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Biz· nı ilı.tiyac mız 
• 
ı an sahiplerinedir . 

de:v ' koyu İttl- 1 
·at'lj~~~:t'.t) ki:ıl wruyetinde-

~-.."'11ııh.'ıı ... u.....-.zu. lir .ın~i n: ef · 

Umumi itleri alel'ade bir ıe
çim vasıta11 ittihaz eden klmH 
k d r faydasız ve nafile bir unsur 
d ha yoktur. Bahuıu• -- gene tek
rar ediyorum •• eğer bir inktldp 
devrinde isek bu gibi kimıeler bi
ıdm için yalnız faydasız ve nafile 
olmakla kalmazlar, muzuur ve teh· 
lllkeJi de o!nbilirlcr. 

~V& ~ ı:nr.Jelmişa. O-
ıat.ıllCl}I ~ Ç' gülen o!du; 

Q!'e k- ad idim. 

i ICrı"l~ ır.a... ~ . '-C··'b..~gi bit:' kim
se le · ~ ~--i.O"'""\Y· .;,ı ns:Je. ~n"f
kuooe:· ... , 11~ ~ızrna Gahlp-

i"dlr.. nt.~ ~~k. ~e'!d ye 

di et ~ ~oı ~lmelidir. 

Btrhuımu 1.ü ~ büyük bir 
tnmlllp a: wi' ~~ ~.-~ :gecir.mekt'C 
lan ın\\t\Nif;e ~ •fia ~~ :gcçe-

ml !ter· "'..eyw eı·e! J-'Üre-

ğini r.i: ·pe~bur'iyeı; ı.r.archr. 
Bu mimn in\bü.bııı ibülü. uu:dcle
rin• ~ "·rra..'tJi ll:".!.di,,, ~.Jıi'. ıİWl9· 

11114 oıı..J\r? "ilij~ .. .dar lbx pre.ı-
~ rlu ımutJur? &:ahında 
bunl\nu &., }~. ~iide.f.ıa e de-
cek ~ w~ıl 3:!~ ~::ıitr :alıib7 

midir·? llo:"imc c}er Uir me,vnur 
ise llir l!&~nü ~ .-e ~ etti~ ımua::z
zam aleıdl • ..nmn ~ !JÜ'tiia. me:r•
aliy.clfoi lliu:.cih_y. · rau 2 cjr.r 
bir ci}r,.aci ;ı; "\;fu llıir \Vazife nl
mış fuu mmıu lb;: - lkudsiyı? ve 
dıemui~ıt • ımüdri~ midi:: · ~!!. 

Bizce l!ıer· ':_il N2 :;e.'.6 ıe ~ım "C 

maqr.cttm '&.~ co.dmer.clt b unu 
aroma lliZu "R zaruretini d u,r
ınnlıdır~ 

Dünya yüzUnde gelip geçmit 
bUtün düv '! ~·e siyasi tetekküller 
bunhr i' .. .:üo J en zıifa düşmü,, 
bunlar yüzünden inhilal etmlttir. 
Tarihte bunun böyle olduğuna dair 
yü:bin!erce misal bulabilirsiniz. 

idealsiz ve imansız devlet rica
linin en bariz ve en yakın nümü
nelerioden biri Talleyrand'dır. Bu 
adiUll egoizmi, her devre uysallığı 
yüzünden üç rejimin inhilaline ve 
iiç fLerı·e üç tacidann sukutuna se
bep oldu. 

Yeni demokrasilerde bir Tal
le_y r nd'a tesadüf etmek ihtimali 
tyoktur, fakat yüzlece Talleyrand'Jar 
:milli bünyeleri b:: .ırtlar g·bi kemirip 
durma -ta.n l>ir an hali olmazlar. 

Bahusus ici bunların hiç biri, 
nih ayet f-r~n ;a'yı inkisamdan kur
\:a.-mış ob n o devlet adamı kadar 
d a zeka ve ki} a::et sahibi değil

dir. Ynl ruz mur:ıllat oldukları iç-
6 mai 'c sıyruıi bünyenin zararına 
mütemadiyen et ve yağ bağlamak
tan b::ı~ bir karları yoktur. 

Yakup KADH.İ 

'Dmiff1itn:ıılida. / Lahide 
o 

.................... e1Dnln.ş 
·.r ceza! 

Hah· bulla:hın 
k mand:aııuu 

yağda kızarttılar. 

KiihHin bir kapı~t 
H_,_.,haırnr.17 [A.A/ 

Ri>yter ajansına ~il~f~rildi~inı• 
göre, Habibullah '/\abtlı~ı. ~wu~
linde «Sarclwsma» mt•vkwıde bı~
' ıik bir ma,;.fubiwte u~ramış mu
İıim miktarda ,.~.zak re mulıim· 
mat zayi etmiştir. llulıasım lw
bilt•/,·rin <ılıirl'fı l/tılıibullahın kfl· 
nu11ıdanlaruıdr111 biri i/l' \'ıkhıi 
ltcırlıi)'csi11i l ağda /.11 :arlmıJ ol
du ki arı lıildirılmcktcdir. 

-
Iraııda isytııı 

bastırıl<lı 
Paris, 17 [A.AJ 

iranın Paris orta elçiliği bazı 
kabilelerin ısyan hareketlerinin 
tamamile bastmldığmı, her tarafta 
hüküm sükun sürdüğünü teyit 
etmektedir. 

iki 17UJJUr battı 
Nevyork, 17 (A.A] 

Alexandria körfezinde "Charle.s 
llp,, isminde bir milyonere ait bir 
gemi il~ bir eğlence gemisi ara
ıanda şiddetli bir müs deme ol
muş, her iki vapur bamn,.br. Nu
fusça zayiat olup olmadığı malünı 
d ğilse de milyonerle zevc i me
yd nda yoktur. 

(oni'eraııs 
dağ yor 
er 1res islerin. hir 
çıkmaza, girnıiş 

oldnğuna kanidir -
Londra, 16 (A.A) 

La Haycden bildirildiğine göre 
k.oruera.m m.alaafjJinde muhtelif ri
vaycller dcft:ra.n cbnektedir. Bu 
,ayMıt.ıra oa.z:anııı mali tıomitc 
ı-rizakeratım ymm tatil etmeğe 
~ oJ.a-cakbr iri, bcı, kooferan
.un bir çıkman &aplandığın.a delil 
acMıMaamaktnbr. Ba 1JOD ın.yeti 

· ortaya çıkara.Dbmı maksadı, kon
fermı1Uı11 maldemel bir akametio
dca mfit.e:vcllit tllllduliyeti M. Soo
:wden c atfdmek olsa rerektir. 

Onların i.dclia.sma Young pli
uıncla tayin e d i 1 e n hisselerin 
ilanı tevr.i n taksirnini İ.ngiliz 
:metnlibine daha muvafık bir su
rette dejiştirmek huawsunda M. 
Snowden tarafından gösterilen inat 
ve ısrarın böyle t>İr uetice verme-: 
si zaruri idi. Medyun devletlere 
lngiltereçe yapılan müthif na!rti 
fedakarlıklar yüzünden vaziyeti 
maliyeleri pek sarsılmış olan lngi
liz mükellefininden yeni fedakar
lıklar beklemek abes olacağına dair 
M.Sonwden tarafından konferansta 
vaki olan beyanat lngilterede pek 
derin bir tesir hasıl ettiği için bü
tün lngaiz efkarı unıumiyesi mu
maileyhi şiddetle ilt!zamda berdc
"nmdır. 

La Hey, 16 [A.A] • 
M. Snowden in potestosu mü

tehassıslar ara.sındaki mükalenıe
[erin sık sık vuku ve devamını 
intaç etmi~tir. B'!nun~a be~aber, 
inkıtaın önune geçılemıyeceği zan-

nolunmaktadır: ~· Sn.o~dcn ~e
talibini terviç ethrmedığı takdırde 
Cumartesi günü La Heyden ayrılıp 

gidecektir. Paris, 17 (A.A] 

Raris midi gazetesi Berlinden 
• t"hb edı·yor· Burada La Hey 
ıs ı ar . . d·ı h" 
konferansının tehır e ı ece31 ve 

~ k ta on gün sonra Cenev-muza era 
1 

,,.. ~ta 
re<Je yeniden başlanı aca3• mu . -
laası ·erdedilmektedir. 

Paris, 11 [A.A) 

Le Journal ya:ııyor : Eğer La 
Hey konferansı akamete uğrıyacak 
olursa Fransa• vukuata sükun ile 
intizar edebilir. Fransa tekrar Je • 
neral Dawes planına rücu edecek 
ve Ren in şıı-alini bir teminat ol • 
mak üzre t:lı ıde bulunduracaktır. 

f Tdgraf iitwılarınuzdaki taf 
sil{ttı okuyunuz] 

Cllmhurlyot fçlıı, Halk f.çi11 

uııı ıııı G Z z. 11111 1~ 

Reisi cümhur ha~ret. 
lerl dün Dolma hohçe 

~ arayında istirnhathu- 1 

i ~:urn:ıuşlar ve nkşaın 
~ uzerı geç \•akıt sı:ıray• t:= 

E.: rıhtımını teşrif ederek ~ 
:....~ orada Seyrisefain ida· ..: 
- resi tarnfuıdnn sureti ~ 

5 
malısu~nda yapılan sey- ~~ 

- ynr deniz lınmamııu göz. ~
:~ df'n geçirmişlerdir. ~ 

~:: Gnzi hazr t"tlcri miitc· ~~ 
-- akiben mesai dairelerin. r 

de bir miiddet ıneşgul 
olmu~lar ' 'e get Yakıt = 
keııdilerinc arzi tazimat = 
etmek üzere Aaraye ge· 
len Şiikrü kaya beyefen- z::: 

diyi huzurlarma kabul 
huyurmuşlıırdır. s 

= -
Diin de bir çok zevat=: 

ıuruya giderek defteri 
·-- mahsusa isimlerini ka yt ~ 

ctnıi~lcrclir. _ 

~iiı ııııı ııııı ııııııııııı ııııımııııııııııııııı ııı ıııııııııııııııuııııı~ 

J?ilo11uız 
İzm İr, [A.A] 

İki günden beri şehrimizde bu-

lunmakta olan bir kısım Türk fi

losu bu sabah hareltet etnıiştir. 

Filo :kordonu dolduran kesif bir 

halk kitlesi tarafındnn teşyi edil-
miştir. 

ek.il 
• ti ç 

Şark vllô.y tlo· 
rinde uııuı bir tot• 
kik seya1·~bnda hu .. 
lunduklnn &ıonra 
Anknrny etütten 
dnhiliye vekili Şil';. 
rü Kn:>n b~y c! .:l 

oehrimiz gelmi tir. 
Dahiliye vekili be
yi, Haydarpqa ı .. 
tuyonunda iatikbal 

etmek (lzere hrka . 
katibi umumııi Saf-
fet, vali Ml&hf ttin, 
polis müdüril Şerif 

beyler, Hakkı Şinaal 

paşa ve erkini vila

yet beklemitlerae de 

Şükrü Kaya bey tre
nden Pendikte in
mif ve başvekil is
met paşa hazret
lerinin ynvcrlen ta
rafından karşılan-

mışlardır. Şükrü Kn
ya bey doğruca baş 
vekil paşa hazretle-
rinin köşklerine gi- Şükrü Kaya hey efendi 
derek kendileri tarnfından öğle ye- retlerinin huıusi m~ile Modadaki 
meğine alıkonulmuştur. hanesine gitmİ:jtİr. Şükrü Kaya 

Vekil bey İsmet pa .. a hazretle- bey evinde bir ~z iatirahattan son-
rile görüşecekleri içi~ daha bir ra saraya azimet ed erek reisi cüm-
müddet köşkte kalacaklar. Hay- hur hanetleri t ... rafından kabul 

M. Herriot Selanikte darpaşay~ telefon edilmiş ve is- buyurulmuş ve Gnzi hazretlerine 
tikbale gıdenler geri dönmüşlerdir. ar.ti tazimat etmiçtir. 

Selanik, 17 [A.AJ Şü~rü Kaya bey 3,5 s~at kadar Şükrü Kaya •b;y ~ehrimizde bir 
M. Herriot buraya gelmiştir. 1 ~aşvekıl paş~ya seY,ahetları hakkında 1 hafta kadar kalacak ve müte-

.uzahat vermış ve ismet paşa haz - akiben Avrupaya gidecektir. 

anlı l\Jf 
aılayı gen 

almıyorlar mı? 

iralil~ 

ilan e 
-Yalnız bir eyalettelı hııdu,fa yeniden 

altmış hin k'şi sevkettiler. 

Yunanistanla itiliif akti için 
cereyan eden müzakere akinı kal
dıktan sonra iş gene mübadele 
komisyonuna intikal etli. Komis
yon toplıınnrak mübadele işlerini 
tekrar tetkik edecektir. 

.)on \:in ,·ckayiiııe ait olan hu iki rNıni Jngiliz mE>cmt 
lıırındun uldık. Solda sevkedilen Çin askE>rleri istirnluıt c< 
yorlar. Sa~da Çin talt"bt"'ıi iram,•avlara sonc•tler ale-vhinde 

beyannameler JapıŞtırırlarken · 

Dün gelen telgraflara bakılırsa f 
Çinde vaziyet çok mühim bir saf
haya girmittir. 

Mançuride rualarla başlayan 

müzakerelerin inkıtamdan sonra, 
bazı Rus kollan h ududu g.-:çere!<, 
.sevkülccyş itibarile milhtm iki 
mevkii zapletmişlerdi. 

Bu ikinci nıahalJi kalınakla 
beraber iki taraf arasında şiddetli 
ateş taati edilmişti. Dün Moskova-
dan gelen telgraflar, her hangi bir 
müsademenin vukuundan bah.set
memekle b rabcr, Çin zabıtasının 
son zaınanlarda sovyet tebaasına 
karşı gösterdi~ şiddetten bahset
mektedir. Fakat diğer taraftan 
alınan haberler, ak·ayı şarlcm bir 
harp arefesinde bulunduğuna şüphe 
bırakmamaktadır. 

Mo.5kova, 16 [A.AJ 
~arbinden bildiriliyor: Çin Şı . 

deınıryolları idaresi, içinde bulun
duğu mali müşkülat dolayısile va
zifelerine nihayet vermiş olduğu 
sovyet memurınine alacaklarını 

tediye edemiyeccğini beyan etmiş
tir. Çin polisi, Sovyet tebaasını 

takip etmekte ve Harbinde tt-sls 
ettiği tecemmu kampına sevket
mektedir. S nsör ecnebi muhabir-
lerinfn gönderdikleri telgraflann 
bir kısmım çık rmaktadır. 

Moskova, 16 [A.A) 
Harbinden bildirildiA'ine naza

ran Çin ıark 4ömendöferlerinde 
mllstahdem 3000 Sovyet tebaası 
i:;tNine devam etmek imanından 
mahrumdur. Bunlardan 500 ü de
miryollar müdiriyeti er1cıinından 
T nziganın teşebbüsü ile tevkif 
edilmiştir. Açık olan yerlerine Çin 
hükümeti kendi memurlarını tayin 
etmektedir. 

Tokyo, 16 [ \.A] 
" Pogranichnaya ., nın şimali 

garbisinde Çinlilerle Ruslar arasın
da yeniden müsademeler vuku bu?
muf olduğu bildir'lmektedir. 

Ruslar ima bir tüfek ateşi ta
atisini müteakip çekilmişlerdir. 

Şanghay, 17 [A. A.] 
Moukdcn den bildiriliyor: "Ch

anghsuchlfanır., birisi suvari olmak 
üzre yeniden beş livanın !leforber 
haline vaı.'ını emretmiştir. 

Puı i .. , l H [A. \) 
"İndopııcifi<pıe,, ajurısı ş,,. 

n •boydun islihhur et!t) c·r: 
,Bir SU\fayt1 orÜre. ''f «•ntİt>IJ ., 

.. - t? 
t•yuldiuclen lıudıule ultnu 
bin f,.i~i ıwvkt•dihnil\'tfr. S~·
ferhffl"lik nuısarifint> kurşılık 

(Mabadı 3 Üncü sayfada] 

Ancak Yunanlılar komisyonda
ki murahlınslarını da değiştirdikle
rinden ne zaman içtima ektedile
ceği malüm değildir. Bu sureUc 
iş daha uzun müddet sürüklene
cek, zavallı gayri mübadillerin 
sefaletleri devam edecektir. 

Yunanlıların bütün Türk emla
kini zaptetmelerine mukabil biz 
de Yunan emlakine vnzi'yet ede
cektik. Ankaradan bu hususta 
kat'i haberler gelmiştir. Fakat bu 
hususta henüz Mç bir teşebbüs 

yoktur. 
Mübadele komısyonundaki mü

z<tkerelcr de bir netice v~rmiye

ceği i._;in bir da1:ika evel Yunan 
emlakine vaziyet ederek Yunan
lılarla müsavi bir vaziyet ihdas 
etmeliyiz. 

Yunanistandaki Türk emlakine 
kıymet takdiri için senelerden
beri muhtelif komisyon)ar çalışı

yor. Bu komisyonlann masrafı 
binlerce liradır. 

Halbuki yunanlıların sui niyeti 
) üzünden komisyonlar lliınd .ye 
kadar hiç bir İ'i görnı~mişt:r. 
Türkiyede.l~i yur~an t•mlakinc kıy
met takdirini pek çabuk yapıldığı 
halde yunıınistanda pek az emlake 
kıymet takdir edilcbilmi~~ir. 

Azledilen yun.an s~f~zı M. Pa- 1 
pamn y~rine eskı h0ancıy~ . naı:ın 1 
M. Streyt tayin edıl.eceğ'ını Yu
nan mahafili teyit edıyor. Bu ma-
hafilc nazaran bu hususta yakın
da i•timuçta bulunacaktır. 

'.Vl. Stre~t ~<·fir 1oh11uyor 
Atina, 6 (fos) Bura salahiyet

tar nıahafilinde M. Papanın yerine 
M. Streytin tayin edileceği M. Di
yamırnrlopoloı.un açıka çıkarılaca
ğı haberleri tekzip olunuyor. -B ifat he~ e \ i \''4nada 

amt> li~at ~apıltlı 
Viyanada bulunan Emniyeti 

umum:ye müdurü R"fot beye mide 
kanserinden am~li) .ıt yapılmış ve 
mu,,·aff kiyctle ikmal olunmuştu!".. 
Rifat bey uu ay sonunda ehrjmi~ 

ze avdet .e t.n iş bu1un"c 'ktır. 

ih1 :te&iniiı1 
g,onıd r.<Mğii mu~itii 1K .W..."Kı~ 
~Mb~, maar.U. vekili ~11 ~ · -· 
·n ~yle· yapmış: olduğuı ~~· n..~:.. 

liı!ı:.athn b;\hs'!hııelitel:!ir: . 
l&ıbah~ '\u{. ~~..:ı Ş'~ 

~hyM: 

<· Dağın.a.".c. :ıa:çjh.rı '''" *uıı 
~~ünüş.ü ile c:d·Mr Hr.rı-foe~ ~··' 
~or. :F' 1 tıı ~ ~· t:iG"' 

dl Herrfut:. 
Bana dkdi Jr.&:: 

- .. Cazi bir: gi'ıiıı PmUC: 
11)· kehanetle lür ·~e 
n ıoillatle ı.ıı!deııiyet 

ıııanlln. kulb~· 
oldu.ğunu ıördü. 

uasw..Ja'..:li 
~ 'b.~.....:~ 

Eııki barilede -'l:umak %fu ~ 
•ııelik sıkı bir tahsil wuımır~ 

Halbuki ımrı ha.rflemıi Qtı:~ 
mN için Altı ay kafi ~~iyot. 

