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ın bizden istedilileri nedir ? 

kaldı ise teş Cenevreye 
reddütsöz g· e · ı · riz. 

Ankara, 11 Eylul j 
' Türk - Yunan ihtilafı en hara

retli bir devresinde bulunuyor ve 
gt•nun ye g a ne 
me'selesi hnlinde 
milli ve ecn~bi 
mahafıli işgal 

iyor. 
Görünüşe nla.ı

nanlar inkıtaı ta 
kip eden son 
rünlerde yen i 
bir itilaf imkanı 

orur gibi oldu· 
l : Hakemi.. 

Filhakika, tara· 
f eyn hakem hu
susunda beynel
milel adalet div· 
anı ve ya İsviçre 
konfederasyon u 
rei leri tarafın· 

dan gösterilecek 
bir ve ya müte· 
addit zevatın ha· 
kemllğine müra
canh teklif eden 
Yunanistan, iki
ncisinde mübad· 
elE" komisyonun· 
daki bltaraflann 
hakemliği hak· 
kındaki Türk te· 

cesini anlamak için müzakeratın 
tarihçesini hatırlatmak kafidir. Fil
hakika, Yunanıstanın Lozan muahe 

lifini kabul etti. 
Fakat bu ka· 

darı nikbinliğe 
kafi değildi. Zira, 

(Bu resim geçen . sene hariciye vekilinin avrupadan 
avdet ettiği gün Ankara ısta yonunda istikbali esna-
11nda alınmıştır. ) 

malGm olduğu veçhile her hangi 
bir ihtilifı hakeme verirken hake· 
min kim olacağını tayin etmekle iş 
bitmez. Aynı zamanda hakemden 
ne gibi bir karar isteneceği nokta
sında da mutabık kalınmalıdır. 

Atina hakemden istenecek karar 
hususunda Ankara ile hemfikir de-

lidir • Türkiye , siyasi müza'kere 

ka~ını kaldıktan sonra Venizelos hü
urneu t ki" nden gelen hakeme müracaat 
e ıfini k b 1 d k ·· I ~ - " _ n u e er en şoy e duşu-
~k~::~ 1 " Siyasi müzakereler 

1 1 
e ıığramıştır • Bütün "'me • 

se e er eık' . tl . • ı vnzıye enne 
1 

yanı 

mevcut muahede ve 't"l"f ı ı u name • 
lere rucu etmektedir. Binaenaleyh 
hakeme, olsa olsa, muahede ve itilU-
lann tatbi~ e.dilmemesi mea'uliyetini 
ve bu me ulıyetten mütevellit kül
fetlerin hangi tarafa terettüp etti
ğini aramak için gidilebilir. Türkiye 
bu şekilde hakeme gitmeğe razıdır.,, 

Yunaniııtan son muhhrasında ise 
esaslı noktayı anlamamazlıktan ge

lere~ ihtilaflı meseleler hnkkı~d~ 
sanki ahkamı ahtiyye yokmuş gıbı, 
bunların heyeti umumiyesini, yeni 
baştan mütnlea ve karara raptetmek 
üzer , hakeme vermeği teklif ediyor. 
Aradaki fark kolay anlaşılır. 

Her iki tarafın hakem hakkın
daki tezlerini bu suretle sadıkane 
naklettikten sonra, Yunan muhtı
rasına verilecek cevabı araşbrm&'k 
faydalı olurdu. Fakat cevabın ve
rilmesi ismet Pş. Hz. nin avdetle
rinden onra bir iki günlnk bir 
mesele halini almış olmasına rağ
men, bu hu usta söylenecek yeni 
bir şey kalmamıttır. Zira mübadele 
komi yonuna verilen notalarla hü
kumetin h ttı bareti ilin edilmiş 
bulunuyor. 

Uzun müddetten beri devam 
eden müzakerahn böyle bir netice 
vermiş olması cidden teesı;Qfe de
ğer. Fakat bu netice parlak değil
se biz kabahat atfedilemez, Hü
kumet bir itilaf zemini bulabilmek 
için müzakerntın devam ettiği dört 
be sene zarfında daima hüsnü ni
yet ibr zından geri kalmamıştır. 

Ne kadar hüınil niyet gösterdi 
i ek o niı;bett de fedakarlıklarda 
bulunduk. Bu f dnkllrhklorıl\ dere· 

desi ahkamından sarfı nazar, Atina 
i tilafina göre taahhüt edindiAi kül
fetlerle son müzakere esnasında 

tanzimine çnhşılan itilıifnamede ken
disine teveccüh eden mecburiyetler 
arasında çok fark vardır. 

Yunanistan Atina itilafnamesine 
göre Türk tebaasıle gayrimübadille
rin şehirler dışında bırakhkları ara
zi ve çiftliklerin Anadoludaki Yu
nan emlakile mahsbuundan sonra 
kalacak tahmini bakıyyesini ödeye-
cekti. Bizim bu suretle Yunanistana 
terk ettiğimiz emlak, evvelce neş
redilen malumata göre, 11 ila 12 
milyon İngiliz lirası kıymetinde dir. 
Halbuki Yunanistanın Anadoludaki 
emlak mukabili alacağı - o da kendi 
hcıap ve iddialarına göre - 9 1 'i 

Ankaraya davet edilen mübadele 
Bat murahhasımız 
TEVFİK KAMİL B. 

milyon iııter'lin tutmaktadır. Şu he
saba göre Yunanlılar bize sgari 
1 1/2, azami 2 1/2 milyon İngiliz li· 
rası vermek mevkiinde bulunuyor· 
lardı. Fakat, Yunanistan takdiri kıy• 
met hususunda mütemadiyen müş• 
külat çıkc.rdığından gayrimübadiller 
emlakinin Atina itilifnamesi muci-

'nce muhtelit mübadele komisyonu 
[ Mal-&eh altıncı a f rla ] 

Olk:tırlYlvada 
--ıc-

Suiistimal 
tahkikatı --

Dün oktruva itinde bir ıui isti. 
al meseleaindea dolayı yapılan 

tetkikat neticesinde, iki kişinia tev
kif edildiğini yazmıştık. 

Bu hususta müfettişler tahkika
ta devam etmektedirler. Umumi · 
müfettiş Tevfik bey de tahkıkatın 
takip ettiği mecrayı takıp etmekte-
dir. Şimdiye kadar ancak ~000 lira
nın çalındığı tespit edilmittir. Sui 
istimalin para mukabilinde makbuz 
ve ıenet verilmemesi ıuretile vukua 
geldiği anlaşılmaktadır. 

Bu meseleden tevkif edilenler 
Nurettin Şe fkati beyle, yazıldığı 
gibi emanet veznedarı detil, oktnı. 
va veznedarı Sadık beydir. Bu ze
vat tahsil ettikleri paraları deftere 
kaydetmemekte imitler. Her ikiıi de 
halen mevkufturlar. 

Dünkü arıza 
Bizim bildiğimiz, değil bütan bir 

şehrin ziyaya en muhtaç oldutu za-
anda, hatta herkesin derin bir 

uykuda bulunduğu aaatlarda bile 
elektrik ancak gayri tabii ahval v~ 
şerait içinde söner. 

Dün rece, ıaat ıekizden sekiz 
buçuğa kadar , latanbulun yalnız 
bir semtini dejil , biitün bir 
ehrl yanm s attan fazla karanlık

v. bırakan ar.ızannı • har - pm 
anza oluna olsun - gecenin en it-
lek ve en ziyade bol ziyaya, mu
harrik kuvvete ihtiyacı olduj'u bir 
vakitte vukua gelmesi öyle zan
nediyoruz ki eğer rakkam tutulur1a 
şehrin zararı hesabına mühim bir 
yekun teşkil edecektir. 

Dakikaların sayıldığı bir aıırda, 
elektriğin bu neviden çirkin cilve· 
leri, şehrin sınai ticari ve daha her 
türlü hayatında elim bir iz bırakır. 
Kanaatımız şudur ki, menfeatı mu
kabilinde, Istanbulda, gecelerin en 
mübrem bir ihtiyacını temine memur 
olae bir şirketin, bütün şehri mü
teıarrır edebilecek bu şekildeki 
anzaların vukuuna hiç bir zaman 
meydan vermeyecek vesaite malik 
olmasını. 

Almanyada 
imparatorluk 

Berlin 12 
Almanyada hu günkü hükume· 

ti devirerek tekrar imperrtortuk 
tesisi için çalışan bir cemiiet ke;;-f 
edilmiştir. 

Rayhştağ meclisinde geçende 
patla)an bombayı bunların koy
dukları anlnşılmı~tır. 

Bir çok kim..,eler tevkif edilmi~, 
giçli bir bomba ımalathancsi keJ 
keşfedilmiştir. 

osyali t fırka~ı bir beyanname 
ne~rederek bu te~ehbüsü şiddetle 
takbih etmiştir. ---Graf zeplin 

Berlin, 12 
Graf zeplin balonu dün gece 

yarısına d ğru Fridrihsfenden hare• 
kette Almanyanm garbn11daki sa
nayı merkezleri üzerinde uçmuş 
tur. 

. Balon Mvgdetburga kakar git
mış, akşam üzeri Fridrihsbaafen 
avdet etmiştir. 

Nil taşıyor 
1skenderiye, 12 

'il nehrinin suları kııbanyor. 
Bazı )Crlerpe nehir taşmıştır. Bu· 
ralarda pamuk ve mısır mahsulü 
hasara uğramıştır.~ Feyezan saha· 
sında bir kı ım evler de yıkılmış· 
tır. Hükumet mua\ P.net edi\ or. 
N ufu ra zayint ) oktur• ' 

Maarnfnmnz J Nasrettin Hoca! 
Muallimlere ı -

mektuplar ·ıSivri hisarın Horta köyünde k~ç~k 

1'1'.uallim mekteplerini ikm•• ede
nlere birer mektup gönderen maa· 

rif vekili 
CEMAL HÜSNÜ B. 

Maarif vekili Cemal Huınü ber 
bu ıene muallim mekteplerini lkma 
eden efendilere fU mektu~u gön
dermittir: 

Gent '\rkadaf, , 
Bu se, ~ Türkiye muallım mek-

teplerini bitiren arkadaşlınn ara· 
tında senin de vuif en taaı7Yıl,D 
tızıiştır. • 

se.t •• ..- ila,etiae ~ 
TWD· 'Or.a4a ıeni b~a çoeuldar
dan yetişgin kadın ve erkeklerden 
mü;ekkep bir vatandaş kitleıi bu
lacak ve bunların hocaıı olacaksın. 

Yetişgin kadıılları daha iyi bi
rer anne, erkekleri daha iyi birer 
müıtahsil, daha müfit ve f uurlu 
birer vatanda9 yapacak, çocukları 
da 111illetin için daha mes'ut ve daha 
mükemmel bir iıtikbalin talep et
tiği liyakat ve vasıfları haiz inHn· 
lar olarak yetiıtireceksin. 

Genç Muallim; 
Eserlerin en büyük olan insanı 

halk etmekle geçecek ~lan fani 
ömrün acni daima mücahade mev
zuiaryıla karşıla9hracakbr. Zahmet 
çekecek müşkülatla çarpıtacaksın. 
Y apacakın işin büyüklütü ve du
yacağın saadetin ıenişliği; iktiham 
edeceğin mütkülibn kuvvetiyle mü
tenasip olacaktır. 

Bu ne kadar kuvvetli ise sen de 
o niıbette emek 1&rfedecek ve o 
niıpetle çok yenecek çok yapacak 
ve çok 1&aciet duyacaksın. Fakat 
senin iç~n mukadder olan. fani ze• 
vkler değil muzaffer olan, ıbda eden 
ve yaratanların cavidani hazlandır. 

Arkada§, 
Sen zengin ve müreffeh bir va-

tan, zinde, kemalli ve layemut bir 
millet ibdaı yolunda mücahedeye 
kendini vakfetmeğe memursun. 

Daha güzel ve daha mes'ut bir 
yarını yaratmak yolunda milletinin 
ve tarihinin 1ana davetini teblit 
ediyor.11 

l\'lill~t ~ifli~ 
izmıtte çıkan .. Hür fikir ,, refi

kimizden: 
"Kapalı zarf uıulif e müıayedeye 

konulan çiflik Rei icumhur vekili 
Hasan Riza Bey efendiy:J 14000 liraya 
bırakılmıttır. 

Memleketimizin bu kısmında 
da azimkir ve kudretli bOyilk elin 
eıerlni göıtereceğinizd en m u'uduz,, 

Vasıf B. 
Berllnde toplanan Beynelmllcl 

parlamentolar konferansın~ ittirak 
edecek olan Vaııf Beyin rıya1etfn· • 
deki heyet buiÜD Ankaradan l'ele-

ce&iktir. 

İktisat yekili 
lkti ıt "'t'ekil; Şakir B. dün ıeyri 

G~fainin ne\·eser vapurıyla Yı lovayı 
hareket edecekti. Vekil B. bazı e· 
bepl~rdeu dola} ı harf'ketüıı tcbır eı· 
mi•tır. -

Nasrettin daha o yaşta nekresının 
kuvvetini gösteriyordu. 

Kemalettin Şükrü 

ASRETl'IN ASINA VERDiGi sözO TUTMAK fÇtN KAPJYI RE-
~ SÖKTUGO c}Bf SJRTINA ALDI. 

[Her. milletin , kendine gjjr:e ı:e { - Ne o J •• yene oğluııu mu m-
kelıdı Uırihine liar:ıımıJ ve ıöhreı yorsı.ın ? 
bulmuı birer nekre.si,·riül..-tedan ,a· - .K:imt olacak ya lc:ar~q f 

h · . ıl 1 , d n;...·1m ö:.b'eö: Türk Afacanı koy,dunıa bul. Sanki yer 
sı)e er ı:ar ır. ... 1 • • • • D h 

oldn Nasrettin ... Hocann:ın §Öhreti yan mıf, ı~ıne gırmış • •' a a, 
ise •adece hudutlarımı:ın içinde de- demincek burada idi. Katla ıöz 
gil, bütürı-dünyada ihmal edilme· araıında n~reye ııvışb bilmem ki •• 
yecek bir nıet"lüe maliktir. Onun la· · , - Belkı babasının yanına git• 
tlfeleri nekTeli sözleri hemen her . miştir. 
lisana 'terceme edilmi§ ıe set'ile Lse- - Hayır .. Babası köyde değil ki. 
ı:ile okunmuıttsr. "Nasretıi.n,. ismini Sabah sal>ah değirmene buyday 
her kes bilir. Daha ismi telaff!ır. öyütmeye gitti. Sen böyle neııeyef 
edilirken bile dudaklarda gayrı ıh· - Irmak kenarına.. Biraz öte 
tiyari bir tebessüm yer bulur. b . d 1 ,..., ı.,.. . ~ ·r. l · · en var a on an yayac:a6 .m. v•P 

Nasretıın ho~anın .. lat~~e erı~'." kamak) · • 
en bü"yi.ik kıymeıı gelı§ı guzel SO) • . - Ben de onun iç.in Naarettıru 
lenmiı olmaması ve her birisinin arayorum ya. Kirlileri akşa.mdan 
hocanın hayatına knr:Jımıı t'e ayrı tekneye bastırdım. 0ğlanı evde bı-
ayrı ya§anmı§l olmasdı '.[· l\ rakıp yumaya gidecektim. Kıkum 

Jfoca nası ya§a ı • He yaptı • _ • d -;Jt 

b
. · b" d b l h ı· · kardeş eğer yolunun ustun e gorur• 

Jler ırı ırer ar ımcse a ını .. 1 b k 1 . almı{ nül;ıe ıe latifeleri hayatma senHaoy.fe, çka du ge sınk. 1 tu 
k ı ttı . anı e a ın ırma yo unu • 

rıan ar -:ı • .. 
1ıte yeni t'e tarihf tefri/.mmı:. tarken Sıdıka hanımın ıı~tma MOt• 

bunlardan bahsedec:ek, Nasrettin llo· memit pilrü.~ü~ i~ce sesı tekrar ve 
canın ıa çor.uk·luµundan baılaya!ı uzun ~zun ıııdıl~ı: 
hayatının bütün safhalarını bir ı· - Nas ... ret .. tın .. !! .. 
nema ıeridi gibi göziinüziiıı örıüm• kadıncağızın haykırması bu se• 
ıerecektir. fer cavapsız. kalmadı. 

Kemalettin ŞükTü ! Bu ismi "fk· Evin içinden bir ses, bir çocuk 
dam,. karileri !.'ol: iyi tanırlar. Ciddi sc i:: 
elerleri t'C tarihi tetkikleri ile ken· - Ben ... burdayım anne ... 
diıine takdiridir bir kari muhiti Diyordu. 
ıemin eden bu çok kıymetli mu1.ar· Sıdıka h nım kaşlannı çattı. 
rir. t\asretıin /Jocayı ,·a:andır. ?" 8Rşındaki oyah yemenisinin çatkı-
srettin Hocu tefrikamır, Kemaletıın sını sıktı. 
Şükrü nün ancak kendine m~hsus - Nerde idin yumurcak l De-
olan uııb, akıcı ı·e '.ı·ok g~J:r.el u~l~. • mindenberi avaz avaz, haykıra hay• 
bunun yeni bir num_une~.' ı·e .butun kıra nefesim kısıldı, duymadın mı ? 
diAer e ~rleranin hıç ıuphesı:r en - Duydurn anne ! 
iyisidir. . • o k leni tefrikamı:ı e~emr;retle ka· - uydunda ne diye ses çı ar-

·z · · ta"'ıi .. ·e cderız. madın. 
rı erımı:e "' .; iKDAM - Arka tarafta, b:ığçede idim, .... 

- Naaretlin ! ... 

işimi bitireyimdc öyle cevap vere
' yim... dedim. 

_ Bağçede ne işin vardı ? . . . . . . 
- Nas •• ret. ~ tin r ... - . . . . . . 
- Hay gözü kar olmaysaıca yu

murcak. Yene hangi cehenMmin 
cHbiae aitti ... Na •• rettin 1 ... N'ı ... 
reeet ... tin ! ı l ... 

( Sivri hiıtar ) •D "Horto,, köyü 
imamı Hafıı Aptullak efendinin ka
riıı Sıdıka hanım, ufacık kulübe 
evinin önüne çıkmış, ba.fında oyalı 
yemeni, ayatında bindallı talvar, eJ. 
lerinl k&lçaııaa dayamıt avu: avaz 
laay~, ojlu Naarettlai a11yordu. 

Kapının önünden reçeıı komıu· 
ıau Molla lbrahimiıı laat u .Hanife 
k chn sordu ı 

- Eıcğin ahırında topacımı k Y· 
bettim, onu arayordum . 

_ Aptal o~lan ı Hiç ahırda kny-
bolan topaç bafçede nranırmı 1 

_ Neden aptal olayım. Ahır 
karanlık .. Bağçe aydınlık. Asıl ay
dınlık yer dururken karanlıkta ara
sıak budalalık .. 

Sıdıka hanım, başım aağ:ı sola 
aallıyarak bir ( lahavJ ) çekti. Oğlu 
ile milnakaoa edecek vakti yoktu. 
Eıa1en ette bile onun!c ç~ue yarııı· 
aa çıkamazdı. 

- Ben. dedi, lrm k kcnıuıına 
çamaşır yumaya zid:yoıum. İde :ı
n b r c iil'. ( nvuç ) k yı5ı ku: ... u. 
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/ Memleketimizde dükkancı tipine 
İfek mütehasslrim. lağzaa sahibi, 
nıemurl:ı:t ıon derece nazik, güler 
yüzlO, hoşsohbet, mizaçtan anlar, 
zevk erbabı kimselerdir. Siıd her 
noktada memnun etmek io;terler. 
Dükkanlannı bir gelin odası, bir 
müze camekinı gibi &üslerler ve 
aık sık vergilerini değiştirirler, yal
nız müşterilerinin .değil, sokaktan 
geçenlerin bile her gün ayni man
ı:arayı görmemelerini illerler. Dük
knncı bir artisttir. 

Bunl.-r her dili degilse de ekser 
dilleri bilirler. Lavhalarının üzerin
de, dU bildiklerine işaret olmak 
üzre fU yazıları görürsfinüz: 

" On parle français. 
"Man spricht deutsch, 
" Engli.sh spokon. 
" Sihabla espanol. v. s. 
Bir dilkkan seyri bir sergi, bir 

müze, bir sartıy seyri gibi tatlıdır, 
faidelidir. 

Dükkancılık esnaflıkta kalma
mıştır.En büyük bankalar derecesin
de sermayeli büyük Magazalnr açıl .. 
mıştır. Bnkkaliyeden mücevherciliğe 
mefruşatçıh ktan kitapçılığa kadar 
her aradığınız orada mevcut çeşit
ler de mebzul. Dile benden ne di
lersin? 

ocuk ugum da, babamla, Paris
te, meşhur Printemps mağazasını 

geziyordum. Her tarafı gördük. Biri 
evleniyurmuş: baştan aşağıya bir 
o döşedi: mefruşat, yemek ve sofra 
takımlan, kütüphane ve kitaplar, 
gelinin bütün elbisesi, çc~·ızı, 
elmaslan, toilette levazım. Gelinle 
güveyin Üzerlerinde ve evlerinde 
ne varaa hep aynı dükkandan alını
yor. 

