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T 1 fı • lstanbal, 1797 ee on · 

SABIR 
ısmet: P&•• Hm. ı Havalar Canevrede bir ziyafet 

Başvekil ismet paşa Hz. Anadoluda Müttehit Avrupa devletle· 
dün Ankaraya gittiler. yağmur, kar ri için ilk adım atıldı. 

53yleclllderilalzi buliaa ...... 
Llı:ı devt.tJıa lktludt bir~, .. 
ta. Gelir, ticaretten, zlTaatten, -
Jfdea baflra aembalardaa da ,...,.._ 
ıhı. CHıanaa ı1ı:t .. a.ıı ..... - ıae'!l
euttu, ba1at ucuzdu. ltıtıı-sfa*mnı ............ 

Ba .-ait blıllıltlll detlftL 
Yeni ....... latir.alc wll)ı.mı.; 
Baun itin nlılt, ıdlılat • her 

.., •• en91 ~·' ı •k lktliıa '-&er. 
Elkt .,,.... .............. ,, oı--
hır bittabi lıudaa .alalqorlar " 
dilla ı.uıt raıamaaaa pıuial bala..,.w. 

Halltıılll .. ,.,. -- t='==ll
... ·Pili ııtır afır nrdlr. ffM lıunu 
mUrik .-l!l'IL Ç.,.U.u, lalIA, 
..... _,.... J"&llW&bileeetlai 
t •.U,0- 81tp lae vataılq
.._ -- ,... ......... , ..... Ye 

lıu "'aa•lv ( J'Mi devlat -•nrlan) 
de •a.taı..ll defillerdir. 

Devlet, ı-.it bir mllrf'•ta, u
fla İflariııa rlrifti : demlryollan , 
tonler, lı:6prtlw, Umanlar, au -e
Hyab, lı:vutaa ve ıulama itleri, 
ııhlNıtıa 8lt tedbirler, maarif proır- ve Mire. Ba •abatla her 
aeae mllyOllluea lira aarfolunu1or. 
Bu ••raf ise lı:anen ıılııamıı pva
lula yapılmamaktadır. Bunların ae
tleeleriai beldamelı: lizıaı. Bayla bG-

ylllı: itler elbette bir ude ktr vermu. 
Bir akar itile lııta olunurken Irat 
setınıe..' Bia lııe iati1onaa ki der
hal ktra bııtlayahm. Bu derece aa
lııraukk dotrıı detfJdir. Derlıal ktr 
olmadı ı; buılan, bu aarfıyata 
ltir~ ediyorlar. 

'Bu da lıaktaa reva der!ldir. Şl-
~"!' .. ı.ft4~ 

tillail!Jrte kafir, Cllldııa bir adım ileri
ye ırWeıa-. Hem ba itleri ,ılnııeye
Um, hem aenfia olelıml Bu manb
la .mı ...... lktiaa.ııyat •1artu. 
femıl detUcUr. Dalma Amerllraıwı 
aen,ınllthıdea bahaedlyorua. Ora
llakl senet alebb mi h1ad olnıat
tar? Nafta hıuuaunda .. hanın ea 
mGeelılıea ,eri Amailı:edir. 

DMletla vulhei ba aly Ya 
amel ellıulanııı tamim eıbiaktlr; 
,.._ ,_._ ferda her~ Jııer 

efıı, her bakkala, lıer k•uba, 
..ıfat.raeıya sermaye ver

., ~-...-... astırmak unılmaıaalı-

\lııeev, ~. aan'atkat
r.ı- ~t ve •-)etiıiıl 
eder ki .... -:: '8ulade lera 
amıırudıır. •••• .... 

Her feNe --,... ~ 
eclllae acaba lıu .........~ !"1=~jac!lı 
bu ırllrıhflallltlmW.~ ' lııNet 
patttrecatlmbl unı1e•w -

eıı,ı ıııımaaa mflt6Yeıüiıfii. 
ııerıııap, itte maldaa, ltt9 ;w, 
lı:redl... 

Buyurua bir aotllr falırllr.ı ~ 
leli edin de Amipadaa, Amerlkedea 
otomobil ıelmeıla. Hiç bir baba,._ 
tlt 1111 itfa bqıaa plmete keııdl
alııde -.ret premez. Her it 1ıay. 
ledlr. Külli1et yavaf yavaf laldpf 
edeı:. V alı:tUa eeııııeıhlı:, hatta he• 
ldaUk Tllrlclyecle, tilrk oJmayanla
nn lnMun ..ıtuıda ,ıbl lmlf. Yalan -PD· ...... b&DkerHlı: te llyle idi. 
Ukhı bir •..ırat •aıaııru bir tahrl
Nt kMllılt - Bea doktonm, ben 
_,_. oı,. mey leaa atıhııedılar. 
Yal a..U bp Ya ldııı1a uı..ıer1a1 
lpıadl. "'6 bu -ftte lıa lkl me
alek bbde takan• etti. Baabrmı: 
te bplıı - sllıL O lıtl,ıy( adi· 
MDler banka .._uru oLla•ar. 

Tlaaret. lıHhe- -·-. .. tta 
ticaret bp- farkaudır. Şa:rfe bir 
t1p 1a.11ıcıa a.w.. Kalıa ...,., 
sorlu, cerbeaelı. Valı:tUa ita-. daYlet 
..... tlerinde lıuhınmuı Şl..dt tle
cercbr. y.......... •lftehd-lert, 
.aırelerde doadan Yar, lım1t lılt bir 
f9Y bilmez. Uuıuı Y anm yame•a1c 
kandl dlllnden haılı:aııaa nlaf 
d'jildir. Heaapı nfır. Tlearet 118111. 
~ri, tiearet kanualan. Aııletlertı 

kanııntie bir nokta. 8u tip 
tıı.ı-. 

Bat .. elıll ismet 
Paf& & dlla poata 
treal ile tebriıaizden 
Ankvaya harr' 
etmltJardlr. 

latulıalıla aıeaklan datıtaa Ye 

lıaflf pçen yapurlann Anedolu
de .. ylı tahribat yaptıtı peyderpey 
plan lıaberlerclea aalaphyor. 

laalr, Maaiaa .. e Kasabada bat
lena " lldıalerla ıllrdltll ııarar ••••ipt alan ltlr yekta batmaktaılar 

BnnUa llı:I ... ,a... .w
Mtl ,.,.ur1arc1aa bavs aotu· 
... " Ula dafe deyanıJa .... .,.,_ 
....... sea. bir pi& ........ .. 
kr'> , .. buı .. 1er .. aı...de 
hh ....... KiJlenlekl lıaaarııt olıhık
.. m'"=ıllr. Traba•ede furtma ., , ......... ,....,...... 
w. Sılı it ._ ' taptı• .... 
... • • .._. ........ IC.ııp 
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Cenevre, 9 (A.A) 
27 AYnlpa de .. -

letlııin !tafıaar .. • 
baalan ~eflııe cek
lllİf oldutu alyafe. 
tla nlhayetlalle il. 
Briaad, bir Awupa 
lıll lwatı ıalttelıl

.ı..I t6fldll hekkm· 
Uld prcı:l11la1 deh 
'ılbetta ....... .... ............... , 
.. _ ... Wr .... .............. 
.... il. Ilı rıwe· 
-. iL Head--. 
il . llerlüowl1rlı • 
iL Slr_...., il. 
a, 1 ... iL .... 
.. ~ etınlth 

t...et Pap Hz. 
lal Haydarpafa iı -
tulyeaıuıda Reial 
c:llıalıur HL leri na • 
mıea lı:&tibl ........ 
Teftik Beyle, ıer
JaYer Rlilllllıi bey 
D.lıillye nlı:IB şıı; 
lı:riı Kaya lktiaat 
veldll Şakir, Nale 
elı:lll Raeep, Paria 
ıeflrl F et1ıi, latan • 
lıul vali veklH Mu
lıid<lln, Şebriml&de 
bulunan meb'uılar, 
Tlltıın iıılıiaar ida • 
r..ı •iidürG Behçet, 
IClltrit ialıiaar mll
ılGrll Tahir Kevlcep, 
Utaaa sirkati mli
dlrtl Haııtdf, Tica
ret ıalıfllrll ....... , 
beylerle d ha bir 

n , ....... bir fu! dn eoa
la ..,,, izi' h lrv ,.,_ .. , ..... ft Maslı lılç lılr .fnL'.n.o '--

........ \uhıama- Anapa dewlıs.1 itti.._ -- .. _,_ 

ispirto fahrlkuı· ··- L. FRANSIZ BAŞVEKb.111. llRlılM> ... .ıır. - --

çok zevat tefyl et- IM1' lrilfCMAYA ~ llı\Şii!K•Mp 

........... l.let , .. beralıerl ..... ı 'tlı .. tetlA '71 • - ...... 
yelaıa yaffrl Abf be,i ,atllnl.. ... • as 1 ... lwn 'Ilı ...._ 
Ye allul elracll barada Jsalmıp. • ! '1 • K • Q ' Wr .... 

e.,..eldl .,.. Ha. ahı Na deYlet " • • ! : 
1 ·ı • 1 2 • 

Gazı Hz. 

J.ılt .. ,._,...... Ye Jtir taııiı
fa çakına•Lf)lıNır. 

Dfta bir çok BeYab tffye 
unıya Pfeaek defteri mail
- ltimlerlai .kaydetmlfler 
Ye Gaııi lıasretleriae 1ı11 • ..._ 
um tulaıatta IMıl-llflardır. 

••• 

lııııılrr ıt IA;AI 
' 't ı Ilı ..ı L ·11 1'w;.. 

......... fıılıııP ··*· •ıır ....... ba -•·r-= • ·, " ..... ................. 
1 ••• 

...... Wr tıılııııa lhtlrad lrayıtler 
Deri ......... ııetlcede, Amıpa 
................ bir ............ 
..._ trllll etın 1n lllnmana tea
llw ....... b-d• llı6fek ile 
m•lzl ' b•a ım. B4ltGa munlı
...._, r b da iL Bnaad • lreDdla 
...._..,.. ıinıll rlbıa -
• lıcdaad• ID 1 ' in tetlı:JkW 

Meflaıır Na,.._aa C'.e
neraiı "Manıt,, ma ahfadua
dea Ye Freuaıım çok maruf 
ve deterU edihelerhıdem Pri
DeeıtHI "Mmat,, db aaraya 
clderek Kelalefimbur hazrfıt
leri tarıılıadan .kabul hayu
ralmllflar .. e Cui baretle
~ ara tezl-t etmf ferdir. 

ViUplle Fer ııfııı ısı· · • 111 ' = h _ , -ııı-ılılL ... lllk' _,,__ 1 
,.,. ..... '1:7 • 

Bir komisyon ••kll edlldl j Korku ı 

Vilayetle Emanetin tevhidi Yunanlıları 
için esaslar hazırlanıyor. telaş aldL 

v1111et1e .. 1ıre.-t1ıı1a teYlıhll 
lıalı:lnada DahWye vek&letlnl• bir 
...._ I&,..._ lıaorlacltbııı .,. bu 
kanun layilıui haklı:ı!Mla aOktal 
DU&nlll beyan etmek ibre felıre
m&DetiJe YllA1et erlrioı'"'en mG
~P bir komlııyoa tel!dl edlldl
tlnl )'Hmıfbk. 

VeH ıauviııl Fulı heyin rtya. 
aetlnde baluaan komiryon ilk lftl· 
aı,&uıı dGa saat 14 te akdetıılittlı• 
~n, emanet maa9lalerl Hl
llllt, Şerif, emuet mektupçuu 0.
... emuet mabaHbedai Nuri. --et mlılıl,e mGdllrtl Nef9l O.
illan, baytar mlldllrll Eaat BeyJerle 
;m lsell -..U,el beledı,e aııııle• 
.jiadaa ılart zat ve mrlil ıbel lıao 
.....,,. -.llıftra Cemal, ıııektupp 
lludal Beylerle baytar ınlldlrl, .. 
iıat *dldllrt, eılılılye mGdllrtl, -
dl ~04'l YllAyet enelkaeal dal· 
ın1 ............ dart aattaa ille• 
rettir. 

"'=•iıOilda dlakl !9tl1azıle 
ilk eYYel& Dııhlllye Yeldletlıılıı be 
hn-.teW ..... o1aıa-fbar· 

laımle Yllafetle emaMtlıa ..,_. 
bit edlleeetüıdea lıa bunala lılr 
proje tan&im edllmea1 beyan edll
mektedlr. 

relaldlr. Camlptl lıeleıllye, ..... 
'ril&yet -ıw ualannıa lftlralı:lyle 
içti- edlleeak " .,. ........ .... 
ıa,.t uaumt ıaeellalala vaslfubıl 
yapacalcbr. idare! huııumiye ile 

,:maaetla tetldl!b lı~ 
mGfterek ııiUraflar •er llıl ~ 
ilin a iuıil .varldab ııfelıetfıade W• 
rik olunacaktır. 

Bllqui• lllrl bel.o,., dıı-t 
....... idareye ......... 

....... olıaak ._ llı:I b ·

lberet olaeabr. 
Belediye -.arifi, beletllye Yarldab 

lllabetiade, cllfw malıalll lfler -
earlft ba ..... Ylllyet hlantl .... 
...... -nı ........... 11_ 

IWılllJa ...wMl b ,.. eıiıik 
olaıMdtw-•ı 0 1 1 .... 

aal -- """tal 
elman tıJıH'bc 

TaH .... ııt w 
Jet _ .......... ile frtll 
nıı,.. •••• llJ• •••• ···.-r.-.. ~ ,.., vuw--' -ı"... _ lıeiJlddW Z8lıte be)S..• 

-.ıı riff!eft*• 

.. ••••• - ... lfltıde ..... , .... llaıial ılı .. lılJ8k ... 
.... _ bir NpOL' ,,_,ıı tir. Blyllk 

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

v Ola ithaf 
llltlfl" ..U.11 mulıafua 
• 

~ ............. -.... . 
1 Bir iki 
1 kadar 
J tefrikaya 

l.~!!!Z~~ 
• iKDAM • , 1ı1r lkl ,._ b

dar malıtenaı obyaeal .... 
yeni .. 
çok ,._ 

.zel bir ta
rihi tefrl
lra takdim 

- edecektir 
iYenı tef-

l
a-§1. 

eaö .. 

1 •Nıunttin 8-,, 
~ ,.._ ... ........ 

.ı.cled 

... bllGm 
ı111aya da '~k aıe.,,ur ve ç 
16..o.ı bir adamdır. 

Franaa&uda, Almueada, fa
ill&cetle "Nurettin Hoca,, ya, .. 
aan hayabna, hikiyelerine, ~ 
ralanna dair birçok aa ı lıir 
vardır. 

"Nasrettin Hoca,, bir Tllrk .S
;;ı; 

!E dutu halde ne ya&Jk ld ona • 
§! •• t&Dıyu sene bia, T~ 

Buslln dillaıl&de "~:ffaı. 
= ca.ya, nuıl yapdıtuıa t.• 
~ yabna,heplmid~~o .... 
~ •·w 5 ve &arif fıkralarıllı 116 H 

1 betle ve nerede d)lı ~ Jt': 
iiiil dotru dW ~ lılt9, 1 • ... ,..., 

11ı .......... ~,.da-
•...... ""'.'."' - .., 1•·· " ..... tefrika ba-

..... •41 t oje karar -it
*· "Nı altla Hoca,, tarihi tefrl-

1n-kta bGyllk bir laıd
ıwt sfit'ennlt olan 

Kem.alettin ŞıikrlJ 
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BÜYÜK KATERİNA ., Yeni tarifenin 
tatbikine hazırlık - 19 

Katerln edebiyatın her telindM çalmak iddi•ıHnda 
idi. .. • "Trajediden ho1lanmaz, komedi ca""'" sıkar, 
nıııslklyl de seı11n~di,, - Gö::sdelerle ülfeti-... Genç, 
gü el oZ.rın da ... · Masanın thıerindekl ı/Joooo rubul 

Yazan : lle11ri R.OBERT 

N SulhO umumt onların hesap· 
!arına gelmeı; en müthis bir istib
dadın aopa11 altında ezd:kleri göya 
yüksek mllletlerlnl avutmak için 
abp tutrna1 '1na rağmen sulbü cid
di bir ıurctte asla arzu etmezler" 

1 bilenler emeklerinin mükafatını fa
zlası ile görmüşlerdir. 

• •• 
işte bu büyük hükümdarın de-

hası, aağl5.m bir aklıselım, nıenfa
atlerinı vazihan gören bir rüyet, 
müracaat edeceği vesaitir. intihabın
da ahilik kaytlannı kat'iyyen naza· 
rı itibara almakaııın her,eyi bu 
m•ıtfa tfer rametmeğe: karar ver
m14 m"un bir iradeden vücude gel
miş böyle bir d~ha idi. 

Fakat kuvvet ve iktidarının ha• 
kiki ıım, anudane ve muntaıaın 
surette çalışmasında mündemiçti. 

Her sabah aaat altıda kalkıp 
bil! fa81la sa t on bire kadar çalı

'ırdı. 
Bu esnada etrafında bir sürü 

küçük köpek, yanı başında büyük 
bir şefkat "' muhabbetle büyüttiiğü 
ve kendi eliyle fındık vererek bes
lediği bir ılncap bulunurdu. Beole
dlği hayvanlar içinde yormaı ve 
gOrGltücü bir maymı.:n, "pisiplsile
lerin en J'İsipiıi.i, şen. zeki ve yu
m111ak bat ısı olan. bir kedi vudı. 

Saat on birde yemek yrr ve 
ıofrada fazla eğlenmeyerek tekrar 
çalışmağa başler ve temaşa •aatioe 
kadar mesaisine devam ederdi. Bu 
muntaıam tarıı hayat gö: önüne 
getiriline.,, temamen kendi mahau-, 
lü kolcml olan o vaai aıuhaberatın, 
frnde1•rin, beyan.namelerin, kanuni 
layıhaların, naıırlara mektupların, 

pedagojiye dair tecrilbei kalemiye
lerin, tiyatro plyealerinitı, hiklyele· 
rin, risal l~rin, tercilr.ıelerin, hasılı 
zekhının nişanesini ve bariı dam
ga•tnı haiz dulunan bu muazzam 
e1erln na 1 vücude getirildiği kolay 
lıah olunabilir. 

lmparatorıça muharrir hatta te
mata müellifi olduğuna kanidir. O 
mektup yazmaktan kat'iyen yorul
maı:. Oyun zamanında tiyatroya da 
çalı,ır; fl\kat temaşa eserleri olduk· 
ça aşağıdır. Nihayü gueteci olmak 
iırter, Prekarasl<İ gazetesine yaıı 

yazar, diğer bir gazete ile o,ldukça 
şiddetli bir miinakaşaya giri,ir, ve 
hasmı cevap vermekten çekinme
diğinden aon $ÖlÜ kendi söylemi• 
olmak için gazeteyi kapatır. 

Katerin, b:.ı hali ile bize, edebi
yatı her telinden çalar bir ıan'at
kar gıbi ııariinDyor. 

Halbuki maslahat güzarlarından 
biri imparatoriçanın edebi zevkleri
ni birahimane bir ıurette tenkit 
ediyor ve: 

"Trajedi hoşuna gitmez, kome
di cllnını ı.kar, muKikiyi de sevmez,, 

Diyor. 
Ayni ıamanda her,eyden ha

berdar olmak ister: Diploması, ha
rp, kavanln... Bunlardan hiç biri 
onu yıldırıp usandırmaz. 

Eral ve harekatındaki rabıta
sızlık, hayatı husuıiyesinin ayyuka 
çıkan re:ı:aletleri, onu miithlş mesa
iıi iç;nde oyalayıp ç lışmak hu
susundaki azim ve iradesini hllkü· 
süı bırakamaz. 

fmparatoriçanın devri nltanııtı 
esnasında gözdelif;<in oynadı~ rol
den bahsetm.)ecek okrsak Kateri
nin h ·susi hoıyatı hakkında yaptı
ğımız bu kısa tetl iki eksik bırak· 
mış z. 

[sa& n kendıne pek fazla engel 
ol ıy n sından yakayı sıyırdık
tan aonr , .. ılhasaa faal ve mu ıte
ris ol n hissi hayatının hamlelerine 
bil kaydii şart terki nefaetmi9tl. 
Genç ve güzel o unca gözdelerinin 
haset ve nesebı, payesi onu ali.ka
d • etmezdi. 

Katerin hakkında en iyi mal~
mat veren müverrlblerden biri olan 
W alezevskl: 

• Katerinin devrinde ıı·öıdelik 
adeta devlet ııı!leuesatından biri 

lıalıne geldi. " 

Diyor. 

Bubren bu yüzden Courlande 
{Kur! nd) dükası olmu,, Pomatvoı
ki Lehistan tahtına geçti. 

Gözdelerinden birinden soğudu 
mu veya gözdesi kendisi ile fazla 
teklifsiz oldu mu - çünkü kalbini 
verdiği kimselerin kendine kuşı 

hürmette kusur etmelerine taham
mülü yoktu - hiç bakmaz, göıde
ıini kovuverirdi, 

Sevdiği erkeğe uzun müddet 
oadık kalmak adeti deıt:ildi. Parli
men•o bir nazırı ne kolay düşürürse 
o da gözdesini o kadar kolay az
ledt'rdi. 

