Borsası fiatları 

Sovyet • lngiliz 
mıınasebatı 

~©~ırtUı ~aıli"nifeDeırn 
Köprüden Haydarpaşadan 

=-- ı\sgari Azami 
Moıkova, S [A.A] - Tao ajan

ıına beya~atta bulunan w. Lltninof 
Sovyet - lngiliz mükalematıı;ıı~ ne
tie.lenmit olmasından dolayı ızharı 
memnuniyet ederek demi9tir ki : 
imza edilen itilafname normil mü
naaebahn iabeainden ve ıefirlerin 
lzamından sonra münazüüfih mes'
elelerin hallinde takip edilecek 
olan usulü tespit etmektedir. Bu 
meaeleler yeni bir şey değildir. 
Bunlar iki hükümet arasında 1924te 
de müzakere edilmiş ve M. Mac
donald ile imza edilen muahede ile 
bir neticeye varılmışb. Faka~ bu 
muahede bil' ahara muhafazakarlar 
tarafından reddedilmiştir. Bunun 
içindir ki evela iki hükumetiı;ı 1924 
muahedesine kartı olan vazıyetle
rinin teapitini talep ettik. M. Hen
deraon açılır açılmaz imza olunan 
protokolü ~ecliıe .. ıe~~edece~ini 
temin eylemıştir. Bızım ıçın netice
ye intizardan başka bir şey kal
mamıştır. 
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Ankara , [ A.A ) - Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekaletinden: Ta
babet ve şuaba 1an'atlarının ieras 
na dair olan kanunla menfaatle
rinin haleldar olduğunu zannederek 
bir kıaım mealekdaşlarınının san' a
tini icradan men için yekaletçe ka
lulü mümkün olmiyan ve kanuna 
muhalif teklif ve teşebbüalerde 
bulunan lstanbul dişciler cemiyeti 
ile 11hhat ve içtimai muavenet ve
kiletinin esas~n hiç bir alika ve 
münasebeti bulunmadığı tebliğ olu-
nur. 1.1. ............................... ···~'•"• ..................... .... 

A©laıDaır taırni'fesn 
·b c d.. ·d günlere mahsus adalar hattı 
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. serllnde ,,ikdam" 

f Saar havzasının da tahliye
sine haşlaııacak 

Yakında pıriste Almanlarla F
nnsmu arasında Saar müzakcra
tına baolanıcak ve her surede ne· 
ticelerini büsbütün ortada11 kaldı
racak olan bu mes'eleninde halline 
çahşılacaktır.Saar mes'elesinin ni
hayet halledilmesini Almanyanin 
nasıl bir ciddiyetle arzu ettiğini , 
bütün Almaa hükQmeti erkiıuni'n 
beyaoetında onlamak mümkündür. 
Resmi iıtihbarat vasıtalarından De· 
utsche Diplomatische korre~pon
denz V!ziyeti şöyle hülaQa ediyor : 
Alman-Fransız münasebatmın te
mizlenik dürüst bir şekil alabilme
si içi11, bütün Alınan topraklarınm 

bir en evvel tamamile tekrar Alman · 
hlkimiyetiae geçmesi şartt.r. 

Saar müakeratı şimdiye kadar 
bir çok: mtlhtelif safhalar geçir
mişti. Daha Thoiry de Briand ve 
Stressman, Saar mes'elesi hak.kın· 
da görütmüşlerdi. Uhey konfe· 
ranımda iae Streeman ~erdiği bir 
nota ile Saar müzak.eratının ba~la· 
maımı istemi§ Fransıçlar tarafın
da cevapsız bırakılmııtı. Bu hafta 
i1e Lihey de Alman · Fransız Saar 
m6.zakeratı hakkında Briand ile 
Stresamai asasında teati edilen 
•otalar neşredilmektedir. Bu nota· 
larda Fransızlar gayri resmi müza
kerata hazır olduklarını bildirmek
tedir. 

Siyaaeten Saar, memleket mü
dafaaeı ve aekeri emniyet noktai 
nazarından Ren mıntakası kadar. 
ehem111iyetli değildir. Lakin bu
nun iktisadı ehemmiyeti pek bü
yüktür. Avrupa üçüncü büyük kö· 
mür havzası olan Saar havzası Al· 
maa iktisadiyatına mcrbuttur. U 
.ıJcin Versailles muahedesi ile Fran· 
sız bükftmeti Saar kömür ocakla· 
nma on bet senelik hakimiyetini 
Franaaya terketmi§lerdir. Evveli\ 
Fransıziana Saar mıntakasını el· 
de etmeleri neticesi bu mıntakanm 
diğer Faan~ız kömür ocaklarına 
karp büyük bir rekabet teşkil ede· 
ceği zannedilmişti. Lakin çok geç
meden Lorendeki demir made
m oaaklan yanında bulunan kö
mlr ocakı.nnın Fransa için olan 
elaemmiyeti anla§ıldL t 

Franıız sermayesi Saar ınıntakr 
aındaki ocaklara geçti. Bunu müt& 
akip t 925 ki.Dunu san isinde Saar 
hükdmetinia Fransız gümrük hu· 
dudu dahiline ithali üzerine Fran· 
sadan Saar'a gümrükten muaf ola· 
rsk itlıallt baoladı. Bunun neticesi 
Satr iktisadiyab mü§kil mevkide 
kalarak buhraalar geçirdi, öyleki 
memleket a•cak Alman • Fransız 
ticaret mualaedesinin akti ve Bey
nelmilel demir ittifakmın imzalan· 
ması tiserilte bir az nefes alabildL 
1935 de ke•di Jebine rey alabile
ceği ümidile Saar'a giren fransa 
timdi bu imitlerin boşa çıkacağını 
anladıpadan ioi daha ziyade sal· 
lanttya vurmağa çalışıyor. Yeni 
Frau11 propagandası, Saar halkı· 
nm iktiaadi hodbinliğini tahrik ile 
ondan istifade etmek sevdasından· 
dır. Franaanın pek mühim iktisat 
mahafili Saar'ın Almanyaya ~eri 
verilmesi aleyhine ellerinden gel
diği kadar çalıııyorlar. Saar mm· 
takasında Fransanın daimi, siyasi 
ve iktisadi nöfuzunu temin etmeğe 
uğraşan pllnlar kurulmağa baolan· 
dı. Saar otonomiJi Saar ocaklarının 
beynelmilel bir bale sokulması 
propagandalarından sarfınazar da-

\ha Fr&naanın da Saar ocaklanndan 
)stifadeıi ıartile Fransa ve Alman· 
ya arasında iktisadi bir anlaomadan 
bile bahsediliyor. Bundan başka 
ocakları bir sınai trast'a terk et· 
mek ve yahut yarısı htikftmete ait, 
yarısı hususi bir şirketle idare et
mek fikirleri de ortaya atılıyor. 

Saar mm takasında bir kondomİ· 
~ium teşkili yanı bir mintaka Al· 
nanyaya verilmekle beraber yine J 

Fransa gümrük hududu dahilinde 
telakki edilmesi de döşüı.ülU) or. 