Babam bir memura sordu: -Ya
lnız gelini ıiz satmıyorsunuz? 

Memur:- Gelini satmayız, mec
canen takdim ederiz. Mağazamızda 
yüzlerce kız çalışıyor. Bunların ara
sında gerç kten dilberleri 'ardır. 
Hepsi de iyi bir surette evlenmek 
isterler ... 

••. işte bu dükkancılık henüz bi
zde başlayamadı. Ruh um uzda bu 
hüner yok. Ha•kla temasl bilmiyo
ruz. Müşteriye hizmet bize ağır 
geliyor. Müşterlyi eşyamızı al mağa 
mecbur sanıyo"n.i:r.. Alış, verişin fuha, 
psikolojiye ıait olan kısmından 
ha.berimiz yok. 

Buna mukabil Beyoğlunda, Ga
Iatndaki türk olmayan etnafı tetkik 
edelim. Müşteriyi kaçırmamak için 
çırpınırlıır. Velev bir malı olmak nlye-
iode olmasanız bile aize iatediğini:ı.e 
yakın bir çok eşyayı göstermekten, 
izahat vermekten çekinmezler. 

Bi:ıimkiler ise: - Alacaksan ali de
yip çekilir, kızar ve başka işe ko
yul r. 

Doğu9 ı uzun tecrübe, itiyat, 
tü rk o[mr.yan dükkancıya psiko-
1 oji ilmini telkin etmiştir. Bu top
:raktaşlar dükkancılıkta sebat edi
yorlar, mesleklerini d eiiştirmiyor
lar. Maddi ı;ermayelcri belki büyük 
değildir, lakin belki manevi kapital
leri esaslıdır. Bunun içindir ki çoğu 
buradan Avrupaya parasız olarak 
giden bu makule kimseler oralarda 
mühim mevki edinmişler, şık dük .. 
kanlar açmışlardır. Bu kimseler 
Pariıte bUe kuyumculuğu ele geçir
diler. 
-. ===a.:.o..=o-==="""""==== 
Ben gelinceye kadar bir yere ayırl
ma. Kapıya mukayyet ol! Onu s~na 
emanet ediyorum. 

- Peki anne. Sen hiç merak 
etme. Kapıdan hiç ayrılmdm. 

Anadolu ırkının sağlam bünye
ıine canlı bir misal olan Sıdıka 
hanım, güçlil kuvvetli elleriyle içi 
ıslak çamaşır bastırılmış kocaman 
tahta tekneyi kaldırdı, başının üs
tüne yerleştirdi. Bir defa daha oğ
lu Nasrattine : 

- Sakın kapıdan aynlma ! diye 
tenbih ettikten sonra ırmağın yolu

c 
1 

Nev Y ork'ta otelcilikte, 
tacıhkta, gaılnoculukta fili 

tesis etttiler. 

lokan
lnhisar 

Her rasgelen satıcı olamaz. Sa
tıcı da imtiharaa tabibir. Biı:<le iıe 

bu tabaka yetişemiyor; çünki dük
kancılık edenin gözü batka tarafta. 
Dükkancılığı müstakar bir meslek 
bilmiyor, an'ane sahibi değil. 

Beyoğlunda Sultan Aziz 7.ama
nından kalma bir frenk şekerci 
vardı. Dede, baba, torun ve bir or
tağı bu müessiseyi bir asra yakın 

idare ettiJer. Bu dükkanı toprak
taşlarımızdan o müessesenin iki 
müstehdemi satın aldı. Netice mü 
esseseyi frenklerdeı: daha güzel 
idare etmişler. E ki gündelik vui
dat 3; bu günkü muamele, 7 1 Biz 
neye böyle işler görmiyoruz? Sirke
cideki otellere, bir de Beyoğlunda· 
kilere balunız. 

Çok şükür türkler oraya nafiz 

olmağa başladılar, Kendilerine mu
vaffakıyet diler.iz. Mat"baacılıkta bi
le öyle. Zülfi yara dokunmamak 
için bu ciheti uzatmayayım. 

Hıç bir sebat göstermediğimiz 

meslek otelcilik, lôkantacılık, gazi
noculuk, kahvecilik, garsonluktur. 
Anlaşılan bütün tarihinde emir ve 
kumanda etmiş bir unsura uşaklık 
ağn geliyor. Bununla beraber bu 
vadide bir az kıpırdanma var: Ka
marot yetifiyor. 

Bir kaç asırdanberi ihtida ettik
leri, türkleştikleri halde kendilerine 
haksız olarak dönme denilen bir 
kısım selanikliler mahir dükkancılar
dır. Bunların rumlardan, ermeniler
den, tatlı su frenklerinden, yahudi
lerden geri kaldıkları yoktur. 

Kendilerine affolunmaz bir cü
rüm iııınat edeceğim: kendi ailele
rine mensup olmayanlardan çırak 
yetiştirmiyorlar. Halbuki; bu vazife 
bu mücerrep mağazacılara terettüp 
ederdi ve bu iş kendilerinden bek
lenirdi. Memleketimizde "Granda 
magasins,, teşebbüsünde ilk bulu
nan seliniklilerdir. Şirket şeklinde 
mağazn tecrübesinin memleketimizde 
henüz vakti gel mcdi. Bir takım 

nonim pazarlar on bahar prak-
ları gibi soldu, düştü, mahvoldu. 

Dükklncılıkta ferdi teşebbüs 
tarafta nyım. Olsa olaa iki arl<adaş 
bir kollektif fİrket· aktei:iebilirlu. 
Üst tarafı için erkendir. 

Dükkancılılrta lernkki~ Ticaretin 
başlansrıcıdrr:-- Bu noktadan harekbt 
etmelc: iizımdır. ,. 

Memleketimizde dükkan memur
luğu edecek kimseler .gayr.:.l ax. Bu .. 
na karşı ortalık i~sizlerJe doldu. 
Her daireye ve!ev otuz liralık me
muriyetler için olsun on binlerle 
istid'a veriliyor. Bu müsted" der ken
dilerine bir çeki düzen verip, tica
ret müstahdemi olamazlar mı ? 

Milletin mesai kndtosunda "bu 
işler mevcut; lakin talip yok. Hal
buki yollar, meydanlar aylaklarla 
doldu. Hükumet işi kolayımıza ite
liyor. Çünkü bir tenhel, bir ikti
darsıı: amirini kolay oyalayabiliyor. 
Esnaflıkta iıe öyle değil. Türk iyi 
bir dükkancı olduğu vakıt ticarette 
bir adım atmış olaca~ız. 

Celal :NURİ 

~ m aı ifil ®'lt'lte 
Köprü lrulbeleri 

Karaköy köprüsünün Galata ve 
Eminörıil cihetlerindeki ayakları 
yükselmişti. Bu tamirat münasebe
tlle Karaköy ve Eminönündeki pa
ra bozmağa mahsus köşkler bozul 
muştu. Köprü tamiratı, uzun müd
dettenberi ikmal edildiği halde bu 
lc<Sşkler el'an inşa edilememiştir. 

Ahşap barakalar göze çok çirkin 
geliyor. Hey'eti fenniye bütçesinde 

buna dair tahsisat mevcut olduğundan 
evvelce yap:lan plan mucibince kö
şklerin yeniden inşasına başlanacak
tır. 

Tı>r/ios §İrketi ile 
11111 kavele 

Nafia vekaleti ile terkos şirketi 
arasında yapılacak olan yeni muka -
veJename çok yakın bir zamanda 
hazırlanacaktır. Mukavelenin eylul 
sonunda imza edileceği muhakkak 
görülüyor. 

Yeni mukavele üzerine terkos 
şebekesi tevsi edileceği için şirket 
müdürü M. Kastelno imzayı nütenkip 
derhal Parise gidecek, Paristen su 
mühendisleri getirecektir. Yeni in
şaat gelecek marta kadar tamamla
nacak ve marttan itibaken terkoı 
suytı çoğalacaktır. 

J*<ıret kil lesi faydasız 
Galatada domuz aokağı önüne 

konulan ve ziya neşreden işaret 

aleti bir kaç günden beri faaliyete 
başlamıştır. İşaret aleti iki scyrüıe
fer memuru tnrafından idare edili-
yor. 

Ancak, henüz şoförlerle vatman 
ve arabac•lar ... ,.,J§llret kul«;_sinin neş
rettiği renklerin delalet ettikleri 
manayı tamamile öğr enmedikleri 
için, i•ar~t m~muru hem renkli zi
yayı göaterlyor1 heın de el ile ı,a. 
ret vermcğe mecbur oluyo1lar. Ve
sai i nakliyenin gösterdiği bu tere-
ddüt yüzünden, günün kalabalık sa
atlarında, bilhassa aJCşamları tram
vay ve otomobiller tevakkuf e~mek 
mecburiyetinde kalıyorlar. --
T.Dteaır~tte 

JaEoı, y ı ile ticaret 
~f.okvo riarr.tirniz faponra ile 

aranuzdq}ci ticar.rf nıuna. ebntı h,!lk· 
kıncla ticaret odasıııa bir rapor g<;n
dermi tic.: Bu raporda Japonyanın 
ihracat -mal!ar ından ba.bscdilmektedir. 

Hu'1dal} lıa~ka :fok~·o sefaretimiz 
Japoıı).:adııki mühim 1tCl!.ret evlerınin 
adr~ı;)erini ticaret oıJasma gunder· 
ıuiş.tir. 

Ticaret odası <la lıu ra<laki mühim 
tir.:ın•L f!\"lı•rioiıı a~n·sleriııi Tok) o 
sefaretine ııoııdeıecektir. 

Deri. fiatları 
on gunlcrCle deri fiatları yOk· 

sefmek tP~ir. D ·rilerimize en Zİ} ade 
Amerin.a i'afın olmaktadır. 

Dni fı iltları ge$.en eneye naza· 
ran yttzu e otuz aerC'Ce;,İndc ) uksel· 
nıı~tir. 

Sıtma ınücadelesi 
Sıhhat ve muaveneti İçtimaiye 

Vekilliğine sıtma mücadelesi için 
üç mıntaka teşkil olunmuştur. Es
kitehir mıntakaaı: Eıkişehir, Miha
liççik, SeyitJ(azi: 

Manieıı mıntakası: Manisa, Sa
ihli, Ala-tehir. 

can sıkıntısından beş taş oy,namağa Gıdecek olur.sam kapıdan ayrılaca
baflann,b. O kadar dalğındı ki başı kım. Kalacak olursam anneme htı-
ucunda birden bire : f>er ver miyece~m. O halde... K -

- Nasrettin 1 • pıyı alır beraber giderim. 
Diye seslenildiğini duyunca sıçra- Küçük Nasrettin bu harikulade 

yarak ayağ kalktı. Karşısında eniş- bulufuna sevindi. Hemen yerinden 
lesini rf.ördü. sıçradı. Küçük olan evlerinin kapı-

- asrettinl annene söyle. Bu ak- ıı da küçüktü. Esnsen köylülerinin 
şam ablanla beraber ıize geleceğiz. kapısı da aJeta tahta perde gibi idi. 
Bize helva yapsın.. Küçiik Nasrettin kapıyı kolay. 

Ve eniştesinin işi olmalı ki faz- lıkla yerinden çıkardı. Arkasına 
la durmadan, Sıdıka hanımın evde aldı ve lrmatın yolunu tuttu. 
olup ofmadıRını anlamadan yörüyüp Sıdıka hanım, bir haç ~omşu 
aitti kadınla beraber ırmak baJ:ında 6 Şimdi Nasrettini bir düşünce al- çömelmiş, kollarını sıvamış, elinde 

nu tuttu. mıştı. Annesi evde yoklu. bir tokaç ( çamaşır yıkamak için 
• Ablası eniştesi ile beraber Sivri anadaiuda adet olan bir tahta tok-

• • hisarda oturuyorlardı. Bu akşam mak ) vücudunu öne arkaya aalla-
Küçük N srcttin knpının eşi~fo- d k ı k ya sallaya ralışı'-•ordu. 6 geleceklerine göre gece e a aca - T ; 

de oturmuş 1 annesinin verdiği bir lardı. Helva dn istiyorlardı. Nasıl Birden ,Çağmldığını işitti: 
opaz ka:pın kurusunu minicik şah·a- etmeli de annesine • haber . verme- - Anne! 
rının gcniı ağına koymuş • birer liydı? . D6nd(l baktı ve gözleri hayret 

G k b ' ı d' lçınde açıldı. Hiddetle: birer ahştınyordu. özlerini yola diker~ e e ı. U 
B k. b. t d k la - lan neJıe geldin? Knpının önilnden kendi nibi l'O• el ı ır anı ı geçerse onun o· b 

"' T annesine haber salacaktı. ıye ağır ı. 
cuk arkadaşları geçti: Fakat aksi gibi hiç geçen de - Anne., Eniştem uğradı. Bu 

- Na rettin!. haydi gel •. Aşık olmadı. akşam ~blıımJa b .. raber bize gcle-
1 ceklermış. Helva istiyorlar ı sana 

oynaya ım. Nıısretlin annesine gidip gitme- haber vermeğe gddiın. 
- Ben g lemem. mekte, evi bırakıp bırakmamakta - Yumurcak! Ben aana kapı-
- Neuen 1 nıüterc.ddit, gözlerini kendine ema.. dan aynlma d~mediın mi? 

jM~IMlkeır;1;Hede 

Sirkecideki cinayet 
Sirkecide Nuri isminde bir gen

ci öldüren "Ağa,, ismindeki acemin 

muhakemesine bugün ağır zeza da 
devam edilecektir. Bugünki muha

kemede Ağanın Nuriyi vurduğunu 

söyleyen iki zıt şahit dinlencektir. 

n l7iJ O"il n $al ıro aı ır~ a 
A11ıerikuda Türk tütüniı 

Loııdrnda ınunteşir Deyli Telgraf 
gazete i l\I. ı\l etkolf isminde bir zat ı n 
Amerika "' emıa} edarları ndan bir grup 
nanıwa, ahirf'n Ttırki ve h11kiiınr.tile 

vuku bulan ve muvaffakiyt>tle netice· 
lenen müzakerat netıce~iııde, AmMİ· 
kada Tiirk tütünleri inhisarı ri yasc"ti-

ne ta)İll olum.lu~uııu yazmaktadır. 

Bu mesele hakkında tutun inhi· 

sart mUdUrti umumı i Behçet bey 
dİ) Of ki: 

"- Boyle bir tayinden haberdar 

değilim . .Amerikada fürk tütunleri 
üzerintı muamtıle yapmak ürre bir 
Ameriltaıı şirketi teşekkül etmiştir. 
ttize para gönderecekler ve biz arada 
,.a ita olarak mUbayaatta bulunııcağız. 
~Jesele bundan ibarettir .. 

R lYı s lUI matta 
Rılıtırndaki eşya 

Nafia vekaleti geçenlerde RUsu-

m:ıta çok gö~eJ bir emir gönderdi.. 

Rıht ı mlar lıv•rindeki btitUn tUccar 

f'§YB ı nın dt>polara naklini bildirdi. 
1 

O zaman Rtısumııt antrepo buhranı 

mevcut olduğunu ileri sUrerek biraz 
mühlet istedi. 

~. imdi lm buhran 7.ail olduğu için, 

~afia vekaleti Lu emrini Hü_umnta 

tekrar etmiştir. Şu hale nazaran, İs· 
tanbulun en güzel deniz kenarlarında 
yı~ın halinde duray fıçılar. ambalajlı 

otomol.ıillı-r, velhasıl rıhtım kenarlarına 

çirkinlik veren bütlln e ya oradan 
knldırı lacaktır. Biz, şimdı ik bu i e 
• İn:.allah • demekle iktifa ediyoruz. 

--ıc--

Nakı B. Edirnede 
Şehrimizde bulunan zıraat umum 

müdürü Naki b. dün ak,am şehri-

mizd~n Edirneye ğitmiştir. Naki. b. 

bir muharririmize aeyyahab hakkın 

da fUniarı söylemiştir : 

- Ankaradan lnei'ÖJe ve Bur

ıaya gittim. 

Buralarda ziraat mektebini darül 

hariri ve tesis olunan yeni 

fidanlıkları rezdim, herşeyi çok mü
kemmel buldum. O radan Karne 

bey haralarına gİltİm. Haralar se
neden seneye aarileşmektedir. Yeni 

celbedilen damızlıklar haralara ge· 

tirilmittir. Bunlarla memleket hay• 

vanlarının cinsi iyice ıslah edile
cektir. ,, 

Naki Bey Edirnede birkaç gün 
kalacak ve zirai mütıeHeaeJeri tetkik
edecekrit. 

Gazetelerin davası 
Mııddei umumilik tarafından ye \ · 

rni türhçc gazeteler aleyhine ikame 

olunan -11 eşriyat darnsı nın r üyetine 
bu ~ün ikinci ceza mahkemesinde 
devam edilecektir. 

Kartalın ihtiyaçları 
lstanbııl melı'ıı<1ları dun Kartal 

halk fırka ı ocak nıerkrziıw r.iderck 

ırıalıRlli halki) le tema etmişl er, on· 

Jıırı llinleııııder, dr rtlNini, ihtiyaç 
arı nı te pıt C} lemışlerdir. 

~lr·bıı · ]arımız bu gün de K -lıköy 

halk fırkasında toplanacaklard ır. 

Polatlı l>uğthıv ihracatı 
Haher aldı.ğımıza göre hu sene 

Polatlı ka?.a ının buudav ihracatı 
l" 

iki hiıı vagon kadar tahmin olun· 
maktadır. 

j M lYı'\t~'ff eırırD lk 
Otomobilli seyyahlar 
Sen ahin cemiyeti otomobil şu· 

besi faaliyetine başlamı~tır. Bu 
ıubeye hususi otombil sahipJeri 
otomobil, acantaları aza olarak da
hil olacaklardır. 

Şimdilik :;ekiz kişi aza sıfatıle 
dahil olmuştur . 

Oto mobil şuhe~i aym zamanda 
Avrupa<lan buraya otomoLille se 
yyah at edecek seyyahlara lazım 
gelen rehberliği ifa edecektir. 
Bunun için Anadoludaki yolların 
otomobil seferlerine ne den•ce 
müsait olduğu .Nafia vekaletin· 
den sorulmu~tur. 

~afia vekaleti Anadoluda oto· 
mobille gezilebilecek yolların lıa

rıtasını seyyahin cemiyetine gon· 
dermiştir. 

Viyanada bir ~por klübü Ana
lu dahilinde bir otomobil scyyahatı 
yapacaklarını seyyahin cemiyetine 
bildirmiştir. Seyyahlar buradan 
otomobille mı~ıra kadar gidecek· 

lerdar. 

Genç res.~amlar sergisi 
Genç ressamlar sergisi cumar· 

tesi günü Türkoceğt binasında 

açılacaktır. Bu sergide 130 eser 
tehir edilecek ti r. 

Sergide 'A vrupada tahsil gören 
ressamlarımızdan Cevat, Şeref, 
Refik, Sebati beylerle Hale hanı
mın eserleri vardır. 

Tatanlerinıiz 
Son zamanlarda Çin tUtünleri 

Mısırda fazla rağbet görmektedir. 
Çin tütünlerinin nikotini fazla ol· 

duğu için Mısırlılar bu tütünlere 
rağbet ediyorlar. 

Bu rağbetin türk tütünlerinin 
sürümüne tesir yaptığı söylen· 
mektedir. 

Tütün İnhic:arı umum rnüdü· 
dürü Behçet B. Bu şayialar hak· 
kında diyorki: 

.,_ Çin tütünlerinin Mısırda 

rağbet gördüğünü bilmiyorum . 
Tütünlerimiz e~ki satış mevkıini 
kaybetmemiştir. Türk tütünlerine 
Mısırda her zaman müşteri vardır.,. 

Karagiimrük cinayeti 
Karagümrükte kasap irfanı öl

dürmekle maznun bulunan Halil 1 

Şükrü ve Kamilin muhakemesine 
bu rün a~ır ceza mahkemesinde 
deynm edilmiştir. Bütün Karagüm
rüklülerin alakadar oldukları bu 
dava bugün son safhasına g irecek
tir. 

