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Hüsnü Maarif vekili Cemal 
Darülfünun hocalarına 

bey Hacı Mehmet "Dainler vekaleti için 
B. dün geldi isim tasrih edilemez.,, 
lakin mil. 

çok güzel ve çok 
bir hitabe 

şayanı 

irat etti 
dikkat 

düril umı 

mlıi Ha 
Mehmet 
dün lrmi. 
den tehrl. 
mlze ırelmit 
tir. lrmirde 

1 Saracoğlu Şükrü Bey, dün, büyük 
bir kalabalık tarafından 

samimi t · surette teşyi edildi • 

VllCil. BiLHASSA. DIDi ICI: 

"İLMİN ·VATANI 
OLMADIGINI 

ÇOKTAN BİLİYORUZ, 
Fakat 

lSTİYORUZKİ V ATANIMIZJ~T 

DA BİR iLMİ OLSUN ... ,, 

Maarif vekili Cemal Hüsnü 
~yfendi, dün öA"leden ıonra ıaat 
3,30 da Darülfünuna ırelerek Da-• ••r• 
b.ll - •• .., rUv•n1n1 acıh ve bu mÜ· 

•ebetle divan erkıiııına DarülfG
nuııa dair kısa, fakat veciz bir nu
tıık ıöyledi. Vekil, müteakiben 
hıaarif • • il"" . . b ~mın ,..ne gıttı ve aaat 

1.eşe dojiru, tereflerine verilen 

Dıyafette bulunmak üzere, tekrar 
•rulfü f·· nuna gelerek kapıda darill-

ulnun divanı erkanı tarafından kar-
•• andı "k r' • yu arda, Fakillte reiıle-
ın1ın, ınüderriılerin ve ecnebi ho-

ca arla b 
dıı.: ınat uat erkanının toplan-

•• •alonu tetrif etti. 
lu Cemal Hüınü bey salonda bu-

nan k tan ar adaşların ellerini 11ktık-

Darülfünunumuzun tekemoılllü için 
eaki devirlerde yapılan teşebbüıler 
ve geçirilen safhalar hepinizin ha
bralar1•n'f.datf.ır. Düyü.k ilim. aıQ~s .. 
ıeıemfa:in ihraz etmeaı Jiz1111 l'ele-u 
mevkiin doğrudan do-
ğruya kendi tarafınd- ,.....-.., 
an yapılmaaı icap ed
eceğini aarahatla aöy
le~iğiniz anda, Büyük I 
Mıllet Meclisi, Darül
fünunun muhtariyet 
kanununu tasdik ve 
kabulıle tereddüt etm

edi. Cumhuriyet hükO
meti, pek iyi bilirsiniz 

Çak değe il ma rif vekilimi• 
CEMAL HÜSNÜ BEY 

f bulun duA"u 

1 
müddet zar
fında lık&n 
ve tefflı m-
uamelatiyle 
metııul ol
mut ve bu 
muamelltın 

intacı için 

y~nlden ba
z tertibat 
alınmaaı ta- HACI MEHMET li. 
karrür etmlttir. Hacı Mehmet B. 
tehrimlrde bir kaç ırlln • aldıktan 
ıoDra A.nkaraya ıridecektlr. 

Doktorlar 
ve Dişciler 

Bu ay idare he
yetini seçecekler 

Ankara 8 (A.A] 

Tababet ve ıuabab su'atlannın 
tanı lcraıına dair kanuna tevflkaD 
11>emleketimlz Etibba odalan idare 
hey'etl ve hayılyet dlva•ı azalan 

IDtihabab 18 tetrlnlevvelde icra edile

cektir .Memleketimizde icrayı HD'at 
aalahiyetini hal.ı doktar ve dit dok
lorlan ile dişcilerin Etibba odaları· 
na ve intihababna ittiralderi mecbu
ri bulunmaktadır. 

Bir müddettenberl 
bulunan Maliye nkili 
Şükürü bey 
dün kibrit 
inhisar ida
reıini, Tü
tün inhlıar 

idaresini, lı 
ve Oımanlı 
bankuını 

ziyaret etti
ler ve bu 
müe11eıeler 
erkinile te
maa ettik
ten ıanra 

aktam 7 de 
An karaya 
hareket ey
lediler. 

Maliye ve-

kili beyi te

t:rl etmek 
üsre iataı

yana büyük 
bir kalaba
lık toplan
mıtb • Bu 

meyanda ıe
hrimizdekl 
meb'u ıl ar, 

şehrimizde 
Suaçoğlu 

vali vekili. SARACOGLU 
ve killer, ŞÜKRÜ BEY 
Bankalar ve inhisar müdürleri, mat
buat erkanı , Sporcular ve Şilkrü 

beyin doıtları vardı. 

Dün bir refikımir Maliye Ve • 

kili Beyin Ankaraya avdetiai 
müteakip Dainler vekili intihabı
nın icra edileceğini yazarken, müs
kirat inhisar müdürü Zekai BeyiD 
en kuvvetli namzet olduğunu kayt 

etmitti· 
Ayni zamanda Düyunu umumi

ye kamıeri bulunan Zeki! Bey hll
kümet tarafından Dainler vekillljil
ne gelince komserliğe de Maliy" 
mllıtetarı Ali Rıza Beyi• ıretirile
ceği zikrediliyordu. 

SaracoA"lu Şilkrü Bey bu huıuı• 
ta ıunları ıöylemittir: 

"-Y azıldığ'ı gibi Dainler vaklill 
ti namzetleri taayyün edllmif de
ğildir. Binaenaleyh tU veya bu zat 
diye iıim :dkredilemez •• 

Askeri merasim 
yapılacak 

Cumarteal ırfinü limanımıza re· 
lecek olan lnglll• filoıu kumuıılıuu 
Dolma bahçe nhbmına çıkacak va 
kendlıi nhtıma çıkarken A.kall 
meraalmle kartıl&Daeaktır. 

Sanasaryan Hanı 
Slrkacldeld S-.....,.u ..... U

vuı mGbim bir .. fhaya .-.il ol
mu:tur. Mahkemeaia .,,,.elld ırGllkl 
celsesinde, ~.000 Hradan nı..t 
olau mllteraklm bedel&b ic ı. 
ita11 hakkında Ermeni baş papaJia• 
tı namına vuku bulan talep riıılda
dllmlt ve bu paraaın Haıılneya ltuı 
kabul edUmlıtır. 

IBahrt tesnıtııatta yenn safha 

M. Mac Donal'dın son seyahati 
semere vermiş gibi görünüyor şik •<>nra büfenin bulunduğu biti

ten •alona ıreçildi ve çay içildik
ö.,,:;ı;:-•'. Darülfünün emini Neşet 
ledı D ey,., irat ettiği nutku din
da, hu •rülfünün emininin nutkun-
. en Yllk k ·ı· ü • 2:ın n se ı ım m esıeıemı-

ve d 81.~ 1 çalıttıA'ı ilah edilmekte 
edil a~uif.ünunun kendiıine tahmil 
hıiid ~ış ınkılip vazifeoini tamamen 

1 
'd tık bulunduğu ve o yolda me

b aı en hali kalmadıtJ ilerı sürülerek 

ki, bu prenıipe ıadık 
kalmıştır. Memlekette 
ilk, orta ve yüksek 
tahıil, hayat aibi, bir 
küldür. Bu küllün her 
hangi bir kıımı lizım 
gelen tekilde itlemez
ıe, bundan bütün ma
arif ıeviyeıi mütee
uir alacajiı hakıkab 

DARÜLFÜNUN EMiNi NEŞET ÖMER BEY 
DÜN NUTKUNU SOYLERKEN 

~ vadide yapılacak itin daha çok 
a ~U~nuD da bilindiği aynca ili.ve 
edılınekta idi. 

k llietet Ömer beyi büyük bir dik-
atle dinleyen maarif vekili bey 

nutkun hıt•mını mütakıp, evvel~ 
•lkıtladı, ıonra bir kadeh au iıtedi 
~e elini cebine götürerek evvelden 

azıladıırı nutkun yazılı olduıru kağ
d•tlan çıkardı Cemal Hüınü beyin 

1 
•rlllfilnllnda ıöyleyecegi nutka bilha 
~· ehemmiyet verdijii ve bu nutukla 
,1jrill~nuna almaaı lazım ırelen, ve-
~IDeıı matlup hakiki iıtlkameti 

~o~~ermek lıtedlii. bu ltln~dan ve 

b
u ... un muhteviyatından temamen 
elli idi. 

kil' Fi.lvaki, ıreaç ve çok deto!rll ve
. •IDız, darWfüauDun hayabada ye-

Dı bir dö " '-.. num ao-.taaını ita.ret eden 
dun.~ü hitabeaiade, bu yolu, a ık 
r.ilru21ilz1 tereddütsüz telkinler ta~ 
1
•nde ortaya atb ve orada hazır bu
buııan bütün ırüzideler '•rafından 

ilyük bir dikkatle dinlendi. 

b ;M~arlf yekili Beyin dGnkll hlta-
eıını aynen yazıyoruz: 

h" ','Hakkımda izhar buyurduğunuz 
n•aaıy~ta bilha11a tetekkür ederim. 
it u buyük ilim müeueesmizin çok 

•Ymetl rükünleri arasında bulundu
i!um ve bonim için çok şerefli olan 
:~ arıda inkılapçı Cumhuriyet maarifi 
~n bazı muhim meı'elelerini mevzu. 
ahı etmek fıraatını kaybetmek iı

teoıem, 

benim kadar ıizin de malumunuz
dur. ~uv:vet!n~en emin alan, yapa
caA"ı ıılerın ıstikametini bilen her 
adam gibi, nazarlarımızı çekinme
d~~ . zaaflarımız üzerinde ırezdire
bılırız. Darülfünunumuzun kuvvetli 
olması için orta tahsilimizin naııl 
~uv~etl!. olmaaaı lazım iıe, ayni ku-
retı goı termeı zaruridir. 

Muhterem efendiler 
lık ve orta tahıil 

1 

daha ziyade 
":ıütemadiyen ırenişlemeği istihdaf 

;e:;kiB~~a~mllmün husule geti-
ıye 1 muayyen netice ve 

cephelere ıevkedecek 1 1 1 k t' o an ar,mem-
e e ın gilzideleridir ki b 1 d 

Darülf" ' un ar a 
Darül,;;nun • ".'ralarında yetişirler • 

nu". ıçın kemiyyet değil, bil
haaaa keyfıyet mevzubahstır. Zaif 
ve mutavasaıt güzideler k . k" , •u ana .. 
attayım ı memlekete yanm t tb .• 
!erile, tereddütlerile, belk"ı d he 

1 ~ 
8 a Zi-

yade zarar verir ve eaaaen ilim ve 
irfanda mutava11ıt ıevlyeDin yeri 
yoktur. Bizzat ilim, mediyork ola
maz. 

Darülfünun tedrisatı 
şu veya bu nevi prog
ramlar üzerine değil, 
kürsülerinde ilmi bi
hak.kin temsil eden, ir
fan ve ilim namına ha-
kikaten söyleyecekleri 
~ulunan şahsiyetlere is
tınat eder. Darülfünun· 
da okutulması lazım ge-

len dersler. hakikaten 
hu dersleri' okutabilen
lerle bir mana alır, ve 
hu suretlerdir ki, Da
rülfünun, memlekette 
ilmi temsil ve tedvin 
eder. 

Darülfünunun mevcudiyeti tale
beıile değil, yaratbjiı mütemadi 
akiıler, uyandırdığı ilim ve lrfaD 
cereyanlarile hiuedilir. Darülfilnun 
prafealirleri, memleket hayabnın 
tenevvü ve etkilini liboratuvarla
rında, dimağlarında tebellür ettiren
ler ve izah edebilenlerdir. Darülfü
nundur ki, bütün memleketin dima
tında ve ruhunda illm ve hakikat 
heyecan ye aşkını daima uyanık 

bulunduracaktır. Bu münasebetle 
Türk tarihinin muvaffak safhalarını 
T_ürk ak~ı ıeliminin ve Türk kliylü-' 
sunil~ ~ıdden kuvvetli ve çok te
reddutauz bilgisine medyun bulun
du*u.muzu huzurunnzda iddia ceaa
retını. gllıtereceğim. Türk köylüıü 
nazarıyatına vakıf olmakla beraber 
tap tatJnr Jl ne mahıul verebileceğini 
kendiıin ı· b ' . . ce ma um azı alametlere 
ııtınaden ahvali cev . . lh 

vıyeyı ve n a-
yet meoaisinin hesabını aklı 1· ·ı d il .. , •e ımı e 

e ır nluk hayatını kat'iyetle t . 
t . t" E ayın 

e mış ır. ıaıen var 1 b k f oan uço 
eyyaz kabilıyetin yetiıtirebileceğ'i 

u•uvlar ve hiç doğru yoldan taşmı· 
yan memleket aklı ıelimine darülfü

nun da hakiki ilmi telkin ve tamim 
[ Mabadı 3 ilncil ıyfanıııda 1 

TESLIHAT BAHSiNDE INGILTERE iLE UYUŞACAGINI iHSAS EDEN AMERiKA 
REISICÜMHURU M. HOOVER VE AiLESi 

Londra, 8 [A. A] -
V aehingtondan Dally Ma
ile bildirdiğine göre, Re
iı M. Hoover tahdidi teıli
hat meı'eleıi hakkında 
Amerikan milletine yarın 
bazı mühim tep~iratta bu
lunabileceğinden il.mitvar 
olduğunu ihsaı eylemiotir. 

Londra, 8 [A.AJ - Vaahl•gton-
dan bildiriliyor: Tatil devrealnde 
olmaıına rağmen fevkalide ıuretta 
içtima eden konırrenin rica Ye ar
ııuıuna tevfikan M. Mac Donald bu
ırün lnıriltere ıeflrinin refaketl~de 
meb'uaan ve ayan mecllılerlnl zıya
ret eylemlttlr. Meb'uıan "'.ecliıl~e 
ııirdlği zaman bir alkıf turanı ıle 
kartılapıı M. Mac Donald Irat ettiA'i 
k11a bir nutukta fnglltare va Ama-

rlka teaiaab ıiyaılyeılnin yekdlfe- W aahlngton, 7 [A.A) - M. Mac 
rine benzeyitlne itaret eylemit Ye Doaald W aahington' a avdetinde 
ayan meclisini zlyarf'ti eınaaında Kapitol'a ırltmiş, meb'uaan ve ayaD 
Irat ettlA'I bir nutukta lngilterenin mecliılerlni :dyaret etmittlr. M. Mac 
ılyaıeti hariciyesinde Kellog mlıa- DoDald, bilha11a ayanda, ıu bey•• 
kını dalına rehber ittihaz edeceği natta bulunmuştur: "Ne Ingiltere •• 
noktuı llzerinde ıorar ettikten ıou- de Amrlka -llter birmillet ye ya 
ra bu mltak ahkimını yalnız deDil- millet ırrupu aleylnde bat~ ~et• 
deki kuvvetlerine değil, fakat ka- !eri hariç te bırakacak bır ittifak 
rada Ye havadaki kuvvetlerine dahi akdetmlyeceklerdir. " 
tatbika karar vermiş olan lngiltere Washington ,7 [A.AJ - M. Mac 
ve Amerika araıında bir harp teh- Donald ile M. Hoover, reislcüm-
llkeainln zuhuru bundan sonra kat'. burun ıayfiyesindcn saat 10,S de 
lyyen mümkilnıuz olduA"unu te bun- dönmlltlerdir. Biraz ıon~a !u mll~
ların her hangi bir devlete karşı bir t ek beyanname netredılmıştlr: 
ittifak aktetmeleri mevzuu bahıol- er "Milletlerimiz ara11nda ihtilaf 
mıyacajiını beyan eylemiştir. M. çıkmasına ıebep olabilecek bütiin 
Heover'in mlıafiri aıfatile M. Mac meı'elelerl bariz bir oaminıiyetle 
Donald ile kerimesinin ~erefine bu tetkik ettik. Bu ıahada memnunl
akşaın bGyük bir ziyafet verilecek• yeti mucip terakkiler elde edUmlt-

tl tir. Milkilemaler devam etmektedır' , 
" 
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ttfto'ei-ıer! HergDn bir mese'I• -
iŞTE, ORASI ••• ( Şehir 

.aa.,a um Wr ..W." •"-- l &e.,otlu uri bir e.wwlr. 
6adaki •• killılelerive~sok .. .Jar... Deyeceblaiald her..,.. .... c vııavetta ) c Mubadeied•) (Defterdarllk) 
• ... tte memlelıetia .,_m.n, kude pek çok ecaeltl ••••ttml• - - _ _ 
..ıı1p1er1 elueriyet der•ce•ink• de- Öyle detfL Oralanlald •cae......, Tali encümen Komisyonda dün Gayrimübadiller 
.... Jabaaea olarak 1..-ı qadllerlala 

.. !::-.=.:..ıı:-~:.;:::.~ !e~~:: ;:rd;~...!::!' ,=•! işini ikmal hararetli bir heyeti idaresi 

..._ ..ıtauut. oaua aauı rum- •aktadırlu. Bl&lmldlu iM •• o, .-bn k •• d• • ti• Jd d •• d ) d 
••• o• .. • ... ..... ... ı..ı., •e o ... e e uzere ır ıç ma o u un e top an ı 
M.leab.. Bir ferclha hiç bir milliyeti olma- __ 

Bir .. ,•a• • a.. lehllJim. mak, acaM, 0 fert lfi• IJI •Mir? Vll&1etle Em-etla tevbicli bak- Muhtelit ıaGbadele lr.o..ı.,_. GaJri•ilNMliller .... t.,.tl ...,._ 
_ Lelap WllnaUtab? Bu malalGldar fta17aya, Frauaya, kıU. tetldkatta bulunan taB •dl· heyeti umumiyeai dQa de bitaraf ti idarem dGn toplulalfbr. 

Masal ve 
haklk --

_ Yo. .. kl •.a., fitaeler orada ecaebidirler, mea ••ıffeatnl ikmal etmek bere- rela M. Holıtadın rlyuetl albada S. lçtl•U• tenlatm ..ı. ... 
b d ı_ d-~ d' En b b nlnden itibaren yapılmuma karar Haata11 bir radlyo •aldaa sS 

Bir .&teri re••• tarlı. lilda ura a .. e bpla taYan aa1 ııçaa. ar. dmen tiıadiHk raporuna araretli ir içtima akdettl ve ••· verildltfnden, tenlu Jtıteainla ite- lnGne •etiri-lar. GlSz, W.I fil 
pkl• tlrk tletiL lara beaziyorlar. hamrlamalda •9'rul lnaluamakt.d•· zakerab perfembeye tehir eyledL DG- hemebal aalap kadar lataç edilme- • ~-· 

_ S- wla? Hamdullala Suphl Bey Efeadiaba Rapor laaurlandıktan sonra bGyGk nkG içtimada ıerek türk ıerek JU• al ew ltlNrile haW edllmlt*. ali unalu..... 0
• "'1•• 

- ? .. ? Bu btoBlılm. kulakları çanlaaıa. Acaba Beyofluntla lıo•-.,oa içtima ederek raporu Wı au murahhaalan bitaraflana muh- Gelecek aab slaG heyeti idare &flyor, ta BerU.Mld doktoru• ....... 
Bir tip:.,._. ı.1t, fakat tOrkçe her klSfe bqıeda ltlr ocak açuls düa ,Wea •~ireeek •• •u-"k taraaı hakkında noktal nuanaı bi- tekrar toplanacak ve te•zlata• naacla ayaaya aluedlyor. lflt pllll 

Ye &u.uea11 l>IDyor, oalan da fu tufeylilere bir milliyet ibda ecff- .örGrae DaJaUJye vekiletiae sande· Udrmitlerdir. ........calıbr. yok Doktor 7aa•ald Wr ~ 
Jaaht llylüJOI'• lebillrmi? Buyuracaklar ki bu mah- -Heyeti murahb ..... a tekrar .,.. SU.ya kadar teniat ....... ,,... ,edaG ••Je• eller fibl •...--

... tip 
4
..._ .,.., Wda nmaca l6katt- bize ne faidel Ba •atalaa recektlr. aanlılann lt1al ettikleri emlak laa. Pilimt bulwaacakbr. hlr •J ötedeki bir teldrd• ...,_ 

Mim-. ~a.ıı, detildJr. Reımi h ... ~. ,.,. ( •manette ) ldwıda tahkikat .,apılmuaaa late- ( A ) .a.a .. o inceci• iaeeJ• •• 
b 1 halkı _ • _ mitlerdir d 1ly6d8 edl1or, tethiMI ko-or " ...... Btr taae daha: tilrk Yatandap, tan u nıa tam Jilzde 7S l ...._ _________ ....- • ..__. ____ ı,______ ı-ı 