Bir milletin inki ş:ıf ~i "fi! 

iyi idare edil:nesi içi.o, okwnaıa.r.c 
bilmesi lbimdır. 

Halbuki va.&i bir mıntaka ~% 
on köyün heyeti me.cmua::::ı:ıd:ı·, 
bir tamimi zirat..L usulleri bal:k r1-
dalri tavsiyeleri, müthiş çocuk eı •. 
demilerine karşı tahaffuz ÇATe!e
rini okuyup anlayacak telt bir a d-
am bile yoktu. Anbyonnurıunuz 
tek bir adam .• 

Gazinin istediği gibi bir knç 
sene içinde Türlciyede herkes ok
umasını öğrenecektir ve bunun 
için de Iatin harflerfoin mecburi 
olmasma lüzum vardı. 

Bu islahat bidayette mahzurlu 
ve tehlükeli görüldü. En nikbin 
olanlar bile tatbiki için yedi sekiz 
senelik bir müddet hesap ediyor
lardı. Gazi şu cevabı verdi: "Bc:ı 
1 Jt-.... ...., , .. r n.ı, un;uııChCl"\CIU ıw· 

kanlan iyi anlayan yalnız kend i

sidir. 
Sadece sekir; aylık bir müddet 

için de 1,036,SOO Türk okumasını 
öğrendi, 

Şimdi Türkiyede bir köy yok
tur ki, orada, gece dershaneleri 
açıp ba~kalarına da öğretecek il:i 
üç kişi çıkmasın. 

Gazi cehalete karşı seferberli'' 
İJii n etti. 

Arap harfleri kayboldu. istimali 
sureti kat'iyc:ıe memnudur. 

Bütün gazeteler, mektep kitap
ları, resmi metinler !atin harf1erile 
neşredilirler. Ve biz okumak Öğ· 
rettiğimiz adamlan terketmiyoruL 
Onlar bizim abonelerimiz, kariimiz, 
dostlarımız kalıyorlar. Sarfettikleri 
$'ayrete kar~ı , kendilerfoe munta
zam ve meccanen faydalı, eğlen -
dirici kitaplar gönderiyoruL 

Muallimleri tasfiye ettik. l\Ld
reselerden çıkanlardan ancak yüz
de ikisi kalmıştır. Sadece kur'an 
surelerini anlamadan ezberlemek
ten ibaret dini bir tahsil gösteren 
eski 3650 iptidai mektebi yerine 
şimdi 6580 ilk mektebimiz var. 
Burada tl'lh&il ğören 442000 çocuk 
tarihi, coğrnfiyeyi Ö~~en:yor, Pari.~, 
Nevyork nerr'edir bılıyor ve Pasto-
rün büyük şerefine bigane değildir. 

_ Bu yarım milyon çocuğa 

verdiğiniz tahsil, mahiyeti itibarile 
millidir, değilıni? 

- Ona ne şüphel 
- O halde Tiirkiycnin büyük 

~erefli ve kuvvetli olduğu bir 
mazide!' _kalan ı:ih~ivctle milliyet
perverlığ·ı nasıl telıf ediyorsunuz? 

[Mabadı 3 üncü sayfada) ,..., ...... .... · -~---;;A -.ıır 

Hnııe:ımiy~ti milliye b yrammda 
.. rozet tevzi eden çocuk1ar 



( c 1 J 
Britanya - :Fransa -Amelr partiııi, lngiheredc ı~ 

ha ına gcçinee, şu kı a icmalleri· 

mizde, F ransanın kıt'avi A vrupada 

tokip ,~ttil!i siyo8ete, tcfovvuk po

litika ınn karşı geleceğini yazmış· 

tık. 'J abwiııimizdc hiç hata :yok· 

muş. l..n J loye konferansmdo 

in ilizlt>rle frnrunzlac kedi ile kô· 

J)Ck gibi boğUftı)Orlar. İngiliz 
maliyt-. nazırı Snowden, frımsız 

m liyc nazırına glizcke s Ö'\ dn. 
Boyle hir tahkıre ıiiplonııttıi tari· 

lıinıic asırda bir ıım·nk tesadüf 

olunur. Çoklnn zannc·tnıi~lerdi ki 

Snowclc·n enh i bir tez rnlıdnfaa 
ediyor \C ileri ~iıli or. Hritan)a 

lmşvckili deJ hol hir td:rraf çeke· 

u-.k bütün IJiiklımcıin ve lıatın 

bildin muhalif fırkaların nıaliye 

nazın ile birlik olduklannı ifa<lc 

etti. 
l•ranSJZ muralılıaelon kelime 

oyuncağı kabilinden bir iti1.nrla 

iktifa ettiler; yoni ses çıkaromndı· 
br. Amerikan mil,ııhidi de İngiliz· 
lere taraftardır. Dıtknlırn ne olaeak? 

Konfenmem inkıtaa uğrama ı 

da kabildir. Uer halde, İngiltere 
kıt'avi A vrupada '\'&rlığmı hisıwt· 
tirmcğe haşladı, o işlere karşı 
l!altl\yt .kalmıyor. Briancl, tıoğuk 
kaıılılıgı, pi~kinliği iJc işi idareye 
çalı~w•kta. Er;eı onun )'erinde 
Poiour~ bulım~aydı dabıı faısla 
hiddet ve eioirlilik ı;öetereı~kti. 
Konferans şiındiyc değin dağıl· 
nn~tı. 

Amele bukunıeti kla~ik tliplo· 
ma8İ ueullerini pek anlamıyor; 
muamele!!ı oltf ukç-c1 tıcrttir. Zaten 
amele partisi hu dcf a bükfun~t 
t~kil ctmetlen de dlirüet l.ıeya· 
nada frone1zlım kıekırtmıı;tı. Zan· 
nolunuyorJu ki bu fırka iş haşma 
geJiuce dilini bir a:r. t<lrpülcr. Hiç 
öyfr olmadı ... Doğru dcAil,, , ••Le· 
yımatımz giilünç,, , "knba,, ı.:ibi 
hazmı kolay olmayan kelimeleri 
zavallı fr:ınsız maliye vekiline 
karşı kullandılar. Bol eviklerin eli· 
ı;.- ., ...... ı.. ..... &.;.... .ı:ı l~ıı\ı sat İıı.İn ?.sıhİ· 

lugilıerc Amcriko ile m~ls~h. 
Bahri teslilıHtı orııl:ırıı14fa tolıtfit 

ettiler. İki Jcvlf't itilaf uzrc yürü· 
meğe b~laclı. Bu İlilıtf kime kar
tıdır( llcs belli , l•nınsaya karı;r. 

Ilüıön Avrupa tlcvlctlcri Fran"a ·a 
anlı mu oldu klan halde lugihf'rC 

ı;cne l.;afa ltthı or, Vf', btt <kvlete 
kar•• '-"lecck ltiıt kuvvet mııl:..· 
~avur de,ilıfir ... 

Muhafazakar ~ hurriyetıı.c\cr 
ııarfilf•rinin dt': lıu luuıııst• amele 
hükumetinden a nlmamalan Fran· 
eayı düeündürınc(te (lnvet etlı·r. 
Yani dahili hiı ııo,itilc.a manövrası 

ıle amele hlikfımeuen Yzaklaşta 

hile yerine gelelck olanlar Alman
) a tazmiaatı mes'elesinde ayni 
yoldan ~ideceklerdir. 

FraDtia ıefav uk tıi •af!Nioin y,a

rannı, hnun cezasını ~f'kiyor. 
Harbi on bir t~neflı•nbf"rİ tmıfiye 
t•tnıeyen Faris katııucs&dir. 1 a 
Ha.re' de ingiJiıJt•r muratlarına 

ererlerse amele pnrı isi, :waba. sulh 
muahcddcrinin ta!!lıihini İ!!tcye
u•k mi? Jı'ırka, kükumu tc·~lı.il 
clmeclco evci bu fikirdc)cli. ~imdi 
neden fikrinılen •!öıısüo! 

Zirai tetkikler 
iktisat vekalati Vckilliki müt -

har;ıslarmı ihtisasl:mna taalliık 

ıeden husu larda memleketimiz 
dahilinde tatbikatta bulunır.alarınt 
kararlaştırmıştır. V hillı'K tarafm
bh seyahat programı hazırlanmış
tır. 

B husuata aldığımız. malümata 
ıöre İktisat Vekilliği alman müta
ha11ııılan ~eli Preleaör OWeaberg 
ile nauavİ•i Vent ve tercümanı 
Edip B. uıun bir tdlıtik seyaha
tine JıltHaklardır. 

Prefesir Otdenbt:,.ı ve arlıı.a
daflan Ankarv.dan Eslr.hre, 
Nadan Afyo.aa, Unaı. 'e!ter fab
ri kaaım tetkiliı etmelt ü:r:~e UHaka, 
eıradan da Manisa, İzaıir, Aydın 
Balıkeair, Kcpsı:t, Bursa İstanbul 
Alpullu ~eker fabrikası, Kırklareli, 
Ad. pazan tarikile Anltaraya av
d<: t rdeceklerdir. 

.._mrazı nebatiye mütehassısı 

Pı fesör Müller de asistan Vahit 
b e1 J<· birlikte Karadeniz sahilJeri-
o ~ ıaatta bulunacaklardır. 

rat mütehassısı M. Tüvöl
fo t rk asistanı ile haşt•rntın 
bulundug u A da na, Cebe1ibereket 
re Gıu: Ayınt:"ıbı z.iyaret edecektir 

Koskada bir 
adam iki 

kişiyi öldürdü 
<il 

Dün gece Koskada bir cinayet 
olmut ve iki kişi öldürülmüştür. 
Vak'a şöyle olmuştur: Koskada 
oturan Mahmut, Osmnn ve Rüs
tem isimlerinde üç kişi gece saat 
b.re doğru Bcyaz.ıttan Koskaya 
inerlerken henüz anla§ılamayan 

bir sebepten kavgnya tutuşmuş

lnrdır. Bir arnlık pıçaklar ve ta
bancalar çıkmış, neticede Mahmut 
tabancalı olduğundan hepsine ga
lebe çalmış ve Osmnnln Rüstemi 
öldürmüştür. 

Mahmut polisler tarafından ya
kalanmı.şhr. Katil bugün adliyeye 
teslim olunacaktır. -

Yeni laınhalar 
Şehremaneti, elektirik ve hava 

g z:ı şirketlerile anlaşarak şehrin 
bir çok mıntakalnnna yeniden ve 
meccani fener talik ettirecekti. 
Bu fenerlerden bir kı mı talik edil
diği halde, diğer bir kı mı henüz 
mahallerine konmamıştır. 

Günler kısalmağa başladığın

dan geceleri okaklann tenvirat 
ihtiyacı bir kat daha {o{Calmışbr. 
Emanet, yeni mukavelename ile 
'imdiye kadar asılmayan fener
lerin bir an evel sokaklara kon
masını ala adarlara emrehnişfu. 

IJileli ınakarnalar 
Şehremaneti müfettişleri tara

f andan makarnalann muayene edıl
mt"kte olduğu yazılmı,h. 

Müfettişler yalm:r bakkallarda 
muayene yaprnaktndırJar. i'JiJeli 
makarna sattığı görulcn bir bak
kal ce2a verınce fab-iluı sahibine 
müracaat ediyor, fabr;ka ahibi 
bakkalın cezasını tazmin ediyor. 
Bu suretle fabrika sahibi hileli 
mahnı bakkal v: r.ılasile sürmek

tedir. 

Anadoludan fazla koyun geldiği 
için et fiatJerınm günden güne dü:s
mek1e olduğunu yazmışhk. Fıiha

ltika et fiatlcrinda teneuül devam 
edİ)Or. 

Şehrimiz piyasasına gelen mn
lfımata göre Ana.dolunun koyun 
yetittiren yerlerinden b1aııbula Ey
lül iptidaıamıda Ço1l matdarda ko
yun sevkediluekfo. C't'l~pler bu 
malı:ı.atla ıimdidf'D t~rlibat alRl.IŞ
lardır. 

B .W-üler gdnaeg başladık

tan aowa d fiatlarınm 4 - S ku
rut daha clüşeceti muhat.kak gö

rülüyor. Et:n ucuzlamıısı, yağmarJar 
başlayıncaya kadar rle am ede
cekfü. 

~ilerin ;1,ararı 
Ge~enlerde Ankara ve dvanna 

yağan yağmurlardan bazı hasarat 
olduğu söyleniyordu. b yağmur 
ve eller hak.kmda gelen reı;mi 
mallımat 'u merkutedir: 

Yağım yağmurdan zuhur eden 
aeylap neticesinde kef>kin kaz.a<!ı

nm yukarı Mahmutlu i<aryesinde 
bir lusım araz.iyi sel basmış, buğ
day "e arpalardan bir miktarı sel 
altında kalmıştır. 

Keza aynı tarikle mezkür ka
z:anm Ccru Müminli kariyesine 
yağan yağmurun buğday ve arpa 
ile bağ bo~tan ve ağ;ıçlar muta
zarrır olup 6 sığır ve ' 16 ) davar 
sel cereyanına kapılmı;hr. 

Vilayetin lıüçük Y o:ı.~at nahi
yesine merbut HiHr lr.ariyeainde 
10,15,28-1 -929 tarihlerinde \ 'U

ku bulan ı;eylap buğday, arpa ve 
bostan mahsulatından bir kısnn 
haaara uğramış ve Kızılca Hanıam 
kuaaının Güvem nahiyesine mer
but lbeler karyuine 30 - 1 - 929 
r;ah günü yağan ceviz cesametin
deki doludan arpa mezruatı 

ve bir kısım aebze bahçeleri 
tahribe uğramıflır. 8 - 8 929 günü 
Baglum nahiye ve köylerine ya
ğan yagmurlardan zuhur eden 
•ı sl~;-den ve on gram sıkletinde 

düşen doludan buğday burçak bos
tan, ve bağ hasara uğradı ve 23 
koyun 31 tiftik ktiÇİ'sİ telef olmuf
tur. 

Beypazarı kazasmm şimal mın
takasına 8-8-929 tarihinde düşen 

yağmur nefü::esinde Öz civarında 
bulunan bağ ve bostan arpa hasar 
vuku bulmuştur. 

Şehitleri ziyaret 

Okunan mevlfıdu dinleyen şehit annları 

Şehitlikleri ziyarete giden hey' -1 
et, Reşit paşa vnpurile perşembe 
günü sant sekizde Galata rıhtımın

dan hareket etti. Vapur elektriklerle 
tezyin edilmişti. Dolma bahçe H.

rayının önüne kadar :gidilerek Gazi 
haz.retleri &elimlandı. 

Vapurda halk fırkası müfettişi 
Hakkı Şinasi, Şakir paşalarla, ce
miyeti belediye aı.aları. mebuslar 
ve ıtaÜ' züvv&r ve bu meyanda dli 
kadar şehit ailesi vardı. Marmara
ya çdnlıhğı uman şehir bandosu 
baxin puçalar çalıyordu. 

Gece ıet vakte kadar bir ince 
aaı. hey'eti de icıayı terennüm 
etti. 

Vapur yolsuz olduğu için 
Gc-liboluya geç vaınl olduk. Saat 
dört buçukta se!at ve ez n ~esleri 
kısmen U)ltuya dalanlan da U}an
dırdı. Artık sabah olmu(hı. S;at 
:sekiz buı,:ukta Gcliboluya gelebil
dik. Vapura 300 kndu kadınlı, 
erke!di bir z.iyaretci kafılui 
geldi. Bir snal tavakkuft:m so
nra vapur lıareket etti ve iki bu
çuk saat sonra Çanaldı.aleye mu
vasalat edildi. Elli Altmış kişilik 

bir kafilede buradan vapura binerek 
ihtifale iştirah ettiler. Çanakkale-

d:Wüğ le elıitJer elam landı. 'MU: 
teakiben Cevdet Kerim bey şu 

suretle nutllllna başladı: 

"Hanımlar, el ndiler: 
"- Ş dakil..adan itibaren bizi 

yaşoıtmak için öfenJu di) armda 
bulunuyoruL Gemimizin şimdi ü
z.erinden Keçtigi şu ııu!ann zltında, 
binler~e Tiık ço.:uğUDUD nsedin.
den köklqmiş yata. vu. Hö.
met ve ta tfs ile bat..btımaı. •v 
t petuin üstünde, duderia içiade 
yüz binle.et Tü•h ~UIMaa tt

aeditt i"ıe1eamif şikda tarWan 
va•. O. salaıada t,irWrine Hr lahza 
sakin oefcıt ald>.ınada.n 256 pa 
iki lu&Y?c1 ~arpıflı. Biri 111caabii 
tükeameyeula •adar bol lNıır ham. 
ordWN, miitbia ve mııl.telif n.aitile 
her taraftan bili fas.ta ateş ve ölüm 

yağduaa bu- taarruz orduau, diğeri 
tek bir 111cHtiye kactu her ~yi 
idare ite kuHanmaft zanueti.nJe 
bulunaa, fakat maneviyatı ve mef
kure mcna bii dünya Yel4adıkça 
bitmeyecek olan kahramanlar or
dusu." 

Cevdet Kerim bey müteaki
ben bazı müheyyiç sözler J11Öyle
dikten sonra bogazın tarihçe.si 
hakkında çok şayani dikkat jzahat 
vererek şunu ilave etti: 

.. İşte bu suretle tarihte muaz
z:am meddü cezirler noktai va lü 
fash olan Çanakkale, Türk miJleti. 
için de bir çek d~fa .ıaadet ve 
felaket hattı fasıh olmu~tur. 