-t<- -

Hapis cezasının affi 
Ahiz ve gazp maddesinıit>ıı do· 

yı yedi buçuk sene hap::-e mahkum 
ve Yozgat hapc;anesinde mahpus 
bulunan Beypınar köyünden Ömer 
oğlu ahmedin lıa~talığı affını mu
cip bir derecede güriildüğünden 

tekilatı esasiye kanununa tevfikan 
merkumun kalan ceza..::ıııın affı 

hey'ti \-ekilece kararlaştırılmıştır· 
Katil maddesinden dolayı usreti 

ka'iyede yedi buçuk sene hapse 
mahkfını ve Istanbul hapsancsinde 
mahpu~ bulunan Mehmet oğlu ı u· 
rinin ba3talığı kalan ce7.asının af
fını nıucip hir dererede gördüğun
rlen tı·~kilatı esa!liye kanununun 
kırk ikinci maddisi mucibince affı 
hey ·eti vekilece tekarrür et mi,. tir. 

--«--
Ronılaruı seyalıati 
ehıimizde çıkan rumca gaze· 

tclerden bazıları. mühadele homi· 
b/ Onundan etnbii vesikası almış 
olan rumların memlt"ketlcriıniz 
dahilinde sı::rbestii seyahatine mü-

saade edildiğini ya7.maktadırlnr. 
K"yfiyet hakkında Vali vekili 
diyor ki. 

- Haberim yoktur. 
- Annem bana kopıdan ayrıl - net edilmiş kapıya dikmiş düşünü. - Merak etıne anne, hiç sözilnü Tütlln ek!;per meı·tebi 

ma I dedi. yordu. tutmaz olurmıı~, Sen bana ka- O d [' 
k d 1 d B Tlıtün iııhbar idaresi tarafından r U va ısı· Çocuklar oynamaya gider en Birden sevinerek tiağırdı. pı an ayn ma e ın. en de aynl-

Nasrettin•n de içı gittı. Fakat kapı· - Buldum, buldum. Ben hakf. madam. Kapıyı beraber getirdim. tUtUn eksperi yetiştirmek için yeııi Ordu valisi Ali Kemal B. ~eh· 
d k t · d d.h. k d l işte bak •. burade... bir mektep armal!ra karar \'erilmi-=tir. • 

dnn ayrılama 1 
• 

8 en annemın e ı.,ı 8 ar apta işte bu çocuk, bu kOçUk afacan • 6 "' rimıze gelmi~tir. Ali Kemal B. 
Aradr.ı Y•· m saat, bir saat, be- lmıfim. Bunu daha evvel ne dly bugünOn maı.isinde ve 0 zamanın lekl<'P orta tahsilini ikmnl eden 

Jki d bir uuı,uk saat geçti. Nnsret- düşünmedim. Annem bana ne de- istikbalinde meşhur Nasrettin Hoc g~nçler kabul edilecektir. Mektep bp bir refik ımıznı yaıdığı gib ba~ka 
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C~----~--~~-D-~---~ ____ ) 
Tanı yüz! 

Bir tarihte, bir aeyahabmda, 
pek canlı, pek i'ÜçlO, kıp kırmız:ı, 
her tarafı traşL bir ingilize tesadüf 
ettim. 55 yaşında gibi görünüyor
du. Hayatına ait hikayeler anlattı. 

Altm19 ıene eve( askerlikle Hindi•· 
tanda bulunduğundan bahsetti. Ha
yretimi gidermek için: - Kaç ya
şındaaınız? aüalini belki istemeye
rek sordum. Cevaben: 

- Üç ay sonra doksan yafımı 
tesit edeceğim; demesin mi? 

Yemekte benden kat kat fazla 
yiyordu. lçtiti viskilerin, tellendirditl 
piroların, çektiği enfiyenin haddi, 
hesabı yok. Ağzı, burnu lokomotif 
gibi tütüyor. Midesi kazan gibi iş
liyor. 

Bu hayat bereketi ile bu auliatl
malin naııl itilaf ettiğini kendisinde 
sordum. Gülümseyerek cevap verdi· 

-Şehirde, cemiyet ve medeniyı 
alem inde Kaybettiğimi, riyazi bir 
ittiratla köyde, açık havada kazanı• 
rım. Şehir, yemek, duman, içki her 
gün hayatımın bir santimetro mik
tarını imha eder. Dağlara, kırlara 

çıkanm. Medeniyetle harbederim. 
Ve, neticede, kaybettiğimi kazanı

nm. Zamanımın dörtte birini açık 
havada geçirmediğim sene ölec:ejl
mi bilirim. 

• ... Geçen gün bir b~lgar iıta
tistiki gözüme ilişti. Meğer dünya .. 
nın en çok yaşanılan yeri Bulgarlı .. 
tanmış. Tam yüzlüklerin mlktan 
orada her yerden ziyade. Hükumet, 
akademiler bunun sebebini araş -

tırmışlar. Ecnebiler de Bulgaristan .. 
daki bu hadiseye yakından alaka
dar olmuşlar. Yaşı yüzü geçenlerin 
bir bir hayatlarını tetkik etmişler. 

Kendileri ile görüşmü1ler, vücutla
rını tıbben muayene edip neticeler 
çıkarmışlar. 

Netice: Balkan havası, açık yer
de yaşamak ve ... yoğ'urt yemek! Bu 

huausta ittifak var. Sui iatimali bi
le açık hava ve yoğurt telifi edi-

yor. Doktı>r Meçnikof yoj,ut hak
kında fenni tetebbuatta bulunmuı
tu. Bulgaristandaki mlltahede bu
nu teyit etmektedir. 

Demek ki medeniyet Ömrü kı
&altıyor. Bittabi medeniyetten vaz 
reçilemez. Vazgeçilıe bile vahşet 
hali daha fazla vurutmayı, bofıuf
mayı mucip olur. Kaza eceli daha 
ziyade telefat verir. 

O halde medeniyetle bede~·m. 

ğin mezcl kabil değil mi ? lnriliz
lerin yükaek tabakası bu yolu keş• 
fetmitler. 

Kazaya kurban gitmemek 9arlı 
ile, diyorlar ki vasati ömür, yüz 
senedir. Medeni hayat, sinirli hayat, 

üzüntülü hayat bu ~eneleri indiri
yor. O halde yapılacak fey mür a
vebc ile medeni ve bedevi olmak-

tır. C. N • 

~lüessesatı sılılııyedeki 
tahliller 

l\lüessesatı sıhhıyecc icra kılı· 

nan tahlil ücretlerini milbeyyin 
cetvelde idrarda albomin, gıligoz 

safranın tayini. ve hurdebini mu· 

ayene ve gıligosun tayini miktarı 
v~ arseton taharrisi\ e bevil hamızı 

hevi1, klorsodyoın ve fo fat emla· 

hından birinin takdiri miktarına 

ait fiyatlar yirmi beş kuruş ve tam 

idrar tahlili de kırk k.uruş olarak 
gösterilmişti. 

Bu miktar sarfolunan eczayı 

tıLbıye ve kimye,·iyeye bile teka· 

büf edememekte olduğundan me-

vaddımezkfire tahlil \ e taharri Uc

rel1crinin kırkar ve tam idrar tab· 
lili ücretinin de yüz kuruşa iblsğJ 

ıhhat ve lçtimai muavenet Vekl· 

letinin vaki olan teklifi üzerine 

lcra vekilleri he} elince tasvip ye 

kabul olunmuştur. 

Vapur ınüsadenıes~ 
Dün BUyilkdt re önleriade bır 

vapur ıuüsademesı olmuştur. 

Yunan band ı ralı "Aleksand ı~:· 
d 1 · puru Bıı· vapuriyle T8'1'ilza e erıo va 

yUkdere açıklarında birbirleriyle çar· 
p ı şınışlur ve cüz'i surette hasara uJ· 
-Hım ~lardır. N ufı.ısça bir zayiat olma· 

tin, ş (varındaki ka;rmlan "'bitirmiş, mi ti? Kapıdan ayrılma değilmi? idi, [Bitmedi] ka~ l y soma 8~ larnkt r. 
1 