-Lu..1• • -'dit lf denilen alman tilrktGr; ilat tarafı aiyui ve dlai Kar makinesi Dilnkü içtimadan sonra bitaraf Baroda teklini bildiriyor; ,as .. iyi ol11JO'• 
7- .... r• v _ · illa ı d reis M. Holıtat bır muhanlrtmlı:e FelUlhı •u •uclzeıl karfm•cla .... H••• kiti bir dilden b .. kuını .n.apıt ıyon ann öküutüaü, tor- L'"-•uetlala bir kar maldneai Ju 0-LLı-_.a Baro mecll..ı •--'bata-·-•-- tuau, tel.esidir. ır-- saca •unlan aCiylemittlr: ır...a - .. ™u deye luıpe•aak fan. 
---,- T t ıaba aı.ata karar verditi yuıl- Heyeti umuml)1e bltaraflana aa tlkl1et olunan Avukat •Yako Eter radlyo aaıtaaı Ue .. km.I 

n ... Almaa, ilkin biç Almu• as amam lSS,SS2 yab-cı. ••... S. •aldae-' tehrimiıdeld muhbtulma tetldkl• Mılacb. a. Saol ef. haldanda 1•-ım ırelea tahkl· ... Buy•'-"' · •. .n_L_ı. ol Lau-? ,_ ~· a& • uzun meaafelere akaettlrmenla uall 

'

•P -a. at..a•lf. Fruaz, hiç ... aunun ıaua- - •- otomeMI a __ ... _. ___ _._ biri Avru• eahada oldulr .. • llerl..U.lftlr. lhua- L--~- Türk olmat k ..ı·ı =-ele L bili -• .. -~ d r- -tuı lcruı için viliyet muhakemat keıfedilmeaeydl zavalla lıuta kir 
Fnm11p ı1-..ı, nama benzer. a enuı er- aa ,_ paclaa ptlrtmefe karar vumiftfr. an ltqka idari itam hu•aat ta mGdGrG Aaım, aYUkat Nuım izzet ve 

• tlplerla cethlerlal Allai' göremiyorum. Dil naaıl çetrefil lM Aeeata De ....et araaanda mu· mevzu balaa olmUfbu. All Galip be,a• mecllal iulbatp olacaktı. 
Ln.._. • 1 duyp ve dGfO.ce de ayı.. L -•- __ .___ u-Lı Tlrk IM1eti muraJahaMmwn tü- Yalmı ıeldDerln tet.rda aldl 
uu.; Ca aa~ 6 ...,.....,-. --.ane emaaete ~•- •••u edllmlflercll. Bu tahkik heye-

.... rua defli; enaeabıl yanaf '--- nılaya dalıil olmlaraekça lt...ı.r 12,711 llra1a ..ı olaeakbr. b:ıa:~::.ltial ao111JOmuaa. llnt, ti icap edealerdea tahriri iatizahatta t11leddun~~; uzaktan •lrmek me~ 
ermeal, btollklerl .e fraaaız, " yamuı mutHuat 0 ak buia bir Maldae S ay Hara , ... rlmlze buluumut •• h.aıalan te.,ıt etmlt· leai • ... ı-..ak Glntllıri __. 
.._...__ .. ..ı___ L..-'L y-Ludileri bayat aGrebUil'ler. tlrtlle L h b ı__u Vakit .................. •I- l6viıioa. •-r-. - uwma- ... B alaali •• cea Ye em Of aaauınm zakeraba de• ... pertema..,. lua- lerclir. Heyet yakında •ecllat fnzl. 
çetlıll. u Ji kedl1e bemeubllir Oaeriade bem de kar lstüade tec· kılmıfbı. bata raporuau verecektir. Geçea •yua 1011unela ..... 

• •Kozmopolla,. aerealdlr? Bu mlJk? Kecll, iaaaalar aruıntla 1-.. rGbe 1apalacakbr. Kar yatmadan ( bt't te..Ohelerl Lo..trada 1.,.W.. 
1tu ... .,. IMalmak içim bo,ak bir yaa Jetin• nhfi hayv-dır. Metle- evel maldae te•elfttm eclflmlyecektfr. Mahk•m•d•) ekınPr mektebi MalJye YeJdU Snowden tecrlöep 
selll ........ BeJofha. Bu ucultealn nl1ettea çaplealr, fakat cllter eWI Makine kabul edilen tartlara ' r- nazaret etti •e ilkin kendi teki 
....... yer yGsGDde yoldur. Evet, hayv-W tlbi bir it ...... nıUvafık rlSrillmeı .. emanetç• Ga.etecilerin dat1CUI TGtGa inhisar ltlareli tarafuadu bOtGD ratlly• l.ta11GIUna ...... 
NeY Y.nta Wr CMaotowu. Çla Kendilerinde uzakta.. yak•adan tealllm edilmeyecek otur .. acenta frtlta ••elem dola~• JW• eksper mektebi aplacaj'I yazılmlftı. rClWü. Oaclu •an. Mueal ile 
telarl YU1 f9 kadar ld ahalW ,. bir istidat flrseydim te .... allle- biç bir .. y talep edemlyecektfr. mt tlrkçe paete'9r U.Jlalae Usaae Mektehe firmek için 80 talip çık- birlikte, 1900 da teı.b teırraft ..... 
btıılm.... "81Wir. rial ileriye alrecekti•. Dahiliye .eklletl, •eçen aeae olun- da•aam rl.,..._ ...... mıtbr. Talipler anınd• milsabaka lan Sir A. Flemin• •lSrilldL W 

Kale •Maden Pankalbya kadar Fakat: Kırk 111bk Yaal. olur lat lçla yudan bqlamak lzre bazı lldnd cua mübaı•a deYUa l•tihaalan açılmıfbr. •.nen bu aiatem bAlA tecrlbe 
...... -.rı1et mlWJet buauauada mu Klai? tedbirler aluamuıaı ema•t. teblil edilecektir. S.,tbald ...... •u- halhuledw. Resim kaçak •• bula-
pvaudur. Bir ~~~k Anadolu~..ı..~-~r- etmiftl. Emaaet tlmdllfk amell bir =:ın=•k~=-= tahlrllrat Mekteplere t.ehacilm nık görillGyor. Uldıa çok .ar..-. 

P.....,t Wı feY lfue etmez. •lf • .. Ulvril,, ler varw11 ,_..tu tedbir olsak kar maldaulal alaıa• Bu .... U.. " orta mektep- buaaa ela eluildilderi bale Mllllıt 
Bu ... -lanlucleri .ıJli tlb otlu hacı Hllaeyla. Mehmet ima lda ldlfa tMleoeldlr. F IUYI ,_ ~·~·- lere ,._.. _ _ı··· raaL....t 8 - 10 ..... Zaten hw , ... l•t ws..a... ..._._ 

.,. • Aa•eliki. DBrt defa hacca wfdea -~-• ~'""''" Ull..n •- r- .....---llte ......... • 10 liralık yuak denberi emsaliıae te .. düf edilmiye- mamıf mı "idi? 
Sbe ,...j ._ ._ __ _._ . Hafız · Mihalaki. Mlaldlrat iahlaar mlcliriyetl ta- şa,le taaaYYUr ediala: On .... 

n •..- ..-11m: D-L-"-ttilderim .... •Wlyetle..tal Be.._ ele ıt linl k ..n Aa.A fı _.__ --~-...1- hali cek derecede bllyOktOr. Eu meyan-
Tlrk ntudq'--ı i"''·cle 1,480 u.a.c • n • ı ı-z•- ra •- = •7 U1n111Ua •ara bir arkad .... ız R~ap .... ~ t ti d 1500 11-a ., __ , __ laaklu ...1 r_ faalı'_... •• = --L da İıtanbul IİH•İD• rajbet cli.ıırer --ı w*• .... ... fraauaea, 84 Gnfha sapı mı ar ır. .... ya ••~uar D•• ........ ı··- - ~ 1'11111 • rfdiyor. Kendisini 3deıalf81ak. Tel· ... ş ht O Lf aet alfe..ı.ı ... .a tabldkata ı..--•· imalltaaul. 89 teaeke 5a. mekteplerden fazladır. lnrilaee, m lalD ltalyaacadar •• u yazımı mu ..... eaa ar ·~ • .....-· side bir kaç : - All6 • .061 Arkacla• 

ltu ~ tlrkce bilmezler. bey'etlae ltkaf ediyorum. ıaıılanhr. MGfettlfler h tahkikatta !'f~~.:a';':k:~: . ....., kaplı latanbul liaeaiae timdiye kadar tınız lıtanbuldald ahizenin üıerla• 
--...... __ .... --&.:? CELAL Nuri mGabet bir takım delili elde etmi· mGracaat eden talebe, mektebe konmuf camın Gatfhaclel Bir bl--"-•_. _. - ti ,. B.ndu Ntka 119 kaçaka •ala- 1 nauıı 
4,29S tirit anaant~adu, 1,005 e ' um.,• •...u.dttlr· aaruet o arak kaydedilmektedir. hem rlSrGyor, hem ifidl1..-. 

tiri& w..,..a... 941 tGrk fulalclen, Çoculc bah~ Ben.in fıan Kayıt mlddetlnin sonuna kadar _ Ata beJI Niçhı l&m....., ,.,, 
m tllk ....__..., • tlrk çer- P..... .... G•U.... parlaMa OkturtaTa .........._ _. ..._ Le • tan @_~or •tlracaat edecek talebe milltan aıyor? 
kut ..... ~ tllJ bilmiyor. 13,847 bir çowk bahçeai açılmıtb. Çocuk- die benzin flatlanaın teıayOt etti. Lehistan tütin ialaiaar •iclilrle- •e-çmn vlJupn~ nıc!u ... ,. .... _ -·· - ısurada pce JU'IUt tra• 
tlrk ........,...r, Wdn ortodokı lana böyle bir bahçeye flatfyacı ji laaklaatlald iddialar dofru celfl· riaden M. julyan Houraki De Aa- umzet kaydetmeti muvafık bul- atlea. 
• ., ....,.. al, protuta• mı? Ha- r6aterileıa tebacilmden belB oltla. cHr. Enelce heazlnla ldloaaadu clre Savidia dGa ıeluimlze ıel•'ttlr• mafb&r· Ka11t müddeüain aonunda -Ata ı..,ı Ba lw lrtl 1191 ql-
Mrlerl rok. o kadar ki, bir ldfl ipn kuntu bir kunt ...... rami .....,.,... Burada bir Ud .. ,.. lrala•kfer .. •lracaat eclea talebe miktan .... mGyor musun? 

2,75' tlrk. tlrlqe blbalyor ve aahnc•t• on çocutun blndlll rl- da. • ren• detftmlf detlJcllr. mGbayaa edilecek tltla lfla tlth _., .. -etine bildirilecek ve ema- _ Hayırl Burada yu, onMla lnf. 
_ __. ..1111--..1_ L....L- 1-L- le rllmOt Ye hatta hu ylatlea aahn.U ,., kif. I inhUar •thllrl Behpt laefle tiri• __ .....__ -rileceL emre aor" e me-

•-- --• -.- ~· r • ı 6" O BU manı .. oelderdlr -~- ...... .. • - Neye bratııznn? 
k lanlmıthr. Bu aalaacak tullr Mile -r • .___ L- d--•- til bat:a 

0....,.. Bu-"n Ceml•eti belecliJe topla- ••wrte fU- aç ...... sure e un Y b 1 G br 
95S tlrk" •lalGmaa, " -- eektiı. •• J B• • il". 1 L-1- .. namsetler uıl talebe olarak - • u ece yarın •f8 • 

J- ....... ıara teYldfahu maq ırnayeı e"'Ja """''" Blzum varl 
laudl. .. harl.tiyu? Ya ae? Kendi· Tapu umum madara ita• .......... halledecektir Hbaayel etfal eemlntl ...... kaydeclllecektlr. - Geceler hayır ofaun. 
lerl .. Wlal1orlar. Tapu mic:üri umuaiai Abf Bey K ba kJ;m da tebekeal lctllaa aktetmltflr.Bü letlma Emanet, aektepte iatiabandan Su , -•-Şı. nk•mlar hep resmidir; Bat- a ' ~·' raıı da 1.1.1 __ __. -&.L-1 ___ a_ ___ -...a- fala ... be ••lmuım muvafık rör- -C Na da •ündüzler bayır ur 

-hrimiıdeki tefti .. b111 ikmale"-'-· nama7- ....... ...--..... ·-... ...- -r 
Ye'k&let wa.t iıltatlatllr .... ._ tb-. Abf 8. kp Bunaya •••t Bakkal. U..., •aaa•, ... kçı edUeeek ..... ltalo laaklnMa __.. o H•aa daha pç mGracaat _•_•·--· .......... • --------
tbla •.Ull aetlcelucllr. edeeck, Buraa tapu ve kadastro fibl eaaafıa aatbklan mevaddı tart- mukarrerat lttUMaa ..ullllftlr. Bale ••..ı.r KalMtat llMalae devrecllle- Bıwday ueli'V#lr 

.......... Mkeneabain binde .94 ltleriııi kontrol ettikten IOara laaıre mad- enel kaba kltıtlara koy- kiaaa ua•ta 1'la• .... ........ oekludlr. -e e J -

huca .. ~. Tafatlltl (Kealr- siclecek, orada da tetkikat icra ey- ...ıan .. ec111 ... ve zabıt.al bele- cektl.. Hbaayel .tfal.,..... lılr tle • Bir mlddettenberi Anadoha-. 
len lllfa~erul)ı cliy•J• de icap eden talimat •eril- ça,ta clau ..... ee1ıt1r. ~-••• .-~'-r Lon.are·ı· buJday me•rudab aulm11ta. n ...... 

25 W.. ~ 7 1tı. ltalJan; lediktea 110ara tekrar .. brimize uıUHA e..,.ne il e· o cumadan beri teluimbe .,;r..; 
s,• Rll S.-......., S lala mrpı a•tlet .. ecektir. •ltffrBa. mı 1-.!--1- Reıadiye driırun1t& lılalll pailer eeml,.tialn .... bat4a1 MYldyab b.fla•lfbr· Plra-
2,411 ...... "f& ..ıtaz; 2 bla ~ani e-RwrlHUtf R •••diye drltna.tının takattl- ilk konrreat hu ayua ylnü lletiade uya Wrdea Wre Mtday ........ 
frÜllll l,IOO .ı.aı ı.- anaawt. Yeni tayinler a..,.. .. ._ teaeulla ıGalerfnde ala baakadaa latlnlach hakbt.cle tıDplaaaoaktır. Kons..-1• Aakan•• ftatlar Gwiae tuir ,.P ... " • 
Fakat .... -a•• ....... ,... e... Anaant klSy polis merkez .._ ylk arabalan Ye ka•,..._.• teate cereyan eden •ulaakeme Mtiee- olacatı yazıfmıfb. mek fiatlan bu,a.d.. ltiMna 1• 
lana .... ,.... .. klea ,......_.., muru Fuat B. AlıAl'ay merkez ... •P k•eYet 7aparak ıenk pe•k, lenmif, fakat takaiti al•ıt olu VerUen mafClmata rlre koqre para dGtmClftGr. Ekmek ftatlan ... 
hak•etta tlırkll .. ••-il ....... maru Sadık B. •• Miltafwrllı ••· prek 1t1J1k adamlan taflmalan ba•kaaaa ftldll rüatauh ... du latanbulda aktedllecektlr. Koapeye sflacl.. itibana 16 1uanta •tala-
alt , ••• •· ku ••murlutwaa uldedllmlflerdlr. Emaaetp ••edlbalttlr. karar ltau telaU eclll-'ttlr. 18 ıube lttirak edecektir. oaktır. 

•••• romanu 7 

An nanın 
Cinayet' 

Y .... ı S~01 ... 
- s..- ppt taWI bir •ad· ,. ..... 
Macl .. Vealtherby batırdı: 
- Tabii mi? Halndeld llka.,t

litf, alaka11lhtı rGrmediDia mi? 
s.ttla clMi ki • 
- ..... dlaki ......... 

bot ...._ W. ka.._ •kl olmama· 
aına lllallP Jeldu. DGa oaa .a,le-
dllim ,aıderl .............. . 
buı...1.-k Wç Wr kMaa ta.uaı10-

,,rum. Eter lnvan ela ealar fibi ol
.. ,. keacliai ile ...,..ı olmaıdua. 

Gtia Waltıa.rbJ tlbl bir~ ...ı
aemauaiye evlenirim. 

y .. h kadı• titredi •• tiddetle 
Smitiae dotru döndCL Detektif aö
aüne cle.am etti: 

- Koıkmayua, hiç &yle bir Diye-

tim vok1 
bt• annesi atar bir taYUrla 

mu"9bele ettiı 
- BüiklaJ Sizinle olaun, lıulln 

niyet a.WW batka bir adamla olauıı, 
_evleaaeaiai çok lateriaa. 

Çbkü ODUD lçia bclivapaa ..... 
ka kvtulut çareel kaba... Fakat 
taluaf 41etil mi? tlmc:llJ'e War o•· 
•ala laerldm alakadar olda t. bep· 
al de... Ôldülerl 

5-ltlu 
- itte talaaf dedL TeceHla et

mit ılbl ••- ama kerbn..W. 
alakadar olan bGt8a erkelderlra U• 

aal olup da 6Wllderlal aoraltlllr mi· 
yhn? 

Madam W eather~y'.. )'ld acı 
bir lf ade baılacb. 

- Harpten evveldU kııı.u san
ki bir ,eaaaet takip edi;rorda. Ha-

ber .Wıiua• •öre ona ''Ölla Me
let!" dl1• lakat tak•ıtlanufe .... 
ce, ltaalana laepai ele teucllf ..,. 
kaza neticesi almiltlerclir. Ma-ft 

eter bizimi• teldlhls r~rlteeebe
als, bunlan bilmeald leterlm. 

Smitb hem agara içiyor, hem• 
dinliyordu. Y alnı:a aranra bir iki 
lakırdı a4yliyo,. bu surette Jqh ka• 
dıaıa unuttutu bazı tefemaat bak· 
kında mal4mat alıyor da. OpuCÜ• 
ti .u idi. 

- 1913 de Anna. bu umu 
•6rüttilj1laıGz allelerdea blrlae m .. 
nıup bir deUkanh u ............ ... 
bu badiae W eatherby'alsı Doag ı,. 
lan4i'daki kö,k'1ııd• olıauf1 bw mip 

.... betle de klçlk bir mtlaamere 
tertip edlbalftl. E..te a.uıu- al
fADh pcele.,ta lautaluch, aaMlu 
ela aldG. Alel'aeele pptbtmaa 
•lteha•ıalar fafU1P k.aWılar, fakat 

...... kanda ••••t, ,.ıu n1a 
im ı:ehlrll ha~-ıana .....,._ bu
.. Mr sehlrcle• ileri seWllbıl sa,. 
le411er. Fakat cesette Wc Wr 1ua 
e•anal 1okba; beki..ı.r .. hlrla 
kana na11I kanfbflm Mr tlrlll aa
byaawlılar. 

Smith: 
- "Tox albumlne,, lımlndeki 

zehir •• •di. 
MMam WutMrb1 laaJNtl• MJ· 

lard: 
- Ta keadbi .. Nasıl bildbıiz? 
Detektif cevap '9erdl: 
- Vaktlle zeblrler hakkıda tet-

1d1uıtta bulunmaftam da, oradan 
bili.,.. .. 

T- irtMi yu ı•ne aJIÜ k6fkte 
otul'1hapmwı sırada iki aenc Aaııa
ya "kur., yap11orclu. Buıılardaa biri 
dealade llurku aablWea fula 
uaakf .. ıp -boplclu. 

Smltlaı 
- Kazal dedi. 
l\(adam Wealtlı.ny cevap vadi! 
- Elbet. Botuı•a ba4iaeabaia 

ıeee41 cliter clell"--11 Mat.a.n4a, 
ert-.i ili" tıpkı bir •ae eYYel 
alea ıenç ıilıi öldü. Hekianler 

,,.....dılar, etrafla tahkikatta bulun-
dular.Hiç bir netice baaal olmada. Sa 
aeferde bulaaan .. hlrt kolera " 
kutpalaa laaatahldan... ı:ehlrl.e 
benzettiler; fakat hamlenin bu de
rece ui oluıunu bir türlü izala ed
emediler. 

Smltlaı 
- Y eu " tox - albu•me .,1 tle-

dL Tuhef.,. · 
- 1915 aeneal .... biri .... 

alclcı. O tui .. te Aana Franaada ... 
Ubl alamer hinaetlade Wlı hareke
thldea •••el ke•••· .. talip pk
mıf, fakat kızım harp bitmeden e•· 
vel ee•ap YenDek latememlftl. 

Madam '\Y eatherhy luzına taHp 
ola• o renel Mr dua ran.emlftl. 
Deltkaah AYrUpaya tltmek tbere 
Lıuitaıda vapuruna Mnmlf •• ••· 
IOm talttelbalür hile.mu netleeata
d• vapurla beraber batmıfb. 

O •ktam yemektte Annuıua la
kemleat ıeae hoıtu. Anneal Smlt
b'e endi .. Ue bakıyordu. 

Fakat itler pek fena rlttllf ı:a-
111aa ra1et ıakln 16rilnmeyl &det 
etllnmlt olan Detektif hiç lıtlflnl 
bozmadı. MuhHere pek canh de
,Udl; llyuetten bahaediU1orclu. 

Weatherby demokruialn C.ma
blrl mlttehldede senle Jls tuttu• 
fUH llJlecll •• bu ...... ita &mit. 
b'ln mGtaleuaaı ıortiu. 