Mab~yinde verilen bir baloda na
zarı dikkatini celbeden bir mülazımı• 
saraya getirtti, mülazım evveli ln
giliz doktor Rogeroon tarafındım 

muayene edildiklen ve oda hizmet• 
çilen ile nedimlerin itinakir ellerin
den geçtikten ıonra, 11özdelere mah
ıus daireye götüriildü. 

Bu daire gayet mükellef bir ıu
rette döşelidir. fmparotoriçanın ilti
fatına nail olan meı'uıt kimıe orada, 
masanın uzerinde y~z bin ruble bu
lur. 

Bu para, hizmete alınanlara 
verilmek mutat olan atiyedir. 

lmparatoriça iltifatına nail ettltl 
kimıel ··i aklından cıkarmaz. 

Kışlık sara)~n salonlarından bi
rinde sevdiği bütün erkeklerin 
resimlerini kodurmuştur; bu aalona 
biti,ik bir odanın duvarları da bir 
perdebırunane resimlerle kaplıdır. 

Milyonlarca tab'aya hükmeden 
bu mutlak imparatoriça ıevditl 
insanlara yazdıgı mektuplarda onla
ra en müşfik tabirlerle hitap eder. 

Mutat tabirleri şunlardtr. 

• Kalbim 1 , 
" Ruhum'! • 
" Toto,um ! 
" Altın aülünüm 1,. 

Gözdelerin masrafı Ruıyaya pek 
tuzluya ınal olmu,tıı.Yapılan heHp· 
lara nazaran Katerinin devri aalta• 
natı esnaaında iltifatına nail kimıe· 
ler 93,000,000 ruble ( 4 milyon türk 
lıraaı) almı9lardır. 

