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Muharebeler ve ahali mübadele
ıt. nufuıumuzu bir az azalttı ve şe
hıılerimizi bir miktar küçülttü. Bu
na mukabil Yunanistanın nufusunu 
çoğalttı, ve şehirlerini büyülttü. 

ismet Paşa Hz. parlak bir 
surette istikbal edildi 

Atina-Pire'nin nufuıu 1920 de 
tam 453,042 iken bugün 700,000 
dir. Yüzde 54 artm••· Seliinik o ta
rihte 174,390 nufualu idi; bugün 
250,000 • Tezayüt yüzde 43. 

Kavalanın aekeneai 22,939 dan 
52,000 e çıkb. Tezayüt yü%de 1271 .. 

Gloı (rumcaaı Voloı) 30,046 
dan 45,000e 91kb. Niıbeti: yü•de 50. 

Bizde, yalnız Ankara •ehri, mer- 1 

keziytt dolayıaı ile 30,000 den 
74,000 e çıkb. Dlter şehirler nufuı-
ça küçüldll. Giden ahali ( rum, er
meni , yahudl) gelen türk müba
dlllerlnln ilç mlıli kadardır. Tilrki
yeden, Bulrariıtandan, Ruıyadan 
hicret edenlerle Yunaniıtanın köylü 

·ahali.! a9atıdaki miktarda artb 
( 30 nisan 1926): 

. Makidonya: 
Garbt Trakya : 
Eplr (Yanya) : 
Girit ve Llmnl : 
Eıki Yunaniıtan 
YekQn 

430,804; 
97,355; 

4,149; 
22,679; 
27,517. 

552,504. 
Yeni yuaanlılann hemen hemen 

l!çte biri şehirli ve aan'atkiirdır. Bi
n gelenlerin lıe çntu çifçidir. İmdi 
bu hicret hidiıeıinden dolayı her 
iki memlekette içtimai tab~kalar 
arasında bir milvazenetaizlik haaıl 
olmuttur: Yunaaiıtıuıda hirfet er· 
babı lilzıımundar. fada, bizde lllıu
mu kadar bile yok 1 Yunanlılar bu 
kadar m .... nıro•u. çilinıriri, duvar
cıyı ne yapacatız diye tiklyet edi
yorlar; bh iae Ankarayı imar içitı 
macar, -:!'avut, alman, bulırar ame· 
le retirtlyoruz. 

Yunanı.tan bu kadar aan'ata 
mlltahamnıil detildir. Bir ıana' at• 
karı ioe çifçl haline koymak muhal 
derecealnde ırGçtllr. 

Biz de bu kadar az san'atklir 
ile itimizi i'Öremeyiz. Şu kadar ki 
aan' atkir yetittirmek, çifçi icat et
mekten daha kolaydır. Yunanistan
da lilzumundan kat kat ziyade he
kim, avukat, memur, muallim var. 
MuhacirlttiD bir mühim akalliyeti 
bu taba~alara mensuptur. 5000 nu
fualuk bır kuabaya yüz bin kitinin 
ihtiyacına kafi kunduracı, teni yer
letmi9. Bu hal bir buhrana ıebep 
oluyor, 

li 
Yunan itleri ile alikadar olmak 

akkına m l'k d ·ı· aını k d adı eğı ız. Yalnız tura-
• Y e elim ki bu memleket 

Hnayıd~ ilerle b' kalır• k . rse, ız de ameleıiz 
ılr olab:ıı::yÇullamkız bundan müteea-

n il Yunani t bl 
uy'Bİ ı'tya yapabiliyor. ı an ze 

z m yapılacatımız bu 
••• l't k • muva-zene .. ız ı e artı ırelnıek 1 • • 

hirf t b b 
çın, ıaa • 

at ye e er a ı yetiıtinn kti 
içtimai denkliti yerine ıre~rm';k 

için 4u tabakalan takviye mecbu · 
yetinde1iz: rı-

1- Htlr mealekler. Bir u mak
aadımı lıah edeyim: Meaeli mual
limlerimiz pek az. Çocuk fazla, ho
ea ekıik. Hekimlerimiı. de öyle. 
Avukatlann bile miktan kifi ırel
ıaiyor. Birçok yerlerde barc:ı teıkil 
edllmemittir. Hele milhend11, bay-
tar, kimr.aker nadirattandır. 

2 - lıçi kadroıu biitiln bütiln 
nokıan. Bir az bolluk ha11l olduk
tan ıonra tebirlerlmizi yeni baştan 
lnta et111ek mecburiyetinde kalaca· 
A'tZ· Hanı ulta ? 

Tail Y•nr olu cı.. Zonıruldat• 
bir Uman Japaraak bir dakikada 
lıtubulcla ıanayl lnkifaf etmemek 
mllmklln detildir. Eter 0 mea'ut 
pnGn ırelclltfnde ıan'atk&rlanmız 
elulkte bundan latlfade edecek 
ecnebiler~lr, Halbuki en bily<lk 
.. aye ..,. atımızın yan mlllt d til 
bftebiltün milli olmuıdır e ' 

Bir memlekette halk. tabakaları 
arasında mllvazenenin bulu 
mlln hayatın ıelimetl teraltl:de~~ 
dlr. Yalnız. memnr ve aaker, yahut 
yalnız çıfçıden yalnu: aan'atkl d 
mürekkep bir millet olamaz Kr an · eıa. 
tik bu tabakalardan biri de ihtiyaç-
tan faı.la veya ekılk olmam·'-d 

kd 
IUl ır. 

Bu ta lrde o millet haricin fazla 

oldular 
Ba~vekil doğru saraya giderek 

Gazı Hazretlerine mülaki 

BAŞVEKJı.IN DÜNKÜ iSTiKBALiNE AiT ALDIUIMIZ RESiMLERDEN 

Yuaanlılara verilecek notamn 
Heyeti vekiledeki ıaüzakerabna it
tirak etmek üı.ere bundan bir müd
det nvel Aukaraya giden Ba9ve
kll lamet P9. Hı. Dün ••krimlze 
'Ydet bnyurdufM. Pendik lltaayonu 
lımet P...,.. Hattetlerlni i.tlkbale 
.. elenletle dolu oldu~u ıribi Pata 
~·~retlerialn Haydarp8fada inece• 
tını btlen bir çok zevat ta taat 1'

ten itlbar.n Haydarpafaya ırelmltlıwdi 
Tren Peadtkte bir iki ciakilia 

bekledUttea aoara Haydarpafaya 
lıareket etti. 

Batv~kll f'.'~t•fl tıtikbal için 8. 
M. Mecl11! reısı Kazım P,. Hı. ile 
tPhrimizde bulunan Dahi iye nkCi 
Şükrü Kaya, Nafia vekili Recep, 
Adliye vekili Mahmut Eaat beyler 
de bulunuyordu. 

Reiıicilmbur hazretleri namına 
da Kitibi umumi Tevfik, Riyaseti 
cümhur ıeryaveri Ruıuhi beyler 
vardı. 

Bundan batka Vali vekili Mu
hittin, şehrimizde bulunan meb'uı
lar, inhiaar mildürleri, gazeteciler 
şehrimiz devlet daireleri erkanı' 
Hnaf cemixetle ri rüessası bulun~ 
makta idi. İsmet Paşa Hz. her za
manki betuş çehrelerile gelenleri 
selamladı, ve: 

·- "Zahmet buyurmuşsunuz dedi 
lı~et Pş. Hz.ne trende serya

verlen Atıf Beyle muhtelit müba
dele komisyonunda b8fmurahhası
m!~ :r~yfik K~mil Bey, Fırka 
mufettıtt Hakı Şın&1i Pata refakat ' 
ediyorlardı. 

IS~ET PAŞA, PENDiK 
. iSTASYONUNDA 

BAŞVEKiLiN DONK.O lsTiKB 
RES•·. ALiNE AiT ALDIRDIGIMIZ 

iMLERDEN 
Batvekil PA48 Harretleri latu 

yondan a~ atır ilerileyerek ketıdl: 
!eri için ilızar edilen motöre bindi
ler ve Gazi haıretlerine millaki olmak 
ilzre Dolmabahçe sarayına gittiler. 

kısmına çok ehemmiyet verilmlı. 
Bunun içindir ki M111r daima lngil
tıerede Laneaııbire fabrikalannın 
emrine tabidir. Çok tükür, ıu ıon 
ı.amanlarda hükQmet sair ziraata 
da ehemmiyet verdi. 

Haber aldığımıza ıröre Ba,vekll 
P9. Hz. şehrimiz de ilç hafta kadar 
daha kalacak ve Pendikteki köşk• 
!erinde • t' h 11 ıra at buyuracaklardır. 
aan' .. tkarımız Y k 'b' 

Devi 0 lP ı. 
1 

rl et, millet, mektep ıiyuet· 
Tam bt ti~ayeyi istihdaf etmelidir. 
llld' 1 il, ancak iktlaadi istik· 

teairi altında kalır. M11ırda ziraat pek 
miinketlf. 

Oönlll lıter ki memleketemlı 
mGmklln mertebe kendı kendine 
ye~tain. Bu aziz gayeye nrmak için 
içtimai tabakat kadro•undaki ekıik· 
ilkleri doldurınalıyız. Çıf imiz çok, 

",· Buna varmak için de bir 
mjm ek~t heın ticarete, hem iatlh• 
H e yanı ticaretle ıan'ata ayni ehe· 
mmlyeti vermelidir. Çalışmak tarb 
ile Tllrklye ancak bir nesilde bu 
içtimai milvaıenesizli~i giderebilir. 

Ziraatin de yalnız pamukçuluk 
Celal NUAI 

vu ifil a ını u on aı ıroa n lhı'll:D O!ı'ff n m D;i; 

iTALVA 
ŞEHiRLERi 

Dun gelen Tevfik l{anıil 
Bey gazetemize ne diyor? 

Bir şehrin medeniyet ölçilsü 
nedir? Bekara temin ettiği ra· 

hat derecesi. 
Toplu yaşamak insana mah

ıus bir hüner veyıi bir fazilet 
değildir. Güvercinler, martılar, 
koyunlar da gözümilziln öniln
de böyle ya~ıımıyor mu? Tek 

Mevcut ihtilaflar ancak muahedeye 
göre halledilirler. Bu da 

muhtelit mübadele komisyonuna 
ait bir keyfiyettir 

başlarına zaif ve aciz kalan Dün Ankaradan şehrimize muhtelit 
bütün hayvanlar, aürii halinde mübadele Başmürahhasımız Tevfik 

Kimil Bey gelmemiştir. Bugün müba-
olmağa mecburdurlar. Cemi- dele komisyonuna gelecek ve bundan 
yetin en iptidai huceyresi aile ıonra bir müddettenberi aktedil
giimeciğidir. İzdivaç, içtimai meai mevzubahı olan muhtelit mü
lıir insan icadı olmaktan ziya• badele komisyonu heyeti umumiye 
de tıibiatln zorla birçok hay- içtimaının günü tekarrür edecektir. 

1 
Son Yunan ihtilafı ve kendisinin 

van lira kabul ettirdiği yaşayış tarzıdır. Ankara seyahab hakkında, Tevfik 
T Kimil B. kendiaiyle görüşen bir 

a, devt·inin çiğ b•ltk yiyen muharririmize ,unlan ıöylemi,tir: 
insanı muhakkak evll idi. -"Notamızın metnini i'ıueteler 

f ptidailikten medeniyete , netrtttl ve ırördüaüz. Esasen biı 
köyden şehre gittikçe evli a• muahede ahkamını tanımakta ve 
zalmağa ve yük.sek bir iaean onun tatbikını iıtemekteyiz. Me'7cut 
ııilmunesi olan bekıi.r gözük· lhtlllflar ancak muahedeye ıröre 
; ·ğe başlar. halledllirler. Bu ihtili.fabn halli de 

Hekıi.r kalmak, aile te .. klli do~rudan doğruya muhtelit milba-
,.. dele komlıyonuna mevdu bir lt.e1• 

ınecburiyetintlen müstağni ol· fi1ettır. 
mak, ancak bir medeniyet Blı. ancak bu abklının adeıal 
içinde kabildir. Mükemmel tatbtkı ve bundan bir meıuliyet 
hastaneler, muntazam oteller, teveccilh edecekıe bunun hanıri 
temiz lokantalar, fenni çama- tarafa ait olduğunu ..Uaıaak için 
şırhaneler, bahçeler, k hv~ hakeme gltınete amadeyiz. Bu 

hakemde olu olsa muhtelit mübadele 
ler, hullipler, kiitüpaneler, koıniıyonunda bitaraf aza olabilir. 
tiyatrolaı-, i:lan•lngler ve daha Bu .... dahlllnde biz ıöyliyecekle
bin türlü eğlence yerleri olma• rimlzi aöylemi• bulunuyoruz. 
dıkça (bekir) denilen büyül' Komisyonun beyetl umu•iye 
medeniyet mıbıulO inıanın da içtimai flnil yann belli olacakbr. 
ya§amıııniı imkin yoktur. Çilnkü yarın (bu gün) komiıyona 

Geçtiğim bOtün İtalya şehir• ıride bilecejim. 

TEVFiK KAMiL BEY 

leranın müterakim maatı mea'•INlle 
larvedilen takdiri kıymet hey.tlerl· 

ne verilecek tazminat itid e vardır'lt Heyeti umumiyede Cenaral Do-
leri bana, bu itibarla, çok mü-
kemmel göründü. ltalyaa oteli, Atlnada vazftyet 
Fransız oteline kat kat mllrec· } cahtır. İtalyan sokağı renkli Cevap verebilmek için v enize ostan. 
bir nete kaynağıdır. Gerçi ı• t b k}• } İtalya hiiy•tı, umumiyet itiba- cevap ve ta ıma e ıyor ar 
rile henüz, Hindistan gibi, ipti- Atina, 22 lf'oı) 
dai bir aile devresindedir. Fa• Buırün pazar olmak haaebile meeliıi nuzear toplanmamıtbr. .M. ~ 
kat bekar, ve bekarın bir nev'i lakop_uloı tetkik ye verilecek mukabil cenbın e1aalannı teapıt etmek 
olan seyyahın İtalyada bir an için Türkiyenin notasını yanıaa almıtbr. Telgrafla ıureti kendlıine bildi• 

k 
• l' • • d rilen Türk notası hakkında M. Venizeloıun cevabı yarın bekleniyor. Mv 

yalnızh neşesız ığını uyma· kabil yunan cevabının gecikmiyeceti zannedilmektedir. 
una im kin yoktur. ı ..::::;;;;..;:,;;;;;;;;;;,~;,;;,~;;;;...-:;.::=:;;;:.;;.;;:,:;;.,;;;;;;;.;;;:.;;;;,;;;.;~;;.;..~-----

1Nasıre1ttnn Hoca AHMET HAŞIM 

ACIUye Velk.DOI 

Teftişler dün 
ikmal edildi 

Adliye vakili Mahmut Eaat Bey 
diln aabah adliyeye ırelerek icra 
dairelerini teftit etmittir• Vekil Be
yin bu teftiti e1na11nda Samiye 
hanım iıminde bir kadın kendlllne 
bir lıtida vermif, Mahmut E1at Bey 
hu iıtidayı tekik ettikten ıonra tah
kikat icruı için bat milfetit Sabit 
beyi memur etmittir. 