Veresilles muahedesine nazaran 
1935 senesinde Saer'hlar Alma
ya lehine rey verdikleri takdirde 
Alı.nanya Saar keınür ocaklarını 
bir kemisyonun tay in ed lecc~i bir 
meb}aıtı tediye ederek grri batın 
alabilec~ktir. O zrı.man F ran~a t~ 
rafından kiırnür oraklarının k \· 
meti olarak 290milyon mark t.n .:1 
e~ihrıiş ve bu meblağ Almanlar 1 

tarafından kabul e 1lmiı.tİ. Fran
sanın, ocaklara az kı) met Li~mf' i
nin sebehi, Luııları borçlara mah
suben Almanyadan almağı düşün
düğü içindi . Bu gün ise Fransa 
Saar mıntaka~ının Almanyaya ter· 
kediJeceği günden ] 925 e kadar 
olan zanıan için : bu mıntakanın 
vaktinden evvel Almırnyaya terki 
yüzünden Fransanm iktisadi zarar
lara uğrayacağını ileriye sürerek, 
ayrıca tazminat istiyor. Almanlar 
ise ocakların kiymetini ileriye sü
rerek daha az para ver111ek istiyor· 
lar. 

Saar'lılar şiddetli Almanya ta
raftarıdırlar. Bütün beyanatları da 
bunu teyit etmektedir. Saar mm
takao::m<la Almanya lehine verilen 
reyler. önümüzdeki Saar mü:1.ake· 
ratında Almanyanın en kuuvetli 
istinat noktusıdır. Bnnu Fransız· 
sızlarda kabul ediyorlar. Saar min· 
takasında derin tetkikattaıı sonra 
Fransız hukuku beşer ajaaınnın 
neşrettiği bir yazıda deniliyor ki: 
-Saar'lılar bila kaydü şart Alman
yayı istiyorlar. Bunun için halkın 
reyine müracaat edilmiı ve Saar 
mes'e]esinin siyasi ciheti halJedil
miştir. Gelecek her yeni sene Fran
sanm Saar'daki mevkiini zaiflata
caktır. 

Bu neşriyatın Fransada tesirini 
yapmaktan haJi kalmıyncağı mu
hakkaktır. Almanya hiç bir zaman 
Fransaya Saar da siyasi hak vermi· 

yecek. Kondominium müşterek 
hükumet, teşkilini muhakkak red· 
eedecektir. Yalnız körnilr ocakları
nın bedeli mes'eleşinde ne gibi 
müşkülata maruz kalınacağını an· 
lamak jçin bir az daha beklemek 

lazımdır. 

Kısa haberBer 
Pariııte polis yurdu - Pariı 

[A.A] - Polis efradına mehııuıı yur· 

duo açılı. resmi bu sabah M. Dou· 
mergue tarafmdan icra ediJmittir. 

iktisat konferansı mukarreratı -
Berlin !A.AJ - Reichsthg. cihan ik· 
tisat konferansı mukarreratını tasdi
kini mübeyyin kanun liyıhaaını l12 
muhalife karşı 321 rey ile kabul et· 
~i§ ve ~ayri muayyen müddet tatili 
ıçtima e) lemişhr. 

Rua}ndarı çıkan petrol - Mos
kova (A.AJ - Sov} et Rusya bu 1ı1,,. 
ne zarfında tıç buçuk milyon ton 
petrol ihraç etmiştir. 

Caroliııe' Je feyezaalar - Cbar
lotte, (şimali Caroliııe 4 (A.AJ - Son 
dört glınde vuku bulan f ev ezanlar 
Baroli~~·~in şimal ve cenub~nda ve 
Georgtf' nın hır çok m ntıkalarında 
hasarıta sel .. bi~et vermi§tir. Bir çok 
kimseler, ~azı. k.üçük şehirlerle mü· 
nakalat kesılmıştır. • 

lngiJterı>de kış saatı - Londra 4 
rA.A]- Y•z saatı. ~au~ü. bu gece ya
rısı bitmeh tc, bırıncı teşrinin 6ıncı 
pazar güniindrn itibaren lngiherede 
tabii saat (Greııwich) ıaatı avdet ede
cektir. :Fr•ns:ıda da aynı ıuretle ha· 

reket edilecektir. 

Fransada vergilerin 
tenzili 

Parlı, S (A.A] - Meb•uıan me• 
clisi maliye encilmeninde vergilerin 
ualblmaaı mes'eleainin müıakere
ıi eanaaında maliye nazın M. Cbe
ron ıöı alarak mumata muharriri· 
nin tekliflerini bOtçe munıeaeıhıl 
tehlikeye d04üreceti beyaaile red
detmi9tir. M. Cheron tatbikini der
uhte ettltf malt ıalahat ılyaıetiai 
detlttlrmej'İ t•hıen kabul edemlyt• 
cetinl ıöyleınlttir. 

Pazarı .,i 1 KD A 'l. Tcşrinicn l 7, ı·u~ 

lki:lbasıar 

İQ@iltere, lrak'ın 
istiklalini veriyor 
Şa•da çıkan 2:.9.929 tarihli • El'Ka • 

beı. gazetesinden: 
Irak Matlıuat daire.inin reıırıen net -

rettiti beyannamede iÖ'Jle deniyor : 
·lnk'm mali ve aıkerl ittifaknaıael~ • 

rini ı.dil için geçen kı~ta ingiltere ve Irak 
arasında cereyan eden rofizakeratın inkı -
taın<lan sonra Irak hükılmetı memleketin 
rnetalı}nni tcrntıı cto.('k ı~irı dij);tr bır 
elbet düttınmüttür • U da lrıhm A. ,·ım A 
cemiyetin~ duhulü mes"el einı ,. 111 olarak 
tutınal:ıa hali hazır muahede.ere nıhayet 

'e: mektir. Binaenele)h hu huımc İ{in Irak 
hiikQnı,.ti merlıuın • Kla) tQn • ile ~öriış
müştil. Amele fırkası iktida~ meYkiine !C· 
çince ınumailevh ·Kla\tOn• Jralun tekli· 
fıne dnır hem;n bir karar ittihaz etmek 
lıizumuııu mıı1a :anım ıı mC':tKtlr hükümete 
gönderdijı tek;tnaınelere cevap varit ol -
muştur. 

A- İngiltere hnkOmı-ti, lrakın Akvam 
<'eınİ)etine 922 t-ne~inde duhulunlı te)İt 
elme~e miıhe} yadır . 

B - İngiltere hlikflmrtinin 927 mu• -
hedesine devam etmemeğe karar verdiğine 
da"r Akvam mecli~inin gelerek içtinıaında 
meıkOr meclise tebligat yapacaktır. 

C - •Irak· ln~iltere• 926 muahedele
rinin iİ!:ÜncU 01adJesinin birinci fıkraeı 
mucibince Irak'ın 922 eeneıiode Akvam 
cemiyetine ha olmasını remiyetin gelecek 
içtimamda iogiltere hiilı.ilmeti teklü ede· 
cektir. 

Balldıki i1ahattın, ingilıere hüktlmeti
nin lralı.ı bililt.ayit ve şart Akvam cemi· 
yetine dahil imasına muvafakat ettiği 
anıa,ılı,·or . 

922 seneQinin hulülÜııden evvel İngiltere 
ve ll'llk arasında lıir mı.ıahedenin aktedil· 
nıesi ruri bulunduğundan lngiltere ve 
Mısır aruında aktedilecek muahedeye 
mü•abih bir IAyıhanın tanzimi içia fhn • 
diden esbabını tevea&iil edilec.;ktir. 

Jngilterenin l>MMialı:i cevabının hioi 
vlirudıında ııaerbum Klayton son nefesini 
veriyordu. 