[Arkası yarıa) 
~~~~~~~~~ 

Zeppeline sui kast mi? 
Devri alem seyahatini ikmal 

eden Alman balonunun zarfı muıı· 
yene edildiği zaman bir delik gö· 

rülmuştür, balonun baş mühendi· 

sinin kanaatıne ırnre bu delik bir 

tüfek kur~unuııun eseridir. 

Drmdı: ki lıalon bu seyahati 

esnasında mühim bir sui ka~t te· 

şt>bbii~line ına ruz lrnlınışlır, fakat 

berı·ket versin kur~un zarfın gaz 

ile dolu olmıyan bir kısmına isabet 

ettiği cihetle tesiri olmamı~tır. 
Sui ka>"tın kimin tarafından ya· 

pılılı~ına gelince, şüphe yokki bu, 

hiç lıır z,ııııan anlaşılmıyacalttır. 

.\m~rika he5abına gayet büyük 

iki ırpiiıı yapılınır . 

z .. pliıı lıalonuıınn süvari~i do· 

ktor Erl.ııerin balon ile birlikte 

alıııanya\a dı•nmiyerek kumanda· 

yı ikinri >Üvarıye hırakdıktan 
,onra Aııwrıknda kaldıjı;ı mallım

ıJıı r. ,\ lırıan gazetf'lerııı iıı verdik. 

lrri nıa '(irııala gnre doktor Erk· 

nnin Arnerikada kalı~·. Ameri

kanın lıi-,ılııııa iki tane zeplin 

yaptırmak arzu,;unu ızlıar etmiş 
olma,ından münbaistir. Bu hu· 

su~ta lizım gelen müzakerelere 

başlanmıştır. neredeyse hitam bu· 

lma~ına intizar ed ilmektedir. 

VDt.ayette 
Ziyaret 

Ş.ıt"«"de bulunmakta olan 
D.t!Gıy. lWeti memurin müdürü 
SamUıı a dlln van vekili Muhiddin 
B. 1 .ı,... etaıi,tir. Samin B. bl~ 
iki ll'iil'l't kaıılar Aakaraya gidecektir. 

!Emanette 
Gıda 1 addelerinde hik 

Şt'hrem .. ııt'ti, son günlerde me· 
vadı "'1a;ye teft:şatına fazla ehem· 
mıyet vermeğe başlamıştır. Geçen
lerde Ağustosun ilk •ıs " gününde 
fırınlarda yapılım teftişatın r.etice
sini yazmı,tık, bugün de yıılnı.: E
minönü merkezi dahilinde son "15,, 
ll'Ün zarfında mevadı gıdaiye satan 
dQkkinlarda yapılan teftişat neti
cesini kaydediyoruz : 

Bu merkez dahilinde ıs günde 
tamam 2074 dükkan teftiş edilmi~, 

neticede 275 kişi cezalandırılmıştır. 
Mevadı gıdaiye üzerinde hileye 

taveaaül edenlerin şiddetle tecıiye 

edileceklerini yazmıştık. Emanet dün 
bu kararını da tatbika başlamış, 

bir makarnacıyı müke rre-ren hile 
yap tığı için 15 gün müddetle icra
yı ticaretten menetmiştir. 

Bu makarnalı balılı.pazannda 

Ta,-cılar caddeoinde "Mika,, ismin
de biridir. Undan imal ettiği ma• 
karnalara " Hafiı irmik makarnaıı " 
etiketini mükerreren koymaktan çe
kinmemiştir. 

Mıkanın dükkinı dün Emanet 
memurları tarafindan kapatılarak 

mühJrlenmi,tir. 
Mevadı sıdaiyeyi tani• ve üze

rine sahte etikf'tler koyarak halkın 
itimadını sui istimal edenler >alnız 

tecziye edilmekle kalmıyacak, cür
ümleri tekerrür edince evela muv
akkaten sonra da daimi olarak ic
rayt ticaretten menolunacak~ardır. 

Şehremaneti mevadı ll'ldaiye 
hakkında daha ihtimamlı kontroller 
icra11 için bıı aene müzakere ve 
ne,redilecek olan Hıfz1111hha kanu
nunu beklemektedir. 

Bu kanun pek şedit ahkimı 
ihtiva etmektedir. 

Sokaga dökülen çöpler 
Mahalle aralarına atılan kemllt 

ve çöplerin bir araya biriktirilmeıoi 

hakkında Emanetçe bir talimatname 
yapılmakladır. 

Lokantaları teftiş 
Bu hafta zarfında Beyoğlu mın

takasındaki lokanta, bar ve biraha· 
nelerin aılohi, idari, teftişatına baş

lanacaktır. 

ROısumatta 

Komisyonculara vesika 
Gümrllk komisyoncularından inı

tihan edilenlere renkli hüviyet nal· 
kalan verilmektedir. Vuikalann 
renkleri ye,il, kırmızı, ma•idir. Bun
dan evvelki beyaz renkli vHikalar 
muteber detildir. 

Komiıyonculara ayni za .. anda 
G. K. birlit' tarafından birer rozet 
verllmiştir.Roıetlerin üzerinde arpa, 
(Üne,, dOnya reaiınlerl ve 'u T. 
G. K. B. rümuılan vardır. 

Po8Dste 
Şerif B. rahatsız 

Polia müdürü Şerif B. ı.aıtalatı· 

•ııştır. Makamına ıelmenelc.ted!r. 

Vazifeye iade 
Evvelce açığa çıkanlan t.Berkez 

ınemuru Necati B. tekrar vadfesine 
iade edilmittir. Neeatl B. ş!mdlllk 
mllteferrikada vazife görın<1ktedir. 

MaarBfte 
ılrnpça 1Je farisi hocalrwı 

Mekteplerdelr.I arabl ve hMıd 
hocalarının TÜl'kçe muallimllkicll'ln 
tayini için emir gelmlttlr. 

Bunların iktiduı olmayanlar .. 
çıta çıkarılaoaklardır. 

Arabi ve Fari•i denlerinln yer
lerine di~er ecnebi lisan dersleri 
fazlalaştırıhnıştır. 

iknıal inıtihanları 
Mektep mevolmi yakla,ıyor. L._ 

se ve orta mekteplerin kay, t ve ka
bul muamelatına ıs eylülden itiba
ren r a~l .. nacaktır. Ayni zamanda 
geçen imtihanda lkmile kalan ta
l benin imtihanları da ıs eylllldea 
itibaren başlıyacak ve ay sonuna 
kadar devam edecektir. 

Maarif veklleti bu seneden iti• 
haren arapça ve acemce deraler1 
kaldırdığı için bu derslerden ikma
le kalatt taıebe imtihan edilmeye
cek ve bunlar, başka derslerden 
ikmile kalmadıldan takdirde 1ınıf 

ll'eçeceklerdir. 
Bazı ali mekteplerin de ikmal 

imtihanlarına şimdiden ba,Ianmı,tır. -AdlDDyedle 
lVobetci hakimler 

Geceleri vukua gelen cürüm
lerde maınunların yeni kanuna tev
fikan n'obetçi h&kimine tevdi edll· 
diii nıalümdur. Bu ll'İbi ahvalda 
halkın ve Polisin nöbetçi hikiminl 
aramakta mü~külata duçar olmama
sı için nöbetçi ni.kimler nöbetlerini 
poliı müdürlür.ünde beklemeğ,. b8f
lamışlardır. 

TDcaırette 

Yasak! 
Ticaret odası kitibi umumiliii 

daktilo hanımların koridorlarda ll'ez
.,elerini menetmi,tır. Bu karar &'e
rek daktilo hanımların, gerekıe me
murların garabetini mucip olmakta 
Ye biraı da hakaretamiz gllrOlmek
teclU. Bu huıus bakkuıda yapılan 

at Uz.eri e dii daktilo hanımlar 
odalarında haplı kalmıtlardır • 

Kaydolmayan tacirlPr 
Ticaret odası firma tahkik me

murları tarafı ndaa ıımuml bir teftif 
yapılmaktadır. Bu teftit neticeılnde 
timdiye kadar odaya kaydedilme
mit tacirler kayda baılanınışlardır. 
Şimdiye kadar 60 ticarethaoe odaya 
hiç kaydedilmemişlerdir. Bu tica• 
rethanelerden 3 mlıll ceza alına· 
caktır. 

Mahkemede 
"Sevinç,, sahip· 

krinin dava•• 
Sevin~ vapurunun batmuı dola· 

yısile "Sevinç,, vapuru sahipleri ta
rafından Seyriıefain aleyhine ikam.. 
olunaa tazminat davaaının rüyetlııe 
bugün bfrlncl ticaret mahkemeoinde 
devam olunacaktır. 

Müteferra!K 
~füze müdür muavin ligi 

Avrupada aaan atikaya dair 
tetklkatta ııulunarak avdet eden 
Arif B. Aaarı atika m!lıelerl mO& 
muavlnlll{ne tayin edllml, n dlln· 
den itibaren vazifesine başlamıttır. 

Topkapı sarayı 
Topkapı aarayı timdiye kadar 

•ahdut filnlerde ıiyaretçllera açık 
bulunduruluyordu DDnden itiba ı ... 
r.ıııu Cumart..ı "' Çar .. mba ıri' 

Dostlarının ndedi liyuat veliyuh· 
sa~ r. A u al.ikası ne kadar ça
buk ç " ,. ~ aşlarsa o nisbette ça
buk • • et bu' r lJzıın miiddet 

ik 

Amerika hesabına yapıl11cak 
zeplinler bugünkünden çok büyük: 

olacaktır. Alman zeplini deHiıllem 

seyahatini üç notada durarak y&p

mıştı. Yeni zeplınler bu seyaM._ 

hiç bir noktada durmadan ve da· 
ha ziyade yolcu alarak yapabılecek· 
!erdir. Tahmin edildiğine goce 

yeni zeplinlerin in~a~ı ikı SPne sü· 
rP"'t k r 

ıl 

J<jaltc fırkuı nahiye kongreleri yer yar toplanmaktadıl'. 
nahiye Jr~--i to"hndı 

Dlln de Emini! ıQ 

Ierindea ıa:ıada h<!r ll'Ün ziyaretçiler 
sarayı gezebil-1dudir. 

Silii.lı rrrOıaesi 
Açılmaaı karvlaftınlan Silah 

nıilseıi ımeak y ıonunda açılacak
tır. Mlıaede rtıdlnei awd• 19 ıuncu 
....., 11111~• 1tıod4lr kullanılaa 
bilumum ll!Aftlar bulunacaktır. 

500 Seyyah geldi 
Şehrimize dün 500 İngiliz ıey

yalu gelmi,tir. Bunlar tehrimizde 
iki gftıı kalaoaklar va bu müddet 
zarfında ,ehrimizin muhtelif şayanı 
tema•• mahallerini gezaceklerdir. 

~f aarif vekilliği kadrosu 
Maarif velrilllti kadroları kıı -

men ikmal olunmuştur. Dlln, aldı
ğımız maJômata nazaran yeni te
beddDlit araıında atideki zevat var
dır. 

Antalya orta mektep pedeg oji 
sınıfları usulü tedris mualli mlgine 
Ankara orta muallim mektebi bu 
sene mezunlarından Sami Bey, 
Çankırı orta mektep 'ube tilrkçe 
muallimliğine bu sene Ankara orta 
ınualllm mektebi mezunlarından 

Allt3n Bey, Adana kız m1Jal!im 
mektebi terbiye muallimli&"ine Hil
mi Bey, Ayıntap orta mektep peda
goji sınıfları terbiye muallimi Na
hit Bey, Denizli köy muallim mek
tebi terbiye ve uıulü tedriı mual
linıli§ine, Adana lıseııi müdürü Na
lıit Cemal Bey Buraa lisesi felsefe 
muallimliğine, Sivas muallim mektebi 
müdürü, Elaziz muallim mektebi 
müdürlüiüne, Samsun liseıl müdürü 
Eşref Bey Anka,.. lisesi ulumu ta
biiye muallimliğine, Tekirda~ orta 
mektep t!lrkçe muallimi Mustafa B. 
Gümüthane orta mektep müdürlüğü 

ne, Kiliı orta mektep tabilye mualli_mi 
Yuauf Bey Çanakkale orta mektek 
tabliye muallimliğine tayin edilnıl ttir. 

istihbaratımıza nazaran Sivu 
Maarif Emini Kazım B. Kaatamonu 
Maarif Eminliğine, Adana Mnnrif 
Emini lımail Habip Bey Slvu Ma· 
arif Eminliğine tayin olunmuttur. 

Paris sefirimiz gidiyor 

Umum gümrükloor mGdlirü lı.an 
Rifat b. dün Ankaradan ret.ittir. 

lhaan B. yeni güm.Ok k81UlllU• 
ııuıı tatbikatı hakkındaki huıriık· 
lara nezaret edecektir. lhlan B. dDn 
bq mOd!lr Seyfi B. ile bu lınaua 
hakkında garll,müştür. 

Beyanııamelerl verilip bir Tetrl· 
ni evvele kadar filmrüklerde kalan 
euaya eski ıar;f~ ınmrlllderde 
kalıp ta bir Teırial nvelde beyan• 
nameleri verilen etyaya yeni film• 
rük tarifeai tatbik olunacaktır. lh. 
aaıı Rifat B. tetrini evvel ortaaına 
kadar ıtehrlmi•de kalacaktır. 

Kıüıç\Uık 
lhıaberter 

KAÇAK RAKI - Tatavladı 
tulumba sokağında bir rumun 

ev inde kaçak r:ıkı ve konyak mu· 
sadere edilm ·,tir. Bunlıınn ima

linde kullanılım gayet mükem· 

mel makinelerde ele geçirilmiı· 
tir. 

4°" MJQUNiYET -- Güyanda 

Fransızların elinde eoir bulundu· 

ğu esnada hükfımetimizin teşeb· 

büsatı sayesinde vatanına dönen 

polis Cemal ef. ye aYdetinden son· 

ra polis müdürİ)1etinre bir ay 

izin verilmişti. Cemil efendinin 

asabi lıaotalıgı teza)üt ettiği ci

hetle 3 ay daha mezuniyet ve· 

rilmiştir. 

4°" Kt:Yu SCLARl - Elmalı 
Tf'rk()!; sularına civar olan fu. 
runlar munha,ıran bu sulardan 

kullanacak, olmıvanların kullan

dığı su kuyu mu~yeneye tAbi tu· 

tula caktır. 
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be rllniı Piyerloti vapuru ile Pari- lrı, ~tıt:) " I l11tl"1ıt: ;;; 
ıe mütevcclhen hareket edecektir. = => 

;; Gazetemzde tüccari lan = 
Adliyede iki tayin 
Beyoğlu ahki.mı ,.ı..tye haki .. ! 

Ki.mil Rakım bey lstanbnl betincl 
sulh hukuk hakimliğine, mumailey• 
hin yerine de beşinci sulh kukuk 
lıiikimi Şakir bey tayin edilmişlerdir, 

Tatbikat mektebi 
Gümrlllc tatbikat mektebi açıl· 

mı' ve dünden itibaren deralere 
bqlanmı,tır. Bu aene mektepte 30 
talebe den &'Örecektir. Talebeden 
29 u memur, biri hariçtendlr. 

irtişa maznunları 
irtifa meselesinden mevkuf bu

lueanlar iıtintak deireıinoe ademi 
tahliyelerine karar verllmeal !berine 
atır ceza riyaseti11e mlh'acaat et· 
mitlarae de ağır ceza riyuetl de 
tahliye taleplerini reddetmlftir. 

lıklin umum müdara 
lzmlre gltmlt olan lıki.n umum 

müdürü Hacı Mehmet B. 10 gün 
ııoora tehrimlze avdet edecektir. 
Buradaa Trakyaya fitıneai muh· 
!emeldir. 

Yunan eml8.ki 
MUbadele heyeti murahhasamızın 

muh ıelit komisyona bir nota Yerdiği· 
ni dün yazmıştık. Bu notada va2'iyet· 
!eri talik ve tehir etmit olan Türki· 
) el'in Ankara muzah eratının inkita· 
uıdnn sonra serbesti i lıarekrtini ikti-
1181' etti~i beyan olunmaktadır. 

Söylendi~ine göre bu notada bi· 
taraf A•a badema Yunan emlakine 
vaz'iyet edilıniyece~i hakk .nda veril
mit olan vadın artık mevcut olmadı· 
ğından lıabndar edilınPktedi r. 

Bu nota geçen cuınaı tesi günü 
Yunoni•lanca iadesi lazım gelen turk 
eıııhl i hakkında yrrilmi~ olan nota 
ik hrrnber muhtelit mübadele konıis· 
ynmrnun yarinki içtimaında mıııakere 

= nP-şretmelit iıteyen tcaret· a = haneler ve diğer mileHe- ~ 
~Beler, aramızdaki mukave-1 
~ leden dolayı, ilanlarım an
li cak [Hofı-r - Samanon-Huly ıa 
;;;;; ilinat acen tası] vasıtasile § 

idarehanemize göndermek i! 
- zaruretinde idilı-r. İkdam = 
~ gazetesi ile mezkur acanta ~ 

1 arasındaki mukaveley tııri ı 
hinden itibaren [1Eylıil929 = 

~fe.h ettik. binaenaleyh, mü~-~ 
i; terilerimiz ilanlarını, ken- = 
; dilerine en kolay gelecek ;: 
§i ~ekilde gazetemizde neşr- ~ 
1 ettirmek ıerbeetiıine ma- ~ 

1 liktirler. Bu husu8ta mü~- : 
terilere azami suhulet göıı· 
terileceAi gibi telefonla da· :!! 

~ hi ilAn kabul olunabilecek ı 
!i ve arzu eden ticarethane- = 
= lerle, bu hu11u11ta görü~melı. ; 
~ tızere, ilin memurumuz i: 
§nezdlerlnc gönderilecek.tir. 1 
= Hem İk.<lamın ve hem-1 
;de müşterilerimizin menfa- ~ 
~atlarını korumak için ihtiyarl1j 
~ ettiğimiz bu ilô.ıı serbesti· i!I 
sı sinden mii~terilerimizin 
~ her itibar ile memnnu 
~ kalacaklarından eminiz. 
g 
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Ankara da 
n 

Bu ay içinde bir hay· 
vaıı sergisi açılıyor 

Ankara, 9 [A.A] 
Şehrimizde 27 Eylülde açılacak 

ve 4 tıln devam edecek olan hay
vaaat aer.Ul için yarından itibaren 
luı.Jtt muaaMaİne baılanacakbr. 
Serflde At, Karuıjj'ır, Koyun, Tif
tik keçlal, Merkep, Katır, yavru 
kıaraklar tethlr edilecektir. lstanbul 
lzmlr, Erzurum Adana, Buraa, Trak
ya, Dlyerbaldr, Sivaa ve Konya ıer
ırllerl de Eyldl ve birinci teşrin ay
larında açılmıt bulunacaktır. 

Merinos koyunları 
Ankara, 9 (A.A] 

Macarlatarıdan mubayaa edil
mekte olan Merinoı koyun ve koç
larından f{mdiye kadar iki yüıden 
fazla ırelmlttir, Bu miktar bine ib
llt edilecektir. Alınan hayvanlar 
Karacabey haraaına ıevkedilmekte
dir. Bunlardan birkıamı burada 
kalacak ve blrkıamı da ıürll ae
hiplerine aıucanen verilecek, aıü
tebeldai de çifteler çlflitinde ya
pılmakta olan Nümune atı lına gön
derilecektir. 

İsveçle muahede 
Ankara, 9 [A.AJ 

Hllkilmetlmizle lsveç hükumeti 
)ruında müzakere edilmekte olan 
'ticaret ve ikamet mukaveleoi bu 
flln iki taraf murahhuları araaında 
parafe edilmiştir. 

Ankarada belediye 
faaliyeti 

Ankara, 10 
Şehremaneti maarif cadde&i ile 

•• 1 .... • ! 

avdetinden evci bitirmeğe karar ver
miştir. Buralarda büyük bir faaliyet 
göze çarpmakta! : r. 

kenan hey Ankarada 
Ankara, 10 

lstanbul müddei umumnH Kenan 
?ey Ankaraya geldi. 

Kenan bey vekaletle temasa gel· 
~iğini, bugun işlerini bitirebilirse ak· 
ıama döneceğinini eôyledi. Kenan B. 
ceza muhakeme usulu kanununun tat· 
bilı:atı hakk ıuda vekil be~le temas e· 
decektir. 

5 Btiyük köprü 
Devi 1 d . Aııkara, 10 

~ •mıryollorı idaresi F~vti 
paşa. Dıya ruekir, Kızılırmak ,. l ' 

1 .. • • ..,reğ ı 
bat arı uzerındo 5 büvıık kök . . .. k , rü ınşa· 
slnL muna asaya koymu!_iıtur. 

Trabzonda elektrik 
Tr&Lzon 9 

€lektrilı: tesisatının küşat m~r~si
mlu davet edilen :\leclis reisi KAzım 
pata, rahau ız lığ · mla '.ı ical.'~t. eJeme
yecet;ini bilılirmi9tır. Kımı te,kil 

edeceği meçh uld ur. -
Otta yeni heyelan 

Trabzon, 9 
Ofta bir kaç yer yeniden heye

lan etmi,tir. Zayiatın derecesi me ç
hııldıör. 

Yıldırımdan ole11le 
Bayındır 9 

Evelld akşam buraıa yağan şi
ddetli yağmurlarla l:. eraber düşen 
yıldırımlar kırda keçılerini otlatan 
18 yatında la . .ıail ile 11 keçiyi öl
dilı'<!ü ve 12 yaşında Ahmet iamin
de bil' çocuğu da yarı battan aşağı 
felce ujj'rattı. 

Yağmur burada, Ödemişte, Ti
rede ınllhlm ha.arat yaptı. 

Bir vapur yandı 
Amsterdaın, 9 [A.AJ 

lngiliz bayraıtını taşıyan sarnıçlı 
Vilmera gemisi limanda tuluşmut
tur. 16 kiti telef olmuştur. 

Fleaing 9 [A. A.] 
Alman bandıralı Tzani vapuru 

Sandetti civarında yanmaktadır. Ve
auviuo gemisi iç nde yangın çıkan 
v1&p11run m:irette atından 19 kitiyi 
hamil olduğu halde liman gelmiştir. 
Fazla t .. f ı} t ııh n.. amt§lır. 

l a il i&l A i , 1 1 1 . ı . -

Demir ağ Cevabımız Şnayder 
Üç yeni hatta ne ka

dar ray döşendi? 
Yakında Yunan h'ii
kümetine verilecek 

Üç yüz ,-etmiş mil 
sür'atle giden tayyare 

Ankara, 9 [A.AJ 
inşa edilmekte olan Kütahya 

- Balıkesir l>attında Kütahyadan iti
baren yetmitinci, Balıkeairden iti

baren yirmi aekizinci kilometreye 
kadar, Samaun-Sivaı ve Ankara-Si
va• hattında Samsundan itibaren 

240 ıncı, Kayıeridc n itibaren 63üncü 
kilometreye kadar, Ereğli hattında 

da 25 inci ve Filyoatan itibaren 3 

üncü kilometreye kadar ray döşen
mi9tir. Bu ıene için teapit edilen 
program dalıilind ,, fertiyata devam 
olunmaktadır. 

Fransada sıcaklar 
Pariı, 10 [A.A] 

Frarı1a11ın lıer tarafında şiddetli 
bir 11 cak dalgası yeniden hükllm 

ıürmeQ'e batlamııitr. Bu kurak, ıe
nelerdenberi olan 1928 ıeneıini ta

kip eden bu seneki kuraklık dev
reıinln miıli elli ıenedenberi ırlirUl
memlştlr. 

İtalya ile bir 
mukavele 

Roma, 9 [A.A] 
M. Mu11olinl ile Roma sefirimiz 

Suat bey Şiti sarayında TüA - lta

lyan konoolosluk mukavclenamHlni 
imza etmitlerdir. -----
Bir nehirde torpiller 

Mo.okova, 9 [A.A] 

Amour nehri ayaklarınclan Sun
gari ıuyunun azalması üzerine Çin 

hükumeti tarafindan şark demiryo!:_ 
L. ........ _ .. __ .... ___ • ~J ~-' 1 

nulmuş bir torpil tarlaaı meydana 
çıkmıştır. Bu torpiller cereyan teai

riyle yerlerinden kopunca amour 
nehirinde ıeyrllıefer için l:ıir tehlike 
teşkil edecektir. 

Lidoda bir yarış 
Londra, 10 (A.A) 

Venedikten bildirilditine göre 
ıehri mezkur civarındaki Lido mev

kiinda Salı gllnll ufak motorbotlara 

mahıuı bir sürat mü1abakaoı yapı
lacaktır. lnıriltere namına bu yarış

lara geçea ıene Filoridada Ameri

kalıları ve bu sene Bertin civann
da Almanları mağlilp eden meşhur 
yüzbaşı Seegraw iştirak edecektir. 

Daha bOyük motorbotlar için per

!embe gilnü. aynı mevkide ikinci 

bir milubaka y11pılacaktır. Buna 
müttehide! Amerika şampiyonu 

Wood dahi girecektir. Kendisi an
cak iki hafta evvel ikmlıl edıleıı 
ve, 3000 beyırir kuvvetinde olan bir 
m~trbotla yola çıkmışt,.. Yeni bir 
plana göre yapılan bu motorbotun 
n1afı hakkında hcnllz tam malO
m•t ahnmamıtbr. 

Musc-;iler; silah 
Londra, 9 [A A] 

Kahireden bildirildi"'ine · .. 
S. · 1 " gor~ 
ıyonıı er tarannd.m Hayf d K · a an u .. 

düse gönilerilınekte olan old k 
ÜI • "kt d · u ça m um mı ar a eslıha ve nıüh" 
d F·ı· . •mat 

yol a ! ı•tin memurhn taraiınd 
d d ·ı . . an 

müıa ere t ı mıstiı. 

l\" otorbutta sür'at 
Londra, 10 [A. A.J 

24 ıaatlik otomobil ıürat reko

runu kazanmış olan Mm. Bruce na

mındaki lngiliz kadını şimdi de mo

torbot mukavemet rekorunu kazarı
mak için bu gOnlerde Solent bo

ğazında 600 mlllik bir mesafeyi ta
mamlayıncaya kadar ufak gemisiyle 

bılafasıla seyrüsefer edecektir. 

Moskovada 
numayişler 

l\loııkon 9 
Amele bılyUk bir meting alı:dede

reY. burjuva hukıimetleriııin tova•ıutuna 
itı od o)mad ı ~ın ı il n etmi~ ve harp 
lı ı , e t z ı .ı ıt•a l.Julunnıti 1 tur. 

Ankara, 9 (A.A] 
Yunan hükö,,.e tlne verilecek 

cevabın tetkik ve tanzimi hariciye 
vekiletince ikmal edileceti ııncak 
b~tvekil lımet paıa hazretlerinin 
Ankaraya bu ırünlerde muhtemel 
teşriflerini mütakıp müşarünileyhin 

tasviplerine iktirandan sonra Atina 
maalahatgllzarlığıııa ırönderileceği 

müıtahberdir. 

Yunanistanda 
şakavet 
Atina, 9 (A.A] 

Geçen pazar ırünü gezaıeğe çı

kan 100 kişi Tırhala civarında eş

kıya ba•kınına ufraınıtbr. Şakıler 
lenezzllhçülerin eıyaoını ve paraıını 
aldıktan •oı.ra bunlardan 6 ••nı re
hine olarak alakoymuş ve 5 milyon 
drahmi necat fldye•İ iıtemiştir. Bu 
taarruz pek büyült: bir tf'essGr ve 
heyecan uyaadı"""br. Tırlıala lııa
valiaindeki Hkeri kuvvetler akl&
cele hareke te ırctirilmi9tlr. 

Gayrimutat 
bir içti "-Da 
Londra, 10 [A. A.J 

Dally Mailin ıiyasi muhabiri ya
zıyor. Har çarfamba günü toplan
maaı mutat olan kabinenin bu hafta 
nautat hllti!na pazarteıi içtima et
mesi M. Headerson tarafuıd;;.ıı Ce
nevrede küçük millıctler hakkuıda 

irat olun n nutkun g6ya nazırlar 

araıında bır ıhhlafı naaar tevlit et-
t iği şayiaııının ortaya çıkaıaaına ıe
bep olmuşt•u. Halhuki aalihiycttar 

m.ı'umat içtimllın tahdidi tealihat 
mc• •re•ı bll kında V a.finS'tO•daa 
enbe.\ıı ırayet mUhion ı,..zı t<'blitatıa 
vii.ruduna intizar edilruesinden ileri 
ırd.tti beyaıı ediluıelttedir. 

Çinde harp 
Tokyo, 9 

Alınırı haberler~ göre Ru• ashri 
tayyareltıri ~ttnçuridekı Pograniçenya 
şehrini bon bnrclıman etm~lır. 

Bir çok evler buftp olmuş, ç•hn 

yangını!a ;ıta•} on yanm ştır. Halk. 
bodrum kı tlar ı ua ilti ·a e l ıne1'. l r- h"' ra· 
ber nüfı.M';a zayiat çolı:t,r. 

Soıı '10bır lere ~" şehre Rııt 
\(lpcusu te1 ıı;mıı bu yüden bir çok 
yaoğınlac ç ı kmlljtır. , 

Rerli ı 9 
Aln:ıany•n•n Çinde Rus meufıinı 

kiıi derecede hıınaye etmediği iddia
sı ı ızerint Alm•nya bir nota verınit 
tir. Notaıla Alnıaoyaııııı Rus ıueııafii· 
ni lıııuLye i~ıo elınden gelen gayretı 
sarfeıti!.:i bildirilıyor. 

Lendra, 9 [ A.A ) 
Yarınki hattı müstakim uçuş 

müsabakaıına iştirak edecek lngiliz 
tayyarelerinin başında Schneider ya
rıtında birind gelen S 6 işaretli 
tayyare bulunacaktır. Bu alet Cao· 
bit karargahına mensup seyriseri 
tayyare filosu kumandanı yüzbaşı 
Oriebar tarafından idare edilecektir. 