Şimdi buralarda yatan aziz 11e
hitler ve cmlarla beraber çarpışan 
büyük ga:ıiler, muazıam bir hadi•eyi 
saadet yoluna çevirmişlerdir. ,, 

Bundan soara Boğazın vaziyeti 
tabiiyeai, itilaf devletlerinin boğaza 
hücumlarındaki eabap, ıefea:berlik 

bidayetinde ve muharebe.Un de
vamı müddetince Çanakkalenin 
müdafaa tertibah, dü,manlann 
muharebe planlan hakkında halkı 
alakadar edecek izahat vere -
rek muharebenin tarzi ceryanı 
hakkındaki tafsilata geçerek evela 
deniz safhasını anlatarak bilhassa 
5 Mart muharebei bahriycsindeki 
Türk askerinin burada gösterdiği 
bahadirliğini çok müheyyiç bir 
ıekilde ifade ederken ha lk kendini 
tutamayarak hınçkmklarla ağlıyor
du. Badehu kara IJ!Uharebatma ge-

çerek Kumkale, Seddülbahir, Arıbu
runu ve Anafartalar harekatını ve 
buralarda cereyan eden hadisatı 

tafsil ve tahlil etti. : 

"Anburnu ve Anafortalar mu?..ı
rebatı başlarken buranın vaziyeti 
coğrafiye.ııi , dnşman hareki :ının 
şekli ve bilhassa halaskirımız: Gaıı:i 
Mur.tafa Kemal hazretlerinin kah
ramanlık sahn~1 olması dolayısile 

mümtaz bir kıymeti tarihiyeyi hruı.dir 
Mustafa Kemal istil<lil har

binin bidayetinde na11l tehlükeyi 
görüp milletin b;ı~ına geçtiyse bu
rada da bfyük bir tehlülu~yi 
derhal se1erek emir beklemeden 
hareket temiştir. 

Çanakkaleyi, latan bulu kurtarmış, 
Ruıyanın inhidam ve inhilalini te
min etmiş ve müttdikin muvaffa
luyyatının zıır-htan ofmu~tur.,, 

Bu sırada '\'apur Anafartalara 
ıelmişti. Son derece vccd içinde 
buiunan Cevdet Kerim bey fU ıu
retle hitabe6İnİ lMtirdi: 

"Efendiler, şu u.sız tepeler tam 
256 gün enkıızi he~er savuran fır

tınalara oguldadı, bu vadiler İn· 
s. n p.::rç:ıları savuran sağnaklarla 

doldu. Bu ı;~ma buralara ölüm ve 
ateş ya~muru bıraktı. 

Şimdi gördüğümüz şu kuru de
reler o gün insan l<anından çağ
layanlara yatak oldu. Fakat kah
raman Türk ordusu bütün bunlara 

lt~~~~· -~?~~-'!d~~-~~~~l~-:~~ı_:ı:: 
Bu maruzahmdan sonra şu abi
delere baknrak tnrihe 11oruyorum: 
Bunlar nenin ni~nneJerichr? değil 
beş on melre semayı delip yırta
cak kadar da yükse1st-ler kitabe
lerine ancak magJubiyct ve hi:.omet 

ya:ulabilir. Eurada )•ÜhM-lecek velev 
'kerpiçten de oba Türl.: ne!eritıia meş
hediııin ba~ua dikiteuk aüiwtd•r 
ili onun •itabcn uf e-r ve 11Mnaf
f myetfu. 

Aza Tiiô fe<.ilları, ania au
kaddc• lıuı.111n111u>e!a ~ö.tercJitimis 
hcyecaalu "it lıi. Hmaa mcıılıa
..-Ueo «leti)&.. Döt..tüğilm&a yaıt
la•, şüpt.e.tz matf'm yap d.ejildU. 
Bunla' l"U• ve ifühan. nebomu
ıa clold•chat• Hfkua .utmn fs
bnalancbr. Bu yaşla .. ıur"" ve sii
Fusun baaıt ettikleri aevinf ca~ridW. 

Çünkü biz yapmak halhmm 
ölümde oldcğunu biJea bir milletiz. 
Bu milltt bunun için ilmez w öl
meyeceltnr.,, 

Nutuk illi saat devam ett) ve 
hazırunun göz yaşları ile alkışlan 
arasında bitti. 
Hakkı Şinasi paşa Ce,·det Kerim 

beye şehitlikleri imar cemiyeti ve 
hazırun namına teşekkür etti. 

Badehu mevludu .şerif kıraat 

ve beliğ bir dua edilerek şehitle
rimizin ruhlanna gönderildi. 

Bundan sonra vapur döndü, 
Çanaltk::ı1e \'C G€·fiboluclan gel n
leri bıraitzrdı ı.;aat doltuz buçulita 
Ge)iboludan h .. reliet etti ve dün 
sabah saat onda btanbuJa ıeJdi. 

·X· ·X· ·X· 
Hey'eti tertibiye bu ı.cneki faz

la rağbeti gürerell haUıun iatiraha
tını temin için Seyriaef ainden bü
yük bir vapur iaticar etmi~. Fakat 
maattee~süf 1 4ehitlikleri imar ce-

ın iyetinin bu düşünceııi bir hamam
dan farkı olmayan kamarala!'dan 
çıkan hamam böcekleri ve fareler 
yüzünden temin edilememiştiJ'. Bi:ı, 
idare, gemilerinin dı,laranı telvin 
ederken kamaralarını da temiztiyor 
zannediyorduk. 

Koınsf'r nıuavinlikleri 
Emniyeti umumiyec t etltik 

edilmekte olan komse r mua vin'cri 
imtihanları neticesi bu ay • nı, o 
kadar tama me n polis mudürı1 t .
ne bildirilecektir. Yeni imtihnnlar 
dolayısiyle 25 polis daha komser 
muavini olacaktır. 

( Sh t) 
Bir adam altı 

kişiy_i 
birden yaraladı 

Yere batanda oturan Emine 
ve Ayşe isn.ilerindeki iki kadınlar 
Suphi, Faik, Hüseyin ve Apostol 
isminde dört erkekle evelki gün 
Ahır kapıda sand Ha bir tene:ı.:ı.üh 
yapbktan sonra Yere batana av
d t etmişlerdir. Aynı semtte otu
ran kfirt Sait ismindeki bir ~abı
knlı. kendisinin gezmeye götürül
memesinden milteessiren bıç .. ğını 
çekerek, bu iki kadın ve dört er
keğin hepsini yarnlam1ştar. Kadın
ı rla iki erkeğin yarası ağırdır. 

Snit polisçe y lcalanmıştır. 

- -
Fırka ko • 

gresı 
Halk fırkası nahly~ kaıı:a ve 

vHayet kongnlerinin eylôl içinde 
toplanmaBl taluırrilr etmiştir. Bu 
ene toplanacak olan kongrelerde 

bilhaaaa şehre nit ihtiyaçlar ve 
hnlkın refahı için tedbirler düşü
nülecektir. Nahiye kongrelerinde 
beledi, iktis di, sıhhi ihtiyaçlar 
esaslı surette müıakere edllecelı, 
ihtiyaçlar en küçük teferrüatına 

lmdar tespit olunacaktır. 
Verilecek ltarartnr kaz.a ve 

vilayet kongrelerine bildirile-cek, 
nihayet bütün vil5yetin ihtiyaçlara 
bir kül halinde, tespit olunacakhr. 

Fırka kongrelerinin l-u seneki 
faaliyetlerden ba~hcaların~ milli 
hars cereyanlan halk tabakası 

arasında vardır.Fırkanın genç uzuv
ları neşretmelt bilhassa bu işlerle 
yalıından alalladar olacaklardır . 

Türkocakları letekkülleri de 
halk fırkası letekküllerine dahil 
bu)undugundan bu faaliyetlerde 
ocakla birleŞ!ecektir. 

Tt~'fratla 

llir günlük vak'alar 
l\'lcrıifoıııın Snı<ı)• ık koyün

den llanınu nldiirı•n hir ki~i tu· 
t u 1 ın u~tı.ır. 

TirPbohınuıı Arağı~ koyün
d n Yaver Ali kam~• Aneyi oldü
•"-' •• '-'- a · ~ ! - .ll ~~u•p• \J~rilıni~ tir 

Tava!:ıın Şol ına:t. kc.iyünd n (). 
vt·z <!ğlıı Dt•ı' işi ağır surette ya· 
ralıyan bir ki:i adliyeye veril
mi~tir. 

~iranın lslam tcrı,on koyiin
deıı Hasan oğlu Mchuıet kan~ı 
~clıeri oldüren iki ki~i adliyeye 
verilmiştir. 

Kaslamonunnn lbrahirnli ktı· 
yünden karısını oldiiren Mehmd 
oAlu Muharrem adliyeye vt:rıl
mişfir. 

't'o.!<yanın Dikmen ktıyiindcn 
.Ahdulnh kııı Şehriyi yaraJayan 
iki kişi adliyt!ye vcrihn.iştir. 

A raeın Ak kay koytinden kct
hiida oğlu AbdulLıhı öldür~n bir 
I< isi adliyeye ve1ilrniştir. 

inelıolunun Utlu )Ol kt)yiinde
k• dü~ün<le Çlkarı bir kavgutla 
kiri§ oğlu Kacliri v~ Kız tlğlu 
Mehmet ile llya~ o~lu lfosanı 
a~rr ve Mmıtafo Dıırnıu~u hafif 
~ ur~ttc yaralıyıtn üç kişi adliyeye 
\ crilıııiştir. 

Cidcnin tarakçı koyürıdcn bur
guı u oğlu Omcri yaıalıyan biı· 
ki~i adli)cyc verilmi~tir. 

Kızıfca Hmnam kaza~ının Bin
~oz kuyünden kardeşini oJ<lüren 
Ali oğlu Bayram ndliyeye Vf.ril
nıiştir. 

AıJ1yamanırı Tilkıyan kııyiin· 

clı·n iki \t' Azı"3ıı k1Jyjjndı·n bir 
ki~i cildüı ülmü~tiir. ilJJür<·nleı 
adliye) c 't• ı iimi~lı·rdir. 

Ayıııtabın Dikmenler ko)Ün
cien Dede kızı Zt·hrayı olJüreı.ı 
Suriyenin 4~ulıra kı ıyiindcn Ali 
oglu Kuc:a Mehmet \I(' dort arka
<la~ı adiiyc )" verilıni~lt!rdir. 

t; irc..,urıun Uulaneık deği.rme· 

nine ha~kın )ararnk (100) okka 
~lı~ır alan iiç ki:;i aclliyey .. verB· 
nıi..,f •niir. 

~ 

Kati~ı !ı :; sen~yc nıah· 

k iı Hl iken lıa pi::ıh:ı ıu.<lcıı t;ıc.. an 
,e Lir ::ıeııedir fırardn \C ~uka· 
H ' ltc lıuluııan Kağızmanlı Yu
wf oğlu Jhrafıim ve iki arkada
~ı 4 lti olı:ırak yakalanmışlaı-dır. 

8'ı l· eti bi ı kaZJ - Zongul
d.1k nıa<len ocuk larıııda leci bir 
treıı kazası olmıış, makinist ve 
ate~ ı~ i ı ı rc :ı faıımı~tır. iki tane de 
agır )at.ılı Hudır. 

Şişmanlık nedir? 

-3-
Bugün şişmanlığın umumiyetle 

yaptığı zararları yaz.alım : 

Başta kalp za'fı gelir. Bunlar
da kan harel,eti muntazam ve ko
Jay olamaz. Damar sertleşmesi 

çok olur. Knrnciier ve ciğerde 
kan birikmesi görülür. Böbrek 
taşları, Nakris dediğimiz ayak 
uclnnnda görülen agrılı ha -
talık, pankeras ha talıgı, kabzi 
muannit görülür. iktidarsızlık. ı. • 
kada donukluk ve bronşit1ere te
ımdnf olunur. Bulaşık hastalıklara 
bunlnnn mukavemetleri z lftlr. 
Bunlarda bir z.atüree bir rumalız
ma çok uzun sürer. 

Çok defa meş'um surette ne
ticelenir. Bu kadar zararlı olan 
şışmanhğın eebebi nedir? Onu da 
yarına bırakalım. 

Lokman Hakim 

3 üncü kattan aşağı! 
Fatihte Ta handa oturan Meh

met Ali efendi intihar kaatlle 
kendisini hamn üçüncü katından 

sokata atarak ağır surette yara
lanmıştv. 

Cerhler 
Kavga armnnda 

Mahmutpa,ada çıkmaz 50kakta 
oturan AU. Ekber ile Kilçük yıldı• 
hanında Bastoncu Nuri kavga et
mişler, Nuri Ekberi hıfakla yara
lamaşbr. 

D<avgalar 
Şarkı söylerken 

Sultan Selimde oturan Aptur
rahman ve Sadettin şarkı ıayle
mek meaeleai yibilnden kavıa et
mişler ve birbirlerini dC>vmüşlerdir. 

~ IF~ tOetr 
Bir fınnda hırsızlık 
Bakır köyde Sakız ağacında 

fırıncı Hü.sevin efendinin dük a
nmdan 95 lira çalınmış, 'üphe il:ı
uine Hü:;evin ve Şevket isimleri
nde tki kişi yakalanmıştır. 

VangRn~aır 
SaHuna Sötütte hüsük ağa ha-

111ammdan dün yangın ~ıkmıpada 
derhat ım.türihniiftir. 

füi1üll bir tıergi - BakkaHsr 
cemiyeti yakanda büyük bir mo. 
vadtfı gıdaiye ~ergisi a~ma«a kae 
rar veım~ıir. Bu serginin gayt'Sİ 
mr.mlf.ketimizde çıkan w<fai me· 
laddı halka tamthrmakhr. 

~rgide m~mlekctimizde yapı
lan kooscrveler, :salam, ucuk, 
pa:,tıı ma, her nevi yağ far, tuzlu 
bal ıklar ve ı;aiıe teşhir edilecek· 
tir. 

-0- 1ekteplerde hikmet ve ki· 
mya <lensleri - Orta mektepler· 
le li::ıekrdeıı mezun bulunan gen· 
~lerin yalnız fili mekteplere gi
rclıilecf:k ilmi cvc;;af ve müktt!ıse· 
harta <lcğiJ, ali tahsil görmeksi· 
t in hayatta muvaffak olabilme
leri u;io orta mektep ve lise 
programlarında fı ıırıi de!:ılcrc eh· 
cnınıİH! t H'I ılııws i tı·karrür ~t· 

J 

mişl i r. llu nıak.,:ıdı tam Lir '-U-

ıcltl' h'müı etmek iv.ere Ji eler· 
deki J,.imvR ve fİ'.1.ik laburatuvar-, 
ıarına dıc:nmiy•ı \erİICieJ..tir. 

+ '\ ük,,ek maden mektebi -
i ktiqat '··kalf't i Z'1nguldctkta hu· 
Junan )'Üksek maden mektebine 
daha ziya<le elwmmiyet vere• ek
tir. 

Vekalet Lu ı:ene yeni binalar 
in~a~ı ıı;ın hütçey~ Ja:nnı g~len 
talış ıı:atı koymuştur. 

Bundan ba~ka mektebe mer· 

Lut olmak iizen: hir cn .. titii t~8İS 
edilet ektir. 

İ negölde elektrik 
İnegöl belediye müdürü Ali bey 

incgöl için bir arazöz almak ve 
şehrin elektrikle tenvir işini temin 
etmek üzre dün şehrimize geJmif• 
tir. 



[_A_z __ , _z ____ ) 
652 koca --

Evlemıwh beşeri bir nıüe.sse1<ı
dir. 

1Pc1Pni)et ızdiııacın bir netice
sidir. 

llayt fJnlarda el'ierınıek yuk ~i
bidir; binrıenrılltyh lıcıyvanlarcla 
11ır•<l<:nı) et men-ut değildir. 

ln!mı, hcıyraultl.tan çıkmakla 
tc•med<liirı etmiıtir. JJmıunla bera
bt r )'flrcıdılı.~ ındaki httyrnnlrğı da 
muhufa:;a eder. /Ju hay11a11lık arcı 
sıra kcnduıi p,ü tcrir. 

Beşerl lıfl)'1 mıuf,rııı tezahüriine 
)'cuı bir mısal /Jelçilmda ~örül
mii§ti!ıl' . Jfodiseyi nakledeyim, 
<'lıcmmi)dlc dinleyebilirsiniz: 

Addc11c Guyot isminde gayet 
1tiizel, son mudayu pek mut•afık 
biı surt•tt · giyi11miı, altm saçlı 
hır kıulm tevhif <'dilmiş. 

J't>ı /dj i ui u ıcb,•bı ~·ok koca al
nwsıdır. !tlucuw;ı ıinıdiyc luıdar 
yazılan masullarm lıepsirıderı tu
haf ve caziptir. 

JJu hamm Mons §ehrinde doğ
mu§. al/esi fakir imi§. Kız, daha 
körpe il•en giizelliğinin büyDk bir 
sermaye olduğuna kanaat getirmiı. 
D rlıal •olugu P<ıri:;tc alıp ~engin 
birine ı:ar11uı. Ondan s01ıra !\ ice'e, 
~oma'ya, Mndrid'P. ı e bir çok zevk 
ve sofa kascıbalnrrna gitmiş. IJiri 
biri ıırdarıa bir çok z;cngin kimse
lerle Yfl rıiıanlwımı , yc.1/ıııt evlen
mi~. i~asıl cdeniyor? Kadının gü
zelliği bir sermaye oldu~u J{ibi 
lıile uc desiıeıi de öyle. Defalarla 
edenrrımıİn çarelerini bulnıuı. Gü
niin l.oc:asmdu para tükenillce 
kadın kaçı) ormu§. Sonunda zen
gin bir amerikon ke§fcder ue dört 
sene 011unla raıar. Sorı zamanlar
da Hru~'.Clle'e gelen bu hatun 'bir 
nikah dalıa al.tederken diğer ko
calarından biri tarafından anla
§tlmaz mı? Tekziplerine rağmen 

yal.-alamr ı:c hups~dilir. 

1'alıhikata göre lıeniiz 1.ırkım 
doldurmayan bıı cıt'rat 652 defa 
llİ§cmlmım'§ (yani ni§anlılarla 

ya~anıı ) t'C tanı 50 defa memuru 
hu:::.urunda eclt•tımİ§tir! ... 

Vak'a ii:erinn ı•sl.i kocalar bir 
bir işten 1ıaberdar olmuşlar, fakat 
bunların çoğu iyi ailelere mensup 
olduldartndaıı maceralarmı gi:z:le
nıeğc ga ·ret cdıyor.Larmıı. 

Jfikfi 'I C lJu hadM. 
l)ü ünii')onun: bu matmazelin 

bir di§i lıayvaııdan farkı ne? Et•
lc11 me mef /ıumu /;endi dimuğrndn 
mevcut değil. /Je§cri cemiyetin bir 
rii/mii, uz uu olmak için dc-r,il, 
'ttolandırnıak, e.ğlemııek mak.~adı 

ile 652 defa niıurılimuıı~, ve, 50 
kere gerdP.ğ<' girnıiı. Nikahtan 
gaye bu depildi. /Ju kaltak beşeri
yetin tesis ettiği miiencselerle 
alay ediyor. Dübe düz; bir fa1ıi§6 
ondan çok fcuiletkardır, çünkü 
hiç olmazsa evliyim </emiyor. 