Şehremaneti ilAn ları 

A Hiıarı belediye müdiriy~· 
• tindea: Bedeli ketfi 1875 

lira 26 kuruttan ibaret olan 
Çenrelköyünde bakırcılar tari· 
kine ait kaldinm imali kapalı 
zarf usulile münakuaya Yaze.. 

dilmiş ve teşrinievvelin 31 nci 
pertembe günü saat onbeıte 
zarfların kilfadı makarrer bu
luamuı olmakla talip olulann 
yüzde yedi buçuk teminat ak· 
çeıinin makbuzunu Ye ema· 
net fen içleri müdiriyetinden 
alacakları ehliyet varakaııaı 
lef ile daire encümenine tevdi 
eylemeleri ilin olunur. 

Ş ehremanetinde : Temizlik 
ameleıi elbiıeıi için lüzu-

mu olan 390 metro kumat 7 500 
ceket düğmesi 3000 çift yaka 
kupçaıı 7500 pantolon düğme
si 1500 pantolon tokası 600 
metre yerli amerikan aıtan 
188 adet 30 numara mukavva 
150 siperlik 75 metre ıauıam
ba 30 kilo tel 450 metre kaske 
için aatar 75 metro teli kapalı 
zarfla mönakaeaya konmuıtur. 
Taliplerin ıartame almak ve 
numuneleri görmek için her 
gün levazım müdürlüğüne gel
meleri teklif mektuplanni da 
ihale günü olan 27 teşrimev· 
vel 929 pazar günü aaat on 
bete kadar mezkGr müdürlüte 
vermeleri. 

Ş ehremanetinden : Gerek 
bayram ve tenezzüh günle

rinde ve gerek eyyamı adiye
de yilk taşımaya mahıuı olan 
kamyon ve kamyonetler dalıi
linde müteharrik ııra Ye san• 
dalya konularak küçllk Ye bü
yük inean taıımak memnudur. 

Ş ehaemuetinden: Küprünü 
Adalar iıkdeaindeki duba 

üzerinde 4 huıuai numaralı ma· 
hal kiraya verilmek için kapalı 
zarfla ınüzayedtıye konmuıtur. 
Taliplerin tarbaame almak için 
her IÜD levuım müdlrlütü· 
ne ıel~eleri ~klif mektupla· 
nnı da thale ıwıü olan 27 teş
rinievvel 929 pazar günü saat 
onbeşe kadar mezkGr nıüdür
lüğ~ vermeleri. 

• ~ lllR2I ili# fi itw 

Malul gaziler oazaıı 
T ••ye heyetiaden: 

Mağaza pek yakında kapanacağından 

1 
enı en im Tenzllal 

Batlı Ye AvruPa kadıa 
iılcarpfnleri. 500- 750 

150- 300 
750-1200 
500-1500 

Balli ıüper erkek 
iskarpinleri. 1500 

400-500 
150-200 
225-500 

Erkek totin ve 
iakarpialeri. 

Muhtelif kadın iskarpinleri 

Balı erkek fotin ve 
iskarpinleri. Anupa çocuk sandalları. 

Erkek elbiseleri. Çocuk elbiı.eleri. 

Trapez erkek liıtilderi 100·250, Trapez kadın lastikleri 100, Cocuk liatikteri 75-150 
Tuhafiye - Erkek f!lbiae kumaşları - Çanta - Bavul - Gümüş takımlan ve .. ire fiatlartadaa 

avni niıbetee tenıilat yapılarak satışa başlanmıştır. 
~ Bahçe kapı Birinci Vakıf han. Telefoa; Istanbnl: 40 

BAHÇE KAPUDA 

ERTUGRUL MAGAZASINDAN: 
Bazı dairelerimizin 

TASFİYESİ 
Münasibetile 

Hakiki BU}flık Tenzilô.i 
J etanbul dördüacü iua daireainden: 1 F•lil•••••••••-

Y orgi Ceva\'lirci oğlunun Bekir Felemenk Bahri Sefit 
Kimi bey k,.fileei muı.eveffa Fatma Bankası 
hanıntıo dehi alacağın hn dolayı 
hacıolunan Erenköyünde Göztepe M k • 
Sahrayi cedit ruahalliude Kayışdııgı er ezı 
caddeıinde k!in eskiQ:l-S5yeni129-l ve 
12s.ınumaraıı mabahçe birbap köşk Amsterdam 
ile zemini ye bahçe bedeli ve fa.111 olan Galatada Karakay hanı 
2400 lirayı tecavüz eylemek Kaptan 
feyh Mehmet geylani mahallt-sinin dairei mahsusa telefon Bey-
Bahçflkıp1 iskelesi caddesinde eski eğlu 3711-S Merkez posta· 
ve yeni 26 numaralı bir bap fırını neai ittiaalinde Allalemci han 
iki yüz kırk sehim terbiile doksan telefon lstaabul 569 heraevi 
aJtı sehim ile zahrında vaki bili ge· banka muamelatı ve emniyet 
dik kale mahallinin itihan mezkur- kasalarw icarı 
dan otuz altı hiıseıi tekrar dört bie
ff itibariyle hieeelerin birinci ihaleei 

yapılmak uıre otuz gün muddetle 
müzayedeye konulmuıtur. 'Köşk. mllt· 
temillh Uç bin bet yüz lirada fınn 
biuni bet ytiz lirada talibi ubtesin· 
de olup kat'i ihaleleri icra kılınmak 
uzre yüzde bet zamla on bq gUa 

müddetle mevkii münyedeye vazo
lunmuştur. Mezk6r köokua umum 
mesabuı yedi dönllm iki eYlek yuı 

yetmi~ b~ş artın terbiinde olup bun
dan zemin katı kigir Uııt katları 
aboap aııl köşk tahminen yüı seksen 

bet ve k&gir tat ah1r ııamanhk ve 
hamım ve arabalık ve bir oda ve 
eelarnl1k mutfağı iki ytl• kırk Uç ve 

bir kat ahıap harem mutfağile art 
kapının önündeki zemiai malta dO
teli ahf&p aakaf tahminen otuz bet 
arşın terbiindedir. Köşkün bodrum 
zemini toprak olup yalo11 bir gömü
ltt kttpU havidir zemin katı cömle 
kap111ndan zemini mermer camekan· 
le meatur eabanlık zemini tahta btt· 
ytik antre ve bir koridor üzerinde 
dört oda bir sandık odası bir heli 
ve binadan hariç zemini çini döoeli 
rnaltız ocaklı mezkQr mutfak birinci 
kutta bir salon dört odadır undık 

odası bir heli ikinci katta bir salon 
odayt muhtevi olup bu kat çatı katı· 
dır öa tarafta birinci katta bir çıkma 
ve çatı katında çıkmanın UltUncle 
balkon vardır çatı katından maada 
akeam1a kapı taun Ye pencereleri 
demir parmaklıklı ve kıımı ctiziııi 
pancor orta kat tamamen paacordur 
bahçede bilcümle ecnastan yemit 
ağacı ve cam f ıatııı Ye •ayo gibi 
bir çok qaç ve kapının öaUnde Jaa. 
TUi ve bir demir kameriye vardır 
ahırın liltü ahpp aamanhk ve aeJAm. 
lık mutfatıaın zemini malta "' ,. .. 
IDek ıobasını huidir bamamıa 11emi· 

ni ve etraf yerleri mermer ve mer· 
nıer kumalı IObalıdır bahçeaiıa etrafı 
dıvardır abır kıamındaki bir odada 
Mehmet efendi kiracı ve köşkte 

borçlu eakindır önlınde kuyu ve su 
vardır hududu üç tarafı aahibi senet 
gayrı menkull11 bir tarafı Kayııdıtı 
caddeıile mahduttur fınaa gelince 
altm•t iki buçuk a'lıa terbiind~ araa 
uzerine zemin ile beraber dört kat 
beton atmadır ıemiai kırm111 çini 
dıvar korkuluklu taruı da vardır 
ıemin birinci ikinci Uçllocü katlarda 