Hattı müatakim oürat rekoru şim
diye kadar ltalyan binbaşılann
dan Bernardiye ait idi. Kendisi 3 
ıene evvelki müsabakada saatte 
315 mil katetmete muvaffak ol
muttıı. Halbuki en •on lngiliz tay
yarelerile bir müddettenberi yapıl
ır.akta olan tecrübeler neticesinde 
bu aletı 370 millik bir ıürat vere
bilecek kablliyatte oldukları anla
tıldıfından yarınki nıusabakanın ge
ne lngilizlerin galibiyetiyle nihayet
lenecekine hükmetmek caizdir. 

Kellog misakı 
Tokyo, 10 [A. A.] 

Kabine, cemiyeti akvam muka
vele nameainin Kelleg miaakına 
tevflkaa yeniden tetkiki hakkında 
Ceaevrede M. Heıaderaon tarafından 
serdedilen teklifi uzun utadıya mü
nakaşa ettikten aonra lnıriliz tekli
fini tasvibe karar vermiştir. Bu hu
•uıta c-evpedekl Japon muralıha-
11na talimat verioektir. 

Berne, 10 [A. A.] 
!sviçrerıin Kellog misakını kabul 

ettifine dair federal hükumetince 

11tar olunan emirname bu ıründen 
itibaren meriyet mevkiine girmek

ttdir. 
Londra, 10 [A.AJ 

ç,_,.......,,_,_.-ıı_ry afi bJRH.11-

dlıfae ırlire ~miyeti akvam mecll
ııi neıdinde'ti italya milrahhasının 
ihtiyari mnddeyi iPıza için hüküm
eti ıııetbuamndan talir.ıat aldıeını 

ildlreeol b11 madd.,ye lı.arwı öte

deıı bul muhalefctkir bir tavır ta
kınnuş olan ltalyan•n sonuna kadar 
bu yaziyel1e kalacağını farz ve t ah
min ~tınekte buluaan meclis azasının 

hayretini mucip olmuttur. 
M. Mu10olioi bu maddeye kartı 

lııer nedease madeyi hoş nazarla 
gÖrıniyen diğer bir t~kım devletle
ri de ayni iatinkal meslekini takibe 
t~kt.. hali kalmamakta idi. 
Şinıdi artık bu devletlerin de ltal
yanın iarini takiben yol1t gelecek
leri(lve b1I surt. lle bu ~ giine kadar 
milletler ara11ada hakiki bir oulhOn 
te~ı11üaüne mani ol.Jn engelleı·in en 
büyiiklerindun birini tetkil etmlf 
ola.ıı bu maddenin umumi taavibe 
ade i .i.ktiraı . ı meıel..?"sinin ortadan 
ka.llı:ac;ıA"t ümit olunmakt.tdır. 
~-=-=- ------~·~ .,. ___ ,,, _____ ..,, __________ .. 
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- At var meydan yok, meyd<.n var at yok. 
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Psııraımu~ 

Ticaret odasının 
hazırladığı rapor 

Ar, Oz 

Ticaret odaoı raportörlütfi tara
fından paramızın vaziyeti hakkında 
oda katibi umumiligine bir rapor 
verilditi yaııldı. Bu raporun mün
dericatı hakkında sarih malümat 
elde etmek için oda katibi umu
miai Cemal beye müracaat ettik. 
Cemal bey bu hususta şunlan söy

lilyor: 
_ •Bu rapor gümrük istatistik-

lerinde münderiç olan rakamların 
derecei ıihhati hakkında tetkikat

tan ibarettir. 
Rapor henüz tetkik edilmediti 

için fazla tafsilat veremem. Anc~k 
gazetelerde yazıldığı gibi, borsa ıle 
ar~mızda bu hususta biç bir muha
bere cereyan etmeınlıtir. " 

Bununla beraber kambiyo ve 
menkul kıymetler borsası kom•er

ligi raporla fevkalade alakadar ol
muş ve odaya müracaat ederek 
münderiratı hakkında izahat al

mak istemi:,tir.» 

Odanuı bir tavzihi 
Son bir iki günkü gazetelerde 

ve dünkü akşam gazetesinde para

mızın sukutuna dair Ticaret odası

nın bir raporundan ve bu raporun 

Bankalar mehafilinde dikkati cel
bettiğinden bahaediliyor. 

Oda şube memurlarından biri 
ihracat istatistiklerinin derecei sıh
hati hakkında bir rapor yazmış ve 
bu meı'ele mezkU.r raporda nazari 
ıurette tetkik olunmu,tur. 

Raporda hiç bir Bankadan ve 

muamelatından bahsedilmemiştir. 

Rusya ve Çin 
Moıkova, 10 [A.A] 

Tas ajansı bildiriyor: Hariciye 
komiserliği Nankin hükumetine te

bliQ' edilmek üzre Alman sefirine 
bir beyanname vermiştir. 

Bu beyennamede tarafından şim
diye kadar vaki olan 19 tecavuz 

doluıımu tur. Merbut notad ıo
vyet kıtaatının hudutta tedaful ted-

birler alma&'• mecbur oldugu, aha
linin silah altına alınmış olan be
yaz Rusların derhal terhiıini iste
diği beyı<n olunmaktadır. 

Londra 10 [A. A.) 
Hankovdan Daily Maile bildirili

yor. Cenubi Çinde bolşeviklik aley

hine bllyük bir mücadele açılmıştır. 
Taraf taraf sokaklarda duvarlara 
y•pııtırılan büyilk beyannamelerde 
ahali Çin için büyiik bir tehlike 
teşkil eden komünizmi imhaya davet 
olunmaktadır. Bu bapta ittihazı lizım 
gelen tedbirleri kararlaştırmak için 
ıelecek hafta büyük mitingler ak· 
tolunacakbr. 

Berlin, 9 (A.A) 
Almanyanın Moakova •efiri ta

rafından Sovyet hariciye komiıer
liğinin 7 AQ'ustos tarihli notuma 
cevaben verilen şifahi notada Sovyet 
hükilmetinin sovyet tebaasına kar
şı Çinde yapılan sui muameleden 
ve Alman konsolodarının emrü hi
mayede lıizımıreldiği ••kilde hare
ket etmemelerinden şikayet etme
ıine ve bu şik" y •' ri mutazammın 
notanın ne,redilmiı bunlunmaıına 

.billıa11a bu tikayotlere esu te9kil 
eden umum iddiaların teeyyüt et
memeainden dolayı Alman hariciye 
nezaretinin hayret ettiğini beyan 
etmittir. 

Alman konıoloslarından ırelen rap
orlardan bunların ellerinden ıreldiği 

kadar Sovyet tebaoını himaye ettikleri 
anlaşılmııtır. Hariciye nezareti Sovye~ 

· ı·ı b tının evvela makamatının Ui ı 1 ara 
Alman konıoloıhanelerinden iıtim-

1 nu bildirmekte ve Sov-
zacı uı.umu • . 
yet hük.ımetinden Çinde ıdam edı-
len veya ortada~ .kayb~la·n· Sov~e! 
tebaıının isimlerınııı bıldırılmeıını 
talep etmektedir. Hariciye nezareti 
bütün ko,,ıoloolara telıırafla mufaı
aal raporlar göndermelerini emret
mitlir. Ve Sovyet hükllmetinden 
ihtHifların muılihane hallini miiaı
k'.ln kılmak üzre bu raporlar gelin
ceye kadar mukabil hareketlerde 
bulunmamaıınıvcıca etmiştir. 

Balıkesirde bir kaza 
Ba!Jkealr, 9 

Şaför Mclımet otlu lımailin yilk
lü kamyonu Kazpınarı ınevLii11den 
ıreçerken Vicdaniye mahalleaindea 
Ha1a11 otlu Ali efendiyi çipeyerek 
öldllrdü. Şofcir yakalandı, tah ıkata 
başlanmıştır. 

lş böyle olur 
Memlekette okuruak he,....lnl 

mOnketif etmek Hlllllmu llaerfndr; 

diltllnilrken lnııilterede yani ibdaı 
edilen bir ııazctenin akla hayret 

verecek terakkiıini okudum. "Eve

ning W orld. tan zaten bahsetmit

tim. Gazeteciler kıralı, yahudi mll• 

!etinden Lord Rothemere, 70 bia 

nufuılu bir ıehlrde bir akıaaı P• 
zeteai neşrine ·başladı. Sermaye 

dört milyon türk liraaı, gazete tam( 

yüzüncü iÜnü 198,000 nüsha ıatı

yaptı ... 
AldıQ'ı ilin da ona ıröre . Mal ... 

bibi diyorki: 

- "Dört yüz bin lnğiıiz lirasına 

üç ay evvel vücude getirdiğim b• 

gazet.,yi 1,200,000 liraya vermem. 

Zaten diğer bir gazeteyi 27 bin lir• 

ile tesiı etmiılim. Bilanço mucibinct 

değeri bir buçuk milyon iıterlindir .. 

27 bine bir para iliva etmedim .• 

Bir de bizim durgunlutumuzu düşü

nüyorum, Geçenlerde bir almanın 

yazmış olduğu mühim bir eserden 

iki buçuk milyon nüsha satılmış. Bu 

ratbeti duyan bir yevmi gazetemi~ 
Mal bulmuş magribi gibi bu kitabı 
tefrikaya koyularak satışını arttır• 

mak iıtemiş. Meşru bir te9ebbü1. 

Ne buyurursunuz? Rivayete göre 

tercümenin ıatııJa bir teıiri olmak 

şöyle dursun bil'akiı zararı olmuf ... 

Okumak huausunda bir durgunluk, 

bir mahmurluk ıreçiriyoruz. Şaheser• 

ler bile müşteri bulamayor. Avrupada 

keyfiyet ve nevi itibarile detil, mik· 

tar ve kemmiyet noktasından ede

biyat ilerledi. Kitap sahtı eıkiıini 

çok geçti. Bizde ise okumak unutu

luyor. Hiç bir vadi revaçta değildir. 

Ne çeşit yazı okunuyor? Hiç bit 

çeşit .. Bu durgunluk, bu fikir ten

belliği, bu cereyana alakasızlık daha 

ne kadar devam edecek; hiz ne 

vakit beynelmilel fikir cereyanlarına 
a-Jrecejiz? Alaylılıktan ne zaman 

çıkacağız? Gayret edelim ki dimağı 

mız felce uğramasın. - C. N. 

Korku 
__,, __ 

[Birinci sahifeden mabat} 

Venizeloı, İnırilterenin türk fi
loıunun Yunan sevahiliae, Midilli 
ve sakıza taarruzuna karşı icabın
da lngiliz filosunun muavenet ,d ... 

ceği vadini almıştır. 

Donanmaları 
mant::vra yapıyor 

Yunan donanması " Averof ,, 
kruvazörü yanında Leoı, Aetoı, 

Panter, Yerak• muhriplerile Lonfl, 
Nlki, Napkaktıısa, Aıpi• torpidolan 

ve 1 tahtelbahir ıle Promitefs ge
miıi bulundl·~" halde yunan deni• 
zinde ve Korfo adaaile Aıtakoı 
körfui araaında vaıi milı:yaıta nıa
nevralııı1.ra başlamışbr. 

Manevralar yunan donanmaıınuı 
iılih ve tenıikine memur olaı> ln

ırlliz heyeti bahriye reiıi Kaptan 
Layın tle arkadatlannın neıaret ve 
idaresi altında yapılıyor. 

Son gelen Yunan gazetelerinin 

verdiği malumata ıröre manevrc
ların mevzuu 8 Yunan muhribi ile 
torpidoounun Averof kruvarörrıne 
torpil hücumu yapmalarından iba

rettir. 
Yunan torpidoları ve muhriplcri 

20 mil ıür'atle ve kendilerini rll•· 
termemek için keııf ıun*i •İl taba

kaları ihdas ederek Averof kruYa

zörüne hücum etmitler ve yunao. 

gazetelerine ıröre bu hücumda mu- -

vaffak o)mutlardır. 
Yunan doaaamaıınıD manevra • 

!arı bili devam ediyc.r. Bah•ive 

naıın Boçarlı manevr•larıo ıoa ••· 

fhaoında bulunmak lçlo Korfo acla-
' tmi•tir ManeYra ıena"ıoda 

ıına ırı .., · 
Nikl torpldoıunun makinesi boauJ .. 

muttur. 

Sakir beyin teftişleri 
lktiaat yckili Şakir B. dlln ııl

ırortacılar daim merkazlyeılnl ai
yaret ederek bir mOddel megul 

olum1.ı.1tur. 

• 
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Burası eski tarzda berbat bir 
kahvehane idi. 

Bundan daha mukassi, modası 

geçmiş bir yer tasavvuru güçtür. 
Sanmtrak mermerli masalar, pey

keler boyunca uzanıyordu. Bu ma
saların ne zamandanberi müşterinin 
ne çeşit şey olduğunu unuttuklnrı 
belli idi. 

Salonun ta dibinde çuhası ren
gini kaybetmiş bir bilnrdo tıpkı bir 
müstahase hali ile uzanmış yatı

yordu. Bilaları ( kırmızısı yoktu ) 
masalann mermeri gibi sarımtrak 
bir renk bağlamı~tı. 

İnsan bunlara baktıkça bir 
köşede unutulmuş kemik par • 
;alan zannedeceği geliyordu. 

Bir tarafta küçük bir müşteri 

gı-upu vardı. Sanki onlar da eski 
zamandan kalma imişler gibi insan
da garip bir his uyandıran bu köh
ne müşteriler bitmek tükenmek 
bilmeyen bir domino partisine dal
mışlardı. 

Bazan ihtiyarlar söz söylüyorlar. 
Dikkat ettim, cümleleri hep: " Bi
zim zamanımızda ... ,, girizgahile ba
şlıyor. 

Veznede malsahibinin karısı otu
ruyor. 

Kup kuru, ruh sıkıcı bir kadın. 
Çehresi masaların mermerı ile bı
lardonun bılalan gibi sarımtırak •.. 

Tüyü tüsü dökülmüş ihtiyar gar
son malsahibinin kansı ile teklifsiz 
konuşuyor (senelerden ber:i orada 
çalışbğı nasıl da belli ... ) , dolaba 
koşulmuş bir eşek gibi müşterisiz 

masalar etrafında dCinüp duruyor 1 

A lplıome A llais 

O sırada üç genç kahvehane
den içeri giriyorlar. 

Senelcrdenberi yalnız ihtiyar 
bunakların uğrağı olan bu yerde 
onların işi ne ? 

Hallerinden belli ki yollannı 
şaşırmışlar! 

Gençler, domino oyuncuları ile 
garson tarafından pek fena , adeta 
hasmane bir tavurla karşılandılar. 

Yalnız veznedeki kadın, belki 
de maziye raci, müphem bir tebes
süm gösterdi. 

İhtimal ki kendi devrinde deli
kanlıların ne iyi oldukları habrına 
geldi ... 

Gençler içeri girer girmez evvela 
muhitin soğuk halinden alınır gibi 
oldular. Sonra bir masaya geçip 
oturdular. 

Mevkiin hüznü yüreklerine çök
müştü. Tavurlarmda biraz evvelki 
neşelerine uymayan bir durğunluk 

peyda olmuştu. 
Birden içlerinden biri kalktı , 

vezneye doğru yaklaştı. 
Acaba ne söyliyecekti? 
Delikanlı mal sahibimin knrısma 

doğru eğilip büyük bir nezaketle: 
- Tebrik ederim, Madam! dedi. 

Maşallah kahvehaneniz çok eğlen
celi, çok cemiyetli bir yer.. Burada 
oturduğumuz müddetçe gülmekten 
hatta ölmemiz ihtimali mevcut ... 
Şayet böyle bir hal vaki olursa IUt
fen naşi şetaretnakşımızı ailelerimiz 
nezdine naklettirirsiniz. Onun için 
size her üçümüzün de adresini bı
rakıyorum! 

Nakıli: K. Ş. 

Cenevrede bir ziyafet 
[Birinci sahifeden nıaba t] 

MlYı [Q)c§l@J@0®<91® 

Komisyona son 
verdiğimiz nota --Mübadele komisyonu Türk heyeti 

murahhasası ' geçenlerde komisyon 
riyasetine bir nota vermişti. No
notanın muhteviyatı o zamam ta
mamile anlaşılamamıştı. Yalnız gar
bı Trakyadaki vatandaşlarımıza ya· 
pılan zulüm hakkında Komisyonun 
nazarı dikkati celbolunduğu yazıl
mıştı. Ahiren aldığımız malumata 
nazaran notada bu husustan ba,ka 
mühim bir kayıt vardır. 

Murahhaslarımız, Türk - Yunan 
müznkeratmın akamete uğraması 
hascbile evvelce tarafımızdan şifa
hen veya tahriren kabul edilen bü
tün hususatın keenlemyekün mahi
yetinde olduğu ve kendimizi yalnız 
Lozan muahedesile bağlı addettiği
mizi, bunun haricinde her türlü 
serbestimizi muhafaza eylediğimizi 
bildirmişlerdir. Bu nota yarınki 
içtimada mevzubahs olacaktır. 

- _,_ 

Tıp kongresi 
Ankara 10 [A.A] 

Tıp kongresi 17 eylul 1929 salı 
günü sıhhiye vekili Refik beyin 
riyasetinde ve B. M.M salonunda 
küşadedilccektir. Üç gün devam 
edecek olan bu kongrede başlıca 
kanser, frengi ve kml hastalıkları 
görüşülecektir. 

Ayrıca serpes mevzular için de 
bir zaman tahsis edilmiştir. Bundan 
başka C. H. F. salonunda bir ser
açıla~ak ve amillari tarafından yer· 
li ve yabanı mustahzarat ve tıbbi 
levazım tP.şhir edilecektir. 

Silivride · 
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IKURAL 
Artık Londrada korkusuz dolaşıyordum- Yüzerek v 
pura gitmek istedim-Hazır bir kayık var, aşırılamaz ın 

Benim önümde de iri yarı bir 
çavuş durdu ve pazultırımı yokladı. 

- Delikanlı yaman pazulann 
var, tarn orduya layıksın, asker 
yazılsa na 

- Hayır, daha ben küçüğüm 
henüz on yedi yaşındayım. 

- Bunun hiçbir zararı yok, biz 
on dokuz deriz olur bite:• 

- Böyle olsa bile ben bir ame
rikalıyını ve gemiden ayrılmak için 
kaptan dan izin almaklığım tabii 
lazım. 

Bu defa çavuş başka vasıtaya 
rrüracaat etti, cebinden lngiliz or
dusu üniformalarını gösteren parlak 
renkli bir album çıkardı ve merthe 
başladı: 

- Şu resimleri görüyor musun? 
Sen de asker kaydolmakla derhal 
bu güzel üniformalardan birisini 
giyersin, hangisi daha hoşuna gi
diyorsa onu intihap et, bak topçu, 
suvari. piyade, sonra çalıştıkça kol
larına şu işaretler kor.arak, onbaşı 
çavuş, başçavuş. Düşünkü dünya
nın en muazzam ordusu efradından 
ve en şerefli bir meslek sahibi ol
acaksın V. S. 

Çavuşun beni kolay kolay bı
rakmıyacağını anlayınca: 

- Benim çok hoşuma gitti, de
dim, yalnız kaptanımdan müsaade 
alayım, yarın gelip seni bulurum, 
dedim ve derhal uzaklaştım. 

Artık bütün gün korkusuz olarak 
Londra içinde dolaşabiliyorum, mü
zelere girdim,meşhur tabloları sey
rettim. hatta varyetelerden birine 
daldım. Yanımdakiler benimle alay 
etti aldırmadım, otobüGe atladım, 

bütün kadınlar başlarını çevirdiler 
ve söylendiler, hiç farkına varmıyor 

bile bulunmadı. Akşam tekrar Grav
sende geldim. 

Taym:sin kenarındaki parkta 
askeri bir bando çalıyordu. Ben de 
sıralardan birine oturarak saatlerce 
onu dinledim ve diğer taraftan neh-1 
rin üzerini tarassut ettim. 1 

Yüzerek vapura gitmek hakkın
daki planının kabili icra olmadığı
nı görmüştürm, çünki mesafe uzak 
ve akıntı çok fazla o halde gemiye 
gidebilmek için bir yerden kayık te
darik etmekten başka çare yok. 

Tam benim ohırdu~um yerin 
karşısında böyle bir kayık duruyor. 
fakat yanında da gieeli gündüzlü 
bir polis noktası var. 

Buna rağmen aşmlamaz mı? 

Bir de onu tecrübe edelim. Gece 
saat on iki, bertaraf yine zifiri ka
ranlık. Çok aşağlarda sahile ve son
ra, sürüne sürüne kayığın bulunduğu 
yere yaklaştım, nöbetci polisi arka
sını çevirip öte tarafa giderken be-n 
de bir iki adımda kayığın içine atla
dım. 

Bir müddet kayığın içinde bila 
hareket durdum, nöbetçi hiç bir 
şeyin farkında olmadan dolaşma

sında devam ediyor. Polisin vücu
dunu aydınlatan lamba oenlm ka
yığı tamamen rıhtımın gölgesinde 
ve zulmet içinde bırakıyor. Torpi
dolarla gece seferlerine alışmış 

olan gözlerim ise gündüz gibi her 
tarafı görebiliyor. 

Elimdeki bıçakla kayığı nhtıma 
bağlayan ipi kestim ve bir müddet 
akıntı ile aşağı doğru giderek 
polisten uzaklaştım, kürek çekme
ğe başladım. 

Bir aksilik daha 

aşağı ve vapura dotru uçark 
altımda bir şey: 

- Gıcırrt etti, kayık ha 
sarsıldı ve yoluna devam etti, 
oldu diye kayığın içine bakark 
tam orta taraftan pınar gibi su 
ynadığını gördüm, kürekleri bırak 
suyu durdurmaya uğraşıyorum, 
tün gayretime ragmen kayık boyu 
doluyor ve nihayet. 

- Tıss diye sığlığe oturdu 
rinden oynatmanın imkinı yok. T 
bu sırada etrafımdaki sularda çe 
di. Tam manasile şapa oturmuştu 
Ben daha hayatımda cezirle med 
bu derece büyük tesirini gösterd 
bir yer hatırlamıyorum. 

Ne yapacağımı dilfünürken e 
veli şuna karar verdim: 

- İnglizler beni bu vazfye 
bulurlarsa göpek gibi öldürürler i 
amma sular ertesi gün öğleden e 

veI yükselmez, ohalde biltün kuvv 
ve kudretimi bacaklara toplayar 
tekrar ahile çıkmaktan ba,ka ç 
yok. 

Paçalarımı mGmkGn oldutu k 
dar sıvadım, küreklerden birini s 
rık mekamında kullanmak Gz 
elime aldım, kayırın yüksek bu 
nuna çıktım ve kürekle tabanı y 
klayarak kendim ikoyverdim. 

Bereket versin nehir tabanı bura 
nispeten satlam, bata çıka tekr 
sahili buldum. 

Bu üçüncü teşebbüs te akame 
uğramıştı, fakat çok tGkür dördü 
cü için bende cesaret kınlmamıfb• 

Eller cepte, aarhof bir bahriy 
taklidi yaparak yakındaki köprüy 
gittim, hatta nöbetçinin hafifç 
göğsüne dokunarak geçtim, öteki 
bu gibi şeylere alışkın bir tarz 

Cenevre 9 [A. A.) 
M. Brlandın daveti üzerine bir 

arada toplanan 27 Avrupa devleti 
mümessilleri, bir Avrupa bükUmab 
müttehidesi teşkili hakkındaki pro
jeri hemen hükumeti metbualarına 
irsal ve tevdi etmeğe karar vermiş
lerdir: Kellog misakından sonra M. 
Briandın fikrine layih olan bu teşeb
büs Fransamn nüfuzunu arttırmakta 
ve cemiyeti akvamm faaliyetini ihya 
eylemektedir. 

tuf düşüncesi büyük bir muvaffakı
yet temin etmiştir. Bu meııele daha 
şimdiden yaşamak isteyip istemedi
ğini söşliy~cek, olıın Avrupanın ka
rşı ında vazih surette çıkarıhnı~ bu 
lunuyof. Dünyayı mukadderatile ka
rşılaştırılmış olmak M. Briand için 
bir meziyet teşkil eder.,, 

Geçenlerde Silivride vukuu ihbar 
edilen yolsuzluğu tahkik için mu
halline bir heyet izam edilmiş ve 
bunların verdikleri rapor üzerine Si
livri iskan memurlarına işten el çck
tirilnıti. Aldığımız malümata nazaran 
gine bu mest-leden dolayi Silivri Jan
darna kumandanına da işten el çek. 
tirilmiştir. 

göründüm, bana tek ~ir kelime ,;oran 
Bir taraftan akıntı, diğer taraf

tan küreklerin verdiği süratla nehir omuzuma vurdu: (Arkası yann) 

Avrupa devletleri mümessilleri
nin Cenevrede içtimi.lım teminden 
M. Briand' ın maksudu, cemiyeti 
akvam zihniyeti çerçevesi dahilinde 
avrupa federasyonunu tesis etmek
tir. Mumaileyh, buna iştirak etme
yenler ve diğer kıt'alar aleyhinde 
tecavüzi hiç bir mahiyeti olmıyaca
ğını tasrih etmiştir. Avrupa devlet
lerinin yekdiğerine iktisat noktai 
nazanndan merbut ve tabi olduk
larını ispat eden h~rpten sonra is
tihsal ve mubadeleyi tensik etmek 
mutlak bir zaruret halini almışbr. 

M. Briandın projesine karşı esas
,Jı hiç bir itiraz serdedilmemiştir. 

M. Stresemann, bu projeye kar
tı müsait davrnnmı!{, fakat projenin 
tesadüf edeceği siyasi müşkülleri 

ehemmiyetle kaydetmiştir. 
M. Henderson İngilterenin do

minyonlar dolayısile müsadif olaca
trı müşkülattan bahsetmiş fakat 
projenin içtimai netayici mesudes~ni 
kabul ve teslim etmiştir. M. l\farın
kowitch bu projeyi şevk ile kabul 
etmiş ve vücuda getirilmesi tasnv· 
vur edilen teşkilatın cemiyeti ak
vamın faaliyetine muzahir olacağını 
4iÖylemiştir. 

M. Motta projeyi kabul etmesi 
hususunu federal hükümeti ile mü
şaverede bulunmağa talik etmiş ve 
meselenin tetkiki hususunda kabul 
?dilmif olan usulü o dıı kabul eyle
miştir. 

M. Briand resmi istişare ve mü
şaverelere ait cevapları bilahare 
alacak ve bir sene 6onra bu neta
yici cemiyeti akvama arz.edecektir. 
O zaman, Avrupa hükumah mütte
hidesi tahakkuk sahasına isal edil-

••• 
Cenevre, 9 (A.A) 

Deri ve kemik ihracatına ait iti
lafların mer'iyet mevkiine konul
ması hakkında diplomatlar konfe
ransında uzlaşma hasıl olmuştur. 

Cenevre, 9 (A.AJ 
Okuyup yazma bilmiyenlere te

drisatta buiunnıak üzre teşekkül 

eden birlik M. Guerreronun riya
setinde toplanmıştır. 

Cenevre,9 [A.A] 
M. Scialoja, İtalya hükumetinin 

mecburi tahkim misakını imza et
miş ve bu suretle sulh davasına 

olan merbutiyetini ispat eylemiş 

bulunduğunu beyan etmiştir. Mu
maileyh, M. Briandın bir avrupa 
hükumatı müttehidesi teşkili hak
kındaki projesine taraftar olduğunu 

'söylemiştir. La Hey konferansının 
mesaisini hatırlatan mumaileyh bu 
mesainin avrupa iktisndiyatının ye
niden ihyası ve istikrarının temini 
sahasında büyük bir hatve teşkil 

etmekte olduğunu beyan etmiştir. 

M. Siyaloja, Alman tamirat me
selesinin knt'i surette hallini, şnrka 
ait tamirat meselesinin ve meşgul 

arazinin tahliyesi keyfiyetinin takip 
edeceğini ve bu suretle büyük har
pten mütevellit müşkülat dairesinin 
kapanacağını ilave etmiştir. 

M. Benes, Çekoslovakyanın ih
tiyari maddeyi ve umumi tahkim 