bir \il ayete naklcdi rn€m · ~tı!'. 
~~~~~~~~~~------~~~:....:...:~~~~~~~~====.:.:=____:_:~---J.-----.. 



Filistiııde · 
~isbi bir sükünet 

hasıl oldu 
Londra, 12 (A. A.) 

Mnatemlekat naı.m lort Passfıeld 
hu gün yahudi ajansı idare meclisi 
müme11illerinden mürekkep bir he
yeti kabul etmittir. 

Mumaileyh, mümessillere lngil
tere hükQmeti Filistindeki mandasını 
terketmiyeceği ve orada milli bir 
1ahudi yurdu tesiıini kaydeden 
Bılfour notasında teırih edilen ıl
yasetten vaz geçmiyeceği hakkında 
teminat vermittir. L,ort Pessfild, 
şimdiden Filistine 100 İngiliz. polisi 
göndereceğini ilave etmiştir. Bun
lardan ıonra 100 polis daha gönde
rilecek ve hali hazırda Filistinde 
bulunan kıtaat emniyet tamamile 
teeHllı ettikten sonra Filistinden 
ayrılacaktır. 

Londra, ~2 [A./ ] 
RByter aJanıının Kudüsten ist -

hbarına 1ı8re, Flliıtinde hüküm sü1 -
mekte olan ıükun ve asayiş saye
sinde ıon günlerde bu ınıntakada 

bulunan lnıiliz kuvvetlet · .ıin tahşi
dine devam etmek ve bu suretle 
Yafa ve Hayfada vazife ifa edecel{ 
askert kuvvetleri tedarik eylemek 
imkana ha1ıl olmuştur, Karaya çı
karılmış olan bahriye silah endaz
lan gemilerine bindirilecekler ve 
bu gemiler - vaziyetin az.imetlerine 
imkan vereceği ana kadar - Filistin 
sahlllerinde kalacaklardır. Memle
ketin sair aksamında bulunan kuv
vetler yeni her türlü kargaşalık 
teşebbüslerini sür'atle tenkil etmeğe 
kafidir. 

Ankara postanesinde 
Ankara, 13 

Her yağmurda akan ve sıvaları 
dökillen, bu ıuretle memurları da 
şemıiye altında çalı•~•k :11tecburl
yetfnde kalan umum posta müdür
lütü binasının esaslı surette tanı
rlne başlanmıtlir. 

Ankarada yıktırılan 
binalar 

Ankar, 13 
imar müdürlüğünün müsaadesi 

alınmadan başlanmış olan binalar 
yıktırılmıya başlanmışhr. 

ltalyan ata~e ııavah 
Ankara, 13 

d lt.1yan ataşe nu dehi tiğin-
ea ea&c· 

II . i ı ata,e yenı arkadaşını 
arıc ye v .. ,, 

t ka' e mildafa vekaletlerine 
a un etnılttir. 

Tun~s - İtalya 
Tunus, 12 [A,Al 

Tı,ınuıla İtalyayı biribirine b ğ 
(ıyacak ~lan havai poıta hattı \s 
EyHllden ıtibaren muntazam faali
yete başlıyacaktır. 

Çinde nıüsademeler 
Moskova, 13 [A.A] 

Tu ajansı, Viladivostock .tan iı
tihbar ediyor : Çin kuv .. ·etl c~ı, So~
Jet kıtaRtını " Pogranichnaıa " cı
varında 4iddetli bir top ateşine lu
tmu,Iardır. Diğer taraftan beyaz 
Ruılar, "Vosnesenhkaia,, istasyo
sıuna taarruz. etmişlerdir. 

Leningrad'ta 
fesatçılar 

Moskova, 13 (A.A] 
Taı alansı bildiriyor : 
" Lenİni'rade ,,da bir bahri inşa

at Tröstünde Sovyet ikfüadiyatmı 
'kundaklamak için vücuda getirilmiş 
blr tetkllit keşfedilmiştir. Bu teşki
lit aiparişleri ecnebi kumpanyalara 
devretmek aurdile Ruı iktisadiyatı
nın inkif8fına mani olmağa çaht
makta idi. Bu hal neticesi olarak 
husule gelen zarar 18 milyon Rub
leye balığ olmuştur. 9 kişi tevkif 
edihnl,tir. 

l\f. Grandi, nazır 
Roma, 13 [A.A] 

Kabinede muhim tadilat yapıl
mıttır. 7 müsteşar nazır olmuştur. 
Bu meyanda M Gr ndi har· ciye 
nezaretine gelir: r 

Teslilıat La Haye Haydut ar 
Bahri silah1ar için ye- Sııovden hadisesi bir Yunanistanda 130 ki
ni yeni müzakereler türlü unutulmayor şiyi nasıl kaldırdılar 

Vashington. 12 (A.A] 
M. Makdonald m Ameril .. ya gel

mek ü:ı.re b lundu ;-u haberi resmi 
mahafilde aon derece büyük bir 
memnuniyet hissi tevlit etmiştir. 

Bahri meHil hakkında lngiltere 
ile Amerika arasında cereyan et -
mekte olan mü teratın hal' hazır
da naı.ik bir safhaya girmiş olduğu 
söylenebilir. Fakat yakında karşı 
kaı·şıya gelecek ol n M. Macdonald 
ve M. Hoover in tecrübel.arhkla ı 
ve husnu nıyetlt:ri sayeı:in"c Atlas 1 
Okyanosunun iki taraf ndakı et tiirı 
umumiyeyi t a mm edecek bir uı
laşma Zcr.lİni bulunacağı muhnk
kakbr. 

Londra, 12 [A.AJ 
Ameriknnın Londr .. ı.efeı·i Jerıe· 

ra Da\\ies bu nk am bir mülak<..t 
icra e lınck üzere M. Macdonald ın 
ream 'kametgahına g'trniştir. Ame
rika efirinin hu ziyaretinin bahri 

ı. ha ın tahdidi hakl< ndaki ırnn 
ngiliz tekliflerine Amerika h 'iltu

:netl tarnfınden verilen cevaba dair 
lduğu tahmin edilmektedir. -

Filo küllükte 
Muğla, 12 {A.A] 

Akdeniz filosuna mensup i d 
k ruvazür Küllük limanına ge mişlir. 
Filo Kü Iükte iki gün kalacaktır. 

?olitikadan 
çekiliyorlar 
Londra, 12 [ A. A.] 

Muhafazakar fırkanın başlıca 
rüesasından olan sabık Hindistan 
nazırı Lort Brikenhet, sabık ticaret 
nazırı sör Philip Cunliff Lister İn
giliz ve Amerikan sermayesiyle te~
kll olunan yeni Londra ve civan 
elektirik şirketinde birer meclisı 

idare azalığını kabul etmişlerdir. 

Berlindeki suikast 
Berfin, 12 [A.A) 

Yüz.başı "Ehrard,, ın başlıca mu
avinlerinden birisi Pless te tevk f 
edilmiş ve haneıinde mühim mik
tarda mühimmat b.ılunmuştur. 

Berlin, 13 [A.A] 
"Nikel,, mes'elesi dolayısıyle 

" Schle Yİg 11 milli kö} lü teşl<ilata

nm reisi ile " X'inse!" ,, köylü ti'! -
kilıitı reisi tevkıf edilmişlerdir. Te
vkif edilenlerin mıktarı 30 a b liğ 

olmuştur. . 

Cenr-vre, 12 [ı\.A! 
Bütün encümenler, bu gün top

lanmıştır. İktisadi encümende maz
bata muharriri M. Breitscheid, muh
telif devletlerin iktisadi tekamülle
rindeki betaetten dolayı teessüf be
yan etmiştır. 

Mumaileyh, Avrupanın iktisaden 
tensiki projuinden memnuniyetle 
bahseylemi ve Hynıans projesine 
h Iınıh ed •rek il.i senelik bir güm
ı i.k miita ekcsi yapnınk teklifini 
tn 'J lf> eylemekte bulunduğunu ilave 
etmiştir. 1\1. Loucheur iın iktisadi 
b'ı konferans ak di suretindeki ta-
c ini ha ırl at. n mumaile~h, yalnız 

hGl urııet rei• le inın içtima etmesi 
te. nfini erde} 'cın'ştir. M. Loucheur 
Fr.t ı. ve İngiliz heycUerınin müş
terd< bir kı:rar cureti tevdiine ça
hş.ıcaklnrını beynn et nit1tir. 

Nr:nlcin, 13 [A.A] 
Hnr' ci~ f' n z rı, Genevrcdcki Çin 

nıurahhnsınn bir tf.l~raf göndererek 
milli hükumetin Sovyct tayyarele
r inir.> bomb rd ınınnı y ü inden fan
çuri l l dudu mintalcaqr.da vukun 
gelen telefal ve hasarlardan So'\ 
yetleti n er.'ul tutacağını Sovyet 
bJkumetin i bl't etmesini bilc.irrniş
tır. zır rre7.l<ur telgrafınd.ı Çin
dcki So. . t tebaasının fena mua
melelere maruz kalmakta olduğu 

gibi bir tık m iddıalar ileri sürül
riılmek suretiyle ynpıl .. n propagan
da!· rın nu n .sız ve boş oldu{;unu 
ı.aydctım ktedir. 

Muma leylı, Cındeki bütün Sov
yet t baa ının erbest o)duklnr m, 
si'kün '\e a« } tşten \'c• milli hüku
metin hunay" ındcn istifade etmek
l e bulu du danm, yalnız Mançuride 
baaı:ı tahnk t ı Ru•Jaru1 nap•ediJnu' 
olduğunu, halbuki Rusy d, bulunan 
Ç;n tcbtın. ının fena muamelelere 
maruı. kaldıkım beyan etmektedir. 

Cenevre, 13 rA.A] 

Üçüncü ene· men, tecavüze ma
l ruz ka.acak de Jetlere mali yardım

da bulunulmn ına dair olan proje
nin muzal .. eresine başlamıştır. 

Cenevre, 13 [ A.A] 
Ln Hey divanının dahili nizam

n2sini yer.iden tetkik etmekte olan 
konfer ns, mesaisini bitirmiştir. Ya
rın saat 20 de M. Loudheur, cemi
yeti akyannn 5nrfetmit olduğu faa
liyetın iktısaoi neticderinden Lahıa 
birh itnbe irat ~decektir. 

~Hır <e:D©'l~lfl1 n©ı~ıre 

Limandaki keşmekeşin se
beplerini biz söyleyelim 
lıtanbul limanının tetkikı için 

Ti.caret odasında teşkil edilen ko
mısyon faaliyetim i eriletmektedir 
~dmiı>;on tetkikatını limanın tek 
e en ıdare edilmesi noktai na
zarı etrafında yürütmektedir 

Şehrimiz. liman mcielesi. ene
t:rden beri müzmin bir hale geldi 
ımanı tetkık için "r çok mütahas~ 

sıılara raporlar ya ın1 b' 
komiyonlar t~tkikat ya;r:ı~~ ~: ru~ 
susi olarak lıman işlerimizle al"k 
dar olanlar bu huııusta k•t a la
neşretmişlerdir. 1 •par 

Bunlardan batlca lim "'n . 1 , 
• 

004 ıt erı 
hakkında yevmı gazetelerde he il 
gah sa1nhiyyettar zevabn mutrgl n 

tf "h l' a eatarına a en v ga ıman işlerrin-
deki bozukluk yakinen görülerek iza 
lesi çareleri için uzun uzadıya yazıl
dı. Fakat bütün bu gayret ve fe _ 
liyet hiç bir semere vermedi ve 
hükumetçe lilıum gorulerek yeni
den yapılıp tatbik ed!lecek güm
rük tarifesinin tatbıkınden evvel 
yapılan fazla ithalat b~ su~e~le ~a
ten bozuk olan liman ışlerını içın
den çıkılmaz bir hal~ soktu. 

Şimdiye kadar liman işlerinin 
bir türlü düı.elmemesine sebep ne
dir? Bunu pek ala biliyoruz~i li!1°!an
daki faaliyet unıurlarının hır bınne 
rakip ve muarız vaziyet almalarıdır. 
Liman şirketi rüsumatın kendisine 
müşkülat çıkardığından bahseder, 
bu meyanda antrepo yoksuzluğu, 
tahmil ve tahliyede fenni vesaitin 
azhtını da ıleri sürerdi. Rüsumat 
iıe ise ehemı iyet verir görünerek 
v~ 0tı d. a müll bir ıoafhadan 

1 
tetkık etmek emelile liman işlerinde 
anlayanlardan bir komis}on teşkil 
etti ve bu komisyon her hafta 
toplnnarak liman işleri, liman-
daki yolsuzluklar tetkik edildi. 

Bir a .1hk rıhtım şirketinin me
mleıcette kafı derece antrepo açma· 
dığı mevzuu bahse ildi ve nizam 
name ine riayet etmediği için 
şirketin feshi lazım geldiği id
da siy!e kabahat bu şirkete yükletil
mek istenildi. 

Bilfiharada şirketin nizamname&İ 
mucibince kafi miktarda antrepo 
açtığı ileri sürülerek şirket tebrie 
olundu. Veıhasıl bu kadar uğrllşıl-
ma~a. ~atmen yolsuzluğun ve id~
reıızhgın hangi tarc>Jta olduğu bır 
türlü keatirilemezince ticaret odası 
•on bir ıayret göstererek faaliyete 

t feç.ti. Komiıyon senelerdenberi ıı.ıun 
~tikı.lcl~re ratmen, düzelemeyen lıman 
ş nı haranı tek elden idare etmekle 
ıslah etmek kabil olacatı kanaatine 
yuıl olmu, bulunuyur. Acaba liman 
ıçln bu usulü idare tatbik edilince 
faaliyet. unsurlan yekditerine mua
rız vazıyet alnıaktan fariğ olacaklar 
ve ~ski ,bi.r itiyattan 1 urtularak 
makınelerını te11ine ve kendilerinden 
ta!afa çevirmekten vaz geçecekler 
mıdir? 

Bunun içın ticaret odasındaki 
komisyonun liman işlerinin tama
mii ıslahı için tetkikatın liman fa• 
afiyet unıurlan araıında tam bir 
teaanUt temini noktasından yllrüt
m esi temenni olunur. 

Atina, 12 
Tsnlyada Tırhala şehri civannda 

dağa kaldırılanlar hakhında şu ma
lumat veriliyor: Yaz iptidasında sı
caklar dolayısilc şehre 8 kilometre 
mesafedeki Tirmi köyüne gitmiş olan 
Tırlıala eşrafırıdan ve zenginlerinden 
130 kişilik bir kafile havanın soğu
maın üzerine avdete karar vermişler 
ve yoln çıkmılardır. 

Kafile, katırlar sırtıne şarhlar 
söylıyrek güle ecğlene yoluna de~a~ 

ederk bir boğaza geldiği zaman ıkı 
taraftan silahlar atılmış ve "dur,, 
emri verilmiştir. 

Kaf •• e} i teşftil edenler bu emre 
itaat!a ... akkuf etmişlerair. 

B..ınun 'izerine bir kaç haydut 
ortaya çıkmıoı; her keıin üstünde 
kıymettar n bulmuşsa aldıktan so
nra içleıindcn ayan a:ı.asından Ha
cıgakisi, i d doktoru, bir mülfıziını, , 
füı tüccar .. e bir zengini daga kal
dırmışlar, kadınların ricalarına, ağ
lanıalanna kulak asmamışlardır. 
Eşloya bıınlnrı serbe!lt bırnkrn"l 
için 4 milyon dolar para gönderil
mesini bildırm ·~ 'r. 

Hnydutların D·mitri Çatns çe
tesine mensup olduklan ve 7 kişi
den ibaret buluudukları anlaşılmış
tır. Hadiıc Atiııada büyük bir tc ır 
ynpınıştır. 

Dağa kaldırılanlar tahlıye edi-
linceye kadar takibat yapılmaması 
tekıırr r etmiş ir. Bunlaı serbest bı
rakıldıktan sonra şıdc'etli takibat 
yapılacaktır. Ç'atas 1914 senesin
denberi haydutluk v:ıpan bek azılı 
bir şer'rdir. -
Alnı an fk azları 

Wi!shington, 13 lA. l 
Ticaret nuareti t-,.laadan aef .. 

redilen m~ .ımata nazaran D wes 
pl:inı tatbik nıevkiine konulahdan 
beri Almanyanın Amerikadan akt
etmiş olduğu iı;tıkra:I rın yekunu 
1 milyar 779 mil} ona balığ olmuş
tur. Young planı tatbika başlanıl
dığı zaman almanya için yeni bir 
istikrazat de\ rinin ba~Iıyacağı tah
min edıimektedi ... 

Çin cekilıniyor 
· Genevre, 12 (A.A] 

M. Chao Chu Wu, 19 uncu ma
dde hakkında teklı ettiği karar 
ıııreti projeıinin kabul edilmemeıi 
halinde Çinin cemiyeti akvamdan 
çekiJC"ceğine dair olan şayiayı tek
zip etmiştir. ----

Tulonda fırtına 
Tulon, 13 [ A.A ] 

Bir fırlma kırlarda büyük hasar
lara sebebiyet uermittir. Bir ~.ok 
çiftlikler hıuap c.tmuş, tlğaçl~r kok: 
ferinden çıkmış, telgraf dırekler1 
yıkılrnışbr. Saat 13 te inkıtaa uğrı
yan •ömendöfer münakalatı saat 
22 30 da kı2nıen yeniden teeSIÜS 
etmiştir. 

F.Aganda idamlar 
Londra, 11 

Son gelen haberlere nazaran ka
bilde tesis edilen dehşet idaresi 
günden giıne biraı. daha ~iddetinı 
arlırrnaktadır. Kabil divanı harbi 
sabık emır Emanullahın iki yeğeni 
ile üç naz:ırını muhakeme ederek 
idarna mahkum etmiş , mahkeme 
kararı derhal infaz olunmuştur. Sa-
bık emir Emanullahm bazı akraba
ları Kabi dt:n firara muvaffak olarak 
Hint hududuna iltica etmitlerdir. 

Gizli konuşmalar 
Atina, 12 

Yunan hariciye naı.ın dün de 
fngiliz: haricyie naı.ırı!e uzun bir 
mülakatta uulunmuştur. Bu müki
Jemelerin mevzuu hakkında biç bir 
şey tebliğ edi)memittir. 

Yunan tütünleri 
ve Fransa 

Atina, 11 
M. Venizcloı Pariıte iken Fran• 

aız tüliln inhisarı müdiaile i'Örüte· 
rek Fran11z lnhi .. nnm Yunan tG-
tGnlerlni mübayaa .-tmeslni Utim11 
etmiştir. 

ikitnlQ)a~naur --------
Arap-Yahudi 

ihtilafları .. 
-H--

Halepten } azılıyor: 
\raplarla ) ahudiln arac:;ında 

1 ili,..tiııde c'ereyıı.n edeu kanlı ha
dişat lıütün Surİ) e Araplarını :C•v
kaladl' a~nbileştirıniştir. Bütün 
Suriyede ) er yer )'ah udiler aley· 
hine nümayj~lcr ve hatta filiyata 
geçen kanlı te~ebbü ler olmaktadır. 

Geçen gun Halepte müslı.iman 
, e IJiri-.tiyan \nıplın ittifak ede
rek nüma) i:;; tertip ettiler ve. 1~
giliz kon olo hanesi onünc glttı· 
ler, hu e"nada 'ı ahudi t1carctha· 
neJı·riuc de hazı taarruzlarr:ı bu· 
lunarak haz\ 1 ahudi mağazalar 
tahrip edildi[!i gibi, Yahudi zm· 
ncdilerC'k iki t'rıneni de katle
did1. Bilalıı--re )Clİ~en lıükfıınet 
kU\ 'ctlerı nüına} ı:.clleri güçlükle 
daö-ıtmaıra mU\ affak olmuş \C ele-e e . 
l a:.ılarım te\kif etınİ)İr. Bu \azı· 
)etten korkan ) ahudiler. üç dort 
gun tiraretharıeleı ini açmadıkları 
gibi evleriuden dı-.arıya da çıkma
dılar. \ azi)Cl çok gergin~ir. 

Mü liiınnn, Hıri--tİ\ ı..n biitün 
Araplar f \kalaıle lH') Ccan 'e a a· 
lıi)el iaindr ) uhudılt•re diş kıcır
datmaktadır. 

anıdan bildiriliyor: 
Fili tın \ el\..a) ii Surİ\ eyi fe\'l".flliide 
alakadar etmektedir. F ıti ... tın i a
lıudıleriıı vazt)Cti bütün uri)ede 
) ahudi du:.rn ı Jığl U)tındırmı:;-tır. 

Miı ... himr.n l lıristiyan bütün Araıı 
uıı-.unı ) alıudilere kar;:ı deri 1 bir 
kin tEı . J}Or.Çarşıda. pazRrdrı )ah.u· 
dileri talıkir edecek hiç bir v ıle 
kaçırılını) or. Şam da he: et ~n haddi 
azamiyi bulmuştur. l fak tefek n~· 
mayi ler de , apılmıştır. Bu asabı
yetten ürkcıı ) ah udi hahamı 
bir bryanname neşretti. Beyan
namede uriye Yahudilerin yahu· 
dilikle alaka ı olmadığını \e Arap 
oldukfurmı ilana mecbur kalmıştır. 

.Fili tin vekd) ıı de\&m ederse 
uri) Pde kanlı harekatın başlama· 
ı pek muhtemeldir. 

La Ha ye hadisesi 
Paris, 13 [A.A) 

Petit Parisien gazetesinin bir 
muhabirine beyanatta bulunan M. 
Macdonald, amele fırkası hükume· 
tinin Fraıısaya karşı olan siyaseti
nin aıkı bir surette teşriki mesai 
siyaseti olduğunu, çünkü amele hü
kumeti siyasetinin milletler arasın
da m ddet esasına müstenit ve 
bütün milletlere karşı huıumetten 

ari bulunduğunu beyau etmiştir. 

intihabat mücadelesi esnasında ya
pılmış olan nümayi,ler, beyanatlar 
hiç bir zaman Fransa ile münaae
bab kesmeği istihdaf etmiyordu. 
Yalnız bu münasebatı harpten son
raki ahval ve teraite tevfik etmek 
gayesini gözetiyordu. 

M. Mocdonald söxüne devamla 
demiştir ki: " Ben Fransayı hariçte 
bırakan veya Fransaya düşman olan 
bir ittifak akti için kat'iyyen mü
zakerata girişecek değilim. La Haye 
hadiıeainin vukuu şayani teessüftür. 
Bundan tevellut etmesi melhuz bıi
tün ıui tefehhümleri iı.ale için eli
mizden geleni yapacatJz. Bu teıriki 
mesai ı;iyaaeti Fransaya karşı duy-

akta olduğum muhabbet hissiya-
=na tamamen tekabül etmektedir. 

Salamis zirhlısı 
Atina, 11 

Gnzetelerin bepnına gore Ve

nizclo::. Salatlll"' zırhh~ımn alınma· 
~ma • lcyhtar bulunuyor. Baı. vekil 
dcnanmaıım küçük gemileri~ ta~
viye edilmesine Ye kU\'\ etlı hır 
ha' a fılosu 'ücuda getirilmeJne 
taraftardır. 

Venizelos 28 Eyhile kadaa Fran
sada Banyol kaplıcalarında kala
cak, sonra Berliııi ''e mer~.ezi Av
rupa payitahtlarım ziyaret edecek· 
tir. 

" Yeni Asır ,, davası 
Kadriye hanım ıneseleai dolayı

aiyle birinci ceza mahkemeıi aza
aından Hikmet B. tarafından "Y •· 
nl Aıir ,, l'•:ıeteıı aleyhine ikam• 
olunan dava bul'fin ikinci ceza ••h
kemeainde rüyet edilecek ir. 
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Şirketi lıayriye -
ismine bakanlar, onu, fakirlere 

yardım için kurulmuş bir hayır mü
essisesi, bir şefkat yurdu sanırlar. 

Filhakika, Şirketi hayriye, salta
nat devrinde takındığı bu manasız 

henüz yaldızlı bir üniforma 
u?;.anı, ile muhafaza etmektedir. 
gı ıBıuru~amanlar, herbiri bir 
Cariye iıımi taşıyan vapurlarını, 
sahilhanesinden aheste beste çı~~n 
ricali devleti osmaniyeyi almak ıçın 
iskelede elpençe bekleten b~ m.ü: 
essise, hayretle göriyorum kı! ~ala 
o eski zihniyetin yosunları ıçınde 
uyukhyor. 

Misal mi istiyorsunuz sayalı~=. 
Harf inkılabı bir yaşına gırdı · 

Gazeteler on bir aydır yeni harfler 
le çıkıyor. Bütün matbaalar, müre•· 
ttiphanelerindeki tepeleme servet 
dolu ka-ı alarmı döküp yeninden 
doldular, kalemler bu yeni harflerle 
günde sekiz sahifalık yazı hazırlıyor; 
mürettipler bu yeni harflerle günde 
sekiz sahifahk yazı diziyor. Fakat, 
Şirketi hayriye, biletlerinin üstünde
ki bir kelimelik ayın ismini ve ta
rihini hala de}iştiremedi 1 

Tramvaylarda, kadınla erkeği 
ayıran perde yırtılalı, yüzlerdeki ai
yah peçeler atılalı yıllar oluyor. 

Fakat, Şirketi hayriye, o bez per
deleri, o siyah tülleri, birer ~ahta 
havaleye çevirerek ıskelel.erınde, 
vapurlarında " harem - sel.amlık '' 
hayatını devam ettirmektedır .. 

İnkılap erleri: " Halk efendımiı.
dit diy,.li k:ıtr sene geçti. Fakat, 
Şirk

1

eti hayriye, kese~.ind.e~ çıkıın 
bilet paraları ile geçındığı halkı, 
knpılann açılması için eşref. saat 
gelsin diye iskelelerde bekletırken, 
her devirde bulduğu bir kaç hatırla 
ı.evııtı, diğer yolcuların g-öıG önGn· 
de izzetü ikram ile vapura almak
tadır. 

Türkiyede olup biten bütün de· 
ğişikliklerden bütün köhne, ~ürt~ci 
miiessisf!leri silip sü~üren.. 1nkıfap
Jardan hali habersız gorilnen bu 
şirketi uyandırabilmek için, evveli 
taşıdığı şu O.ıımanlılık devrinden ve 
Oımanlı lisanından artakalan mı· 
nasız " Şirketi hayriye ,, iım1ni de
ğiştirerek kendiıinin bir h ıı mil· 
essiıesi deg'l, halka hürmet ve hiz
metle mükelı f bir iş müessiıtesi ol
duğunu anlatmak laum. 

Yusuf Ziya 
Adana da ,.ikdam,, 

Fevzi Pş. Hz. 
Adana da •• -- t 1 Eyliil 

Muhterem erldinı harbiyei umu· 
miyc reisi dün saat otı yediyi yirmi 
geçe Ankaradan otomobille şehri-
mizi teşrif buyurmuşlardır. . 

l\1ü~arünleyhin tt>~rif ederek.l~n 
haberi üzerine parlak bir resmı ıs· 
tikbal hazırlan mı:. tır. 

Öğleden sonra ordu müfettiti 
Fahrettiıı kolordu kumandanı Sa· 
bit pa)a 'hazretleril? ~alii vilayet 
lzzet beyefendi şehnmızde bulunan 
meb'uslar, vilayet erkanı, m~tbuat 
men ubiyni, cemiyetler r~e::.~ıı 
Horozlu hana ve Kryacığa gıtmış· 
}erdi. 

A keri kıtaat ve mektepler tale-
be i de Horozlu han Cİ\'arı~da mu~· 
lazam aflar halinde abzı mevkı 
etmi !erdi. . 

Saat on yediyi yfrmı geçe pa~a 

hazretleri teşrif buyurmuşlardı. . 
Kcndilerıne beyanı hoıamedı 

edildik.ten sonra müşarüniley~ 
hazurunun ellerini sıkmış, asken 
kıtaatı ve mektepleri teftiı buyur· 

nrn~tur. 
Müteak1ben muhtelif kıtaatın 

ve mekteplilerin iştirakile gönUlle
ri ve iftiharla dulduran muhteşem 
bir rPsıni geçit yapılmıştır. . 

Resmi gçitten bonra otomobıl· 
)erle .. ehre avdet edilmi~, kolordu 
tarfından paşa hazre.tleri §erefine 
akşam hir ziyafet ke~ıde olunmuş-

tur(-... azi paşa hazretlerinin köşkle· 
rin: nazil olan Fevzi paşa hazret· 
leri şerefin bugün belediye tara
fından bir ziyafet verileceği mOJ-

tahberdir. 

Anlıara P• • 
( A~KARA ) _, k 

Blitlin odalardı telefo":! •uyu 
ıı.alöriferi ~· 

1 _......tmaola.r. Hususi banyo u llf"'T -

Odaların fıatlari= ~·lO \'C 12 lira 
dır. AmerikaD ~ orkestra. erk.ek 
ve kadınlara -bSus ~ero'kir salonu 
çamagırbaııe. r~ ten~ı. nk\itltphane 
)&tııklı vagoo r Ş:rkctınin ncuıtalığı. 

~~~~-~"™ 
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ihtiyar müderris Caber beyefen-
41, bakb ki olmayacak, yeni vücuda 
rctirdiğ'i altı yüz sahifelik eseri ka
lemle temize çekmek, başa çıkda
eak it değil.. Bir daktilo almağa 

karar verdi. 
Dk gelen Mualla hanım : 
-Efendim, dedi, üç senedir dak

tiloyum. Belki siz, muhterem bir 
müderris, eteğimin kısalığına, du
dağımın boyasına bakarak, hakkım
da yanlış bir fikir edinebilirsiniz. 

Fakat ben işi iş bilen, daktiloda 
parmağı seri bir kızım. İsmim de 
Mualla! 

Genç kız cevap beklemeden he" 
men oturdu: 

- Buyurunuz üstat, söyleyiniz, 
yazayım. 

Müderris Caber beyfendi gözlü
ğünü düzeltti, koltuğundan şöyle 
bir doğruldu. Bu kadar kararlı ve 
azimli görünen zamane kızına bak
b. 

insan ihtiyD.r da olsa, gönlü ta
ze kahyor. Caber beyfendi koltuğu

. ndan kalktı ve genç kıza yaklaştı. 
- Pek ala! dedi, evvela bir im

tihan edelim. 
- Ediniz. İmtihan demek, beni 

hizmetinize almak demektir. Çünkü 
kazanacağıma şüphe etmiyorum. 

Caber beyefendi kızın ta yanı 
başında ve ayakta duruyordu. Da
ktilonun bir az açık göksünden 
doğru hafif hafik dağılan lavanta 
kokusu, Caber beyefendinin artık 
dumura uğramış burnunu okşıyor 
ve bu koku ta ciğerlerinin içine 
gidiyor, orada bir gençlik fırtınası 

çıkanyordu. 

Aynı zamanda da İhtiyar mü
derrisin artık um.tttuğunu zannettiği 
tatlı cf'.mleler dudaklarının ucuna 
kadar geldi. Fakat rnüderris sıfati

fe bir zamane kızınin önünde gü
lün,r; mevkie düşmekten de korktu, 
Tatlı cümleler dudağında kaldı. 

Mualla: · 
- Bekliyorum, efendim t dedi 

söyleyiniz, yazıyorum. 
Caber beyefendi, genç kıza ma

ıasının üstünde duran bir yıgın ka
ğıdı röaterdi: 

- Kızım, dedi , şunlar dört 

senelik uzun bir tetkikin mahsulü
dür. 600 sayfalık bir kitap. İsmi de 
"lrkİarda tesalüp,, tür. Fakat içinde 
bir çok ilmi uıtılahlar var. Size ya
rından itibaren bünları söyleyece
ğim. Siz de yazarsınız. Fakat ou 
it sizi ııkmıyacak mı? 

- Ne diye sıksın efendim • 
Kur'anı söyleseniz gene yazarım. 

- Hayır, ben tecrübe için size 
daha aade cümleler yazdıracağım. 

Hem sade, hem ... 
- Komik, öyle mi? 
- Komik degl .. Fakat bir genç 

kızın daha iyi anlayabileceği bir 
mevzu. 

- Ruman mı? 
- Hayır romana sevmem. 
- O halde? 
- Şimdi aklıma gelen bir hika-

yeyi yazdıracağım. 
- Aşk hikayesi mi ? 
- Belki •• 
- Oh, bayılırım. 
Caber beyefendi, genç kıza de

uni hiaaiyabnı anlatabilmek için, bul
duğu bu dahiyane fikirden meın
nun, söylemeğe başladı. 

Mualla da tik, tak, tik, tak ya
zıyor. 

"Bundan iki asır evvel Ro:mada 
ihtiyar bir •Üİm varmış. Adı da Bir
buı Tenek. Bir giln mesaisinde 
kendisine yardım etsin diyet Gol
lerin memleketinden yirmi yaşla
rında güzel bir esire celbetmiş. Bu 
kızın da adı Vanna. İhtiyar alim 
genç kızı görünce kalbinin genç-
leştiğini hissetmiş. 

" Ozaman hayabn manası değiş
miş. Renklere başka bir güzellik 
gelmiş. İhtiyar ilim vücuda getirdi
ği eseri unutmuş. Bütün gönlü genç 
esirenin cazibesile dolmuş. Fakat 
Vonna'ya aşkını ilan edememiş. Ne 
yapım? Bir çare düşünmüş. 

" Hissini ifade eder ve genç kız 
da anlar diye, Vonna'ya şu hikaye· 
yi yazdırmış : 

"Evvelce Limnos adasında Kre
ton isminde bir şair varmış. Bu şa
ir altmış yaşında gelince, tertip et-
1iği şiirleri yazdırmak için, yanına 
bir kız aramış ve bulunca derhal 
hizınetine almış. 

'·Şairin önünde diz çöken kız: 
"- Buyur~n ! Üstadım, ıö)'leyin, 

ıazayım, demış. 