·•ekpare zeminleri Gİ~ekli çiqi döşeli, 

:··························· . : Döyçe Or,·a11t Ban : 
i Tarihi te'siıi 1322 1 • ! Merkesi idare Berlin ! 
: Telefon Beyoğlu 247,248-934, : 
: 985 ve İstanbul 2842,2843 : • • : Banka muamelatı : • • : ve kasalar icarı i : .......................... . 
E yüp Mahkemeıinden : Gülf em hanı· 

mın mukaddema Eyüpta kızıl mescit 
m.ahAlleainde vapur ialteleai caddeainde 

kırk numaralı hanede sakin Telat bey 
aleyhine ikame eylediği ialei ıflyu dava
ıınıo icra kılınan mahk..,meai aeticeainde 

muma ileyb ıwıuaa taatir kılınan celp
ııame aahnna milbqiri •e maballeai b• 
yeti ibtiyariyesi tarafından veril•ın şerhte 

halen ikameiglhı meçhul buluudu"'u bil· 
dir imiş ve ilinen tebligat icrasına 

0 

karar 
verilnıiı ve yevm muhakeme 31 - 10. 929 

Prtembe gilnü saat on bire talik ltılınm11 
olduğundan yevm ve vakti mezkOrda biz. 
zat isbatı vücut etmesi ue yahut tarafın-

dan muaaddak bir vekil gövdermesi aksi 
taktirde hakkında gıyaben muameleyi ka
nuniye icra kılınacağından malQm olmak 

üıre iıbu il!ıı varaka.sın an bir aushuı 

mahkeme divanhanesine talik kılındıtı 
gibi evrak havadiaile dahi illoı keyfiyet 
olunur. 

Z ayi - İki sene evel letanbul kıı 
liseıi yedinci ıı•ıfındın aldıtım 

tastiknamemi zayi ettim. Yen isini 
alacatımdan h\1.kmü yoktur. 

Balat Keemekayada No. 73 Macide 

dir zemin katı yemek mahrlli ve 
fırını birinci kat yemek mahalli 

ikinci UçUncU katlar imallthane1idir 
Hududu hafız Maıtafa efendi ~kerci 

dUk.kln ve Ertuğral matazuı Ye 
Babçekapı caddeıi ile muhat olup 

derununda Nıkola Marko efendi sa· 
kindir ve terkoı elektrik tertibat ve 
fırın techizatı kiracıya aittir koşkun 
kıymeti mulıamminesi (9740) lira 
fırının tama11u kıymeti (38700) Jira 
kıymetlidir. Mezktlr gayrı menkulita 

talip olanların kıymetin yUzde onu 
nispetil\de pr.y akçeei ve 927-1013 

M. evrak numarasını alarak dairey 
gelmeleri ve 24·11·929 saat 14 te: 

16 ya kadar ihalcıı katiye mUzaye· 
deıının yapılaca~ı ılan ulunur. 

Seyrlsefaln 
Merkez Acenta~ı; Galata Köpg.ıh. 

flDda Beratlu 2362 
Şıabe Aoaatua: Mee'adel llem a1&11.-.m. 
lıtanbuJ 2740 --
Ayvalı - sür'at postam. 
~ERSi ) vapuru8 Teıriaewel 
Salı 17 de Sirkeci nhtımmct.a 
hareketle Gelibolu Çanaltll.le 
Kttçekbyu E.ci ..... it 1111ıra..-...• 
ye AyYahğa gidecek vo cl6-
nüıte mezkQr iakelelerle bir
likte Albnoluta utrayacakbr. 

Gelibolu için yalanız yolcu 
ahmr ük alın u. 