itilnfnamcsini imza etmekle giim
rük manialarının ortadan kalkmış 
olduğunu görmek hususundaki ar
zusunu izhar eylemiş olduğunu be
yan etmiştir. 

M. Benes, M. Briandın Avru
pnnın iktisaden ihya ve tecdidini 
istihdaf eden nutl .. Jnu tasvip eyle-
miştir. 

Cenevre 9 [A.A] 
Cemiyeti akvamın akşam cel

sesinde M. Graham, kömür sanayi-miş olacaktır. 
Cenevre, 9 [ A.A) ini ıslah edebilecek olan ve istih-

'J'G) mi in sofya muhafüri bildiri· 
> or: Bulgaric:tnn harici) e nazırı ile 
) unaıı efıri ara , nch nhırPn cerP) an 

cd<'n müzakf>re neticesinde Bulgari tan 
ilt~ Yunan arasında dostane hir anlaş· 
mi} a doğru terakki hasıl olmu~tur. 

Bu ınlızakt>rat hir kaç ll} eve! haş· 

lnmış ve sonradan tcval kufa o~raınış· 
tı. Alıireıı 'ı ıınan sefiri Bıılgıır hari· 
riye na;r•rırıı zi~an·t ı>dPrl'k şu kafi 
tekliflenlP- lıulunnıuştur: 

Yunan hukunırti miiza keratta da· 
bn çahuk hir usul ittihaz rdilmesi 
]Qzumu fikrindedir. Zaruret hac:ıl ol· 
du~u taktirde mecburi hakeme dahi 
müra<'aat olunmalıdır. 

Muzakerat 't"ninden teehhure uğ· 
radığı taktirde· Ati na hükiirne ti Bul· 
gar. ) unan ticarf't muahedesini f rc;h 
ı~der<:'k 'e Bulgar ınültl'C'ilninın 'ı 11-

1 nani tanda braktığı cmlfıktaıı dolny l 
Bıılgaristnna karşı 2,000,000 lngiliz 

lirnsınt vermeği taahhüt edı>rek mcd· 
vun vaziyetinde bulunan Yunanistan 
lıu taahhiıdünden sarfınazar edecektir. 

Bu teklifler ÜZP.rine Bulgar hari· 

cive nazırı Yunan sefiri arnsındıi re· 
re·, aiı eden tıç "'aatlik teatii efkardan 

so~ra muallakta bulunan bil<'ümle 
nıf'sail hakkında 'e bf!nların nihai 

tes' h esinde takip olunacak usul hak· 
kında· itilftf has ıl olmuştur. , ................................................ .. ................................................ .,. 

il An ad olu li 
1 jj gazetesinde ilan il 

si neşretmek isteyenler ii 1 
:: İzmirin birinci sınıf aazete· : •• : •• e • 
EE lerinden biri olan Anadolu ga· SS 
n zetesinde na.n neşrettirmek is- si 
:: teyen ticarethaneler doğrudan is 
fi doğruya Matbaamıza müracaat ES :: .. 
:: edebilirler. Karilerimiz bunun :: 
ii için hiç bir ücret vermiyecek· 55 
U ler, Anadolu gazetesindeki tarife g 
ii üzerinden i1anlannı verebilecek· is .. .. 
!! terdir. :: 
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Akvam Cem'ıyeti bu'"_vük meclisi salata, istihsalatın tevziine ücretle- M 
b 1 lemesi olduğunu söylemiştir • · Leh'ıstanı 50, Yugoslavyayı 42 Pe- re ve say şeraitine müteallik u U· k 

1 
k 

Vasconcellos Portekizin pe par a 
rov Yu 36 rey ı'le akvam cemiyeti nan itilaflar aklini iltizı:::1 etmiştir. d 

olan mali ve iktisadi vaziyetin en 
meclisi azalığına intihap temişti!• Mumaileyh, acilen bir konferan- bahseylemiştir. 
Reı.•e 55 aza ictirak eylemiştir. sın içtimaa davetini talep eylemiş-

J "" • M M • ti k Mumaileyh, Portekizin cemiyeti Paris, 10 [A.A] tir. · otta, cemıye a vamın 
10 · ti d · · f akvamın maruf olan mesaisine iş· Petit Parisiven gazetesi diyor ki: uncu ıç ma evresının vas ı 

J .. ' • • b 1 ·ı I d l t t'ırak eylemiş ve bu mesainin ne· M. Briand ın Avrupa milletlerinden mumeyyızının eyne mı e a a e 
d . h kkı kazas nın mecbur·ı ticepezir olmasına medar olmus mürekkep iktisadi ve ııiyaııi bir ıvanının a ı 

lK n $) c!ı ifil ©.l ~e ır 
Tokyo, 10 [A.Al 

Rc:smı meliaflhlc Paı=ıaııicha> a 

da muhasamata tekrar başlanmac;ı 
keyfiyeti yeni bir hudut hadi e İn· 
den ibaret telakki edilmekte ve 
ehC'mıniyet atfolunmaınaktadır. 

Henüz teeyüt etmiyen bir hahc· 
re 11azaran bir Japon, Lir Sovyet 
tavvarec:inden atılan bomba telef
ol~ı;uş \ e ta) yare hir otelin ü~tiine 
di"ı~ıniiştiir. 

l\e\'york, 10 [A.Al 
İngiltere ile Arjantin arasında 

yeni bir ticaret itilafnamesi akti 
hakkmda Buenos Ayresten şuma· 
lumat bildirilmiştir. Arjantin rcisi
<'ümhuru, İngiltere hesabına hubu
bat ve sair mah-ulat iştirası için 
42 milyonluk bir krPdi açılmış 

oldui•unu miihe,·vin bir emirname t::> J J 

ne rPtmi~tir. Şimendifer malze· 
mesi iştirn~ı için Arjantin hükumeti 
hesabına Londracla ayni miktarda 
bir kredi açılacaktır. 

Londra, 9 [A.A] 
+Cenevreden !!:elen hir telgraf· 

nameye göre, Cemiyeti akvam mc.c
lic:inin Cumartesi günkü celsesinde 
Hindı tan murahhası Mehmet Ha· 
hibullah ceıniveti akvam muahede· 
sindeki ihtiya~i maddenin Hindis
tan tarafındun imza edileceğini 
bildirmiştir. 

Roma, 10 {A.A] 
Demir sanayii mümessilleri 

ikfüat nezaretinde toplanmışlar 
ve bir lrnnsorsiyom ihdasına karar 
vermişlerdir. Bu konsorsiyom tesi· 
satı ihtisas dairesinde yapılması ve 
daha mükemmel işletilmesi ve is· 
tihsalatın iştira kiymetinin tenzili 
hususile iştigal edecektir. * Sergide patlayan bomba -
Var,ova, 8 [A .A] Bu gün Lwow 
,ark sergisi dahilinde bir bomba 
patlıyarak bir kişinin ağır ve bir 
kaç kişinin hafif surette mecruhiye
tine ve binanın dahilinde bazı ha· 
san rnucip olmuştur. Yapılan tetki
kata rağmen vakanın müsebbibi 
karanlıktan istifade ederek sergi 
etrafındaki çalılann arasında kay • 
bolmnftur • Yakadan bir kaç saat 
evvel polis caddelerden birinde bir 
bomba düşüren darülfünun talebe • 
sinden Mişel isminde birini tevkif 
etmiştir. Tahkikata devam edilmek

Bıılgaristarıda bu/ıran 
Belgrat, 8 

Ncı'/.lı l<·J• v'i'"'\' ; ~=t- •····or••·. 
Bunun daha vasi bir kabine buh
ranının mukaddimesi olduğu söy
lenmektedir. 

* Petrol infilakı - BUkreş, 8 
[A.A] Bir iskandil esnasında fışkı -

ran bir petrol fıskiyesi infilak etmiş 

4 kişi telef, 13 kişi mecruh olmuş

tur. Bunlardan beşinin yarası ağır

dır. 

İki yangın 
Düp biri Catalcada Yazhk k 

:ı ~ · 'ı!.-- ~-... - ,. 'i. ' ":-
kmaklı köyünde iki yanıın çık 
sade birisinde bir samanlık, diğe 
rinde bir ev yandıtı halde söad 
rülmilştür. ---* Tavanı çöken fabrika - Na 
poli, 9 [A.A] Tavanı çökdütü dü 

bildirilen fabrikanın enkazı· altınd 
kalan işçilerin onu ölmüf, 19 u ya 

ralanmı.1ş=tı~r;. -==========--=--

Satılık ~ ....................... . •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

FC>togra.r ma.kl:n.esl 

Çays-tessa J, 4, 5--10xl5 kitasında 
Mentor Refleks bir fotograf maki· 
nesi satılıktır. 

Görmek ve pazarlık etmek isteyenlerin 
heruün saat 12-14 de kadar ınatbaamızda 

~ . 
Kaııe nasip beye ınüracaatlan. 

Tayyare pnyangosu 
VlEDDNCD TIE~TIP 

ikiNCi KEŞiDE: BUGDN ÇEKiLiYOR 

BCVCJI< iKRAMIYE: 
359 000 LiRADIR 

AVRBCA: 

18.000 
15.000 
12.000 e 
1 O.OOOliralık 'ikrauıi};ter v 
1 O.Ooo liralık ınükifat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktır. 

te.fır • olm aı da\ naının zaferini tevsik e\"• oldu~unu beyan ctmf~tir. 

f c.~s}on vfcudc ~g-c-t·-rm---t-~t~c---m __ a_- __________________ ~------------------~---------------------~------------------------------------------------------------~------------.-.----...... ıııı1111...ılİ9 .............. 1İIİlll 



e 
JJ 

il 

r.--. o-t~:f Iz;ı:-.-ı.ircl. ~ 
~~ ycı.pt:i? 

Botef İzmkde ilk maçını Altın· 
ay kar~ı oynadı ve sıfıra karşı 
iki ayı ile galip geldi. Botefin 
ldığı bu netice kendi kıymetinin 

derecesini tespit noktasından çok 
şayanı dikkattir. 

1 
temin ve fe,·kalade bir varyete 
heyeti teşkil olunduğu muhak
kaktır. 

Altınay, 1zmir muvazenesinde 
Altaydan sonra değil, bizzat Altay 
kadar haizi kıymet hir kuv,·et teş
kil etmektedir. Bu hakikatın Altay· 
lılarca da te lim olunduğunu Altııa· 
ym İstanbul seyabatı esnac:ında 
kendi ağızlarından işit mi.., tik. Rakip 
kuvetin derecesini takdir etmekte 
pek kadirşinas davranan Altaylılar 
İzmir şampiyonluğunu Altınayd~n 
alırken teaadüft bir golden istifade 
ettiklerini söylüyorlar. AJtınayın 
kıymeti Botcfin zaferini hüsbiitün 
kıymetlendirıne~tedir. lzınirde, lz
mirin en kuvvetli takımını kendi 
sahasında ve ilk maçta mağlup et· 
mek değme bir muvaffakıyet deö-if. 
d
. c 
ır. 

Müsabakanın şekli cereyanını 
lİ] mi) o ruz. Maamafih oldukça bir 
tef ev\ uk manası ifade eden 2. o 
ıi betini ele alır ve Botefiu lz. 
nirde hakemin lutfuna nail o
amıyacağını hesaba ithal edersk 
·aracağımız netice Botefin çok 

lehinedir. Müteakip maçta Bul· 
garların ne netice alacağı kat ·i 
surette kestirilemez. Fakat ilk 
maçın ueticesinden sonra avan· 
tasını Bulgar takımı lelıine oldu
ğu da muhakkaktır. 

Bulgarların aldığı 

dıemmi.Y.e.ı~~~WAJU! 
ci bir cephesi vardır. Bulgar 
komşularımızın kısa bir müddet 
içinde temin ettikleri inkişafl. 

Botef bundan bir kaç c:ene evvel 
alelade bir şehir takımıydı Sofya
ya giden ecnebi takımları Filibe· 
den geçerlerken Boteflilerin ısrar· 
ları ile trendP.n inerler, güzel Fili
bede bir iki gün kalırlar, izaz ve 
ikram olunurlar, yarım diiziııe gol 
atarlar ve yollarına devam eder
lt>rdi. Botef, Bulgaristan şampiyo
na. ı finaline kalmasına rağmen 
Bulgar muvazenesinde kıymetini 
nrtırmı§ değildir. En kuvvetli Bul· 

gar takı 1 S f ld ın arı o ya ve Varnada 
o uğuna nazaran Botefin kendi 
mıntakası d 1 . n a esas ı ,bır rekabete 
maruz kalmaksızın şampirnn ı. 
rnası ve B 1 · • 0 

u garı tan finaline k 1 nıası büyük: bir mana ifade t 
8 

• e mez 
Botefin, Bulg r futbolculuğunu bu: 
yük bir hızla devam eden terakki
sinde kendi hissesini aldığı son 
netice ile sabittir. Bulgar takımı
nın, tahmin olunabileceği gibi, hiç 
mağlup olmadan lzmirden dönme
si mümkiın olurva lstanbulda 2-3 
maç yapması alaka uyandıracak 
bir spor hadisesi olacaktır. Galata· 
ıaray, Fenerbahçe ve Be~iktaş gibi 
k.uvvetli J,.tanbul takımlarının bize 
iyi bir maç seyrettirmelerini bek· 
•emek hakkımızdır. 

~eııerbahçenin 
11ıüsa111eresi 

Fenerb hçeliler tarafından ter
ip edildiğıni yazdığım1z gece elr. 

·~nces.i yarın. gece Taksim hahç:. 
ıınde ıcra edılecektir. 

Heyeti tertibiye, güzide ve kibar 
ıilelere mensup olan davetlilerin 
ınutu~ı~az bi~ c~l~nce gecesi gcçir
melerını temın ıçm lazımgelen her 
türlü fedakarhğt yapmış ve emsal
siz bir program hazırlamıştır. 

Sürprizler ve mütenevvi eğ· 
lcncelerle dolu olan proğram he
nüz gizli tutulmaktadır. Maamafih 
Darülhedayi ~anatkarlarından mü
rekkep bir heyetin fantazı bir 
tem il )apa ğı, mükemmel bit 
<'azb:ıındla :\l k un nrti Je-;İı inin 

Daha bir çok yeniliklerle do· 
lu olan programa nazaran geçen· 
lerde Cumhuriyet refikımizin ter
tip ettiği güzellik müsabaka. ında 
birincilik kazanan, Feriha Tevfik 
haımn Fenebahçenin daYetlileri
ne çiçek dağıtacaktır. Eğlence ta 
sabaha kadar devam edecektir. 

~aı~~aoaır 
Tabanca ile tehdit 
Yusuf paşada leblebici Mu tafa 

ustanın ) anında çırak Mehmet ve 
Hasan bir alacak meselesinden 
dol~yı ustalarını tabanca ile tehdit 
etmı~lerdir. Her ikisi de yakalan· ı 
mı:.ıttr. 

SarılhıcşDlUılk 
Sarhoşluk 

Yeşil direkte Sultan odalarında 
26 numaralı odada oturan yorgancı 
Şükrü ef. sarhoş olarak odasına 
gelip saikai sekirle yatmış olduğu 
yatağının yorganını sigara ile yak
mışsada derhııl sondürülmfü•tür. 

Si ırk~tU®ır . 
10 çuval kuıyemi 

Sirkecide ) eni handa komsi· 
yoncu Rüştü beyin ardiyesinden 
10 çuval kuşyemi çalınmış ve bu 
sirkatle alakadar oldukları iddia 
edilen Akif, Ismail ve Hüseyin 
namlannda üç kişi polisçe yakalan· 
mışlardır. 

ı ıa ı ca 
Küçük Langada bahçrvan Kir· 

yakonun kulübesinde asılı bulu· 
nan caketi Mecit isminde biri ta· 
rafından çalınmıştır& 

<Ceırırn Deır 

Bir kadını yaraladılar 
Dün üğleden sonra adliye bi· 

na ı arkasında meçhul bir adam 
bir kadını yaralamıştır. 

Yaralanan kadın Kasımpa~ada 

oturan Ayşe hanım isminde biri
dir. ·e için vurulduğunu, vuranın 
kim olduğunu bilmediğini söyle· 
rnektedir. 

n<azaDaır 

(}tobüslerde 
Kadıköy halk otoLüslerinde şo· 

för Artin, Altı yol ağzında fotog
rafcı Artine çarparak hafif surette 
yaralamıştır. 

Feci bir kaza 
. Sirkeci .. Edirnekapı hattında 
ışle}en V>.ıtman Etrinli Ha anın "d . d ~ ı a. 
resın eki 117 numaralı tra 

b E
.. mvay 

~ra ası a~rne.kapı yolunda 2,5 
) aşında .Maıde ısminde bir k r ız ço. 
tı.cuğuna çarpmış ve çocuğtı it 

1 k 'k' a ına a ara ı ı bacağını birden k . 
. , 1 'd e mı • 

tır. .~ aı c ha~taııe\e kaldı 1 " . ı rı lllış 
vatman da pohtıçe yakal. ıınııştır. 

Ezilen çocuklar 
Şofur İbrahiınin idare inde18i2 

numaralı otomobil fıııdıklıda 9ya. 
şında 1 mail isminde bir çocuğa 
çarparak yara1amı~tır. 1 ıuail Et~ 
fal hn tane~ine kaldırılmı~tır. 

Buğdcış tolııınıları 
Adıma ziraat istas) onu Ticaret 

borsa ma buğday ııumunej gönder· 
rniştir. Bu nümuneler horıoanın kim· 
yahanesinde tnhlil edilecektir. Bu 
nümunelerden en kı) metli olanlar 
köylüye tavsiye edilecektir. Adana 
istasyonu Kıbrıstan İ) i bir buğday 
numune i getirtmiştir. Kıbrıs buğday· 
ları erken yetışmektedir. Bundan 
başka Kıbrıs buğdn) larına tine ha· 
cere i bir zarar \ermemc tkdir. Kıbrıs 

u aı;la.rt ..Adan rnuııtı tav iye 

C· r-.aıı1ha I K O \ '\I . b ttı l 1 . l ):20 

sta i~ e i 
Bir muddrttC'nheri mf'mleketi· 

miz dahilindl'ki pusta ml'rkczi i~ 
Jerini tetkik \ e tC'f tiş etmek üzere 
~eyahatta bulunan Po ta v~ ft>Jv. 

raf ~m~m Müdürü Fahri L;y 
eve1k1 gun seyahatinden Anka
ra) a avdet etmiştir. 

Fahri bey şu 1 eyanatta bulun
muştur. 

. ''D~lili) e Yekili Şükrü Kaya bey 
ın emll'leri üzerine Kastamoni ve 
Edirne '<ilayetleriııden uıaada bü. 
tün \ ilayetlcrimiz Po::ıta ve Telg
raf işlerini tetkik ettim. Vekil 
bey müc:aude ederlerse .yakında 
teftiş edilmemiş bu iki Posta tel
graf umurunu da tefti~ için gide. 
ceğiın. 

Teftiş ve tctkikim netircsinde 
i)eri hey'eti umumiyeşi itibari1t> 
iyi buldum. Filhakika baıı noban
lar da me\ cutlur. Bu noksanlar 
daha ziyade bina cihetiledir. Ser
' i ler mümkün olduğu kadar iyi· 
dir. Muhaberatta haıiz yanlışlıklar 
yoktur. Muhaberatın te rii için 
Sıvas merkezine konulan hol ma
kinesi faaliyete Laşlaını:.tır. Ada
na'daki hol makinası de faali) et
tedir. Konya·ya vazedilen makine 
de bugünlerde işlemeğe başlıya· 
caktır. Bu makinelerden bir tane 
de Diyarbekir'e vazedeceğız. Henüz 
bu makine Diyarbekir'e varma
mıştır. Muhaberatı çok olan mer
kezlerimizden biri olan Izmir'de 
esa en bu makine mevcuttur. Te-
adüf ettiğimiz müşkülatı memur 
yetiştirmekle izale edeceğiz. Bu 
merkezlerden başka merkezlere 
hol makinesi kaymağa şimdilik 

ihtiyaç yoktur. 

• ·caretme e erı 

.l\taaııf \ ekillı~i y uk~('k tedrisat 
Umum ıniidürlüği.ınc merbut ol· 
nıak i.:zre memleketin muhtelif 
yerlerinde mukaddema açılmış 
olan akşam ticaret mektepleri lağv· 
edilerek giindüz ticarnl mektepleri 
ipka ohınmu;-tur. Bu cümleden 
olmak üzre de bu mekteplerde 
evelce müdürlük ve büro koınersi· 
yal dersleri muallimliği yapmış 

olan zevatın tercihan Trabzon, Sam 
un, Ankara, Adana, İzmir ticaret 

mektepleri muallimlikleriııe tayjn
leri tekarrür etmi~tir. Bunlara ait 
kadrolar 2 eylfıldenberi tetkik olun· 
makta idi. Mezkur beş ticaret ınek· 
tehine ait en son kadro Ye maaş· 
Jarı taayyün etmiştir. Burada mu
kayyet maaşların en ) ükseğinin 
buraya tayin olunacak büro komer
c:i) al dersleri muallimlerine veril· 
ıne::>i mukarrerdir. 

Japonyadan doğru 
seferler 

Japonya ile daha sık münasebat 
tesiei için Japonyadan limanımıza 
doğru vapur seferleri haşlıyacaktır. 
Bu seferler Japon~ anın en buyuk va· 
pur kumpanyası olan Nikleyin kum· 
panyaın tarafından deruhte edilmiştir. 

Nikleyio limanımızıı senede 8 
vapur gönderecektir. 

makinesine arız olan ufak bir ayar· 
sızlıktan dolayı muhaberat bir kaç 
gün müşkülata tesadüf etm'iştir. 

imdi bu da zail olmu:.tur. 
Istandul · Ankara arasında tec· 

dit edilen ikinci telefon hattı Ada. 
pazarına kadar gelmiştir. Binaen· 
aleyh bu ikinci telin on beş güne 
kadar ikmalini kuvvetle tahmin 
edebiliriz.,, lstanbul'daki sımens telgraf 
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55 
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10 25 
ll 05 
11 40 
12 15 
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16 40 
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Köprüye 

6 15 
7 05 
7 40 
8 10 
8 45 
9 05 ' 

. 9 50 
10 25 
ll 05 
ll 4-0 
12 15 
13 
13 50 
14 35 
15 
16 
16 30 
17 
17 15 
17 45 
18 25 
19 05 
19 45 
20 20 
21 05 
21 28 
23 

1 .. ) Sefer )Dlnız Cuma. Pazar, Çar
~anbn günleri Ha)darpaşa)B uğra)ll 

caktır. 
l"I efor ynlnız Par.arteıi, Ç.arıam• 

b sünlerl lia)darpqa:yn uı:nı~o· 
caktır. 

Köprüden 
Haydarpaşa ya 

] - l"'J 
6 15 
7 05 
7 40 
7 55 
8 15 
8 52 
9 55 
ıı 05 
11 40 
12 ıs 
)3 05 
14 25 
15 15 
16 lO 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 ("" 
18 40 
19 05 
J9 15 
20 30 
22 05 
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: 6 20 
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10 35 
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11 13 
11 48 
12 20 
13 08 

: 13 58 i ~: : 
... 16 08 
t 17 13 
• 17 40 

i • • 
1 : 

18 l=> 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21· 38 
23 os l"'I 

("') Seferi yapan \apurlar ) loız 
Pf'rtembe, Cuma, Par.ar günlerini ta· 
Li~den ge<".e Jfn,<larpn~)a nkra)n· 
<'aktır. Ramar.anın lıirinci gece inden 
Ua)ramın eonuncu ı;eceüne kadar her 
gece Ha) llarpıışn)a oğnıyacaktır. 

l"'I Seferi >aloız Pazar, Per§embe, 
Cuma günleri Haydıırpap)a uğraya· 
cakur. Yalnız Ramazanın birinci gÜ· 
nünden Ba)ramın ııonuPCU Giinüne 
kaclar b"r güu Ha)darpaf&YD uğı·aya 1 
r.uktır _. 
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İ terliıı 
Diin bor. ada isterlin 1003 te 

açılıp 1006,5 ta kapamnı~tır. 
Diiyunu murnhhide 197 lıor~a 

haricinde Türk altunu 873-874 ku· 
ruşta muamele gormüştür. 

1 terliııin iki giiııdenberi yük le· 
mcsinin sebebi kurtuluş bayramı 

gelmeme i ve dün bir b ... nkanın 
fazla mıktarda kambiyo satın al· 
masıdır. 

.................... ~·····~ 

Mevsimin başlıımd ı 
müna ehetile 

Klara Bovın 

.KIZIL S ÇAR 
Unvarılı nefis bir 

.f ilnni ile açılıyor. 
••••o••••••••o••••••••••• 
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Beş rroy~t Daınsö "" <dlöye 
va1PöDameı~ n~n '? 'fnonm 

Vuati Afn1r•da lrir balet hey'etl! 

Sed nem•ya muıikl girdi~ 
lçiıı zamanlarda film ileminde 
a- ı...v.r bir .hemmiyet atfe. 
dllaete bıışlanııttır. 

f Meksikalıların kendilerine mahau· 

R.aksetmek inaanların eıı eıl<i 
ye iptidai bir adetidir. Onun ıçın 

yer ylhüncle, medeni veya vahşi. 

hiıblr cemiyet yoktur ki kendine 
rllt'• lıU rakın olaaıı.n. 

Fili kumpanyalan aan'atları 

görüş noktasından pek ehemmi
yetli olu. bu ciheti nazarı itibara 
alarak b\ltlln dünyada muhtelif mi· 
lletlerla danıbrını tetkike karar 
vermiıtler ve bu huauıta pek geniş 
bir 11lıa dahilinde faaliyete batla • 
mı,Iırdır, 

lspanyo danıı, Trabluırarp 
ıriverlerinin rakıı, Talııitide, Va

i Afrika vahfİ kaball danılan 
._,ımali Amerika. yerlilerinin oyunlan, 

kaba ve hoyrat raksları .. 
Bütün bunlar, bir ıan'atkir rlS· 

rii ile, • ırinema görüt noktasından 
e11alı bir ıurette tetkik edilmeA'e 
başlanılmı•hr. 

Fakat bu danılar ayni derecede 
ırll.ıel dejildir. Bunhann içinde cid· 
den ıüHl olanlan oldutu r!bl, çir. 
kin ve budalaca alanlan da var .•• 
l~te bunların kıymetini bize anlata. 
cal.. nlan ııinemadır. 

j.;;epbine Bakerin rakaecler
kM alm ıt nhlutu vaziyetleri teker 
teker ainema filıni üzerinde tetkik 
ettiniz mi ? Eger tetkik etmifaeoiz 
görüraünüı ki rakk11enin her tav
ruoda ııyanı hayret bir tevaz6n ve 
ahenk vardır .•. 

Halbuki pek ali. bilireiniz ki 
Jnzephlne Bakerin daıılları e1&1 

AGNES PETERSEN 

En güzide garp san'atkarlarının ( 
mülhem oldukları bu zarif Şark ma
salı nihayet ıinemı perdesine ak-
ıettirildi. Al' . . 

Eserin mevıuu şudur: ı ııı an .. 
de bir kunduracı dükkanında bir 
düdük tamir ederkeıı uyuya kalır 
ve rüya görür. Ayni rüyayı biz de 
onunla beraber görürüz. 

Bu düdükte •ihirkir bir 
kudrd vardır: ôtturülünce etrafında 
ne a~ r n an v r&a hepsi oyna
m ğa baş r. Ali düdüğün bu fazi
leJ i b l i · için onu durmadan 
(, r La~ı .. r. OraJıı bulu:ı"n 
kana 1< dar rakscder ki nihayet 

İzdivaç hayatından usanmıt nlan 
Ali de bu fırsattan istifade ederek 
barikaengiz birtakım diyarlara 

doA"ru firar eder. Nihayet bir mem· 
lekdc ırelir orada kendiıini yıldız

lardan gelmiş bir elçi zannedip 
muhteşem ziyafetlere, şenliklere 

davet ederler. Fakat bu ikbali 
çnk ıürmez 

Birçok karışık maceralardan 
sonra Aliyi asılmakla tehdit ederler. 

Ali ıon bir arzuıu olduA"unu ve 
ölmeden evvel biraz düdük çalmak 
illcdiğlni ıü~lcr J'abll mıı. ... de 
ederler, Ali düdüğe sarılır. 

Aaeribda bir balet heyeti 1 

İ! barile vahşilerden alı11m14tır. ] 
Buna mukabil bir de "klasik. 

iımi verilen ve birçnk usül ve ka· 
vaide tabi bulunan danaları ele 
alalım ve sinema teridi Ü•erinde 
eU.ik edelim. Rakkas veya rakka
ıenin ırııyet gayri tabii ve o nia· 
pette garip bir takım tavurlar aJ. 
dıA'Jnı, kendi kendini ııkıp adelele· 
rini ııktığını, kıvrandıftına, vücudü. 