Andriennc Guyoı')·a verilecek 
ceza cemiyeti be§eriyeden kencfüi· 
nirı koğıılmasıdır. - C. N. 

Maarifimiz -(Birinci sayfadan mabat] 

Cemal Hüsnü bey bir saniye 
düıündü ve şonra gülerek dedi ki: 

-"Anhyorsun ki millietperver
lik kelimesinin medlulündc hem
fikir değiliz. Ba~ka yerlerde naa
yonalizm ve emperiyalizm beraber 
gider. Bizde böyle değildir.Türkiye 

. r t ve uzun zamanlar empenya ıs 
dini bir devletti. Bugün anladığı
ınız manasile milli bir hükumet 
olmuştur. 

Yani şunu söylemek istiyorum 
ki eskiden bbi idare edenler 
halka güler, halkın ihtiyacını hiç 
düşünmezdi. 

Gaz.inin sözü budur: "Her ~ey 
halk it..:·in .,, 

Eski ve beyhude fetihlerimiz. 
timdi bize haşyet veriyor. 

Bir: milliyetperveriz, ayni xa
rn anda da antiemperiynlist, yani 
demokrat ve sulhperver. 

işte bix'im 'u açık ve okunaklı 
harflerle basılmış matbu kial aa
Ycsinde Auadoluya yaymak İ5tedi
ğlnıiz yeni din budur. Şimdiden 

&urn lotrakkiler elde ettik. Kaybet
tiğimiz asırları telafi vadisindeyiz. 

- "Ankara - .A5ie mioeuren ad
resli md'..:tuplar iade ediliyormuş. 
Doğru mu? 

- Elbet. Bız bir Ar.ya devleti 
değiliz. Herkes buna alışsın. 

- Fakat Coğrafi noktai na
:•~nn? 

- Gene bayar. 'fürkiye at
ı,. bir memlekettir. Bir. Avrupalı 
o! :nak istiyoruz, oluyonır: ve ol
d11~ ... 

Konferans 
ğılıyor. 
- -

Londra, 16 (A.A) 
fngiliz mahafilinde Young pla

maı tahrip etmeden ingiliz meta
libinin is'afı cihetine gidimiyeceği 
zemininde hariçte sık sık tekrar 
olu'nan iddianın hakikati hale te
vafuk etmediği beyan olunmakta
dır. Bunu ispat içln mahafıli me
zkure, Voung plfinında icrası mat
lup tadilatın bu plıinın hututu es
asiyesine halel getirecek mahiyette 
şeyler olmadığını La Haye konfera."
sının ferdayi in'ikadında söylemış 
olan M. Snowden in bu maaldeki 
beyanatını ileri sfirmekte ve Spa 
konferansında kararJaştmlmış olan 
yüzdelerin young planında tabi 
tutulduldnrı tadilatın inglltere ile 
borçlu devletler arasında vücuda 
gelen bilcümle itilaflar ve muahe
deler ile tehalüf ettiği ehemmiyetle 
beyan edilerek İngiltereye her sene 
iki milyon 450 bin liralık yeni bir 
fedakiirlık tahmil eden ve buna 
mukabil ise İngiltere tarafından 
tarihte emsalın:z bir lutuf ve atifet 
garmüş olan bazı devletlere büyük 
menfaatler temin edecek olan bu 
gibi tebeddülatı asla ve ,kat'a ka
bul edilmiyeceği ilave olunmakta
dır. 

La Hey, 16 [A.A] 
Fransa ile Belçikanın Spa da 

tayin edilen nispetlerin değiştiril
mesine razı olmsıa için İtalyayı 
tazyık ettiklerine dair fngiliz me
nbalarından çıkan habarler kat'i 
surette tekzip olunmaktadır. 

Mütehassıslar Komitesinin vasıl 
olduğu neticeleri kabul eden ala
caklı devletler arasında tam bir 
tesanüt mevcut olduğu kaydedil
mektedir. 

Murahhas heyetlerin muhtırasına 
İngilizler henüz cevap vermemiş
lerdir. Çünkü M. Houtart tarafın
dan toplanmağa davet edilecek 
olan mali komisyonun gelecek iç
tima tarihinin olunmaması hakkın
da bütün mürahhas heyetler mu
tabık kalmışlardır. Fransız, Belçika, 
Italya ve Japon murahhas heyet
leri fJJgilir:in cevabını lıeı> birlilwıt ... 
f'~lrit.. od .. 1...aJclerdir. lngiliz maha-
filinde muhafaza edilen sıkı ketu
miyete rağmen M. Snowden fo 
muhbradn münderiç tekliflerin kafi 
olmadığı fikrinde bulunduğu söy
leniyor. M. Snowden in metalibini 
tamamiyle kabul ettirmek husu
sunda uırar edeceği de rivayet 
olunuyor. 

Paria, 16 (A. A.] 
Tan l'ar.etesi, bütün hüsnü niyet 

sahiplerinin hakiki inkıtaın önüne 
geçmek için çalışacaklannı ve 
Eylülda Cenevrede toplanacak 
mes'ul naz.ırlann gelecek içtimaı 
daha eyi bir •urette har:ırlanmala-
nna imkan verecek bir tehir kara
rile bu işin içinden çıkmak çare
sini bulacaklanm ümit etmek la
r:ımgeldiğini yazıyor. 

La Hey, 17 [A.A) 
lngiliz heyeti murahhassaı, müt

tefiklerin muhbrasına cevabını 
vermiştir. İtilifcuyane bir tarzda 
yazılmış olan cevabi nota zanne
dildiğioe göre., sarııhaten reddi ta
zammün etmektedir. 

Londra, 16 [A.A] 
M. Snowden tarafından La Heya 

konferansı reisi M. Jaspar a yazı
lan bir mektupta, murahhaslar 
arasında elyevm cereyan etmekte 
olan hususi müzakerabn Young 
planının bisselere ve taksitlere ait 
ahkammı tekrar tctkil: ve tadile 

1 
ınemur tali bir komisyon tC4kili 
hakkındaki teklifinin pek yakında 
kabul ve tatbilunı mümkün kıl"l
cak derecelerde olacağı ümidini 

jzhar etmiştir. 
Ln Hey, 16 (A.A] 

İngiliz matalibi hakkında Fran-

1. 1 Belçika ve Japon mu-
sız ta yan, 

' h tleri tarafından hazır-
rahhas eye S 

ht a bu sallah M. now
lanan mu ır 

d• dilmiştir. Bu muhtırada 
dene tev ı e . . k.a 
y oung planı tatbik edılınceye •• 
dar Jeneral Dawes planını? ta~bı
kında devam edilmesi netie<"'SI o
larak tesviyesi icap eden hesap 
bakiyesi .ile y oung planında mu-

. k 't ve ayyen mürettebatın bır ayı . 
şarta tabi olmıyan kısmı~a aı~ 
bakiyenin iegiltereye verıleceğı 
beyan olunmaktadır. 

Bu hesap bakiyesi evvelce ken
dilerine tahaıs edilmit olan küçük 
devletler tavir:at alacaklardır. Ni
hayet aynı te•liu t ifin:de. ~a~i
ba yenidee İhr• cı ~ez:unıyetinin 
kaldınlma•ı aure iyle Jn.riltcre le-

G.Zeppelin 
Siheryada 

Berlin, 17 [A.A] 
Tokyoya gitmekte olan zeppe

lin Siberya üzerinde uçmuştur. 
Hamburg. 16 [A.A] 

Zeppelin saat 16 do (merkezi 
ayrupa snati) ile 60 derece arzı 
şimalide ve 64 derece tulü şarki
de ve bu hesaba göre Siberyada 
Obi hav lisinde uçmnkta idi. Ba
lon santta 100 kilometro sür'atle 
hareket etmektedir. 

Nevyork, 17 (A.A] 
Zeppdin fn şimdiden Tokyoya 

kadar olan mesafenin yansını ka
tetmiş olduğıı ve hali hazırda 
Tomı;k un 300 mil şimali garbi-
1:inde bulunduğu zannediliyor. Ba
lonun, Baykal gölüne doğru yo
luna devam etmekte bulunduğu 
söyleniyor. 

Bir 111ade11de yangın 
Varşova, 17 [A. A ] 

Kattowice yakınında bir ma
dende yansrın zuhur etmiştir. Tah
Iİliye ameliyesi 7 saat devam etmiş
tir. 3 maden amelesi kömür lialine 
gelmiştir. 4 amele meydanda yok
tur. Enkaz altında kalmış olmala
rından korkulmaktadır. 

Teslihat 
nıeseleei 

Londra, 1 {A.A] 
Bahri tesllhdm t hdidl mecelesl 

hakkında Loodra U V~shing~en 
arasında vu!tu bulrn !st~ o! n ınt!.
zakerahn pek mU t hl1 avretts 
inki af ettf §1 vç ynkında l!'!l!Ut11t .. 
dei Ameika 'I fi:inl Mn do!c Ue 
lskoç.yanın " Ele-f n 11 ,s;!ırl ~ I~•!! 
edeceği milhAlcm 1 r ı=rmm:ığ~ hıı 
vadide ycntd c :ınO.blc! ~lt hct··e= 
nin ahim '!1 kCLviy c nt"'m\ll bı?l\!n" 
duğu istlhb~r cdiltnitlitı M u.,.iı! 'b! 
Amerikayı bf:fod te,t!r.de ı:Jr~r:et 
tasavvurunda cl'cm c bit ela11 M. 
Mııcdonald ın b !!':A bı.t br.lıt! 
devletten mlltc~cld<;il bit h nt~mır .. 
sın aenc aonuna doğru l9Urn=ıa da• 
vet edilmesi haltkın3., re! M ~fo .. 
over ile mndavelcl cfh rd~ h hm· 
malı için bu ziyaretten lıtlfcu:lc ed~· 
ceği hemen muhakkak gibidir. 

Londra, 17 [A.A] 
Vashingtondan gelen bir telg

rafta lngilterenin kruvazörlerin to
nllatosumm tespiti ve bu sınıfa 

dahil gemilerin umumi iatiap hac
minin seviyesini indirmek için 15 
lngiliz kruvazörü yerine diğer ge-
miler ikamesi hakkındaki yeni tek
liflerinin salahiyettar mahafilde 
tetkik edilmekte olduğu bildirili-
yor. 

lz1nirde "iKDAM,, 

Fllomu 
nı 

Donanmamız Akdenizde ma
navrnlarn başlamı~tır. 

Mana\ n:ıl~ münasebetile Ak
derı ize açılmış obıı yedi purçadan 
ımürekkt:p km·w·tli bir filomuz 
dün Jimaııımııa gelmi~tir. 

Filomuzun hu ani "Ziyareti fev
kalade bir tr~ ir }apınıı;; \e lzmi-
riıı biilün halkı ) ül."lek ) erlerden 

ve kordon üzerinden kunetli, kud
retli donaıımaıuızııı muhteşem bir 
surettlc limana gelişini heyecanla 
V-P. tl\P pr• n•I "'"'"'•·- ._...: •• • 

Gelen <lonannunnız yedi par-
çadan uıiirekkep hir filodur. 

Amiral g"ıni i Hamidiye kro-
vazorüdi.ir. 

Mel'idiye, Peyki Şevket. Ber
ki Satvet lkrovazôrlcri ilı• Sam
~un, Bu.sra W' Tu~o:r. torpidoları 
gelmf~lir. 

Filo· aat on ikide Karnhuruıı 
' önünde idi, saat on bc~i otuzda 

limanda dPınirlcıııi~tir. 
Enönde Amiral gemisi olan 

Hamidiye gclmi~, kordona pek 
yakın bir m<· afodc demirlemiş
tir, daha geriden Mecidiye gel-
miş v.e diğerleri de korfezde muh
telif me\ kilnıle dur muştur. 

Filonun lirnanıım1 .... l gdmeı;i 
münnscbetile 111era im yapılını~tar. 

Deniz kıuunndımı Şerafettin 

be) bir motörle Amiral gcmi~İ 
olan Hamidiye kıravazorüne gı
derek hükumet namına beyan 
hoş nmcıti etti. 

Hükum t namına .ziyareti .,Ya
pan he) et filo kumandanı Kay
makam Mehmet Fahri bey taru
fmd n kar~ılanmış ve heyetin 
a\dctinden onra t-aat on yedide 
fit o kumandanı VfüiJ C't ile mfü•
tahkem mevki kumandanl-ğını 
7.İ)arnt etmi tir. 

Saat on cyedide filu kumandanı 
ka} makuın fehmct Fahri bey ile 
Erkfmı kırp n•i i binbaşı Ct>vat 
B. H' ınai)eti ya\'er kıdemli yüz
haı?ı Hü~e) iıı l ey (llamidıye)den 
motörle Pazaporta çıkım~l!!.rdır. 

Pnsaport1a polis müdürü, 

n vr ari 
[16 Ağu tos] 

~erkez kumandanı ile abker, 

ıandarma 'e haf k tarafından se
aınlannııştır. 

Filo kumandanı aşkcrin önü
ne kadar ilerilcyçrek yiıkst?k ~es
le: 

- .Merhaba asker! diyerek 
askeJi efamlaınış ve asker tara
tind~n; 

- Merhaba! ile mukabele 
cdilm iştir. 

.,,-...~~k=~ ~·e j~~da;~ar tefti!t~ıı 
rck \:afi Küzım paşayı ziyaret et
ıni~tir. 

Fılo kumaııdam Vihiyettu ya
rını .s..ıat kadar kalını~ n: hu esna
da kl.;udilcrine dondurma, limo
nata, :;igara ikram cdilm i~tir. 

Saat oıı \'Cdi otuzda Mü,tah
kt~m nıcvkf kumandanlı~ma ia
dci ziyaret cdiJnıilitir. 

Fuat pa u hazretleri ile fHo 
kumandam yarım ~aat kadar nıü-
alıahc<le bulunduktan ve misa

firler limonata, pa:;talnrla izaz 
edildikten soııra at 18 de mü
farakat cdilmi:.-tir. 

Burada Filo ım mandam a keri 
muzika, Mü tahkcm mevki ve 
Jandarma ınüfrt'zcleri tarafmdan 
parlak bir surette slamlnaını~tır. 

Otoınobille Bdediye riyase
tine gidilmiş ve Belediye 1.iyaret 
cıtil<likteıı sonra Cümhurİ)'et 
Halk Fırka ma gidiJmi~, Fırka 
ziyaret olunmuştur. 

Akşam üzeri saat on ~ckizi 
otuzda ali Kazını pa a hazretle
ri filo kumandanına iadci ziyaret 
dm iştir. 

lüstahkem Mevk; kumanda
nı Fuat pnşa hazretleri de saat 
16 <la iadei ziyaret C) lcmiştir. 

Donanmamız bugün buradn 
kalacak v • yarın ı,llaııevra için 
Ahlı ııize açılacaktır. 

Hugiin Vilayet tarafından 
Hornbva Zırnııt Mektebinde Fi
lo Erkanına hir <;ay ziyafeti ve
rilet} ktir. 
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hinde bazı tadilat )'tıpılacaktır. r p. d h. 
Mütehassıslar komitesi, derpiş edi- lte e ır 
len tedbirlerin ne suretle tatbik 
edilecetini tayin ve bunlann ve- yanuııı 
rimioi tespit edecektir. ~ 

Teklif edilen bu •WÜn İnıfüi 
murahhas• heyeti tarafından der
meyan edilen taleplerin dörtte üç 
nispetinde kabulüne muadil oldu
ğu muhakkakhr. 

La Hey 17, [A. A] 
M. Briand, M. Loucbeur ve M. 

Cheroıı. mütehasınalan ingiliz. ce
vabını tetkike memur etmitlerdir. 
Fransa, Belçika, ltalyan ve Japon 
heyetleri verecekleri cevabın he-
yeti mecmuasını tanzim için ötfe
den sonra toplanmıılardır. 

La Hey, 17 (A. A.) 
M. Bcne9, buraya muvualit 

etmi,tir. 

Atina, 16 (A.A] 
Henüz: aöndürülemiyen g-ayet 

tiddetli bir yangın Pirede büyük 
tahribat yapmıştır. Bir çok güm
rük antrepoları mühim haaarata 
uğramıştır. 

Atina, 17 (A.AI 
Pirenin .. Ma.aairuı generauxn

lerinio antrepolanadan z.uhur ed
en yaagın bastınlmıtbr. Jki yüz 
milyon drahmiden fada hasarat 
olnıuttur. 

• Ranbuyy~ 16 [A.A] AL 
Doumett(U• Ahtır kıralı Fuadi ka· 
bul cC.i§tir. 

Viyana da 
•• • 

nunıayış --
Londra, 16 [A.A} 

Viyanadan Röyter ajansına bildi
rildiğine göre, müdafaai vahın teş
,kilaboın sözde bir hadise çıl<ar

mak için yaptığı hazırlıkları pro
testo için Viyanada 10,000 sosya
list tarafından bir nümayi yapıl
mıştır. Avusturya cumhuriyeti mü

essis)crinden olan doktor M. Sue
tch ın bu münasebetle irat ettiği 
bir nutukta müd.afaai vat ntıların 
maksadı osyalist hükümetini ceb
ren ıskat ettikten sonra Avusturya 
ile ftalya arasında faşizm esnsı 
üzerinde bir ittihat vücuda getir
mek olduğunu söylemiştir. 

Yorını ınilyon işçi 
Londra, 16 [A.A] 

Lancachier mensucat fabrika
ları patronları ile işçileri tarafından 
intihap olunan murahhasltır bu 
sabah Mancesterde aktettikleri bir 
içtimada, ücretlere ait ihtififı bir 
hakem heyetine tevdi ve bu he
yetten sudur edecek hükmü kabul 
etmeğe karar verdikleri için. 500,000 
işçinin muattal kalmaama sebep 
olan son vahim buhr:ın hitam bul
muş sayılabilir. Fabrikalar paı.ar

tesi günü tekrar işe başlıyacaklar
dır. 

Küçük telgraflar 
* Homa, 17 [A.AJ - Jeneral 

Gouraud meçhul askerin kabrine bir 
'çelenk koymuştur. M. Mu olini Je
neral Gouraud ile bir saat konuş
muştur. * Cenevre, 17 {A.A) - Muh
telif parlamentolar iir:a ının i tiraki
le toplanacak koııferaıı 23 Ağu-,· 
tosta açılacaktır. 

-ii· Otarn, 17 [A.AJ ~ Bir ku· 
]tipte irat ettiği nutukta M. (~urçil, 
İngiltere ile Amerikanııı eo$:{rafi \ a
Zİ) etleri bir birine benzemediğinden 
hu iki devletin deniz kU\ vetleri 
ara ında beraberlik \ ücude getirme-

nin mümkün olacağuıdan emin bu-

106 çuval pirinç 
gümrükten 

nasıl çıkarıldı? 
Bundan bir buçuk ay kadar 

evcl yapıldığı iddia e<!_ilen mühim 
bir pirinç kaçakçılığı r~sumat ~ü
fettişlerince tahkill edı}mektedır .. 