KARABlGA postası 
(BiGA) vapuru her Puaıteli 

ve Cuma günleri aktam Mat 18 
de Galata nbtımından hareketle 
Tekirdatı Mürefte Karabip,. 
gidip gelecektir. Yolcu. ,Ilı ı• 
(Galata Çinili nbbm han ikiacl 
kat No. 1 telefon 573 ve Galata 
Boafor han No. 6 telafon 28 
14 numaraya müracaatlan) qya• 
yı tüccariye Pel'fembe , yoladar 
Cuma günü. 

~~~~--------· Sadık zade 
Biraderler vapurlan 

KARADENiZ 
MUNTAZAM VE L'OD 

POSTASI 
Kurtuluı bayramı münua1'e

tile dün hareketini telıir eden 

SAKARYA 
Yapuru 7 r,,,.,..._ 

Pazartesi gUntl akpml 
c.ı.ta 

ıhtımından ha reketl.e(l~-•· 
dak , Inebol u , 
rdu Gireson, Tınbzoa q -.....

iskelelerine azimet ve aYClet 
eccktir. 

Tafsilat için Sirkecide .. 
det hanı albnda, aOli._. ... 

müracaat Triettino dafred 
lefon : lstanbul 2341 

Munt••m Barbn Pwl•• 

E .. d. v.,.. rcumen ınur 7 Tt-.~ 

Pazartesi günü Sir~eci-~ 
mınden ~ .. -

Eretli, Zonguldak, Bartın, ~ 
ra,kuruca tile ve Cide iakeleıen
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafailit için Emia&a' 
Rıhtım han 2 numaraya müracaa't 

Telefon : lat. 2684 
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e~ya oyun üzerinde 
müessirdir 

Bft.tftn dlnyada teslim edilen buhaklkatı 
yakındaa görmek ve tec.rlbe etmek is
terseniz , biitiln Spor leva&ımatınız 

Zeki Riziz 
MiLLİ SPOR ticare~hanesinden 
tedarik ediniz. Futbol, Güreş, 
Beden terbiyesi, İzcilik, Eskrim .. 
Boks v. s ... 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden 

. ıYlüzayedeye vazolunan emlak 
1- Galatada emekyemez malıaHeıinde kara raolla ıo\cağında 

9 numaralı hane 
2- Pangaltıda feriköyüade ıinem sokağında 4 numaralı ahşap 

laone 
3- . Eski salı pazarında Süheyl 'bey ahallesinde dolma bahçe 

cadtıiesıade 3 numaralı dükkan 
4- Çarııda yağlıkçılarda 47-19No dükkanın vakfa ait hisseai 
5- Çarşıda kalpakçılar başında kürkçü hanı 5okağı köşesinde 

llluıluk mahalli 
6- Çarşıda yorgancılarda 17, 19 numaralı iki dükkan 

.. 1-;: Botaıiçinde çengel köyünde pazar kayığı iskelesinde 10 No. 
dul kan ve meydan mahalli 

8- Beyoğlunda muradiye mahallesinde kağıthane caddeıinde 
4 7 nu 1aralı üç adet oda 

model, en sağlam mal ve en 
ucuz fiyat · 9- Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde caddei kebir apartman 

tahtında bodrum. 

Ticaret oadsı Ucreiini 
vermi~enler 

Ticaret ve sanayi odasından 
le 929 IOAeai oda ücreti kaydiyelerinin V6 928 senesinde tediye edil• 

•tane; vergisi üzerinden odaya teıviycsi lizımgelen yö.zde 2 oda 
'••ıniaia ceaasız tahsili mübdeti bir daha kabili temdit olmamak üzere 
lS tqrinievvel 929 salı gllnü akşamına kadar temdit edilmiıtir. O 
ı.11aıra kadar henüz bu ücret ve resmi tesviye etmeyenler hakkında 
l\lrtti ltat'iyede iki misli ceza tallakkuk ettirilece\c ve tahıilat icra 
~tasile ynpı1acnktır. 

u~-•bası aranıyor 
ki Ereğlı cıvarmda bulunan bir madende ınakineferi işletmeğe, ma
l Be k&zanlannı tamire, bunlarla müteharrik makineleri vinçleri tu· 
raU.~h~, ~azyiki. hava komperesörlerini, vantilatörleri,' benzin l~ko
kh hıen.mnın ta~zım ve tamir etme~e ve ayaı zamanda madende mevcut 
_'!P hır elcktnk santralını işletmek ve dinAmosunu tamir ve taazi-

1••de vazife görmek, meccani ev Ye yüz lira maaşlı ustabaıılığa talip 
İu!~lar veaaikleruıı Zonguldak Maden kömür mıntıkası umum müdür

K\lno göndermeleri. 

Pazarlıkla hayvan yemi 
münakasası 

Peadlkte ıerom dartlliatilı.zarı müdiriyetiaden: 
.. U...WC. t~libi çıkma~ası hasebile 2-10-929 da ihle edilemeyen 

•ue.seaeaııın 120000 kılo arpasila 140000 kilo samanı 9-10-929 çar· 
, .. ba g~n.ü saat on~eşbte pazarlıkla ihale olunacaktır. Taliplerin şart
naaelerıaa FSrmek uzere her gfua, payarlığa iştirak için de yevmi mez
kGrda Defterdarlık binasında müessesatı ziraiye mübavaat komisyo-
~una gelmeleri ) 

·Posta ve telQra.f Leva~ 
zım mlıdlirlllQllnden: 

idare bendiye ihtiyacatından olan 5000 kilo amb 1 . kA d 
k'l . . . 100000 d a aı ·ağı ı 2000 

ı .~ ııcım 50000 adet etıket, a .. et kapıo), 1500 kil .. 
ınuhtır mum, 5000 kilo hurda kurşun munakasaya vucdil . t'? lc~~.e 

Müddeti müzayede:22 Eylul 929 dan 12 Teşrinievvel 929 Cumartesi 
günü saat on dört buçuğa kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazolun
ani-ştur. Talipleri• yevmi ihale olan ıon günün saat on dört buçuğuna 
kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzaye
deye iştirak et1Rek üzere latanbul evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar 
aldiirlilj'One •Üracaatları ilan ohmur. 

Evıaf ve •üştemiJatı hakkında maluaat almak isteyenler bu müd
det ıarfıada müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını 
görebitirt.r. 

Evkaf umum 
müdürlüğünden: 

Evkaf matbaası içi• lüzumu olan kitıt kapalı zarf usulile münaka
saya vazedilerek teşrinievvelin otuzuncu çarşamba günü saat onbeşte 
ilıaaleıi icra edileceğiaden talip olHların şeraiti anlamak üzere her gün 
levazım idaresine ve ihale gtınü de idare eacümenine müracaatları. 

Tahta münakasası 
Pendikte serom daülistihzarı müdiriyetinden: 
Saıadık imali için ahllacak tahta aleni miinakasaya konmuştur. 

Taltplerin ıartnameıini görmek üzere her gün münakaaaya iştirak 
için de yövmi ihale olan 9 te~ri•ievvel 929 çarşamba günü saat on 
dörtte defterdarlık binasında müesseıab zıraiye mübayaat komiıyonuna 
gelmeleri. 

B 
· .Tayare piyangosu 

YEDiNCi TERTiP 
3 üncü keşide 11 T••rlnl evvlededlr. 

BCVCK iKRAMIVE: 
40,000 LiRADIR 

AVRICA: 

20.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOuratık ikramiyeler ve 
1 O.Oo liralık mükafat 

bu keşidede cem an "3,900,, 
numara kazanacakt r,. 

35,000 lira iaabet eden "19901" nunıaralı bilet latan bul, Bergama, 
Sankamı,, izmir1 Zara, Samiiunda ıablmıttır. 

18,0lO lira iaabet eden "16614" nuınaralı bilet lıtanbul, Burdur 
İzmirde aatılmışbr. 

15,000 lira İıs•bet eden "802., numaralı bilet Istanbul, Ankara 
Mersin, İzmirde satılmıştır. 

12,000 lira isabet edeu "37851,. nunıaralı bilet latanbul, Edirne 