Vekil Bey bu teftitten ıonra 
dQıı tehrlmiı.e i'elen bat vekil lı
-t pata hıuretlerlni lıtikbale ıritmlt 
ve mllteakıben milddeiumumi Ke• 
... n beyle birlikte ÜıkGdara ıreç
mltler Ye mllddeiumumllitf, iıtln· 
tak daira1ini, tevkifhaneyi teftlt 
etmişlerdir. 

Bu ıuretle adliye vekilinin lı
tanbut müeııesab adliyeaine ait 
teftiıleri dünkll ılyaretlerlle hitam 

bdlmaktadır. 

Prag sefareti katipliği 
Ankara 2S 

Hariciye vek&letl k11mı siyui 
kltiplerlnden Tevfik Kizım B. Prar 
lfareti !kinci k&tljıli ine tayııı olun

mu~tıır. 

NASRETTiN TAVUKLARIN PEŞiNDEN YAKALAMAK IÇlN KOŞTU;_ 

Tevfik Rüştü heyin[ Türk. Yunan tica-
gelmesi kaldı ret muahedesi 

Bir iki güne kadar ıehrimize Atina, 22 [ Foı) 
felmeai beklenilen Hariciye vekili Tii ki e ile Yunanistan araaında 

evfik Rüştü B. lstanbula ırelmeaini krk ; bir ticaret mukavelHinln 
t hi t . t' B . , muva • ~ r e. mı• ır.. un\ln Hbebı teırı- aktı için yapılan teklif etrafında 
nıevvelın 12 ıınd~. llmanımıı.ı ziyaret Türidye maılabatgünrı ile M. Mi• 
edecek olan lngılız Akdeniz donan• balakopulos arasında görütülmn1-
ma11 kumandanı "Amiral Frederlk tür Müzakerat yeni Türk llmrllk 
Fleld" in Hariciye vekilimizi devlet • • mtrkeılnde zlvaret edecelinden tarlfesı eıaaları etrafında cereyan 
ileri lrelmrktellli-. edece' ti•. 
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Nasrettin 
-11-

"Sen hala koyduğum yerde otlu
yorsun,, darbıme ... elini ne zaman 
ve ne. münasebetle söy emişti ? 

Kemalettin Slkrü 

- ltlGE TENBIH ETMlşTIM DEMEK BEN ONDAN EV\'Eı.. 
GG talM. 
•Mıra ...... oflunun 
- ..... tllDbUa ettim, eve gele-

elllll ....... .rl 
........ rncla Nurettinin ap-

tallajlM lımdl. 
- tn-, et* hiç yaban:. bıra
~ •? ,. brbolw .. ? 

- om-. O aJalb -.ektir. 
- Bul baban Slvrihiıarda er-

uk illa Mlabllcll mi? 
- S.W.• Bir .ari tavukla bir 

• .._.,, tabrue, eritte yolladı. 
......,, •- ba ha.adile- ıe

vhl& 
- ,.._ ... .,..o yollallUf, de-

41 .... ,.,. ... Mç blrteY kalma-

...... •nlrlar aerde? 
- ltetlD GetGnde. 
- Ya tavuklar? 
Naınttln ell11I kutatın1n arasına 

ıolma. Kopardıiı laoro:ıun kafaıını 

çıkarıp .attı: 
-1'avuklann aerde olduğunu ifte 

bu llorou IOl1 kabahat hep bunun 
batı altıadaa çıktı. 

Ben, 1tkıtmaınnlar, hava a ıınlar 
diye tav\&ldan yolda kafesten çıka
mm. Ka,iln De tarafta olduğunu 

da 1aıtuclhn. 
Fakat horoz topunu da ayartb. 

Hepıl birer tarafa kaçtılar. B•n de 
horoau 7akalayıp kafaıını kopart
tım. St):ıüme inanmazsan işte kafası 
buada. Sor da ıuçunu sana ıöyle
ıla. 

- Aptall Hiç tavuk kendi ke
acliM yol bilir mi, hiç. Serbest ve 
hafı bot bwalolırmı ? 

- Neden bırakılmasın! Harma
alık.. blt4n k3yün tavuklan pek
llt Mfl bot dolatıyorlar ve akıa
mlan ltepll de kendi kümeslerini 

biliyorlar. 
Tavuklann elden çıktığını gören 

Ssdllsa kanım çok Gzüldü. Nasıl 
ib&t.....ı 

O kıtlık devrinde bir tavuğun 

bir t.ek kadar kıymeti vardı. 
Bari eıek ve eşeğin üstündeki 

er:ıak torbalan da tavuklann akı
betine utramasa idi. 

- Haydi ıit efeti ara! dedi, 
onun b&fına bir hal gelmesin. Ka
bahat ıende detil, senin a-ibi buda
laya it buyuranda. 

Na1rettin, içinden söylene söy
lene evden çıkb. Fakat bu söyle
ait annealne kartı değil, bili e"< c 
gelmemif olan eşete karşı idi. 

Köy ııııınnı teşkil eden köprü 
başına gelince efeği, biraz evvel 
bıraktığı yerde otlcyor gordü. Fakat 
•emerinin Gstiindeki erzak torbalan 
voktu. 

Açık röz hır•mn biri o kıtlık 
ı.amanında başı boş bırakılmış sa
lip iz eşeği a-örünce iletündeki tor
haları alıp sıvışmıştı. 

Nasrettin kızdı. Bu kızması tor
baların gitmeıinden ziyade eeeğ'in 
ıözlinG utmayıp olduğu yerde dur
ması içindf. 

- UJanl dedi, ıen bili kordu
ğum yerde otlayorsun, ne laf anla-
maz ha~ nsın. 

Bt sıma doğru eve git dive 
tcnb:h •tm-dim mı? Kab hatın ye~-

miyormuş sıibi bir de erzak tor
balarını çe.ldırmıçsın. 

Hayvanın sırhndan semerini çı
kartb. Eline bir sopa aldı. Kuvvet
le esetin sırbna indirdi. 

- Haydi git erzak torbalannı 
bul getir, semerini öyle vereyim, 
yoksa hayahnda bir daha semer 
yüzü g8remez.sin. 

Hayvan, değnek darbelerinden 
canı yanarak kaçb, atabildiğine kır
lara doğru koşmağa batladı. 

Nasrettin boca ile efej'in seme
rini Blrllayıp eve geldi. 

Sıdıka hanını oğlunu bu vaziyet
te görünce şaşaladı. 

- Bu ne hal? Hani eıek; bani 
torbalar diye sordu. 

Sen hiç merak etme anne. Efe
ti koyduğum yerde otlayor buldum. 
Fakat erzak torbalannı çaldırmış. 

Sıdıka hanım bir ferynt kopardı: 

- Eyvah! •• 
- Ne bağırıyorsun. Eyvah diye-

cek ne var? Torbalar mutlak gelir. 
Eteğe tenbih ettim. Torbalan bul
mana semerini vermiyecej'im. Se
merin kıymeti erzaklardan aşağı 

değil. 

Kadıncağız bu sözler karşısında 
büsbütün ye'se kapıldı. Hiddetinden 
ve bu afacan oğlan yüzünden çek
tiklerinden ağlamağa başladı, Hem 
ağlıyor, hem de söyleniyordu. 

- Nedir başıma gelenler. Hem 
tavuklar, hem erzak torbaları, hem 
eşek elden gitti. 

Bu akşam oturup da elde 
k lan eteğin ıemerini mi yiyeceğiz. 

Nasrettin hemen cevap verdi: 
- Eşeği bulup gelse tdim onu 

mu yiyecektik. 
•• • 

Ne re~tin hoc nın bütün bu ap-
tallık, saflık gibi olan ve görünen 

gülünç sözleri ve gülünç haraket
lcri onun, yazdığımız gibi çocukluk 
hayatına ait olan cihetlcridir. 

Bunlan hocanın büvüdükten 
sonraki olan hayahna rn~I etmek 
doğru olamaz. Vakıa Hocahın bü

tün hayatına daima nekre ve nGkte 
hakim olmuştur. Ancak bunlar ara
ımda çocukluk safiyeti zamanında-

ki hayat ve muhiti henüz anlanıa-

mıt budalebklardnn, büyüdüğü vakıt 

eıer kalrnamışbr. Arasıra görülecek 

ve { ptallık) denebilecek latifeleri 
İ&e o bi erek ve sırf tabiatındaki 
nüktedanlık ve zariflik saiki ile, 
herkesi güldürmek için yapmıştır. 

Yoksa Nasrettini, o lıkralara ba
karak (aptal) şeklinde tanımak pek 
haksız bir hukum olur. ~ilakiıı; Ho
ca zamanın en mümtaz zeka ve 
irfanlarmdan idi. ilerde göreceğimiz 
gibi müteaddit defalar istişare için 
padışah huzurlanna davet edilmit, 
hatla l"ürdistan.ı sefir olarak bile 
gönderilmiştir. 

vııave~'te 

A.dapazarında 
\<:- tahki ka ı 
Mölkiye müfettişlerinden Sabri 
batı mesailfn tahkikı için dün 

Düzceye gitmiştir. 
Sabri B. Düzcede itlerini lkmcl 

ettikten sonra Adapaı.annda Ülvi
)'e ormaalanaı tahrip eden bir mu· 
Mcir hakkında da tahkikat )'tlpa
cakhr. 

Hayvan sergisi 
Hayvan neslinin ulah ve teksl

rioe halkı tetvik ettirmek için a-e
çen atene .. tehrimlzde bir hayvanat 
urgisi tesis edilmişti. Geçen seneki 
ıerj'İ gayet iyi neticeler verdiği için 
aerginin bu sene de açılması tekar· 
rGr etmiş ve bu hususta ll11m ge
lea hazırlıkları iltmal etmek üzere 
bir de komisyon teşkil edilmiştir. 

Viliyet ziraat ve baytar müdür
leri, emanet baytar müdürü, üçün· 
cü kolordu baytarı ve hayvan bor· 
sası azas ndan bir baytardan ibaret 
olarak teşkil edilen k1..misyon vali 
vekili Muhiddin Beyin riyasetinde 
bulunmaktadır. Sergide iyi ve belli 
hayvan tethlr edealere verilmek 
ilzere 5000 lira tefrik edilmittir. 

iskan umumı müdUrü 
Bir müddettenberi lzmirde bu

lunmakta olan iskan umum mOdü
rO Hacı Mehmet B. blr haftaya 
kadar şehrimize relcc~kt:U. 

iEmaırnette 
Dilenciler çoğaldı! 
Şehremaneti yeniden dilencileri 

toplntmaktadır. Bir aralık bunlann 
arkası kesilir gibl olmuş fakat so· 
kaklar gine dilencilerle dolunca cm 
anet tekrar faali.) ete geçmiştir. 

Kafkas dansının aslı 
Konaervatuvar müdüril Zlya B. 

Kara d~niz sahillerindeki halkın 

oynadığı ve ıhora ismini verdikleri 
O} unun bilihara Ruıılar taı-afından 
adapte edildiğini ve git gide iı
lah olunarak blldiğimi:ıı: Kafkas 
danıı meydana geldiği anlatılmıştır. 

Et fiatları 
Etin pahalılaşacağı hakkındaki 

nefriyat üzerine emanette tahkıkat 
yapbk. 

Emanet eti bu kıt ne kadar 
pahahlaşıa ancak geçen 1enekl mi
ktarı yani 120, 130 kuruşu tecavüz 
etmiyeceA"i kanaatındadır. 

Odu.n ve kömür 
Şehremanetinin fikrine göre odu

nun en iyisinin çekisi 430 kuruşa ve 
yaşlarınınkl 380 kuruşadır. Bu sene 
odun ve kömüreüz kalmanın imkanı 
yokmuş. Çünkü bu s:enekl mal ç<>Jt 
olduğu gibi fiatların da fazla paha
lılaşmıycıcağı n uhnkkakmıt. 

Çocuk bahçesi 
Gülhane parkındaki çucuk bah

çesinhı inşası bitmiştir. 
Bahçe birkaç g(ine kadar açıla

caktır. 

Enıanette Barem 
Şehı emaneti memurlarına tatbik 

edi!ccek Barem projesi hazırlanmış
tır. Proje cemiyeti belediye encü
menine venlmJştlr. 

Süiler boya11acak mı 
Şehremaneti heyeti ııhhıyesi de

recesi "10,, dan aşağı olan sütlerin 
diğer iyi ıütler meyanında aahlma
maaı için bir takım uıuller üzerin
de tatbikat yapmaktadır. Bu uıul
Jerden biriai de böyle adi ıiltlerin 

bo) anmasıdır. 
Derecesi "10., dan daha düşllk 

olan ıütler sıhhl\te muzur olmiyan 
boyalarla boyandıktan ıonra 1abl
masına müsaade ediler.ektir. 

Maıaırnfte 
Yeni bir mektep 

ldarel hususiye bu sene yeniden 
22 mektep inşasını kararlaştırmıştı. 

Bun ... rclan bir taneai de Nişan
taşında yapılacaktır. Çok asri teş
kiaıı\ı ve 11 derıhaneyi cami olacak 
olan bu mektebin yarın aabah vaz'ı 
esas resmi yapılacahbr. 

llfuallim muavinleri 
19 Eylül pertenbe günü Erkek 

Muallim mektebinde batlanan mu
allim muavinlerinin imtihanlanna 
devam edilmektedi. 400 muallim 
muavininde .. ekserisi imtihana işti
rr.k etmiştir. 

lmtihan!nr kurs v,. mesl•k de-
rsi rınden ol ı.ı:> ?b "' ·uı ı w " b 

ı.., ~!ke~ ~~roe~ıerı ) 
günü /bitecek Ye cumartelİ. pazar 
günü de netiee aalaşılacaktw. 

Liselere rağbet 
Mcldeplerde ikmal imtihanlan 

bu hafta sonunda bitecektir. 
Lise ve orta mekteplere bu 

sene her meneden fazla ratbet 
v&rdır. 

IF'aır~a<dla 

Hakkı Şinasi Pş. geldi. 
Tıp kongresine iştirak etmek 

üzere Ankaraya giden fırka müfet
tişi Hakkı Ş:na.ai paşa dün şehrimi

ze avdet etmittir. 

ırn~aıra~te 

Devletlerle mualıedeler 
Ticaret muahedeleri için Lehis

tan Evtonya, ve İtalya ile müzakerata 
devam edilmektedir. Leh heyeti 
müzakerata dün başlam14tır. 

ftalya He olan müzakerat bir 
kaç gün sonra bitecektir. Bundan 
başka Türk-Sovyct ticaret muahe
desine aK: buı noktalan tekrar 
müzakere edecektir. 

Fındıkçılarımız 
nıüşküliit içinde! 