Tahkikat henüz: netıc:elenmedı
ği için isim zikretme~en. !ddia 
edilen kaçakçılığın mahıyetını an
latalım: 

Huiran ortuuıda Holandadan 
A. S. S. markasını taııyan iki yüz 
çuval pirinç geliyor· 

Bu piriçler Iatanbula geldikten 
sonra vapurdan iki karta ta~il 
edilerek Ralli vı~ Haaır ıakelelcnne 
çıkarılıyor. iki yüz _çu~nl p~r~ç~ 
yüz çuvalı - aene ıdd.ıa. ed~~d,j'ı~e 
göre - dahili mal gıbı gosten -
liyor ve bu suretle bu yüz: çu -
val pirinç rümrük resminden ka-
çırılıyor. 

Dahili mal gibi rösterilen bu 
yüz çuval pirinç okkan (42,5) ku
ru,tan derhal piyasaya aahlıyor. 

Halbuki bu pirinç Hoianda pi
rincidir ve piyaıaya (45) kurUftan 
sablmaktadır. Piyasaya yü1 para 
noksanile pirinç veren bu tiiccann 
vaziyeti naz.an dikkati celbediyor 
ve derhal tahkikata bqlaruyor. 
Eğer tahkikat neticesi iddin edilen 
kaçakçılık hadi•eaini tespit ederse 
tüccardan mühim bir nakti eer.a 
aJuıacak ve iki bin altı yüz lira da 
gümrük resmi tahsil edilecektir. 

Çin harbı 
(Biriuci-aayf adaıa mabatJ 

olmak fizre altnu~ ~ilyon
Juk bir İAtikraz ektedıl cek-
tir. 

Şangay, 17fA. A.] 
Manchli den bildiriliyor. S~":~ri 
topçu olmak üzre 700 kişılık hlr Rus kUvveti diln Manchuli nin 

42 ınil cenubu .,arkisinde ıarki Çin 
şömendöferleri istaslonlanndan 
Jarainor istuyonuna a ın yapmış
tır. Çinliler, mütearır:lara ateş aç
mak suretiyle mukabele enın.Ier-
dir. ikiii sivil olmak üz.re bir kaç 
yaralı vardır. 

Sangay, 16 [A.A) 
Röyter mUhnbirinin aldığı ma

lümata naz.aran, Rualar Çin arazı
sine girdiklerini teyit eden haber
ler gelmiftir. Çinin V Afington se
firi Ru111?ann taaınız.a baıladıKla
nnı Kellog misakını irnr.a edenle
re ltildirmeje memur edilmiştir. 

( Perd-;j 
________ , __ _,,.a-__ J 

iiçiik şe' ler .• 
x 

Ar dn ırada. ) oldn, ceketi 
cübbe~ t>, pnııtnlonu al\'ara ben· 
zeyen adamlara r geli)ornm. 
Başlarıııda ı C&) ip bir erpuş 
vnr. :Fes de~il. ~aplrn değit, kü· 
litlı de~il.. Adeta ) cdi dilimli 
Buhar tukkt> i. yahı t nrıı~Ö· 

ziiu ı-,·kırla~ı gihi bir ~l')·· 
Keucli kendime dii!Ôünü~o

rum. iukıltha mc\dan ol..u~:ın 
hu inntçı k falt!r, ~ctthn uıhıt · 
nın gfrr.iiuden na ıl kuı•ı) or 

Bir k ıç gün e' el, I" adık•>· 
) ünde oltu·nn lı!r dmtum, bnna 
Se)rİ efnim.J bilutlm ından biri· 
ni getirdi: Üz<>rhıdeki • HU İt>
mini \e tarihini ~(i teren. o~uk 
dam a e f 1 lmrfJ,•rle 'urulmuş
tu. IJiin, Hoğnzi~inden alchğım 
hir hilfıttıı dn hu şa) nni hn~ et 
cür'eti gördiinı-

Kcıuli kendime dii~iluilyo· 
rum: Yolcularnı gözüne batan 
hu J>flr\O ız liıiihıslilik, ncaha ait 
oldu~u makamın dikkatinden 
kf'Jıdini nn ıl gi:r.liyor? 

Geçenlerde. Bcylerbc) inin 
) eni ) npıl u i k le inde vnpur 
bekli ordum. Bir de baktım, 
intizar aloou "harem, ellmıhk,, 
olaı ak ikiye hölünmü Tıpkı, 
merkez kumondnnıum r afla-
ra haddi er'i tayin ettiği )O· 

lnı~hk deninde olduğu gibi, 
kadmlar bir taı·•fta otnru~orlur• 
dı, erkekler bir taraft.n .. 

Kendi kt:ndime dfi§iindiimı 
1'lramvaylurdan perdeleri Ö· 

keıı, ) üzlerdt'o ı>eçcleri at n 
inlulfıhm kudretli elind<'n, aca· 
h bu tabtnperdo ne ıl kurtu• 
luyor? ... 

Bir kaç kişinin kafa ında 
ııı>ka ) erim· kiilnlı, bir L.aç bi

liitm üstünde Tiirk harfi ) erine 
Arap harfi) Jc turih, bir knç 
vopuı· i lu•leıoıindc harem, se
lônılı 1... Bunlnr, hu gün hclki 
birer küçii tıh Ht·cdir. Faknt 
tedm i etnın., söndiirnw:r., ilı
nıal edersek, ) arın birer hü) ük 
çıb u, birer telı!iikcli yara olur! 

İnkılrıbm tıı lıhati üstiiue tit· 
reuıeJi)i7 .... 

l'ırnııf Ziva 

Altı gün içinde 
65000 • • 

sergıyı 

kişi ziyaret etti 
Saııııyi birliği tarafından Gala

ta aray Ji e inde açılan yerli 
maltarı ergi"ini dün 15500 ki~i 
z~aret etmiştir. Bu suretle allı 
gün zarfında sergiye çiyaret eden
lerin mıkdart 65500 e balığ ol
muştur. Ziyaretciler arasmda lh 

hl ta scğiri ve sefaret erkanı ğu
rup halinde muallimleri ne7.are-

tindc mektep tulebeleri var<lır. 
Bu gün sergi dahil ve haricin

de yerli malt hakkında plaga a-

lıumi~ konferaıı hoparlörler va
sıtaı;ı)e zi)'aretbilcre arz edilecek

tir. 
lkti .. at vekili Şakir bey efendi 

1 tBnbul anayj müdiirü KaZJm 
bey \'ası tası le ) erH mallarm~ lı~l
ka tanıtmak suretiJe saııayı bıt· 
1iğine tebrik etrnigtir. 

Vç zorlla 
-

Kadıkoydc Kurbalı dereden 
sandt\Ila geçmek isteyen üç scrhoş 
sandal bulamayınca orada bulunan 
Altıın ordu kutübünün bir sanda
lına zorla binmek istemişlerdir. 

Altun ordu kulübüne mensup 
olan bir zat buna im'kan olmadı
ğını söylemiştir. 

Bu cevap üzerine sarhofbr bı
çağa aanlmışlar ve gençle kavgaya 
b_aflamı la rdır. 

Büyüyen kavgaya seyirci lsaUda 
İftif'ak etmiş, it büsbütün azmıf 
ve sar:hotlardan biri. sporcu gcııci 
boynundan atır •urette yarala-

mıştır. 

Hadise mahaline bir az. sonra 

1. l elm;• ve müt•cavideri po ıs er g ..... 
yakalamı,br. 

Buntar N;y:ıxi, Mustafa Hayrul
lah ismfode \!ç ldşi.iir. 

Yaralanan sp<'·rc.ı da Orhan 

beydir. 
!'ı{i.~ecuizler bugün Üsküdar 

adliyesine teslim e~!lcceklerdıir. 
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15/8/929 
Geçen gün bu sütunlarda şirin 

lrasabamıza dair yazı mış ve bir 
ço'k ye rleri yanlı:; görJ lerek anla
tılmış bir mütalaa o!rndum. 

Tarihi ve cogrdi vaı.iyetleri 
aıja yuknrı doğru o!arak tesbit 
edilen güzel knsab::-rr.ız, zirai ve 
beledi ümran ve inkişaf itibariyle 
90k yanlış his ve naznrlarla tasvir 
edilmiştir. 

Gebzenin otuz otuz sene ev
velki halini bilenler burada büyük 
ve nihayeti ge'mez, zengin bir se
n ·ct ve refah manzarysından bah
s~i.er!cr. 

Fakat mazinin idari seyyiab 
bu zavallı kasaba üzerinde en bü
•ük ve en canlı tesirini göstermiştir 
Gcbzenin hali hazırda bir ( Dovil ) 
den bir (V ersay) dan farklı olma
ması i~-ıp ederdi. 

Gebzeli zekidir. Gelmiş geçmiş 
idarelerin cıır ve dü ıÜncesiz ınü

fckkirelcrine kurban olan bu za
vallı lcncaba, medeni bir refah, 
ruari bir şekil pek çok hakkı iken 
raalesef bugünkü acınacak vazi
yete dü?m:i'l~Ür. Y ;r ni sene evel 
başlıyan Floksara hastalığı bağcı
lığı kökünden mahvetmiştir. Bunu 
takip eden harbi ur.:umi felaketi 
J1alkı bezgin bir ha le getirmiştir. 
Tiitüncülük, memlekette ancak 
dört, beş sene kadar kısa bir za
,ınen iç:n refahı m11vakkaten te
pıin etmiştir. MütevaU ve mütea-

ip felakellcıin neticesinde mem
ieket vaziyeti unıumiyesi büsbütün 
itarabiye münkalip olmuştur. Bir 

kma ekmeğini tedarik çaruini 
düşünen bir zavallıdnn değil asri 

ir yuva beklemek, hatta bir çivi 
çakmağı teklif bile abes olur. 

Otuz kırk scncdenberi hara
biye doğru yuvarlanan bir kasa
t>anın bir, iki sene zarfında inki
şaf .nı beklemek, ha!(ikatle gayri 
kabili tclifdir. Bu yolda bir muta
laa yürütmek ve cezri bir faaliyet
ten dem vurmak, bu gibi işlere 

Juırşı bir insanın pek bigane oldu
ğuna delalet eder. Refah, inkişaf, 
terakki mantar gibi bir senede 
vücuda getirilcme::. Böyle bir iddi
ada bulunmak, ancak manasızlığı 
ifade eder. Zira, hiç bir terakki 
bir anda ve mesnetsiz. vücut bul
gclinceye kndnr, belediye mefhu
munu idrakten aciz , belediye 
mevcudiyetini hissehnekten mah
rum bıralcılmı~ olan halke, genç 
ve faal belt d1ye re"si Zeki B. bu 
memlekette bir çok asar ile bele
diye mefhumunu Liifiil isbat etmi.~
tir. 

Mis3l: Bir kahve üstündeki tek 
odada kasaba bc-lediye dairesini 
tebc!lüm eden mumaileyh ahvali 
iktis-ıdiye <lolayisile derin bir fak
•· ~inde çırpınan belediye varidat
)_ kasabanın mar:naraya nazır, en 
~ ... zel ve latif ve en havadar mevki-
inde kıirgir ve mu zzam bir dairei 
belediye in-.asına muvaffak olmuş-

:ur ve yine meclisi umumi vilayette 
Gebzeyi temsil eden ınumaileyhin 
gayret ve fnrı ! iyctile mezbele ha
linde olan ve Bizans devirlerinden 
müntekil ve Yakacığln Ayazma 
suyuna muadil (Yumukaya) namiJe 
maruf suyun yollarını fenni bir şe
kilde yeniden yaptırmış ve mahal
linde betonarme ve kırk üç çeş
meyi haiz bir depo inşa.sına mu
vaffak o!m11ştur. Ve yine dar bir 
bütçe ve var:d:ıt ic;inde ibrazi mev
cudiyet etmeğe çalışan Kocaeli 
ınedisi ıınıumisiı:c!en en asri bir 
nıek lep inşası iç:n u:"ktazi rneb
lftğı alarak c!&:irci belediye karşı
a>ında bir de mu~zzam rne!.-tep vü
cuda gefamiqtir. 

Munkariz bağcılann eskisi gibi 
meydana ge~mesi gayesini istih
daf ederek Gebze bağcılarına mec
lisi umumiden cnbin lira tavizan 
ya::dımı temin etmiştir. 

Bunlarla beraber daha bfr cok 
hidcr.-ınti belediye ve vatani;esi 
ke::ıdi:;;ne muanz geçinen bir kıs
mı kı:H!in de tahti itirafında oldu
ğunu rnüş:ıhademe binaen kemali 
fohriİ~ zikr~de~ilirim. Zengin bir 
şehirde her ha:ıgi bir mü.csact.ı:e 
yaratmak ve yaşatmak gayet ko
laydır. Kasabamız gibi halkinın 
kısmı azamını fakirler teşkil cdeu 
bir memlekette a::ari medeniyenin 
en sonunculanncfo.n ofon elektrik 
ve dolayisile te.lVirati umumiye 
keyfiyetini vüct!Fe getirmek ve biia 

.inkita bu müesseseyi yaşnlnıak ve 
lkelimenin bütün manasılc memle
keti medini yoll.ara ve medeni iste-
klere kavuşturmak büyük bir kabi
liyete ve ·ı -ır tıcı bir varlığa ala
mettir. 

Bel . reisinin memleket hak-
kında ı.ı Jüşüncelerini hülasatan 
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15 Ağusto 1929 kaınbiyo, nukut borsasi fiatlar 
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r Tahuilat Nulcııt 

Iııgiliz lirası 1014 75 1014 50

1 
~ ~J l 'J'erdp (A.B.S Hanını efeı dılere: 1 • 

Pardesülcr (kaşa) numaralı lıane an sal(ıta-1 Aml"rikn ı'lolar 

:ZO Yunan drahmi 

20ll 20H ,~ ~ 

l Alman rayh' mark 

1 l •AHı•l)ll şHni 
!O Lf'y Rnmonya 
20 f,.,,.. Rulı;ar 

5t 5' ô °"l 2 " (ıu:) -o 
49 Sil 49 5(l 1 ;" - 3 (F.J) 
2C) 75 29 75 • c: .. 
2• 50 21 50 c:aıata tııhtelarz O. Y. 

291 lstanbııl lrllnıvay ş. 
Her ı renkte son moda !1 zasından Melıınet Seliın e-

! l# lir~dan itibaren :. fendiye ait etraf duvar a 8:? Riht.' Dok. Ant. 
163 f!U.üdar-Kntlık(;y Su 
218 J~tamhul nııoulıu 4'g n sıı n 

29 s 
82 75 

J6:l 75 
218 

l Fı-lemek nor:iul 
20 Franl'ız frnıılu 
20 ltal)nıı lireti 
20 Kurun Çr.k Jı.1uvıık 
1 Çıruııefü toÜ\İyct 

l ?Jotl l.ehl~tan 

121 .. -.. 
23 

p ard es İl 1 er (trench-coat)~ 
bPj VC Jfü•ivcrt renklerde •' muhat ve üç nıas ı•a tatlı 
22-1 ~~ liradan itibaren 

121 75 1-:re~li Maı),.u 

23 Hisse serıedatı 
20 Dinar Yoı;ul!lıavya 
20 Belçika Frankı 
l Ptteta hpan)"a 
20 laviçre 1-·ranlu 

73 
ll4 
30 

80] 

75 
i'S 
25 

73 
114 
30 

801 

I~ lıanka,ı 

Mügln itibar. 1illi 
Oımanll Blı.. 

ımııı lk tiaat Rk. 
Tlc.aret ve 1.1auyl 
Fınnr ilk. 

2 

~- suyu muhtevi k u v. e 7 oda ~ l\f usanıbalar (ipekli) 

.. ~:.rıe 13~ ;!\h~~~~. 2 salon ve bahçe erununda • Mceidı)c 

;< ~irl. ,.ti Hayriye 
'J'f"metu 

Londra l lstc-rlin 10151 751015 50 ~ JJaÜç nporlar. An 

Ni\'Yorlı. l •ürk J,. Do. 0,17175 0,17 75 ~ An.D.Y. )Olu 

Parfa 1-'rank 12 20 J~l20 • .. ., ,. 100 
l\lilnno : Liret 9 13 9 ~3 ~. J\JıJdanyn·Dunıa 
Berlin ,. Mnrk 2 25 2 .>0 * ~anı~un !'ıahil 

of•·a L<wa 65 'iO 65 50 ~ Tramvny 
J " ~ 

~~!.,ef~~~.~~~r~,: ... ı. :
1
1 birinci katta 2 oda ile 1 a a

< •«•'p~;·;1~~.~iie; 1''""' ~ ba!ık ve. f~vki ı?e ? o~~ ve· 
24~ liraııan itibaren ~1 ınuşteını atı sa .ı~e 1 (OŞ}C., Ilrüksd ,. Belı:;o 3 43 3 13 (;'" 'l'Ürkfye milll 

Spor kostiiınleı·i ·ı ınuhan1nıen bedeli 18000 
Florin ) 19 1 19 ., ltdhat " 

" frank 2 47 2 18 .... ltlmat " 
,. K'Urun 16 07 J6 07 ~ Şark l!igorta 

" Şilin 3 ,38 3 38 CJ_: J llo:ı:kurt 
,, Pezı•IB s1j2ı 3 !:4- i Anadolu A .. T. 

\'a~uvıı ,. Zeloli 4 :.!5 4 25 ~ ht. Umum. 
16~ liradan itibaren 

ingiliz k • • } . 
biçiminde ostunı eı 

1 
Atinu ., Drahmi 36

1
~~ 36 fl6 ":Jl Rıtlya Karaaydın 

Hükrc§ 20 J.ey Kunı~ ::.ı. •·• 24 75 Anılan Çimen. 
ltloelı.o•-a l Çronen• 1072 1072 I ::C llakırlı.öy .. 

1 Hrlgı-at türk liruı I>io. 27 O:' 27 07 ı ~ Türk kömür M. 

31 :; 31 

14~ liradan itibaren 

Çocuklara: 1 

~ Ml'rmf'r Ta91 Ş. 
lstikruzlar = n ... gazı, elektrik 

9~ 50 "SJl ., te.metta 
istikrazı D. vadeli 95 5 ..,. .. İngiliz M b l . DÜ)unu ımwahbede 

lLraml) .. ıt ılrmir )Olu 
1902 G\n·.rülaler 
1903 fa.idimalü 
1905 THLisatJ Aekrriy~ 

b::ı l 1903 Tttti;ı 
-~ 904 .. 
~ I ' Ol J90ö 

• ~ 1B0o 1ı 'f·ertip 
~ ~ ... 
- 1909 

1909 
1139 

f~brf'n.ıanel .. 