" Fakat bu kız o kadar güzel
miş ki, Kreton hemen aşık olmuş 
ve yirmi yaşında bir delikanlı gibi 
gençleştiğini hissetmiş. -

i· \ . ~, ı 1 1 < ' 
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il 
"Fakat, şiirlerinde kadına beliğ 

hitabeler söyleyen şair, kadınla 
kariı karşıya gelince, dili tutulur, 
bir şey söyleyemezmiş. Ne yapsın, 
bir çare düşünmüş. Hissini ifade 
eder ve geç kız da anlar diye ona 
şu hikayeyi yazdırmış: 

IKömD~lr t~lb><dlüUü k"y©tf~t 
1 . Şimdiye kadar hiç tebdili kıya- \ lon,, (Eglon) piyeslerinCle Sara Ber-

i 
fet ettiniz mi ? Bu suale: nard'ın Napoleonun oğlu rolüne 

" Mısırda, bundan dört asır ev
vel, altmqına varan ya~ımdan ve ... 

- Ve sakalından, vt huyundan, 
ve suyundan. E? 

Bu son cümle artık kısılmağa ba-
şayanı Muallanın dud~klarından 
döl·ülü vermişti. . 

Caber beyefendi sordu: 
- Ne dediniz? Ne dediniz? 
- Hem huyundan, hem suyun-

1 

dan dedim. Sizin yazdırdığınız bü
tün bu Romalı alim, Yunanlı şair 

Mısırlı bilmem kim, hepsi de bu- , 
dala heriflermiş. Benim bildiğim bir 
adam hoşuna giden bir kadın gör-

1
1 

dümü yanına yanaşır; 
" Hanımefendi, Madam, Matme

zel neyse, benim çok hoşuma git
tiniz. Acaba anlaşmak mümkün 
olur mu?,, diye sorar. Siz bu hika
yelerle ta Adem babamızla Havva 
anamıza kadar çıkacaksınız. 

- Vallahi doğru söylediniz. Fa
kat acaba bir şey anladınız ını? 

- Dedim ya. isterseniz bir daha 
söyleyim. Kadın hoşa gitti mi, 
açıkca her şeyi ona söyleyivermeli 

- İyi anima, altmış yaşında bir 
adam böyle söyleyebilir mi? 

- Ne diye söyleyemezmiş. 
- O, halde Vonn<']f pek beğe-

nen ihtiyar alim BiTbus Tenek te 
kalalım ve bu hikayeyi bir tatlı 

yerinde bağlayalım, Yazın! 
. 

u Birbus Tenek gt;pç esireye 
yaklaşmış ve ensesinde'n' iki defa 
öperek: · 

" ~ Vonna, benim çok hoş~a 
srittin ..... Acaba· ;anlaşmak mürıf'.ün 

ı ? ~ d' ' 1l - • • o ormu • ıye -Sormuş. 

Caber beyefendi bir az ileri gftti
ğini zannederek hıcabından suştugu 
sırada, Mualla sordu : 

- Evet efendim, ::ıonra ? 
- Neticeyi bir türlü getiremi-

yorum. Siz Vonna'nın yetinde olsay
dınız ne yapardınız ? 

Mualla suali işitince, bir saniye 
bile tereddüt etmeden, yazı maki
nası ile şu cümleyi sıralayıverdı: 

" Evvela siz kesenin ağzım açı
nız. Zannederim ki, anlaşmak müm
kün olur.,, 

Ve hakikaten de anlaşmak müm
kün oldu. 

Nakleden: 
S. M. 

e<a~anceır 

Tranı va'ydcın atlark~n 
(,azete m:ivcuii Fahri, Suhan J1hmctte 

traııwaydan atladığı ,.ırada lıacağından ya· 
ralanınııı, Lı,rrnhpa~a Jıa!'-lane~iııe kı.lılı· 
rılını~lır. 

~f otosikletler tle .. 
Enver isminde Liri;;İ Fatihte motosik

letle geçerken ~angiizeldC' -:ıkin :\tıı~ınfaqı 
ı;arparek ı<a~ a)nj!:nı kırmı: ır. ' • ı tnfa 
ha laııc) .~ kaldı rılmı-tır. 

istasJ·o11a oiren 
~ 

otonıobil 
Şnrfü lbııfun iılare~iııılı: ,j 227fi 1111· 

~naralı otomulıil ıliiıı -nl:ıh )eni kııpıı 
ısl!ll'!} onuna g~-l~i~i ı-ıraıla şvför f~f.11 )ll· 

parak otonıolıılı durclnrnıak i~tcrrıi~~e de 
frı·ıı tutmamı~ VI' otıımuLil ırı·n Y<ılıı al· 
tın<l:ıki merdi' ı:rılPrc · ~ ııvnrlaıımı:ıır. illi 
~~nada orada ! ulunan \lii"eııını.ı lı:ınım 
ağır ~urctte : ~rıılaıımı~ ve lln~cki hast,ı· 
na~ine kııldırılnıı~tır. ::_;cıf1.ır knt;tığı .-ihetle 

aran ııı:ık tadır. 

E) ·ıpte oturan ]t';1tmn lıaııınıln Yaşar 
hanıııı kavga ctnıi~ler. Fatımı lı.ııııın \ a· 
şar haııımııı kaıuıııa ta~ atar~k ultı ıt)lık 
çccuğunu düşürmliıtür. ' 

sn ırl!<artD~ır 
Altın meraklısı 

t1skiidarda Hamam ~okağıııda i\'azire 
hanımın e\'İndc misafiri bulunan Hilmi , 
Sa:ıirc lıanınıııı bir :ıltın ı;aalilc } irmi ahın 
lira=ını çaldığından )akala111111:tır. 

Bir sarhoş 
Ru~en i•nıınıle biri e,·elki gccC' Fııtiltte 

b~ttr ı:aı:;ınr. \ e polislere hakaret eder . 

kın rııkahnm~~:ır 

·- Evet ! çıkması gibi. 
Cevabı verecekler her halde Bundan başke müzik hallarda 

pP.k çoktur. Bilhassa fotoğraf nıa- da kadın kıyafetinde sahneye çıkıp 
kineleri taammüm ettikten sonra kadın sesiyle şarkı söleyen, kadın 
bir çok kimseler tebdili kıyafet he- gibi danseden erkek artir r '.:le 
vesine dfü.müştür. görülür. 

Köylü kıyafeti ile resim çıkara- Bunlar bu tebdili kıyafette •ı< 
nlar, seyahat ettikleri memleketin taklitte o kadar muvaffak slurlar kı 
ıniJli ve mahaJli kıyafeti ile çıkar- onlara kadın gözü ile bakan seyir· 
dıkları resimleri kıymettar bir ha- ciler erkek olduklarını öğrenince 
tıra gibi aibümlerinde saklıyanlar şaşırıp kalırlar! 
az mıdır ? Sinemada pek tebili kıyafet edi· 

Hele bir zamanlar bizde çocuk- ldiği sık sık vakidir. Viktor Hugo· 
)ara arnavut elbisesit hatta sırmalı nun "Sefiller,, inde Kozet rolüni 
paşa üniforması giyöirmek moda yapan kız hem bu rolü yapmış, he· 
olmuştu. m de aynı filimde Andre Rolan İs· 

Fakat şunu da teslim edelim ki mi albnda erkek çocuğu rolü yap 
bu tebdili kıyafetlerin hepsi de 
güzel olmuyordu ; hoş olmak 
lazımken sadece gülünç oluyordu. 

Demek ki giydiği elbiseyi ken-
dine yakıştırarak kıyafet değiştir

mek de bir mese)e ... 
Tiyatro ve sinemada tebdili kı

yafetler, nadir degidir. Bazı piyesler-
de genç erkek rolleri daima kadın
lar tarafıadan yapılır. Mesela "Dig-

Meksikalı sinema artisti [upe 
Velez kendisine Aır.erikada Bever
liz Hillste bir k~şk yaptırıyor ... 

Güzel artistin aklı fikri köşkün
de ... 

Daha geçen gün güzel artist 
Hollywooddela bir arkadaşına harıl 
harıl yeni evinden bahsediyormuş. 

Köşk gayet nefis olacak, bah
çesinde g·ayet büyük billurdan bir 

havuz bulunacak, eşdost sık sık köş

ke davet edilece, partiler verilecek 

ve bu sözlere muhatap olan arka
daş da bu partilere behemehal ha
zır iştirak edecek ... 

Bunun üzerine Lupe Veleze ar

kadaşı: 

- Şık! diyor. Köşke ne zaman 
taşınıyorsu!1? 

Bunu işiten meşhur bir rf'ji:;sör 
sÖ7:e karışmış: 

- Canım 
Lupe köşk içın 
bulsunll ... 

dur bakalım! Hele 
münasip bir arsa 

• • • 

mıştı. 

Küçük san'atkarın da tebdili kı
yafet ettiği vakidir. Netekimi"Flan~ 

·der çocuğu,, ismindeki filmde kü
çük bir kız rolü yapmış ve resim
de görüldüğü üzre mahalli 1·ıya~ ti 
kendine nefis bir surette yal 
mıştı. 

Artist Madam Karmen Buvi "r· 
kek elbisesi vivmeğe çok merakb 

Lupe Velez an'asıl Meksikalıdır. 
Bu yakıcı memieketin iklim gibi 
ateşin olan genç artist, birer siyah 

LUPE VELES 

elmas gibi parlayan iri gözleri, tuncu 
andıran esmer teni, siyah saçları ile 
sıcak Cenup iklimlerine has vahşi 
bir güzellik arzeder. 

, Bu fa.xedE; kısa bir zaman için
Ge nazarı dıkkau ce.tbeden Lupe 
Veieı son znr:ı&n1nrı:-ıdn Hollywoo· 

dun meşhur "vedet,, }erinden biri 
olmuştur. 

• * • 
Muşhur Jazz orkestresi şefi Paul

Whitemane son günlerde, birlikte 
bir Amerikan kumpanyası tarafın· 
dan sesli fiilmde çalışmak Ü'z.ere iş 

t•klif edilmiştir. 
Bu f•limin sen::ıtycsu mucibine$! 

Whiteman orkestra hey'eti ile bir

likte bazı caz parçaları çalacak ve 

yalnız musiki deki mahareti ile de

ğil aynı 7amanda jazz çalarken alnıış 
oldugu çok tuhaf ve ainematoğrafik 
vaziyetlerle filime kıymet bahşede· 
eektir. .., 

F~kat iau kıralı kontratı mU• 

> 

.... 

J 

idi. Bunun için " l' raklı Kadın " 
mindeki filimi baştan aşağı er .~elı 
kıyafetinde oynamıştı. 

Mari Pikfordun " Küçük Lord " 
isminde filiminde küçük Iord rolün4 
yaptığı meşhurdur. 

Lon Şaney de bazen kadın kıy•" 
fetinde görünür . 

Esasen Lon Şaneyin tebdtiH kıy•" 
fetteki fevkal'ada maharetini bilaıi" 
yen yoktur. 

Ekseriya korkunç ve meş'uJO 

şahsiyetleri temsil eden Lon Şane1 
kadın kıyafetinde de hep korkunçtv 

Temsil ettiği kadınlar ekıeriy• 
cani, hırsız v. s. gibi tehlikeli tip" 
lerdir. Büyük artist kadın rollerind• 
mutat muvaffakiyetini gösterir. 

Hasılı tebdili kıyafet gerek ti• 
yatro ve müzik bolun, gerek sin•'" 
manın sıksık bat vurduğu bir de" 
ğişikliktir. 

Yukarıaa: 

Bir Amerikalı miralay kıyafetin" 
.:Ie gördüğümüz bu kadını tanıdını• 
mı? Mari Pikford •• , 

Amerikanın bu milli san'atk 
fahri miralay üniforması ile, aıkercf 
selam veriyor! 

Solda: 
Küçük san'atkar Jaki Kugaf 

"Plandr çocuğu ,, ismindeki filimd• 
ufacık 'irin bir falanı kızı kıyafe' 
~:nde ... 

aaa 
cibince bundan başka hiç bir ,J 
yapmağa mecbur değildir. 

* * * 
Holliywoodda bir filim çeviriliyot' 

Birinci rolü yapan güzel "yıld.,_ 
ın da aksi gibi o gün bütün }ııJf 
suzluğu üstünde... O 

Vazıı sahne artistin gönIU11,, 

edeceğim diye fena halde üzüliif° f. 
Nihayet bir aralık sabrı tükenifj; 

- E... Artık matmazel ıiı: 

çok oldunuz. 

Artiıt parlıyor. 
tıl" 

- Ya.. Demek bana kaf• ,. .. 
tuyorsunuz.. Pek ala. Zaten par 

d di·· 
munt şirketi bana haber gön er 1 

- Haber mi gönderdi.. ne diYer• . o. 
Yıldız yumuşayıp cevap .,erıY 

arı-
- Sakın yanılıp sizin kul1lP 

) adan çıkm==~~~~ diye ... ~ 

Ordu vali si elı-
Ordu valisi Ali Keınal B. ş 1:3· 

. . 1 . . Al. Kemal 
rımıze ge mıştır. ı kil 

b. f'k J 11- ctibi bM ır re ı ·ımızm yaz ıgı cı 

bir vilayete nakledihncmiştir. 
il --

Beylerbeşli gençlritı 
tenezülıü t~· 

Bevlerbeyi gençler kuliıbü ıe• 
~afından dün vapurla hir Jeıııı 
neçzühu tertip edılmi:tır~ 
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Yaklaşan lik maçları birincilik- ( Dört numara ) Ali 
lerle alakadar takımlann harekete Nedim Şevki 
gelmesini intaç etti. Bu cümle- Necdet Jlhami Necati 
den olmak üzere Fenerbahçeliler Bedi Semih Fahri Suat Saip 
b" K d h d Her iki takım da küçük oyuncu. 

un a ıköy sa asın a me•,.im k b ı 
faaliyetine ba•ladılar. !ardan mürek ep u unmaklaydı. 

" Kuvvetler arasında muvazene bu .. 
Dün Kadıkay sahasında elliye 

k 
lunduğu için oyun hararetli geçiyor 

1• ın genç ve dinç idmancıyı karşı heyecanlı safahat gösteriyordu. Fa~ 
karşıya ve yan yana toplayan ha· kat üç numaralı takımın üçüncü 
rC<et •on zamanlarda Fenerbahçe- hattı daha ağu basıyor, Şekip ve 
lilerin ıröıterdiği ataletin artık so- Sedat sıkı hücumlarla sayı tehlike
nunu bulduğunu anlatan çok sevin- )eri ihdas ediyorlardı. 
dirici bir manayı haizdi. Filvaki dört !'letice~e üç numaralı takım 3-1 
futbol takımı, ihtiyatlarile birlikte galıp geldı. 
ter temiz bir kıyafetle sahada ispa· ikinci mai daha mühimd" 
ti vücut ettiler. Kadrosu birinci takım ı. oyuncu-

Bu vaziyet, sekiz takımı doldu- ların1an mürekkep bulunan 1 nu
racak oyuncuya malik olduğu hlade mara 1 takım 2 numaralı takımla 
karşılaştıracak iki takım çıkarmak- k.~rf'laşı;;"'.rdu . Bir numaralı takım 
ta daima mütkilat çeken Fenerbah- şoy e teş <ı[ olunmuştu: 
çe için calibi memnuniyettir. Nihat 

fdman proğramını tanzim ve tat- • Firuzan Kadri . Zıya M. Reşat Şel•a ' 
bik etmek vazifesini üzerine alan Fıkr~t. Muzaffer Zeki AI~· 'Ni azi ), 
Necmi ağ°abeyin kısa bir müddet .

1 
!kıh numaralı takım da şu kaJro 

içinde ııenç oyuncularda uyandır· ı e sa aya çıkıyordu: ' 
dığ°ı haves ve tesis ettiği dioiplin Hüsamettin 
Fe~e~b~hçelilere ati için çok ümit Fazıl Muhit 
verıcı bır manzarayı haizdir. Velit Rıza Necati 

Dün Kadıköy ıahasının şekli, Ha~ Bakti h Ş:'ban Yusuf Fahir 
bundan 10-12 sene evvel orayı dol- yun a mın edildiği gibi bir 
duran Sarı - Lacivert tak 1 ~uİara!ı takı":'ın mutlak hakimiye-
lıabratını ihya ediyorbu. ım ann ı a tın a geçti. Bir numaralı takım 

ger~k hücumda, gerek müdafaad~ 

d
Fe?ke.'liler dün dört takım ara- malık olduğu avantajı tespit eden 

llD a 1l'b" maç
1 

yaptılar. Bu iki ma- bir .lı~kimiyetle oyunu idame etti 
çı:ı ga ı ı ge ecek cuma günü kar- ".e ıkı d.evrede 4 sayı yaparak ga
şıla_şacakiar ve turnuvanın galibini lıp ,:reldı. 
tayın edeceklerdir. iki maçın galibi olan 1 ve 3 

Dün ilk maçı üç ve dört numa- numaralı takımlar haftaya karşıla
ralı . takımlar yaptılar. Takımların şacaklardır. 
ıeklı şöyle idi: Edirne spor g;ünii 

( üç numara ) İhsan Ed Omer Ziya ime Spor kulübü gençleri 
Şevket Ekrem Vahit tarafından tertip edilen "Edirne 

lh Liltf' Spor günü,, 20 Eylul cuma günü 
Hn ı Sedat Şekip Nuri stadyomda icra edilecektir. 
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[I evco•c 
~fü~ Tayare piyangosu 
~i .. . VECiNCi TER.TiP 
li~l 3uncü keşide 11 Teşt"ini evveldad!ı·. 

~ BOVOK iKRAMiVE: 
~~ 40,000 LiRADIR 
= ı;: 

; 
AVRICA: 

\i ~g:ggg 
!~i 12.000 
ı~! 1 O.OOOliralık ikramiyeler ve 

ji ; 1 O.Ooo liralık ınükafat 

!~l hu keşidede· cem'an "3,900,, 

. . . . . . 
: i 
. ·ı . . 
: i 

·~~ 

.~.·ı·ı,:,·:'. 3s,ooo numara kazanacaktır. ~ 
lira isabet eden "19901 

1
• Sarıkamıcıı., İzrnir, Zara "snumaralı bilet lstanbul, Ber.gama : 

.

·.·=. ! )···:.·· • a d H ::=:.· ı 18
1
000 lira isab~t edeıı "166l4 mıun a satılmıştır. 

l . d 1 " numaralı bilet 1 b , , . zmır e satı mıştır. •tan ul, Burdur, 
!11': 15,000 lira isabet eden "802,. nunıaral b'J ' : 
i~' 'i Mersin, İzmirde satılmıştır. 1 1 

et lstanbul, Ankara, i~! 
"i ! 12,000 lira isabet eden "37851,, numal'alı b'l t 1 ' : • : 1 T ı e stanbul, Ed" : • : ıl Korkuteli, zmir, avuta satılmıştır. ırne, : ; 

!~'~:.! 10,000 lira ioabet eden "53133,, numaralı bilet lst b 1 A : ~! 
!~! Tarauı lzmir, Mudurnuda •atılmıştır. an u ' nkara, ; : 
~ ' .. 
aa~~·••nuı~··%··~~~·!M ............ :~~~+.~'i« .. '3S ..... ~· ~ .,,. itH: .... iıiim. ............................ lii\i.W..iı1 • • ~~~~~··-;::il 
Adanada Aı;keri Satın alına ..... 

komisyonu riyasetinden· 
Adana_daki. kıt'a ihtiyacı için kapalı zarf usulile munakasaya • 

olunan sıg~_r etı yulaf ~8. 8 _ 929 tarihine ın_ü><adıf. çarşanba S. ı o vd~ 
yaf'la~ .~:f':1a.~aşa netices;nde taliplerin teklıf etmış ~ldukları fiyatlar 
~~ 1 g:ru ıığu1d~n _ret edilmiştir. Ser mucibi kanun yırmi gün tenıdi
t 1~.e .. ar~r S v;'~ ınışt!r. Yövmii ihale 21-9-929 tarihine müsadıf Cumar-
'''1 gun~ d. ..ddedır. Taliplerin şeraiti anlaman için her gün ve vaktı 
mka~ye~ın İ yuk e yedi buçuk te'minat muvakkatalarile Adanada 
~s erı sa ın a ma omısyon una müracatları. 

Unıunı Ticaret müdürlü ründen· 
30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun .. -~ .. ' .. . . yapmağa iı:inli bulunan ecnedi . huk~mlerıne gore Turkıyede dış1• serviçi Maritimi) nin Tu"rk'ıy şırketlerınden (So~yeta ltalyana 

e umum v k'I' h . ld ğ l.h. binaen bu kerre müracaat d k e 1 ı, aız o u u se a ıyete 
namına ifa edeceği muamel:l erd Kuşadası tali acantalığına şirk~t 
kemelerde müddei, müddeiakyhen vdo~a~.ak .. davalarda büt~n mah· 
bulunmak Üt•!re ltalya tabiiyetini h ." M~nc.~ şahı~ sıfatlarıle ?azır 
tavin eylediğini ihpar ve lazım J° 1

z k~syo Gabrıele Malaspınayı 
ııo:l.ik edilerek muvafık V-Örülnıüsg~ ~nakleağıl~tları 1 vermiştir. Keyfiyet 

·- · · • an o unuf. 