ne eza ve cefa ettiğini görürüz. 

Bu vaziyetler adeta inıaıa J.are. 
ketlerinin birer karikatürGdür ... 

Çekoılovo.kyada bü- dans mual. 
limi vardır. San'atını; aşık olan bu 
bünerver dünyada mevcut bütün 
• halk danılan ,, nı giSıterir filim 
parçalan toplayıp bıınlard•• bir 
knllekılyon vilcude getinnittir. 

Böyle hir daa• m.Uz •i vücude 
ıetir ek dünyada !t a a o 

bu Çekoslovakyalı mua!Hmin aklına 
gelmiş bir şeydir. 

Sinema kumpanyalarında, teneke 
kulular içinde U}'llyan binlerce danı 
filmleri vardtr. Fakat bunlar daA'ı
nık bir halda olduğu içôn bü- işe 
yara-aktedır. 

Şaye• bu f!Hmler, bir ılnama 

mecmuuının hatırlattığı r!bl, top·· 
!anacak elsa, bunların hey'eti umu· 
miyeainden "Beteriyet Dansı. mev
zuhı ve kı,...ettv bir film vücude 
ıretirmek rnlMıkiln olur. 

Bu fikir tatbikat sahasına çıka· 
c"k olursa, o za•an, bir lıpanyol 
daj'l111 ile bir Bevyera daj'lııının 

danıları araamde. lalç bir fark ol
madıtını, bllttı.. dü•ya köylilleri ta· 
rafından yapılan danıların bir biri· 
nden farksız oldupnu ııörece&-iz 1 

F t bakalım ne zaman .. , 

Veni refl 
kararı ar· 

Ali karar heyeti riyaaetinden: 
Nigebban cemiyetine inti&ap etme· 

sinden dolayı askeri heyeti mahsusa· 
sınca nispeti a•keriyesi katedilmiş 
olan etfaiye z ,hitan: odan mlılilzım 
sani Hami efen<li hakkıada yapılan 
tahkikat neticesiade atfedilen Nigeh· 
banc<lık. keyfiyeti meamuat ve rivı· 
yattan ibaret bulundup ve Nigehbt.n· 
cılar defterinde ismi mukayyet ve 
51.ıleyman Şefik paşanın yaverliğinde 
bulıınmuş olan lskendeııonlu diter 
bir Hami efendi ile iaim ml)fabeb& 
tinden dnlayı .... •e şllphe altındı 
kalmıt old~ı.tnu ve Anadoluya gel· 
mek tizre müracaat edop muvaffak 
olmadı~mı memleketini sner seciyeli 
temiz a1ılaklı bir zobit huluıı<luğu Te 
bililıare iııifa ile çel<ilerek hiç bir 
vazife almam88ına n~zaran mezk:Cir 
cemiyete mensubiyetine hiç bir suret· 
le kanaat getirilmemiş ve imali mil· 
!iyeye muhalıf bir hılüharelcetı de 
görülmemiş olduj!;u anlaşılmı~ ol· 
makla lıokkındaki karar.n refine 
muttefikan karar verilmiştir. 

Ali karar heyeti riyasetinden: 
İşıtal ~snasında Fransızlar tarafın· 

dan Kilis polis memurlu~una tayin 
kılınmasından dolayı heyeti maheusa· 
ca lıidemal devlette ademi i&tihdamı· 

dar in11n, hayvan var11 hep bird~n 
nynamajta batlarlar ... 

Bu rakı ancak Ali uyandıj'ı za. 
man nihayet bulur. 

Şehrazat tatlı bir rilyadır. 
Aynı zamanda filim büyük bir 

muvaffakıyetle vaz'ı sahne edilmit· 
tir. Bu münasebetle filimde bıtlıca 
kadın rolünü yapan tıilzel artiıt 
Aıneı Pctersonun rcamini dercedi ... 
yoruz. 

ŞEHRA.ZA.T ılSylediA"imiz gibi 
Garpta btıytık bir rağbet kazanmıt 
bir mevzudur. Filmin dekorları te
mamiyle şarklı.arı ve nefiıtir. 

Filmin temıili esnaaında ıalon 
nrkeıtiruı Garp 11arı muıiklyesinln 
en güzellerinden biri olan Ruı bes· 
tekıirı Kurzakofun "Şehrazat,, iıimli 
eıerini çalmakta ve ayni mevzudan 
mülhem olan bu mu.ıki eHrin te· 
ılrinl I:.:rkat daha •rlhrmaktadır. 

Hasılı "Sebrazat,. filmi tatlı bir 

na karar verilmiş olan Kilis muha· 
sebei hınusiye tabıildarı sabık Meh· 
met Orbaıı efendi iKal esnuında 
alelusul müracaatı llıerine kayma· 
kamlık tarafından poliıli~e tayin kı· 
lındıgı, Fransızların bu baJ>ta bir 

gilna niifuz ve tesiri olmadığı, poliı 
bulunduğu müddeıçe hiıeiyıtı milli· 

yeyi rf'neide edecek ef 'ıli göriliınediği 
ve Amlli milliyeye muhalif biç bir 
hareketi olmadıtı tebeyyün eylemit 
nlduğundan hakkındaki kararın refi· 
ne mUttefikan karar ffrilmiftir. 

Alı karar heyeti Riyasetinden: 
Şilenin kuvvayı milliye tarafından 

tahliye odiimesi tizerioe Şılede kala· 
rak ve jandarma kumandanlığinı de· 
ruhte ederek İngiliz iıgal kunetlerile 
teıriki meaai etmeıinden dolayı 11· 

keri 11"yeti mahsusunca nispeti aske· 
riyeıi katedilmış olan Şile alızı aoker 
şubesine memur piyade 1 ızlıııı Fet
hi •fendinin Şilenin tahlı~e ve hu
kılmetsiz kalması gibi biı zamanda 

ahalinin israrile ve şube ı' ·sinin emri 
ı.izerine asayişi temin ve lsl'f mları Rum 
eşkeyasının taaruz intikamından etmek 
üzerejandarmı kum•ndanlığı veklletini 
ifa eylediği ve bu vekıileti zamanındı 
İıliim ve Rumlardan mUrekkep bir 
kuvvei inzibatiye teşkil ederek asayi
şi hnenU muhafazaya muftffık oldu
ğu, bir fenalık zuhuruna ıt'eydın ver· 
mediği lstanbuldan kaymakam Te 
memurların a\'deti ile bu muvakkat 
vazifeyi terk ile şube her.!tile İ•tan· 
bula geldikleri, İngiliz i:jlSl kuvvet· 
lerile birlikte çalışmadığwe hadiıe· 
den evvel de kuvvayi millT'yeye mer
but ve ona hadim bulunduğu ve tah· 
!iye esnasında çıkmaları için bir emir 
verilmedii:ii ve iiıniili milliyeye mu· 
halif hiç bir hareketi ız:örtılmrdi~i an· 
laşılmakla hakkındaki kararın ret'ine 
ekseriyetle karar verilmiştir. 

Ali karar heyeti Riyasetinden: 

.... ::.o.. _____ b.t~ Bup• :1 üzerıne etrafınrla naka ~ riivavı anlı 

Hıkk: ndaki heyeti mahsusa kara· 
rının ref'i için heyetimize müracaat 
eden Şehzade başında bozıluğ•n ke
merinde N: 188 hakin sabık ihtiyat 
mııllzımlarından O!man ı·ğlu BilAI 
Basri efondi mAzkar adre•te buluna· 
marn•§ olduğundan yeni ad.,ıini hey· 
Pt: 111'ırp lıı]d rrrP~ı. 

llJJ ır'fFaı@.aı,0 Uk\dlam 00 ıreışaıır©.1@_~_ 
*Bır giinllık vak'alar - Çarşamba· Frat nehn"nde nııı Köklü kövünden Bekir otlu Ham· 

diri ôlduren bir kişi adliyeye veril· 
mıştır. 

seyrüsefer - ,. __ 
Vilayetimizin §İmal ve garp 

hüdudunu teşkil e<len Frat u~h
ri Grabbuluatan Olbuşa kadar se· 
yri sefaine müaaittir. Harbıumu· 
mide Almanlar bu sahada bir 
çok gaaıbothr işletmişledi. Bu 
gambotlardan bir kaçı hali!. met· 
ruk bir halde Birecik civarında 
durmaktadır. Bu gün ~lalatyanın 
Pötürg, Kahta ve Adıy•man ka
zalarile Diyarbekirin Çermik ve 
Urfanın Siverek, Hilvan Yaylak 
ve Bırecik kazalarının mahsul!tı 

bu nehir üzerinde işleyen kayık· 
!arla naklolunur. 

Dünyada Seyri sefoine müsait 
nehirlerden edilen istifa<le pek 

mühimdir. Buyle nehirler; demir 
yollarımı faiktır. 

Bir iki tarak dubası ve saglam 
yapılacak kayıklara raptedilecek 
motörlerle Lugün yapılmakta olan 
naldiyat kolaylaşacağından sarfı 
nazar nehirin her iki sahili derhal 
ıenlenecek tir. 

Bir kaç sene eve! Malatya viJa. 
yetince Frat nehrinde fenni vesa
itle naıdiyat yapı!masına teşebLii3 
edilııııştir." 

Bu teşebbüsün tazelenmesi 
Frat sahiJlerini cennete çevirebi

lir. Bu günkü muauaın harabeler 
ve asuı kadimede gösteriyorki; 
Frat sahilleri evelce şiındiki gibi 
bom boş değildi. Sahillerin ınaınu· 
riyeti hep eskiden nehirde faıla 

nakliyat vasıinsı bulunmasından 
ileri ge li yord ıı. 

Her halde karşımızda akup gi. 

den bu mubarek sudan edilecek 

bin bir isiifadedıln en birincisi ve 
en kolayı nehirde fenni vasıiti 

nakliye istimalıdir. Buna muvaf. 

fak olacak zat; halukaten bu lıava. 

!iyi ihya etmiş sayılacaktır. 

Filimn arapları 
Hayfadan İngiliz gazetelerine 

bildiriliyor: Buradaki müslüman· 
lar tarafından aktolunan muaz· 

zam bir mitingle verilen kararlar 

üzerine neşrolunan bir beyanna· 

m"de yahudilerin silahto.n tecrit 
edilmesi, Filistind e bir parlamen· 

to teşkili ve Bıılfour beyannamesi· 
nin gerı alınması talep olunmııttur. 

Deyli Meylin Kudüs mııhabiri 

dahi son vaziyete dair §U malumatı 
Viırmiştir. 

On gündenberj bir fırın gibi 
ateş içinde kaynıyan Filistinde 
vaziyet §İmdi biraz hafifleşaıiştir. 
Maahaza Hulen gölü civarında 

bedevilerin taha~şüt etmekte o]. 

ma&l endişeleri bab oluyur. 
Bir iki haftadanberi tatili neı· 

riyat eden yerli gazeteler yeniden 
çıkıyor. Yahudi gazeteleri lisanla
rını tutarak aşırı gıtmiyor. Hatta 

bunlar bir hayli yahudinin bayatı 
gene araplar tarafmdan kurtarıl. 

mış olduğunu kaydediyor, 

Maahazıı her iki ırk yekdiğerine 
şiddetle kin besliyor. 

Filistindeki lngiliz komiserinin 
talebi üzerine müstem lekilt naza· 

reli bir tahkik komisyonu te~kil 
ediyor. Bu hey'et Eylül zarfında 
Filistine giderek kanlı hadisatın 

esbabını derhal tahkik edecektir. 
komisyonun reisi Singapor müs· 

temlekesi sabık baş hAkimi Sir 
W 11ter Shaw olacak ve ua olarak 
üç muhtelif fırkai ıiyaıiyeye men. 

sup üç meL'us intihap olunacaktır. 
Komisyon Jngilterenin manda 

vaziyetinin, tadili hakkıııdı tetki
katta bulunmıyacaktır, 

Alman propagandası 
Fransız gazeteleri, zeplinin şe. 

yahatinden bahsederken: .. Bir ba· 
!on bütün Amerika efkAart umu

miyesini Almanya IPhine çevirme· 
ğe kifayet etti; Almanya için bun· 
dan daha mllessir bir propaganda 
sililhi tuavvur edilemezdi. diyor. 

+:·Çarşambanın bekçep:iz köyUnd~~ 
\1ehmet Alı kızını ölctüreıı bir kı~ı 
atlliye'e \enlıııışlır. * Nitnenııı Kozluc, köyıtndeıı :;;uk· 
rlıyü ölduren bir kişi sdlıyeye \dtil• 

ıııiştir. 

* Ordn hapishanesinden kaçan Gn• 
raz köyündan zıpır oğlu ~lu•tafayi 
öldüren :\lehmet adliyeye verilmiştir. 

• Bart' nın meclis mahalleıinden E· 
leci oğlu mustafanın evine ateı vere
rek iki evin yanmu: na . ebep olao 
Talı>ın Efendi kızı :;iükriye adliyey• 
veriJmiştır 

*Ordunun Çırmar kvyünden Huao 
oğlu İbrahimi oldüren bir kiti adli• 
yeye verilmi~tir. 

il8 Erbaa mıııtakasında on beş ııe
nedenberi şakavet yapan Beldağlı iz· 
zet ölü olarak yakalanmıştır. 

• Gumüş!taneııin Ziğana dağında 
yolcuları soyan Hç ki~i adlıyeye veril· 
miştir. 

*Kızılcahamam kazasının Karavi· 
ranbala kqyünden Halil oğlu Ahmedi 
öldüren bir ki1i .adliyeye verilmi~tir. 

• Çorumu o 'ı eşılova köyıınden olup 
uzun zamandanlıerı asker kaçaitı ve 
aırkat faili olarak takip edilen iki ki
~~den birisi .ölü, diğeri sağ olarak 
sılAhla rıle bırlıkt, yakalanmı~tir. 
~ Kmlcahamanı•n Çırpan köyilnden 

.\1uslu oğlu Ahmft.!i ttld:ıren bir ki· 
şi adlıyeye \erılnı:tıır. 

Bsrttııın :;iarkoyllnden !.mail oğ• 
lu .'llu•tafayt yaralıyarı bir kişi adli· 
yaye verilıııi~tir. 

~enehrırıin Y erğene ktlvltnden 
Hacı Alı oğlu Ha<anı olılür~n iki 
kişi adli) eye verilmi~tir. 

Akçaabadtn Akii kövUnrlen Sofu 
ogollarından Ali Dervişi· öldllren iki I 
kiti adliyeye verilmiştir, 

1 
Acıb.yamın Kara Höy k kr.vün• 1 

deıı C.ık~·e o~lu Hüseı iıı kamı ı\y~c
yi öldüren uç kiıi adliyeye ,·crilnıiştir, 

Bucak kaza· tnın Yuegil köyilndm 
Mehmet o~lu Alinin evini huarak 

Aliyi yaralıyah ve zorla bir teneke va
(l;ını alan üç kişi adliyeye verilmişİir. * Hastalanan aslanlar - Gç dört 
gön eve! Konvoya j!'elen "Lafurftt" 
vah~i hayvan lilubiyal kumpaııvas.ıım j 
aslanlarındd sari ve mühlik bir hu· · 
tall~ın m~vcut hulıınılu~u anla~ılınıı 
ve hatta uç ••lan' n da bu hastalı ktaı:ı 
öldutil '1llmü ilr. 

Kumpanya mensuplarının verdiği 
izahata nazaran hayvanlar bu huta• ı 
lığa \!ersinde tutulmuşlar ve orada 
baytarlara gösterılmişler.,e rle ba ta• 
lıkları te•his edilenıemi~tir. Evelki 
gece de hasta olan aslanların bir. 
kıemı halkı tethir edilmiştir. 

Nihayet kumpanya tarafından ıı
lanların muayene VP hıstılıklaı-ının 
teşhi•i i.çi.n bir .kaç haylar ve hukil· ı 
met tıbıbı Zıhnı be} davet edilmi:ı,' 
Zinoi B. ölmüş bir aslanda icra ettiği 
fetlıimeyit ameliyesinde hayvanların 
ıaıurrei mlttekayyiheye mıııap oldujtıı 
görülen nıil..roplardan anla~ılıııış ve 
diğer hasta hayvanların tedaviııı ipo· 11 

dor ve iıpirtolu me~rubat ıle yapıl· 
mııtır. l 

• Feci bir cinayet - Erkiletın Meıı
şete köyünden ıağır oA;ullarınılan Vtı• 
teveffa, deli M~lımet lızı 7 yuh,.n· ı 
d•kı :;ıerıte koyun yakınındakı bır 1 
m11ır tarluwda ölü olarak bu-en• ı 
muıııu. 

Çocu1?u11 ne maksatlı katledildl·ı· 
ği henüz tespit edilmemit ise ıle bir 
vahşete kurban giıtii(i anlatılnıakta· 

dır. Çocuk boğazından bıçakla bir su· 
reti feda ve \ah~iyonede keailmit V'O 

ceoedi kantar içinde m ısı tarlasında 
bırakılmışt'r. Faiı•~rinin derdesti için 
tahkikatı şıddetle devam edılmektı. 
dir. Bu canvıoıların hemen derd"tıfe 
kanunun pencesino teslim edilmeleri· 
ni jao..ı.armrm.ıd ı:: bek~iyC\ruı, 

• Dank te'ıJ;keıi - lznıirJıı .'\· 
1 

sansörden Ka.ata~·a Bahri babava 
kadar olan mı ııtakadı Darıl lıastalığı 1 

icraıi hükilm ettiği haber alınmııtır. 
Doktor Leon e fendi namında biııl 

Karataş!• muayene ettiğı iki tı..stallll 
Dank maraıı görmüş ve diAer bll' 
hastayı da muayene ed"rkeıı (Dank) 
hastalığının bıi mıntakada Hrl Jıjt 
tekilde devam ettiğini söyleıııiftir. 

Hutaların Dank hutılıaıada ff1' 
rtıldtığil veçbile vucutları ndı 1tr.rını-' 
batlı ıiYilceler çıkmaktadır. 

Memleketin sılıhl vu.ivetine eJıaır 
miyetle temas eden bu ~eaele halc
kında dün Sıhhat Te İçtimai ~ııaVe" 
net müdürlüğünden tahkikat yaptık. 

Sıhhat ve lçtımıl Muavenet mil• 
dtırlüğu, memleket dahilinde boyl~ 
bir haatılıAın icrayi hükılPI ettı'1 
hak.kınd• hiçbir malilmatı olmıdıgıııı 
vo hastalık ta bulunmadığını söylr 
miştir. 

Meseleyi doktordan tıbk.ik içİD 
bu hasblığın mevc11di•İetini ,öyleyell 
doktorun iımini alr:ı .şı&rılır.. ,. 

Maaınafih blıimıle hıJ,er atdııııııı 
·erd• göre I<aroıa~ seınıind~ 1'"'. evı bıt 

yatan hı_ıst.•lırda (Darıl;) ar .. ı 
göstermı;tır. il• 

Sıhbat ve içtimai muı!enet 111 
dUrlü&:lnııo bu ıı~ chemmırot "r::; 
sini ve hasıalıkıa m .cırl~le tedlıır 
~lmaa nl 



Askeri ~iJına· 
kasa ;ıanıari: 

1
.. .. ............. ...... 
...... F:~:L:'}i:"M:~:k&ı:;t~::ı:~~İma i 

komisyonundan: i 
~ ..................................................... ... 

Y erli .. 111ulatından ikiyüz bin metre Elbiselik kumaş mııbay~sı kapalı ~11.rfla. mi.ina 
lr&t1ya konulmuştkr. lhale~i 28 Eylt.11 • 929 tarihine müsadıf cu.~arteeı !laat on 

cltirt :!:ıuç•tur taliplerin şartname ve numunesini ~örmek ilırf' her gıın Ankara mer
ı. 1 • . ı n nRktt"' vn i .. tirak <'<lrc·r•klrrin o ıriin ve 
~ez satın ı ma komıgyonıına mııracaa1 arı ve r u · • . . • ı:-
eaatı.ıı e.,vel teklif ve te'ıııinaı mı>ktupl!l.rınııı mııkbu:ı: ıııııkıı.htlınde ITif'Zkur komi~ 
yoıı riyasetine te\ di ı>) ltllııeleri. yerli mamulltından yüz Lin metre kaputluk kumaş ıniihayaa-ı kapalı zartla müna . 

kuaya konulmuştu~. Ihale!oi 28::1':)'1iil <ı~9. ıa.ri lıiıH' nüi.~~dif nıııınrıc~i ı::uat on dört 
buçu._tur. Taliplerin §artnnıne \C ııuıııune-ını .~orııwJ, lll~t. her gıın Ankı:.rarlıı. merkez 
satıe alma konıiıyorıuııa ıniiracıı:ıtları \'C ıııuııak:ışıı~a 1 ~ 1 nıl- rdrC'rkl<'rın o gün ve ı 
ıaatten eYVel teklif ve teminat mektuplarının nıııkbuı ıııukubilin<le meıkur komi<:\ on 
riyaır.etiae ı.vdi eylemeleri. • • . · 

K ıaıl Calıcak daKi kıtaatın ihtıyacı olan r:n 'e Bulgur kapalı zarfla qıünakasaya 
konınu~tur. İhalesi 23 · Eylül · q29 da saat 10 da Kızıl Cakcllk Ja askeri satın 

alına komisyonunda yapılacaktır Taliplerin Kızıl eııkcıı.k <lak i rnrik.ur komİs) una 

muracaatları. 

t ımirdeki kıtaatın hayvanatı ilıtiprı ol~n .. Saman kapalı zsrOa münaha<:aya konmuştur. 
thaleei 25 • Eylul • 929 Çar~amba gunu snat 14 te lzmirde müstahl~em meYlıd 88• 

tın alma k•miayonunda yapılacaktır. Talipleı"in şartname suretini lromisyon de 
görmeleri ve teklifnamelerini te'minatlari1e beraber lzmirde mezkur "oıı'ı· nmulz . . . " , gyonıı. verme en 

1 zmlrdekı kıtaatın ıhtıyacı olan şeker ve kııru nt avn avrı "arlnan l ı k 1 

:t: k k 1 
. . • . ,. ıe er e ve apa ı 

... milna aeaya nıımıı~tur. halelen 19. h·ıül. 929 Pı>rqcmb .. ·· 1 ~ 30 
Iını.tr: m"atahke k" t 1 k •• ~ e gunu saat :> u m mc'v 1 sa ın ama omisyonunda \'apılacaktır. Şartname suretl,eri 
komieyenurııuzcla mı>yruttur. Şartnamf'~İni aörmek i~tivenlnin komı· a' onumuza .. 

a.k • . k d ki . "" • ., ve mu-
n asaya ı;tıra · e ı>cı> • t>rın Izmirdeki mezkur komi~·rnna miiracaatları 

M na~daki kıtnatln ihtirncı olan f.kmek 1- akaıı 7arfl .. '· . '· 
İh l . 10 10 ' a mımR"!l!•nya ... onmuştur. 

a e.sı • · 929 perşembe günü saat 14 16- ~1 ilas da askeri satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Milasdaki mezkur ,. 0 • . ı · . ' mıB) oaa muracaat arı. 
K ayaeridtki kıta.atın ihtiyacı olan ek:mtk ve sığır e,ti kapali ıarO. münakasıva kon· 

.muttur. Ihaleaı 22.eyliil-929 paınr giinii saat 14,30 da Kayııeri<le ukeri &at:n alma 
komuıyonunda yapılnraktır. Tnliplniıı Kayseritleki nıe1kür komİ!lrnna mnrncaatları. 
A nkara merkez i~tiyacı ;çin kırk bin kilo ı;arle yağı kapalı z;ıf1a miiııaka!>a,Va ko-

nmuştur. lhalesı 14 ·eylül · 929 cumartesi güııii saat 15 te An karada merkez sahn 
alma komiıyonunda yapılacaktır. Talipltrin şartnamı>ııini gbrmek üzre komisyonumuza 
muracna.tları ve teklif ve teminat mektuplarını ihale zemanından evvel makbuz muka· 
bilinde Ankıua nıerkez satın alına ~omisyonuna vermeleri. 

f·i5~ü·~~ü··i:~i~~~d~·~;~~i;;·i~~;;;~~;;~d;;;1 
••!·~·························-·············-··········' S olımıy~:ve Davut paşa kışlalarında teraküm eden yUı lıin kilo mıkdarındaki güb· 

reler pazarlık quretile ~atılaraktır ibale!>i 12 - E)IUl • 929 per~t"nhe giiııü saat on· 
~•D itibaren )apılacaklır. Taliplerin şartııaıne:;ini görmeleri \'C şartnamede ya1ılı 
alu AekildekLte'mjnatlaxivle komiımmmda. · - · K ıt .. t i~tiyacı. i9in 115!459kilo kuru ot vell çeki odun pazarlık suretiyle muba· 

yaa edılecektır. lhalesı 12 · Eylül • 929 Perşembe J;İİnii s:sat on dörtten itibaren 
ylfllaoakttr. Taliplerin şartnamesini görmeleri \'e şartnamede ya:r:ılı olan şt-kildeki te
aKHtlariyle komisyonumuzda hazır bulunmaları ilan olunur. 

T ıııalNeıa&a bulunaR ~ıtaat ihtiyacı .~çi.~ arpa J.:apalı 1.arf uşuJilc ~üna~acaya kon· 
llWfhU. ihale 19·<)-9 .. 9 perıenbe gunu saat 14 tc yapılı.ıcllktu. Tahplerın şartname

liai almak n ittiraiı. etmek üzre Tırabzundaki aatın alma komiıyonıın• nıiiracaatlan 
illrı olunur. 

........................................................... i Mekatibi askeryie satınalma komisyonuıHlan i 
........................................... ~·······~····· .. 
A akeri Mektepler için 700000 kilo arpa kap::ılı zarf ~uretile satın 

aluaacaktır. Münakasası 26 eylUl 929 perşembe günü saat 15 te 
Harbiye mektebi yemekhaneleri önündeki münakasa mahailinde icra 
kıtm.caktır. Taliplerin şartname için mahalli mezkurdaki. komisyona 
mlirk*U.rı ve iştirak için de şartnamesi veçbile hazırlayacCJkları tekiif 
~tarını aaata muayyeneıine kadar miinaka~a mahallinde ilmaber 

ilinde komiıyon riyasetine vermeleri ilan olunur 

kıaaa. 
KHo 

<• ·:· + 
SOOoo : Topcu AtıQ Mektebı' ~IVv.. " ve ölı;ü taburu içın 

"1V\IV : Maltepe list>si için 
IOOO : Halıcı oğlu liat!sİ için 
M)OO : Gülhane Hastanesi için --61000 

lalida oıahnllerile mıktaıları muharrer 61000 1 .1 ~ . . 
olduğundan bir şartuameı.le oldu lıaldeğu tekrar pllzar~:~,7 ~~n~a~. l~latı 9~a9lı r.giiriılmii~ 

r:. ı H b' · :\lekt b' · -'·h . "' .ı:.) u · - Juıııuıtl' .. t oiinü saat l> ı e ar ı)e • e ı }em°" anelerı önündeki 1 ' 11· h . -.,- · · · k • · mana ı ma çu"unda ıcra 
kılınacaktır C:.nrtnamesı ıçın omısyona muracaatları ve \gtira'· .. d - -

' 'f"' · - 1 "Y "' ıçııı e pazarlık malıa l 
u.de hulr bulunmaları ılan o unnr· . 

·:· ·:· . 
Kilo 
2000 : Keten T ohunıu 
9000 : Burçak _ . 

Fentatbikıt Mektebi giivercinleri ırın b~l~da cıns. ve mıl~tarları muharrer 2 ka. 
lem Yem nıilnakasasıııda talibi mlıur etırır.ıhgıııPeıı ). ııır. ayrı ay.rı şartnnıııeclt- ulr.r:tk 
pazarlığı 17 • Eyliıl . 929 salı giinli ~aıııı 15 Je llarbıyt• Mcktebı )eıııt>klıaııeleri oniiıı 
deki mahalli mahsusunda pazarlıkla satın alın~cııktır. Şartnameleri ıçuı k nıisYona 
muracaatları ve iştirak içinde pazarlık mahallıııJe hazır bulunulması ılan olunur. . ·:· . 
~uru ot Saman 

Kilo Kilu 
80000 60000 : Harbiye Mektebi için 

140000 110000 : Suvari 
ıaoooo 70000 : Topçu nakliye mektebi için 

4700 J-!~lıcıoğlu mektebi lisesi için 
2600 (.ulhane Hastanesi i in 

6:;oü0 Topçu atış mektebi ile Ölçme taburu için 
5000 Maltepe lisesi « 

110000 Baytar Mektebi 
4000 3000 : Tıbbiye Mektebi « 

5.~00 6000 : Haydar paşa Hastanesi « 

50000 40000 : Piyade atış .Mektebi 
ı 2000 7:500 : Kuleli lise!'İ ve orta mekteb" 

&lada mahal ~ril6 hizalarında mıktarları m:harrer Ot ve Sam9,11 ôtlar 3 )e 
Samanlar 2 şa~tnaıned~ oldukları ~alde son gali görülım fiatlarından sonra tekrar 
pa~~rlığı .ı.ı • Eyliil 92Q Cumart.esı giinii ııant 15 ıle Harbiye Mektebi yemekhaneleri 
unund kı mahallı . nıalı~u,-uıı<ln 1•'ra kılın•caktır. .,,.artııameleri i~in koınisyonuıııcza 
nıurac. ıııları '<' '>tırak ıı;ın <le pazarlık: ıuahallinJe hazır Lıılunulınası iJıin olunur. 
A skeri mektı;plrr ihtİ)aCl içirı cCPCO kilo kristafüe Toı feker kapalı zarf surctile 

•etın alınnrııkt r. ~lfinaka~ıı~ı 14 Eylül • 9"9 Cuwartesi ~iınU faat 14,30 da Har 
bi}e ~ ... kkbl )~nıe 1 ane eri nı !ınd~ki ,Miınrl a n ahallıcdıo ~cra ı nacaktır, fıılıplt!· 
ıııı t~ııı ... ı 11 il ı. .. ~(; k 1 dıkı 1 • ı .ı ı H' ıi• ı. i,ı ılı 

Çar;;amlıa iKDAM, E)lfıl 11. 1929 
--------~---- ------

a z 

HACD BEKiR ~C§lde 
Se~~ırısefaln 

a ~ ~ 