191 75 

15 Ağustos 929 Ticaret 
Borsası f iatları 

Asgari Azamiı 

Cinsi · K p :== ==== K. P. . · 

-~~!>' -yü!~~ 
Kızılt".a 

Ün ter 
~ert 
Jlünı:ne 

St-rt mahlut 
Bulı:;ariııtıul' 
Ünf'bl 
Çavdar 
Mı8ır 
Arpa 
ı\1f'rciıueı.. 
Nuhuı 
Faftıılyo 
Si Hanı 
Kun~ml 
} ulrf 

Un kilo 
Ekotra Ekatra 
Eketra 
Birinci ),ınıu,:ık 

. " ikinci 
Sert 

l"ındık kabuklu 
Fmdık iri 
Sııııdık bo~nltııııı 
Cc,·lz 
.Afi)on 
Aİı)Orı Kornlıi!ıır 
} ııpoğı 
1 ılı.anmıj 
Tiftik 

ou 

16 ı 

l7 

·~ -15 10 

13 5 

21 20 

13501 
1290 

1200 

'100 

170 

168 

. 
16 ıs 

15 20 

ll 
15 10 

]3 5 

l!HO 
1290 

J200 

:ııo.ı 

90 

l.!O 
f~~·n~k:::==;;;=.:;;....=~::;_.;;;~l.;___;.~ 

Pariste tetchhuah tıbbiyede 
hulu.nan dahili hastalıkları 

müteha"" ısı 

Dr. Enıin Şükrü 
Jla talarıııı Istanbulda Sultan 

l\lılhmut ıürbesindcki muayenehane· 
sinde kabule başla mı t.r. 1 elefon 
ıııuaı enehnnc 1 taııhul 2622 • hane 
Beyoğlu ~125. 

0

arzetmek icap ederse mumailey
hin tuttuğu yol ve çizdiği progra
mın başında, memleketi imkan 
niıbetinde imar etmekle beraber, 
evel emirde halkı zengin etmek 

çarelerini aramak ve onlara yol 
ı:östcrmek ve bilahare kasabanın 

umumi ümran ve inkişafını vücu-Ja 
getirmektir. Tenkit etmek kolay, 
bir: eser züa.ıde getirmek ve ba
husus koca bir memleket gibi bir 
eseri kemalile ve bütün teferrüatile 
Vüeuda getirmek 'iki satırlık bir 
tenkit muta1.lasile mfimküıi olamaz. 

B-ı, ancak vatani ve milli fa
aliyetlere pi~iva olan zevatın bel
ki ı:cvk ve heveeini kırmağa ya
rar. Deq nltı bin lira gibi cüz'i bir 
para i!c çevrilen belediyeden ve 
onu ge:lÇ, foal reisinden daha fa
zla::ı:u İ•temck ve beklemek hak 
ve hakikattan uz.akla~mak demek
tir. Gccch.ri elektriğin nurlu ışığı 
altında bi~uha:>a dolaşan halkın 

hissiy.e.tı araştırılacak olursa min
net ve şükrandan Laşka hiç bir 
şey(' tesadüf edilemez. 

AHMET İZZET 

l'J!? 25 
{J"ı..üJar· Kadıköy 

o lumr meı:bh• .... İıtaolıul T. Ano 
IJ~· 41 41 
~ Rlbtim dok. Aa. ... İttilıat rl..,}irmrad 

O(JI ~ark af'rk rcaa -· 1.t • K.uapları ... 
fi';"" Rf'ji (hali taııfiye.) 
~ - Türk tüt. Aao. -~ Duban Türk" ... 

fark detf.rmen. 
tmlli. bira M!'.trıt. . 

Hasta bakıcı aranıvor .., 

Gtıllıanc hn~tahanesi için sta 

hak ı cı mekteplerinden şahadetndmcli 

biçimi uşaın a aı 
5!. ;.e. liradan itibaren 

Erkeklere: 
lngiliz M , b } 
hiçimi u şanı a ar 

8 ~ liradan itibare? 

Erkeklere: 
~ İngiliz ga· p d -} 

bardininc.len ar esu er 
141 

liradan itibaren 2 
bir hanıma ihtiyaç vardır. Kendisi- Kadınlara : 
ne (30) lira maaştan miida hir nefer 

__....__.. u~""" .. ·-""==-·.a.-.'"""·""~a. ~Q.} ~ --- - J---

cektir. 

Z ayi - Çatalca askerlik şu
besinden aldığım asker tes· 

keremi zayi ettim. Yen isini ala

cağımdan hükmü yoktur. ni 

Büyük çekmece cizdariye .ma· 
haliesinden 318 tevellütlü Ömer 

oğlu Ahmet. 
1 . 

9i liradan itibaren 

lsmarlanıa kostümler 

3 O liradan itibaren 

taksitle de n1ua
ılır. 

ı· ......... . 
ı Kı~tLXe us1YJOl\JJEıiJJ;;gır~ P 
ı _H. Hrcylers Nf. WjcıJ 1. Schuberb-ing 9 
ı Ali tuhsil, lisan, ıınısiki, spor ve senayii 
+ ııcHse dersleri. 1."'aJep üzerine tarifiıaıne i 
i giindcrilir. Birinci sınıf l'eferaııs gösterilir. ........... ~ ........... . 
Mektep kitaplarına fiat tayini 
Devlet rnatbaası n1üdürJüğünden: 
Mektep kitapları fiatını tayin etmek üzre Maarif vekaleti Celilesi 

tarafından bir komisyon teşkil edilmiştir. Tab'ı bitmiş olan kitap
larını matbaaya hemen tevdi etmeleri lüzumu tabilere ilan olunur. 

P. T. T. levazıııı 
lüğiinden: 

nıellani ı11üdür-

Posta telgraf idaresince, R,P. bi.n tekerlek zamklı, dört bin teker
lek zamksız hük bandı ile bin tekerlek seri simens mürsile bandı 
kapalı zarf usu!ile münakasaya vazedilm:~tir. Münakasa 21 teşrini 
evvel 929 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 te ic.a edilece
ği1ıden yevmi mezkurda muayyen olan saatta teminatı havi ve usu
line tevfikan kapatılmış olan mcmhur .zarfların komisyon riy.asetine 
t~slimi ve olbaptaki şartnameyi almak için de her gün yeAi pos~ 
tanede levazım miibayaat şubesine m .. rac'aatları· 

Licede )'edinci seyyar jaudaruıa 
alay kumandanı ğından: 

~I~) ın Eyliıl 9:!9 dttıı :Mayı s 930 gı ye!<inr> 1 ıd ır ılok ıı 1. a): k hayva· 
nat ılıtı) ac ı iı:in 120 · 172 hın kilo arpa ko palı .1.u rf n u:iyl" 80 .- 2150 • 
kilo ot \ e 65-E:6100 kilo Hnıaıı dıı .le ni uı c ıl e 5 A~ıı .. to:; 9::9 tarihin 
den 26 \ğu 'itO:; 929 t.ırilıiııiıı Paıarl e:;İ guııii sout 14 te Lte<'de ala) 
n11: rkf'zi11de nı uteşek l, il 1,omİ ... ) On taraf ıı darı ihale i icrn kıl ıı rııak l ır<' 
m ınıık:ı ay<t koııulmu~ lur. Ş:ııınameler hlıı nLu lda J. iıııalatlın ıı csi ndc Di· ı 
) nrbt·ldnlc J. rıı u f<'tli ~i Luıfi lıt·yd"dir. 1 rı lip'erın nrtmııııclı· ı i . ~airt's i rıdl' 
temiuat ı mmnkkate iracsi suretiyle pt•y surmeleri ihaleden {'ve! ı ; . 
namelerini usuli dairesinde konıi~yona gondcrıneicri ilan olunur. 

lira, be eli def'aten verile
cektir, Müzayede 17 eylfıl 
929 Salı günü pazarlıksu
reti y 1 c saat 15 te Istanbul 
defterdarlığında 
tır. (390) 

satılacak-

SATILIK ARSALAR 
Üsküdardn icadiyede tensuh ve Beyler beyi sokağında hane· 

danı sakata C\Zasından Ömer Hilmi efendiye ait 31, 33, 35' 37, 
39, 41, 43, 42-44, 45, 47 numaralı 10 kadar arsa 3439 arşın
dır. Muhamnen bedeli 690 liradır. Müzayede pazarlık suretile 
17 eylül 929 salı g '.inü saat 15 te Defterdarlıkta (594) 

SATILIK KERESTE 
Karadeni7. buğazı haricinde Kilyos ve Atlama mevkiinden iti- · 

ppren dnr l: uğaza kadar olan saha dahilinde mevcut 601 7 adet 
2'll metro mıK"ap muhtelif cinsten kerestelerin gümrük resmi 
müşteriye ait olmak .şartiyle muhammen bedeli 3667 lira 91 kuruş
tur. Müzayede pazarlık suretile 28 Ağustos 929 çarşamba günü 
saata 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. · (345) 

KİilALIK TARI_jA 
Büyük De rede Hacı Osman bayırında souk suda 30 dönum 

kulübeaide vardır. Kirası 52 lira icar müddeti iiç senedir. Müza~ 
yede pazar' ık suretile 11 Eyliil 929 çarşamba günü saat 15 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (309) 

I<iRAlJ~'- MER'A 
Silahd.'." r ağada Gümü:.: suyu mer'ası namile maruf tahminen 

1000 dönfüıı, muhammen bedeli 115 lira icar müddeti üç eene -
dir_. müzayede pazarlık suretile 11 eylül 929 çarşanba günü sa.at 
16 da def.erdarlıkta. (302) 

SATILIK KAS.tt 
Defterdarlık dairesinde mevcut, üç anahtarlı, muhammen be

deli 50 lira. Müzayede pazarlık surctile 11 eylül 929 çarşamba 
günü saat 15 te defterdarlıkta yapılacaktır. (333) 

KABAT.c'\ŞTAKİ TAŞISKELE 
VE HAVUZ 

Kiraya verilecektir. Senelik kirası 850 lira , Müzayede pazarlık 
ıurelile 11 Eylül 929 çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta. 

(376) 

I(İRALII< AI-IIR 
Unka:J~nında hisar altı cadder;inde kagir , sene!ik kirası 200 

lira, müL •yede pazarlık suretile 11 eylül 929 çarşamba günü saat 
15 te defterdar!ıkta. (385) 

SA,.fJLIK OTOMOBiL LEVAZIMI 
Polis müdüriyeti deposunda 12 kalem, muhammen bedeli 

135 1-2 iira , müzayede pazarlık suretile 11 eylül 929 çarşamba 
günü sac: t 15 te dctterdar!ıkta yapılacaktır . (292) 

TÜTÜN KOYMACA 
EI-'VERI LI DEPO ., 

Dolm:ıbahçe sarayı karşısında Yoklama dairesi yanında fırın 
ebniyesi ve miiştemifatı, keşifnamesi mucibince 6192 lira 15 ku
ruşluk l.ın: iratı niüstccir t:ırafmdan yapı!mak ve icar bödelinden 
mahsubl! :cra kıfııımak şartile ve altı sene müddetle icara rap
tolunma~.. üzere müzayedeye konulmuştur. Senelik kirası bin iki 
yüz elli liradır. Müzayede pazarlık surctile B Eylül 929 pazar 
günü saat 15 te Defterdarl ıkta yapılacaktır. Görmek isteyenlerin 
deponu ;ı r nrndaki Maliye şubesi rnüsnkkafat memurluğuna mü· 
racaatla ı ı (685) 

f IRAI. 
Kar-· · z. boğazı h::ııicindc Kiıyo.s kary.!sİ hu.iudu dahilinde 

15044 ı t :nurabbaında ( B<!oyo illiha ı.ma elverişli ) denizden 
mula!ıat • ı .ıaha l üç sene mii..:!detlc l.mıya verilecektir . Senelik 
mu ham: , ı b!"ası 1300 liradır . Müzayede 1 l!yİlll 929 ta. ihine 
müsadı ' o~"'•ır güııiı saat 15 te l!:lanbul defterdarlığında yapıla 
caktır. !892\ 



izmir takımının 1 tanbulda yap
-tı maçlardan sonra aradan epeyce 
•ir müddet geçti. Fakat işin dedi
lodulu münaka ah hala devam 
tdlyor. iı.mirli refiklerimizin çala
laıem tahlil ettikleri bu mevıtu 1 
~lrtie günün hadisesi şeklini aldı. 

Fenerbahçc-Altay maçınm ma
lltnı şekilde ilutaından sonra, lz
hılrli aporı-uları:ı kafilesine riyaset 
tden Hamit Beyı 

- "Hadiseden ve n1açın inkı

bundan dolayı çok müteessirim. 
Bu böyle olmamalıydı. Vaziyet 
birdenbire bu şei.le döküldü, 
nıOdaI.ale edemedim.,, 

Demitti• Hamit bey golü kabul 
etmiyor, fakat hadlaenin tekli in
ldşafından mfiteeHir gl:irünilyordu. 

fzmlrlilerln sıı.hayı terketmek 
ıuretlle çirkin bir vaziyet ihdas 
ettikleri ve bu vaı.iyetJn efkiri um
umiye ib.erinde menfi bir tesir ya
J>dıtı saylendi. 

O zaman bir Altaylı: 
- "Biz kendi efkari umumiye

IDi.ze lbım ıelen izahab veririı." 
eevabım \'ermiıtt. Jımirli futhoku
ll n bu cevabıodald mana hadise
bJn fnkftafından sonra anlaşıkfı 
l't ilk 1emeraeıl Altaym Fe
•erbalıçeyi 2 • l matJup et -
tllderine dair bmlr gazetelerinde 
tılcan bir telgraf Altaylıluıo famlr 
efk&rt umumlyeırinl naaıJ tenvir 
tde<'eff nl bize anlnth. 

Altaym bmlre avdetinde yapı
lan merasim mal6mdur. Jstanbul
da elde edilen neticelerden sonra 
bu beklenilmeyen muvaffakıyeti 
lcaıannnlara gösterilen raslmey~ 
t.bii bulmak iaıımdır. Fckat 
bununla kalsaydı 1 

Halbuki f~mlr gaz.et leri işi 
Amerikan tiinem ro anlanndn 
&Orillen eararengi2 hadüıelere ben
tettiler: F enerbahçelilerin "hakeme 
aolü kabul ettizmek için onu da
Yakla tehdit ettiklenni naklettiler. 
8u neşriyattan nıüteveUit kabahati 
Y•lnız Altaylılarm verdikleri yalmş 
İıahata atfetmek hata olur. 

hmir gaıeteterinin sporculara 
terfik ettikleri muharrirler fener
Ahay maçını aeyretmiıtlerdi. B1.1 
tna~ta hakemin münazaalı r•lü 
\'ermekte ıarar ettiğiai, Fener kap-
1-ııınm oyunun inkitaına mani ol
bıak için golden vaz ge.çmai ri
'•ıile hakeme müracaatta bahan
cluğunu gördüler. Bu vaı.iyer kar
t&ıında bu §ckilde hnvadisJer uy
durmak çok garip bir hacli•edir. 

İzmir ınctelerinin bu neşriya
tından en fazla mÜle'eaair olan ci
~l iki <tehir sporculuğu araıımda
l&i samimiyetır. Ve bundan 50•.ra 
~İr lzmir takımının bir lııtanbul 
t.lummrasında temas mevuuu 
°baha oldugu ıaman mukaveleye 
llti madde ilave etmek ic p ede
tektir. 

1 - Sahnnın her hangi suretle 
olursa olsun terkedilme.si memnu
dur. 

2 - Maç netİ<'esini tagyir cdi-
1tııenıeai için müsabaka katibi
•dtı huzurunda oynclnacaktır. 

20 sa~t havada 

,, 
'eme ti dt fen noktni nazımudan 
mühim bir teral.ki merhalesi add 
edilmeğe J:lyıktır. Bir tayyare ha
reket halinde mütemadi sarsıntı 
geçirir. Bu sarsıntının motör ve 
tayyarenin hel" kı mmı ... z çok mü
teessir ctmemcs:ne İr.ı1 an yoktur. 

Huqı)e gc'cn tc .. irin bir dere
cesi, mnkincnin go tcrdigi muka
vemetin bir lıudu u ''ardır. işte 
mukavemet tecrübesine girişen 
Kürtis motör ve tayyaresi, bu ağır 
imtihanını şimdiye kndnr hiç bir 
motar ve tııyyarcye müyesser ol
mayan bir muvaHakıyetJe geçir
mişlerdir. Bu sarsınbya ilaveten 
tayyare yirmi gün gecenin ayaıı 
ile gündiızün su: ı arasında, mu
htelif irtifalara m hsus muhtelif 
şerait karşında, ıruhtelif ne\•i hava 
cereyaulanna maruz olarak pervaız 
ettiği halde motöril ve tayyare 
hali tnbaiden en küçük bir inhiraf 
glstcrmemiştir. l'ayyare ve motör 
söküldüğü zaman t;ım ve mükem
mel bir h:ılde olduğu ve d3ba uz.un 
zaman tamir ve tanzime ihtiyaç 
ıöıtermcksiı.in iş görebilect:ği an
laş.hnı:,ıbr. 

Mukavemet tecrübesini göste
ren Kürtia tayyareı1i1 havada ge\;r
dij'i müddet :ıarfında devri alem
den fazla bir mesafe flat etmiştir. 
Bundan Jdtan uctice ıudur ki 
tayyarekre havada benzin ve er
zak vermek imkanları tehyie edil
di!(i taktirde mukavim ve mükem
md bir motarle u:ıun ve f aınlasız 
aeyahatlnr:ı gir~mek imkanı fili ve 
ameli olarak etmiştir. 

Seyri sefain 
Mı rhı•z Aı ı ııln•ı; t.:ıfora Koı rıı l :ı 

~ı ııı 111 B( yoğlu 23t1~ 
Sııl.ı.c Acıııı:ıst: M••s n•I• f kını ult ııKla 

~t:ııılmt 2740 

19 Ağusto~ Paz~utesi Trab
zon birinci Postası yapılma· 
yaca~tır. 

A}·,1ahk siir'lat J>Ostası 
tMERSIN~ ':ıpııru 20 Ağustos 
s~1l1 17 de . 'irk( t't rtlıtttnm
d:ııı h:ırd:c·tfe~ Gefiholır t:aııa!..
kal~ K ıı~ııkku) ıı Eôr~nıi't Bur
haniye• A)\:ılığa gİPdt•(;k \:e <lc
ıllt)l • mtzkiır İşkc·ldt•rlc Lir
Jiktc Altımoluğ.1 uı.;rayac:1khr. 

<;PJıholıı İ\'İn yalııız )Olc-11 

oılıııır} ırk :ılıııııınz. 

lzınir • Mer~in ~ür'at 
po5ta::sı 

(Mahmut Şevket Pnşa)\apuru20 
A~u~to S:ılı 12 dcG::ılat::ı rıh
tımrndan kalkarnl. Çar:;;amlıa 
~nbahı lzmir(' vc' nk~~rnıı lzmir
dı•n kalk:ı,.ak Ant:ılp Aliiiyc 
!\.1ersinı-- gidı'cck \c donü9te 
Ta§U<'U Ana mor Alfti} c llntal
ya kuşada ı lznıirr. uğ,rayacaktır. 