Korkutei, İımir, Tavasta aatıloutbr. 

10 000 lı'ra isabet eden "53133,. numaralı bilet latanbul, Ankara 
nakaaa 12-10-929 cumartesi günü icra olunacağından ycv':~ ır. kAu
d l'" t f'k d'l . 1 ı mez ur~ .a us• une ev ı en temhir ve ihzar e ı mış o an teklifah hav· rfl 
rır,asete ~evdi eylemeleri ve olbaptaki şartnameyi almak iç:n zd harı • 
gua yenı postanede mübayaat ıubesine müracaatları. e er 

1 

Taruı, izmir, Mudurnuda ••tılmııtır. 

· ııİtBl-mlH-IHflfl&Wlm 

Ticaret mektebi alisi 
için iki adet futa 

münakasası 
Futalann pazarlığı 10-10-929 perşembe g" ·· t b t apıla 

caktır. Taliplerin evsaf ve eb'adı hakkında m uanlu sata do~ cşke y arta 
nam · · k uma e ınme ve ş -

esını gsrme üzere her gün ve münakasaya . t' k . . d . 
ve saati kO d k ış ıra ıçın e yevmı 
caatla mez r a me tepte müteşekkil komisyon riyasetine müra· 

rı. 

2. K. O Satın alma 
k~omisyonuudan: 

2, K. O. Merkez kıtaatı için ekmeklik beyaz ve beyaz sar 1 r~n": 
te 78 yetmiı sekiz randımanlı iki yüz altn .ş dokuz bin a]h yöz yırmı 
beş kilo un kapalı zarf usu\ile ve keza kolordu kıtaatı umumiyeıi ~ç.i~ 
(l,470,000) kilo yulaf aleni münakasaya konulmuştur. Evsaf ve şe9ra~ K.0. sntıne.lma komisyanunda me•cuttur. Yeymi münakasası .. 1 .1 . 
929 Cuma tesi günü aaat 15 dedir. Taliplerin teminatı muvdk:Katelerı 
)e yevmi muayyende Balıkesirde 2. K.O. satınalma komiıynuna mü· 
racaatları. 

• 

KELEPi ' • 
Vanıköyünde kargir iki apartman dairesile bir küçük haneyi 

ve ayrıca altında büyük odaları havi fabrika ve depo itti

hazına elverişli bir mahalli 'fe ana muttasıl bir antrt .... '> 

ve eşcan müsmircyi havi büyük bir bf'ğçe ile dag 

mabalini ve alafırangA hamam, kargir su depolan 

ve su tesisatı ve ayrıca üç dört nıasora mailezizi 

kayıkane, telefon ve J\lÜkemmel aatla• 

rıhtımı bulunan yiiz bin lira kiymetinde bü· 

yük bir sahilhane 15000 liraya satılıktır. 

agir satılık Ardiye 
Bahçekapısında piyasa yerinde gayet 

~ ·tin ve nıükernıııel bir ardiye 
gayet ucuz satılıktır. 

Satılık rnükemmel otomobil 
ve deniz nıotörü 

Buik marka: 
Hem açık ve hem \cap~lı . ga• 

yet lüks bir otomobıl ıle 

3t) beygir kuVYetinde gayet lüks ve kiymettar bir tenezzüh 
motörü gayet ehven satllıktır. 

HASAN ecza deposuna müracaat. 

Pazarlıkla tamirat 
Pendikte Bakteriyolojihanei baytai müdiriyetindcn: 
Müessesemizdeki Kabaylık pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerila 

proje ve keşifnamesini görmek üzere, her gün pazarlığa iıtirak. için de 
9-10-929 çarşamba gönü saat on öç buçukta Defterdarlık bın~da 
müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. . 

111• 
Osmanlı bankası Kişeleri, teşrinievvelin 14ttnctt 

pazartesi gününden itibaren iş~arı ahire kadar lir· 
de muharrer saatlarda açık bulunacaktır. 

1- Galata idarei merkeziyeai: 
Eyyamı adiyedc, saat 10 dan 16 ya kadar. 
Pazar günleri, saat 10 dan 12-1/2 a kadar • 

2- lstanbul şubesi: 
Eyyamı adiyege, saat 10 dan 16 ya kadar. 
Pazar günleri, saat 10 dan 12 ye kadar. 

3- Beyoğlu şucesi: 
Eyyamı ad iyede: saat 1 O dan 12 1,2 a ve 

saat 14 den 16 ya kadar. 

Pazar Sünleri, saat 10 dan 1'2 ye kadar. 

istanbulfttaarif 
müdürlügünden: 

Kütüphanelere (Uzumu olan 218 çeki odunun şeraiti mukarrere 
nzerine önümüzdeki 10 teşrinievvel 929 tarihine müsadif ~erıembe 
günü saat 3 duçukta pazarlık suretile ihale edi~.eceğinden tahp 0.lula
rın müzayede ve münakasa komisyonuna muracaat eylemelerı il&. 

olunur. 

Kiralık hane 
Beşiktaşta Akaretlerde 5, 35, 43, 

41, 79, 82, 83 numaralı terkoı V9-
l h. rik tesisatını havi haneler bil· 

mllznyede icar edilcce~indeu Taşrin· 
eH~lin birinci Salı gününden itibaren 
yirmi glln müddetle aleni müzayede· 

ye vazedilmietir. Talip olanların 'e 
daha ziyade malumat almnk isteyen
lerin 23 Te~riııevel 929 Çar~amba 
günlt sut on Uçe kadar mabal.li me~· 
kfırda 54 numarada mUtevelh ka)· 

· kiırun on ınakamlığına \'C yevını me.ı 
1 uçunden on beşine kadar ı~ıanb~ 

evkaf müdüriyetinde . idare encümenı· 
ne müracaat etm"lerı. 

1 ulh ınahkcmeaiııden : Doktor 

B cyoğ u ı malı 
• 'd naAanın Beyoğlunda as mes-
ız.ı or .--. . 

. .,,,, uuuıaralı dulkinda mukım An • 
cıtte -:1 

d Şarpik efendi alc)binl ikame C)le-
ony.ı • ·ı...! ı· bed ı· · 

diği iki yüs yırmı ır.ı ıra c ı ıcar 

daueının eınayı muhakemesinde ikamet· 
gühı meçhul buluııd~u anlaşılan muma • 
ıle7h Andoııyıı efendiye bittalep bır mab 
nıüddctlc illnen teblip.at icrasına karar 
verilmiş olmakla muhakemenin talik kı • 
lındığı 13 teırmı o..ni 929 taıihine miiM· 
dif ça~anba giıniı eaat 11 de bizzat mu· 

hakcmcde hazır bulunmadığı veya tarafın· 

dan :nusaddak bir '\:ekil göndermediği 
tııkdirde hakkında gı)&ben muhakeme icra 
kılıııacağı tcbli/( makamına uim olmık 
i\7.!'C tll olu" ur 

B eyeğlu Üçüncn Sulh Hukuk Mafıke. 
meliııden: Zebra haaımJD Beyotlım

da ıu teraıesi ıokağındıı 15 numaralı ba. 
nede Madam DNpica Katina aleyhine 

ikame eylediği bı.-deli icardan ve icarei 
nıuzafeden alacağı ol&ıı (300) üç yüı lira 
alacak davımndaıı dolayı müddei aley· 
haya yazılacak celpııaıncye mtibaıiri ve 
heyeti ihtiyariyeai tarafından verilen mq. 
nıhattan iltametı;;ahı meçhul olduğu u· 
la§ılmalı.la bittalep hakkında bir malı 

müddetle il!nen tebligat icrası karar
gir olmakla yevmü muhakeme olan 

6 te§rini eani 929 çaqanba saat 10.S 
da mııbkemede hıız.ır bulunulması Teya bir 
Yekılı musaddak göndermesi Te ak.si tak 
dirde hakkınııcfa mwınıel,.i gıyahly ı.n 
olunacağı tebliğ makamına kaim olmak 

üzre illn olunur. 

Üsküdar hukuk mahkemesindea: y~ 
hanımııı Üslı..üdarda BuJr·rhı = 

inde uıuu ~rp cınruıcla ıeaek• • 
leıinde uşocaklınnda iDekci Yahdap ata 

d' &i ""'-"IDA .,. ... 
aleyhine ikame eyle ·~· uvr- d · · 
dnn dolayı mah\emece kauunu me eDUI~ 
132 inci maddııı mu~bi ~üddeaalcyma 

f d haneı ııevayf'te nd.tle 
bir .. y ur ın • b mmaJ ewl• 
ulilik birlığıoio ubdnioe ıo a . J 

'fi 'fa eylemeei löıumunı n ıhta • 