Fındık tacirlerimiıle alikadar 
Avrupalı tacirler arasında ihtilaf 
zuhQr etmJttir. Avrupalı tacirler, 
TGrk tüccarının taahhüdOnü ifa et
meıini iıtemektedir. Halbuki bu 
sene fındık mahsulü %80 nokaan 
idrak edlldij'iaden fındıkçılar alivre 
sabş için taahhütJerlni yapamamak
tadırlar, 

Alivre satışta zuhur edecek ih
tillflar malın teslim edilecetf li
manda halledilmesi lazımdır. Bu 
itibarla Hamburğ, Marsilya, Tirye
atedeki tacirlerle tahaddüs eden ih
tilaflar ora mahkemelerinde hallolu
nacakbr. 

Kredi kooperatifleri 
Köylerde Kredi kooperatifleri 

teaisi için teşebbüılerde b"lunuldu
tunu yumıttık. 

Ziraat hankaıının idaresinde tet
kil edilecek ve köylüye her ıene 
mühim miktarda para ikru ederek 
köylüyO f aizcilerln elinden kurtara
cak olan Kredi kooperatifleri11e ait 
talimatname vilayetlere gBnderil
mittir. Derhal tatbikata geçilmek
tedir. 

Fındık rekoltesi 
Bu ıeneki fındık rekoltemizin 

ilk tahminleri bir milyon kantar 
raddesinde idi. Fakat ıonradan mü
temadi yağmurlar yüzünden rekolte 
çok düşmilttür. Ticaret Oda11na 
gelen malCımata göre yatmur ve 
hastalıklar yüzünden Ordu viliyeti 
dahilinde 20000 kantar, Gireaonda 
13000, Trabzonda 60000 kantar 
olmak (lzere Rekole 93000 kantua 
tenebUl etmiştir. 

A<dl o iyede 
Karacabey müddei 

umumiligi 
Hukuk fakültcıinden birinci de

recede çıkan Cemal B. Buraanın 
Karacabey kazası müddeiumumili
ğine tayin edilmiştir. Cemal B. bu 
gün memuriyetine gidecektir. 

Zabıt katipliği 
lıtanbul mahakimi uliye :ıabıt 

k&tipliti için yeniden 7 kişinin alın
rnaıı tekarrür etmittir. 

MahkemeReırde 

Galatada karısinı, kusını 
yaralayan adam! 

Geçenlerde Galatada .. Handek,, 
te Makarııcı aparbmanında oturan 
Düyünü unıumiye marangoı.lanndan 

Hasan efendi, Zevcesi Ayşeyi uıtura
ile botazından kesmif, anasını kur
tarmag• gelen kızı Zabideyide aynı 
tekilde yaralamı,b. 

Bu adamın muhakemesine diln 
ağır ccı.a mahkemeainde başlan
mıştır. 

Huan, relı bey tarafından vaki 

olan iıticvana kartı kar111 ile kı
zını, kendiıi yaralamadıtJru, onla
nn birlhirlerile kavga ettiklerini 
o uman De olduğunu bilmediğini 
söyledi. 

Reis Bey bu hususta çok ısrar 
ettiyrn f?- er, d: v<" k':Jl=-
v . I' 1 

keme şahitleri• oelbine karu vere
rek muhakeme,,t taBk etti. 

Kasım Tevfik bugtın 
ınüddf aasını yapacak 
Esran Hkeriyeyi lf4a cürmiyie 

nıfü:rümlyeti talep olunan '" Genç 
dOşünceler ,, nıecmuaıı sa!tihi Ka
ıım Tevfik butiln ağıruu mah
lc:em caind~ kendlai mildafaa ede
cek vaı mahkeme eh bunu mOtea
kip karcnnı verecekt!r. 

Yıldız kunıarhanesi 
Şehremaneti ile Maryoaera ara

sındaki mukabil tazminat davaımın 
rü'yetine dün birinci ticaret mah
kemesinde devam edilmiştir. Şeh
remaneti, Marynsera ile 2rasındaki 
mukavelenin feshini, Maryosera ise 
Yıldızın kapatılması dolayısile 
uğradığ1 zaran .riyanın emanet ta
rafından tazminini istemektedir. 

Dünkü muhakeme celsesinde 
Şehremaneti vekilleri Maryoıeranın 
f talya mahkemelerinden biri tarafı
ndan ifliaına hilkmolun ı.ığunu, 

binaenaleyh bu vaziyetin ouradaki 
hukuki vaziyetine tesir edeceğini 
beyan ederek evvel emirde bu hu
susta bir karar verilmeıini ııtediler. 

Maryoseraaın avukatları ise ltal
yadaki lflia işiaib buradaki vaziyeti 
hukukiyeye teair edemiyecetini iddia 
ettiler. 

Heyeti hakime bu ciheti mü
zakere ederek bir karara rapteyle
melr: Gzre muhakemeyi 7 tepfoi 
evvele talik etmlftir. 

Müteferrik 
Yeıilköylülerin 

ihtiyaçları 
lstanbul meb·usları dün Yeşil

kör ve Bakırköye giderek ora hal
kının ihtiyaçlknnı teapit etmek üz
re halkla temas etmitler ve geç 
vakta kadar kalmışlardır. 

Haliçte ada 
Şirketi Hayriye ve Haliç tirket

leri komiserliği Haliç hakkında yeni 
bir rapor hazıriamıfbr. 

Bu raporda Kasımpaşa dairesinin 
önünde topuk tabir edilen ufak bir 
ada peyda olduğundan bahsetmek
tedir. Bu ada Kasımpafa daireaiaia 
getirdiği birikintilerden huıule rel-

mittir. Kasımpafa önünde ve su al
tında bulunan bu ada tlmdillk ıey
riıefere bir zarar vermiyor. 

Çin hakkında konferans 
Şarkta tetkikatta bulunmak üz

re tehrimlıi ziyaret eden Çin ilde
basından ve Sorbon darülfünunu 

profeıörlerinden M. Şena- Çena- Ey
lOIQn 27 ncl cuma gtinO Hat Oçte 
ocakta çin kadınlan ve çin inkıllbı 
hakkında bir konferanı verecek
lerdir Lu konferaıa herkes gelebillr. 

ihtida etm!k isteyenler 
Son zamanlarda ihtida için mil

ftüliğe müracaat edealerin adedi 
dört yüze baliğ olmuttur. Bunlann 
ekaeriai Ermenidir. 

ikinci derecede Muıevllerc:llr. Er· 
meniler bilhasaa kapanan eczabane
lerin sahipleri olup tatralarda ec
zacılık yapmak için müılüman ol
mak iıtemektedirler. 

Dohtor Askanazi'nirı 
koiıjeransı 

Cenevre Darillfüaunu müderri .. 
lerlnden profesör Aakanazi dQn 
saat 16 da Darülfünun merkez 
binasında "Mıkı izamın vezaifl,. lıa
~nda bir konferaııı vermiıtlr. 

Bir sıfır ilavesile 
Adapazanoda bir muhacıra tef

fiz edilmiş olan biT orman 150 d3-
n0mden ibaret iken tapu .enedinia 
tahrif edilerek bir ııfır illveaile 
1500 d8nilme lblAt edildlti anla
tılmıf Ye buna tasaddi edenler 
aleyhine · mahkemeye mOracaatla 
ikaroel dava edllmittlr. 

Tahlisiye te•isatı 
Y ~ni tahlisiye kanunu mucibince 

bül u ıimnnlarımızda tahlisiye tesi11at1 
vııcude getirilmesi icap etmektedir. 

Fakat sahillerimizin geni~liği ha· 
sebile buna imkan olmadığından en 
çok kaza olan yerlerde bu teaiaatı 
vücııde getirilmesi karıulaştırılmıştır. 

Buııun içın ton 011 sene zarfında 
en çok kaza vuku bulan limanların 
kaza adetlerine ait malumat tahlieive 
nnıun rn ıdürlUI! ..ı \e İktisat veki-

VAZI 

Ceçen MDe, bu vakitler, 
harflerinin propagandasını yap 
bır ke.ç makale ile kaligrafiye 
nihat ) büyük ehemmiyet veribD 
lazım gt> dij'ine işaret etmlt• 
Bunda n kadar haklı imitiml 

Esnaftan tahkik ettim: K.aD 
defterlerinin sabşı pek cüz'il 
devlet dairelerindeki memu 
yazılanna bakıyorum. KarıaClk, 
gacık. Vergi koçanJan okunmal 
halde ... 

Hele pasaportlar, bele 
portlarl 

Matbu franıızca yazılar 

yanlış. Doldurulan k111mlardaa 
bahsetmeyelim. Yazı makina11 
vakit yazının yerine kaim olam 
Kocaman bir A; hurdeblnt bir 8 
Sarıklıdan makJüp bazı kimı 
)"eni harfleri sağdan bile y~ 
dıklımnı görmevim mi? 

Yazı okum;kla beraber pdefı 
Bizde, eski devirlerde, ok 
olup ta yasmuını bilmeyenler çoP 
tu. Hocaların bile hepsi yau bll• 
mezdl • Ulema içinde yHı bl• 
len, bihakkin kitib , ne nadWI S 

Bu zihniyet devam ediyor w 
mektir. 

Devlet bütün memurlanna bir 
mükellefiyet tahmil edebilir: Ka• 
ligrafi. 

Eğer memlekette buna itina edil• 
me:ıse yanlış yazı adete girer, IOD• 

ra tuhihi kabil olmaz. Geçen ,O. 
aldığım bir mektupta alfabede 
mevcut olmayan hnflere rugeldim, 
Satırlann karine ile bile oku11ması 
mümkün olmadı. 

Yazı cehaleti bir takım kayatlar
da çapraşıklığı ve haklann zıya' ... 
mucip olabilir. 

Ne dersiniz? Matbaa harfleri ile 
yazı yazanlar bile var... Bq harf· 
Ieri (majüskül) kullanabilenler okur, 
yazarlar arasında yan yanyadır. Bir 

alfabe cüzünde btle ba.t barfleria Jdll• 
liyen ihmal edildiğine teaadilf ettma-

Ancak "nimet,, kelimesi ile taY• 
sif edebileceğim bu kolay, maatakl, 
taaavvudi alfabenin bile kabulWe 
tenbellik ediyoruz. Evetl ıenç ... 
sil yeni ya:ııyı teferrüab ile blrlfk. 
te ötreniyor. Fakat İf bquada olu 
neıil pek ihmalkir. 

HükQmet. hiç olmaua, mem.,. 
lannı ve müstahdemlerini yua ..... 
sunda ııkı bir inzibata tabi tıdaa• 
Iıdır. C. N. 

Dünkü sis 
Dnn ıabah fehrlmid lıellf Wr 

ıiı tabakuı kaplamıtb. Slı ..-
23,30 da baltamıf, 1abah aaat ... 
klzde zail olmuttur. SabableJla 
bütün mGnakalit ali yGaGad• ta
mamen durmuftur. Slı Uma=·pe 
dan batka marmara Ye bot- tla 
temamen iıtili etmiıtlr. 

Bu yilzden SeyriMfala 1 ..... 
gece 1 poıtuını yan111 Hat ...._ 
hurla yapabltmlt, •abahle,la .. 
8.15 e kadar mGlecam ıahiD• _. 
ferleri yapılmamıtbr. 

Dün ıabab Haydarpqada 1f 
trenin n Adapaıan katanıaıa ,.a. 
cuları • 8,SO" ye kadar beki ..... 
ler ve o saatte kalkan tek bir ..
pura dolarak büyük bir izdiham ile 
k~prüye gelmitJerdlr. 

Şlrketihayrlye de ıll rtızWell 
Harem iakeleılnln ilk poıtuuu, ... 
ğuiçinin 1118,22,30,32,, numarala _. 
ferlerini icra ettirememlttir. 

Sis kalkbktan ıonra Umu .... 
nakalib lnthamJDJ lktiNp etmlf*• 

Slıin kalkmuını beklemek .... 
Botu Ye Marmarada bulun .. ,.. 
miler olduklan yerlerde de•lrl.-lr 
ler, ancak ıiı tamamen un~ 
tan •oma hareket etmlflerdlr. 

Gayri mabadUler 
Gayri mGbadWer cemiyeti ._,.JI 

idare.ı butün toplanacaktır. içti r 
da gayri mübadillere yapılaca1k fll'I" 

ziat •lSriltülecektlr. 

Yunanutant.ıa 
gümrtık lflll:' 

Yunanlılar güm~hktan geçen flfl)
ları tahlil için yeni bir (tahlil ı..-. 
tunrı ) tesis etmiflerdir. sulAb-:z; 
varda mahsulat ve mensucat 
edilerek mnaddın cinsine göre ..... 

rUk tarifesine tlbi tutulacaktır. 

Adanı boganlar ! 
Topanede Bakkal Huao •,_.. 

yl par .. aaa tamaan bogmakla .= 
nl•n Abdullah ile kardetl M --•
fn bu prı 90n mGdafaalan Yer-

.. c h~Ma :ld~ 1':anı. .,. erıleceJdlır-
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Dır safha : 8 

camnnne 
"Aman Yarabbi ! Onları ben öl
dürüyorum ! ,, . - Hapishanede 

mevkuflar çalgı çalıp komedi 
oynuyorlar ... 

Tayyare --

.. 
,) 

lnaan zekası, toprai?;ın tıattln• 
den topra~n altına, deniı:in üı 
tünden denizin :ıltma bir r kö!
tebek ve birer balık giLi yol 
bulduktan sonra, kuşlar gibi i -
vaJa uçmanın da sırrım elde 

etti. 
Daha dün, ib•idai bir alet kı 

Moıılaon, 22 [A.A] 
Moskova mıntakaıı 

blılael S..vyet konıreoinde nutuk 
Irat ederek ıovyet hllktlmetinln 

•••ki Çia ııi•eııdlferleri ihtilafının 
lıalli '91n kat'i tedbirlere geçmedi
i:inl beyan eylemiştir. M. Rikof 

ckmlttir klı HUkümet meselenin 
ıulhan halli için her iareyi istinıal 
edecektir. Uzak ~arkta hususi au

rette ihzar edilen ordu tamamen 
mlllıeyya bir halde Çin hududunda 
tevkif edilmektedir. 

Loııdra, 22 [A.A] 

Londra&•- ,nethur it aola111.la
rından biri ulııp sarraflık aleminde 
haiz olduğu ıoüfuz ve itibar uye
ainde müteaddit tirketler tesis eden 
M. Hatry namında birinin ahiren 
meydana çıkarılan müthiş ihtilisatı 
yüzünden iflas derecesine gelen 
nı~zkôr müe5sesabn ve bunıar ile 
al .. kaclar bazı bankala:-ın Ncw-York 
borsa11nda İngiliz lirasının i 
zülünü mucip clmuştu M Hcnez-

Berlin, 22 [A. A.] 
I' Gaıetelf'r "Korreapondans politik 
.'beral. 11imli halk gazetesinin sözde 
ıfşa ettiği bazı haberler etrafında 
büyük dedikodu yapmaktadırlar. 

Yazan: Henri ROBERT 

Bu manzara kattııında dilhun 
olan Camille De.-mouli»• ( kamil 
deınulen) ilk vicdan azaplarını duydu. 