.Smith : 

- Demokrui cllye bir ..., bi~ 
bir ı:emu me.eat olmamıfbr. 

ÇGakG mWetler hiç bir aamaa 
keadl kendilerini idare etmezler ; 
bir çok vatandaflar latibabata itti-
rak ebaet• bile lfeal1orlar; iftiralı 
et.ler bile bua ylluek aeldlu 
tarafuad- lclan edilmeleri aukad· 
elerdir. Mea'~ ea mGaalt tekllcle 
dGflallae bile, n.,t lmm netlceal 
mlatehlplerln .... tt zeki aeYlye-
aladen yllıaek olamu. Halhuld bu 
ı:ekt bir milleti idare için klfl de-
tlldir. AllaJa latilaap 11a&ıdıtı11ı tut· 
m11or: AllaJa bendeae yapıyor! 

Anaa tam bu sırada 1..U ..,. 
lonuna pdl. 

bıtlmal ld Smith paç lu..
a1ak aealnl lfltmiftl ••• Detektif d.,. 
hal yerinden .kalktı, daha aofraa 
yetl .. eclea enel ~-- ..... 
leılni tutup çekti. BeDd de •011 

ılılerlnl nrf Mla Weatherh1 için 
•lyl••lfti. 

Ama• ........... oturvk.a te. 
.. kkGre IG&um .sarmedl. fabt ..._ 
llkanh yerin• oturunca: 

- Gen't . m6eerret feyler .a.,. u,.....-.. 'lddlaaaıa labat edeMllr 
111lalatl? 

19Plth IOfd'll 

_, Haaıgl iddiamı? 

·- Allall headeH ,.-. ,,~ mectillb .. ., r-ı-

Talaarri memuru: 
- Tabii bllualuıa ıa•lltllllll' 

bakaaaıa .... Allala IMn"- ,.. .. 
1or da ae yapıJW ? 

- Ben ............... . 
laamyonam, fakat Allalua .e-.J o• 
daa emla defUlm. 

Bana• berlrae Smltla ... ki ı 
- Bir •enai fesadu pçea•• 

ona bir toptaa. atdchtaa .._,.. 
ıaek tabii delil aalcllr ? Hlr ..... 
bir•l•Mlrlv-. ......... -
bir ... raıterhıb, ...... f' 

,a.tere,U.. 
Aana ce•ap Yercll ı 
- Çok IJl. o ..... ..-

eaılkl ··-.. 
1 

..... .. 

eıairi 1&.hriab. 
Saltla flchletle ....., .... 
- Allalal 
o-, İm lth9 9ttf. 
- FUat Allahı ......,.._ ..... 
Smlth lr.fttılıflm •erdi: 
-'11 .... culW ......... 

DUDUD'l da ·~ Y ..... 
maUelaeılae naaaltMlr ..... 
blllJOHUIHIZ. Tuiriai .. ,... .. ,,, 
rette h ... p eclebilt,onuaus ...
kentllainl rhteraılpnaa... .,., 
aiz ca:aibei anl:fe 1&aa.- .... 
wa.tw•bll~i•b. ha • .... Al
ı._h, flblerircnm. _.. 

JBlhll ... 
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4 Man ısacıa 1 

Yağmurlarııı 
Tahribatı 

lzmlr, 7 [ Huıuıl] - Bura tica
ret odHına ıimdlye kadar ırelen 
haberlere naıarea ıreçen 19 eylGI 
l929 tarihinde nüzul eden ıürekli 
Jağmurların ovamıza iraı ettiği za. 
tar fÖJlece teoplt edilmlttlr: 

Horoıköy • Sançam • Korağaçlı 
Maıılıa civannda aon oergilerde bu
lunan llzllmlerln hemen klffeıi iı-
1:'"'11, bunlardan tahminen ıekiz 

uçuk milyol' kilo rengini kaybet
nıı, va çOrl!mllıtıır. 
b ~•aba taraflannda da ıarar 
le üyuktiir. Burada iki büçük milyon 

ile. üzüm 11lanarak çürümüştür, 
Aynca pamuk ınahıulil de zarar· 
dide olmuş, malııulün yilzde otuzu 
111•hvolmuştur. 

Salihli ve havaliıi üzümlerinin 
mecıan basan iki yüz elli bin ki
loya baliğ olmaktadır. Akhisarın 
•1tarı yllıde otuı niıbetindeair. 

Vll&yet üzümcülerinin hemen 
~•pal, bu aeae mutazarrır olmuştur. 
d •lı -umidir. Geçen haftaya ka
ta&r Yeni yatmurlardan karkulm~~
t.' lın 11.::llmlerin kurutulması ıçın 
•14' H.ilınekte idi. Hamdolıun ıon 

liitılerde laavalar hurak gittiğinden 
torufarın taıauf etmeıinin önüne 
leçtlebildL 

1 
Plyaoada teretşüh eden haber

b•re rllre Müıkirat lnhfaar ldareoi 
uradan da ıalak üzümlerin müba

Y••oına baılayacakbr. 

Bir çete daha 
tepelendi 

Mardin, 8 [A. A.] - Yirmi gün 
•veneıUe birlikte hududumuzu ge· 
Ç~rken Diyarbekl ve Elaziz havafi
•ınde fekavette bulunan Yado Da
~ahint civarında kanaı da dahil ol-
utıı halda aveneoile birlikte imha 

tdilnıiıtır, 

• 
lzmir tütünü 

lzmir, 7 (A, A] - Çekoılovak
~ ile ticaret muahedesinin temdi
I dan aonra mezkQr hükQmetin 
lı3•111İrden mübayaa edeceği tlltün 
u" lllilyon kiloyu tecavüz edecek-

•• 

l\.redi kooperatifleri 
•ı lzınır, 7 [A.A] - Vilayetçe kre

lta.d koopera.tiflerinln ıene batına 
ar hep • · ti ti aının açılaııt bulunacağı ku-

•ın~ e llınit edilmektedir. Sene ha
' a.la'l:Un itibaren köylü kolayca para 

eceı.t;r, 

ız-a lznıirin imarı 
tket lr, 1 [A.AJ - Bir ecnebı şi

on 
llltlı; Gır •enede mukauatan öde-

" inıaata telip olmuştur. 

Gi.ı,..· • • b ... ımızın ir heykeli 
r .ı\ınaaya, 8 [A.A] - Gazinin ka-
1ı:1tk oda yerine dikilecek tunç 
lı Y eliain küşat reami cümburiyet 
•yr•mında yapılacakbr. 

Çinde musademeler 
Moıkova, 7 (A.A] - Tas ajan

~11• l<aharuk'tan bildirildiğine göre 
ltı anha. iÖlü mıntakasında bir Çin 

, tal aokerfyeai Sovyet toprağına 
lirıni•tlr. 4 EylQI tarihinde Mançuli 
llııntııkaıında in kuY•·etleri Rus 
:ehaıaından b.r çak kimseler! kur· 
llna. dizmitlerdir. Kuva mıntaka· 

:ıı•da ve sahillerde de ayni veçhile 
daarruılar icra eJilmi olduıru bil

lrilmektedlr. 

Romanya Niyabet 
meclisi 

Bultreı, 7, (A. A] - Nazırlar 
llıecliıi Buzdoj'aDJn halefini İntihap 
etmek ilıre milli mecliıi ' Teırini
evvelde lçtimaa davet etmiştir, 

Fransanın teessürü 
P.t C•riı, 8 (A. A] - Relafcümhıır 
1
• · oumerg, Romanya niyabet aıec
ııt aza11ndan Buzdoganın vefab 
lnünasebetile ıabıi taziyetlerini Ro. 
lnanya ıefirine bilJirmiıtir. Diter 
~&raf~. M. Briand a teırifat müdiri 
mumıaınl tuiyetf teblita 111emur 

etınittir. 

(.ar-1mlıa l }-, HA 'U , 

Atlırııadl.aı 

Cihan sulh 
kongresi 

1 Efgan da 

Nadir il. Ka
hile yürüyor 

Atına, 7 [ A.A ] - Cihan ıulh 
kongresi Papanaataayu'nun ri yueti 
altında açılnuştır . Papanaltasyu 
kongrecileri ıelimladıktan ıonra 

Yun aniıtanın ıulha ve hürriyete 
olan muhabbetini izah etmiş ve 
Yunaniıtanın hıırpten ne kadar acı· 
lar çektiAini ve halbuki sulhun Yu· 
nan'•t•=>B ne kadar müfit olduğunu 
herkczin bizzat mütahede edebile
ceğini ıöylemiıtir, ve aulh sayeıin
df' Yunanistanın bir buçuk milyon 
mülteciyi iıkin edebildiğini ilave 
etmittir· Müteakiben diter hatipler 

sulh lehinde bulunduktan sonra ıulhu 
şahsında temsil etmiş olan M. Streoe-
mann a hürmeten ayağa kalkılmıt 

ve gerek Alman hükümetine ırerek 
ıe müteveffanın aileıine teesıür 

telgrafları gönderilmesine karar ve
rilmiştir. 

Atina, 7 (A. A.] - Sulh kongresi 
Balkan devletlerinde idari mes'ele
ler hakkında tetkikatta buiunmağa 
memur bir balkan l..omitesi tayin 
etmiştir. Kongre, bütün cihanda te
davül edecek bir aikke ihdaoı tek· 
lifini kabul eylemiş ve lngilterenin 
Filiıtinde yeni kargaşalıklar çıkar
maıına mani olması temennisini 
izhar etmiştir. ----
Prens dö Gat tayaresi 

Londra, 8' [A. AJ - Prenı dö 
Gal tayyare pilotu tudiknamesi al
mak için yapılan imti)ıanlan mu
vaffakiyetle geç,,.ı•tır. 

R ... 1J ©4l 

Son kahili 
sevk haloıı 

Londra, 7 [A. A] - Hava iş
leri nazırı Lord Tomson Hindistana 
R-101 isaretli büvük lnıziliz kabili 
sevk balonll"' gidebileceğini ümit 
etmemektedir. Bu balonun uçu• 
tecrübelerine yakında başlanacak
tır. 

Alman 
mfistem lekeleri 

Londra, 8 [A.A) - Almanyada 
otomobil ile 2 bi:ı millik ı,:, •eya
hat yapmış ve Almanyanın bütün 
mahafili ile temaH ırirmit olan lort 
Rothormere, Daily Maile yazdığı bir 
makalede ezcümle ıunlarJ kaydet
mektedir. 

M Şimdilik Alman hükümeti ln
ıiltereye 111ütemayil ve müteveccih 
olduğu için muzaheretimize liiyıkbr. 
Pruıyanın meydan okuyucu ve mil· 
tearrız aokeri ıiyasetf temamile te
rkolunmuştur. 

Almanların en büyük dertlerin
den biri müatemlekelerlnln ııyaıdır. 
lngiltere hükllmetl Veuay muahe
deaile elde ettiği Alman müıtem· 
lekelerinden bazılarının Almanyaya 
iadesini derpiş etmelidir. Togo ve 
Kameron müatemlekelerini Britan· 
ya imparatorluğunun temamiyeti 
mülkiyesine halel getirmeksizin Al
manlara geri verebiliriz. Böyle bir 
tarzı hareket Almanya ile aramızda 
mevcut ıon bulutlan dagıtmağa ki.
fi. gelecektir ki bundan en ziyade 
cıhan sulhu müıtefit olacaktır , . "" 

Allan Cobham 
Bondra, 7 ( A.A J B •t - rı anya 

adalarında yirmi hafta hav • b' . aı ır 
devır yapan meıhur tayyareci · 
Allan Cobham'ın yarın Londra;= 
avdeti beklenmektedir. Kendlıi bu 
oeyyahabn bir taraftan ahalinin ta
yyareciliğe gösterdiği alika ve do. 
yamı artmak ve diter taraftaa 
mümkün olduğu kadar bir çok in. 
ı!Iiz f<'lıirlerinde birer tayyara ka. 
rariahının teılıini temin için yap. 
mııtır. 

Yaptığı teşvikat neticesi olarak 
lngilterede mevcut tayyare meydan
larına son bet ay ıarfında yüz kll
aur kadar yeni meydanlar ili.ve ol
nıımuıtur. Sır Cebham ın uzun uç
Ufll eonasında 150 kadar 9ehri zl. 
yarat etmiı ve 20 bini çocıık ol· 
mak üzere binden fazla tayyare 
meraklılarını tayyare.! ile uçurmıt• 
'tur, 

Moıkova, 8 (A.A] - Taa Ajan-
11 bildiriyor: Leh1<r vadlıi tarlklle 
Ye mııvaffaklyetle Kibll üzerine 
yürümekte olan Nadir Han kıtaatı
nın BalihiBLır tabyaaını ele geçirdi
ti ıöylenillyor. Kahilin varoılann· 
da muharebeler cerryan etmekte
ıiir. Hablbııllah hükQmct merkezinin 
mildafuı için poliı efradı da dahil 
oldıığu halde bütün kuvvetlerini 
ıeferber etmiıtir. 

Dornier tayyaresi 
Berlin, 8 jA.A] - Fridirichıha

fen den bildiriliyor: Dornier tayya
reoi bu oahah Konıtanı gölü üze
rinde uçuf yapmıf, bir çok ecnebi 
ıahılyetler hazır bulunmuştur. 

Bahri Teslihat 
Tokyo, 8 [A. A.] - Japonyanın 

Londra ıefiri çekmlt olduğl' bir 
teleırrafta Kinun..,sani ayında Lond
rada inikad edecel< olan bahri tah
didi teslihat konferaaına Japonya
nın iştirakini talep eden lngiliz da
vetnameainl almıt olduğunu bildir
miştir. Bu davetname metninin hu

ııiin buraya gelmesine intizar edil
mektedir. 

Başvekil, Japonyanın bu daveti 
kabul edeceğini sliylemiştir. Londra 
konferanıının muhtemel neticeleri 
hakkında bedbinlik izhar edilmek
tedir. Çünkü evelce japony.ı., Fran
aa ve ltalya ile itilaf edilınedlti ta
kdirde 1927 ıeneıinde Cenevre ko
nferanıının uğramış olduğu akame
tin tekerrüı etmesinden korkulma
ktüdır. 

Washington, 8 (A.A] - Gfolecek 
kiinu11usanide Londrada beş devlet 
arasında akdedilecek bahri konfe
rar•rı Amerika hılkllmotinln de lt
tlr•k etmeoi için lngiltere bükQmetl 
tarafından gönderilen davetnıı,ıne 
hariciye nezaretine gelmittir. 

r11nerilr.ada bir 
kongre 

Toronto, 8 ( A.A ] - Amerikan 
meoai fedtruyonunıın senelik kon· 
greai bugiln M. Vllyam Greem in 
riyaoetinde açılmıthr. içtimada İn· 
giliz kardeşlerin milmessillerl de 
hazır bulunınnktadır. Okur.an oene· 
lik raporda fedtraayon bao.nm iki 
mllyon 933 b'n kişiden ibaret oldıı
ğu, fakat bıı mikdarın 1920 aene
sinde 4 milyonu bıılmııt oldutu 
kaydedilmekteclir. 

Raporda bilhaua !atin Amerika 
ile Avrupanın cenuhundakl hllkü
metlerden vuku bulan muhaceret 
hakkında dahli sıkı tahdidi tedbir
ler alınma11 tavıiy.e edilmektedir. 
Bundan boıkn haftada be~ gün ve 
iflnde ıckiı ıaat çalııılmuı huıu
ıunun temini içiıa aarfodilen gayret
lerde devam olunması lüzumu da 
beyan olunmaktadır. 

Yunan komünistleri 
Atinll, 8 ( A.A] - Taıoz adası 

tiltün lmalathanui komüniıt ame
leıl 5 küçük gemiye girerek ılırorta 
11ındı~ idaresinin grev ıamanında 
para vermemek huıuaundaki kara
nna kartı protesto mahiyetinde ol

mak üzre Kavalada karaya çıkmağa 
tetehbüs etmitlerdir. Memurini hıl
kıiınet, buna mani olmuştur. Kavala 
şehri komilnistlerl bir nüınayl~ yap
mıtlardır. Polia, müdahalede bulun
muştur. Bir komünlot yaralanmıt 
intizam laıia ellilmittir. 

Şiddetli bir kasırga 
Hollla, 8 [A.AJ - Şiddetli bir 

kaııria oeyrilıeferi muvllkkaten 
lnkıtaa ııtratmııbr. Blltlln gemi ve 
aandahar llmana iltica etmltlerdir. 

Poincarenin sıhhati 
Parla, 7 [A. A.) - Tan l'azote

alno nHaran M. Doumeri• M. Poln· 
cara ile yarım oaat l'llrlltmilttllr. 
M. Polncarevi iÖren dokt I • or ar mu ... 
ayeno neticulnden memnun kalmıı· 
lardu. Fakat, yapılacak ikinci amo
Il>:ahn . tarihini hen(lz tayin etme
mı,lerdır. 

Tl'~ıiıı: \\C] 9, l't_. - --======= ·-
~©mftır sı~ 

Nasrettın Hoca! 
- Be haddini bilmez kadın ! Bu 
köyde hoca ne yer, ne içer, nere
de yatar, sormadında, bana Cen-

Trakyada biı· 
dekovil hattı 

netteki Isa nın ne yediğini mi 
soruyorsun ? 

I -26-

Hoca o geceyi kendiıinl evine ( 
•davet eden adamın evinde geçire· 

cekti. 
Hem yol yortıınluıtunda.:ı, hem 

ne kadar 0)11. yene açlıkto.n muzta
ripti. 

Hane ıahihi o gece miıafirine 

sordu: 
- Efendi 1 Uykuıuz mu•un, su

suz muıun? 
Nasrettin, ıorulan ıualin mahi-

fetini derhal kavradı: 
Ev sahibi: 
- Aç m11ın, tok mu9Un? 
demiyordu da auıuzluk ve uyku-

ıuzluktan bahıediyordu. 
Buna cevap olmak üzere derhal 

ve hiç düşünmeden ıu cevabı verdi: 
- Efendim, bu köye gelmezden 

evvel buz ırfbi nefiş ıuyu olan bir 
pınar başında ıaatlerce oturmuş• 

tum. 
Bu cevap, bir cümle içinde Ho

canın ne ıuıuı ne de tıykıııuz ol· 
duğunu, fakat karnı aç olduğunu 
ifade etmeğe kafi ve vafi idi. 

Ev ıahibl oldukça şakayı ıever 

insanlardandı. Hocanin bu hazır ce· 
vaplığı hoşuna gitti. O gece ona 
ne kadar kabilıe o kadar izaz ve 
ikramda bulundu. 

Sohbet arasında bocaya bir ta• 
lnm sualler ıordu. Onun bir köy 
bulmak emeli ile taban teptiğini 
anladı. Haline acıdı, acıdı amma 
acaba hakikaten kendi köylerine 
yarar derecede ilmi olup olmadığını 
tecrübe ile anlamak istedi. Sualle
rini d•• · • ttlrdi. Sonra kurandan 
bir ıure okı.dıı, Hocaya da: 

- Sen de ı..u bakayım 1 
dedi. Aynı sunyi Hoca aynı su

retle okudu. 
- Bir ıcy yazacağım, ıen de 

yazabilirmiain dedi. Naaret'.iıı: 
- Hay hay ... 
diyerek yazıl.ıın yazının albna 

ayn:nı cızırdattı. 

Bıınun üzerine köyün e,rafı olan 
bu ev aalıibl yene alay ol.un ve ba
kalım bu ml'drese mollt.sı ne diye
cek diye: 

- Arkadaş! dedi, ben ne oku
du loem ıen de aynını okudun, ne 
yazdı lıem bpkı11nı yazdın. O hal· 
de ıenden hiç farkım kalmadı. 

Binaenaleyh benim bildifrlm kadar 
oen de bildl!tten sonra bu köyün 
aana ihtiyacı olmaz. 

Nasrettin Hoca derhal yllkoek 
alaycı zekilı ile ev oahlbinin ne 
demek iotcdiğini DAiadı: 

- Efendim, vakıa haklı iıeniz 
de bu noktada hata ediyor, y ..... 
lıyorıunuı. 

-Hanırl 'oktada? 
- Siz okudunuz, ben ıle okud:ım. 
- Evet. 
- Siı yazdınıı, ben de yazdım. 
- Evet.! 
- Fakat arada büyük bir fark 

yar, 
- O fark nedir? 
- Fark şudur ki Ben buraya 

üç iÜnkü yolu yayan Yıırııyerek 
geldim, bunca yol meşakkatine kat
Iaadım. Haib <İ siz evinizde rahat 
döfej'inizde oturuyorsunuz. Ne za. 
man ıiz de benim ~bl yayan ola
rak buradan kalkıp ta .. benim 
memleketime geliroeniz benim Jrlbl 
de boı dönerseniz o zaman mlloavl 
oluruz. 

Dikkat edilıln rörlllür ki Hoca
nın bu cevabında ne kadar ince bir 
nllkte ve ne derece genif bir 11kın· 
bnın lfadeoi mündemiçtir, 

Ev oahibl olan köy eşrafından 
bu zat Hocanın bu cevabını da be
gend!ti için onu köyde alıkoydu 
Ye bv ıuretledirki Nasrettin Hoca 
da ilk çıkbtı cerde kendine bir köy 
bula:ıu9 oldu. 