~~~ ~cınoo~~,,~~ 
Tlcaret
ha.~esi 

M er:, ı•z Aceııtası; Calata Koprü ha· 

şında Bqoğlu 2:\62 

~uhe Acantuı: :\lea'adet hanı altında 

!tanb11l 2710 _ _._ 

Trahzon ikinci postası 
( lZMİR) vapuru 12 Ey

lul Pc-rşembe ab~amı G~lata 
rıhtımından hareketle Zon
guldak İnebolu Sinop Sam
son Ünye Eatıa Ordu Gire7 

son Trabzon Rizeye gidecek 

.lPiiGALiiDA 
ı ................. 1·· .......................................... 
ı 

Veni bir şulb>e <dlaha açoyor. 
ve Of Trabzon Polathane Gi 

reson Ordu Fatsa Samsun 
Sinop lneboluya uğrayarak 
gelecektir. 

Memleketin bu en şeker eski ve nıar11f 

nefis mamulatı 
lzınir sür'at postası 

bu ticarethanesinin en 

(GÜLCEMAL) vapuru13 Ey· 
lı11 Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da İzmirden ha
reketle pazartesi sabahı gele
cektir. 

Vapurda Mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. -l..ıüks J(ARABIGA 

Postası 

Şefkat VAPURUNU KARA 
BİGA po:ıta hattına tahsis eylediği
mizden namını BİGA YE tebdil 
~!edik her paı:,a.ıtu.i.\!M peraemba 

günleri muntazaman saat 18 de 
Galata rıhtımından har~ketle 
Tekirdağı Merefte Şarköy Kara
biğaye ve avdette ayni iskelelere 
uğrayarak gelecektir. birinci ve 
ikiuci ıınıf kamaralarla ğüverte 
yolcularının istirahatını temin ede
cek yerler vardır yolcu ve yük için 
müracaat mahalleri Galata Çinili 
rıhtım han 2-K.·1-N. telefon Bey
oğlu 573 ve Galata busfur han 
1-K. telefon Bevoğlu - 2814 yolcu 
bileti avpurdada kesil~r. -------- ---------Z ı\ \ i - Anılli ıkoluide:; namına Is

·-' taııb•ıl ıtluılfıt Gıimriığüııün 2Hıu:3 Nu. 
11-Tı•,rinisııııi 1/>fl tıııihli ];).!. lira 40 ku· 
n.,: 11k dipoz't• ıı.-,: 1 u1 ~•'ııt'dİııi zayi ey
h\'m hiihlll'ô \O>jlllT. 

1 sıanLui icr .. ılairc~iıııleıı : Galatacla tü· 
nel sokağııı<la yeuicami caddesinde 43 

i\o. uıağazada mukim iken elyevm ikamet· 
gahl meçhul bulunan lıı.aryola ve sandalya 
taciri ~larko Kaııeriye :efendiye : Turner 
I.imted şirketinin mabkC'mf.'İ asliye ikinci 
ticıırrt ılain-iııılcn lıin yüz seksan dokuz 
lirauırı µrote•tu tarilıırıdeıı itibarerı yüzde 
beş faiz ve ücreti wk.ilat olarak takdir 
olunan elli beş lira ile mc~arifi muhat,e-
nıe olaıı 64 lira 4 kuruş mesarifi muha 
kenıt•ııin ııi~het daire,-indc talı:-iliııe 
nwtl'rlair 24 · E' liıl • 1928 tarih ve 
927 - ~:n5 adet ve 414 No. ilam lıerai 
iıııaz dairenıize tevdi kılınarak namınıza 
tastir kılınan tesvi) ei <leyine da~·eti mu· 
tnzamıııın hulıınan ilıbaı name ıkametgA· 
hınızın mcı:lıuli) dİ lıa-l'hile telıliğ olun-
ma) arak ilti.ııeıı tebbli(!'.at irra::;ına kar:ır 
v • ı.ir ~ı~ihi jlin~tibeceıı,;;~ 
bir ay u.rfınCia 929 . 8875 ticur:t -dos)'a 
mımarasile daireye bilmuracaa tesl·iyei 
deyiıı etıneıliğiniz ve ya tehir ieravı mu· 
cip bir dİ\ectğirıiz olJuğu taktirde d.-r 
mc\an e)·leınediğiııiz suretle gıyabınızda 
icraya dcvRm olurıarağı nı~lıımu nuz ol· 
ma ve birinri ilıbarnnmenın makamına 
kaim bulunmak üzre illnen tebliğ keyfi· 
yet olunur. 
~----~~~~---~~~~~~ 

S u ltıın Ahnwt Sulh mahkcme~inden : 
) usııfııki Ffemli tarafından Keıııalivı·li 

Ali F.fenıli aln hine ikanıe olunan davanın 
cerf')anı nrnhakenıesiııde müddealeyb Ali 
Efendi naınırıa tllstir kılınar: davetiyelerin 
i~arııetg!i.lıırıııı meçhul b~lunmasındaıı teb· 
lığ ı•ttirilemeırıiş ve Polı~çe ıcra kılınan 
ıalıkikııtta da tayini ikametgah mümkün 
olnnıı)arnk bittalep bir ınah n~ii<l~etle ila· 
nen tebli~at icrasına karar Yerılmış bulun-
du~unda11 ye,·mi muhakeme olan 21-10-929 
Paiartecı saat 11 dt" mahkemede ispati 
viit:ut etmeniz \eya lıir \ekil gönderme 
niz aksi tal\dınle icrayı ıııulıak.eıııeyc gı

) ::ıbPn d•'' anı olun:ı.cağı h<'}&n olunur. 
---~~~~~-~~~~--

şııt lıııııe~i vı·.; ıılı lıJLırh;ııcııkları teıdıf mektuboı. .otilll rrıuayvcııe:0ine kadar Müna· 
k'\~:ı ıııalıallindekı koıııisy~n ınezkôr ri)ıısetine llınaher mııı< cıhilinde ver!lleleri ilan 
olun.ır. 
~ ın ıı, ·, l ·Llı'hi için ,";l) u<lel thnııh dolap ahı i ıııiirakn~a ı;ı r~tile :alın al'.ııac:ı ktır: 
u Ilı. lr~i l:l-rylii'.CJJl Per;;;cn ıe güuiı ~ •. .ıt l.t.,.m da Jıarlıı)e ;\ldd· hı )Cmeıdı:mderı 
ur iinJı ~ i ~ hina 'rn-n nıa 1ıallınJc icra kılıııacaktır . 'l'aliplnin ~artıı:ııne İ<;İn YC dolap 
nııınuııesi i ııı ı omi•yoı,unıuzıı. miiracaatlan iqtirak için dı· Miinakasa ınahallinrle haru 

bulunmaları il~ıı oh ııur. 