"' 
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i Konyada "ikdam,. lanurde " ikdam ., 

11 Eylftl 929 kambiyo, nukut borsası fiatları 

lzmirde bir 
faaliyet var --

Son Seylap 
ve elektrik -- 11 Eylirl 

-~ - . ----= 
K.apa . 
-- 4 ==~=== 

Aç. K... 10 E) lul 
Seıırııin yorğuluğunu gider

mek için Izmire kadar hir deniz 
seyahati yapmak ve ciğerlerimi te· 
miz hir deniz havasile yıkamak is· 
tiyordnm. Galata rıhtımını doldu
ran kalalıalığı zor yarıp geçtiı.ı. 

Seyri,efainin Gükemal vapuru 
rıhtıma indirilen merdi' enlerden 
sonuncusunu da kaldırı)Ordu. Bi· 
naeııaleyh vapurun son yolcusu 
olmu' demektim. Rıhtımda ne ka· 
dar teşyici var~a hemen hemen 
vapurda da o kadar yolcu vardı. .. 
Halatlar alındığı zaman Gülcemal 
cazbandı. teşyi merasimine, güver
te nlıtım ın~ıhaverelrrine hirden 
nihayet 'enJi. 

Geçen gün Meram çayına g~
len ve bir çok mahallerde tahrı
lıat ika eden şiddetli sellerden 
deredeki elektrik fahrikası hiç bir 
hasara ulrramaınış ye seylalıın 
iııkıtaınt ;ıiiteakilıen eskisi gibi 
elektrik teın·iralı başlamıştır. !\le· 
zkfıı- fabrikanııı vedi, ,ekiz met· 
re tulundeki kanallarının iizerleri 
açık olduğundan kış mevsiminde 
sularııı donması ve binnetice ten· 
viralın durması ihtimali şimdi 
den diişünülerek kanalların üst· 
lerinin beton levhalarla kapatıl· 
ması şirketçe kararlaştırılmış ve 
beton inşaatımı vakti geçmeden 
başlattırılması ten;;ip olunmuştur. 
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Cazbandın fokstrotu; dam•a kan· 
mamış ve danstan bıkıp m•anma
_mı~ çiftleri birer iki~er yerinden 
öıçraltı ... 

l\erdeyse rıhtımdakiler bile bu 
mükemmel razbandm gürültüsüne 
uyacaklar.. Artık vapur açılıyor, 
rıhtımda kalanlar: ruzgara tutul· 
mu~ papatya tarlası gibi bembe~·az 
bir mendil dalgası arasında zor se· 
çiliyordu .. 

Marmaraya açılmadan evvel ls· 
tanhul kıyılarıııa akseden razhan· 
dımız enginlerde boğuldu. (;ece 
vapurumuz.; deniz üzerinden bir 
nur parçası gibi kayıp gidiyordu. 
Bu aralık yemek; orkestra ile 
beraber başlanıı~tı ... Seyrisefainin 
servisi cidden mükemmelclır. Te· 
mizlik; çok titiz im.anların hile 
takdir edeceği ı· aziyettir. E~asen 
halk; kendisine müteveccih her 
hangi bir alakanın ılaima hür-

Bu beton levhaların inşası için 
keşif neticesinde on iki bin beş 
yiiz lira gideceği anlaşılmaktadır. 

İİışaatııı mevsim in ademi müsaa· 
desine mebni emaneten yaptırıl· 
matiı muhtemeldir. 

metkar bir miımettarı olduğunu; 
Seyri,efain vapurların::ı gösterdi
ği rağbetle ispat ye ııhar etmek
tedir. Gülcemal, aynı zamanda 
tarih! bir gemimizdir . Çünkü 
Türk bayrağını ilk defa Amerika
,,;ahillerinde dalgalandırmış, Mu· 
danya mütarekesinden sonra da 
ilk türk kıt 'alarını Trakya ya ge· 
çirmişti" 

Bütün bir gece süren seyahat· 
ten sonra ertesi gün onda İzmir 
limanına ıı.irdik.. Gene cazbant 
başlıyor .. ve gemi yavaş yaYaş İz
ınirin narin dalgalarile okşanıyor

du ... 
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Borsanın telsizi 
Kambiyo borsası muhim hambi

yo borsalarındaki muamelatı en 
çabuk vasıta ile haber almak için 
borsada telsiz tesisab yapacaktır. 

Kambiyo borsası, Paris, Londra 
Roma, Berlin şehirlerind e birer acen
ta temin edecektir. Bu acentalar 
borsa muamelatını telsizle lıtanbul 
borsasına haber verecektir. 
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Fena bir itiyat - Geçenlerde 1 ~/11'" A U ~ •ilffitk. düdsüz hı•ıı•rı•z. Adanalı gençler bir maç için Kon- = _ 