Gayri kabili tarif bir heyecan 
içinde, salonu terkederken deli gibi 
kendi kendine : 

lann mukadduatı ile alakadar olan· 
lar, hur iyetln aleyhinde ve lehinde 
hiç birşey yapmamış olanlar ... ilah. 

Bu maddeler on ikiye baliğ ol

duğu için geçiyorum . ., 

ai me~afeleri a~nıağn nıahıuı h'r 
kahraman oyun<'.ağı olan ta. y 
bugllu cihanın bir ucundan öbü 
ut>ııne, pervasız, tehlikesiz uçan 
bir hava transatlantiğl oldu. 

Köprüden şirket vapuru ile 
beraber kalkacak bir tayyare, 
npur Beykoz önlerinde iknn 
Ankara ııfııl· lıırındadır. 

h 
. f' r. • atry 

arıce ırar etm~.ş.tir. ' 

• • * 

. . Bu gazete Alman milliyetçilerini 
ılı:ı memleket ricali arasmda rnül •• 
katlar tertibi auretile Fransa ile aa

k~ri bir ittıfak müzakeresine giriş
m.ı olmakla ittiham etmektedir. 

• • • 
Paris, 22 [A.A] 

Bir gazete muhabirine beyanat
ta bulunan Almanyanın Koblenz 

- Aınan Yar bbi 1 Aınan Ya
rabbi 1 Onlan ben öldiırüyorum. 
Onları benim eaerim öldüriyor 1 
" 6nıssot'nun faşedilen esrarı ,, öl .. 
dürüyor! Gidiyorum 1 Gid;yorum 1 

diye söyleniyordu. 

Fak at günün birinde şüpheliler 
adadma karışmamanın ne kadar 
müşkul olduğu şu birkaç nümune
den de pek ala anlaşılıyor. 

• • • 
Filhakika tevkifler gece, giin

düz demeden bili faoı\a devam 
edip gidiyordu; o kadar ki çok 
geçmeden bütün Paris hapiıhane
leri şüpheli görülen kimselerle do
lup taşmağa başladı . 

1''ı>I·ut, hund ra~men, Lir ııı 
tahaka11 üstünde yüzen tahta ıııu· 
dala etti!!;imiz emniyet ve itinıa• 
dı, bir hava tabakaı;ı h8tünd 
yürüyen çelik tayyareye edew•• 
yoruz. Aklın kabul ettiğini bir s 
kabul ettirmeL. kolay değil 1 

Şu kadftr ki ihtilafın ıulhan teo• 
viyeıi ihti1'1all oldukça daha cezri 

tedbirlere müracaat etmek doğru 
delildir. Çin teklifleri ihtilafın halli 

için hiçbir esa11 ihtiva etmemekte
dir. Bu teklifler dairesinde .. uvaf

faklyetle müzakerata tevenül müm

klla detildlr. M. Rikof, beyaz Ruı
larla Çin kıtaatının Sovyet topraA"ına 
ralltaıaadiyea vaki akınlar, hudut 
muhafızlarına açtıktan ateşlere işa

rr< ~t1uek; bu hücumların Sovyet 

lutaabnın •edit mukavemetine ma

ruz kaldıtını söylemit ve nutkuna 
alkı9l:ır a•aaında şu suretle nihayet 
veraittlr: 

Loıı..ı a, 23 [AA) 
Muhtelis banker Hatry .. · . 

ki • ·· ·ı • uç ferı-
curmu ı e derdest 1 

Mumaileyh hak' d o uamuştur. • un a vaki ol ~ 
teaddit 'k • "'' m"liralık i'. ayetleri~ başında 2(i1J bin 

omiaeri baron Lengerth, ikinc:i 
rnıntaJ.:anın tahliyesi dolayısiyle hiç 
bir hadiı<' vuku bulmıyacağını te
min " mit ve dem;ştir ki: 

" Zaruri olduğu lranaatında bu
lur.c!u '{um Fransız - Aln..an muka
reneti. c zarar verebilecek h~r tür .. 
lü nür:ı .... y·,•ere mani olacağım ... 

Conveııtion {konvensiyon) mec
isinin tebriyeyi zimmeti için şunu da 
söyliyelim ki vaziyet şayanı dikkat ı 
derecede vahim ve fecidi. 

Vatan tehlikede idi. \ 
Fena kumanda edilen, teşkilatı 

boıuk, nizamı mul.tel Cümhuriyet 
orduları, bidayette, cesurluklarına 
rağmen, z.ıfer yolunu bulamamiş

lardı. 

Hapishaneler dolunca mevkuf
lan kollejlere, manaabrlara, kilioe
selere, bilhana müsadere edilen ev· 
!ere doldurnıağa başladılar. 

Bir kaç ıı;ün evvel, havada he 
lezonlar çizerek, taklalar atarak 
bir cambazhane kuşu gibi doh 
şan bir tayyare)·i, Eminilnün 
hnyrd ve ba~yetle seyre• iyordıı 

Boşlukta bir sinek kııdar k 
çülen bu aletin yaptığı tehlike 
oyunlar karşmnda ha e §Ü 

rediyor, ayaklarımı topra~a • 11· 
rarak yere haımanıu emniyetli 

" Uzak Şarkt&ki ordumuzu son

baharda ıeri çekmek niyet:nde deği

liz. Billkis takviye, tezyit ve harbe 

ziyade müheyya hir hale koyacağız. 
• • * 
Moıkova, 22, [A.A] 

Taı ajansı Çitadan bildiriyor: 
Kızıl kıtaat Mançuriden gelen bir 

çeteyi tenkil etmi,lerdir. Çete 11 
maktul bırakmıştır. Dün ve bugün 

de Çla lataab hududu geçerek mu

htelif yerlerde Sovyet hudut muha
fızlan üzerine ateş etmişlerdir. 

• • • 
Lonclra, 23 [A.A) 

Hongkongtan Daily Mali e bil
diriliyor: Bir Japon yolcu gemiıi, 
Swatow dan Hongkonga gitmekte 
iken Çinli bir kadın yolcusu birden 
bire 111ık çalmıı ve l:ıu itaret üze

rine yolcular meyanında bulunan 

2t kadar çiali baılarında kadın ol
dutu halde çeplerinden birer revol

ver ~ararak tayfayı cebir ve teh

dit ile aabara kapadıktan ıonra 

kaptan ile muavinini ıım11kı bağ-
laınıtlar 1 1 • . ve yo cu arı bırer bırer soy-
mutlar<lır. Bu . 
1 

nu muteakıp kornn-
ar vapurur akln' lir. Dli y ınde doh, n bir 

ye e ye atlıyarak ka b 1 dır. Y 0 mutlar-

Orta dedrisat 
müclürü 

Ankara, 23 
Orta tedrisat müdürü Cevat B. 

latanbula hareket etmiştir. 

Terfi talimatnamesi 
Ankara 23 

Mallye memurlarının tayin ve 
terfii hakkında tanzim olunan tali-

• matname tabedilmektedir. Yakın
. da tamim olunacaktır~ • 

bır dolanoıucıiık ınes' ele•ı' 
vardır. 

• * • 

ı1 Londra, 23 (A.A) 
Ber ndtn Daiiy Mtil e b·ld' •ı 

iy . H • m.
. ~·. alry tarafından yapılan azim 
ıhtılu!ar dolayı'sıle bil .. '- t d' 
t t' '"'' e ıyatı 
~ ıl ~tmeğe mecbur kalan mütea,-!-
dıt tırketlerin lıirıok hı' 1 • 
111 

lik b sııe enne 
. a . azı Alman. müeaat~atı mı:
lıyeaı bü "k b yu zararlara ugramış ve 

u hal Berlla borsasında bir bJlıran 
tevlidine sebep olmuştur. 

Hatry ve riifekasnH11 hilel1 ma
man.evrelar1 ncti«:esinda fiatlerı ton 
zamanlarda pek &'yade fırlayan ve 
fİ~di iıe hemen hiç bir kıyme:i 
haız bulunmıyan bu hineler ilaeri· 
nele havai oyunlar aynamı~ olan 
birçok Alman ıpekülitörlerin bu 
yilzden uğradıkları ziyanlar gayri 
kabili telafidir. 

lzmirde bir 
ı muhakeme 

lzmir, 23 

Vazifelerini suiistimal etmeltle 
maznun Kemal paşa kazası malmü
d~r~ y ah ya Hadi efendi ile eml.i.ki 
mıllıye memuru Ziya ve sandık 
emini Mustafa, tahsildar T nfik 
efendilerin ve ıatıt komiıyonu a.a
sından Dr. Nazım, belediye azuın
dan Oıman beylerin Atır cezada 
muhakemeaiae devam edildi. Müza
yede komiıyoııu bası nıiizayede)'e 
çıkarılmıt alan ıııallan ucuz fi ti 
kendileri sabo almakla a e 
d 1 

maznun-
ur ar. 

Muhakeme celıesi:.tde Mu" dd . 
• 'dd' eı u-

mumı, ı ıananıeıi ıerd içi~ evrakı 

mütaleayai istedi ve h k 
b 

mu a eme 
atka güne kaldı. 

Meşhur bir şaki 
U Trabzon, 23 

.. zun ••mandanberi Trabzon Gü· 
mu~haııe R ' 
lar d ' ile ve Erzurum mıntnka· 

.n a şakavet yap•n İspiri" Al' 
nın oğlunu ı ı ağa· 

ta fid ~ . . <la~a kaldırarak 5 hin li· 
y ~ ı h}en e.on 

takibat neti•·e : <l zamanda ) :ıptl•n 
• 111 e Ru•'· . r· mıye te•ehb d , •) a ırar ~t· 

• us e en kör l . 
lar nJan n>e•~ ur . k" smaıl oğul· 
d . l ' şa ı Osma ·ı eşı !ur it oılihl _. 1 n ı e kaı· 
larak yakalanın •I a'd' e beraber diri O· 

~ar ır. 

Valansiyada fırtına 

Berlinde arbedeler 
Berlin, 22 [A.A) 

Bir çolt ı 'ahkllclorde aağ ve aol 
cenah gru?ları orc.s. nda mütead
d l ube Jeler o, nJş. revolver atıl
nı şhr. YHalı yek.ur. Zabıta siikün 
ve hJ~uru lac!c etmittir. Nümayiş
cil..-C:~ yirmi kişi tevkif edilmittir. 
Bonl. rdan ıııeL'us Gocbhel bir az 
soııra aalıverllr.ıiştlr. 

Cumart"!• gi:nU Bab1?t n~uharip .. 
Jr.r, kc mnnist f1?dı!ras1 onunun ÜJ)ı ... 

for:nıR.nı giy~iş SO n .. ÜrnP.y;~c-i tcv
llif ol ınr:ı,.~lllr. 

--·--
Sırp· Buigaı 

tlt igrad, 22 [ A.A. J 
Sırp~ Bulgı'.r konferansı, 23 Ey

lillc.e f ırc.tta ıçfü,ıa edf'•<>kti.. Yu
icılav 1 ey ti mura!·hasaıı Pe.ar 
günü •lctaml Pirota h2reket ed~

cektir. Heyet şu zevattan ır.üteşek

kildir : 

Reis, haritiyc ıııüdfrlcriııden 
M. Rajko V:nır_o.,:ç, ,iza M. J.ova
novıç, cenaral ll\ç, k."•Öp bar iye 
nezareti kıitiblerinden M. Chu:ca. 

Buli• r heyeti mııralıhaoası Pa
ı.arteı; .sabahı Piıota muvaeal~t 

edeckfü. 

Bir yanar dağın indi· 
faından korkuluyor! 

N~w-York, 23 [A. A) 
Kü~ük Ar.tilierdeki İngiliz ada

larından, Sa:11t .. V•· 'cent 1n ınerkezi 
olan Kingstown elan bildirildiğine 
ıöre, hali faaliy~tte bu:unmıyan 
Saint-Vinceut volkanı tekrar faali
yete ~eçm<.k ali.metleri gösterınek
tediri. Bu alametler 1902 ıenesinde 
Martiniktcki Mont Pele nin 40000 
kişilik sekenesi ile birlikte Snint 
Pierre'. tahtip eclen hıd.ifaı eana• 
sında izhar etmiş o>lduğu alamet· 
leri andırmaktadır. 

Hayvanat bahçesi 
Ankara, 22 

Ankara şehremanetı' b d 

• Madrit, 22• 
Dun gece V alensiy d • • 

Dün esrarergiz 5eı'ere yerııltı
ndan gelen gürültüler işidilıniştir. 
Yerli ehnli emin mahallerde kcn
dil•-rine melce aramağa başlamış
lardır. Dün hava güneşli idi ve 
yanardat •al•in duruyordu, fakat 
fetlıaaından su çıkmakta olduğu 
görlllmekte idi. Sain - Vincant ın 
en •iddetli indifaı 1812 aene1inde 
olmuş ve bu esnada 1565 kişi kü
kürt yağmuru altıoda telef olmut· 
tur. . , ura a nıo .. 

dem bır hayvan~t bahçea' Ü d . ' v cu e 
getırmeA'e karar · ştir. 

Bunun için, gerek A 'k h . merı ada 
ı~rek ıuu tlte,dıf. ~vrupa şehirlerinde 
vucucle ıe ıtı teıisat ile 
b ı. maruf 

lr Alıaaa ın haasısı ile rnuh b 
d

. a ere 
edilmekte ır. Anlatılacak ı . • o urıa 
mlltehauıı gelıp ışe başlayacaktı 

--·-- r. 

bir fıı;tına çıkmış, bir ç:ka .!~:detli 
ıu altında kalmııtır. klar 

Elektrik fabrikasına yıld 
· b tt'"'' d h' ınm ıaa et e ı.,ın en şe ır karanlıkta 
kalmıştır. Bir yıldırım üç kiti ı 
öldüı müttür. y 

• 

Sovyet tayyaresi 
S Moıkova, 22 [A.A] 

dü o;yetler memleketi tayyareıi 

P 
nl k3/20 geçe Kamçaka - Petro-

av oı dan k altıd A uçara , bugiin saat 
a ttuv da k • · ti B •uretl araya ınmı' r. a 

Beraat en polisler 
Ingiltere · Nevyork 

Sofya, 21 
le tid~ ~~·~ti l80 kilometre sür'at
lometr: ~at rtı~alar içinde 1200 kl-

Ankara 23 
Dayak ati kları iddiası ile mıh· 

];eme) e •nil rek beraat eden Iıtan· 
bul polisine men>uµ ı ç memur 
tekrar '·zil 1 rine ıarle edılme· 
!eri için D hıh e vl'k~letine müracaat 
etmi~lerJır. kil,•! bu miiracaatı 
tetk:k t:tr ·te o 

Verilen nim reııni malümata 
nazaran lngiltere 1932 de !rakı 
terlı:edecek ve İngiltere ile 
Irak mün b t • aae a ını tan"1m ve teablt 
eden bi r muaı.•de yapılacaktır. 

t' Lort Podrmerln gazeteleri Fillı
ın mandaaı hakkında da bö 1 

pıl:nuın lngiliı h"'kil . ye ya-
'md•• , u metine tavaive 
\J .. 1!.;a1r. 

etmıt bulunmaktadır. 

lngiltere- Rusya 
Moıkova, 22 [ A./lı.. ) 

Hükllmet M. Cogalevakiyi lngil-
tere ile tekrar münaı b t .• ..... eaneıııı 
!çın ayın 24 unde Londrad M H , a . en• 
deroon ıle müzakerata b 1 ,. . aı a.na.a 
memur f'tmıştlr 

uak, 1abık istihkam zabiti 
Carno• lk .. rno) nun vakıfane ve 
zekice İuclr esi, onun ittihoı.z ettirdiği 
teşl<iliit tedbi,leri sayesinde, görüf 
Hrliıti ile tanz' m tdilmiş bir heyeti 
umumıyc pfinı vücu<le vetirilrliktcu 
ve genç Carnot'nun himmeti ile 
aynen tatbik ecıildikten sonradır ki 
ü~ ren~;l~ franı.ız ba)ıağ'ı heıytrc.le 
muıa for oımaıia ba~laaı. 