diği veıaı ı ı . '-- . 

'---ar verılmi~ olduğunu müucı17m 
rına ..,.. d ' h · •-"'L 
ibıanıame mahkeme ıYan aoeaıne oaıu. 

kılıamıı oldıığundan tebli~ mallamısaa M· 
ım olmak (lzre keyfıyet gazetelerle de ilt 



Aslıeri mDn•· 
ltasa il•nıari: 
~ .................................................... . 

Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma 

komi8yonundan: 

A duadaki kıtaat ve müeueaatın ihtiyacı için Arpa ve yulrf kapalı zarfla münaka· 
saya koamu§tur. lbaleleri 15 • hirin~i teşrin • 929 salı günü arpa saat 9 ve yu· 

laf saat 11 de Adaıaada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Ada· 
aadaki meırkar k.ailyona vermeleri 

·------- -

A nkara merkes ihtiyacı 4in (J()()()()() kilo uman kapalı zarf suretile münakasaya 
konmUfhlr. ihalesi 17-teşrinievvel-929 tarihine müsadif perşenbe günü saat on be~ 

tedir. Taliplerin pıtıaameaini komisyonumuzda görmeleri münakasaya iştirak için de 
prtnamede yazılı teminatlarile birlikte teklif mektuplannı yevmi saah ihaleden evvel 
Ankarada milli müdafaa utm alama komia)onu riyaaetine makbuz mukabilinde teslim 
eylemeleri • 

t zmirdeki kıtaatuı illtiyacı olan makarna v~ 1mıirdeki hava kıtaatının ihtiyacı olan 
ekmek ayrı ayn prtnamelerle ve kapalı münakasaya konmuştur. ihalesi 19 · birinci 

tqrin-929 camarteai günü saat 15 te lzmirde müstahkem mevki satın alma komisyo • 
nunda yapıla~. Taliplerin prtname suretlerini komisyonumuzda görmeleri ve tek· 
lifnamelerini ldıirdeld mezkilr komisyona vermeleri • 

S ıırttaki Jutaatın bayYanatı ihtiyacı olan kuru ot kapalı zarfla münakasaya konmut-
tur. lhaleti 14-birinci te§rin-929 tarihinde Sıırtta ukeri satın alma komisyonunda 

yapılac:akbr. Taliplerin Surttaki mezkilr komisyona müracaatları. 

K iliateld kıtutın ihtiyacı olan sığır eti ve ude Y&il kapalı zarfla tJ)ilnakasaya kon
mu§tur. lhaıeti 16 • birinei tqrin • 929 çarşamba günü Urfa askeri satın alma 

komilyoauada yapdacaktır. Taliplerin Urladaki mezkQr komisyona muracaatları. 

S arıbmqtaki kıtubo ihtiyaeı olan Fabrika unu kapalı zarfla münakasaya konmuş. 
tar. lbaıeai 17 • Birinci &efl'İD • 929 perşembe günü uat 10,30 da Sarıkamışta 

ulteri utan alma komilyonauda yapılacaktır. Taliplerin Sarıkamıştaki mezk.Qr komis
J(lU auıneaat1arı. 

A ıkerl ihtiyaç lçiıa 5 • 10 • 929 cumartesi gfinil saat 15 te pazarlığınırı icrası mu· 
katter~71) kalem kimya_ malzemesini itaya talip çıkmadığın\ıan 12 • 10 • 929 

ewbarteei f1 .. t 14 te ibaleai yapılmak üçre talik edilmi,tir. Taliplerin şartname· 
de yu.ılı ap gibi teıninatlarile komisyonumuza murılcaatları. 

K ntamonideki btatm ihtiyacı olan Sığır eti, sade yağı arpa ve odun kapalı zarfla 
nakuaya konmUflm. ihalesi 21-Birinci tqrin-929 pazartesi eaat 15te Ka.tamonide 

aKwi ubo alma komilyoonnda yapılacaktır. Taliplerin şartnamelerini komisyonumuz· 
M görmeleri .,. &eklimamelıiııi Kutamonideki mezkilr komisyona Yermeleri. 

r obttald kıtaet Te mfleaeaatın illtiyacı olan stj'ır ve koyun etleri kapalı sllrfla 
mUnakuaya konmuttur. İhalesi 21 • birinci t~in • 929 pazartesi günü saat 15 te 

Tokattaki akeri latm alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini k:o
milyomımuda gtimıeleri ve teldifnamelerini Tokattaki mezkilr komisyon.l vermeleri 

M erkez ihtiyaca için otuz bin Jt.ile sabun kapalı zarf auretile miinakaaaya konul
mD§tur ihaleli 9 • tepiaievvel • 929 tarihine milladif çarşamba günü saat onbeş

te icra blmacalmr. Taliplerin pıtnameyi komiayonumuzda görebilirler münakasaya 
iftink içinde prtn&mede yuıh teminatlarile birlikte teklif mektuplannı yevm ve saat 
ibalcden evvel Ankarada Milli müdafaa utın alma komiıyoou riyasetine tevdi 
eylemeleri 

Z arada bulwwı kıtaatın illtiyacı olan ekmek kapah zarfla münakasaya konmuıtur. 
Iha.leli 2l·birinci te§rin·929 pazartesi günü Zarada askeri satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. Taliplerin 1.aradaki mezkilr komiayoaa muracaatlan. 

K apah r.arfJa ihale edileceği ilin olunan Kilisteki ;. ıtaatın hnyvanah ihtiyacı olan 
arpa. Viıawehirdeki kıtutuı ihtiyacı olan l8ID8llo Sürüç un. Utfa pirinç ve Sivrek 

arpaya 'Ymlea fWJar pahalı &örüldütilnden münakuuı 19-birinci tepin-929 cumartesi 
gbi mat 9 da Uriada ulr.eri eatm alma komiayoaunda yapllacaktar. Taliplerin Urfa • 
daki meskGr komi8you m.macaatlaa. 

T eahhüdfillil ifa edemeyen müteahhidi nam ve hesabına 4500 kilo yataklık yün pa· 
urhkla aluıacaktlr. lhal.,si 14 • 10 • 929 tarihine müadif paartesi günü saat 14 

te yapdacakbr. Taliplerin prtname ve nümuneaini komiayonumuzda görıneleai ve 
ihale gününde teminatlarile muracartlan. 
O rdu ihtiyaca için 35000 ila 40000 kilo benzin kapalı sarfla alınacaktır ihalesi 

24 • birinci tetrin • g29 pel§embe günü saat 15, 30 da Ankarada merkez satın 
alma bmilyonunda yapılacaktir. Şarteeme sureti komiayonumuzda mevcuttur. Talip-. 
lerin teklifnameleriııi mezt.8r komisyona muracaatlan. 

T okattaki kıtaat ve müesaeaatın ihtiyacı olan Sade yağı kapalı zarfla milnal<asaya 
konmu§tur. ihalesi 23-birinci teşr.iıı 929 çaapnba günü Hat 15 te Tokatta askeri 

•tm abna komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Tokattaki mezkilr komisyona mura. 
caatları. 

f ""Mcl:itibi"::k";ri;;·;~;;i;;·k;;ıs;~;;~;:d;;: .. J 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A akri melctepler için 7500 kilo Zeytin daneıi pazarbk auretile satın atina~ttr-

Paıarlıtı 9 • 10 · 929 Çarşamba gilnü saat 15 de Harbiye Mektebi yemekhane 
leri önfbldeki Mahalli mahsusunda icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için komis
yona •~ ve iftiıak. içiude pazarlık mahallinde huır buJuwlmuı illa olıınur. 

Askeri Mektepler lvba 
40000 kilo 
5000 c 

35000 • 
20000 • 
15000 • 
15000 • 
5000 • 

25000 • 
30000 demet 
30000 kilo 
85000 c 

5000 demet 
8000 c 
8000 • 
8000 kilo 

••• 
Piyade Atıf mektebi için 

5000 kilo Lahana 

10000 c 

6000 c 

4000 • 

10000 • 
10000 • 

300 demet 
300 • 

500 kilo 