ya'ya gelmişlerdi. Maçlar yapıldı, :;: ----
Çunıra yeni bir şehir oluyor 

-------
1 Birinci sayfadan mabat] 8 Eılül 

~~~~~~~~~~ 

kafile avdet etti. ı~ jlfüşterilerimize § 

1 
Fakat ne yazık ki •imdi gaze- :;,; ~ Muhterem Çumra halkının teber· 

ru1tile asri bir hükumet konai(ının 
ırı~a!-iı i~·in ınıina.kasava vrızt•dill'n hi· 
ııeııııı 19-9·929 tarih.inde ilı•lı·>i 'ar
dır. Teberruatı umumi ,;eksen yedi' 
bin lira olup bu teberrııat ancak de· 
va iri rrı;nıiye ·e aittir, H tlküıııet ko
ııai(ı iıışasile beraber nıustek il bir 
j.ındarırı. daire~i, bir lıapi~lıane, ad· 
liı e Lına"' da mezkür tebnnıatla 
yapılacaktır. 

mek ıçın talip olmuşlardır. Çok 
yiiksek şahsiyetler burada ana ılarak 
inşaat için şimdiden ha21rlık yapmak· 
taıl ı rlar. 

tarafından yapılacak mahsup mu.t
melesi bir türlü ilerliyemiyor, iler
lemek istidadını bile ırörtermiyorı:u. 
Bu vaziyet karşısında hükumet, iş

leri te'fi etmek ve aynı zamanda 
ameli bir çare buim .. k fikı ile büyük 
bir fedakarlık yaptı: 

Tarafryn emlakinin takdiri 
kl\·metinrfon rnı<geçerek siyasi 
mltzaL.l"r«" ~oln \ l' Ynoani•tonın 
8ade<"t" Atina itilitfnamebinde ~a
zılı 500 hin İngiliz liralık temi
natı nııktcn ödemeıi ınretile 
nlt'&'eleyi halletmek iotedi. \ uo
eıılılar her zaman ) aptıL.I .. rı gi-
1 i, bu teklifi pren•ip itibarilt• 
L.obul dtilcr, fakat " Ancak 300 
bin lira verebiliriz,, dediler. 

Müzakeratın &on safhalarında 
hükümetimiz, senelerden beri sürü
ncem• de kalan ihtilı.fların heyeti 
umumiyeoini birden halletmek mak
aaclile yeniden müsaadatta bulund~. 

Diğer taraftan Yunanistanın Ati
n& it..ilifnameıi mücibince iadesine 
meccur olduğu müsakkafat mes'e
lesi vardır. Yunanlılar üç senedir 
iadeye yanaşmadılar. Çünkü bu 
emlakin ıenevi varidatı büyük 
bir yekuna bahı oldu. 

Mü:::akeratın uzatılmasında 
menfaatin çok fpsiri olmu~tur. Ha· 
kıka•te ) uuaulıl<ırın mü•akkafut
lan temin etııkleri mrnfoal bıı ka
drırla hrılma:ıs. l"ımanlılar 1 O, 
12 ıeneı!ir bu emlılke ı·<1:a"yed el
miş buiuııııyorlur. Gayr11ııeııkul 
hıprıetlnini tayİtı<' eıas olem l>ir 
hesaba {!Öre bir rııiil/;ün kımıeti 
1 O seııelih rariduıınn nımulil ol
tJl(luhru l1Uşu;ıiişlerse ı·uıtarılılarııt 

alclıkları varidat itibarile lıiıme
Iİt'P bıı emlakin mıilki)elirıi bile 
/{tJ.<tJPtli/;feri {!Ürülür. 

Yunanlılar buna rağme muhte
lif bahanelerle iadeye yanaşmama
kta devam ettiler. En son bahane 
Selanikte ilin edilmiş olan icar 
moratoryomudur. Hükumetimiz, pek 
uzun bir müddetten beri milklerin
den istifade edemeyen g11yrımüba
d1llerin mallarına sahip olunca az 
çok istifade etmeleri için haklı ola
rak bu emlaki moratoryomun şu· 

mulünden hariç tutularak ıerbeat 

ve kayıtaız bir •U Jtte iade.ini 
istedi. 

Atina buna razı olmadı, emlakin 
bedelini vermeği teklif etti. Bizim 
için büyük bir fedakarlık daha teş
kil etmesine rağmen, m'lratoryoma 
tabi olarak iaadelerinden daha ha
yırlı olacağı için Yunan teklifini 
kabul ettik. 

Bu miıallerl, müzakereye mev
zu teşkil eden muhtelif mes'eleleri 
birer birer ele almak suretile taad
düt ettirmek kabildir. Fakat bu 
kadarı da hüınü niyetimize delil 
oillbılir. 

• •• Yukarıdaki tafsiiittan ıonra \:ıir 

de Atinada çık~n nimreımi ıra.ete
nin yazdıklarını okuyunuz, Yunan 
zihniyetinin garabetten daha ileri 
gittiğini görecekıiniz. 

Bizimle beraber aynı zamanda 
Bulgaristanı da 'iki.yet eden gazete 
diyor ki: 

"Yunaniatanın komşuları tara
fından, bizim akı)ine ve müsama
hakarane efkirımıza mukabil ika 
edilen mü,külit halen ıröz Önünde
dir. Bir taraftan Türkiyenin, diğer 
taraftan Bul("aristanın mevcut me .. 
s'elelerin halli hu•usunda Yunaniıtan 
tarafından vakı hakeme müracaat 
teklifini reddettiklerini görüyoruz. 

Halbuki bunlardan birisi Türki
yeyi her lülü terakkıye kapalı tu
tan zihniyeti çoktan attığını söyle
mekte, diğeri iıe taahudatına sadık 
olduğunu her fınatta tekrarlamak
tadır. Eu.ıa rağmen her ikisi de 
mevcut ihtilafları halletmek teklifini 
ret için bahane bulmak hususunda 
birbirlerile ideta müsabaka ediyor
lar. 

ıni ll~tl erce beslenen itıınadın böyle 
bir miiracattan daha iyi bir delil ve 

tezahüriinü de bekliyemezler. 
"Yunanistan 1-ürkiye ile anlaşa~ 

bilmek için mümkün fedakarlıkların 
hep•ini yapmıftır. Türkiye uzayıp 
riden munazaalı meseleleri seri bir 
surette halletmek için yegane çareyi 
şimdiye kadar ret etti. Eğer bunda 
.. aar edilirse yunanistan milletler 
cemiyetinin müdahelesini ~stemtğe 

mecbur kalacaktır.,. Ceneve'den 
ırelen malümata göre, ceaıiytin 
birinci kanun içtimaında buna imkan 
vardır .•. " 

Atinah gazete ~unan muhtıra-
11na henüz tarafımızdan Cf'vap ve
rilm<:den, hatta mübadele komisyo
nuna verdiğimiz notaların tevdiin
den evvel, Seylulde cemiyeti akvam 
müracaat edecel..ierini yazıyor. De
mek ki Yunanlılar tekliflerinin şa• 
yanı kabul olmadığını biliyorlarmı,. 
Bunun bir zeka eseri olduğunu iti
raf etmeli. Ancak faydalı ve aynı 
zamanda makbul olan zeka iyi ni
yetlerle müterafık zeki olduğuna 
ıröre' Atinanın dört beş senedir ye• 
şil masalar etrafında çevirdiği oyu
nların beynelmilel daha geniş bir 
sahneye intikal edince ne netice 
vereceği şayanı meraktır. 

Ortada henüz resmi bir müra
caat olmamasına ve bu itibarla oa
lihiyettar r.1akamatm fikri mah1m 

t 

bulunmı:maıına rağmen çağrıldığı-
mız tak •irde akvam cemiyetiae 
memnuniyetle gideceğimize şüphe 

yoktur. Esasen bu cemiyete tabi 
bir müessese olan mübadele komi-
syonunı. hukukumuzun müdafaası 
için yaptığunız son müracaatlar da 
buna kari bir delil teşkil ed-bilir. 

A. s. 

Iran' da şehir 
idareleri nasıl? 
Tıfli,te çıkan 

gazek,İniıı ] 75 
,ıııJaıı: 

"Zarva Vosto ka,, - ' numaralı nü<lıa· 

ŞimJiyf' kadar İranın bir çok 

şehirleriııJe ~ehir idareleri denilen 

şey yoktu. Son günlerde dahiliye 

n<·zaretinin nf'~rf'ttiği muvakkat 

1-.ararnanwlere gure. yeni kaıııın 
Med" tarafııı<lan tasdik rclilincİ) e 
kadar. ı'otPki ınmakkat kararname

ler f'>astnJa hanın lıir çok şehir· 
lerindP ~«hır nıedi,Jerinın te~l<il 
olunnıa•ını f'tnretmi~tir. Şimdiye 
kadar ')ehir i'ıleri valilerin nezareti 

altında tedvir edilen ~f!hirlerıle, 
bundan buyle yeni nf'şroluııan ka

rarnaıııeJn.., gnrr, 'ıehir medisleri 
kurulmak lazımdır. 

Bu mak•atla vali 21 kisi davet 
' Prll"cf'k ve bunlarda kendilı-rinden 

te erde bunun fena bir şekilde mü- - -
k == Gıiz,•temzdc Wer,.ri lıln -na &fası devam ediyor. -
Dünyada spor kadar samimi ~ neşrı>! mek İAteyen tcaret· -:: 

ve nezih olan ve. her şeye rağmen ;;; haneleı· ve di~ec. müesse- f;, 
böyle kalmuı lazım ırelen hiçbir -= 'eler, ııramızdakı mukave- = 
tetekkül yoktur. Bilmiyoruz ala- ~ leden dolaH, ;Jiinlaı·ım an- ~ 
kadarlar bunu niçin anlamak iste- ~<>ak iHofer·- "'amanon·Huh· §. 

miyorlar. Spora ait olmak şartile = ilônat aceutası) V8ijll t ~;!(, -
böyle hareketler hiç bir zaman ~ idarehanemize g-öndermek := 
kimıe tarafından ne tasvip edilir, §. :rarurelinde idiler. İkdam !E 
ne de mazur görülür. Spor ihtilaf- § gazı>tesi ile mt'zı..ur acanta := 
larinı spor aahasından harice çıkar- ~ ara8ında i muk:ıveleyi (1 _-: 
mak bilhassa bunu gündelik ıraze- ~ Eyliil929] tarihinden itibar-= 
lelerin sütunlarında laübali bir şe- ı~ e?, foM~ett_il·._ ~i~aenaleyb, ~ 
ki ide münakaşa etmek bir sporcu ~m ~ı~ t.ı>rıleruııız ılanlarıııı,ke ~ 
terbiyeıile kabili te'lif değildir. Bu dıle.rıne en kola~ gelecek 
satırlarla teeuürlerimizi bildirmek ·ı '.::' ~e~ıldc 

1 
ga;~etemız~e neş r- ği 

iıtemezdlk. s ettırme.ı. serbeıtısıne m.ı- ::: 
Bursanın hayırlı senesi. Bu s~ne '~ lik~ider. Bu ~ııısusta m~~- § 

Bursa'nın · k · fh ı-t = ll'rılcrı> azamı ~uhulet ~OK· ::= 
ıpe 19 ı aa a .1 • ~eçen § tcrilecefi ailıi telefonla da- :':: 

ser.eye nnaran daha eyı ıdı. Sod ;; h" -ı· ı:' 1 1 b•t k := 
d ·ı b' . t t• .,, .. b = ı ı an 11bu o una ı ece = 

neşre ı w ır 11 a ıstı5 e gore n _ d t' h· -::: 
· ·ı 1 f ·k· . d' h 11 d "" ve arzu P en ıeartt .ıne- •= 
ıstı 15a aı ıyetı ığer ma su er e = l I b h t ·• .. k :;; 
de me\'cur rakamları ayaen yazı- ~ .ere, u . 1 .usııs a goı uşme :: 

::: uzere, ı arı memurumuz = yoruz. 
Bu~day: 46,000 

yüzde on fazla 

iE nezdlerine gönderilecektir.:::: 
ıreçen seneden .,, . = 

I ~ Hem ikdamın ve hem- § 

:\1ısır: 11,000 ton geçen seneden 
yüzde elli fazla 

PatMtea : 5000 ton geçen sene 
yalnız 400 tondur. 

Afyon : 52 ten geçen 
45 tun fazla. 

::'.'. ,ıe mii~terilerimizin menfa.§ 
;;atlarını J...orunıak için ihtiyar

~;ı>ttiğiıniz hu ilan seılweti- ~ 
- ~inden ı.ciişlt'riler'nıiziuı·~~ 

seneden 1 ~ her itibar ile• memoıın ~ 
Arpa 13,:JOO ton } 3bız bu mah

sul geçen sene:leu yüzde on eksik· 
tir. 

Tüıiin : 2,000 tonu geçecedir. 
Lmet Pş. 1-lz. çiftçiden iki mis

li nıah•ul istemi•l~rdi. funolılar 
muiı.t<!rem BaŞve~illeainin i.,.;ıret.ıne 

en eve! icabet etmiş oluyorlar. Ken
dilerini eebrik ederiz. 

Çok kıymetli iki yardım. İnhi
sar~"rdan htr ve.sile ile şikayet et
mek ve bu usulün bin bir rr.ahzur-
!arından lilzurnlu lüzumsuz bahset-

k.alııc P.tdar:ndan em:niz. §"' 
~ 

1KDAM ~~I 

~ ~' :~:~~~~;.::~~:~~... : 
:: l üncü " 80 " = 1 

g: 3 iineü " 120 .. ::: / 
~: 2 İOt'İ " 200 " ~ 

1 

~ llauka "e müe"1se~ati llali)e __: 1 

~ ilünJarı buıuıi tarife)t> talıidlr. ;,:; 
mek her yerde münasebetsizce ah- g:c Ticar<'t nıüdüri) etiniu, §irkeılerln ~ 
şılmış bir 1td<'tfü. Eyi idare edilme le, f ı. .,,.iti ı ... .U.ınduki iluolaril~ k•tibi =ı 
halkın \oe dt>wlı:-.:n ıneııfaatlerine ~ ·ııhlliklc•r l-t'" anonim ~irketler -; 

-- . ı=-
uyğun düşUn~cll!r hi.kin1 olmak şar- ~ ilünl arl, ıanti.wi otuz kuruştur.~ 
tile hüklinıet inhisarlarının icabında ~ ()t>,air 'e müe~ıt!"Sah re•nıi)~ ~ 
ne kAdar nAfi oliuğıınu gösteren ~ ilüııları, T11rk mf'klepleri 'e aııari § 

iki misali kaydeC..:iyoru:z:. ~ ıııiintt"-:ire• Hunları ilautimi )İrnıi = ~ 

B. · · · = kuru•lur. = ırıncısı: = .,,. 2 1 
Adana' da senede 4 _ 5 yüz bin ~"il lllılillll~llll_l1~-_l!!!ll!lllllllllli li!'lllll!l::ıtllH:ııı:ııı il;;:' 

kilo tütün çıkar, Bunlardan"bahçe,, bin çuval üzüm lzmir ve havaliıin· 
nin yetiştirdiği 70-100 bin kilo tü. de:ı mübayaasına ve bundan sonra 
tün sert ve acıdır. köylü hiç bir za- alkol ihtiyacının münhasıran dahi-

:?iındiye kadar de\aİri rP:-nıİ\ e ait 
uir bina, altı dükkan, bir lokaııta, bir 
kıraııthsııe ile birde hurnsi binh rn-
pılııııştır. . 

Her Cuma aunii komadan ıtık-
~ - . 

sek •ileler maa aile otübüs, otomobil 

trenle gelerek Konyanın yegane say• 
fiyp maholli olan sutaksiıııatını havi 
baraj nam mahalde tjtlenirler. Eı!er 
Koma halkı burada su taksimatını 
kavi barajı hilmi~ ol>alar .\ltrama 
gitmekten daha ucuz bu mahalle ııe
lirler ve bu •uretle yeni tees&üs eden 
nlinıuıw ka1ayı !(Örmüş olurlar. 

H ükümct bina"' La~lar başlamaz 
asri ve son •İstem ellı altmış bina 
yapılacaktır. Çumra, meııılek tin en 
glızel, şirin bir kazns: olacaktır. 

Şelıi; haritaoı esaslıuır. yoltar 
azanıi otuz a~gari on beş ınetre arzın· 
dadır. ş,hir haritasının c .. J> ht;kü
meti saLıka zan1;t.nında Lu şirin n1a· 
hallin kaza haline ifrağı i~iıı projesı 
Almanlar tarafından yapılnıı~tı. imar 
ve umran foaliyetile nıııtı·ııı:ııiz 
'alimiz İzzet lıel' fendinin lıi;n
meıile J,ıı proje elde edılerek muta
lıessıslar taraf odan daha esaslı bir 
surete tevsi edilmiştir. 

.\lı·zkiır lı•riltı arazi iizrrinde 
tatbik etıirilnıi~ yollar, parklar. ınev· 
danlar meı rlana ı;ıkmı~ ,.e tarik fa~. 
lalı~ı satıJınt1*a ba~lanıı~tır. 

Şunu da şükrnıı!a k•yıle<lerim ki 
şirin k•ıaya civar kuylerden gelmek· 
]., beraJı,,r Boıkır, il.o nı. Konyanın 
tUrrarlsrı ars~lRra in~a•t yap . 

nıualliı;ıli!'!in,... kız n1l11:1'lin1. 111ekttıhT°/ 
nıtıdLıru ~ıınıih B. Balık,·ı.;,ır f>r\ek: 

M. 1 ıııü.lürlüjtıin, mumaileylıteıı in· 

hilal erlen nzifPıe mııfetti• umumi· 
lerrleıı llifat ;s,.;,det, ed .. :ı, M. M. 
di.ılerı mualliınlii<iııe Gaziantap orta 
M.ınuallimlerıııı!en Sureyya beı erkek 
Tarih, Coj::rafp ınııallioıi Kemal B. 
KırJ..lnreli Orta mrktebi muallımli"i-

~ 

ne, nıumaileyten intihal eden mual· 
man bu mahwliine eyi alıcı bnla- den tedarikine,, karar verdi. Şimdi 
mamıstır. Halbuki G. Ayintap, üzüm fiatlarında şayanı dikkat bir 
Maraş, Kilis havalisi halkı da in- fazlalık vardır. Eğer memlekitiıniz. 
hisar tütünlerinden memnun de- de böyle bir teşekkül olmasaydı 

liııılıf!:e Kı rlıareliııdrn Abdullah B. 
K z Orta nıektehi FrNn•ızra muallim· 
liiline K . .\!. \!. mııdtırü ,\!. ~"'ki 
B. ilaveten taı in edilm'slerdir 

ğildir. Her zamau bu iki sınıf halk, yalnız bu seneki zararın mıktarı ne 
alıcı ve satıcılar vaziyetlerinden olurdu? K<yli.:yü bu mü~kül vazy 
mülekabilen şikayet ederler, v" ettek kim kurtarabilirdi? 
aralarında anlaşarak kaçakçılık ya- Tıc:?ret oda•ı intıhabı - C ••·ı·n 
parlar. Geçen sene bu hal inhisar pazar ı::liau Tar•usla mıntaka tican·, 
idareainin nazarı dikkatini celbet- müdt\rlı beyin riyaseti altında Tar"ı· 
miş ve çok az miktarda bu tütün- sta ticaret odası mutelıibi sani iııtıha-
lerden satın alarak •o havaliye gön- batı yapılmış ve cunılıurıyet halk 
dermit, tecrübenin verdiği netice fırkası nanııetleri ekseriyet kazannı .ş 
üzerine ittihaz edilen karar: lardır. İntihap edilmiş olanlar l\ ı ;: İ 

"Bundan sonra G. Ayiotap, Ma- Yakup, Sadık paşa ıadc Şaıli, kozc'<'I 
raş, Kilis için inhisar idaresinin barı Yalıya, köylü zarle Cumali, hatiıı 
Bahçe tütünleaini satın alıp gönde· zade Rn!(ıp, çataklı zade Hüsııli, kara 
re<eti,, ve bizim bu karardan an- l\lelıınet zade tlasaıı. köylü zade 
ladığız: Hakkı, Eynp zadfı Osnıan Hakkı, 

"Artık bu havalide tütün kacak- diirtlemr1. 1ıde Hakk •. sarraf Bav· 
çılığı olmiyacağı, köylünün malına ram, ~1irici ~lustafa, talaş zade Lutfi, 

\ltinhal Lıılıınan t;dirne. maarif 
E. ~I. .\!. Trrhiıe mıı"llimi Huliı•i 
beyin tayin edildi~i h•kkınJa kuvvetli 
hir rivayet meı·cuttur, Bu •ene talelıe 
adeui fazla olan K·z orta mektelıinı!e 
anıca bir şube açılacaktır. 

Nis sui kastı 
Niı, 13 [A.A] 

Geçenlerde faşistler aleyhinde 
yapılmış olan sui kasttan dolayı 

tevkif edilen İtalyanlar, haklarında 
ittihama medar olacak deliller bu
lunmadığından tahliye edilmişlerdir 

11"'· Malana 

5 ki~ilik ~··lıi r mrcJi,i ve 5 taııe 
de namzet sec;ecPklerdir. Çağırı
lan müınf'•,ill ... rrlen üçte ikisi lıa· 
zır bıılunur,a. intilıaplar kanuni 
ndrlrdılt·ı·ı·ktir. \J,...ı;, kaftada lıir 

defa toplanacak ve lü7Unı ı,:orü· 
lürsr daha sık iı;tinıa edecektir. 

.\frrlis ıçtinıalarınııı ttararları va
lil~r \·a;ıta <ilr <lalıiliye nezarptine 

emin bir müşteri bulacağı, ve bir bey Ye efı•nrlilerdir. Haber aldıgıınıza Geçenlerde polsçe hudut harici
ne çıkarılan madan Malana mese
lesi hakkın da mülkiye müfettişli
ğince yapılmakta olan tahkikat de
vem etmektedir. Bu kadının viliyet 
tabiiyet müdüriyeti tarafından Türk 

tcbeası olduğu bildirildiği halde po

lis tarafından Dahiliye vekaletine 
yazılan tezkerede Yunanlı olduğu 
yazılma .. ve binnetice hudut hari. 
cine çıkarılması ırayri kanuni ırö
rülmektedir. 

giındrrilrn·k tir. 

Şı·hir ıııedi.- 1 rrinin vazifl'lf'ı i 
~unlard,ııı ilıJrettir: 

inhisar idaresinin alıcı ve satıcı a- ııöre bu gün de müntehip •Hniler 
ramnda en iyi bir mütevassıt ola- toplanarak yedi ki~iden uıurekkep 
oilereğidir. oJa nıccli.i azasını •eçeceklerdir. 

Son günlerde yağan yağmurlar -X· Tanus ya) Ja,ı - Tarou~la 

lzmir ve havaHsinde lıayli zararlar '\amruıı ya\ laoı elli lır~ kilumetrc-
yaptı. Yalnız Kasabada ıslanan üz- dedir. Buraya iılarei lııbusi) e tara-
ümün miktarı 30, Manisada 40 bin fından haşlamış olan yol ıırnıi kilo 
çuvaldır. Alıdar vaziyeyetten köy- metre kndu ilt·rliyerek ikmal edil

lilnün zararına iıt!fadeye çalı4tılar, 

bir aralık lzmirde bjr alıcı ihtlki-

rından bahsedildi. Bilahare borsa 
bunu tekzip etti. Nihayet müskirat 

mişti. Bu )'Olun trberruatle ikmali 
için Dahiliye vekaletine yapılan mü· 
rncaat üzerine ıekaletçe tas,.ip edil
miş teberruatın alınmasına ve yolun 
yapılmasına lıaşlaıııııı!jtır. Müfettişlikçe yapılan tetkikat ve 

tahkikat neticesinde müsebbipleri 
mahkemeye sevkedilecektir. 

Ü\8da bulunan bıı kazanın inşası 
için ta~ ocakları Arık uren istaayo· 
nuııdadır. İnşaat mahalline heher 
metre mikabı 125 kuru~a mal ol
maktadır. Şümendufer, inşaat ;.;i.ı 

tenzillit vapm,şt,r. Yapılan iııeeat 
betonarme t.l~, kiremit, tuğladan iba· 
rettir. Kerpiç binayı belediye proje· 
sine dahil etmemiş ve menetmi~tir. 

Burada muntazam btiyük bir 
ilkmektep loinasına ihtiyaç vardır. 
t:ı•ç•·n senede mecli!i Jmumide mil· 
."~kaşa edilen mektep binasının iıışası 
ıçın 930 htitçesin~ tahsisat vaıınt 
muhterem \8limide medisi umumi 
ii1ayL muhtı"'rc·ıı.clerinrlen tPmenni 
ederiz. 

Kıza merkezindeki izzet bey 
mektebi iki muallimli olduğundan 
dördtıncıi ve beşinci sınınara 
talebe alınma nıakta<lır. Ekııerisi 
memur çocuğu oldnğondan 
yaı·ruların tahsilden mahrum kalma. 
ma" ve terlrisatın muhtelit olmasın· 
dan ev idaresi, diki; der•lerinılen 
de yavruların i•tifadesi için bir mu
allim han .mı n taviııini vilawtimizin 
faal mAnrif müdUrli Hasip, beyden 

rıca edt"riınz, kaza merkezindeki ınu· 
kiın olsnJarin ekqeric.i nıPmur 
be) lrrdir \len urın ara• nda ki 
tesanilt, eanıiııınet, :nuhalıbet ai
levi ıçtıınalarııı ~a\anı taklir ve teb· 
cil olduğunu ~ııkranla arzederim. 

Bu §İrin kaza hakkında n~ ıöy· 
lPnse azdır (;i)rnı ~!!f' SR) P~te bu şirin 
ka'lahA~ ı gi>rınt'ğe gt->lrn ht>r kes 
a}-rılmuk isıemiyecek derecede sevin
ecklerdir. İ•te .ilmeıien teberrllatını 
kendi dile te<lim eden her tilrlü hız
m ete aıuaıl buı uııan nıuhtereın halkın 

Ye Lu u~urda çalışan muhterem şah· 
siı etleri t•hrik ıe muvaflakiyeıln 
tt"•menni ederim. -kır al 

-==~-

iııızaladı 
Belgrat, 7 [A.AJ 

Kıra!, ordu ve donanın nın te4. 
kilütına ait kanuuu ıstar rtmiştir, 
Bu kauunla askerlik hizmeti müd. 
deti itehvit edlmektedir. 

Beylerbeyli gençlrin 
tenezühii 

Beylerbeyi gençler kulübü ta. 
rafından dün vapurla bir deııiz ıe. 

eç ziihü tertip edilmi~tir. , ......................... .. 
i Döyçe Oryant Bank j 
: Tarihi te'sisi 1322 : 
• • • ~1t·rke1i idare Berliu • • • • Te/,fon Eeyof.lu ?.~7 248-93~,985 • 
• • • te isıanbul 2842,2843 • • • • • : Banka ıuuaınelatı : 
: ' e kasalar ic:trı : • • .. .. ••••••••••••••••••••••••••• 

Eğer keskin ve sağlam 
bıçak istimal edersen.iz 
k~ndi_nizi ıraş etmekte 
hıç bır ınüşkülata maruı.: 
kalmazsınız. 

Gillette bıçaktan pek sallırm 
Sheffı .ıj çcli&inden maınılfduc. 

Yolı çıkmazdan ftJfJM btt pe
ket ılm.ıruıı derbatu edioi.a. 

Gillette 

1) 'lu dik edilen bütçı·y(' göre 

maRnıflarııı <liirü,t kullaıınıasıııa 
ıınaret n· nııırakalıe etmek. 2) 
i.\afıa i~leriııi nıiiıakere etını>k. 
3) hleriıı dürü't ı·erPvaıı etme~i
ni murakabe etmek ve \ali vila

yet idar,..o.ine lazım gelım malı1· 
matı gnııdermck . ..J.) la~e mı-s'e
lelnıııı ve ı~timai i~lerle alakalı 
i~lerı müzakere etweJ... 

idaresi işe müsbet bir şekilde mü. 
dahile etti ve "lslak üzümler ter
cih edilmek en adi üzümün fiati 21 

Namrurıa kadar ikmal edilecek 
olan bu yol bir kaç gün zarfında iki 
kilom<'tre kadsr ilerlemiştir. 

kuruş olmak şartile günde asgari İki bin evli bir nahiye merkezi 
Jİr yola ~ ~ olan Nsmrun bu yesite ile 

kahil ~ehir ınecli~lerini ih<las et- uıalik oluyor. • •• 
···························~ , ....... lııı •••••• ···························· Sa ılık ............................ , • ••••••••••••• ............................ . 

•• 