Lukıembourg ( lüksenburg) aa
rayına, Dupleaais Kollejine, hasılı 
yer bulunan her binaya mevkuf 

dolduruldu. 

Fakat b!dnJettc Vandee (vande'de 
yenil""' Toul.•n (tulon} da ye!li en, 
aoi Lvon (lıo:•) şehri onünde h zi
u1rte, Menin, Pirmaıeus, Perpiglıan 
( perphyan ) önünde ric' ate uğra
yan, Dunkerque (dünkerk } te mu
hasara eclilen İhtilal orduları feci 
bir vazıyette bulunuyordu. 

l•te o zanıan Convenüon (kon• 
v.,r.si oı. \ meclisi vatan' kurtarmak 
iç.:n •• htılaı tc-Jb!rlıeri ,. denilen bir 
takım todborler alc!ı. 

C"im!n~r~vcti kc1.tli hal:n'! ve ta
b:i t•rıı ~d ~~.•İne tP.,ketmeden ev
vel, l\.fe<.Hı m·ıv~ "'~ ve iıtiınai 
d ktatörliik tedbirleri ile C~mburi
yeti kurhrmak lüıumuna karar ve
rdi. 

Diklatörlük, Ro;,c&pie"e ( robe
•piyer) ve Saint - Just ( •~n jüst) 
tfin tlahil o:J .. t:.ı bir rclimeti umu
miye komiteoine verildi. 

Hu ut ve kontrol tanımayan bu 
mu :lak diktatörlük, komiteye Dev
letin s61amell namına muvafık ırllr
dlliiü herhangi bir tedbire milra a
at aellıhiyetini nriyordu. 

Kar rlarını icra etruek üzere 
koıniteı;İo eıoriae, Bouthette (bu
şct) tarafından kanlı katli kimıe
lerden devşirmu ş altı bin kiti 
ve mühim bir topçu kıtaaından rrü
te,ekkil •llıtilil o>rduıu., denilen bir 
ordu verilmişti. 

Komiteye temamen mutı bir ih
tili.I nıahkeınui, komitenin lüzum 
göıtereceği idamlara zahiri bir ada
let kisveıi giydirecekti. 

"5üpheliler kanunu. i•mi ~eri
len bir kanun da her istediği bir 
kimseyi hapiıe atmak ve mahpus 
bulundurmak, mahkemeye sevk ve 
idama malıküm etmek ıelahiyetini 
komiteye bahşediyordu. 

Çok gPçmeden bu kanunun hük
mü bir talimatname ile bir kat daha 
tevsi ve teşmil edildi. 

Şüpheli addedilecek kiaııeler 
şunlardı: 

Halk içtimalannda cüretkirane 
nutuklar irat etmek, tahdişl ezhanı 
~ucip olacak ıarette batJnp teh
dıdatta bulunmak auretile balkın 
azmll kudretiai kıranlar, 

Daha kurnazca davranıp Cüm
huriyetln meydan verdiği felaketle
rden esrarengiz bir surette bahıe
dip hallun h~line acıyanlar ve cali 
l:ılr t eııaür kisvesi altıntla daima fe
na haberler neırine amade bulunan
lar. 

V akayi ve aaireye göre battı 
hareket ve lisan değiıtirml• olanlar, 

KHunun takip ettiği hariç köy

lü va unafa acıyanlar. 
"Hürriyet., •Cünıhnriyet., •Vatann 

sözlerini afrızlarmdan dütürmedik
leri h ide, sabık zadegan, rübban, 

ihtilil aleyhtarları, ariatokratlar, 
muteJ!llerhı temn•ta bulunup on• 

Şüpheli eşhasın hasbellüzum ha
pishan~ haline ifrağ edilen bu bi
nalarda ge\İrdikleri hayat cidden 

gari~ ti. 
Parası olan birçok kimseler 

dışardan yatak ve eşya getirtmi§· 
leı<li; yata!tha"cl r, teneffüıhaneler 
v~cuc!f" ~ 'ir'~mişti . 

Bnadı mtı,tercken geçirilen 
hı.) .. ıt, lıürri)·et yokluğunda, müsa• 
vat n.ıı •• ediyor, bedbahtlık içinde 
uhuvvet !::deri uyandırıyordu. 

Bu ilıtilil zindanlarında dostluk
lar, işılı:ane Jr.Üna>ebetler peyda 
ediliyor ve hergün nıüddei umumi 
mütlıit Fouquier Tiı:ıville ( fukie 
tenvil) geliF kapı)" çalıyor, idam 
sehpasının gündelik hakkı olan yeni 
kurbanlarınl iıtirordu. 

Herke1 hakkında hiç te uzak 
olmıyan bu feci ihci.aal ve ak.bete 
rağmeıı oldukça neıe!i bir hayat 
•Ürlllüyor, mahpuslar ar11.1ında oyun
lar tertip ediliyor, musiki bilenler 
konser veriyorlar, şairler şiir ln;at 
ediyorlar, ı. tta ... komediler bile oy

nanıyordu. 
(Bitmedi) 

azmnrde 

iktisadi vaziyet bu 
sene iyi değildir' 

lzmir, 23 
lzmiı in iktiıadi nzirti batlıca 

üzüm, incir ve lütiine miınbasırdır. 
Vilayetin en fazla llzllm ve lncıı
'•tihoal eden kazalanna düıen son 
yagmurlardaıı mahsulün büyük bir 
k11mı harap olmuştur. Bu yüzden 
vll&yelin vaziyeti iktloadiyeainln 
bı• sene pek iyi olmayacağı tahmin 
Pdilıaektedir. Geçen seneyi nann 
itibare alalım: 

iı~ cir ve üzüm bu aeneye aiı· 
betle daha iyi ve mebzııldü. Bu 
münasebetle incir itleteıı hanlarda 
iki buçuk üç ay bili fasıla fl'lt· 
tılmı• ve incirciliği kendisine m••· 
ek yapmış binleree amele bu ıu• 

retle kışlık ia4elerini temin etmlt· 
!erdi. 

Boyle olduğu halde geı;en sene 
kışında lımirde müzayaka vardı.Bu 
ıene lae itıizlik ve para11zlık pek 
erken geliyor demektir. 

Geçen sene bu aylarda it ve 
siparitinin dörtte birini bile yapmıt 
bulunmayan beş büyük incir hanı 
bu ıene incirsizlik yüzünden tatili 
faaliyete mecbur olmuştur. Alaka
darlardan aldığım malilmata göre 

Avrupadan siparişatı ta geçen ıene
nin dörtt"' biri nipetindedir. 

Müıkirat inhi•an idareainin ver
diği bir karar üzerine yaA"murdan 
batları harap olanlara bir yardım 
olmak üzre ıolak üzümleri mübaya
aya başlamıştır. Belki bu surf'tle 
bağcılar da maoraflarını kurtara 
bileceklerdir. 

Tlltlln bu sene geçen ıenekjnin 

aynidir. Manisa ve lzmir havalisln
nde alış veri' hararetli bir ıurette 
devam ediyor. Umumi mildür Beh
çet bey mübayaetla bizat alakadar 
nlmaktadır. Dün do Ödemlt ve 
havallo!ne gltmlıttr. 

çururlanıyorduın. • 
Birden, kulağımın dibinde h Y• 

kıran bir düdük ıesi ve yilzümll 
11~·1ran &ert bir otamobil rllzı:A· 
rile geri Pktim.M Ooooh. Az 
dı:ha çi ·.,.eni) ormuşum! 

O zaman, lwş semada. r-bat, 
endişe iz uzaklaşan tayyare 
gözüme ilişti- ~::ı daki!..ada een 
tayyareci benim zihnimden ıı • 
çen fikirleri bilse, başımd g • 
çen tehlikeyi görseydi kini Illr 
bana ne kadar gülerdi! 

YUSUF ZI 

e=-cne mn? 

Terkosa yüz
de onhe~zam 

o> ---Terke.• 4Jt.ketile yeni bir muka• 
velenanıe ildi lıuıuıu-ıdftld mil

• kerat hayli llerlemittiı· Şirket ye
ni mukavele muclbl~ce şebrimizdek. 
mevc"t teaieata ilaveten bır l!'lllyon 
800 bin liralık inıaat yapacaktır ... 

Buna mukabil su fiyatına bir 
miktar zaınmedilmeılni Nafia ve
kaleti it.bul etmektedir. Su ıamm· 
ne k;ıı!ar olacafrı timdlden iL ~ 
olarak belli detilıede % 15 olm 

muhtemeldir 
Maamafib benu:; etki mukavel• 

müddeti bitınediA'! için yeni m 
kavele esklıi bittlkteıı ıonra tıı.tb 
ıUTr•r'ktlr. 

Avrupa federasyonu 
V arıovıı. 21 [A.A] 

Kurje Pozannl raseteıln• cemi• 

yeti akvamın me1&lıi hakkında be· 

yanatta bulunan M. Zaleskl Avrupa 

federaıyonun lehinde bulunmakla 
bara ber bu taıavvurun devletlcrla 

hukuku hükümranlılne riayet· va 
budutlannın ıelimeti temin edilmek 

şartile kabili tatbik oldupnu ıöy
Ienıittir· Lehiatanın tekrar cemiyeti 

akvama intihabından bahseden M. 
Zaleıkl bu intihaba muarız bulunan 

küçük itllft.f devletlerinin bile Le• 

hiıtan lede rey v~. iş olduklarını 
kaydederek bunun Lehiıtanın avru• 
pa zümrei düveliyeoinde işgal etti
ği mühim mevkiin bir delili oldu
ğunu ıöylemittir. ---Deniz işleri 

W ,..blniton, 72 [A.A) 

Salilhiyettar mahafil deııiz itleri 

konferanıının Loodrada toplaaaca• 

frını beyan ediyor. 
M. Stiınıon, alikadar de•letleria 
n..ür.ıe11illerJae bahri konfranıa 

hakkında lf'aratta 
ait hazırlıklar 
bulunmuıtur. ----

Hayvan sergisi 
Ankara, :n 

Hayvan ıerg111ne ,imdiye icada 
ancıık "230. hayvaıı kaydettirilml 

tir 

·-
·-
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ulian,, oırn m lYılhl nm ~n ır ma~aıo~~n 
Gazinin Eskişehirde söylediği 
nutuk bütün bir ]Jrograındır. 
Bolşevikleri Türkiyede propa

gandalanna elverifli bir saha ve 
akidelerine kolayca temessül ede
bilecek bir unsur aramağa sevke
den sebep, komüniamin Fransada, 
İngilterede, İtalyada ve sair yerlerde 
utradıtı muvaffakiyetsizlik midir, 
yoksa müşterek hudutlarının temin 
ettiği kolaylıktan mı istifade etmek 
istediler? Veya köylü ve işçi hal
kın henüz geri olan zihniyetleri do
layısile, komünism bayrağı alhna 
suhuletle ıirebilecej'ini mi zannet
tiler ? 

III ncü lnternationale ( enterna
alyonal ) in tutar· y~ri olmayan na
zariyelerini Türkiyede neşretmek ve 
kendine salik toplamak hususunda 
birkaç keredir vaki olan sinıi ve 
fesatçı ıayretlerine bakılacak olur
sa, bolşeviklerin bu hesaplarla ha
reket ettiklerine hükmetmek icap 
ediyor. 

Komünist Runanın Türk milli
cilik cereyanının z~hurunban pek az 
sonra ona müzaherette bulunması ve 
iki cümhuriyet arasında sıkı bir mü
nasebet teessüs etmesi üzerine Tür
kiyenin yavaş yavaş kendini komü-

nisme kpınp komşu lan elinde şimali 
Akdenizde bir nifak unsuru haline 
gelmesinden korkulmuştu. 

Fakat türk milliyetperver par
tisi mahirane bir surette tekamül 
ederek, Sovyetlerle gayet dostane 
münasebetlerini muhafaza etmekle 
beraber, telkin ve teşebbüslerine 

gayri müaat davranmağa ve bu 
suretle manevrelerini hükümsüz bt-
rakmağa muvaffak oldu. Çok geç
meden bu manevrelerin altında 
Anadolu hareketini ele geçirmek 
emelinin gizlendiği meydana çıktı. 

IMaamafih komünist nazariyelerinin 
Türkiyeye ıızması, teceddütkarane 
gayretten ziyade Garbe karşı hu
sumet hissi ile hareket eden bazı 

zihinlerde, gerek ıiyasi, gerek ikti
sadi görüş noktasından, bclşevisme 
çok yaklafan bazı projeler doğur

nıaktan hali kalmamı•hr. 
Ruslar ana?loluda millt uyanışın 

başındanberi, fikirlerine uymıyan 

bir Avrupa karşısında, garp dev
letlerinin vesayetini silkip atmağa 

karar vermi' bir milletin kendileri 
için ne kanar faydalı olduğunu an
ladılar. 

Tasavvur ettikleri planın tatbi • 
kini kolay görüyorlardı; telkinlerine 
karşı uysal farzettiklcri Anadolu, 
kendileri ile Avrupa arasında hattı 
f aaıl olacaktı. 

Evveli, Balkanlar istila edilece
kti. Balkanlar esasen böyle bir is -
tili için hazırlanmıştı; sonra, uyku-

sundan uyandırdıkları islim bütün ile
mi ile birlikte bolşevlk kütleleri Tür
kiye kapısından geçerek Avrupaya 
hücum edecek ve nihayet, serma -
yedar milessesatın inhilalinden iba
ret olan idealleri tahakkuk edecekti. 
Türk milliyetperverlerinin metalibine 

müzaheret, Yunan yağmasına ve Sev
res ( Sevr ) muahedesine karşı aç
ttkları mGcadelede kendilerine yar
dım ~bi yalancı bir bahane ile, 
Bolşevikler ıiyasi ve ticari heyetler 
yollamata başladılar; bu heyetlerin 
batlıca iti evvela komünist naza
ri-releri intihap ettikleri saha dahi
li~de neıretmek, sonra da halk ihti
raslarının meydan alması eıbabmı 
hazırlamaktı. 