Artık Hoca Nasrettin her ır!ln 
kllyllllere namas kıldınyat ve klly 

meıcldlnde lljfo namazından sonra 
vaız ediy.;ırdu. 

Bir ifln vaıı eona11nda: 
- Ey cemaati dedi. Slzlfı kllyll

nOrün havası ile bizim Horto köyü-

Kemalettin Şökrü 

nün havall tıpkı hpkııına birdir. 
Halk arasından biri kalkb: 

- Bunu neden bildin hoca efen

di, dedi. 
Nasrettin, ogün ıöyleyecek ba.~

ka bir şey bulamadığı için bunu so_y· 
!emişti. karşısında intizar eden bır 
köylü görünce hiç itidalini bozma• 
dan: 

- Nerden bileceğim, dedi, dün 
akşam hava güzeldi, biraz taşra çık· 
tıaı, gök yüzüne baktım. 

Bizim köyün ıenıaoında ne kadar 
yıldız vana bu köyün ıemuında da 
o kadar yıldız Yar. Bu cevaba aklı 
ermeyen köylüler hep bir ağııdan: 

- Aferini .. 
dediler. Hoca artık her gün va

ız <"diyordu. Bütün köylüler, kadın, 
erkek, çoluk, çocuk Hocanın vazı· 

na geliyorlar, fakat köyün konak 
adasında yatıp kalkan Hocanın ne 
yiyip ne içtiğini hiç biri düşünmi

yardu. Yene bir gün Hoca küroiye 
çıkmışh. Bilmünaoebe Hı. lıa nın 
dördilncü kat iÖkte bulunduğunu 

söyledi. 
Mescitten çıktıktan ıonra vaız 

dinleyen kadınlardan biri yanına 

yaklaıh: 
- Canım Hoca efendi, dedi, bu

günkO derste bir nokta nazarı dik
katimi celbetti. Siz Hz. !sanın dör
düncü kat rökte oldutunu ıöyledi
nlz., 

- Evet. 
- Acaba iki gözüm dört kat 

iÖkte ne yer ve ne içer? 
Bu bana pek fazla merak oldu. 
Hoca, kendiıine bıı ıııall ıoran 

kadının yüzüne uzu uzun bakb . 
Köye geldfjtl a-ilnden beri kendi 

hayabna kimıenin aldırıt bile et• 
mcd!:;' ' düt!inerek tepesi atb: 

- Be haddini, vazifeaini bilmez 
kadın 1 dedi • 

Ben tııraya, memleketinize ge
leli bu kadar zaman oluyor. Bir gün 
olııtn fU zavallı boca ne yer, \le içer 
nerede yabp kalkıyor diye ıormadı
nn. Şimdi benden ti dördüncü kat 
gökte tanrı misafiri olan, tanrı zi
yafetinde cennet yemekleri ile hea
lenen bir zattanhhaber ıoruyoroıın. 

Evvela karnımı doyur da ıonra 
tokun halinden bağoedeyim. Y okıa 
aç tokıın halinden ne anlar? 

[Bitm .. dl) 

Adliye vekilinin 
dünkü teftişleri 

Adliye vekili Mahmııt Eıat bey 
dün Adliyeye gelaıişler ve refaketine 
müddei umumi Kenan beyi alarak 
Kadıköye geçmi(l•rdir. 

Burada kendilerine Oıklldar mü
ddei umumbl Suat B. de lltihah 
etmiıtir. Vekil bey hukuk ve ceza 
mahkemelerini teftiş etmiş, vaki 
tikiyetlerlde dinlemittir. 

Mahmut Eoat B. Kadıköden av
deti müteakip müddei umumi Kenan 
B.le birlikte Fatih Sulh mahkeme· 
sine fitml,ler ve bir muhakeme 
dinlemiılerdir. Vekil bey b:ıradada 
bir kadının tlklyetlni dlnlemlt ve 
tahkikini emretmlttir. 

' Atiı .. a borsasında 
Londra, 8 [ A. A J - Ahiren 

Rbyter ajanıına çekilen bir telıraf· 
nameye nazaran boroadaki hava 
oyunlarını tahdit için Yunan hükQ. 
metl tarafından bir takım tedablr 
ittihaz olunmuıtur. 

Venizelos Selanikıe 
Selinlk, 8 [A.A] - M. Venize

loı, buraya ielaıittir, l<endlılnden 
beyanat talebinde bulııuan ıruete
cil•r• Belırratta gördlll'Ü hllanll ka
bülden fevk•lide memnun kaldı
~ını ıöylemit ve hlribh·ile aamlml 
doıt olan Y ıınanlıtan ile Yuıroıln· 
yayı artık hiç bir kııvvetin biriblrin• 
den ayıraııuyacatını ilave etmiftir. 

---Edirne, 8 [ Husuıi ) - Ş.~rk de-
mir yollarının Uzun köprü • Pavlı 
iıtaoyonlan ara11ndaki M • J .!"ev• 
kilnden Kaıtanbolu ve Karaburçak 
Köınilr madenlerine mümtet olup 
tamir edilerek işledllmeai huıusu 
Edime muhascbei buıus!yeaine. ve
rilen dekovil hatb taınırab hıta".' 
bulmuttıır. 111101929 Cuına ırünu 
Kiitat reımi yapıldıktan ıonra kıı
tarlar muntazaman seyrüseferlere 
başlıyacakhr. 

Maarif vekilimizirı 
nutku 

( Birinci ıayfadan mabat ) 
ederse, heş~riyelin iıtikballnde Tlir· 
kiyemizin de ne ıerefli ve hayırlı 
rol oynıyabilecel!I kendiliğinden 
anlaşılır. Darülfünunlar:n millet 
hayatlarında nuıl daima ileri hanı• 
leler yarattığını tarihte, hatta bugün 
etrafimızda ğıbtplarla okumakta ve 
görmekteyiz. Alman vaf.deti Darül
fünpnun kürsülerinde yapıldı. Baı· 
tilin ıaptını tebrik eden, ihtiU.lin 
felsefeıini yapan, mu~akıyet dero• 
hanelerinde isyan uyandıran, muhit· 
ler.nde neşriyat yapan b_ir. ı;>arü!fu: 
nun eminidir. Tiirk tarlhı ıçın ebedı 
ıeref olan büyük debaDJn ylU'attıtı 
ve istikametini tayin ettiği y~ni tü
rkiyede, Darülfünün meşaleslnın çok 
kuvvetle parlaması, azemetII lnkl
libımızın en tabii b'• zaruretidir. 

Türkiye cumhuriye
tini bugün şiddetle ala· 
kadar eden içtimai, il· 
mi meselelerde Darül
fününumuzu yanda de· 
ğil, daima çok önde gö· 
rmek isteriz. • 

inkılabımız her şeyden evel'de· 
nebilir ki, Maarif ve fikir inkilibı
dır. Darülfünunun kuvvetli itıklan 
bütün vatandaşların ruhlarında ve 
dımağlarında derece derece bu mu
kaddes inkilap heycanını daima 
beslemeli ve daima canlı tııtmalı· 
dır. ilim ve hakikat menbaı olan 
Darülfilnun aynı zamanda milli r•· 
yeleri, mııkaddes heycanlan Tlirk 
aleminin her t"rafında ve her Tü
rkün kalbinde aynı iıtikamcte tev
cih edecektir. 

İlmin vatan\ olmadı· 
dığını c;oktanheri bili· 
yornz. Fakat istiyoruz ki 
vatanımızın da ilmi ol· 
sun! Tarihimizi, azametli 
inkilabımızın bu çok şe· . 
refli mükellefiyetinin ed· 
asını sizlerden bekler.,, 

* •• 
Genç ve çok değerli velıtda 

cidden bir şaheıer olan bu hıtabe• 
ıinln hazır bıılunanlar üzerinde bil· 
yük bir tesir hasıl ettiği her kealn 
can kulagile dinleıneılnden beDI 
idi. Bu nutuk dün darillfün nıı., Je
nehilir ki, <eyyaı b'r ı,;ık huzmeol 
halinde girdi. f e bunun içindir lıl 
bütün hazır olar: c~n<lan alkı4larını 
celbetti. 

<Gıaırzanda 

601000 lira 
:!aspedenler 

iki sene so ıra 
yakalandılar 

Mardin, 7 [A. A] - Y eııl evrakı 
nakdiyemizden 601 hin kllıur 11'a 
bundan iki ıene evvel Garzan yolun 

da e9kiyar tarafından gaopolunmuıtu 
Hadbeyl müteakip bu evrakı nak• 
diyenin nıımaralan lizım l'elu 
mahallere tebliğ edildiği halde tlltiln 
inhlaari idareai bundan baberdar 
edilmiştir. 

Bıındarı bUiıtifade clzrell lıaeı 
Ali zade Emin namında bir tabıa 
beheri yüzer liralık almak ilsen 
22 adet evrak nakdlyeyl t!itlln 
inhisar idare.inde tepti! ettirmıttlr• 

Detiıtirilen yüzer llralıklann 
Garıan yolunda gaıpedilen para· 
!ardan buluııdu.tu aıılaıılmuı il.1 ... 
rlne zabıt•ya malOmal nrllaılt " 
Emin yakalanarak çalın•• ev.rakı 
nakdlyedeıı biıı liraıı daha üzennda 
bulunmkttur. 

Tiltiln lnbloar ldareol ın\lfettııt 
Sami bey Mardin• gelerek meo'eleyr 
vaz'ıyet etmittir. 



• 

Arap saça!" 
Daya iki celseden hen devam 

•ttlil laalde mea'ele hlli tenevvGr 
edeme•lt, hatta tenevv6r etmek 
f&yle dunun1 her celıede biru da
.. kanımıft nihayet içinden çıkıl
maz bir çorba halbae l'elmiıtJ. 

Hey'eti hlldme mes'eleyi kav
ramakta ,eçlGk çekiyordu, kavra
yamamakta da yerden ıBte kadar 
laalda vardı. ÇGnldl a ince ve keı· 
lda zekha ile bizzat teylan bu ite 
vaz'ıyet etmiı olu o bile bu karı
pk lual failha dolambaçlara içinde 
rofqna fqlnrdı. 

Hey'etl blklme bu vaziyet kar
pmada phit diafemete karar verdi. 

MGdafaa tahidi top Akalh, kar
mm yanaklı, koca kannlr, alaycı 
Ye çenebaz bir adam, vaziyeti şöyle 
izah etth 

dutu için Abmedia de üvey km 
oluyordu. 

Alamet babuınm varlıl oldutu
nu iddia ederek babasının emval 
ve efyuıaa kıımen vaz'ıyet etmittl• 
Ayai zamaada bu mallann bir kıs
mı da kızın elinde kalmıftı. Kız 
6len kacaıının Abmedin damadı 
olduğuau, onun için kanıı yarJcea 
damada miras düımeyecepi iddia 
ederek Ahmedi gaıp ve ıirkatle 
ittibam ediyor... lıte mea'ele ıün 
ıibi Aflkir 1 

Mes'elenin ne dereceye kadar 
atikir oldupnu kariler takdir etsin. 

Nakili: Klmran 

Tayyereci Kost'u 
çinliler yakalamış - Efendim, Bican efendiyi ta 

çoeuklupndan tanınm. Aile efradı Harbin, 7 [A.AJ - Tayyareci 
ile de mGnuebetim vardır •.• Fakat Coıteı ile Bellonte den bir hafta 
aile diyiace aalun IİIİn aileniz. miiddetle haber ahnama•Jf olma
benlm ailem ıibi bir ıey hatınmza ıının ıebebi timdi ötrenilmiıtlr. Bu 
sefmelia. O bambqka bir ıeydir. iki Fransız tayyareci Sovyetler le
Bir çorbadır. Dopıunu ıayle .. ek hine çalıfan müşevviklerden olma· 
ıaa. seline bu iti bu hale ret&en leından 'üpbelenen Çinli aıkerlerl 
Blcaa efendlain kendisi olmuttur• tarafından tevkif edilmittir. Şimdi) 
Kanmam vefabadan ıonra Bican mahalli Çin bGkumeti nezdinde bu-

lunmaktadırlar. Tayyareciler, Tok
efendi bir mGddet bekir· ~aşadı. yo iıtikametinde ıeyahatlanna ya
Ahmet lıaüade 22 Yatında bır otlu nn yeniden batlayabileceklerini Omit 
vardı. Bican efeadi kendi huasında, etmektedirler. 
zeykıada, Hfaımda yatar bir adam- Londra, 8 [A.A] - Fran111 tay
dı. Epeyce mah, mülkG de Yardı. yareciıi Co.stes Japonyaya dotru 
Fakat otluna zınuk vermezdL Bir uçmak niyetindea yaz ıe~eılini_n 

•uhtemel oldutunu ve Harhme 11· 
rGn Ahmedi karfı11na aldı : derek oradan bir kaç merhalede 

•- Ofham, dedi, ıeaüa men- Pariıe d6nmete teıebbGs edecejlnl 
met• "Diyetin var mı? beyan etmiftir. 

Ahmet kulak kabartıp ı 
- Var- •edl. 
Zaten Bican efendinin de iıte-

dlil ojlundan bu cenbı almaktı: 
- Benim '-e varl dedi. 
- Peki •• yapalım ? 
Bunun herine Bican : 
- Evllt, dedi, ne yapacatım111 

Posta ve telgraf 
Ankara, 7 - Poıta ve telıraf 

idareıinln dahiliyeden ayrılarak na
ftaya raph hakkında ıon ıünfer 
zarfında bazı .. yialar devran etmı
flİ. Bu buıuıta benilı verifmiı bir 
karar yoktur. Fakat ecnebi mGte
ha11ıılann verdikleri raporlarda bu 
huıuıta bazı teklifler vardır. · 

ızmlrde ,,ikdam" 
• 
ikinci kordonda hiç 
yoktan feci bir kaza 

ikinci Kordonda emlik ve ey- 1 Bu aözleri gülerek ve pka ol· 
tıım bankası binasında feci bir sun diye söylemişti. 
ölüm vak'ası olmuştur. Bankanın Kahveci çırağı çocuk ta gOlerek: 
herkes tarafından sevilmiş olan - Peki efendim, iıtediğinizd~n 
kavaslarından Giritli Mehmet Ali daha güzel yapacağım cevabını 
efendi bir tabancanın kazaen ateş vermiı. 
alması yüzünden başından yara- Fakat kahveci çırağının oradan 
lanmış, vefat etmiştir. ayrıldı~mdan beş dakika geçmeden 

Sahahleyin hadisenin bir inti. bir silah sesi banka binasında akis· 
har olduğu zannedilmiş isede tah- ler husule getirmiıtir. 
kikat neticesinde kaza olduğu mey- Kahveci çırağı ilk defa fırlamıf, 
dana çıkmıştır. • yukarı ko§muş, kavas Mehmet 

Edindiğimiz malumata göre ha- efendiyi yerde başından kan akar· 
dise şu şek.ilde olmuştur: ken görmüş. 

Mehmet Ali efendi; sabahleyin Genç kavas, tabaneayı kurcalar-
saat yediye on dakika varken ban· ken ateı aldırmış ve başından ağır 
itaya gelmiş ve vazifesine batlı· surette yaralanmıştı. 
mıştır. Hadise, telefonla Banka müdürü 

Gece bekçilerine banka tara· Hayrettin beye haber verilmiş ve 
fından bir silik verilmektedir. oradanda belediyeye haber verilerek 
Gece bekliyen kavas yangın veya mecruhun derhal hastaneye kaldı
hırsızJar için bu tabancayı kuHa· rtlması temin edilmiştir. 
nacaktır. Istanbuldan son gönlerde Mermi kafa tasını delerek bey· 
getirtilmiş olan tabanca gece bek· nine girmiş ve beyiıı içiııde kal· 
çisi hacı Hasan efendiye verilmi§" mıştır. 
ti Hacı Hasan efendi sabahleyin Yara çok afırdı, hastahanede 
saat sekiz buçukta banka kontro- yatırıldığı koğuşta acı acı feryat 
lörline sillhı teslim ederek uyu- ediyor, ihtilaç içinde çırpmıyordu. 
mağa gidecek idi. Mehmet Ali efendi yaralandık. 

Fakat uykusuz olduğunu baha· tan iki saat sonra vefat etmiştir. 
ne etmi§ ve tabancayı gündüz nö- Yapılan tahkikata nazaran kah
betçisi Mehmet Ali efendiye vere- veci çırağı ilk defa mecruh kava
rek bunu kontrolöre teslim etme- san yanına gidince tabancayı yer
sini tenbih eylemiştir. de, sağ eline dört parmak kadar 

uzakta görmüş, ve belki ikinci de
Bu esnada bankanın eytam şefi fa patlarda ölümüne sebep olur 

Baha bey de gelmiş, vazifesine l k diye a ara kanapenin üzerine koy· 
başlamıştı. 

muştnr-
Mebm~t Ali efendi yirmi beş Zavallı Mehmet Ali efendi bir 

yaşındadır, tabancayı alınca kurca- tedbirsizliğin kurbanı olmnştur. 
lamaga başlamış, kahveci çırağına Bir annesi, bir babası, bir de 
seslenerek kendisine bir kahve genç zevcesi vardı. Çok namuslu 
yapılmasını söylemiç, ilaveten de- bir gençti, vazifesinde çok gayr<'tli 

ben ıana ı6yleyeyim... Ben bir dul 
kadın biliyorum.. Genç,ıüzel bir de 
kı11 var.. Kadın ltem kendi kocaya 
varmak iıtiyor, hem kwnı kocaya 
vermek... Aaa im bizim için biçil
mit kaftatbr. Ne denin? 

Bayle bir tebeddOl olursa poıta 
ve telpafta, Avrupa nakliyat neza
retleri tarzında baza ıslahat ve ta
clillt 7apalacaktlr. Mütelııauıalana 
rapol'lan amu•I mGcllrlik tarafm
U. ~etldk edUVor· .P~ ve W
fl'•f milnteıtplerl bu tebdile taraf-

mi§ ki: idi, kendisini herkese sevdirmi• ti. 
it - KahYeyi ~i yap, tabancayı Mecrnh hadisenin nasıl vuiu 
~örmiyor musun~ Kabye eyl olmaz. burduğu 1u.i1'kın1falfaae veremem-Alımedln 1evlaclnden atzı kulak

larına vardı ı 
- Hay hay .. dedi. Hemen ev

lenelim.. Filhakika çok ıeçmeden 
baba ota( e.tendller. Fakat timdi 
ıda ne zannederabdz? Baba dul ka
dmla, otlan da ıenç kızla delil mi? 

Fakat ha)'U', Bican l'enç kızı biç 
kaçırır mı? Ailem etti, kallem etti, 
•uı kadına otluna aldı, kadınm kı
Dlll da kendi nikib etti. Şimdi va
dyeti aaladınız mı? Anlamadmızsa 
ıdae anlatıvereyim. Bu çifte izdivaç 
neticealnft Bican efendi otlunun 
Gvey kamu aldıjı için onun damadı 
olmuttul 

86ylece ıeaç im da, kendi anan 
koeuanın otluaa, yani kendi üvey 
otluaa vardıfl için kendi anuının 
kaynanan meYldiae ıeçmittil 

Şahidin bu lfadatı Gzerine 1ami
ba aruında plitmeler ltldilir: Reiı 
me1 'efenin kantbfma 16rGnce: 

- Lüzumıuz izahatla bizi ftıal 
etmeyiaiz.. Sadede seliniz. 

Şalılt 1fade1ine devamla: 

tar görünüyor. 

( Okuyucular) 

Sıhhat ihlal ediliyor 
Belediyenin nazan dikkabna: 
Bazı zab ıtal belediye mevkileri 

Yarki; ıözlerlnin Bnlerindeld aeza
ketıizliti ıörmiyorlar. 

Bu meyanda olmak Bzere KG
çGk pazarda, belediye mevkiinde 
bir sokak atın Cilan ıoktm içine çüp 
ablmak için büyük bir kap emanet 
tarafından konulmuş, fakat bu bir 

f aide temininden ziyade pencerelerden 
çöplerin geliti güzel ablmaıını ve bil. 
netice ıüprilntü!erin öteye beriye la· 

çalmasına ve fena kokularla ora ahaD· 
ıinin ııhhatiain haleldar olmuıpı 
mucip olmaktadır. Binaenaleyh bu 
mikrop yuvaıının oradan kaJdınl-

ma11 huıuıunda Şehremaneti temiz- • 
ilk i•leri müdürlOpnün nazarı dik-
katini celbederiz. O.R - Hayır efendim .. dedi. Meı'e

leyi iJice izah etmek iıtlyoram. 
-Evet ama ifin içinde bir llrbt Açık çay satılmıyacak 

fll1 var .. Biz onu anlamak istiyotuz. 
- Onu da anlatacaj'ım efendim. 

Dul kadın ıenç kocayı görOnce va
nnı yojunu ona yedirmete, Ahmet 
ile ıezip tozmaja baıladı.. Bu su· 
retle ell para tutan Ahmet de da· 
maduaa, yani kendi babuına zırnık 
tattırma oldu. 