~R!!!Bl!l!~!lm~IR'!!121tal!!lpt} 

Alemdtır zatlel~ r 

Nü}ork ( Hus.ısi muhabirimi:r.
dtn] - Amcrikada ıon } pılan 
t.y}'~rc mukavemet uça,unun spor 
ll~lttai naı.anr.rlan lliç şüphesız bü
)ı.ı~ bir kıymeti vardır. iki in5a
:ı-. 18,.ZO gün bili fasıla ha, afarda 
~·.Wrı, tayy"'re içinde yatmalan1 

~ ttnıalan, ycmelc:ri, içmeleri ı.a
._ "at:tc ve yorıunluta mukavemet 
t ~"lai naz:anndan pt'k mühim bir 
d.~~or addedilebl.ir. iiin şaya:ıi 
~· at brafı şu ki ha\'ac!a bulı..nan 

1 nıpurlurı 
j Seri, lüks Kara<leniz postası 

, 
1 layyarwi, 18,20 günlük uçuştan 

~0tıra ~at'I) en bedeni ve manevi 
lı\'V<:t} • ' • l ' } ' erm, zayı e mem•ş eı ve 

l J\'lilJct 19 }\ğustos 
• nk.pmı 18 de airp azart C81 kt-cidcn harek~tle 

(lou .,11Mak, Jrıt>lwlı: tı•rf'nJ·f', Sa
m~ı:ı. (),, 'e. Orau, Girc.;on, Tra· 
b;.on Ri;ry. ,;ic/"'"'·"ktir. 

Mürac~ıat mahaJJi: lstan-

IMalige vekaletinden 
inhilal eden şehri (120) lira 

ücreti maktualı Maliye veka
leti ı11üterciınliğine evsafı ka
nuniycyi haiz ve talip olanJa

· · racaatları ·ıa ol 

"" 

Asileri mlna-
kasa ·ı nlarl: 

r··F:~d:ki::ı::·M~M:·~:kii~~ı··::~:~~i;~·····1 
j komisyonundan! j 
........... ~·--······....._. ..................................... . 
J '°"-anhul~a hulıırıaıı kıtııaı, ınııesaesat \e ını:katılıi askuiycnın 1930 scnesı nıayıı 

nıhayetıne kadar elunrk. ernık ve 88ircııııı knrıı noklİ)atı kapalı zarfla ınunaka
ııaya konnııt~ıur. Jhaleııi 5-c)lul-929 pcrştııhc guııu sııat 14 ıe komisyonumu1da n • 
pıl:ıraktır. Şnrtnıımc surctlı n Ankara mı•ıkez vt• Jzmir mustnh"kcm mcvk ı Mlın 
alma komİSJOn larında ln<'H'ullur. Şartname alın.ık iııte enlerin lıer gun komi"yo • . 
ınınıuzn ımırnc.ıaılıırı ve ltKlıfııııııırlerinı ılıale fııatımlen e\el koı 1j,,,on rıı .. sctıne 
tevdi ey lrmrlrri. 

u rfaıJııkı kıfaalın İhıi)Bl'I o)an ~)~ r eti \(' ek mnk knJ'ah 7.tırfJ.. ffil nnkn"ayt 
kuıımıı~1ur. lhnleııı :lti-ai;uıılo,..929 fidl.artesi J(llllu !!alil 8 de l rfoda aııkui tın 

lnın k< ıııı;,yoııundn )&p1L11'8ktır.'I ıılipferiıı l rfoılalı.i mezkur lwıııi ona ınurnlnatları. 
A .kf'fı ıl tıyncı için ıl,i )Ul kırk lıe? !"ıı kınpJ" ıııadeıı koıııunı !topalı uırf l1Sll 

r g e • 
lılc 11 ıınahn~o}n k< ıınıu.ıur. 11 olc~ı 28 • nj'!uetoıı • 929 tnı ılıınc ııııısndrf ~arJ8nba 

filli ı mıt 11 le ıwmİ~)Ollllmıu: ınuıı:ıl ııs.ı 'i:ılı ıııııuf.ı yopılacaı..tır. 1 alıplcrııı rtna. 
m<' •ı rt>lıııı )ınni kunış ımıkobılınde alına!arı \C tcldıfııııınelı•rini sartıınmedcki 
lnrıdn ıl ınr ılt> kon l!l}On rıyasetinc verını:luı . • 

Miizaycdeye v~zolnnan enılal( 
ı:ııı çı knpıun <lurdıııu ıı "ı.kıf lııııı:ıı ıh rılıinı iı knt lllla 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27 1111ıııaralı odalar 

., l\t ııddctj ııııızıı) t de: H A~"IOs 929 dan 28 Ağu~tos 929 Çarşamba 
glınlı saat on dort lıu!.u~n l<adar 

Baladı~ ı~ıuharrcr em lak ki raya \ erılcc<'ıtindcn ın iizsyl'de'" e vozoluıı 
mu•tur 1 nlıııleıı ı · 'h 1 1 "" J k l · 1 )t\lııı ı at o un sun giinlın saat ı)n dört buçuğuna 
. 

8
• nr ~nrtrıaıııı \ i < kuıııak 'c teminatı muvnkkatc itıı ctlt'rek ıııil:.w.yedeyc 

ıştı111k etmek uzre 1 ı,ıııbul E\kııf nıüdiirlullıındo vakıf okııd.ır ıuuclurlu~u-
ne m\lnıcııatlnrı ılitn olunur. t:-

Ev uf 'c rı iiştemilatı hakkıııda malfımat :ılııınk iste) enler bu n ıhJdet 
znrfında muza) t de oda.;;ına müracaat ederek ccd mı~ ıl raı~rlnrını ·~öı c· 
bıhrlt r. .. 

Jah ·ye Satın alnıa komjsyonu 

rei~Iiğinden: 
Çu\lll Mahal ıc liım 
ı 700 tı'ı1nlıi> < J,J 
400 Jlu.s~aıJa 

l lııl:"ılıi. • "' Has adaki k tant n ihti a ~ için lota ııııl rlnrına teslim 
~11rıiy!~ llnlndn ınild:u ı rnııharrer ılakikin J O Arru!tlô 929 t rihiıuicn ıhha
ret.ı irıni gılıı tic>unı 31 Aitt• toıı 929 Cumartesi ~iiııu knp:ılı z ırf u ulivle 
ihalt'leri iaa cdileı ı•kıir. · 

2 Mıuınkaı;n~n İ:2lfrak ,~Jt-ı"<·k 1.ı'vat n tı klif mcktuıılıırıw hir nırf 
elerunıına vaz ile• t~'.ırct H' ıka ı ıle ılipo?.itolarile birlikte di~ •r hir 7ıırf 
derunıı ıa v.t• knpalı olarak z.ırflar.ıı kırşadı olıuı ;;:ıal .,11 ılıJ.rıtı>n ttd l::ılı\
l'riyeıle ınııt~ekkil snt n ıılma kuıuı \ ı ııun:ı tc•vrlı edf'ı•c klPrdir yı•, 111 \I' 

&aat ıııuayycııJı•n ı;ourn hiı,; hı.r tı>lllif kıılıul l'dilmc)Cf't•gi pbi lıııı i~ten 
cliCı•r "Urı•tlc' mııHw:~lla k:ıhul edilcm.ı:.z. 

:~ Tıılip olarılur ı:arlııı•ını•lı!rİ ~ıirıııı ~ fü:n ikomiı--)c1ıı~ ımir;u antlnrı 
şarlıınrııı !t•riıı tnL";J> Hılmııııda pc-ıo-tıı nıııRafı ııılıhiııc ,ıil ohıırık ,; .. n, hdıori 
yiıınıi kıırıı§ mu ·ıhilinJe ~orıdı•rileı·c•ktir. 

5~3,77 Çarşı kapıda çorlulu evvel sani medrese 
binası , 

549,45 Ebüssuut caddesinde 11,13,15 No. matbaa 
l: inası 

Balada muharcr em!aki hususiye tamiratı 4 eylül 929 tarihinde 
müsatlif çarşanba günü saat on bire kadar münakasaya konul
ma~tur, ta1iplc•rin CJlcÜmcni vilayete müracaaıları. 

Encümeni dainıii vilayetten: 
lnönü şehir yatı mektebine muktezi :5eksen bin kilo ve san'at

lar mektebine muktezi kırk bir bin kilo ekmeğin kapalı zarf usu
lik icrn kılınan münakasa neticesinde ttasına talip zuhur etme
mesiue binaen münakasa ıriiddetinin 18 Ağustos 929 tarihine mü
aadi! Pazar g~nü saat on bire kada~ temdit edilmiştir taliplerin 
tcklıf ve lemmat mektuplarını vakh muayyene kadar encümeni 
vilayete tevdi eylemeleri. 

Daktilo bir hanım aranıyor 
Anndolu Ajnnsı iliinat ~ubc~inden: 
Seri okur, yazar ve yazısı <lüzğün bir Daktilo Hanıma füzum 

vardır. Ankara caddesi Avni Efendi apartmanı birinci katta ila
nat şubesine müracaat edilmesi. 

7. F. Satın alma konıisyonu 
riyasetinden: 

Mı·ı~i~ıdd.i l\1ta11t. ıhtr)~ı·ı i1;;,in J l'~.~~iil 929 hırihiııden :H Ağustos 
930 .1.mlııııc kadur 1.ırd~ c•ınslerı gosten e 1 be~ kalımı crı:ıl< kopalı :.o:arf 
~e ] 2 Jt~~t'lll ı•r:aıl\ alen.ı nıuna~~8a usı:lıyl~ 5 Ağustos 929 tnrilıiııden 
ılılıar.eıı .... <~ ~1111 mııddetlc.: 1!1evlm ınli;'1akoııa):a çıkarılmışt:r kapl!h 7arı1a· 
wı ılıalı•ııı 2ö·8·929 tsnhınc nı ... sadıf P11uır1eı1i gtluü !::>. IO dadır aleni 
n.ıu!ınka~alıırın _ ı!ıalc i 27·8:929 tarih~t: musldif Salı gUnu S. 14 tedir. 
1 alıplcrın şeraıtJ anlamak uz re lıcr gun ve münakasayn i!jtirak edec. eklerin 
de \&ltı mua)Ytninı.le ) uzde )edi buçuk temiıııt munkkatleriyle Adanada 
mütc!jekkil aekeri eatı.c alma komisyonurıa nıuracaatları. 

Aleni munakau Aleni müııakasa Kapalı :.ı:arı 
Nohut Kuru ü.:uriı Un 
Mercimek Sabun ~ıu r eti 
BulKur Pel niı S.Je 
Pırin~ Odun ) ııl:ıf 
Patatt.'8 Mete kömUrlJ K1•ru fa!ulya 
Kuru soAan Saman 

•heri il tAyııcı iı;irı )İımı seloz fon kolt kı•ınıırıi nleııı nıııııııkıı~ya kıırın~u~lur. 
1 Ha c"ı ::8 a;u lı s 929 ~ar~1nl.1 !?Uniı :ıoıJ4,30 le komi~} oııııııııı:1ıia )ııpı' , aHır. 
Tıılipleı ııı "''lrhınmc ıoı c tıııı .ı ıııi~yoııuıı.uzılnıı olnııı~nn h ~ ıılıı:ııncdekı tnr.lda 
le rııJı.ıı 'orıle J.. onııt.) ouumu1.a ıııurouıııtluı ı. 

.E laıizılcki kııantııı ıhlİ)ncı olan 25 • ıı~uıılo" · 929 pnzıır ı:ı•ınıi uat 16,3' 
arpı \C <nllt 17 de ı;ııman \C 26 A~u~to 92<> Pa1artcrıi ~1lııu Ennt 16 

da pirinç 'e 16,30 da fa•ul}e ve 17 de nohuı \C 17,30 da ~t>ker ıhalc edilmek 
il1.f'rn J... palı ıarf ıuıulılc muııııkatıa\a konıııuşlıır. Jıa)a tıılip olanların ve şartnameyi 
almak i"tl')nıl<'rin l• lthiıdoli.ı 8 ı.ni f;Oİlll ~ima konıİS)Olluna muracaatlan . 
A kşrlıirde buluıııın kıınatııı ıhfİ)an ı lan 1;ı~ır eti kapalı r.arfla munakasa)o kon 

llltı§lıır. llıııle i 20 ı~tı"to 929 ıanlıiııdc Akşehirdc o kuı atın alma komiıı)O· 
rııında Hıııı ornkıır. 'Ja iplerin Ak~<'lıirJeki mezkur komi )Ona ınunıcaatları. 
J ll"lııı~clcr ıtıtı}all için 20 • 8 • 929 Sah !,\llllll aat 14 te dört parçadan miır~k· 

k"P 200 lınınaııı takım w! 2500 adct )ÜZ lıa\lusu \e 200 ad~t berber hn"Ylu•ı]e 
'rılıığu pa1r.rl•k'a ıılımımktır. 1'aliplcrin farlnarııc vı· ııun uııN,ıni ıwmİl!)Onunıuzda 
gurıne!crı "" ilııll' saatımla şnrınamedc yaz1lı oldu~ıı gıhi ıunınatlarılc korıli6)0DU· 
mum ımırııuınıl11rı. 

O rılıı ılıt ivnu ı~iıı 20 • ~ l.)~O ı .111ıırİ•"'t gııııu ıınnt ] 5 ıc 20fJOO mr.tre kanaviçe 
J•ımırlıt, la alıııac:ıldır. [·dıı•ler ırı şarıııımıc ( numune ) ,.ini komi yonumuıda 

J!' ı ııwlt!rİ vı• ilı.ı k ""n:ıtıııılıı .. rımı ıııede v:wlı uhluı!u ~ıbi ıemiıınılnrllc konrnıyo u· 
ıı,um muı nt·uadan. 
......................................................................... 

L~~~::~~~--~~!~~~~.:~.':~~!!1:~,:o~~~~~:~~~? .. J 
lı.ını 

Arıı:ı 

Arıı:t 

Yulııt 

) uL-d 
~:ını:ııı 

~aman 

/\ 1 p:ı 

:'. ı pa 
Y11 1 .ıt 

\ııbt 

Mrlufıuı 

5,oc.~1 

u (ı150 
57l'<ı27 
fl-'(ı{Jfll) 

tıt.uım 

J H!j)jS6 

:wı2ıt.9'2 

ı ı:n58 

3'1:l•l92 
1 ı:i75:3 

lhah· l;ııihi 

12-9-92') 
12.9.929 
14-9.929 

!;.-ıa1ı 

15 
ıs 

JS 
J4."J.9'29 15 
15.9.929 15 
151ı<;29 15 
16 9 92'J JS 
16-9-"29 JS 
17-9-92.9 15 
n 9929 ıs 

!'i:ıın ırı 34:!492 18 9-92') 15 
~ırıı:ın 113753 lS.9 929 15 

Şekli 

llnpalı 

Kııı. t ihtiyaı ı için b r:v~hi lıııln mevndın hizalannda gt.18terilen tarı~lerde 
>hnkle:-ı icra edileeel.trr. TnJiplerin şarlnnm ini komisyonumuzdan almalon ve 
';llrtnııınedc )l11Jlı olnn şekıldelu tcnıinatlari!c Iı.omı yonumuzda hazır bulunfuaları 
ilan oluıııır • 
K. ıır.n ır.tı)nı::ı rı;m HJtM..! ı.'Ckı oo upah ıaff n utile mulıriyai.l eijjleoektfr. 

İhnl-i 1 J • I· yıtıı • 92Q Çarşamba gunü saat 15 te icra edilecektir. Tııli~lerin 
~rtnamcemi kı•rıı •><~ıtınıuulıın a'malan e ~nrfnnmede yazılı t)lıııı oekJldeki te'mJ
ıınılliriyfo hoıııieyunnıııııı.dA hazır l ulumrıalan ilan olunur. 

K ırkwr rlıııılıı.i lntn:ıt ılılıvaı'l ı~ın lOSGOOO ktlo odun knpıılı ıart u ulilc mu· 
ıınkıı~uyn J..ıınmuşlıır. liııılNıİ ~~·929 ınızar ,;unu l!llat 15 hı )8llllacaktır. Ta. 

lı1ıl riıı ~:ıılıım>ıı"H''t l\ııldar ı'lırııtc~İ w~nıı rtlııın koıniayomından almaları ve tp.ıt• 

ııam~ıl.: ~a11lı u!nıı ~··k.,ıleki tı ınırıotlıırile Jı., ıııisyonuınuula )ıazır lıulunmaları illio 
t lunıır. 

irtibat Zabitligir..e 

E 1:kİ\rhirıh·ki tuıvıı mektebinin 'e .aburunun ıl>tryacı için kapalı %lll'f u8'1J'1'a 
5.000 kilo l'Aıitv~ aln·aalıtır. ı.tt.!JZCJ tanlıindt-n ıfıbarcn 20 gun m6ddette 

ınıuuıknu a lı.mıulnuıvtuı. 2J.S.•>29 Çar§&rnba giinu Maf lıf tc 1.bale edite<J+deo 
~ırlıınmCt<ıııi K,4'.-mek ~üı fwr ,;un ~ıır•k c·decl'kler JCYınu mczkQrda vakti nwayye
ııindc ,e kıııl31ı rwrrlıırryle ~.µ,1,s teıniaaı pHal:ıriyle lıomı!yona muracaatları. 

•) + .) 
E ,.ki~ı·lıırddı i lıııva rll('.ktct.i ve ıaburunurı i~tiyact i~ın aleni münalı.aN ıle ~)()()() 

kilo lmlh"ır, lıt.O<iO lı.ılo ııohııt, ve 14000 kılcı kuru tıolaıı almacağmillHI l·S.929 
ıuı ilıirul<•ıı ıtıl~rL'fl 20 y.üıı rıuıclılctle ınunAlııı1'11} a kôııutnııı!jlıır. 21..g.929 Çıırııamba 
gıiıııi ı;nnl 14 tc ılıafcııı i•'fa kılınııc .. nğımlan §Brtnamcııini gorırıek ıçın hcrgün ı~irak 
eıfcrrklcr }' 'ıni ım."t.ltiırda teminat parnluiyle koıımıycııa nıurnı:ııntlan 

:,ut ~ t'Atırl 

Kılo Kılo 
10000 5(.100 Harlnyc mch ıc-hi ıçın 
40000 Ol) Gıılhnne lı~tnc.eıj için 
35000 25000 J ıhlıiyc ıııek tebi ve Hıı yılar papi Jıaetaneeı JÇİP 

lm!.ldn rnn!ıllncrıle hıza'1rı11Jıı mıll.daıiarı muharrer SOt 'e Yoğurt hır arada 
n fııkat mahallerine nauıraıı ll)rl &)rl ü~ §llrloamede Olarak kapalı uuf uretıle 
eaıın olırıaellklır . .Muııakıı•a ıırı 2. •')hıT. 929 p87ıırtrei gıınıl !l.1tıı M,*> '' • llnrbıye 
nıcl\tı•hi \ <'111"~ lııııll'k.ı ı uıı•ıııll'k ı ınnh.ıUı ınalu.ıı~uııcln ıcrn 11ılıııaı 11 l•lır l nlır lerııı 
~:ırtıııuııt'lcıı için ınalınlli ıı:• 1,kurrlııki komt.,}011.1 mHrat:aııtlaıı vt 1-ıır~k iır;ın de 
şartnanıdı>tİ u~~lıılc J:ıı71rJıı}nc •• kl11rı teklif mclthıplıı~ııı lllUllt ıııııııyycı.ır:. ınc kaılıır 
ilmaber mukal'ilitıde mıılıMllı me7kürdaki komi•}-OIJ rıyaııeııne Vt'rrnclcrı ılfüı olunur. 