Fakat Türkler asırlık düş-
manlarına karşı duydukları tabii 
bir ihtiraz saikası ile yeni dos
larına teılim olmamak ve onlar 
karşısında istiklallerini temamen 
mu haf aza etmek dirayetini göster
diler. 

Jatanbulda ve daha bir kaç bü-
yük merkezde oldukça çok olan 
komünist hücreleri itilaf poliıi bun
ların yerlerini evvelce belli etmişti 
arbk susacaklar ve batkasına do
kunacak hiçbir propaganda da bu
lunmıyacaklardır. 

Fakat ıeneler geçti, sükunet ye-
niden teessüs, etti mevkiini aatlam
laştıran Türkiye milli imar faaliyetine 
devam ediyordu; bu sırada baş gö
steren iktisadi bir buhran - başka 
memleketler de bundan pek ma
sun kalmamı,lardı • bolt~vik!e~e t~
krar sahneye çıkmak içm ıyı bır 
fırsat oldu. Bunun üzerine gih lı
trmbulda, gih lzmirde, hatta gih 
Ankarnda sık ıık komünist te,eb
büslerl görülmeğc b.-şladı; vakıa 
bu teşcbbü,ler türk polisi tarafın· 
!nn sür'atle meydana çıkarılıp ten· 

den fazla komünist Macar amelesi 
hudut haricine çıkanldı. Bu suretle 
komünist propagandası hesabına 
yeni bir takım hizm«>tler kaydedil
miş oldu. 

Fakat fikir biraz çimlenmişti. Son 
zamanlarda , istanbulda , mektep 
gençliği arasında oldukça şiddetli 
hadiseler oldu. Bu vak'alar, Rusya
da Tass ajansı ile, Provoda ve izves
tia ıazeteleri tarafından Türkiye 
aleyhine açılan nücadele ile ayni 
zamana raııgeldi. Bu resmi gazete· 
ler komünismin Türkiyedeki terakki-
sini memnuniyetle kaydettiler. Ame
lenin hoşnutsuzluğuna ve işçi aınfı
nın kudretine nisbetle pek ağır olan 
bir vergi rejimine atfettikleri zafe
rin yakın olduğunu haber veriyorlar, 
Türkiyeyi borçlarını tediyeye taah
hüt etmek suretile garp devletlerine 
karşı teslim olduğundan dolayı tahtia 
ediyorlardı. 

Türk matbuabnın bunlara karşı 
ne şiddetli cevaplar verdiğini ıöyle
meğe hacet yok. 

Hemen aynı zamanda - bu te
sadüf nazan dikkati celbetmekten 
hali kalmadı - bazı küçük türk 
gazete ve mecmualarında, komüni
smi açıktan açığa medhetmekle 
beraber onun usullerinden ilham 
alan bazı makaleler intişar etti, 
bu makaleler işçi ve köylü 
halka hitap ediyor, sailerinden isti
fade etmek, kendilerini sefalete 
mahkum kılmakla ittiham ettikleri 
bazı kimselere karşı onları kıyama 
teşvik ediyorlardı. 

Konyada intişar eden bir gaze
te- "puttan yıkmaktan 11bahs etti; bu 
suretle veni idareyi müdafaa etmiş 

bazı zevatı ve muharrirleri kaste
diyordu. 

Bu, dolaym ile hükumete ve 
Cümhuriyete hücum demekti. 

Bu, netriyat umumi bir itiraz 
uyandırdı, ve aktedilen bir mi
tinğde en maruf meb'uslardan biri, 
[1) Troçkinin Türkiyede bulunma
sına itirazdan aonr, hudut boyunda 
emellerinin tahakkuk edeceği mü
sait zamanı bekliyen ın't\stevlilerden 
sakınmayı halka hararetle tavsiye 
etti. 

Türk gazeteleri kimilen bu ih
tara makes oldular. 

Şimdiye kadar ciheti adliyenin 
ve polisin nezaret sahası haricinde 
kalmamış olan bu komunism mese
lesi matbuat sahasından çıktı ve 
erkanından biri ifadesi ile hükume
tin vaziyet alması beklenildi • 

Matbuatın aleyhine yürüdüğü bu 
altanalta teşebbüsleri şedit bir ihtar 
ile bizzat Gazi takbih etti . Tatil 
müddeti zarfında Boğaziçi sahille
rinde istirahat etmek üzre Ankara-
dan lstanbula gelirken Reisicümhur 
Eskişelıirde durdu. kendiıini selam
lamak üzere istasyona gelen zevat ile 
görüşürken, Türkiye aleyhine yapılan 
gizli manevrelerden bahsederek fa
illerini ağır cezalarla tehdit etti,sonra 
Eskişehirde bulunan Temyiz mah
kemesi azasına hıtap ederek Türk 
milletinin selametini kanunlarlan mü
dafaası vazifesinin kendilerine mev
du olduğunu hatırlattı. 

Hakimlere hitaben söylenen bu 
sözler başlı baŞına bir program teş
kil ediyordu. Bu sözler, menşei her 
ne oluasa olsun, her türlü bolşevik 
tahrikfihnı mahkum etmekle bera
ber ayni zamanda takip edilecek 
siyaseti ve ittihaz edilecek tedbir
leri gösteriyordu. 

Bu sözler muhataplarının başın
dan ar.arak bütün halka dağılıyor. 
oradan da hudutları aşarak muha-
tap iitihaz ettiklerine, Türkiye ka
pılıınnm manevralarine karşı kapa
lı olduğunu arilatıyordu. 

Ef'ali ile ekvalı arasında man
tıki bir insicam bulunan Cümhuri
yetin birinci hakimi, bu hususta 
ıöz söylemeği zimamdarana terket-
mek istemedi: miHete hattı hareke· 
tini bizzat çizdi '9'e milleti vazife 
yulundan saptırmağa teşebbüs eden
leri bizzat tazir etli. 

Maamafih Türk hükumetinin bu 
husustaki işi kolay olacaktır;çünkG 
memleket bolşevikliğe hiç te elve
rişli değildir. Millet, senayi sahasın-
da yapılan teşebbüslere rağ
men zıraatçi bir millet olarak 
kalmıthr; tabiatı ve örfü adalı iti· 
barile, zihniyetine uymıyan müfrit 
fikirleri kabule gayri mül~mayildir. 
Binaenaleyh bolşevisimin daha uzun 
mQddet Türkiyede kök salamıyaca• 
tına hGkmolunabilir; zira bu mem
leketin tetkilitı içtimaiyeai, adetleri, 
an'aneleri bu siyasi sistemle gayn 
kabili teliftir. 

v lYl il« l!JI at 
TabaJLC(( ile yar<tl<uulı 

Kasıınpaşada oturaıı lJa, dar, z,.. 
ki \ f' diğrr iki arkadaşı Fı-ridi \ede 
Hurircnin umuınbancQİnC' taaruzda 
bulunurken derdestine giden taksim 
merkezi polislerinden Nuri ef. Hay· 
dar tarafından atılan silahlll sa~ a· 
ya~ındnn yaralanmış, neticede cümle· 
si d~rdest olunmnşlardır. 

Derdest 
Sabıkalı H use .. in Un kapanında 

Hacı isminde birinden cebren 5 lira 
aldığı i~in derdest olunmuştur. 

Kız kaçıra11 lar 
Çatalca kazasına tabi Knracakoy 

nhali·inden kah\'eci Basanın kızını 
cebren kaçıran, ayni köyden Riza ile 
biraderi, jandarma tarafından tutu
larak mü<ldci umumiliğ~ vel"ilmi~ler· 
dir. 

KaızaDaır 

Dili kat 
Karacrümrukte oturan rnsumat me· 

c • 
murlımndan Medt ef. e\'İı.ıiıı içerı· 

sindeki elektrik cereyanına kapılarak 
ölmiıştür. 

Otoınobil çarpmaları 
Şoflir İsmailin idaresindeki 1559 

numaralı otomobil Ahmet isminde 
birine çarparak ) aralamıştır. 

CeırhDeır 

Ağır bir cerh 
Karagümrükte oturan glizel Ha· 

san, Balatta ;\lişcın isminde birini •· 
ğır surette yaralayıp kaçmıştır. Mi
şon hastaneye kaldırılmış, cıırihin ta· 
harrisine ba~lanmı:;ttr. 

Bir carih yakalandı 
Bundan bir ay evrel Zafranboluda 

karısı Nazire hanımı bıçakla oldure· 
rek lstanbula kaçan rençber İsmail 
Fındıklı cıvarında dolaşırken vaki o· 
hın ihbar üzerine Beşiktaş polis mer· 
kezi memurları tarafından yakalan· 
mıştır. 

snırkatDeır 

Cebren dülıul 
Hadımkö) iinde mf'ktep hadeınec:i 

Samip~ ham mın e~ine cehre giren 
Sabri, Osman ve Hasım namındaki 
ııç phıs tutularak muddei umurqilige 
,·erllmiSth. '-

Kosa ınaber 
~leksikada müsademeler 

Londra, 22 (A.A] MP.ksikadan bil
dirildi~ine göre riyaseticümhur 
için vuku bulan intihap dolayisile, 
mezkur ~ehirde bazı müsademeler 
vuku bulmuştur-

+ Telsiztelgraf sergisi - Li
yon 22 [A.A) Beynelmilel telsiz
telgraf ve sesli makineler sergisi 
açılmıştır. + Bulunmayan tayyare - Pa· 
ris, 22 [A.A} Fransız, İspanyol 
bahriyelileri ile tayyarecilerinin 
mü:.terek talıarriyntına rağmen 

Tulu - KazaLlanka po~ta tayyare
sini bulamamışlardır. 

-Ot Tan are ile 1J 000 kilom et· 
re - Parİ$, 22 [A.A] Tayyareci 
binbaşı Labaurie ile müla1.im Sa
hük, Eyliilürı 13 ünde başladıkları 
Le burje - Oc:Jo · l\loskava · Istan
bul · Tunu · - Lizbon seyahatini 
bitirerek Le lıuıjede yere inmiş· 
}erdir. 

1ayyareciler, hiç bir hadisenin 
ihlal etmediği muntazam şerait 
dahilinde olarak 11 bin kilometre 
yol almı~Jardır. 

-O- Briikseli ziyaret - Pari~, 22 
[A. Al M. Doumergue ile M. Bri· 
and Teşrinievelde Brükseli resmen 
ziyaret edecektir. Dün de Hrabant 
(veliaht) kendilerini Mons istasyo· 

nunda istikbal edecektir. 

Romanyada faşistler 
Bükre,, 21 [ A.A ] 

Sabık miralaylardan Stoyka'nın 
idare ettiği f a•i•t te,kilitına ait 
muhakeme nihayet bulmuttur. Stoyka 
bir ay hapse ve 20 ley nakdi ceza
ya, tersanede vazife gören üç zabit 
ile yedi usta başı ve işçi muhtelif 
derecelerde hapis cezalanna matl
kiım edilmiş, 28 ki•i de beraat 
kazanmı4tır. 

F;fez harabelerinde 
tetkikat yapılıyor 

İzmir gazetelerinden: 
Aya.suluk ta geçen sene mey· 

dana çıkarılan büyük hamamla 
jinasta hafriyata devanı edilmek
tedir. Bu civarda büyük bir hiua 
enkazı da bulunmuş, hafriyat bu
raya da teşmil edilmiştir. Bu bina
nın ne olduğu henüz anla~ılama· 
mıştır. 

Dün a~arı atika müfettişi Aziz 
bey Vali paşayı ziyaret ederek, E
f ez hafriyatı hakkında kendilerine 
malumat verilmi~ ve profesör Kal:
in selamlarını getirmiştir. Profesör 
Selçukta hükumet karşısında, te
msil ettiği cemiyet tarafından bir 
bina inşasını ve burada mahalli 
bir müze vücude getirmesini t~k
lif etmektedir. Bu müze, lzmir 
müzesinin malı olacak ve tapusu 
onun namına çıkımlacaktır. Vila
yet teffiz harici kalan metruk 
arsalardan birini binanın yapılma· 
sı için tahsıs edecektir Vali paşa 
bu teklifi memnuniyetle kabul 
etmiştir. 

Vali paşa seyahatları esnasında 
kendisi tarafından bulunan asarı 
atikadan üç başın müzeye gi'ınde
rilmesini emretmiştir. Madran 
darrlarında bulunan künklerin o 
2(X)() metresi bergamaya su isale-
i için kullanılacaktır. Bergama 
hafriyatını idare eden profesör 
Veygan, a_arı atikanın himayesine 
gu~terdiği itinadan dolayı vali· 
mize bilhas;;a teşekkür etmiştir. 

Sart yakınında Rumlardan kal
ma bir köprü tamir edilecek ve 

oradan geçecek bir yol için bundan 
istifade olunacaktır. 

Selçoktaki lsa bey camımın 
minaresini tamir için belediye fen 
heyeti müdürü Necmettin bey ra
porunu ikmal etmi~tir. Minare· 
nin bütün sıkleti bir basamak üze
rine dayanmaktadır. Bu çökerse 
bütün minarenin yıkılması tehli
kesi vardır. 

Bu sebeple, asarı atika müfot· 
tişi Aziz bey, minarenin 30 sene 
evvelki vaziyeti hakkında müzede 
mevcut fotoğrafları müzeden ala
rak Necmettin beye vermiştir. Bu 
suretle tamir için alınacak tedbir· 
ler daha isabetli olacaktır. Nec· 
mettin bey bu fotoğrafların tetkiki 
neticesinde tamirin mümkün ola
bileceğini bildirmiştir. 

Vali paşa yakında vilii;,'etin 
cenup kazalarında teftiş seyaha
tina çıkacaktır. Bir hafta -.onra 
ha:.lıyacak olan bu seyahatin ilk 
merhalesi Selçuk olacak ve Kazım 
paşa oradaki hafriyat me~aunı 
güzden geçirecektir. 

Bergamada doktor Veygan 
tarafından yapılmakta oJan hafri
yata maarif vekaletince l~tanbul 

müzeleri hafriyat memuru Haydar 
bey komiser tayin ecl.iJmi~tir. 

GieDen gDdeın 
İngiliz sefiri 

Romanyada 
İngiliz şefiri Doçya vapurile Ro· 

maıı~ aya gitmiştir. 

Lehli zabitler 
Bir kaç gündenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Lehli zabitler dün 
memleketlerine dönmüılerdır. 

Ma ve MDme JuOot 

Kardeşim, her akşam yapbj'ı 
gibi, piposunu içmek için Aumale 
(omal) sokaA-ına kadar inmişti. 

Orada bir müsyü ile bir madam 
kardeşimin gözüne çarptı. 

Bir aktar dükinının o sırada ka
palı duran kepenklerini alaka ile 
seyrediyorlardı. 

Birtey aradıkları belli idi. 
Bunlar herhalde otellerini bula

mıyan taşralı kimselerdi. 
Müsyü cebinden bir deste anah

bır çıkardı. Anahtarları birer birer 
tecrübe etti. Hiç biri kilide uymu
yordu. Tenha sokakta bir müddet 
etrafına bakındıktan son - mutla
ka yol sormak için birini anyordu -
cebinden bir alet çıkarıp kilidi bin 
mütkilatla yerinden oynattı. 