- Kısa kesiniz. 
- Şimdi efendim. Bu aralık her 

iki allenln de birer çocutu dOnya-
1a ıeldL. Blcanm bir kızı; Ahme
din de bir otlu olclu.. Bican efen
di bu otlama laem bGyük babuı, 
hem de eaiften oluyordu. Malima, 
Bican efendi GYey im kardefinln ko
cuı idi. Sonra it bu kadarla kaf. 
mıyor. Diter taraftan kGçük im da •• 

Samiln aruanda ıGrilltüler, ka
hkahalar. Reiı hiddetle: 

- üu davadan bahaetmeue
alz, slzi ıuıturmata mecbur ola
catım 1 

- Şimdi efendim, timdi .. Meı'· 
ele tavazzuh etsin 1 

Bu ıırada Bican efeddl vefat 
etti. O zaman Ah.net ile üny an
nesi arasında bir miras mu'eleıi 
çıktı. Abmedin üvey annesi, yani 
• ' tli zamanda dul kadının kızı ol· 

Şehremaneti, şehirde eçak çay 
aatıbnumı meaetmitti. Kapalı ku
tular n paketler içinde Atılacak 
olan P.Jlann halitası da Ozerlae 
yamllDlf ltalunacaktı. Emanetin bu 
takyldatı vazetmelden ••k1atb, çay 
yerine halka ııAnatol otunun aatıl
mamasını temin etmekti. 

Son günlerde Çaycdarın bu em
re riayet etmedikleri ıCSrillmlf ve. 
kemakin Anatol otunu çay cliye 
1atbkları anla11lmıthr. 

Açık çay aat~:l çaycılana -..ti 
kat'iyede tecziyesi ve umwat Wr 
teftit lcrua için za bıtai belediye 
memurlanaa eaür verilmittir. 

Kavgalr 
Zorbanın biri 

Beoiktaıta oturan Lalıkçı Rıza 
Un kapanında komıiyoncu Osman 
beyin beyin evine gelerek poliı 
olduğundan babsile birini aramq 
bu püzden kavgaya tutuşmuşlarsa 
da zabıta mt'murlan gelerek Rıza 

yı yakalamıılardır. 

sa sonra fena olur. iştir. 

Kısa haberler 
Yunanistan ve Lehistan - Atina 7 

[A.Al - Yunanistan ile Lehistan 
arasındaki ticari muvakkat sureti 
tesviye iki memleket arasında bir 
ticaret muahedesi aktedileceği za
mana kadar temdit edilmiJtir. 

Bomba - Rozaryo 7 [A.A] -
Bir tramvayda üç bomba infilak et
miştir. İki yaralı vardır. 

Bir tu~yan - Cagliari, ( Sardun· 
ya) 7 (A.AJ - Müthiş bir fırtına ve 
yatmur neticesinde civar nahiyeler
den biri su albnda kalmııtır. Bir 
çok evler yıkılmııtır. Üç telef nr
dır. Demir yolu mtinakalltı kesil
mittir. Nahiyeye askeri kuvvet ve 
imdat trenleri sevkedilmittir. 

lstiklil madalyası - lımir7(A.A) 
Yarın viliyet kongresinde iıtiklil 
madalyası alanları• madalyalan me
raıimle talik olunacaktır. 

Yung plint - Münib 7 (A.A) 
- Sosyalistlerin YU11g pl&nı lehinde 

akdettikleri bir içtimaın sonunda 
milliyetçilerle Sosyalistler arasında 
kanlı çnp1şmalar olmuştur. 

Tranvayları taıvip - Nouvol, 
Orloaus. 8. [A.AJ - Grevciler tara· 
fından vukua · getirilmiı oldup ann 
olunan iki infıllk, tebria muhtelif 
maballeriııe tramvayları tahrip etmif 
ise de yolculardan hiç kimse vahim 
surette yaralanmamııtır. 

Kazaıede Tayyare - Kuaplanka, 
8 (A.A.) - Geçenlerde kazaya utra· 
mıı olan Tolos·Kazablanka posta 
tayyaresi rakiplerinden M.Bo11111eaia 
cesediai deniz karaya atmııtır. 

Çinde mevkuf raalar - Moakon. 
8 ( A.A. ) - Harbinden bildiriliyor: 
Amerika koneoloıu ile japon viı 
konsolosu Sumpey kampını pzmiıler 
ve mevkufların vaziyetlerini elim 
bulmutlardır. Tahminen iki bin Sov· 
yet tebauı bu kampta mevkuf 
bulunmaktadır. 

Mıaır sanayii- Londıa, 8 (A.A.)
Mııır hOldbneti tarafından Mıaır 
ticaret ve sanayi nearetini 11lah ve 
tensika davet olwıan İqiliz ticaret 
nezareti ikinci mllatepn ıir Pa1ne 
b&a teklifi kabul eylemittir. 

Gelen giden 
Teftiıten avdet 

Bir müddettenberi Düzcede bir 
orman me1'eleıi hakkında tahkikat 
ve teftiıat yapmakta olan mOlklye 
mGfettifi Sabri Bey dün tehrlmbe 
avdet etmiıtir. 

Ankara vali muavini 
Ankara vali muavini Abdullah 

Hakkı 8. dGn tehrlmize ıelmiftlr. 

F~Han 
Bir mGddettenberi Avrupada 

ıeyahat etmekte olan lran Hariciye 
nazın Fruıi hama yana tehrlmize 
ıelmeıi muhtemeldir. 

Ce-rhler 
Kavga üzerine 

Kadıköyde oturan kahveci 
Seyfi ile manav Fuat kavga etmit· 
ler, Fuat Seyfiyi yaralamııtır. 

Maıecaıü 
Betiktaşta Akaretlerde kahve

cilik eden Aptullah kahvesinde 
yatıp kalkan Haydar isminde biri
ne tecavüzde bulunmak istemi§, 
Haydar da eline geçirdiği büyük 
bir demir parçasıyla Aptullahı 
alır surette yaralalDlfbr. Aptullah 
Hutaneye kaldınlmııtır. 

Kazalar 
Tramvaydan atlarken 

Sehremininde Denizaptal ma· 
half esinde oturan Mustafa ef. Ça
pada tramvaydan c.tlarken dilf
müı ve yaralanmııtır. 

Kapaal tabanctuı 
V efacfa otuntn Süleyman ismin· 

de bir çocuk Sirkeciden geçmekte 
iken Siracettin isminde bir çocu
~ attığı kapsül tabancasiyle ha· 
fif surette yaralanmııtır. 

Slrkatıer 
Bir hırıız tutuldu 

Tahtakalede Fuat beyin ~ 
fabrika11Da eYvelki gcee parmak
sız Aziz isminde bir hırsız girmit 
ve bir kaç teneke yağ çalarak ka
çarken Tabtakale karakolu efradı 
tarafından yakalanm11tır. 

Bu akşam 
OPERA SİNEMASI 

en mOmtaz ıinema yıldıdanndan 

VILMA BANKl nin 
temsili 

SEHER VAKTi 
ıes& filminde bGtiln l.tanbulun 
kibar ve mtbıevver zevabna 
takdim edecektir. Atkın bGtOn 
tlirini havi olan bu uer ıerek 

tarza temailile ıerebe laavi olchıj'u .ı.:.u..;aw ve mGeaıir ıahnelerl• 
bGtGn zevki ıelim aalalbi efbasa meloclramatik temaplanm hatır
latmaktadır. 

SEHER V AKTI fllmlala her ı&terUcliti yerlerde miltemaclt 
ıurette aylarca irae edlhnlttir. Bu eser hayret ve takdirleri celbe• 
den phe.erler meyanına dahildir. 

Size bir tavsiye : Mutlaka tldip rCSrGnüz. Flatlar her keaba 
keseıine uypndur. 

•••••••••••••••••••••••.••.• ı--·- 111 ---·--·--...... ! Bu akaam i. 1
1 MELEK sinema• 

-s • Miidllriyeti 
i ELHAMRADAİ 1 DUt7LA.S FA.IRBA.NKSIN 
! Sabırsızlıkla beklenilen ı İ muazzam temsili 

iDÜŞMÜŞ KIZLAR: İCÇ SILAHŞO 
: ( K. 1 • ) : FiJiminia amnlupna nf-
• ız annızı gözetin • men jL! d . ni }A L 
• Fil" • • "lk • • • .- evreaı ya ... -.1 
: H ıMmİının ıR ı~~ıı : birden giSsterileceğinden .. 
: A Ş: eahzın:ıden : • ve muhterem mfiıterilerinin 
: Orkmeycn cesur bir zat ta· : ! akfam tam vaktiade .,..if e&
: fından ıureti hususiyede : lmelerini kemali ehemmiye 
: vücude getirilen bu eser: rica eyler. 
: bü •- d.. · EBEVEY : Fiatlard• zammfyat yok 
: tuu ~yanın • : vertür TANHAUSER, ARNOLDi Z_, .. ,.-
•NE BİR iHTARIDIR. • ıuvı orkestrası tarafından ! Bu filim elyevm genç : L ........................................ _ .. 
: kızlann '9erbeet terbiye8İ· 1 
: nin mlithiş tehlikleri göı· : 
: termektedir. : ı 
i İlaveten: GAZI ÇIFLIGi İ 
: ziyaret intibaatı büyük fi. : 
• 1 • • lk' . k • : mımn -ıncı ve son ısmı : 
~ . 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Taşla 

Saat 21 bu~~ 
Yalnız muaUilll' 
lerlo talebelo~ 

Reisin 
Karısı 

3 perde 
Unkapanında oturan arabacı 

Cemil ile tütü~ am.elesind~n Ek- Cuma gllnleri matine saat s bu 
rem k~vJ[B etıuıslerdıt. Cemıl tgla 11kta.. '.lenlailıi----itta-
Ekremı başından yaratamıştır. edilmiştir. 

........... ·-----···-··· ....... ---.. .-.--·•··---·-···-···---·······-·····---..... irtihal J ıtanbul uliye birinci hukuk ~abkeme- . 
sinden: Müddeiye Hatçe Sabrıye hanım 

tarafından Osküdarda Tnaşi Hasan ağa 
mahallesinde Dolap çıkmazı &okağında 
bahçe içindeki hanede Halis Şefik efendi 
aleyhine ikame olunan üç bin lira alacak 
davasından dolayı müddei aleyhin ikam<.t· 

ılhmın meçhuliyeti hasebile ilinen vaki 
tebliğat üzerine muayyen olan 7 - 10 · 929 
tarihli tahkikat celsesinde müddeiye üç 
bin liralık bir kıt'a senet ibraı eylemiı ve 

müddei aleyh illnen tebliğata ratmen 
celsei mezkQrede ispatı \'Ücut etmediğin -
den hnkuk usulü muhakemeleri kanıınu • 
nun 405 inci maddesine tevfikan hakkında 
gıyap kararı ittihazile 405 inci madde mu
cibince illnen tebliğine karar verilerek 
tahkikat cebesi 17-11-9:9 Puar günü Mat 
14de talik kılınmıı olduAwıdaıı tarihi ilin· 
dan itibamı bet gün zarfında müddeialeyh 
tarafıodan ifbu karara itina olunaca~ 

Bursa TGrkocata relal ayaJsaf 
Namık Cemal Beyin kain pederltif 
tGtiln inhisar idareli Cibali bat •al' 
haaebeciıi Şevket Bey d.Srt ayd 
beri devam eden haıtalıJından ku 
~lamıyarak teırinievvlin sekizi 
ıaJı pnG aaat bir buçukta Erea 
yündeki k6tklerinde vefat etmfr 
dGn akraba ve doıtlannın lhtlr 
ellerinde Sahrayı ceditte haz1'1a 
makberelİne tevdi edilmiftlr. 

Mumaileyh ıon derece iy'i ahi 
ve faziletile mOftehir e.ıd ve kı 
metil muhaıiplerlmizdendi kenet 
ne rahmetler ve keder ı.Srmlf ai 
ıine aabarlar dileriz. 

ğim mahkemeye müracaatla gün tayia 
buma tebliA ettireceti akli takdirde 
hekemeye kabul olunmıyacaAı ilAD olwı 

İyi eşya oyun üzerinde 
müessirdir 

Btltln dlnyada teslim edilen bohaklk• 
yakında ~rmek ve teertlbe etmek · 
teneaia , bitin Spor levazımabD 

Zeki Riz 
MD,J,t SPOR tiearethaneeind 
tedarik ediniz. Futbe.İ, G.A..ı• 
Beden terbiyesi, İzeilik, Eıkıi 
Boks v. s ••• 

model, en sağlam 
ucuz fiyat 

• 
Bursa san' atlar mektebi 

müdürl .. ·· nde~ 
Ketif bedeli 996 lira 33 kmıf olan mektep~~n aınh~ 

ıımlanoa ait tamirat münakuaya konunlmuştur. Talip ol~ 
keşifnameyi görmek ye ıeraiti anlamak üzere mektep idaresi11• 
caatlan ilin olunur. 
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B©tr~c§l 
8Teşrinievvel 929 kambiyo, nukut borsası fiatları 

Nukut 
· l lngiliz llraeı 1009 

1 Anıerıtı:a dolar 
20 l'nuaıı dn.laml 

; Aba.., """ ... ı. 
A-ttıof• tlllDi 

10 ~ RllllWlp 
20 te.a B-.igu 
l Feleınak morla 

1 

20 F,...._ .fraakı 
20 ltaıy... ıı.otı 
~ ltunııı Çek ı.ıııvak 

C:11'1'a•tlı oll'17et 
1 Zloll Lelılatan 
20 nı .... y ...,..ı..,.. 

l 
2U Bel!llka fraııln 
1 P ... ta lop ... ya 
20 1~• fnıılu 

207 
53 

25 
87 

49 sc 
29 5( 

ıu 51 
29 6( 
81 75 

163 
118 
122 75 

22 25 
73 

ll4 
2'1 

793 

25 
75 

T11hvilut 

lO?~ ~~ ):' ~ı 1 Tet1ip (A.B.S) 

53 8; ~ ~ 2 " (D.E) 

:: ~ ~ ~ 3 • (F.J) 

24 5( GaLııa tohtelanı ıı. Y, 
latanbul tram.var Ş, 
Ribt Dok. AııL 
'C°•küdar Kadıköz 'u 

29 
81 

163 
ne 
122 

22 
73 

114 
29 

793 

5( 
71 
25 

htanbu] anonim Sıı 
il Ereğli )Jadea 

2; H is6e senedatı 
~ f ft hanka.eı 

25 i- Mülga itibar. Mill 

75 ~ Oıwaulı Bk. 
il> Milli İk ıı .. ı Dk. ! Tieaı·et ' 'e •ana~İ. 

1 

1 111..ıdlye 

Çek ;< Esnaf Bk. 
Şirketi Ilayriye 

., Teme1tu 

37 

1 

Londt-i 1 !sterlin ı 011 1011 25 ~ 
;1:.;orı. l tilrk L Do u,48 50 o,48 j 5fl .-< 
• • • ru..ıı 12 33 12 25 

Haliç,'&puılor An l?.2 
An. D. Y, yolu 

Mııa,,. • Urel 9 So 9 221 "" 
n •• ıı.. Mark 2 2 ı;· 
Sofra • L 66 37 Jll;"" 
Briik•-1 " ova 66 75 

....., " Belga s 3 =:, 
Aıııoıı.dam Flori• l 21 1 H ~ 
Claene " Frank : sc 2 73 ... 

1 
P,._ • Kurun 16 3~ 16 5( f!! 

. Viyoııa " Şilin 3 5~ 3 25 <J.!! 
lladrıt " Pezetı 3 24 3 22 ;::; 

" " Jt 100 
Mudanya • Burıa 
Sam8Ull Sahil 
Tram,.·ny 

Tiirk.iye ailli 
ittibt"t !I 

İtimat • 
Şark sigorta 

', 

' 

72 22 

Va..,..ve • Zeloı • 7•• 4 25 ,.,. 
AU.. " ... r<ı ~ 

[ ,. Drahmi 97 12 37 4 
lllilıtet 28 Le7 ltul'Uf 2' 75 24 75 '!Jl 

Bozkurt 
Anadolu A .. T. 
Itt. Umnm. 
BıaJya X.araaydıD 

Anlan Çimen. 
Bakırköy .• 

1 

il 40 311 

Mo.ı. ... a 1 Çro .. 111 1061 
. 8e!ıırot t6rk U.aaı Din. 27 

latikrular 

1letıkrazı B. vadeli 97 
, l>ü,..... mav.ı.laede 195 
lk.amıyeli demir yolu 
l9()2 Giiauiikler 
l903 Saidlmahl 

1 1905 T..ı.ı..11 Aııkerly• 
,.. \ 1903 Tertip .g 1904. " 

1, til\ 1'01 l 905 l:f' 1908 Tertip 
1 ı:ı::ı 190~ • 
, 1Y09 

1999 Şebremaaed 
llS9 

37 

1067 
27 

197 

7 Teırinievvel 929 Ticaret 
Borsaıı f iatları 

j Cinsi 
ı Bugda yüzde 

y t~vdarlı 
lllD.Uf•k 

l kızıJca Siıater 
S.:rt 
Dö11.11ıe 
Sert ID•ldut 
Bulguistaa 

ı Ecnebi 
ç •• dar 
Arp~ 
:ıı:. ... 
Yalar 
Mero1.oıe1ı 

• \l(ulıut 
F .. ulye 
Siı1.1n; 

t"fY•ıtıl 
1 Eı.? kilo 

E•· lra Ekotra 
...:ıtra 

Q~lza.ct 

Aaııarı Azam~ 

K. _ P._ Kil 
ıs 21 17 ı~ 

HSO 

9 20 
9 3! 

10 2( 
31 
15 21 

10 S5 
10 
10 201 
31 1 

15 20 

Türk kömilr M. 
Mermer Tqı Ş. 

a.,.. ıar1, alektrik 

" .. temettu 

Cieküda.r· Kadıköy 
lnınr mezbha 
İıtanbul T. Ano. 
Rlhtim dok. .A.. 
İttihat tl11.ğirınıeaci 
~ark merk. ıec:u 
l5f. f(asapları 

Rej; (hali taefiye.) 
Türk tiit. Aao.. 
Dukan Türk,. 
Şark değirmea. 

Milli bJr Mql'n 

1(.1 50 !." 1 

PEK YAKINDA TFPEBAŞlNDA 

BOSTON 
LOKANTA ve BiRAHA 
NESi AÇılıVOR MDKE 
MMEL ORKESTRA, NIE 
FiS VEM Ek ve iCKiLFR 

İSTANl:lULUN YEGANE AİLE 
YURDUDUR. 

Dr. HORHORONİ 
Seyahatinden avdet etmiştir . 

Haatalarını sabıkı vechile kabul 
etmektedir. 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

1250 
ııso 
1170 
ııso 

1Uınu9ak J 

1ı.1~cl Sert K 
F,.,.ı.ı. I Galatada araköy hanı 
F•u.ı.ı, ı~buı.ıu dairei mahsusa telefon Bey-Sau.ı.1c 9• 
ı. • .,..., hoıaıım.a eğlu 3711-5 Merkez posta-
Ceı\riı 
.ı.rı nesi itti»alinde Allalemci han 
~ %n MaJana 1 f '•Patı ., te e on Istanbul 569 hernevi 
Afiy0 ._ 

l'ıtııı. a900 3900 banka muamelatı ve emniyet 
!!lale•· 167 167 
-- ·• ı kasaları icarı .... ~· -·-----------: ])························ : öyçe Oryant Ban ! : .. ;i.rnimiiiijjj;lo~o;jkktt~o;;r;:-;iiiiiiımB;; •• ;-

: Tarihi te'ııisi 1322 : Haseki kadınlar hastaneei • 
! Merkesi idare Berlin i Etibbasındun 
! Telefon Beyoğlu 247,248-934, i HÜSEYİN NAŞİT 
• 985 ve İstanbul 2842,2843 : : B • · Doğum ve kadın Hastalıkta .. 
: anka muamelatı :ı Müı.b ...... 
! ve kasalar icarı i~ Türbe Eski Hilc'ili Ahmer 
•• el • binası No.10 Tel. lstaın: 2622 

··························•) .. .: 

Galatada Kara-
köy poğaça('ı 

• fırını ittisalin
deki mahallehi· 
cinin üstünde 

BfYlK 
ELBİSE 

FABRİKASI 

Hanım ~~endilere: !fi Beyefendilere : jij Erkeklere: 
·•· 

Pardesuler (Kaşa) • Spor kostümleri =·~ 1 ·ı· ı•: ngı ız ga - p d ·· ı . 
•• bardin inden ar es u er 

Her renkte son moda 

} 4 ~ liradan itibaren 
ı~_ı2 '-...l' liradan itibaren 14~ liradan itibaren 

P d ~ l (trenchar esu er coat) 

İngiliz K tu·· mler 
biçiminde 08 . . Tiftik paltolar 

Bej ve lacivert renklerde 1421 
':; liradan itibaren 

. . . . . . . . 1 2 ~ liradan itibaren 2 2 ~ liradan itibaren Çocuklara: 

. . 
!+: 
:•: 

\ Muşambalar (ipekli) 

Her "t1 -:::> l liradan 
renkte ..&. "'-'2 itibaren 

•t• 

lngiliz 
biçimi Muşanıbalar !il Kadınlara : 

5 1 + 
' ' 

.. 
Beyefendilere: 

2 IZradan itibaren H Fantazi Nluşambalar 

ıı; 91 1. Meşhur Manderbcrg markalı İ 
(trench-coat) tan bej ve lacivert Jİ 

Erkeklere: 1 • - liradan itibaren : : 2 : ; .. 
Pardesüler :!! 