A k• rı \]eidı•pıtr ~iıı 30000 kilo Bulp:ıır ı,apalı ıarf ~ııreıilt> ~atııı aııııac~ktır .. ~.1i~.
ı a"a:,ns l7-t•dü1·929 :::-Jlı guııü sa.ıt 14,30<la ll:ııhi)e lehtcbı )<'nwklıaııt'l<'n onu 

nc1eki l\lüııaKa~u .rnalı.ıllirıde icra kılınacaktır. 'faliplerin şart•ı:ı no \e ııı;,ıııuııc i iç n 
komi·\uııa ınur:ıcrnt'ıırı H~ iştirak ıç~ııde şartııanı~ i \f'Çhıle };azırlayacaldarı teklif mf'.k· 
tuplrırı~,ı nıli•ı l f' ilıııııher mııkıılıiliııde komi } on ri)n etin \crıııeleri ilitn olunur. 
·····~··~ ............................ ~ ..................... , .. ~ .. . 
! Deniz satınahııa kotnisyonundan i 
t. .................................................................... . 

~Iil11 :NI iidafaa vekaleti lstanhu l deniz fabri
kaları uınunı ınudürlüğünden: 

Pazarlıhla imal ı-ılı\ .. cek olan bir adet pııtal)aıııu şeraiti feııuiyfülırıi aıılıııak lizıe 
fabrikalar u•nunı 111üdiırlü~üııe her gün muracaatlıırı. 

·:· ·:· + 
Ceuıı kazımı 4 adet ı.apalı ~arfla ihaleı Jr.,ttiyc~i 2. Teşrinievvel-29 çıırş:mha saat 14te. 

Adı t talınıiııi Ki. 

Çehk saç levha muhttlif ebatta 100 43ır39 ) 
• köşebent 255 27066 ) Kapalı zarfla ihalei katiyeıi 

Pcrçinfe, ba~h • 7850 ) 2-Te~rini eıvvel·29 ~ar~ADba 
C1'ata ma eomun • • • 670 ) saat 14 te. • 
Ağa~ vidıı Jöı t k ö~e ba~lı • « 200 ) . 
Mıllı nıi.idafaa vekil.Jeti Jrııiz fabrik11.ları ilıti)acı İçin bal Ja muharrer malzeme hızalamı 
da: p:öste~i!en <ı:ıiıı 'e ı:aatte kapalı zarf usulile ihaleleri icra edilecekt~r. Şıı.rtnamelerıni 
go.rnıeo\~ ısıeyenltrin ye,·mi ihalede mııharrer saatte Kaaımpa§nda denıı satın alma ko
mısyonuna ıniırac:utları, + (• 

9000 'l on B!·kompoze maden kömürü kapalı zarna !halci katin esi JS.9-929 

çar!}llmba &allt 14 te 
1200 Ton Lavamarin maden köuıiirü kapalı zarfla lhalei katıY)e!İ 18-9·929 

çarıamba Eaat 15 te . 
1000 f U lavamariu maden konıurıl kapalı zarfla Jhalei katı))Ul 18-8-929 

. çarşamba "'ıat 15.5 da • 
M .. \I. \ ekaleti Den·z l\u\\ etleri sefaini harbiye ve müessesat için balade "~lıhJ°le~ 

He!,omP,ot.f \'e Lavem&rin maden köıııiırlerı yukanda , zıh giin 'e saat.ta 1 a e erı 
ir.ra erhlece'' t'r. artnıımelt>rini gı.ırmok 1i1tiyeıılt>rin -.e • •r gün '\icrnıek ~steycnlt'!rın 
,~\mi ihnledt• ıı uluı rer ~.ıaıı11 Kasım pa~a<la dt-.niz eatın alma omı \ oı un.. ınura 

·' 

şnhede teşhir edilecektir. 

Akşehir sevkiyat 
münakasası 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
Akşehir istasyonundan mülhakat? se~kolunacak mamullt v_e le.~•.: 

zımat münakasaya konulmuştur. Talıplerın 16·9-929 Pazartesı gunu 
saat on buçuğa kadar Galatada rnubayaat komisyonunda bulunmaları 

1- .. 1,,... l ı 1• Tiyatro, sinema J 
Şehreınanetı ı an arı • 

·------~· Ş ehremanetinden : Çöplerd-
en ayrılacak paçavra,kemik 

ve sairenin depo edileceti 
mahaller ile bu işlerde çalı· 
şacakların ve kardaj fabrika
larının şeraiti sıhhıyesi hak
kındaki talimatname resmi 
gazete ile ilan edilmiş olmak
la alakadarların malumu ol -
mak üzre ilan olunur . ....................... 

l ı;tanbul Beşinci icra memurlu!fundan : 
Cevdet Hakı..ı Beyin hiıı dort ) üı kü -

sur lirıı alacıı~ıııın tediyesine kefili icrai 
ZPki Be~· bin \lustafrı Efendinin hamule 
ve yolcı; nakline ınü"ait iki yüz ton ha· 
cımlı ve ahı yiiz bev~ir ku\·,·etindl' tıir 
Torprdo ınakın•·-ıııi ııııılıtevi • A) DiN • 
Ynpurunılaki ııı; rubu hi~-eli derununda 
bir Konıpauııd kazanı ve Za) s çift dür bin 
üç Admiralı) demiri maa oıı be~ kilit 
zencir, bir 1?tılvafisku nıet11fores, ıııaa takıt 
lıir ırµ;ııt, ik.i 'inç, hir \e iki <;ift caukur· 

.Milletde 

Ferahda 

: Şevki B. Komedi Dram 
l'e varyete 

: Komik Cevdet 8. Ye 

Ana1tas balesi ve Taraa• 
nın kizı. 

lukilapta : üs• udarda Beyleroğlun· 
da Hissei şayıa 

bahri 
1 
Feleıneıık 

sefit bankası 
--

Merkezi 
Amstedr am 

G:ılatacla ksraltöY hani clairei nıahsuM 
telefon Beyoğlu. 37ll • 5 Merktıı 

postanesi ittisalinde AlJa,.,mci ban 
elefon lstambul 569 bernevi Bankı 
mııamclAtı ,.~ emniyet kaaal!rı icarı 

taran sırndal. \'İİl ot ııı lıir ca •ı Klll'IRran 7elı·k, 
üç roda otuz ll!,' kulaç !it halat, Lıaroınetnı, •"'!ı!!!!ıı!ıoı~~!!!i!~~!!'!!!i!!i!!!!İ~~il!!~iil 
tnrnıom ero mıı.:ı takım parankf'ta, muhtelif i 
harita. rtuvar ı:aati. otuz anahtar, iki men· ' , 

gene, ımıa kılı!\ uz hir pafta takımı, <lort 
~ı·kiç, siiııg!il p.elberi. tırnak 'e ate: küre· 
ği, kırk «ekiz hatnniye, on dokuz yorı?an, 
otuz •atıık takımı, elli hir çar~f, otuz yas· 
tık yüzü, malOmillmiktar sofra, kadife ma· 

Mrrkc:.İ idarr. B<·rliu 
TPlefon Beyoitlu 247.248-984,985 

, .. iıtanbul 2842.2843 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı ~ı. ııııı ,ıınha 'e kannr" ortiilni, ofra ta· 

kınıı. ıwkiz karlıfo "8lon takımı on iki ' 
sanrlnlya, maa ayna koıı,,ol ve sair ı ' 
e!'lvaıl ıki üç rtUıu lıiese~inin furuh· ----., d 
tuna kanır v~rilıııiı:ı ve birinci nıüaye e- J stanbul icra daire~indeıı: Galatada tün.el 
. . · · · ' · ·· , d · 19 · Ev· k • ı · · d A ~ " 

61 ıcrn olunup ıloocı ıouıe)e e>ıı • so agınl a )enı camı caddeı:ıin e -N ,.o. 
llıl. 929 J'n~ı ııılıe giiııii saat ondan .. ~'.1 ma~nzaıl" mukim iken elyPY!TI ikııml'I., lı> 
ikive kaclar tamir için l1nkapsnı kbprusu· meı;hul bulunan KaQölıı ve ı::anl:fal)aCı 
ne· vakm kalafat mahalline bağlı bulunan Marko Kı;enariyos efendiye; Üitratiadeı 
me;kıir vapurda icrası mukarrer 01'.luğun· efendinin Mıı.hkemei aııliye ikiııci •icarııt 
rlan talip olanların yevm ve vaktı ;;'~~i duire~iııden aldıj!ı 4 }fazirım 1927 tarlb 
kOrda 'apurda bu.lun.~Cll~ memur\, \ı ve li26-l227 ıle !"o. 408 Ik· vıi liranın 
}{ıfat .Bı>\e bin ikı yuı: lıra pey a çe::ı e 25 te~riıııc\ 1 1926 tıırilıinden ıtı~-aıea 
nıürncaa; eylemeleri ilıin olwıur. yüıde be~ taız ve yuzde beş üoretı ·~ • 

kiilet ve bin bt.ş )UZ dokm kurut uıparıfi 
muhakemenin tahailıııe ,.e haczi Jll~\·ıuu~ 
tasJil ınıı mtitedııir bulucao ifilll t.erJyı iınosten Ye Kosti Efendilerin Beyoğ· 

D Junda Tango birahanesi sahibi Yani 
\'elendiros Efenıli aleyhine ikumc eyledik· 

leri C§)a istirıiad to~\ t il1erine mumı;ileyb 
namına tııstir kılınan davP.tiyeye elyevm ika· 
ınetgnhımn meçhul bulunduğu mtiba~ıri 
ıarııfırnlaıı verilen şerhten anlaşılmış ve 
bcr ınııcihi talt:p bir ay nıiid<letlc iliiuen 

tebligat icrasına , arar , erilerek emri mu· 
hakeme 12 • 10. 929 Cumartesi uat OD 

hire talik ktlınm\Ş olduğundan yevm ve 

cın .. t mezkCıı da miıddei..-ılc} hin bizzat vey~ 
tara[ından 'ckilı m ıbııdtlak gundernıedığı 
ıakdirde muhakemesinın gı}aben riıyet 
kılınacıı~ teb k n ı n kaım olmak 

. d' kılınarak namınıza 
infaz .Jııiremıze tev 1 d t' 

. k 1 ve tesviyei deyne ave ı 
tastir ı ınan 'k 
mııtazammın bulunan ibba~namebl1.,"amlet· 

huliyeti basebıle te ı,, 11 U• 
aiibınızın me~ . . ı.-
" d d il An en te lılığnt ıcraeı na l\.r 
naına ı~ııı an . . J . · 1 .1 . tı'r 'farilıı ılii.n ıııı ıı ı •art:n 
rar verı rııı~ · . 

29 
., 

'h bir ay i-;inde ıcra}a 9 • 8Hı8 
ııı a}et b 
d numarasile mürar,aatla orcunuıu 

osya · d d 1 diAiniz ve ya ıcranın •ır uru muı 
verme !!!o • 'k . d' . 
içın mahkemeden .Lır vesı ~ getırme ığı • 
niz takdırde gı)abınız<la ıcra)a <ltva111 
oluııac.ağı haberiniz olmak ve birincı ih
barnamenin tebliği makamına kaim ı.. 
lunmak üzre ilfln~n ıchliği ktı) fiyet ol.a-



' 
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KEfALJIN , b•• .di1 v• hır türlü' ağrıİ;ıra k•• ·u. ______ , 
- DOKTORLARA SORUNUZ 

SA' TMIKALSiN . 

:::: : ::.:::::: :: :: ~ ~::.: ::: : : ::::: ··: .. ::•!• ••• 

liOMPWİ .... ,KA,r:.TOZ VE GRANULE 
6ünd• J ed•I •JIMot 5 kufik · 

ocuhlara msıf\ 

Yü s Me tebı 
üdürı·· u e 

Bu sene Yül(sel( Mühendis mel{
tebine lise mezunlarından ( 80 ) 
efendi mecani leyli olarak alına-
caktır. Kayıt ve l(abul müddeti 12 
Teşrinievvel 929 tarihine kadar 
emdit edilmiştir. 

Enzaıro 
Muhterem ehalimiıin sıhhatini nazarı itbare alarak fevkalade 

dikkat ve iti11a ile işlemeğe başladığımız ve sıhhatini seven ve 
koruyan münevver halkımızın mazharı rağbetini çok az bir za
manda kazandığını ispat eden fevkalade 

!Büyük ada rakı 
glSrdüiü teveccühten dolayı şimdiye kadar ŞIRAK firması 
altında çıkarmakta olduğumuz KO~\"YAK, VOTKA 
ve ROM u da badema BÜYCK ADA firması altında .. 

piyasa ya sevketmekte olduğumuzu muhterem ve kıymetli müş
terilerimize arz ve devamı teveccühlerini rca ederiz. 

BÜYÜK ADA MÜSKİRAT fabrikaları 
•>Glata-Beyazıt sokak numero (35-37) Tel. Beyoğlu 1240~ 

Münakasa ilanı~ 
İstanbul Liman Şirl{etinden: 
22 ve 28 Ağustos 929 tarihindeki ilanlarımıza zeyildir : 
1 - Şirketimiz için inşası mukarrer mavnaların münakasa 

müddeti 14 • Ey\iil • 929 Cumartesi gÜIJÜ sabahleyin saat on 
bire kadar temdit edilmiştir. 

2 - Meclisi idare asgari yüz, azami iki yüz mavna inşası 
ihalede muhtar olmak üzre yüz mavna inşası halıııde 25 ve 50 
tonluklar için ve iki yüz mavna inşası halinde aynı tonluklar için 
tekliflerde ayrı ayrı veya her iki şekilde bir fiat olmak üzre 
göaterilecektir. 

4 - Şeraiti saire evelki ilanlarımızın aynıdır. 
S - Mezkur gün ve saattan sonra teklif mektubu 

kabul edilmiyecektir. 

,, 

DeV!l6iss 

Boyamak iilenıindt> 
höyük inkılap 

iktisadi ve sür'atle 
fırçasız 

Boyama makinası 

Tllrkiye umum scen tssı 

U. B. Seliaıı 
32 Hornsanciyan Han 

Sirke<·i - Istanhul 

Telefon: lst. 3125 

--~- ~~~·~;~~ .. -···~c;;ii-;;· N'eı;;~i •••••o-·~<I(>~ 

i ıstiklil lisesi i 
~ Tam devreUdir. Bütün sınıfları mevcuttur. ~ 
• TaleLe kaydına ba~laını~lır. Her!?lin müracaat olunabilir ~ 
• Şehzade başında Polis merkezi arkasında • 

~·~· ._P •9 Telefon lst. 2534 ········~··· -> iktiıoat \' t>kaleti . 

TÜRK KADINLARI BİÇKİ 
Müdürliğünden : 18 inci ders senesine mahsus kayıt muamelatına 

başlanmıştır. Başka yerde şubemiz yoktur. 

DAKTİLO l\.URSLAlll 
İçin talebe kabul olunur. Adres: Divan yolu 

Ambalaj kağıdı 

K münakasası 
araağac T .. t.. . h' .. d .. ı .., d ı -> • • d . u un ın ısarı umum mu ur ügün en: 

muessesatın afl• Metro murabbaı 40 gram sıkletinde ve 114-82 eb'adında 2500 
· ve 104-70 eb,adında 2500 kilo anbalaj kağıdı pazarlıkla alınacaktır. 

Zabihler ve müstahtimin için yaptırıl_acak 200 kadar vaketa çizme 1:~lip olanların. numuneyi almak ~zere müracaatları ve pazarlık için 
oez gömlek, meşin pantalon, meşin önluk kapalı zarfla münakasaya yuzde 7,5 temınatı muvakkatelerıle 16-929 Pazartesi günü Galata 
konulmuştur. ınubayaat komisyonunda saat 19,39 da bulunmaları. 

ihale 19-9-1929 Perşembe günü saat on bir buçukta Sütlücede 
Karaağaç müesse~a~ında yapılacaktır. . . . 

:\lünakasaya ıştırak edeceklerin bunların her bırıne aıt fiatları 
muhtevi teklif mektuplariyle 400 liralık muvakkc.t teminatl~r~nı ayni 
Ründe saat on buçuğa kadar katibi umumiliğe vermelerı lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamesiyle numuneleri müessese mezbaha 
şefliğine müracaatla görebilirler. 

Gübre ilamı 
J\..araağaç nıüebsesatından: 
Pay mahallinde ve mezbaha ahırlarında teraküm etmiş ve edecek 

oian gübreler mevkii müzayedeye vazedilmiştir. 22-9-929 Pazar günü 
saat üç buçukta ihalesi icra kılınacaktır. Müzayedeye iştirak edecek
:erin yevmi mezkurda saat on bir\l kadar 200 liralık teminatı mu· 
rakkate akçesini müessese veznesine teslim ederek aldıkları makbur. 
le hazır bulunmaları ve şartnameyi görmek isteyenlerin katibi umu
niliğe müracn.at eylemeleri lazımdır. 

~~ FATİHTE ÇARŞAMBADA ~ 
Kız ve erkek - leyli ve nehari - ana - iptidai ve orta 

a i eo amekt 
Ötedenberi tedrisatındaki intizam ve ciddiyetile iştihar eden 

Hayriye mektebinin kız ve erkek k111mları ayrı ayrı olmak üzre 
iki ?ürük ?ina ~ahilinde orta kısım bu sene tamamiyle teşekkül 
etmıştır. Oığer Lıse "1nıfları da peyderpey teşekkül edecektir. Ted
risat Türkçe ve Fransızcadır. Talebesi bil'umum resmi mekteplere 
bili imtihan girmek hakkını haizdir. Leyli kısım bir aile yuvasıdır. 
· Ana, ilk ve orta kısımlarına leyli ve nehari talebe kaydına her 
gün Fatihte Çarşambadaki müdüriyet dairesinde devam edilmektedir. 

• 
Jandarma imalathanesi müdiriyetinden: 

1180 çift çizme kapalı zarfla satın alınacatır. Münakasa lstanbulda 
Gedik paşada Jandarma imalathanesinde 21 eylül 929 cumartesi 
günü saat 14 te yapılacaktır. Teklifnamenin tarzı imlası şartnamede 

, nıünderçtir; şartname imalathanden verilir. 

Gudyer fabrikası bu 
güne kadar 135 milyon 
Otomobil dış lastiği 
imal etmiştir. Bu miktar 
dünya yüzünde mevcut 
bütün lastik fabrikala· 
rının imalatından mil
yonlarca fazladır. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden 

Müzayedesi temdit olunan emlak 
Lira 3,5 Talipleri tarafından teklif olunan bedeli icar : 
Balatta tahta minare mahallesinde çiçek sokağında 3 No. hane, 

uadeti müzayede: 14 Eylül 929 Cumartesi günU s~at on dllrt 
buçu~a kadar. 

Balada muharrer emlak kiralık olup hizalarında gösterilen bedellerle 
talipleri uhtelerindedir. Encümen idarece bir hafta müddetle temdidi 
müzayedelerine karar verılmiştir. Fazlasile talip olanlar son günün 
saat on dört buçuğuna kadar İstanbul Evkaf müdiriyetinde vakıf 
akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Val{ıf ali.arlar 
ınüdürlü~ünden: 

i\1tizayedeye vazolunan emlak 
1-Galatada Sultan Beyazıt mahallesinde mumhane caddesinde 

98 • 159 ila 167 numaralı maa müştemilat Hüdavendigar hanının 
vakfa ait hissesi. 

2- Kdıköyünde Züht!) paşa mahallesinde fener caddesinde 21, 
23, 25, 27 numaralı hanelerin vakfa ait hissesi 

3- Samatyada Mirahur İlyas bey mahallesinde Ali efendi soka• 
ğında 20-26 numaralı hanenin vakfa ait hissesi 

4- Kumkapıda Çadırcı Ahmet çelebi mahallesind:! Gedik paşı 
caddesinde 96-112 numaralı hanenin vakfa ait hisseşi 

5- Şişlide Meşrutiyet mahallesinde Bahçe sokağında 6 No· 
dükkanın vakfa ait hissesi 

6- Galatada Kemankeş mahallesinde çömlekçi sokağında 14·16 
numaralı mağazanın vafa ait hissesi 

7- Galatada Kemankeş mahallesinde çömlekçi sokağında 14·20 
numaralı mağazanın vakfa ait hissesi 

8- Çarşıda varakçılarda 39 numaralı dükkanın vakıfa ait hisse5İ· 
9- • .. 18-37 .. " • • 

1 O- " Sahaflarda 89 " • • • 
11- Üsküdarda Selman ağa mahallesinde Karaca Ahmet cadde· 

sinde selman camisi medhal mahalli 
Müddeti müzayede 30 ağustos 929 dan 21 eylül 929 cumartesi 

günü saat on dört buçuğa kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazolun· 

muştur. taliplerin yevm ihale olan son günün saat on dört buçuğun• 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye 
iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilati hakkında malumat almak isteyenler bu müddet 
zarfında müzayede odasına müracaat e<lerek ecri misil raporlann• 
görmeleri. 

Sipahi ocağından: 
20 Eylül 929 cuma günü At koşuları yapılacaktır. Alakadarlarııı 

Ocağa ve Vilayet Baytar müdiriyetine müracaatla buna ait prograpıJ 
görmderi ilan olunur. _ -=---

Mes'ul müdür: Es'at Mahmut 