Bu müayü ile madam herhal· 
de fena bir yanılma neticesinde 
" Kendi evimize giriyiruz ,, diye 
başkasının dükkanına giriyorlardı. 
Bu yanılmalan uzamıt olacaktı ki 
beş dakika sonra kardeşim mada
mın : 

- Gürültü etme, Jillot ( Jülo ) l 
Bizi enıeletecekain l 

Dediğini işitti. 
Kardeıim Müsyü ile madamın 

dükkanın sermayesini kemali dik
katle torbalara doldurduklannı 

srölge içinde farketti. 
Bu sırada bir ayak sesi! 
İki polis çıkageldi ... 
Kihde asılı duran anahtar demeti 

srözüne m,tt. 
Kapıyı ittiler: 
- Kimdir o? 
- Mal sahibi ... 
- Ben de mal ıabibinin karisı ... 
- Peki, bu saatte burada ne 

yapıyorsunuz ... 
- Hiç, hiç .. Yarın vapur kalkı

yor da.. Dıtan gidecek malları ha
zırlıyoruz. 

Polisler kanaat etmediler: 
- Okadarla olmaz... Şura1ını 

aydınlahn bakalım • • • Karanlıkta 
1röz gözü görmüyor ... 

O sırada Müsyü ile madamın 

aklından ne 1ıeçti? 
Dükkan aahibi değildiler de, ya

nıldıklarını mı anladılar? 
Yoksa cidden mal sahibi idiler 

de en yakın tütüncliden kibrit al
mağa mı gittiler? 

Her ikisi de reldik!eri gibi - yal-
nız biraz daha hızlı - çıkıp gittiler. 

fki polis: 

Max ve Alex Jiüsdıer'J#I'. 

Çıkınlarını hazırlanııtl"" 
Herhalde gene gelirler ... 

diye aralarında konuıtular. tdıl 

Kapıyı yarı açık bırakıp çekilCP"" 
Kardeşim de uzaklaşmak üzre~ 

dükkanın üstünde yatan aktarla ~ 
nsı gürültüden uyanmıt olacaklar 
bir şamdan yakıp aşaj'ı indilt't 
(fikirlerdeki •u tezada bakınl) ~~ 

evvel Müayü ve Madam Julot (j~ 
nun o kadar emekle yapbk]al'I 
pariş çıkınlannı çözmeğe başla~ 

Yapılmış, meydana getirlıı
bir işin bazı münasebetsiz eıııJ' 
aksiliği yüzünden bozulduğunu /J' 
mek kardeşimin çok canını ıı~ 

Bereket versin ki polislerin ı
nıeai mea'eleye nihayet verdi. 

Polialer memnun oldular. 
- Ha... Bu sefer yakayı ele ff' 

rdiniz •.. Demek kibrit buldunuz, sr 
le mi? 

Ötekiler şa,aladılar: 
- Canım, ne demek .... 
Poliıler alay ettiler: 
- Haydi haydi... Atız yaplllr 

yın ... 
- Canım ne söylüyoraunuz? 
Ben malsahibiyim ... 
Polislerden biri ,Ulerek akt.,

karısını itaret etti: 
- Sen de malaahibinin kari,. 

değil mi? .•• Yann vapur kalkıyor"' 
Taşraya aidecek mailan ha:ıırbyot" 
aunuz! .. Bunlan hep biliyoruz... B' 
bir defa yutulur amma, bir dala' 
sökmez) Haydi bakalım... karakoı.f 

- Canım, vallahi ... 
Polislerden biri kızdı: 
- Y o... uzun etm~ bakalılll' 

Ben seni tanıyorum... " ~öla' 
Şapka" çetesinin en tehlikeli adadl" 
lanndan Araen namı diter Fifi ~ 
dutunu pek ali biliyorum ... 

Aktarla kansı polisler tarafır 
dan sımsıkı yakalandılar. 

Köşeyi dönerlerken Müayil 1' 
Madam Julot ( jillo ) ile burun bO
runa geldiler. 

Müsyü Julot bu sefer küçP 
bir el arabaaı ile geliyordu. 

Yan kalan çıkınlann tekrar kr 
mali itina ile, ağır atır batlandı ..... 
ıörmek kardetim için hakiki bit 
zevk olmuf. 

Milsyn Julot ( jülo ) çıkınları ,J 
arabasına yüklemif. 

Kardc9im de hayırı sever bit 
adam oldutu için gidip kendiıiJl1 

yardım etmişll Nakıli: Kiın~ 

( Okıı.ııyıuıc:unar) J (..__D_a_v_e_t_ı_e_r ___ ) 
Cüzdanımı zayiat:tım 

21541 numaralı maaş clizdanımla 
tatbik mührümü zayi etmiş ı0lduğum 
rlan başka cUzdan ve miihtir alaca· 
ğınıt ilan eylerim. 

Sivari topçusu mlitekait 
İsmail oğlu Mustafa 

Tramvaylar için 

Adres isteniyor 
Güzel san "atlar birliği müdiirlil' 

ğunden: 
Ti) atro şubesinde mukayyet g,. 

cer, Adalet Hasan, Esma İbrabiııtt 
Zühre Memduh hanımlarla. Huseyi• 
Mustafa. Ahmet Adil, Sad~ettin, :ıJil' 
seyiü Rıd\an, Cemaleddin beyleril 
yeni adreslerini birlik müdUriyetiD' 
bildirmeleri rica olunur. 

l\'lüller iyileşti JJ 
Berlin, 21 [A. _., 

Rahataızlıtı tamamile aeçlP"" 
olan M. Müller ayın otuzunda t; 
niden içtimaa batlıyacak o~ 
Rayhftağ meclisinin açılıt ceı.eıi"' 
de hazır bulunacakbr. 

--11--

Sirkeci ile A\aspa!'a arasında iş· 
le\ en traınva\ lar~n daimi bir yolsuz· 
luğu bir kaide hükmüne koydukları 
görülüyor. Ayaspaşadan kalkan tram· 
,aylar Tak imde durmağa mecbur· 
durlar. Ô\ Je iken bu arabalar Tak
simde ya ·durmayorlar, yahut gider 
ayak bir geçi~ ) aparlar. Yolculardan 
ancak bir kişi atlayabilir. Dün saat 
ona doğru i!:elen (9) numnrah araba 
hiç durmadan geçtiği için yalnız bir 
ki~i aıııyabilmiştir. Biletçi erendi Londra toplanışı>' 
işaret edildiğini gördliğU halde hiç Moskuva, 21 (~il' 
aldırmamıştır. M. Rikow Londra hilkQnıetl .....t-

Tramvav müstahdemlerinin ne icra edilecek mGzakeratta Sa~;;. 
sebebe mebni bu yolsuzlukta bulun· leri M. Dovgolevski'ııin temsil _.. 
duklarını şirket tahkik etsin ! Bahu· cetini bildirmi,tir. __.........::: 
sus bu hareket acıklı kazalara sebep -.4 
olurSe\'rlisefor memurları içini i§te [ Tlyat:ro, slnern~ 
bir m~vzu. Halk ötedenberi bu gibi Millette : Naşit B. İftira ko~l!dı"' 
şeylere aldırmıyor, 2ira haklarım Ferahta ı Mihracanın gözdetı 
bilmi vorlar. B 

Dlğer bir madde: bunu da seyrU- komik Cevdet · ,jl. 

D ı • ıefer memurları için yaziyoruz. Şevki 8.de: Beşiktaşta parkt• 
eniz i trenıne d ava a ld"ıı..• _____ ç_ıı'"_nları ~ Eğer bir tramvay . ur ~ ..,e ıflıı ıo·~~ 

bir tecaviiz zaman, önde diğer hır araba varsa B eyeğlu dördilncü Sulh hukuk de i~.,. 
bu gidinciye kadar bekler ve yer a· sinden: Beyoğlunda Feri koyun (il tD' 

Denizli-bmir ekspresi çarşamba çılınca gelir tekrar ılurur, velevki a- ci kum mahallesinde ku)ulu ba8 ıılı ıı•· 
günü Denizliden hareket ettikten radaki uıesafr iki mı•tro olc;un. ): ol· ""kakta kiin atik 6 ye cedit ~ ııu~~ndıl~ 
sonra ablan bir mavzerle bir kaç cularda ileri geri koşmazlar. Ecnebi nede sakin iken tahtı teda' ıde u. i ~ 

. d 20 telflO ı.tl 
va.ıonun camı kmlmıı, fakat ııiJihı memleketlerin belediyeleri halkın ra- Balıklı Rum hastahaneıın e .. ıo J'r 

G k ı atanın kim oldutu anlatılmamııhr, bat ve menafii ile daima meşsı:ul 0 • 1928 tarihinde .. ·efat eden H~rı• aıab!O'° ene Omı• İ8Cl ar - . . c- d. . terekesıne ·A Zabıta tahkikat yapıyor. turlar. Yeledı )' otgı eıen ının d v.,ır 
Sofya, 21 [ A.A J oe \&Zİ)et ediloıii 'e ıuhu~ e .en Jd~ 

D • d 40 } · fdaredilaııı 0 
""..N Bütün razeteler Badjdorfun katli 25 Ki&İ yandı! enız e mi namesinin infazına ıp 1 538 iacİ p--

dolayııile Makedonya komitelerinin ~ dan kanunu mr.denin 537 v~ b·r •Y -1" 
kardeş katilini nefretle takbih ve Nev Y ork 22 Lorient, 21 [A. A] deleri mucibince alakadaraotD 

1 BeYoİ' 
hükQmet:}en bu kanlı vakayi ailıile· Detruitte bir barda .yana-ın çıkmıf Verdun torpido muharribi 40 fında itirazım beo.;an etmek Uzere ııı• rtluı' 

k' • d' • d 50 k. • mil ıilr'atle hareket ederek biltiln ci- dbrdUncil Sulh hukuk ınahkeaıeı ·~e arbk bir nihayet verilmesini 25 ıtı m iri yanmıştır. 111 catları luıuınu ilin olunur. 
tAle.o....e.:ı;nıı:.1W.ı.;ı.ı.1W....._ ______ ~---~....i.~a:•tı:ır:_.Y~a=r=a=lı=dı~r~. ---~--------------------'-_._:_h~an:_:_r_c_k_o_ru_n_u __ k_ı_rm__:ıı~t-ır_. ~---~---.J_------------------~~------~------~ 
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·İZI-x-ıirc:le bir t:Lır 
rıu.-v-a ya.pillyor 

Teşrinievvelin ilk haftasında 
icra edilmek üzere Izmirde büyük 
bir beynelmilel tenis turnuvası 
tertip edilmiştir. Bu turnuvaya 
Mısır ve Yunaniıtandın gelecek 
beynelmilel tenis aleminde tanın
mıı oyuncular da iotirak edecek· 
lerdir. 

lzmir turnuvası şimdiye kadar 
Türkiyede yapılın spor hareket
lerinin hiç şüphe yok ki en mu
azzamım teşkil etmektedir. Bu 
tarihe kadar Türkiyede, hatta ec· 
nebilerle en fazla temas ettiğimiz 
futbol sahasında bile böyle bir kaç 
milletin iştirak ettiği bir harekete 
şahit olmamıştık. Bu itibarla lzmir 
turnuvası ilk faaliyeti teşkil edi
yor. 

Mısır ve Yunanistan tenis ale
minde haizi kıvmet bir mevkie 
sahiptirler. Her iki memlekette de 
§öhret •ahibi tenis şampiyonları 
vardır. Bu oyuncuların i§tirık 
ed,ceği bir turnuvanın çok en
ter,sın olacağını tahmin etmek 
mil§kill olmaz. 

Bu turnuvayı maruf tenisci İz
mirli C. Ciro tertip etmektedir. 
C. Ciro, bu vadideki şöhretinden 
istifade ederek muhabereler yap
mış ve Mısırlılarla Yunanlıların 
kuvvetli teı:ıisçilerini temin etmeğe 
muvaffak olmuştur. Yapılacak tur· 
nuvanın ehemmiyeti, Yunan ve 
Mısır matbuatının hadiseye verdiği 
kıymetle ölçülebilir. 

Bu turnuvaya İstanbullu tenis
;iler de iştirak edeceklerdir. 

lstanbul namına turnuvaya gi
recek tenisçiler şimdiden tespit 
olunmuştur. Suat, Sedat ve Şirin
yan, şehrin en kuvvetli üç oyuncu
su olmak itibarile turnuvaya aire
ceklerdir. Mamafi turnuvaya duhul 
~erbest olduğuna göre daha bir 
kaç lstanbullu tenisçinin de iştirak 
etmeleri tabiidir. 

vekil İsmet paşanın yarışları teş
rif etme"i muhakkak sayılmakta
dır. 

Atleti~m birincilikleri 
Mıntaka atletizm birinciliklerinin 

nihayet ayın yirmi yedisinde ya. 

pılması tekarrür etmiştir. Fakat 
ortada bir hazırlık olmadığına ve 
atletizm Federasyonu erkanının 
ayni günde yapılacak Beykoz ya
rışları heyeti hakemiyesinde vazife 
aldıklarına nazaran mıntaka atle
tizm birincilikleri. geçen ve evelki 
senelerde olduğu gibi, bu sene de 
yapılamıyacaktır. 

Atletizm masabakaları 
İstanbul atletizm Heyetinden: 
27 Eyliıl 929 cuma günü ba~la

yacak olan mıntaka resmi atletizm 
müsabakalarının, mıntaka resmi 
Deniz birincilik müsabakalarının 
ayni güne tehiri münasebetile 4, 
6 ve 11 teşrinievvel cuma, pazar, 
cuma günlerine tehir edilmiştir. 

Müsabaka saatleri aşağıda yazı-. 
lıdır. 

4 • Teşrinievvel - 929 
Cuma Kadıköyünde 

Saat 
15 800 Metro 
15,10 Uzun atlama 
15,30 200 metro 
15,45 1500 metro 
16 400 metro 
16,15 Disk atma 
19,25 10000 metro 
17,10 4X100metro 

seçm · 
final 
seçme 
final 
seçme 
final 
final 
seçme 

6 Te~rinievvel 929 
Pazar Taksim Stadyumunda 
Saat 

16 100 mrtro ~eçme 
16, 15 Yühek atlama final 
16,20 400 metro final 
16,35 5000 metro final 
17 4:X400 ,, seçme 

16 Te5rinievvel 929 
Cuma Kadıki ıyünde 

İzmir turnuvasının beyııelmi
lel bir hadise olaca"'ı muhakkak-

6 Saat 
tır. 

Deniz yarı•ları 11 Resmi geçit 
wy 15 100 metre final 

. Mıntaka denizcilik birincilikle- 15,15 Gülle atma 
~1 kb~ hafta Beykozda icra edile- 15,30 (ç adım atlama 
··e tır. . ~ arışlar, malum oldu"'u 15,45 800 metre 

,, 

uzere ılu d ( . 6 
sefer leh· e .a tehır edilmişti. Bu 15,55 200 

ır edılmerne . h 1 " 

,, 
,, 

tır. Çünkü . sı mu a <kak- 16,05 Cirit alma 
ıne, sım ilerlemi t' 16 1 ~ S 

,, 
ve eğer yarışlar Lu h f d ş _ır , ;, ırıkla 
d·1· b a ta a talık 16 30 3000 e ı ırse u sene birinc"l"kl . . ,. metre 

,, 

. l ı erın ıc· ] 615 4 1 ra~ı rası kabı! olmıyacakt B ' X 00 ,. 