A 
ekeri mektqıler için )2000 kutu ze)tİıı >aAlı yaprok dulrıuı~ı ııknı uıunaka~a 
~uretıle 1181111 alınacaktır. Muıı:•kaearı J9-Ağuııtoı.-'J2'J t'Cl§C!ıb 8l•nu saat 14-,JO dn 

)forbi)C ınck trbi } cınckhaı ele~i om indeki mıınaknl!D mnh~ll~ııılı: .u!;;ı il ılıııa('ıli',tlr 
T:ıliple?in ~.-ıoomeııi ı~-in kuınıı.)vnumuııı mııın~~tları 'c ı hrnk ıçın de ~nrtname 
leçJıile mliııııkııl!ll mahallinde :har.ır butunulır.<t'J >lıın ulunuı. 

A 
ekeri mektl'pk: için 75()(>0 k.i!o )f'rli Pir_iı.~ kapalı 2,arf uretılc Nılın alına • 
«".aktır. Munaka ... ı ~Atuat~929 pu.arleeı gunu ıııuıt l· .. ,30 da Harbı c. mektebi 

yemellh.Mleri onundeki mffuhııa mahallinde iaa kılınacakt •r. 'Jaliplerin şarın:ı. 
meei için uıealı.W' k~m••>oııa ınuracaııt!~rı ı;e ittiınk için cJc pr •. ıaıntıı• veçhi! 
haıırlayacalılaıı telı.Jı( mıklıqılarını Yatı muayyeae&ine kadar ınfısdıel numaralı 
ihnaber mukabilindf: lıomiııyonu mnkur rıyn-.ine vermeleri illa cılunur. 

tı~ık İnmeleri hakkında amirleri
'f!len kal'i e.•ıiı aldıkları zaman 

bul Mı·ymcnet ham ahın•laki 
yazıhane .......................................................... ~·· 

Bakır köyünde barut fabrikalarında imiltt harbi, e İ 
A ıkeri .~ellteplor içia evvel~e ~~nakhaya kooulaa aynı mıktardın ııuıda hu 

keıre yıı.c 7500t kilo ) erlı l'ıru.cı kop3lı zarf tıuretilı:: satın ahnacaklır. Mu 
nııkaııneı .s -.Eylül • 929 P~ıar güou aaat 14,'0 da llarliye ı.lcktebı ~emekh~m,.Jeri 
oıı ııdckı ı~urıak~ea mahallmde icra kılınanlktır, Tılip]enn §Ilı 'namuı ı,.:ın :nalı Ilı 
w dürd kı. komısyona muracnatları ve t{tirak içinde şarır.amct.i veçbıle h:ızırlııp.· 
ca'kları teklıf mektuplarıuı münakasa mahallinde imaber mukabılınde sa.ıh ar.ur ı· 
yenesine kadar koırisyon riyasetine vermeleri il4ıı olu ıur. 

~Yaral· inmiş lerdir. 
ttı iki scoalidir tayyarecinin zev
~ben ~e. bu mı:kavcınet yan~ına 
'" ~n ı;tiralt etmişler ve :.evçleri
"''1 b' 'I •f' az. d:ıha, bir JZ daha hav-

tda knlarıık mulrnve'Jlet müd
\ lini temdit etmelerine taraftar 

unınu .. lnrdır. 
yyarecilerın mukavem .:ıtinden 

ltct tayyare • c motörün muila-

Telefon: lstanhul 1154 ., ................ .. 
Doktor Operatör 

Cafer Tayyar 
llc)oğlıı Galata &r y Ser\'İyan 

apartnı:ıııı (l) mınııtra J öğleye ka
dar lmslalnrmı kabul eder. 

-Ot lıtambul eatınalma komiayonundan: 4: J 
•••••••• 

16000 kilo Arpa mUnakaMya konulmu§IUr. lhalı..-si 14 - Eylul • 929 rıımar· 
teti günü saat 14 de icra kıJınacaktır. hava talip olanların lcmiıııstla· 

rile beraber komisyona muracaııtları. 

M 
uhteliCtilcins 22 kalem maden yaAları ka~lı zarf u ulile münak...,ayo konul
mu§tur. 2 • 9 • 929 paıarteııi gunu saat 14 de ihaleaf icra kıl ııacal~tır. Şaı1· 

nameyi gormek isteyenleıin her giln komis)oııumw.a ınurııcııatlao 'e ıır:mak sava 
iştira!<. edeceklerin teminatlarını Jıavi teklifııa?1eleriıı )nmu muıı)) eıı~ Jde iblc 
uatından evvel Ankara merkez aatın alma komısyonunn t \ ı ı n t>rııdrı ı. 

A skeri Mektepler iç:n F...000 kilo Zevıin Y111;ı kıp 1 zarf eurctile ~111 Otlli-!IC<ık 
t r . .Munak :ı ı 8 - l· ylu1·929 Pnı.ar guıı ı wıt 15 d Hnl ıy \1e' teJİ yo..:. k· 

lıanelt.:ri or undckı nrnnaıcnsa mohallıııdc icra :kılınac 1ttır. Tıılipl rın §:Jıuaı 
için ınahnllı ınezkurdc ı kom ~on muracaallan ve Jşlirak irıı d ~arto ı:ı t 
lıılc hıızırln • ı .ıkLırı t klıf uıt ktuı hırını ı;aat ınuayytn'""m ·,,.~adı;: ı.ıu n a ı ıı411lıal· 
lı::ıc.;ı ılın lıer ıııukabılmd • J...oı ı )Oll rıp etme Hnııelcrı ıl.ııı ohıı ır. 



er sın 
• 

nıre 

DonGE BRDTHER5 [aRPDRATIDN 
DETROIT. MI.CHIGAN ./ 

Doç fabrikasını gezen en mtişkıHpesent otomohil ıneraklısının hile Doçun 
dikkatli işçiliğine hayran olınaması iınkansızdır. !maljt hakkında sevkedilen 
her parça, nevine göre presizyon ınakinaları ve yüksek tazyik alttnda dikkatle 
muayene edebilmektedir. 

Her motör, kurulduktan sonra en dakik aletlerle ıııiicehhez t.ocrühe daire
sinde saatlerce. mütemadiyen işletilerek tecrübe edilmektedir. 

Diferansiel ve pnjmanlar, diğer bir dairede aym tecrüh,eye tabi tutulmaktadır. 
Otomobil imallt hattindan çıktıktan sonra evvela aksi istikamete dönen 

demir tekerlekler üzerinde işletilerek tecrübe edilmektedir. Bundan sonra Doç 
fabrikasının meyilli tecrübe sahasında ammi sür'atle s~k~dilerek sıkı bir im-
tihana tabi tutulmaktadır. ı r 

Bu tecrübeler Doçtan mada f iat hususunda pek yüksek otomobillerde vardır. 

Ttlrklye için unauıni vekili: 

Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekası 
İdarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddesi No 168 

Garaj ve tamir yeri : 
Aya'C paşa Jandarma karakolu başında 

Telefon Beyoğlu 2124. Telgraf: Tatko Telefon Beyoğlu 1755 

Ta.şr~ ı:.carıt~larl: 
nkara • Zabıtçı zade ve şeriki Bursa Nasuhi Esat bey • 

İzmir Mahmut Celilettin bey • Samsun E&at elendi zade Se\'İt Bilal • . 
Kaftieri 

. 
Muhaddis zade Alim bey • . 

• hey Adana • Muharrem Hilmi bey • Gireson l811Ulil ude • Vahit ve • Gaziay lnt & p: Güzel bey zade Hasan bey 
Şürekası Trabzon : Hac~ Abba ve mahdunılan 

Diyarb k,;r: Pirinççi zarle Sıtkı edim ve i parta • ı ·bah şirketi • 
Ediı> be}ler. Malatya • ddı aade Tabir bey .... 

Emlak ve Eytam Bankası umumi 
müdürlüğüİıden: 

Sa:tıllk arı-trepo 
Mevkileri~ evsafı maba.asası aptıda yaflh bit ~rça emlllda aabfı.müı.ayedeye konulm.._tur. 
1 - Mlbayede (kapalı zan) unliyledlr. ihale 2 Eylül 929 tarilaiade 8'nka idare Mecldi lauzuriyle 

icra edilecektir. Talip olan!ar :,eb•r mülkü lüzumda gösterilen miktarda teminat iraesine mecbur 
olup bu temiaat varak .... teklif mekt;aplariyle berader makbaz mukabilinde bizzat ve yahat ilıale 
mecliaint yetiımek üzere taabütlü olarak po.ta7a tevdi edilir. 

2 - ihale ta.deli pefİD olaarak i.tifa olunur. 
l - Talip olanların l•tan!>1&l veya lzmir Şubelerimize ve yahut Merkez Emllk müdüriyetine müra

caala mufaual o-rtnamemizi mlltalaa etmeleri ve mwyedeye iıtirak haliade bir nuslıa•ım bir lir•J• 
alup imza vo. ~klit mektuplaııoa rapt etme!eri icap_ ede&. 

\Jmumi NOS& Nevi ve mabiy:.ti Mevki ve semti Hudat ve Temİlllit 
m~buru kemiyet ve miktara 

Dr. IHSAN SAMİ 
GONOKOK AŞISI 

Belaotuldutu Ye ihtilltatına 
bl'fl pek temli Ye taze ... dır. 
Div..ayolu Sultaa malamuttlr-

• ela N ı,__.. 

8 eyoğlu dördüncü sulh ukuk ~. 
kemeaiıur. : Bey~• lqim ... 
~i kaqıaında ki.in Sagreclo apar· 
tımarııııda sakin iken l apatoe 1929 
taribiade vefat etmesi merine tereaine 
mahkemece vuiyet olunan doktor Yani 
papadoploa efendinin mezkür hauede 
mevcut tıfYaY1 metıtlkeai ile doktorluğa 
miteallik alat ve edevat ve Tap lr..itapJan 
bilmüzayede fürubt odilccejiDclaa talip 
oJanların yevmi millayede olan Atuato • 
IUll 22 Dci ~be güi IMt onda 
m•heJliade buır bulunmalacı luzuınu 
illa olunur. 

t ... 

lstanbul ilhalAt gUm· 
rUgDnden: 

10 Sandık 1000 Kilo Paslı kaşık 
3 Balya 450 .. Kıl torba 

1 " 90 .. Kendir ip 

ı .. 55 .. Boyalı pamuk mensucat 
Metro mikabı 

/,490 3370 kilo muhtelif ebadda kereste 
Balada muharrer 5 kalem eşya 19-8-929 tarihinde lstanbul itha

lat gümrü ~ ü satış anb~rında biln:üzayede "tılacağı ilan olunur. 

Emni~ei sandıQından: 
Halka her tür:ü kolaylık göstermeği Sandık vazife bilir. Emla

kini ipotek göstererek sandıktan para istikraz edecek müşteriler
den işlerini bizzat göremiyenlerin dellal ve komisyoncu gibi hariç
ten bazı kımselerc müracaatla fuzuli mE<sraf ihtiyar etmekte olduk
ları nazan itıb~rc alınarak lu kere Sandık bu gibi müşterilere ko. 
!et} 1 ık olmak üzere nıahws ve muvazzaf memurlar tayin etmiştir
V rgi ve bcledi}e ve tapu idureler'ndeki bu ipotek muamelesini 
bu memt rları ı ız \<:sıb:siyle )aphrabilecel ler ve kendilerine üc
n t ve aidat n. n.i!" 1 ir ş y 'crmiyecd lerdir. Alakadarların ma· 
lümu oımak üzere İıanı keyfiy~t oıuııur. ----

Ak~ehir satınalnıa koınisyonundan: 
ihale u 

c: ... 
-~ :=. =· ~ c. c:: 

Un Kapah 
zarf 

Kilo 15 Seb 17.9.929 Knrll§ Lira 
190,000 

Akşehirdeki askerin ihtiyacı için 1 Eylul 929 tarihinden 31 Aut 
930 tarılıine kadar bir senelik olmak uzre 1960()()" kilo lft1 kapala za 
usulile münakasaya vazolunmuş ve tarihi ihale haiAda gosterilmiştir. Tali~ 
olanlar n şeraiti anlamak uzre 0o 7,5 teminatı muvakbte akçelcri)'le b" 
likte hn gem saat 15 ten 17 )' e kadar Akşehirdeki satm alma komisyo 
nıına nıuracaatları ilan olunur. 

F otoğraflevazımatı
nızı aldığınız ıııağa

zadan isteyiniz. 

müesse· 
se)er möhayaat 

komisyonu riyast>tlnden: 

.Lal..11 ku)' ılt· kuin t·mr.ıaı aklıye 
ve n~ ... bı)e: l:<.::.: ı.fsi içiu lb nı 
olan 2.'>0 1~n nıatlt:u komuriı kı:ır.iıu 
edilen -şartnamt'Sİ veçlııle \t' 27 A· 
ğustos 92<> Salı giıniı saat J.5 te 1 a· 
palı zarf u,,tılJ)' le ilısle edilınek uzrc 
mıınal<aı.a~a l.orınıuştıır. Bu baptaki 
şarlnanıt>~ i ~öı mek 'e fazla ın:ılu· 
mat alnıak isteyenlniu mc-~kur ko
mi») ona müracaatlan ilin oluaur . 

§ • § 
Bakı rkö) Je klin emrazı akliye 

ve uı&bi~ r hulaneıtİAİn !>ir pavyo
nunda yapılacak 7352 hra 40 kurut 
bedeli ketifli İll';sat olbaptaki ke,if· 
name ve bu hapta tanzim t-dilen 
prtnamesi veçbile ve 27 A&uetoe 
929 Salı t!Üııtı saat 15 te kapnlı 

zarf usuliyle ihale edilmek üzre 
münakasaya konmuştur. Bu ba~i 
şartnameyi görmek \e fazla izahat 
almak isteyenlerin mezkür komis· 
yona miı.acaatları ilin olunur. 

Kiralık kigir hane ve dükkan 
Abdülbamidi aani vakıfı •6Ue

nlli ka.v•ak.amlıpdaa : 
Bqildqta Akaretlerde· 1" • 86 

uumar.aı hane üe l ·3, 7, 16. 12, 20, 
28; 32 mukerrer 32 numaralı dük· 
kinlar bilmtiuyede icar edileceim· 
den oehrihaJin sekizinci Pertembe 
pntioden . i~~ren yirmi gün müd· 
dede alenı mazayedeye vuedilmit· 
tir Talip olanlann ve daha Zİ) a<le 

malümat almak isteyenlerin Ağu .. 
tosun 31 linci Cumartesi günü saat 

on uçe kadar mahalli ınezkiirda 54 
numaralı mtitevell" kaymabınlığıruı 

J starıhul dordüncll ıera memur} 
dan : Madam ElenikaUa pulnmın · 

tidi \e zeveesi oranyadw alacağını 

temiu istifası ittifaaı için Bakır koy uııd 
ce' izlıkıe hamam sokağında ıkı bap ha 
ne maıt dukkin ile sakıı apcında 
tan sokağında bir bap hane otuz gu 
nuiddet ihalei e\ veliye milzaye<lt> ne v 
olunr.ıuştur. Hamanı 80kağındaki 43 
dit numaralı haneye hır basamak mer 
mer merdıvenden çift kanatlı kupud 
içeri girildıkte zemıoi mermer dot h 
sahanlık üz~rinde bır oda 1.emiaı ma 

döşeli barmutbakmuıhakdan bahçeye çıkı 
.....,.e dipıt ilaae ile bir miifler 
k.uyu \ardır ikinci kata al.aap bir mr. 
dn·caıle ~kılır lair t!Ofa üzerinde .d 
odA bir kiler bir heli caddeye nazı 
oda11m mnode 1ehbi!i olttp -U.i çi 
kodur hududu ber mucibi kayıttv 
rada mahive 12 lira ile s.tkı bey 
kindir mezkfır hanede elektirık tertıba 
mevcuttur 45 nnmhnla dükkina gel 
elyevm haneye blbolnwttur 
taş d~cli ortadan M c•n ' Irk 
muş arkası mutbak ya unda bir heli 
bir oda olııp keu ortad m ikiye 
edilmiştir dcı·ununda uıalı'ye 20 lira 
kirala Marlum bt'iy eakindir 43 e 
numaralı 1 anc nıea diikklnın elye 
hanenin ınesahai sa hıveıi 122 a11ın 1 

biinde olup 19 arşm aralık biır ıkısıll 
kıymf'ti nınluınımitıeai 2200 liradır 

numaralı haneye 9eliru.-e iiç ayak 

mt-r mttdıvenden ve tift bnath kap 
dan IÇt.'1'1 girildikte INr ualak krsm 
mPrm kısmen abfllP ~iti oda 
d r bunlardan t,ririnde lrir yük ille\ 

tı t bir muchtk nıüştettk bır kuyu 
bir hl'Ja iıı; ayak metdn•mle iailir 
bodrum o1up iki g u.dilr ahpp 
vcndeu 'ukarı çıkıld~ta bir sofa 
de iki oda raddeye nurr bir teluıit 
bir hela 'e merdiven batında b~ 
vardır mcaahai sathiye81 86 arıaa 
rine meboi olup üç 1qını aralıktır. 
hanede keza .-lektirik t~ mev 
olup luymrti uıubamme• 1500 
dır her iki hane m.. elye 
nim klrgirdi" At boetan 
k&Aıada cedıt 18 uunu•~ 
lince bet ayak 411q1-
çift kanath k.a. 

sofa uzerinde bir 
<;ufadan lıodnm-

rihindt: sut db dörtten on albya 
Uta.ıbul dördüıılii ıcra dairesi m 

me'llurlupua biu.at veya bilveklll 
r .. caat eylenıelerı ılb olunur. 

müflemilitı lira .. 
13 ........ ,Ulb J7l0 

G=Jetedı JraWat Z ayı - 1270 : toför vdibmı kaybet· ve yevmi dmezkUnın oh tıçünd "D on 
tim y..u.bai çıkarıyorum hük.nıi betin• ta at lstanl;ul Evkaf mttdü-
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