Karııabaha'
Pırasa 
l1:1panak 
Taze Bezelye 
Sa,ı. ız Kabağı 
Kök Hereviz 
'Iaze BakJa 

• So~an 
Kuru • 
Batates 
Dereotu 

Maydanoz 
Marul 
HaTuç 

Ballda cins ve mikdarları yazılı kışlık sebze keza balida gösterildij:,ri veçhile2 
~ olarak kapalı u.rf suretile satın alınacakbr. ihaleleri 21-Birinci teşrin-929 
Pazartesi gfiDQ aaat 14 te Harbiye Mektebi yemekhaneleri önündeki DlllhalJi mahsusun· 
da icra kılınacaktır . Taliplerin §&rtrulmeleri için komisyona rnüral;&lltları ve iştirak 
için de prta&meleri veçhile hazırlayacaklan teklif mektuplarını saati muayyenesine 
kadar ilmaber mukabilinde komisyon riyasetine vermeleri ilAn olunur. 

·i}"···················································ı 
L.~~~~~ .. ~~!?~~.~~ .. ~~~~~?.~~: 

B eyazıtta dartıllunun binası arkasında bekira bölüğü denilen binada .e~cut eşya
dan bir kııımı 3 kolordu satın alma komisyonunda 12 - 10 · 929 tanhioe nıüu

dif eumartesi günü saat 14. 15 arasında müzayede auretile satılacaktır talidterio •tı
lacak. eşyııyı görmeleri ve yevmi müzayooede pey akçalarile Fındıklıda komiayonda 
vakti muayyende hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

K ıuat ihtiyacı için 1157459 kilo kuru ot kapalı zarf usulile münakasaya konmut
tur ihalesi 10. ·.Birinci Teşrin • 92g 1:J:~be gUnll saat 15 te yapılacaktır.. Ta: 

]iplerin prtnamesını komiayonumuzdan al ve prtnamede yazılı olan tekildekı 
tem.iııatl&riyle komisyonumuzda hazır bulunmaları illD olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 43330 kilo fasulya pazarlık suretiyle mubayya edilecektir. iba· 
lesi 13 • Teorini evvel • 92J ~ günü eaat onbe§te icra edtlecektır. Taliplerin 

prtuarneaıni görmeleri ve prrnamede yazılı olan tekildeki teıninatlariyle komisyo
nuınuıda hazır bulunmaları ilin olunıır. 

K ıtaat ilıth·acı için 43330 kilo Nohut Pa:ıarhk suretil" Milbayaa edilecektir. .lbaleai 
9 Tqrini evvel g2g tarihine milııadü çarpuba gilnil saat 14 te icra edilecektir. 

'laliplenn §artname11ini komisyonumuzda görmeleri ve şartnamede yanlı olan ıeldldeki 
ten ~ lcoıtıis) ouumaada hazır buhınmaluı ilin olunur. 

Gud11er mühendislerine masrafa ehemmiyet vermeden dün
yanın en sağlam lastiğini imal etmek emredilmişti. Yeni 

Gud11er çıftı kartal lastiği hrınun neticesinde imal edilmiştir. 

Çıftı kartal lastiQL otomobilin 6mn1 kadar 
da~anacak saQlarnlıktadır. 

Bu ıastlgl görmeden ıastik almayınız. 

1Url<iıe icin umumi vel<ili : 
Kemal Halil, Mehmet Rifatr-:'!;~~~~a.cuSL 

Beyoğlu istiklal caddesi No.167, Telefon Beyoğlu 7 42-7 43 
· Te1graf : Tatko. 

f
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ACI BEKiR ZADE ALJM~, 
MOessesei tıcarlyesı 

1 KAYMAKLI LOKUM 
KESTANE ŞEKEltl 

Fevkalade NUGA 
Çok leziz FONDAN 

Euısalsiz ÇİKOLATA 
8 BBm~ ....... ....................... 

1 Satalık Fanııe Makinası lngiliz fabrikası mamulihndan az müatamel bir fanile maki· 
nesi satılıktır. Talip olanlann atidideki adrese müracaat etmeleri. 

+++H+ Taksim Zanbak aokak 3 No. 811De +++++ 

f ···;:ı:.:·~~::.:;·;.::.~·~~:;:~~;·;;;ı~:··"i 
i ..... :! .... ı:=:: =~::::: .~::7~::::::~ ... ! ..... 

E vvelce ilan olunan muhtelifülcins yirmi iki kalem madem yağları 9-10 929 pazartet 
günil saat 14 te pazarlıklıı alınacaktır. Taliplerin teminatlarile beraber mezkilr gün 

ve saatte Ankarada merkez satın alma komisyonuna müracaatları 

E vvelce ilin edilen muhtelif eb'atta cem'an 1050 adet taban demiri 9-10.929 puar· 
tesi günü saat 14 te paurhkla alınacaktır. ~aliplerin teminatlarile beraber mezkilr 

gün ve saatte Ankarada merkez aatua alma komıayonuna müracaatları. 

S an'atlar mekt~bi için mevcut nihnune ve teraiti veçhile ~ takım harici elbhe 
maaa eerpuşmubayaast kapalı zarfla münakasaya konulmuttur. İhaleli 3 • 11 • 929 

pazar günü tam saat 13 de icra kılınacaktır. Taliplerin teminatlarmJ havi milhürlil 
teklifnamelerini yevm mezktırda ihale aaatındao enel komiayonumusa tevdi eylemeleri 

M evcut şartname ve kqfi mucibince aan'atlar mektebi maltahğııun ufiltla infUI 
münakasaya konulmUflUl'. İhalesi 30 • 10.929 gaqamba günü saat 14 de icra kıh· 

nacağıodan taliplerin teminatlariyle meskilr günde koaıiayona muracaatlarc. _ . ·-· Adet 
600 Gömlek lkl yaka 

'" bir boyun bağı 
ince f811ill 300 
Fanila doıa 600 
Yiln fuıill 300 
Kaput 130 

Yün !ior&P 

ince çornp 
Hare! fotİD 
Dahili elbise 

Çift 
600 

600 
300 
soo takna 

San'atlar mektebi için mevcut şerait 'Ye aumuneleri veçhile balida cins ve mık• 
darları yazılı 9 kalem melbuaat mfuıakuaya konulmUftur. ihalesi ayn ayn 3- 11 • 9'l9 
pazar gilnil uat 14 te icra kılınacaktır. Taliplerin teminatJarile beraber meakQr pın 
ve saatte koaıiıynnumu1.a mUracaatlan. 

Leyi ·ve nelwi 

Tİ LiSELER Au llllllfı ilk Ye 
tali lmımlar 

BGtGn mdları tetkil edllmif tam demall B...Ur. Ka,n " küut 
itlerine !ıerrQn ıaat 10 dan 17 1• kac:lar devam. edilmektedir. 

1 t'9trinievvelde ıınıf yokW.al_.,. Ye 5 teşrinievvel 
cwnarteıi rflnü der.ıere ı.tlanacakbr. 

> Telefon: lstanb'al: 1995-3496 

Ticaret işleri Umum mGdürl~d.___._. 
Slıorta tfrketleriaia tefdt " murabbeli IMıikbaci.aW 25 r.zı,... 

tarila& kanun hikGmlerhae sin JADIUI ıltorta maam...._ lf'lpl 
mek tızre teaçil edilmlt olan lnriltere tabUyetini hais ( .O.eni 
ant Fayer ent Layf) nam ıiıorta tlrketl ba kere ...... ecler.k 
Jdyede muamel&baı kat ve protföylal Kompani de .. ül'&Udeaeral .. _.. 
firketlne cle.,.yledltinl bildirmesine •• 4lter taraftan kum ~ 
Jeneral alp;ta tfrketi de mOraeaat ederek mnlrGr tlrketbl )o latt 
kabul eylecllllnl ve miitehavvil kefalet akÇftlllHD tecliye•la! de ta.it .,.ı 
ettltlnl ve ve..,Uerlnl teaviye edecetlnl ihbar e1lenılt oldutuada11 her 
tlrketla bu huauıta verdikleri vesaik tetkik eflilerek muvafıc ıeral• 
olmakla ZI General AkaiJant Fa1er ent Layf tfrketlle al.U.. bal:r.•-~..:..::a 
rm ( Kompani De11GraQ jeneral alrorta pketlae) v4 lcabJDJa ~ 
mmtakuı ticaret mGdGrlGjibae mGra ... t e,leaıeleıl Daa oluaur. 