".>AI ·· iiiiiıJ ~ 2 liradan itibaren ~ j 
Muşanıbalar 
~21 ~ liradan itibaren 

s ~ 
:•ilsmarlama kostiimler :o,.: 
:~: 

·~· 30 ıti liradan itibaren 
=~= 

Tak.sitle de muamele yapılır 
~~~~~"' 

U,' sküdar hukuk h•kimliğinden: Senıha 
ulya lıanımın Adunada fabrikrtor bos

nalı Sabih efeudi ) eğ.~ui 1\sım lıcy nley. 
hine ikame eylediği boşannvı davasının 

kararı t'iıyabi ilanen hadettebliğ cereyan 
eden mnhakt-meı::i netice~~nde tara~eyin 
bo~annıalnrına ve varit olma1au tazminat 
taleb'.nin reddini ba\'i 'e 374 adrtli ve 
12-6-929 tarihli ilfimın meçlıulivetiniıden 
dolayı bittalep iliinen tebliği karargir ol • 
muş ve mezkür il3ını bir sureti ın~nıai • 
leyhin Adana<la 1'apıılı bağ mahal!esı mu. 
htarnınnn tebliğ \t! bir nu-;l:nsı dahi mnh. 
keme diYanhanesine talik edilmiş oldu· 
ğundan t~bliğ makaınınn knim olmak: üzre 
keyfiyet gazetelerle de ilan oJunur. 

1 (t Tiya-tı-o, sinema 

Ferahta : Ivanof varyetesi ve film 

1 stanbul !'ulh icra daire3inden: Bir deyn 
mabkumbihin temini islifaeı zını.nında 

tahtl hacze :ılınup füruhtu muk.arrt<r bu· 
lunnn 300 a<let içi dolu kadıu için yazına 
ba, ürH\sı\nün teşl'ini evvelin 19uncu cu· 
marfesi günü saat 13 te çakmakcılar yır 

kuşunda ki.içlik !\lu~taf pa~a hanı Onünde 
bilmüzayede füruh edileceğinden tulip er 
!anların mt;nuıuna muıacaatları ilan olu· 
nur. 

TaıröfFeD~ır 
'.'i!WWWA* 

Kat§loköy kö~ırıb!ı taırDfeDeırn , 
Köl'rüden 
Kadıköyüne $ 

1 - ["'·[ Iı 6 15 
7 05 
7 40 
8 15 
8 40 ı 

1: :~ i 
Jl 05 
11 4-0 
12 15 
J3 05 
•3 50 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
19 
19 
20 
21 

25 
15 
45 
10 
40 
15 
50 
25 
05 
45 
30 

22 os 

! 

Kadıköynden Köprüden 
Köprüye Haydarpa,aya 

6 15 ı - l""I 
7 05 6 15 
7 40 7 05 
8 10 7 40 
8 45 7 55 
9 05 ['J 8 15 
9 50 8 52 
10 25 9 55 
11 05 11 05 
11 4-0 11 40 
12 ı5 12 15 
ı3 13 05 
ı3 50 14 25 
14 35 15 15 
15 
16 
16 30 
17 
17 
17 
18 
19 
19 
20 
21 

15 
45 
25 
05 
45 
20 
05 

21 28 
23 

ı6 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 ("" 
18 4-0 
19 05 
19 45 
20 30 
22 05 

Haydarpaşadan 

Köprüye 

6 20 
7 13 
7 48 
8 25 
8 53 
9 ll ['] 
9 35 
9 56 

10 35 
11 13 
11 48 
12 20 
13 08 
13 58 
14 40 
15 011 
ı6 08 
li 13 
17 40 

18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 08 r·ı 

I''] Sefer yalnız Cuma. Pazar, Çar
'\1tnba ~linleri lloydnrı>.ıUJBY.t uğr.:ıyo 

caktır, 

\·"•] Seferi yapao "·aparlar yalnız 

·~t-m be, Cuma, Pazaı- gtinlerinl ta-
ı;•eden gece Baydarpaşaya uğray11.

cakbr. Ramazanın birinci gec&inden 
Ba)"ram•n sonuncu geceein~" kadal' her 
&ece RaydarpaŞtlı}"& oğrayacak.tıl'.'. 

~~) Sef.u.r y.a.luı.ı. P42arteıi, Çar~&m· 
ba günleri 
cakb:r. 

("'] Sefel'i yalnız Pazar, l1 erıemhe, 
CulllJI günleri Haydarpapya uğraya· 

caktır. Yalnız Ranıaı:an1n biri..uci &Ü· 
:n.üadeıı Bayramın sonuD.cu giiuüne 
kad:ır her ı,.tÜıı HaydarpaŞM uğraya 
ra'lthr 

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

f Istanbul deniz ticareti 
rniidürlüğünden: 

Müdiriyetimizce yirmi ila otuz beş ton benzin kapalı zarf usulile 
münakasa ile satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin her biri teklifna
emsini havı ve üzerinde ismi yazılmiş ve mühürlenmiş bir zarf ile 682 
lira 50 kuruş teminatı nıuvakkateye ait malsandığı makbuz ilmühabe· 
rini veya hükümetçe muteber banka kefaietnamesini muhtevi diğer 
bir zarfı birinci ikincisinin içinde olduğu halde yevm ve vaktı müna· 
kasa 10 teşrinieveel 929 perşembe günü saat onbeşte müdiriyete ver· 
meleri ve her güu müdiriyete idare şubesinde şartnamenin sureti 
musaddakalarını almaları yedinci defa olarak ilan olunur. 

Tokat vilayetinden: 
Bekçi elbiselerinin imali için yemi muayyeninde talip zuhur etme· 

miş olduğundan münakasa ve müzayade kanununun 18 inci maddesi• 
nin (C) fıkrası mucibince bir ay zarfında intaç edilmek üzere pazar
lıkla ihalesine ve pazarlıkla almaya talip olanların teşrinievvelin on 
dokuzuncu cumartesi günü saat 14 te komisyonu mahsusasına müraca· 
atları ilan olunur. 

lki liraya yüzile kuş tüyü yastık 
Istanbulda çalcmakçılarda çeşme sokağında kuş Tüyü fabnkasın· 

da kuş tüyleri kilosu 125 kuruştan ba,lar. Kuş tüyü kumBşı hazır yaı· 
tık1 şilte, yorğan yağlı boya sa~on yastıkları pek ucuz fiatla satılıktır. 
Galatasaray sergisinde takdirlere mazhar olan fabrikayı bir kere ziya· 
ret kafidir. Telefmı lstanbul 3027 

1----•-••n•••lllli / lstanbul ikinci icra memu· 
Şehremaneti ilanları luğundan: 

Galatada Okçu Musa mahallesinin IJı. 

Ş ehremanetinden: Cihangir 
yangın yerinde Firuz ağs 

A©l~Oaıır taırnifesn 

m"-hallesinin karadut sokağında 
356-1, 356-2, 436, 435 harita 
numaralı arsalar arasında 30, 
32 metre murabba- yüzsüz ar
sanın metro murabaına 5 lira 

kıymet takdir olunarak satılmak 
için alakadarları arasında açık 
müzayedeye konmuıtur. Talip· 
!erin şartnameyi görmek için 
her gün müzayedeye girmek 

için ihale gii•ü olan 29 teşri· 
nievvel 929 salı günü levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

Jeli çeşme sokaj(ında atik 5 mükerrer 5 
mükerrer ve cedit l,11·2,13-1,13-2 numa· 
ralarla murakkam arşanın yirmide iki hiı· 
seei Cemre oğlu Yuvanakinin borcundan 
dolayı otuz gün müddetle ibalei evveliye 
müzayedesine konularak üç yüz elli lira 
bedelle talibi uhdesinde olup kafi ihal09i 
icra kılınmak üzere ytllde beş amla on 
beş gün müddetle miUayedeye vaz olun· 
muştur. Hududu: cephesi Uleli çeşme •<>
kağt sağ ciheti Dilber hanım hane ve ha· 
çesi ve Agop Bahri efendi bane ve bah· 
si arka ciheti Karabet ağantn hane ve bah
çesi, ve Simentonun haue ve bahçesi, Sa .. 
bık Dilber hanım elyevm Canhaz oğlu Mi· 
ne efendi arsası, Sııbik Sim.cnto elyevm 
Tokatlı apartumant, sol ciheti kolağası rade 
Hulüsi ve Mustafa beylerin apartumanla· 
rıla ıneı:kUr apartumanlarw ar.kasındaki 
aydınlık mahaUie ve l'iazire ve Fahiriye 
hanımların apatumanı Ye tariki has n 
Naom efencli apartumanile mahduttur, M .. 
ahei sathiyeyi umumiyesi bin betyüz yirmi 
altı arşmdır. içerisinde birisi kirgir biriai 
ahşap ıkı dane kulübe mevcuttur.Kulübe, 

nio birisinde Avadya diğerindeSi.n&rdo müııltl 

10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan mida günlere mahsus adalar hattı 
Sefer No. 

Pendikten kalkış 
Kartaldan 
B " ·adadan 
H " eybellden " 
Burgazdan ,. 
Kınalıd~n " 
Mudadaıı " 
Kadıkc.yünden,. 
K.lpraye varış 

Sefer No. 

Köprüden kalluı 
Kadıkcyünden ,, 
Modaı'a .. 
Kınal·d .. n 
Burgc z ıan 
Heybe! den 
B. ada an 
Karta.dan 
Pendikten 

.. .. 
" 
" 
" 
" 

1 3 5 7 9 11 

2 

6,00 
6,10 
6,25 
6,40 

7,25 

4 

7,44 8,25 

8,35 
8,45 

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

7,10 
7,30 
7,45 

8,30 

6 
9,10 

9,SO 
10,05 
10,22 
10,30 

7,00 
7,10 

8,05 

8 
10,15 
10135 

11,05 
11,20 
11,35 
11,SO 
12,lS 
12,30 

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

9,15 

ıo 

12,00 
12,20 

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

8,00 

8,55 

12 
13,35 
13,55 

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

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

10,25 

14 
15,00 

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

13 

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

11,25 

16 
17,00 

17,45 
18,00 
18,lS 
18,25 

15 

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

12,55 

18 
18,00 

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

17 

14,05 
14,15 
14,30 
14,45 

15,20 
15,40 

20 
18,05 

19,00 

[") 
\ '! llu i~art·lli referli:'r , .• Jnıl': Pazar günlerine mahıue ohıp SO Eylül& kartl yapılacaktır. 

·•Jeu. jta.rıeOi ıı.ett r :ıo l:yıadaalfilarkPr •i[Ü.ule.ri yapı.luıayacak "e ao f.~ylô.l· ta.dbnden itibaren Pazar günleri de y..ı.p.,«"ı,Jc+. .. 

19 
15,00 
15,15 
15,45 
16,00 
16,15 
16,30 

16,55 

17,20 

22 
19,00 

19,45 
20,00 
20,15 

21 

17,00 
17,10 
17,25 
17,40 

18,05 

18,30 

24 

19,05 

29,00 
20,10 

23 

18,35 
18,45 
19,00 
19,15 
2-

o 
26 

20,15 

21,00 
21,15 
21,30 
21,40 

25 
19,05 
19,20 
19,50 
20,05 
20,20 
20,35 

21,10 
21,30 

28 
21,45 

22,50 
22,50 

[") 

Ü rtaköyde Pi~mifoğlu sokağında 16-18 
numaralı hanede sakin iken vefat 

eden Mehmetpaşa mahdumu Ya~y~ Velit· 
tin bey varislerinden hududu ~111! harı· 
cinde bulunan Hayrettin ve Sadettın be!· 
lere: Müteveffa Yahla Velittin Kavaınettm 

' d" b" likıe Saime hanımdan borç al· 
eıen ı ır .1 b" • • 
dığı bin iki yüz liraya n1u_kabl. ırın~ı 

d d Ve birinci sıra numarasıle temı· erece e . , 
nalı irae ettikleri Ortakôyde Pışmışoğlu 
sokağında atik 6 mükerrer cedit 16 · 18 
numaralı ahır ve arabal ığı müştemil bir 
bap hanenin yirmi sekiz hisse itibarile 
altı hissesinin deyninin tesviye edilmeme. 
sine mebni füruhtu talep edilmiş ve hu -

cirdir.Arsada birisi kapalı diğeri kabili iatiıııa 
iki kayu vardır.Beher arıın• oıı liradır. Talip 

olanlann kıymeti muhammiııeaiıı sltıl .. 

cak hisseye isabet eden yil.ıde onu niıb.,. 
linde pey akçesiyle 6-10.929 Gumırteti 
ihalei kat'iye milzayedesi icra lı:dınacağın· 
dan saat on dörtden onıltıyı kapar ve 

927· 7647 dk.ya numar .. ile bizzat ve ya 
bilvel(Ale mnrcaat etmeleri iJID olunur. 

dudu milli haricindeki ikamctgilhınıt meç- eyoğlu betioci ıulh hukuk balriınlğindcu 
bol bulunmuş olduğundan keyfiyetin ilil. Bmabcuz ye •atılması muharrer selr.sen 
nen tebliğe karar verilmiş olrnağla bir dört tiıe l"rap ve rıkı ]3-J0-929 pıız11 
buçuk. ~y. zarfında hissei deyniniıi tesviye d H l 
t ed ğ k gijn ij oaat 00 dôrttc galata a uyar ta u 

e m ı ınız veya anunı bir itiraz derme- · 
ı d .. · · kd" · " b dd b"lmı;,•vede 11t1lacağından talıp yan e me ıgınıı ta ırde ıcraya tevessul anı a 1 · • • • •• 

edileceği malum ve birinci jbbamame I olanların meıkilr gün ve ~utla muıayede 
tebliği makamına kaim olnıak üıere illioı yerinde baıı!' bulunduru)acak meı:nurıoı 
keyfiyet olunur. mı.iracaatları ılAn olunur. 



Çarşamba l K D A M, Teşrinie\ ~ 1 9, 1929 ..J 

Dantos dişleri yüz sene _yaşatı 
Çflrötmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlabr, dit etlerini kuvvetlendirir, ve kanatmaktan men'eder. Ve dlolerin arasında kalan tefessuhatı ve ufuneti ld~ 
eder. Di' ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet IAtlf bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların Rirayetto• 

.. mani olur. A \'rnpada birinciliği diplomalarla muıaddaktır. En büyük mttkafatı almıştır. Yirnıi kuruşa Hasan ecza deposu. 

6717 

10029 

\()'Hl 

11458 

, ,..,.. --
• .J 

13970 

14572 

Emniyet Sandıgı emfik . müzayedesi 
Kı 1.t'I I<ı ırı 1.r ııa:11ı 

Mbıyede 

bedeli 
Merhunatıo cinı ve nevi ve 

mUıtemillu 

70 Silivrikapıda Hancı karagöz mahal
lesinde Hisardibi Silivrikakı sokafında 
eski 2 • 2 ve y,eni 2 - 4-6 numaralı ma 
taza yüz seksen dokuz arşın arsada 
mebni olup iki dükkanı havi bir mağ'a· 
zanlD tamamı, 

Aliyo 
90 Erenlcöyünde lçerenköy mahallesinde 

Kozyatağı caddesinde 97 • 98 • 2 • 97 
98 • 2 ve yeni 77 aumarah ahır Ye 
mutfak eseri ebniyenin iki yüz yirmi 
yedi arsada mebni ve dr•ar taılaruı
dan ve kaimen mevcut olup seneden 
iç bia iki yüz dokuz arıın bahçeyi ha· 
vi eseri ebniyenin tamamile bahçeni• 

B11rçl ıuun 

Fatma ve 
Hoı :mlar 

tamamı. Ali Rıza 8, 
soo 

105 

Kadıköyiiode Osmanağa mahallesinde 
eski Söğütlüçeşme ve yazıcoğlu yeni 
Çilek aokağmda eıki 23 • 120 - 122 ve 
yeni 2S • 24 • 44 numaralı garaj iki yüz 
aeksen dört arıın arsa üzerinde kagir 
bir garajın tamamı Cemil 8. 
Yer ikapıda Kitipkasım mahallesinde 
Sandıkburnu aokağında eski 38 ve ye-
ni 40 numaralı dükkan mahalli altm11 
ıek · z ı r~m arı üzerine mebni yıkıhnıt 
tem .:e ·1 m .... ycut bir düklli mahalli· 
nin tamamı. Finieva H. 

78 Üsküdar fcadiye mahallesinde eıki 

130 

Y aımacı Avadis ve yeni salkım soka r • 

nda eski 14 ve yeni 18 nümerala mu · 
terik hane arsası seneden betyüz dok· 
Mn ,edi artından ibaret muhterik ha-
ne arsasının tamamı Alelcıandra H. 
E.renköyde İç erenköy mahalluinde 
Hamam ıokağmda eski 16 ve yeni 27 
numarala yüz on arıın araa üaerine 
mebni ahıap iki kattan ibaret d&rt otla 
bir ıofa bir mutbatı havi bir bap hane· 
nin tamamı 

48 Huköyde Sütlüce mahallesinde De· 
mirci Ohaneı sokağında calci 4, 6 ve 

118 

255 

,, 

tOO 

yeni 41; 43 numaralı ıazino Ye hane ar-
aasıllın temama Madam Serpuhi Dikraa ve 

Harant efendiler 
Yeai kapıda Çakır ata mahallesinde 
Langa caddesinde eski 40 ve yeni 62 
numaralı dükkan kırk altı arşın arsa 
üzerinde kirgir bir kattan ibaret üstün· 
de aherin mali bir odayi vo bır kuyuyu 
ha•i bili haYa bir dükkanın tamamı Hacı Şükril B. 
Etrikapıda Hacıilyu mahallesinde 
eıki ve yeni Ebe ıokakın da harita 1,2 
mevkihıde eaki 9 11 ve yeni 9,11 nu
marala ahır yüz c sekiz artın arsa 
üzerine mebni kBA"ir bir kattan ibaret 
sıvaları nokıan bir bap ahırın tamamı ·O..U Ef. 
Bulıurluda Karaman çıftliki cadde-
aınde yelli 22,24 numarala bane yüz al'flll 
ana üzerine mebni ahşap bir kattan 
ibaret iki oda bir ıofa, bir mutfak ve 
ctokuı dönüm üç evlek üç yüz artın 
bahçeyihavi bir bap hanenin tamamı AneSıdıkaH. 
Ortaköyde T aımerdiven ve Şekerci 
oğlu ıokajında eski 2S, 27 18 ve yeni 
25, 27, 14 ııuıaarah mapa yüz elli ar· 
ım ara• üzerine mebni kitir hir kattan 
ibaret ve yedi•yüz otm bq arşın arsayı 
haYi bir bap mağazanın tamamı. Çelebon NamerEf. 
Anadolu Kavaj'ında Mibrip.h Mehmet 
efendi mahallesinde Çeıme sokağında 
eıki 8 Ye yeni 3 numaralı ha.n~ yetmif 
a11ın üzerine mebni ah~ag ıkı katta!' 
ibaret dört oda bir ıand:k obası, bır 
kilçük ıofa, bir küçük mutfak ve on 
arpn araada bir mutfak Ye ıekıen arım 
bahçeyi laavi bir bap hanenin tamamı Beiaiye H. 
Oaküclarda Altanizade elyevm Meci-
cliJe mahalleainde Nltantaıı cadde: 
liade ealci 4, 4, 4 mllkerrer ve yenı 
12, 12, 1, 12-1 numaralı köıklerdea 
bGyük k6ıkiilı harem dairesi üçyilz 
otuı iki artıD ana üzerine mebni ala· 
t•P ild buçuk kattu ibaret ıekiz oda, 
bir aofa, bir tqlık ve bir hamam ve bir 
kuyu 't'e aelimlık ~airesi kezalik Gç yüz 
otuı iki arşan ana üzerine mebni ahşap 
ilci buçuk icattan ibaret sekiz oda, bir 
aofı bir taılık, bir lıamamı ve diter 
k6ık yüz on Gç .. a~ı? ~aa ilzeriae meb-
ni yarım kata karır ıkı kab ahpp olmak 
üzete 2buçuk kattan ibaret 6ç oda bir 
mutfağı ve elli bir bin doku yüz yet· 
mit beı artın bahçeyi havi iki bap 
klıküıı tamamı. Emine Radiye ve Fatma 

O'imüssade H. 

lkraı 
No. 

15252 

Müzayede .Merhunat ın cinı ve ne•i ve Borçluıaun 

bedeli müıtemi!Atı 

115 Anadoluhisarında Göksu mahallesinde 
eski Göğı;u ve yeni kuyu sokağında 
eski 7 mükerrer ve yeni 44 numarala 
dokaan iki arıan arsa üzerine mebni 