"Eğer haklı olduklarından emin 
bulunıa:ar bu kadar aykırı hareket 
ederlermidi ? Bu •ualin cevabı ken
disinde mündemiçtir. Sonra Yuna -
nist.ın dotrudan doğruya halli im -
kim bulunamayan bu ihtiUfları 1'1-
duğu ıribi bırakacak mı ? Bu da 
diğer bir mes'ele teşkil eder ki, bu 

hususta da karar ittihazı ıecikmi -
yecektir.İhtilifların hallü fasılını tes
hil i~in bevnelmilel teşkilat ihdas 
e ilr,"ctir. u ı,;ıat, iki taraftan 
b;ri!(i m:irac~ at tttigi zaman bahu
ıus ihtılii. • teşkillitın tatbikine nezaret 
e teği m ahedattın mütevellit iıe, 
, I' ver.nekle ınükel!eftirler. Esa
•en ~..:.ı.lUJ. ~~ V"tt":l ı)'et ve fayda~ına 

\'alinin vazifesi ise meclisin 

kanuni 1-.ararlanrıı tatbik etmek \e 

yüce iınıri nıii•uadesi lazım olan 

hıı,uslanla dahiliye nrzaretine mü
racaat etııwktir. 

ınekten mabat bir taraftan vili- * Magrukan vefat - Salaıli ka-

yetlerdeki zprıgin ~ınıfların arzu 
ve ta~avvurlarına aşına olmak, di. 

ğer taruhaıı d~ nıPrkP1.İ hümı1ml'

tin tatbik etnıt>k btediği ı~lahata 
bu sınıfların i§tirakini temin et· 
mek olsa gerektir. Demek oluyor 

ki Iran hiikiınıeti ŞPhir meclisleri 

ihda etmekle Pmlak sahipleri ile 

riyesinde çobanlık eden 30 yaşların· 

da Çavuşlu köylü Adem oğlu· Arlrm 
7-9-929 da } ılanmak ıızre Erg-eııc 
nehrine girmiş "e J..en<lisirıi suyun 
cereyanına kaptırarak vefat etmi>tir. 

:•: :•: ••• l•i .. : 
ı•· 
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:.ı :.! 
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FOt:ograf ma.kirıesi li 
Çays-tessa l, 4, 5--10xl5 kıtasında !! 

:• 
Mentor Ret1eks bir fotograf maki- , .• :! 

Bundan gurülüyor ki Iran'da 
~rl•ir m~eli<lrrı 'alilPri yanındaki 
yarılırıırı lllÜ<'5'eseler uluµ ta
maınile onların idare'i ııltında 
bulumaktadılar. Bu haldı> şehir 
idJrelerı "P.lllŞ halk kiitlı-!Prin 
müme 'IJcri ııdJ~dil(;'IJ'e~l~r. Bu 

zengik ~ınıflart kendiıi ilr te,.riki 
m~. aı •'tıııı·g~ cP!Letmek btunek· 
te<lır. 

• Edirne valisi - Vali Emin 
beı· berayi teftiş Uzuııköpr ı kazas.na 
gitmi~tır. 

• Edirne maarifinde - Maarif 
idaresine aiı ~eni seno kadrolnrı11111 
peyrlerpey tehlif'inft baıla.ımı~tır. 

ffal11 r al ınd ğ' 1 na ef"ırt:' ınaarıt nılı· 

düru ::ialim U. Ad~oa li~e<i •debıyat 

:• :• r•: 
~·= 
··ı ı:, 
=•ı 
!"Mı •• ••• 
i•' .• ı 
:•: 

nesi satılıktır. 
Görınek ve pazar1ık etmek isteyenlerin 

hergün saat 12-14 de kadar matbaamızda 
Kane nasip heye müracaatları. 

················ .............................. , ........................................................... ···~·· 
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ME'RKEZ ŞUBESİ 

\lcrket Acr.nta~ı~ (,alala Ktıprü lı;.ı
şında Beyoğlu 2302 
Subt ~\canta~ı: \1es·adet lıao 1 altında 
' .. taııhul 27-t-0 

YaloVa 
postası 

Bu günden Her gün 
ıtıbaren 

Köprüden (8,30) da bir vapur 
kalkacak ve Kadıköyüne, tek· 
nıil Adalna uğrayarak (11,30) 
da Yalovaya gidecek ve Y alo
vadan ( 17 ,35 )de hareketle 

1 ayni iskelelere uğrayarak 
(20,35)de Köprüye gelecektir. 

kasa ~!.~~!.!!..~~. r···· ··1.7~;lıklıd;~;.·ii. ~:~kaıeıi satıuaıma j 
t komisvoııundan: , 
~ .J .......... 
.... .................. . ................ .....,............................ ı·oo ıon lavemıırın ·•• ı · · · · 100 ı k ' •·o ıo tuveı•an 'e ~ 

A 
nka.rıı ınf>rktı i ıtı)Bl'L ıçın -1 on ·ol\.: '*;:> 11 k satın alma 
könıurü 15 . Eillıl . 929 paı.ar f!liniı. :"o,uı.t on buçukta .\nkardaUa rka::da mt:zkür 

" 

· ıla pa•:arhkia alınaC'aktır. Talıplenıı auııan mczı...ôr a · n 
omısvonun ç, 

komi;\ona tı->nünatlarilf' ı1:uracaatları. Oa müna.\ta· 
· . }'·· raıniı:t~k.i kıtaııtuı ihtivacı olan un ve kuru ot k.ıpah ıar .. 

E Line 'e ») :ı ~ .. E . alma l.oırus)O-
' t ihalesi 29 . Evlül · 929 pa1.ar gunıı zıne ,.tın 

ı;aya ... onmuoı ur · ; . l 
1 

k~ faliplrrin Etint>dcki tuf"1\,(ır knıııı~)on11. ınunu:aat arı. , , •• 
nundtt. yapı ara ır. , , , • •,, ",,,,,, .,......., ...... .., • •'' • ı 

ii~~-ct·ı:··k·;ı~~du satınalma konıisyonundan ı ~c.:un .... 
........................... ............... ••••• • . 6 

• • '.,,. .... ,,." '. ' ' .' ~' , ...... 100 k. odun pazarlıkla nıubayaa t ıhlf"cı·k.tir .. Ihalesı l • ·h · n 899 çe 1 • K •taat ı tı).1C1 ıçı . . . ·a•ı onbr41.trn itilıarı•n \apılarnkıır. Taliplerın !8-rtnuıne-, ·ı CJ"N l\7.A.Tlf'"'\ ··unıı ... .• ""l -ı " . t•ylıı. · ... _ P I"" 1 \~ ..;:ırtn.:ı.nıtı \azılı ulaıı şnkilıll'!i..ı ıı."minatları e O-
ı-ıı11 Ollll.A\i(lllHlllllı,Lı gıırııı en .. 

. 1 h l 1 :.ı.ları ilUn ıılunur . 
ını~vunuıııuıı a aıır Hı unın • · arlık !O.tıretild nıuhayaa edilecekhr 

'h · · · 1500 ~ilo &vaı ıwvnor P"' · K ttaat ı. tıy:ıcı ıçın .. . İ oııbt"•ten itibaren 'apılacaktır. Taliplerin şartnı· 
lbal~l!ll 15-q.()29 f"'.\Zar ~unu aaa I I rh.ildı·lıl.i ıenı.n.ıtlP.rile koınisronurııuzdı 
. I t 1 ~<it> \ a1.1 ı o an · · ınrllfHH gurıuı• f"rı ve şar naı ı.c - ~ 

hanr huluııınalu.rı iıiu ulun ur· 1 11 kı- ihaleli 
_ _ . f lunu paı:ırlılda mu ıa\aa t•j ı ece ır. 

K ıtaat ihti\aı ~ ı~·ın HXlU c;ekı urun ne 
1 

•ıııL,ı··aı\tır. l'aliplerin ~.ırt11aıne:1iaı 
·>,, .. .. st onbe-j'en ılı 11r~:ı \ h b 

1:>·9·9~ pııza.r gıın.ı. "ı . - h.ildeki t~miııatlarile konıillf~ onumuzda azır u. 
gi.irmell'ri \C şartnamede ,·azılı olan . e 

lunınaları ilit.n olunur _ . . k · l 1.arl u.'3ulıle ınıinak.a~}..t kon· 

§ 
= 

Ankarada Adliye §ara)'I karşısında Sa~(arya hanı 

Ecnebi ı11emlel(etlerdeki şubeleri 
Kahirede Opera meydanında, İskenderiyede renıle caddesi 

1 F elenıenk bahri 1 
sefit bankası 

T ralııunda bulunan kıtaat ıhtı)tıt·ı ıçııı arpa l lapa ı 1 , h.tır Taliplerin '!-Brtnaıne-
1 '> } • rünü -aat tf" \tıpı a a · ~ " 

u1u~tw. ihale 9-<r<J-9 per~en ,'1 ~ , . l koınİ!"\'ODUll& müracaatları 
!oıİni almaL ye i~tir1:1k ettnek. üıro fırabt.ondak.ı &atın. a nıa -

ilin olunur. .... ....................... " , , , , '• • ' '' 1 ....................................................................... ___.........- ......... . 

i•• ·M;k~;i·b; ·~;k~;,ie satınalına komisyonundan " ,, ...... ,,,, 
~~ ....... , ............. , ...... ,.... .. .. ........ . 

Merkezi 
açüDe.ıceak şlYlb®~ö l\. mstedr anı 

Halas 

Yü 
•• u 

Bu sene Yültse {_ 

Galatada 1'araköy hani dairei mahsusa 
ıelelon l'noi!lu 3il 1 • 5 ~!erke< 

po?".tanesi itli:ınlindc AIL&u~mci han 
elefon lstam bul 569 hernevi Banka 
nıuan1elAtı \'f!i emniyet kasal!r1 icarı 

ı ena· s mel{_-
tebine list ıez·r n.la ,·ından ( 80) 

1 

efendi mecanl leyli olar al<. alına-
caktır. l(ayıt ve l(abul mlı. (eti 12 
eşrinievvel 929 taı~ ·hiı1e l(ada. 

temdit edilmiştir. 
Adana Askeri Satın Alına l(oınisyonu 

. . . . Riyasetinden 
Merıindeki kıtaat ihtıyacı ıçın kapalı zarfla mlinakasay 1 

·ı · ·· d. vazo unan Sade yağ yulaf 26-8_-92~ tarı ıın_e ın~sa ıf ~azarıe.si giinü ,aat 10 u. 
ya~ıla~ ?JÜn.e.~asa netıcesınde .ta~ıplerın. t;~lıf .. etıııış o!d~kları fiatldi 
gali gorulduğuııden ber mucıbı kanun yı;.nı .;un tenıdıdın.: karar ve 
tilmiştır. Yö,mü ihale 22-9-929 tarıhıne musadil pazar <>Ün .. 

1 k .. 1 .. " u sac 
10 dadır. Taliplerin şeraiti an ama· uzere ıer .guıı ve vakti nıııayya 
ııinde yüzde yedi buı,uk tt.miııatı muvakkalelerıle Adanada asker 
ı:ltın alm" komisyonuna müracaatları· 

Gümrükler muhafaza 
müdürlüğünden. 

GümruK muhafaza merakibi için mübayaa olunacak olan 18 ton 
tnakina yağı kapalı zarf usuli) le münakasaya konulmuştur. 

Mün~kasaşa kanunundaki şeraiti ve evsafı haiz bulunan taiiplerin 
tnünaka gününJen evvel şartnamesine ittila husulünden sonra mü· 
nakasa goiinü ola_n 16 Eylül 929 Pazartesi günü saat 14.5 te teklif 
tnektupları _ve dıpozı:_P akçelerile birlikte müdüriyetimizde müte 
şekkil komısyona muracaatları. 

~-"-"--~~~~~~~~~ 

Nehari+++•••••••• • • 

• 

Zono- ıldak ııafia has miilıendis-
t.'.:' •> 

liğirıdcn: 
Zonıı'lldıık· Devrek yolunun 36 .. 72~. 38 7<'0 •.. 40. 400 ve 39 

360 kilonıetrelerınde bozuk olan duıt ~uet ahşa!' kopru yıkılara~ yer· 
İerine üç adet (6) bir adet (9) metre açıklığında ve bedelı keş 
lrrı t·eınaa 20167 lira 53 kuru~tan ibaret olan dört adc, .beton~rme 
köprünün iıışır.ları 3 O eylül 929 parzartesi günü ihale edılmrk uzere 
yirmi bir gıiıı müddetle ve kapalı zarf üsülile münakasaya konulmuştur 

Şartname ve evrakı keşfiyelerini görmek istıyenlerin Zonguldak 
nafia lıaş•nüh..:rıdisliğine ve münakasaya ıştirak edecek olanların da 
yüzde 7 5 teminatı muvakkateleri ve vesaiki laziınesile mezkür günde 
vilayeti 'daiı i encümenine mür~caatları ilan olunur. 

lslanbul deniz ticaret 
mudlıriyetinden_: 

Müdüriyetimizce yirmi ila otuz beş to~, benzin kapalı zarf usul~!~ 
.. k v . h bırı muna asa ile satın alınacaktır . ermek istiyenlerın er 

teklifnamesini havi ve üzerine ;,mi yazılmış ve mühürlenmiş bir z.ırf 
ile ( 622 lıra SOkuruı) teminatı muvakkat-ıye ait Malsandığı makbuz~ 
ilnıühab rini veya hükümetçe muteber bir banka kefaletnam~~ını 
muhtevi dığer bir zarfı birincisi ikincısinin içinde olduğu halde Y~.v~ 
/\e vaktı münakasa olan 929 senes i eylülün on beşinci pazar ~unu. 
saat onbeştc müdüriyete vermeleri ve her gün müdüriyet idare ~u.be~ı 
ne müracaatla şartnamenin surdİ musaddakasını almaları sekızıncı 
defa o·arak i\ün olunur . 

......................... "o 

Koyu kestane doru Beygir . 
Topcu ;\akliye \lekıebi malı olup lıiımeıe. el~eri,li .ulmaıan _balada ~!~:~ r;n:~ 

.1. Adet hayvan \lüzaYede •urotile 'e Hı·E)lul-929 Paıarte., gunu ."at ve Pul ma-

k d Fatl.h At Pazarında memurlar.ı huıurile satılaraktır. llt:r bır rusul m 
• ar 11. · d ı 1 L>uluun;.a arı ilin oluuw-. 

sarih alana ait olnıak. üı.t:re tahplerın Uialıa ı n:zl\.ur a ıaz. r . (• ·:· .... 
Saman 
Kilo . 
50000 : Topcu Atış l\!ek~ebi ve ölçü taburu 

4000 ; ~laltepc li~c~ı ıçıu 

için 

3000 : l~alu 1 oğlu li:se~i _iı;_in 
1000 : Gülbane Ha,tanw ıçln - . 

hlOOO 61000 kilo ~aman fiatı gali gllrillmn, 
Balıidu ıuahallerile mıkıarlan muharr~r 1 • "11 E)·liıl • 929 Gumarteai 

. d ld } alde~u l'•r•r paıur ı,.ı • . 
olduğundan hır ~artnnıne e 0 u _1 

. h l . ünündeki mahalli mahsusunda. ıcra 

günü oaat U de Harbi?'~ ~le~~!:.~::~ekıo::~::ıarı vo ~tirak içinde pazarlık ıııalıal· 
k.ılına~ur. Şartnamesı ıçın J 

l\nde hazır bulunmaları ilin olunur-

Kuru ot Saman 
••• ~ 

.... • 
Kilo Kilo 

80000 60000 : Har biye Mektebi içiıı 

..... • 

l4000U 110000 : SuYari • 

130000 iUOOO , Topçu nakliye mektebi için 

4700 Halıcıoğlu mektebi 1i::.eiİ içiı:ı 

2600 Gülhan• Ha•tanesi için 

6
;ooo Topçu atış mektebi ile Ölçme taburu için 

5000 ~laltepe li~esı • 

ııııooo Bavtar Mektebi • 
4()0(l 3000 : fıbbiye Mektebi • 

5500 lıtlOO : HayJar pa,,a Hastane•i • 

500! 1 ı·~~l() : Piyade atış 'lektebi • 

l ?_l)O() 1 ~ıv\ : Kuleli lifle~i ve orta nıektebı • 
""' b Ot ve Saman Otlar S .-e 

ll.ılBda ınııı." Kllerile hiıalarında lllıkto.rlerı ınu arre.r kr 
k h ld ı;rnli ı:r(\rül,.n fiatlaıınJan sonn. te at 

Samanlar 2 ~arınaınede oldu ·l•.n n _e .•on 15 d B -rbl\e \lektebi vemeltbaneleri 
1 r,. ı ı f.)llıl · 929 ( uınarte ı t?ıınu ~at e u . . . . .. .. 

~=:d~~~i uuıhalli m.al~u,,un<la icra hı1ınal·.ıktır. ~artnsı:ııelcrı ıçın k.onııs)onumuza , ........ , .... ,,,,,, .... 1 
i' ·''·De~~· ·~~t;~~i~~·' k~;iSyonundan 
t ............. ~·~·~·~·~·~·-..·~····· ......... ................... ,,, ............... , ........... ....... 
S 

ivah ••Ç muhtelif eb'atta 210 adet tahm~ıi k_ilo•u 22455 
Kö.•hent muhtelif eb·aıta 80 aJet tahmmı kı~o~u 2900 
Galvanizli .. ç muhtelif eb•atta 130 •ne.t ıahm~ı kılo•u 3900 
Yu"·arlak ahen demir çubuk. tabınını kıloı.ıu l ıW . 
~1ünaka~ai aleniye il~ ihale!'ı _21 t•yl~I 92(}_ ~um~rt.-~ı ~aat 14 !"iAd11. muharreı eıy• 
~fili müJafaa ve~iilt'lİ drnız fııbrıala.rı ıçın luzuı~u olan l.a _ . görmek iste. 

h"z:ııında gu!)tcrilen -- ve tıaatta ibalcei icra e<lilecctır. :;;art11aıneıını Kuımpapd• 
y~nlcrin her gün ,·ermek isteyenlerin yevmi iluılcde muharrer saatte 
Der.iE sahn alma omisyonlllla müracaatları. .... . ....... . ~ 

26 Düıina mühtelif cin::. \"e eb'adda ege 
9·3 '18.kırn muhtelif cin':!\ ve eb•adda 11.ılavuz 

108 Adcı helazenlu ınakap piçoplu piçop•UZ 
3600 ::iil'&h ve beyaz zımpara 'liğıdı 

)) 28 Eılül 929 Cuınarteıi l ... ı 14 de 

Adet 
6000 slıen eatal pin muhtelif eb'~dJa 
3000 pirinç çatal pın mulıtelıf ch.aılda 
2500 :ıhrn ıı,omun pin mubtehf t>b adda 

1 6900 pirinç d.•nüı· ,·ida )UYarlal• ha\§3 ll&01 · · i 'ak hav.ııa l~ş' 3;10() t:ıh•·n dcınır VH a )U\3r. ~ 
200 karpit ınemesi _ 
300 kilo oksujen k.ı:ı..,·nak ı_eh 
200 kilo telli "- bezli. lli•tık 1!~vt• 3 h ~ıa ınulıtt'lif ı·h:ıdJa a.tı 
300 kilo kur~un levha 

·:· ·:· •!• 
B ~ kalem digcr rlbisr malzemesi 

13l2 mt"trc ~iyah dibet ve c 
pazarlıkla ihaloııi . 

ıs. e ·lül 929 ıuı.ıar tıB&_t }:f. de. . 
y Ih" dıkiş m•lı.t:"m,.~ı: 12 kalrn1 e ıtıe 

paı•rlıkla ihale-i 15 . eylul • 929 puar 

ııaat 15. 1~~· i\hıdafaa \ t·kıileti Deuiz kuv ... etleri ilıtiyllcı u;in kıpah 1.arfla munakaYy• 
~ 1 ' 11 1 1 :'ı· · ··ı · h b'I 1 ki ba.auır.a kar.r 
1 klif f"llilr.n fj,·at ann ga l goru me- t asc ı e ı•aı,ar ı a ınu . . · d·t 

k.onu up lf' · 1 . I I ·ruııe~ı ıcra e ı e-
l 

karnlJ. )azılı t·~)anın ıı.ı.a urınt a :::.oııterilt:n ~un ,., aatta 1 • 'h 
1
_, 

..eri en yu L . 1 . l . ,c .. 'ln ı a ~e 
k 

. ıaartnaınelcrini ((:(irnv·ııı;. ı-teyt.·ıı er her gtin vcrmr1,;, ısıe_.,·,•n erın . 
1 et• tır r • . muracavt an. 

muharrer ıı:urı ve NSlta Kasımpa .ula dı·1111 satın alma kcımısyunuuıı ............ 1 
r· · o~r~~;d:~;i'ik' · · iil-i'~ıa.rı 
t ... , ... ,-~,,, .. , ... , ....... , ................. . 

SATILlK ARAZI 
h 11 • de eskı istasyon civannda 

Erenköyünde Sahrayi cedit ma 8 esıln h b hçesinde ayrılmıı 
r k d d. 1 fk 21 numara ı ane a 
ırın so ağın a ce ıt a ı . d d la 1 21 gün aaüddetle 

.k. d .. - . h.b. · ergı borcun an o Y 
ı ı onun arazı sa ı ın'.n v . zuhur etmediA'inden müzayedeal 
müzayedeye konulmuş ısede talıp , . · · ı· 1 1 

. • . · ·b 10 .. n daha temr,it edılmıştir. ta ıp o an arın 
ılan tarıhınden ıtı aren gu 
lstanbul viliyetı idare heyetın müracaatları. 

• 
l 
J 

"' 

• .. 

•• 

•• 
ı. 

• .. 



8 

Al ı 5111 iri• M lr 
Y eclı Y a!a~~ı lranL ,.H 
Dırl ı•L rleL~e H; Q ;L 
Kom ve G~I .. ; 

.. l 

er 
lcsa 

Bir kaıııyonuıı n1ükeı11111eliyetiı1e bunlaruan buyük 
olur mu? 

Doç kamyonlarının altı silindırli 

kilosuı1a bir beygir kuvveti virmi altı 
" 

•• •• o • 

nıotoru , şasının 

isabet ettiı rcek 
,. 
~ u . 

vettedir. 

Yedi yataklı ve kaınilen işlenmiş çelikten maınul krank 
şaft, motöre azaıııi sağlamlık ve sarsın tısız lıareketi 
etmektedir. 

Kamyonun tazyik görecek 
eliğinden imal edilmiştir. 

DOÇ kamyonile malınızın 
olabilirsiniz. 

lıer parçası krom ve nadyom 

• 
zaı11anıı1da yet1şeceğine 

Kar, yağmur, çaı~ıur DOÇ ıııı sağlanı şasisi ve nıebzul kuv
veti arasında hükün1süz ıııanilerdir. DOÇ kamyonunu, bir 
DOC sahibiııden talıkik ediııiz. 

~ 

Törki~e için umumi vekili: 
Kemal Halil, Mehmet Rifat ve şürekisı 
İdarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu İstiklal cadde~i No 168 
Telefon Beyoğlu 7 42-7 43 Telgraf: 'f atko 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğlu 1755 

Taşr~ ~can:tı:1.likları : 
Ankara : Zahıtçı zade ve şeriki 
İzmir : Mahmut Celalettin bey 
Kayseri : Muhaddis zade Alim bey 
Adana . : Muharrem Hilmi bey 
Gaziayiutap: Güzel hey zade Hasan bey 
Trabzon : Hacı Atibas ve mabdWnlan 

Diyarbekir : Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 
Ed:p beyler. 

Bursa : Nasuhi Esat hey 
Samsun :Esat efendi zade Seyit Bilal B. 
Gireson :İsmail zade Vahit ve şürekası 
İsparta ı ln~ibah tirketi 
~Ialatya : Dadılı zade Tahir bey 

Maarif EminliQinden: 
1 - Istanbuldaki liselerle, Orta mekteplerde eylulün on altınct 

gününden itibaren yirmi üçüncü günü akşumına kadar tecdidi kajt 
muamelesi yapılacaktır. 

2 - Yirmi be~inci gününden itibaren mekteplere talebe kayt ve 
kabul edil cektir. Müracaat günleri, Cumartesi , Pazartesi , Çarşanbl' 
günleri saat (15) den (16) ya kadardır. 

3- Her mektebin kabul edeceği semt zirde tesbit edilmiştir. E\"' 
liyayı etfalin buna göre semtlerinin ayrıldığı mekteplere müracaatları 
lazımdır. 

1-Cümhurieyet orta mektebi: Fatih, Çarşamba, Sultan SeJi111, 
Edirnekapı, Karagümrük, Balat, Fener, Ayvansaray, Eğrikapı. 

2-fstanbul orta m~ktehi: Topkapı, Aksaray, Yedikule, Cığaloi• 
lu, Yenikapı Sultan Ahmet, Ayasofya, Boğ'aziçinin rumeli sahili. (Bey• 
oğlu ve Beşiktaş müstesna) Üsküdar. 

3-Kadıköy kız orta mektebi: Kadıköy, Haydarpaşa, F eneryolu.. 
Kızıl toprak. 

4-Eyüp kız orta mektebi: Eyüp, Topçular, Defterdar. Sütlilcı, 
Halıcıoğlu. 

5-Nışantaşı kız orta mektebi: Beyoğlu ve bavaliıi. 

6-Çam{ıca kız orta mektebi: Çamlıca ve havalisi. 

7-Kandilli kız orta mektebi: Boğaziçi. 

8 - Erenküy kız lisesi : Göztepeden, Pendiğe kadar. 

9 - Istanbul kız lisesi ; ( B\rinci devresi) için, Beyazıt, Sara'8 
hane başı, Süleymaniye. ( ikinci devresi için ) Anadolu Demiryolu 
hathnın harici. 

10 - Davut Pasa Orta mektebi : Abaray, Yedikule, Toplcapı, 
Samatya havalisi. 

11 - Kadıköy erkek orta mektebi : Haydarpqa, Kadıköy ve 
hat boyu. 

12 - Üsküdar orta mektebi: Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, 
Çengelköyü. 

13 - Vefa orta mektebi : Sirkeciden yedikuleye kadar , Rumeli 
hat boyu, Sultan Ahn et, Ayaıofya, Gedikpaşa. 

14 - Gelenbevi orta mektebi: Fatih, Çarıaanba, Edime kapı, 
Şehzade başı, Fener, Balat, Sultan Selim, Unkapanı, Kuımpqa. 

15- lştanbul, erkek lisesi: (Birinci devresine) Beyazıt, Süleyma • 
niye. (İkinci devresine} Bütün lstanbul semti,Kadıköy ve Anadolu hattı. 

16-Kabataş lisesi: (Birinci devresine) Boğaziçi, Rumel sahilile, 
V ~miköyünden yukarı Anadolu sabili. (ikinci devresine) Osldldar ve 
Boğaziçi iki sahili. 

Galata ithalat ~LımrlıQO 
mlldiri~eiinden: 

Cins Adet Nevi Kilo 
Kağıt mendil 4 S. 100 

Bir numarRlı anbar bili sahip eşyasından olup balada cins ve miktan 
yazılı 4 kap eşyanın 9-9-929 da yimi gün müddetle müzayedeye 
konulmakla 24-9-929 tarihinde satılacaktır. 

Calata ithalat gümrüğü 
müdiriyetinden: 

C ns Adet Nevi Kilo 
Müstamel elbise vesaile 5 
Eşyayi beytiye 5 Bavul 230 

Un anbarı bili sahip eşyasından olup balada cins ve mikta~ı >a· 
zılı eşyanm9-9-929 tarihiaden itibaren yirmi gün müddetle milza)ede
ye konulmakla24-9-929 tarihinde satılacaktır. 

Galata ithalat gümrüğü 
müdiriyetinden 

Cins Adet Nevi Kilo 
Pamuk mensucat Krepon 1 S. 115 

Kuru çeşme antreposunda mevcut bili sahip eşyasından bali 
cins ve mıktan yayılı eşyanın 9-9-929 tarihinden itibaren yirmi 
müddetle müzayedeye konulduğundan 24-9-929 tarihinde maballind« 
satılacaktır. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
t - Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanı zemin katında 22·5 No. 

mağ;za_ Hanın birinci katında 37 ve ikinci katında 29, '°- 31• 
32,34 numaralı odalar. b 

Mnddeti müzayede: 4 Eylül 929 dan 2S Eyh11 929 çatta• ~ 
günü saat on dört buçuğa kadar. t 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye dlc;.:: 
muttur. Ta:fplerin yevmi ihale olan ıon günün saat on dört ~çu d ,. 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek aauza!.~.~
iştirak etmek üzere lıtanbul Evkaf müclütlütuncle vakıf ~ 

1 müdürlüğüne müracaatları ilin oluaur. üdd.t 
Evsaf ve müştemilatı hakkında malGmat almak iltfıY~ bu 111 larlnl 

zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri mi.11 rapor 
görebilirler. 