altı kagir üstü ahşap olmak üzere bir 
buçuk kattan ibaret Uç oda, bir sandık 
odası, iki sofa, bir mutfak beı yüz yet
mit beş arıın bahçeyi havi harap bir 
bap hanenin tamama Vaıfiye bammla Ahmet aA-a 

15284 2110 Hueki Nevbahar mahallesinde Heki· 

1571· 

motlu Ali pap ıokabında eski ve ye· 
Dİ 6numaralı aekiz yüz arııa arsada mebnl 
ııcaklık mahallini ve yedi yüz a11ın·ar• 
uda M>ğdlduk mahallini havi.lir ve do
kuz yüz artuı bahçeyi havi çift hama· 
mın tamamı Emiae Hacer, Muıtafa Ntlaat B. ff 

••Kire Fatma Saime ve Hati~ Pi
raye laanımlar 

'O Oıküdarda Y etÜ mahallede Karaman· 
la ıokatında eski 'l7 Ye yeni 21 au .. -
ralı dükkin alb•ıı dokuz arım izeria
d~ mebni kirgir bir kattaa ibaret bir 
dtıkl.:inın tamamı Oaman llMdi 

18536 369S Kadıköyünde O.mae ata malıallesia
de Kağıtçı bat' elyev• Kazasker ıo
kağınaa eski 4, 4 ve yetti 6, 8 auma-

18127 

16866 

ralı bet yüz U'fl• ar .. üzerine •ebel 
abtap üç buçuk bttaa ibaret OD alb 
oda dokuz salon ve iki bin yetmiş ar• 
şın bahçeyi havi bir bae laaneni• tama-
mı iaia B. lfakat ve F ericle H•mlar 

27':> latinyode Kürkç6 bqı ve çayır ıokatın· 
da eaki 13 mtıkerrer ve yeai 19 au•
aralt elli iki art• tiıeriae mehai ata
f&P iki katta ibaret dört oda afak 
aofa hlr •utfatı havi bir bap laaaenin 
tamama Makbale H. 

405 Aaadolulıiaanncla Gısğıu elyev• Ba-
ratane ıokatıada eski 6 mükerrer ve 
yeni 7 • 2-7 • 3 yik 011 arııa araa tize. 
rlae mebai iki kab kArir yarım katı ab
üap ol•ak üzere maa cihanauma ilci 
buçuk kattan ibaret maa dükkin bir 

OaauB. bap banenia ta••••· 
1703l 9180 Oaldldarda Hacıh.... Hatun maiaal-

17076 

letinde Paşa Umanı caddeainde eakl 
128 • 131 ve yeni 49 • 49 - 1 • 42 na-
marah depolardaıı ikiai üç bin a4tı yüz 
dokua ar;ua ana üzeriade Wtiıtblrer 
katlı diler üç yüz yirmi artı• ana üu-
riade abpp depo diterleri on altı 91-

flD ar1a üeriade kigir bir oda w yedi 
JÜI arıın bahçeyi ve iç bin iki 7iiz 
kırk artından ibaret det mahallini uvl 
mu arazi ahpp ve kigir depoların tf· 
mamı. lımet S.di7e, 

Hatice, Hanımlarla lbrabim Halil 8. 
610 Y edihulede Mirahor İlyaı?er mahalle· 

ıinde eıki iıtaıyon caddeımde ve bak· 
kal Filip ve yeni istasyon eaki 57 • S1 
51 mükerrer ve yeni 76 · 1 aumarab 

altmış aım aru izeriA• mebni kiglr ik" 
taa ibaret iki oda, bir kiler, bir aefa Ye 
OD ilci arşın prsa üzerinde alıtap bir 
mutfak ve altmıı dört arıın bahçeyi 
havi bir bap hanenin tamamı. Sahlhı H, 

17061 20750 Betiktqta Yelli mahallede poıta ve 
lhlamur M>kapnda eski 21, 10, 10 •ii
lcerrer 10 mükerrer tO, mükener 10, 

17139 

mükerrer 10 mükerrer 12 ve yeni 13, 
ıs, 17, 19 numaralı konak bia bet yüz 
a11ın aru üzerine mebni mm• üç ve 
kıımen ilci kattan ibaret altm11 tiç oda, 
altı ıofa, iki mütfatı ve müttemllitıa
daa bulunu yüz elli aff1D anada meb
al ve mezkOr koaatm ittiaaliade bet 
oda, bir IOfayı havi kirir!aelamhk 
kaıkünü ve ayrıca iki yüz otuz arım 
anada mebni kigir üç kattan ibaret 
yedi oda, ilci ıofa, bir mutfatı havi 
müıtemilltı ve beı bin yüz dört arıın 
haYi bir bap konatın ta111aaıı 

240 Ereng6yünde Merdiven karyesinde 
Zekiye H. 

Çetme aokağında eıki 37 Ye yeni 45 
namaralı yüz arıın ar.. üzcri11e mebai 
Mtap iki kattan ibaret bir taılık, dan 
oda, bir aofa, bir küçük oda ayrıca ylz 
&l'fın arsada bir mutfak, bir ahır, bir 
d6aüm üç evlek 200 ar11n bahçeyi 
havi maa bahçe bir bap baneni11 
tamamı t.1usa ki'lım ef. 

İkru t.fUzayede Merhunatın cinıl ,., nevi ft BorçJunao 
'o. bedeli mUıtemilltt ilmi 

17223 260 Üskiidarda Runa Mehmetpaşa mahaJle-
aınde Sıra kahveler sokağında eski 11 
ve yeni 13 numarala dükkan elli iki 
arşın arsa üzerine mebni ahpp bir 
kattan ibaret bir bap dükkinin ıamamı 

Hüıeyia cf. Server H. 
17242 710 Bakırköyünde Gevizlik maballeainde 

Hamam sokağında umumi 337 ve yeni 
43 numaralı yüz dört arıın arsa üzerine 
mebni maa çatı ahşap üç buçuk kattan 
ibaret biri çatı odası olmak üzere do
kuz oda iki aofa ve oaaltı arşın üzerin
de kiiir bir k th bir mutfak ve alb· 
yüı kırk beş arşın bahçeyi havi bir'bap 
hanenin tamamı Giilicle 11 

17488 310 Kaıımpaşada Camiikcbir mahallesin-
de yeni Çöpçüler sokağında eaki 28 
veyeni 16 numarala dükkan otuz beı 
arım arsa üzerine mebni fevkinde bir 
odayı havi bir bap dükkinın tuaa1111 Faı.. 1 ı t • 

mal Hanımla Hüıeyİll F.W 8. 
17527 135 Divanyolu Atikalipaşa mabaJleıinde 

Y afıçıhanı altı kabada elki 6 Ye yeni 6 
numaralı oda otuz alta arşın arsa üze
rüıe mebni bilihava ve kapısı oda iç.ia-
de ve odanın arlcas nda bir ardiyed• 
ibaret tam kitir bir bap odama tama-
mı ~/M. ~I. 

17559 :.!lS Haılcöyde Haca Şaban aıahalleı'ncle 
eski 3 ve yeni 7 numaralı hane ytla kırk 
beı arşın arsa üzeriae mebni ahşa, 
iki buçuk kattan ibaret altı oda, b1r 
.. ıtalı tqlık, bir sofa bir mutfkk, bir 
kuyu ylz altwı iç arflll bail,.,,t havi 
laariıp tNr bap hueaia tama•ı / A~ E. 

17603 4400 Pqa Baiaçeaiacle IC.6yiçi el1evm ilk• 
caddesiade eıki 1 ve yeni 26-1 nu ... 
rala fınn altmıı iki arıı1t ana üzerine melaal 
lıılrir llç kattan ibaret üttiiade aekiz 
oda koridor, bir mutlak Ye yirmi dört 
arıın araa tızwiade bir abedeataae ve 
paüHaane ve yirmi &rflD bahçeyi laavl 
maa oda ve babçe bir !,ıp knıını taaa· 
.., Mela.et Cer • l~ 

17630 190 Oakünarda Solakıinan mahalle.inde 
Tophaneli oğlu aokatmda eıki 37 ve 
yeni 35 aumaralı bue 90 arpa ana 
tlzeriae mebni ahtap üç icatta• it.ret 
ahı oda, bir mutfak, bir kuyu ve kırk 
iiç &111• bahçeyi havi maa bahçe bir 
bap hanenin tem .. ı . ...... A ..... D 

111·1. 160 Beylerbeyinde küplllcede eılci 10 ~tl-
kerrer ve yeni 24 numaralı hane yüz 
arım arsa üzerine mebni ahşap iki 
buçuk katta ibaret 4 oda, bir Mfa, 
bir mutfak ve iki yüz aeklz UfU1 ba
hçeyi uvi ... bahçe bir bap laaae-
niD temamı. Adli beyle Melek N. 

Yulcanda cins ve nev'ile mevki ve miiftemilib yazdı emlak 
hizalarında g&aterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 16 tlfl• 
evvel 929 tarllıine mDaadif Çaftanba rtınO ıaat OD b11~n iti. 
barea müzayedeye mübaıeret olunarak saat onbeıte kat 1 ...._. • 
nnın çekilmeıi mukarrer hulundujundan talip olanların IMlkGr 
pnde aaat onbeıe kadar Sandık idareıi•e mtlracaat .,._.ı.t. 
Ye OD heıten ıonra vuku bulacak •ÜracaatlanD kabul edilm_lyQCell 
ve aezkOr emlake evvelce talip olanların kat'i karar eanuıada ... 
balwıanadıklan ve baıka talip zuhur eylediti takdirde evvelki talipler 
•üzııyededea çekilmiı addolunacaklan lüzumu ilin olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f Mekitibi ukeriye satınalma komisyonun~/ 

Mupl köailrll 
kilo 
1500 : TOft'l ukliye aektelııl 5oim 
7500 ı Çnıel köy orta mektebi igla / 

9000 
Ballda mikdarları ,.., mahalleri ,-zıh 9000 kilo Mıapl k.öm6rilalD illa ..... 

puarhpda talibi zuhur etmedipldeıı tekrar pazarlığı 12-10.929 cumuteıi .... ,.,, 
ı• te Hartiye Mel.tobiDdelLi mahalli mabıuaunda icra kılıucakur. Talipltria .... • 
meai içia mahalli meaktrdalLi komisyona müracaatları illa olunur. 

i···················I}·i········ız~1~··········::::::::::1 ••••••...........•••• ~.~~~~~~-~ .. !.~!!1 .••••••• 
Yeai damı• kanununun hazine mükellefiyetlerine ref eylediti 

kıymetli ewak haricinde kalan icar ve iaticar mukavelenameleri, feıal 
ve iatikal U.nübalterleri, nufu ve paıaport cüıdanlan evveli oldolU 
gibi badema Üzerlerine ıoğku damga vazyle iktiaabı kıymet ettirilerek 
malaandıklan tarafmdan alikadar devair memurlan vaaıtaaiyle ahaliye 
kayaıetU olarak 1atslacaktır. Bunlara aotuk bamga vazedillncey• kadar 
mevcntlan üzerine pul ilaaka ıuretile ıattırılacaktır. . . 
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\Nory~çyanın halis :orina balığı H 
~ş mahsulü alemşumul marka 

Gayet: t:a•• ol•r•k gelmlŞtir. 100 kuruş __ _ H 

• 
rı: 

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

satınalm<1 J M. M. vekaleti 
komisyonmadan: 

' i 
............................................................................................ 

M etbı llıtiJacı i~in 900000 kilo kuru ot kapalı ıarf ıurelile m onakuaya koamuş· 
· llır. Hıllm 26-birinci teşrin-'29 tarilıine ıntisadif cumartesi ~ünü sut on beşti 
~~ ohıııacaı.tır. Talipler şartnameyi komisyonumuzda görebilirler. Şad rtoauede ·· a"f' ı 
llliııatlııri!e bidilı:te teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Ankara a mı ı mu • aa 

•ttın •1111& komiıyonu riyasetine tevdi •ylemeleri. . . l\f erk~ ihtiyacı için 400 ton kok komürü Haydar paıado varo~da . tul '. ın e~ıı~;k 
• ~ 1'fı kapalı zarf ıuretile münakasaya konnıuşt ur . lhal e~ı 2.3- bırı n t-ı ı .-~. ın- 2? 

!•nlııne ıaüadif çar~mba günü saat 15 te icra o~uoacı~tır . . 1-~lipler şa~tnam~y~ ~omı· 
yoıaut11uzdiıa gijrmelerı ve prtnamede vazıh temınatll:lul · bırlı~ı \! tek l~f nı~:.tı.pıann ~ 
Dlıkbua aıuk&bilinde An.karada milli uiüdafaa 6•tın ıt l :na bumı:ı.)onu rıyuı:ict.nı; te, J ı 
eylrıııeleri • 

M erkez ihtiyacı için 600,000 kilo d ııltik kapalı 2ar~ fUr P_tilc n.:ii n.~} .. ~ .. a~· a konmu~· 
tur ihalesi 19 . birinci teorin 929 tarihine mi.iı;adıf rı ı nrart•·~ ı guııu ~ aat 15 dedır 

l•ttıııaeıin:i komisyonumuz.da görebilirler. ~lünah aı-a~·a i~ti1a~ ;çinUe ~rınumede )· a_
nlı teıııin&tlarile birlikte teklif mektuplarının ye•m ve saatı ı hdulen enel n : ak lıuz 
Dıuk&biliııde Ankarada mili! müdafaa merkez 1&tın alma konı i•yonu riyasetıne 
ıııııracaat1arı. E nUıc:aadd:i ukeıi orta mektebi için. htr~ke fahrikaıı . laci,ert kuınaşın~ı~ til.çü 
13.b~rı~e Te her bir masrafı ~üteahhıne aıl olmak şa~tıle 450 takım hancı elb"e 
'I' u'"ııcı t~n-929 tarihinde Erııncanda ıhale yapılwıak uzre munaka.aya konmuştur. 

• Pl•riıı Erzincandaki aakeri orta mektep mUdOriyeıine müracaatları . 'r talıhllıdünU ifa edemeyen müteahlUdi nam Te loeubına 4500 kilo yataklık yün pa· 
•arialı.la alıRacaktır. Ibale•i 14 • 10 · 929 tariloioe mü•adif pazartesi günü ıaat 14 

~e 1&ptl.acak.tır. Taliplerin şartname ve ııilmunesini komisyonumuzda görme!eai ve 
ilıaJe p\iaUnde temiu.tlarile muracartlan. S İT&atalti kıtaatın ihtiyacı olup kapalı zarfla ilıale güoUnde talipler tarafından '"' 
1ı. ri~n fiatlıır pahalı görülen Ekmek p•zarlıkla alınucaktır. Taliplerin ::ıivastaki u-
ttt &alla alma komisyonuna mııracaatlan. O rdıı ihtiyacı için 14,000 metre ıaten ve 10,000 metre tela kapalı urf ueulile mu· 

l ll&k-y• koıunu~tur. Ihalesı 5. ikinci teşrin . 929 taribiae müoadif Mlı günü IJ!lal 
~ tt komüyonumuı münakasa salonunda yapılacaktır • Taliplerin şartname suretini 
~ lttıRf mukabilinde almalm ve teklifnamelerini şartnamedeki tarzda ihzar ile 

ı
0lllİlyon riyl!etino vermeleri. 
lllıılrtle lıulunan lutaatın ihtiyacı olan sade yağı kapalı uırfla münakasaya konmut· 
tnr. lhaıeai 27.birinci tqrin~929 pazar günü &&at 15 te lzmirde müstahW..cm me' \i..İ 

~it~ il'.°" komiayonllllda yapılacaktır. Şartıı.me sureli koınİ•}onu•nuıda me>cutıur · 
it alipletin prtııameaini komi&yonumw:da görmeleri ve teklifnamelerini lrnıirdeki ınez· 

6t konüıyona ••rmoleri. 
A Ilı.eri ilıtife,cı itiıl 147 kalem NiMiye alAtının kapalı zarf aıulile münaka,...ya ko
Tlli n•~ıır. lbalesi 2-11-929 cumarleıi günü •aat 14 te koaıiıy.onumu<da yapılacaktır. 
4- ~lerın flrtnam.e ıuretini komisyonumuzd..ın almaları ve tekhtııamclerını şartname • 
•lu tıırzd ·L--- ·ı k · · · el · ·ıin 1 ' a ı.uıu ı e omııyon rıyasetine ver1r1 erı ı o unur. \ J\ d11ıadaki kıt•bn ihtiyaci olan Un kakalı zarfla münalr.a88ya konmı~ıtıu. thalesi 

l .16 • Birinci "''rin . 929 Çarşamba ıünü aaaı 10 da AdaM da aokerı 1&tın alma 
0111isyonunda yapılacaktır. Taliplerin Adanadaki mezkur komisyona muraoaaılen. 
~ .... ,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....................... . 

Uçüncü kolordu satınalma komisyonundan J 
,,.,,,,,,,t,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

G Omiif ıuyu haıt&nesi ihtiyacı için !50 ton kok 250 ton k ıriplo ve 100 ton tü· 

92 
TOll&Jılllade~ ~ömürü pazarlık ·~~etiyle mubayaa edilecek.tir. llıale 12-Tc~rin.ievvcl 

.9 cumarıeol güılii aaat on boıtea ıubaren }apılacakt ır. Tllıplerın ı;arıııawe!illlı ı.o
"'iayoııuınutda &Hrmeleri n p.rtnamede yazılı olan şek ildeki teminaılariyle komiıyo
Dllıııuıda huır bulunmaları Hln olunur. 

l\. ıtut ilıtiyacı itin 43330 kilo fasulya pazarlık surotiyle mubnyya edilecektir. iha
lesi 18 • Teşrini ev.el . 929 pauır günü ••• l onbe~te icra t:dtlecektır. Taliplerin 

!lrlııa.ııı"ini giırmeleri •• 11rrnamede )&zllı olan ıekildeki teminatlariyle komisyo-
uıııll!da lıanr bulunmaları illn olunur. 

}( tl&at ilıtiyaeı için 43330 kilo Nohut Pazarlık surotile Mübayaa edilecektir. lhaleei 
Tali 9 ~ltriııi ene! 929 taribiue müaadlf çar11nba günü o&al 14 ıe icra edilecektir: 
t ~lenn tartnamesini komisyonumuzda görmeleri ~e şartnaınede yazıl ı olan şekıldekı 
•11ıınat1·-" ,_ . ·• ı -.aue a:omıtyonnmuzda hıtzır bulunmaları ı ı i.n o unur. 

1\. •palı auf uauli!e münak&Mya konulon 60668 kilo Bulgura yevmi ıhalede verilen 
ih.le~ıt.~n lllli gHrlllmeoicıden dol ayı pazarlıkla muhaya~sı tıkarrür e.tnı; tir, Pazarlığın 
••ıne,· .o 'l'efriai enel 929 perıenbe günü aaat onda ıcra edıleceklır. 'l.alıpl~rın ,art· 
lı.<>ınia ıııı gl!ıtıııelt ve iftira!< etmek üzre şartnamede yazılı olan ıekıldel<ı temınatlarıle 
lr Yonlll>lıızda hazır buluamaları ililıı olunur. 

~ :~t u.ıract için 43330 kilo Bulgur pazarlık suretile mubayaa edilecektir. ihde· 
lı~leıin 4 !eş.ini avvel 929 paıaıtooi gilnü ıaal on bcşt•n itıboren yapı lraktır. Ta· 
1• llli~uı~am .. ıat l<omlayonumuzda w;örıneleri ve ıartn\rnede }azılı olan ıe~ilLekı 
~ kom.i.eyonumaıda hazır bdlunmaları ilin oJunur. 

i Bıt1t~ ~~~ü~~:' ~:r::' ;~~;;~a;a~::~:· ~:;l:~ ·~:;~i·y•e• • "i i 1 + lııtambul ııatınalma komisyonundan: + •ı 
;~ ' 
~ ~-..-..................... -............ _.~·-····· .................................... , .. 
ı'J •n'•tlar mektebi için mevcut nümune ve feraiti veçhile 300 takım harici elbise 
PJlıar~ aerpuşmubayaaaı kapalı zarfla müuakuaya konulmuştur. ihalesi 3 · 11 . 929 
tek.tir guııu ~ aat 13 de ıcra . kılınacaktır. Taliplerin temınatlarını havi mühürJü 

U&ID.elerııu JOl'm mezk:Orda ıhale sa.atından ev,·el komııyonumuza tevdi eylemeleri 

Cöııııeıı: iki .. ı., •• bir ,-
ı.ı boyun b• 
F ce fanııa 
ylriıll don 
.,,. tin fanill 
""PUi 

Adet 
600 

300 
600 
300 
130 

. ·:· (• 

Yüo çorap 
Çift 
600 

ince çornp 600 
Harci fotin 300 
Dahili elbi•e 300 takım 

! .. ·--n~;;;; ·~~iı'n~ı~~ 'f~~i~·y·~~~;J;~-i -·- . 20 4J2$ ,,,,,,, ••••• ,,.,. ''" ,,, ,,, .. ,,,,,,, .. ,,,,,,,. 

nıetre mek.'ahı çam. koğuou münak.asai aleniye ile ihalei k.ıtiyeai 9 tetrini evvel 

20 nıetre mek'abı 
1 

al b 11 929 çaraonba uat 14 te 
?'1.·ıı · çr ı_ aı • c • c c •• 

C 1 ı mudafaa vekUeti deniz fabrikaları umum müdürlü•U i •in yakanda yazılı 
crcste hiza.tınd } gU .bal . • ' lti . I . a mu ıarrer n ve ı;aaue l esı icra edilecektir. Şartnamesini aörmck. 
le: en ~rın her -'ın • e - e k · t ı · . · · r1 ~ d d . ıı:. • ' .,,- rm,. 1" eyen erın ye\ mı ıhal ıde m -..ıharrer aaıtte l\aı1mpa 

•
1 

a r~ıı satı.• ı ına •Jft'lİ l::! fıJI!ıırıa nı üracaatl arı . 

Bir çok kinıseıer, drer in bukadar i)Ti 
bir la tik olduğu lı« lle diğer lastikler fiatına 

satılabil111. esine lıa)'ret ederler. 

Bunun sebebi b si tir. 

Gudıerdün}'aııın en bttyük Iast~~ 
Gtınde yüz bine yakın otomobil la, 
Kendi kauçuk ormanları, kömür 

"~brikasıdır. 

: ınal eder. 
.Je11leri ve 

panıuk tarlaları vardır. 

ucuza mal olması, 
imalat 

Mevadı iptidaiye bu suretle 
ve nihayet muazzam 

lJDYER 
pek yiil(sek. evsafıııa rağnıen diğer lastikler 
fiatına satabilınesini mümkün kılmaktadır. 

1iirkiıe icin umumi vekili : 
Kemal 1-Ialil, Mehmet Rif at ve Şürekas 

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

Kimyaker muavinligi 1 
müsabakası . . 

.pırto ve ispirtolu içkiler inhisar uı:num mü 1ürliikünden: 
ldarei merkeziye kimyahanesi için muavin kımyaker alıı•acaf'ından 

şeraiti o.tiyeyi haiz olanların 15 Terini evyel 1929 Salı gününe kadar 
~ufus.tezkereler.le şahadetnamelerini ve sair vesikalarını müstasbiben 
ıdareı merkeziye zat işleri şubesine müracaatla iainılerini kayt ettir· 
meleri ve müıabaka imtihanının 17 tefrinievvel 1929 perşembe günü 
saat 10 da idare merkezinde icra kılınacaA"ı ilan olwıur, 

Şerait : 
1-- Ta.lir !eri? sinni 35 itecavüz etmiyecektir. 
2- Mukellefıyeti. askeriyeıini ifa etmiş bulunmalıdır. 
3- Fen fakültesınden veyahut ziraat veyıı eczacı mekteblndt'n 

diplomaları olacaktır. 

1 
lanbul .. liy• mılıkeıneıi üçilDoil hu· 

kuk dairesinden: Sefer ojlu Nikolaki 
efendi ile, A-Iiıo•ı Karyo efendi meylnesi·n 
de mütekevvin bedeli icar dayumın bede
lnakz iofa kılının aıuhakemeıiııdı, müt• 
veffa Nik.olak.i aefer otlu efendi vereecıi· 
nden buyük adada nızam caddeıindeki 
haoel'inde Ykin bi.rtu.haı 3arafiu. efendi ile 
bt:ıc~ırcsi madam \ "it lehem namlarına ta• 
tir kılına.u davetnaıne varakaeı ıahirine 
mumaileyhimamn tkamelRlhı meçhul ol· 
duğu malıallesi muhtar ve mübatiri ıar;.. 
fındın verilen meşru batta anlaıılmtı 0~ 
mağl~ mumaileyhimı balı.kında illnen l•b 
lı~at ıcrasına ve mubalr.ewenin 28 Toırl· 
~' .evv.ı 929 puartesi gUnU ıaat 14te ı.. 
lıknıe karar vmlmlı olduğundan bermu• 
cibi karar yevmi mezkOrdı ia_patı vücut 
t•tmedikJeri takt irde haklır11ııLl g ıyıht'D 
r-ıuJ a e-n !ı n aın o 1 • :"rı ··ıı oıı.ın1 r 

-
--= 

S6\fli"DSe f a Bn 
. _... ... _m::ıcımmı111DEE 

Mrrkez Acenta•; <..alata KOprUb .. 
tında Bt') o~lu 2')62 
~ubt: Ac.antac;ı· ~Je,..·adct hın• a!tlnd: • 

ı ~tan1ul ~7j0 

İzmir Sürat Postası 
(GÜLCEMAL) vapuru 11tt'ş· 

rin icvel Cuı:ıa 14.30Ja Galata 
htımından hareketle Cumar· 
tesi ıababı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzıni rd cn ha· 
rcketle pıı~ar tesi sab.; hı gele· 
cektir. 

Vapurda Mükemmel bir M

kestra ve cazbant mevcuttur, 

Trabzon ikinci postası 
( 1ZMİR ) vapuru 10 T.,. 

rinievvel Perşembe algpmı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, lr.ebolu, Sinop, 
Saıns~n. Ünye, Fat1&, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeyi gl• 
decek ve Of, Trabzon, Patat
hane, Giresoıı, Ordu, F tMı 
Samsun, Sinop, lneboluyıt uJ
r~y:ırak ~"l l!'cek+Jr. 

Erkek vücudunu 
güzelleftlren 
Roussel 
Kemeri 

' 8edeninizi ili· 
celıit. Otomııik 
bit mısaı wlrlle 
:ı:ainatır. Hususi 
tazyiki ve tnkosu• 
nun clıstikiyetiga.• 
yet tı>Ukaviın of. 
1111SJ tıaseblfll.ıt' 
ıu olund\ılu lıa· 
dar w:ayaOilmeU f hf"ı-~I 
sayesilıdc ltfr ili 
tarafıtemamcndo· 
ğrultur. Sizi gonçleşlitir Vikil!lıliiiD 

yumuşatır ve ~taşnru. 
lfüzat teşriliıriô ve~ sipııtft' nr
dig;nizde klmlfttıln kuıl'll b•l!ıdtlo 

trllfauıı Ql)lİrıı&llD il. tıllıjipoı. 

lSJanbul ;wnıi ; IDjôftl r . .,. 
Tünel oıavllifll68 , eı• ı2 

' t 'iUi 6 Utadlft lllbJmı' , .. 

1 •lanbul dördüncii icra memurlııtw: .wı: 
M~met Emin ef. in Hadi b. don bor~ 

aldıAı Üf yüa lır&jla ıaulıabil vefaon fcağ 
eylediği Boğaziçindo Rum.ti blııanııda 
Molla Fenari mahUleıili!ıı bostaa oolaı• 
ğında e ki l cedit , 16·16-2 l'io. haae Te 
wüsteınilltı saire•İ indelaüaayode Oç y(la 
lira bedelle talibi ııhdelioa birinci~ 
yapılarak iluılei kat'ıy••i ioia Oll ilet P 
müddetle müıayedeye konullnllfl"- llıı. 
dudu : Bermucihi eeaet .,.. Tapcdin '19" 
pılan harita macihiftce sil ıuafı lııır91ılo 
nun ıJıdOiinde kalan .. ıa. ;ılil aıv llıl 
aqtn 11tur11 'hh:ıı ruöbel ve k.ISD1~D 701 IOl 
tarafı bostan soka~ orta tenılı borçlıınuı 
babuından müntahil hne ve bahCeei ıı.. 
tarafı yol ı!e mahdut ~uhtellf •abllardıın 
cem'an bin yirmi sekiı 1r11n terlıijgde 
kulllen yıkılmlf taı duyarlı ııraıı dvu-

nundııAlbirchıNı kiraoı bulunduğu tahmlı:o 
kırk dert artın totbiiııtle ahf8p hane ilw 
ön tarafta •lı:•P h"1ap y!Mlııi ıhıkıtt ....., 
murabbawda yerli "1>elııitli pıııı-i 
demir parmaklıl<h t<ılıi bk oda Tf ~ 
yanında '"' t•mol • "'' ğbl1!fm llJIJlı&I .,.. 
miltebakiıi araadv, " &ru.aıı.ııc!a oan 
mütecaviz ağaç vardır. Alberb9ı .,....... 
ğu ban~ ahşap bir lı.aı,ı. ibaret biı bed
rum hır ev altı ilci oda bir heli bir kö
mürlük olup mumaıı.,yı. ayda yeM ıı. 
~ıra ve~ekteda. :\\cfr~ liulun ı.J. 
lın heyeıı nınıımiyeni -toav ,u. allmıl 
dört lira kıymeti muba.ııımiıudldlr ,.
bet &&JDla almak ve : do!ı.a ~ e-• 
mek ioteyanler kıymeti ıaulıaıamİDemıİll 
'!• de 10 oiıt.tinde lpey akı;a'lm .,. 
927ı • :5026 dooyı nwmrulle ı.unlıal 
di:lr~ödcil ir.ra memurl..,.,... -- 1 
etmeleri ve 26 • 10 ,. 929 _. ll • Jıa. 
dar ' ibalei ı..at'ty .. i yapılııc:otı il& olııDv. 

... u:s:mm=:••"'* "' 
r. iKDAM il Abon• Ucr•~l•rl 
'I TürJ.J.ı• içtDı s-e.Uk ı,_ 
! A.lb •!ilk 1 '°" 

1'

'(>1 orhk t«ıc 
&c-ebl 111ıeD1ıfeket1ar lcia s.....-. llOI) 

: .. .. " Alh •rlık l l'.KI 

!:. .. .. .. t'iç .. 9ı01} ... 

• 'I ••n•U•••• • ••••••••!,•••••••~• ••• \ .. u~i"' 
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asan uuvvet Suru u Kans ız fik 
adem~ iktid a 'ı 
sinir, verem. ~ 

~-=--~~~~~~~_s_ı_r_a_c~a~v_e~_k_e_nı~_ik~_h_a~s_t_a_ı_ı_k_l_a_r_ı_n_a~_n_a~f_id~ir_.~l-l~a_s_a~n~e~c_z_a~_d_e_:_p_o_s~u~~~~--~~~----; 

~ruıette 
..... r ... . 

"" Bil- c:ult ev.afiyle ve eıcümlc üçiinciı vite,deki ha
.-ekiıfı, ani olarak ilerı at•lı~ı ( aksl'lt•ra•yunu ), hıiyük 
kadretı ve gerek uıunyollarda gerekse kalahalık '"~aklarda 
konırol edilmekle kolaylığı ile Buick i hatıı laıaıı \larket 
1 Marqueıte 1 otomubiliııde kendine ınah,us lıir ıııcıiyı·t 

vardır~ . 

Yeni Ye zarif bututiyle,zeııgin renkleriyle \l' aratıanııı 
ıecbiuıtındakl müteaddit teferruatiyle. Market (Marquetıe) 
arabası derhal göze çarpıyor. OJJu 'takdir etmek iÇiıı• el
bette giiruıek lazımdır. 

'• ~ ~larket~ '< • )İarquette ) şinıqlden Bııkk acentaları nez
dl.1de teşhir edilmiştir. Onu tetkik ve en ~lak telerrua
Cu.aa ''arıncıya _kadar munyene edini1. UireksiyouH ~eei
aiz. O zu.nıaıı. Huick gibi kıyn1etlar hir aralıaı1111 t)u k:ı-

• 

clar ucuz fiata 'atılmasına hayret edeceksiniı. 

Market ( Marquette ) arabası, muhtemel falırikas~·oıı 
hatasına kar~ı bir sene müddetle General Motor•un 

".eminat şubesi tarafıodaıı garanti edilmiş olup tak>itle 
)c ı,ıın oluoabilir_.J · -· _. -----

BUICK - · J\1ARKET ()\IARQUETTE) 
----........_ GE:\'ERAL ~IOTORS ~IA~ll'LATI 

Umum Türlıiye Acentası · 
OtO~IOBIL TiCARETi T. A. Ş 

. __.., · O. T. t .. .\. Ş '!' 

}!:::.41u istiklal Caddesi '."o. 2J ' 'I d<f B. O 2866 

.. 
OksOrenlere Katranı Hakkı Ekrem 

1 

'I 

Buick i. halka en ziyade 

uygun olan lüks arabalar 

sırasına idhal eden evsaf 

ve harekiıtivle tenıayüz 

:!den Market ( Marquette) 

1<endisine mahsus bir me-

ziyeti olduğundan Buick

ten daha küçük daha ha"' 

fif daha ucuz ve fakat 

aynı evsafı haiz bir oto

mobil arayanların arzu~

rını tatmin eder. 

I !tanbnl dördüncü icra memurluğundan: 

Pazarlıkla hayvan yemi 
münakasası 

Hac1 lımail efendinin lbrahim efendi
deki alacağınto temini istifası zımmında 
mahtuz ve füruhlu mukarrer bnlunan Fa
ıihde at pazarında .\l:ıni,.!ı Mehmet paşa 

mahallesinde atik teıgôh cıbr cedit Ömer 
efendi sokağında 59-7 No. bir bap dükkiin 
otuz giln müddetle itıalei evveliyye müza, 
yodesine vazolunarok 250 lira bedelle ta
libi uhdesinde olup kaı'i ihalesi icra kıl
ınmak üzere yüzde be' zamla on beş gün 
müddetle müzayedeye yaz olunmuştnr. kırk 
he, gün müddetle müzayedeye vaz oluna
rak 250 lira bedelle talibi uhdesinde olup 
bedeli müzayede hnddi layıkında grülme
diğindeo müzayedenin bir ay müddetle te 
mdidine karar verilerek ilô.na konmuştur. 
Hududu: sağ tıırafı medyıın lbrahim efen
dinin soltorafı Süleyınan efendi hancİ! önü 

Pendilı:te seram darülistihzarı müdiriyetinden: 

Muvafık talibi çıkmaması hasebile 2-10-929 da ihle edilemeyen 
müessesemizin 120000 kilo arpasila 140000 kilo samanı 9-10-929 çar
amba günü saat onbeşbte pazarlıkla ihale ol~ıı~caktır. Taliplerin şart
namelerini görmek üzere her gün, payarlığa ıştırak iı,;in de yevmi mez
kürda Defterdarlık binasında müessesalı ziraiye ınübavaat komisyo
nuna gelmeleri 

'°'~'°'"'°''°"°"°"°" +oıı0tffı0t++t0o+oat0o+ + Satıhk Fanile Makinası 
ı lngiliz fabrikası mamulatından az müstamel bir fanile maki
+ nesi satılıktır. Talip olanların atidideki adrese müracaat etmeleri. 
~~+H+ Taksim Zanbak sokak 3 No. Hane ++ff+ 

- tarikiam ;ıe mahduttur· derununda mahi· 
yye beş liıa kira ile Mihran efenei sakin
dir mezkür dükkan k5rgir olup derunun· 
da asma bir şirvan vard!r mikdar ve sa· 
hası 28 arım terbiinde olup kımeti mu
hamıninesi tamamı beş yüz liradır talip 
olanlar 928-3551 dosya numaraaile ve yüz 
de on pey akçelerini alarak 11-11-929 ta-
ı-ihinde lstanbul dördüncü icra memurlu· 
~una bi?.-ı:ot veya bilveki.le saat ondörtten 
onaltıya kadar muracaat eylemeleri il!n 
olunur. 

Bahri nıuamelat Türk 
Tasfiye memurhı.~undan: 

Anonim Şirketi 

Tasfiye muamelütının vaziyeti hazırasına dair malumat verilmek 

ve n •ticeye gÖte m~\·cudun taksimi haltkında k'lrar ittihaz olunmak 

üzr~ lıiss~daıanın 10 ·Teşrinisani - 929 tarihône müsadif Pazar günü 
s:ınt 15 le Sırk:..cidc Liman hanının 4 üncü kntıııda 45 numarada hazır 
Lı.:!u~m<!l:ırı ilar. oL.ırı ır. 

P-uzn:ıme: 1 ·- Tasfiye me;nurları raporuı:ıun kıraatıı 

2 - · T.ı~f ·:- c bil.3.r.çosu. 
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Deniz hastanesi 

Diş tabibi 

Bed:ri B~kk~ 
1 Kadıköy - Altıyolağzı 
aee•~ ... -~~-x~3oe~a!t~o;.">Sı;..,. 

1 BAHÇE KAPUDA 

ERTUGRUL MAGAZ.i\SIND~t\N: 
Bazı dairelerde 

• 
T ASFIYE 

Münasibetile 

Hakiki Blı~lık Tenzilat 
• · • · ' • Jı. f • .., ' ı. j ' (• c.1. .., ~· , ' · . · , .. -~ '' - . . . : )~ . ..;;(,i.·~··· .. ~ .. :. - ' ... ..:ı • ·, ·~"' -~ t_ :>;)' '· .. ..-. - :JJ>. -r\.;, 

Emlak ve Eytam Bankası 
umum müdürlüğünden 

~El.~ılılc ~·~~ıı:.ıc 
Mevkileriyle evsafı mahsusası aşağıda yazılı on bir parça emlakin satışı müzayedeye konulmuştur. 
1 - Müzayede (kapalı zarf) usuliyledir. ihale 16-10-929 tarihinde lstanbul şubemizde müteşekkil 

satış komisyonu huzuriyle icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında güsterilen miktarda 
teminat iraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektuplariyle beraber makbuz mukabilinde 
bizzat veyahut ihale meclisine yetişmek üzere taahütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli peşin olarak istifa olunur. 
3 - Talip olanlar lstanbul veya İzmir şubemize ve yahut Merkez Emlak müdüriyetine müracaatla 

mufassal şartnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nuıhaıını bir lira mukabilinde 
alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 

Hudut ve kemiyetve temi na' 
Um. No. Mevkii ve semti meşhuru Nevi ve mabiycti müştemilat mıktarı 

Lira 
2 Galatada mezbaha Odalar dükkan ve Ma müştemilat 

müfettişliği altında depo 2500 
16 Şişli Büyükdere caddesi 386 No. Garaj • • 1500 
23 Zincirlikuyu kasrı ittisalinde Arsa Ahır, arabalık mutbak V. S. 1500 
94 Heybeliada Yalı sokak 2 No. Gazino Ma müştemilat 900 

139 Maçka Silahhane Bostan Kahvelı.ane V. S. 2500 
162 Nişantaşı Ekmek fabrikası Ma müştemilat 7o00 
164 G11lata Kara Mustafa Pş. 16 No. dükkan • • soo 

75 Kandilli Vaniköy cadde. 1 No· Hane • • soo 
15 Bebek Bebek bahçesi • • 3000 
22 Sarı yar Mesar burnu Gazino • • soo 
13 Galata kalafat mahalli Ahşap antrepo ve depo • • 

kürkçüler kapısı ~710 

Istanbul ithalat gümrüğünden: 
No. kilo 

Adet 1 390971 Müstamel otomodil 
72 

Adet 3 390025 Müstamel otomobil 
Sandık 2 9: Pamuk Çorap 
Sandık 1 41 Vazelin 
Çuval 1 26 Keadir ip 
Sandık 4 601 Telefon teli 

Saray burnuda harbi umumiden kalma ve kismen 
toprak altında metruk demir efya. Bilvezin teılinı 
edilmek üzere Tiransit 

Sandık 1 27 ipekten fantazi düğme • 
Sandık 8 510 içleri teneke düğme 
Çuval 2 190 Kakao 
( Üç numaralı anbarın anbar fazlası olarak teraküm eden 85 parça demir eşya, kösele parçalan, 

dibağata mahsus kebir bıçak ve sair eşya, balada muharrer 12 kalem eşya 9·10-929 tarihinden itibare 
Istanbul ithalat gümrügü satış anbarında bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

Müstamel kamyon ve binek 
otomobili satış 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
5-10-929tarıhinde pazarlıkla satılacağı ilan edilen müstamel dört adet kamyon ile bir adet Fiat markalı 

binek otomobiline talip zuhur etmemesine mebni tekrar 14-10-929 pazartesi günü ıaat 10,30 da pazarlığı 
icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkürda Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

Uçüncü kolordu satın alma komisyonundan: 
Trabzonda bulunan kıtaat ihtiyacı için on be§ kalem mevaddı i&§e hiıalaıında gösterilen tarihlerde ihaleleri icra edileceklİf· 

Taliplerin ~artnoınrsini almak ve iştirak etmek iiıre Tırabıondaki satın alma komisyonuna müracıutl.s.rı Hila olunur. 

Erzakın Miktarı ilk teminatı ihalesi icra edilecek ihalesi ne ıuretle ihale 
cinsi kilo lira tarih icra edileceği günil 

Mercimek 10000 188 13-10-929 aleni pazar 
Kuru fasulye 12000 225 13-10-929 • • 
Pirinç 11300 357 13-10-929 • 
.\uhut 8000 162 13-10-929 • 
Patateı 27000 152 12-10-929 • 
So~an 15000 68 12-10-929 • 
Odun 375000 422 12-10-929 kapalı Z. 
Kuru ilzilm 7500 197 12-10-929 aleni 
Şeker 5000 184 14-10-929 , 
'Juz 9600 65 14-10-929 
Zeytin dane 2000 60 15-10-929 
Sabun 2700 110 15-10-929 
Sığır eti 400 8 1097 16-10-929 
Gaı yar;. 9000 216 16-10-929 
Un 180,000 2700 15-10-929 
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