,, 
,, 

:".~~~~~~~~~·r~·~a~~~-~1~7'.__ 4 X 400 ,. J stsnbul dördüncü icra daire-~indcn: Ştth- ~ ~ ~""===~=" 
ret b. Musıatafa efendid•n Lorç ald,~ ,_~••mİiıııİİmm;;;;; 

paraya aın"kabil hirind derece ve Lirine; Şehremaneti 
oıra numarasıyla lpoı.k ~österile Kapanda. 
dakikte Hoca Halil attar mahallc•inin1'ül
ban soı.a~ında 2 No. hane iade! müzayede 
bin Let yuz lira bedelle talibi ubde•ine 
ihalei eneliıi bilicra ihalei kalı'y"'i İ\· in 

on b•ı gUn müddetle müzayedeye konul
muştur- Hududu: iki taraf< yol di~ertaraf
ı•n Hacer ve Hıdiçe b. ]arın haneleriyle 
m~hdut tahminen yüz otuz bir ır:. ın ter· 
bıınde ara1iden ıeksen altı buçuk artın 

murabbaında köte ba.jında hane müteba· 
lısı bah_çt"•lir· Eveaf ve müttemelatt: içi 
dışı eskı )~lr boyalı üç katlı ah:;ı.p bina· 
da merıner tqhk ı.eoıini ~ini emme ba~· 

aıa firek IJ!uması gömülü iki küp sabit 
dolap bahseye medhali bulunan b' , k 

. ı~ • . ır ıuuııa 
hır a.ıımı ıç ıçe ve bir k.ıemı ·· kı· · yu u ve 
dolaplı dokuz oda üç heli i'·ı· ao' " ıa mc-r· 
dh·eo altından boduru.ma inı"lı' d r o un , .e 
kömürlü .. ve sıirt-yi havi elektr.ık 1 · . . k . esııatı 
üç bın hra . ıymeh muhammeneli kı!men 
muhtacı aonr hanede Rect-p Abi~ Hamit 

a~alar ve bir kısmında borçlu 9 . ,ı.· <l ' 
. . "LIO 1[. 

\ üıde h<t zamla talıp olanlar ve dah 
ziyıde malümat almak iateı·enlcr '-ıy ~ . . '" meu 
muhan1mene ının yilr.de onu nisbe 

4 

tinde pey akçeıini ve 929 . 4101 
numara ile lstanbul dördüncü icra 
memurluğuna muracaat etmeleri ve 12 • 
10 . 929 tarıh·nde saat ıs e kadar ibalei 
lıi.at'iyc_i yapı~ acağındın müıterilerin biı
ıat ,.e ya bı l' eklle baıır bulunıııaları illa 
,ıuaur. 

Ş ehremanctinnen . ftf · h . · . aıye 
. .t~ rıp kamyonunun karo
serısınde yapılacak tadilat 
açı~ münakasaya konmu•tu 
!alıplerin şeraiti anla:ııa~ 
uzre her gün .. k . . . muna asaya 
gırmek ıçın ihale g'" .. 1 
15 T . unu o an 

eşrınevel 929 S l .. .. 
levazım müd .. 1... .. a 1 gunu 

ur ugune gelme-
!eri. 
-1~~~---..! 
-.--~-~~:--:-====~ 
I stanbul 8 inci icra ınem 1 • 

d B. d uru-
ğun an: ır eyni mahk· ... t'f . . f umun 

temını ıs ı ası ıçın uruhtu m 
karrer olan kebir halılar Şa~ 
sedef masa ayna, vuo ve saire 
30-9-929 tarihin ı: müsadit Pazar
tesi günü saat (12) raddelerinde 
Çapa Rafetpaşa caddesinde 330-
331 No. hanede bilmüzayede 
furuht olunacağı ilan olunur. 

F atib 11ulh üçüncü huı..uk ıuahlemesin 
den: Unknpanında Değirmen arkas ında 

31 numaralı dülckiu daruninde Doğrama· 
cıhğa ait alAtü edevat ve kere!telerin §ehr i 
ey!Olü 2· · · ıs n ~ıncı perıende günü badeue\ll saat 

1 
ve toptan oloral;. lıilmüzayede furuhl 

0 ın~cağından talip olınlarcn ye\"m ye 
vilalkh tll!"!zkiızde ttıalıaliude hııztr bunmalat 

u olunur. 

- - -- =~-~~'--"'-===~=== 

23 Eylfıl 929 kambi)o, nukut borsası fiatları 

_\ukrıt 

l Ingili1: lirası 
1 Am~rika dolar 
20 Yunan drahmi 
1 AJa:ıau r11yhf mark 
1 Avu11urya t illnl 
20 Ley Runıaova 
20 . 

Leva Bula;ar 
1 Felea:ek filorio 
20 Ftitu•ı7 frankı 
.20 ltalyan lireti 
2° Kurun Ç~k. lılu,·ak 
l Çırunetiı ıüvlyel 
i Zloti Lcbi•lan 
!?O Dinar Yoauılavya 
20 Be1rlk• frankı 
l P<'ıaıa Iıpınşa 
20 l•viçre frankı 

I: l Mt-c-idiytı 

Çek 

A<;ılıİı • Ka ~a. 1 
=- ıı~ 

1 Tııhviliit 

1005 50 1009 00' '"'. >= r 1 S) "' Tnı;p (A.B. 
206 2;, 207 0' ... 
53 ,,, SJ 7; ~ g-l 2 " (U.E) 
49 2 ° 49 25 fır 3 • (f,J) 
29 25 29 2; 
24 Si 24 54 Galata tahıolara D. Y. 
29 75 29 Sj l•t•uhul tram:vay Ş, 
82 

ı62 75 
%18 25 
ı23 

22 so 
72 5( 

114 
30 

79i 

81 75 Rlht Dok. Aut. 
ı62 St Osl.üdar Kadı köz ~u 

0( IJı1ltıGhuJ anoaim S.-
73 Erej:U 1\-lade• 

2ı8 

ı22 

Hisse sımedatı 
22 2; 
12 2 ~ t:ı:I 

113 75 ~ 
29 75 :-

797 iö ... 

llı bankHı 
Mülga idbar. l\liU 
Oonıaulı Bk. 
Milli ik doat Bk. 
Ti<'aret ve •anayi 
E~naf Bk. 
Şiı·keti ff•}Ti~·r 

,. T~mettu 

Aç. K. 
-~"'- -

.t2 59 ~l 

I ~ 
Londra 1l~terlin1005 5( 1009j 00 !=' 
l\hyork 1 türlı. 1. Do o,J.7

1 

ı:o ;)( 0,48i <> ;.< 
Parlo " Frank 12 250:; 1291 258~ ~=f· • 

H•1i4:'apurlor Ao~2 i2 22 
An. D. } • yolu 

!lilano ,. l.iret 9 ._ 
BcrJjq .., J\-lar&ı. 2 ::!: 2 75 pı;-

1, 'iofya ,.. Lrva 661 2:\ 661 4 n 
Brül•el " Belg• si 5( sj soı i" 
Am~tirdam " Florln ] Sil 1 •5 '1 

Ciat",.re " Frank ... St 2 ~ ·ı •• 
Pr•ı ,. Kurun ı~) 15 16 20\ ~ 
\ 'iyaua " Şilin 3 i 40 3 41 I ~ 
Madrit ,, Pezeh 3 2:i 3 1$ ,_, 

Vartuv• ., ülo1i 4 25 4 2s! F 
Atina ., Drahmi 3; Ot 37 041\ t(.11 

Bükı·rı 20 Ley 1'u.ru' 24 -s • I 7 . H • 
Mo9kova 1 Çrooenı ) 1067 ' · 10;:! "'\ a:; 
Brlgral türk lir••• Diu. !?7 21 27 25~ !,. 
istikrazlar ı g 

istikrazı D. vadeli 96 '\il 
Dü;runu muvahhede 197 
Ilıı:rawiyell demir yolu 
1902 Giimrükler 
ı903 Saldimahl 
1905 'fee?hiu,ti A•lteriy• 

,. ,. ,. ıco 

Mudanya • Bur•a 
Sam•uu Sahil 
Tram,·ay 
Türki)e .nu 
İttihrt " 
itimat .. 
Şark tlgorta 
Boz.kurt 
Aaadolu A .. T. 

Balya hraaydı• 
An1aa Çtmea. 
Bakırköy " 
Türk Uaa. )(, 
Mumu Tqı Ş. 

R••• ... , •lektrlk . " temettu 

Oskadaro EaclıUy 

lumr ··•blaa 
l.ıaabul T. Aao. 
Rllıtim dok. Aa. 
luıbaı .ıettraıoael 

::ı 1904 .. 
~ 1901 1905 

... 1 1903 T<rlip o ş.,.k merk HSA 

=;· Ist. 1'aııpwı 

l;ı; ı: 1908 Tertip 
""" 1908 .. .... ı•ıo9 

1909 
1139 

ŞN:.remaııaeU 

il:" Reji (hali ıa.rtyo.) 
~ Türk tüt. Aaca. r .• Dulıu Tlirlı " 

31 4n 3ı 

Şark 4eiir• ... 
llllli bir M ...... 

"---==------!=m.!=odb.__L-J.,_;__;. _________ ----.ı....ı.-.ı~ı " 

Damla damla göl olur 
Ata! arın bu sözündeki isabeti tasarruf kutularımız kadar kuvvetle 

ispat eden bir şey olmaz. Farzedelim ki bir yatında bir çocu
ğunuz var bu çocuğunuzun istikbalini temin için her gün 

kumbaraya yirmi beş kuruş atmağa karar verdiniz. Her 
gün kumbaraya attığınız bu para bir sene sonunda (90) 
liraya yakın bir yekiina baliğ olur. Çocuğunuz beş 
yaşına geldiği zaman (500) lirası, on yaıına vardığı 
zaman (1200) lirası, on beı yaşında (2000) lirası 

yirmi yaşında (2900) lirası toplanır. Hayata 
atılacak çağda bu her müşkili atlatan bir 

sermaye olur. Derhal Bankamızdan bir 
kumbara alınız ve bu günden tezi yok 

her gün 25 kurut arttırmap 

başlayın . Bu gün arttırdığınız 
( 25 ) kuruş yarın çocu· 

ğunuza bir sermaye 
olabilir . 

Türkiye iş Bankası 

İvi e~ya o'un iizerindc 
J ,, "' ~ 

m iieıs:--iı·dir 
Bütün dünyada teslioı edilt'n bu hakik~tı 
' ·olundan aöroıek ve terrftbe etmek ıs
• tf'rscniz~ bütün Spor levazımatınızı 

Zeki Riza 
SPOH ticaretlıanesinden 

tedarik ed iniz. Futbol, Güreş, 
Beden terbiye!;i, izcilik, Eskrim, 
Boks v. s ... 

Eri sorı model, e:rı sa.g
Iam mal -v-e e:rı 1..l.C1..l.Z fta.t 

Tütün eksper kursu 
Tütün inhisarı umum idaresinden 
Tütün inhisarı idarei umumiyesince küşat edildiği evvelce i1an 

edilmit olan kurs için şimdiye kadar müracast etmiş olan taliplerin 
kıımı azamı vesaiki lazımeyı ihrai ve ita elmiş oleuklarından şehri 
halin gayesine kadar atide murakkam vesaiki Orta köyde kurs müdür· 
lüğüne ita ve vermemiş olanların musabakaya kabul edilmeyecekleri 
ilan olunur. 

1- Musaddak nufus tezkı resi sureti veya aslı, 
2- Mektep şahadetnamesi ve ya orta tahsili ikmal ettiğine dair 

maarif idarelerinden musaddak resmi vesika, 
3- Mahalle veya kariyesi ihtiyar heyetinin polis veya jandarma 

dairelerinde musaddak hüsnühal şahadetnamesi. 
4 kıt'a vesika fotoğrafları getirmeleri. 

Evrakı matbua tab'ı 
Tütün inhisarı umum idaresinden: 

idare içi• nümunesi veçhile defter imal ettrrilece~ ·-. talip olanların 
nümuneyi görmek üzere müracaatları ve 28-9-929 cumarteıi günü 
saat 10,30 da Galatada mubayaat komisyonunda bulunmaları. 
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Ka<dloköv 
Köprüden 
Kadıköyüne 

l _ , .... , 

6 ı.; 

7 05 
1 .ıo 

8 15 
8 40 
9 20 
9 55 

10 25 
11 05 
ıu 40 
12 15 
13 05 
ı. 50 
ı l 25 
15 15 
15 15 
16 ıo 
16 l(J 

17 )~ 

17 :;o 
18 2:; 
19 05 
19 45 
20 30 
21 
22 05 

Kadıköynden 

ı Köprüye 

f 
6 15 
7 05 
1 ıo 

• 8 !O 
: 8 15 
• 9 05 t'l 
• 9 50 
~ 
• 10 25 ! 11 05 
: 11 40 
• 12 15 • 

• • 
ı 

! • : 
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13 
13 50 
14 35 
ıs 

16 
16 30 
17 
17 15 
17 45 
18 25 
l 'I (),) 
19 ı;; 

20 20 
:!l 03 
:ı ı :.;8 

f') Sefer yalara Cuına. l1•z.ı r, t,..a,... 
.. nha ıüolui lla)d•rını ~a~ .ı u~ra)a 

c•ktır. 
l~') Sf'f•r yalnız P•zarte•i, Ç•r,am• 

b• sünleri Haydarpı,.ya uı}raya· 
cal.;tır. 

'\!:aırnifeoeırı ..... 
Köprüden 

Haydarpaşaya 

l - ı··ı 
6 15 
7 05 
1 ıo 

7 55 
8 15 
8 52 
9 55 

11 o;; 
11 40 
12 15 
)3 05 
1-t 25 
15 15 
16 10 
16 40 
17 ı;; 

17 50 
251 ... 
40 

18 
18 
19 05 
19 15 
20 30 
22 05 
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i • • 
i 

• 
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("•J Seferi )'aP•P 'f•p•rlar '."•lan: 
Per embe, Cum•, Pazar ılinlerlai ••· 
kibeden ıeee Uaydarp•taY• •lr•)•· 
caktır. Ram.11,,aoıu f>irlnd. ıe~ıindeo 
lta,-r•ı::oın tıonuaru ıt-tt-~lur kadar b•r 
~'"~" l.fa\'darP•tar• ı_.trrayacakbr. 

l""') Seferi ,- alnı• Paau, P"rtembt\ 
Cum• günl.-ri H•ydarp•fAY• uJlrar•· 
'"aktır. Y•lnu: Ramuanıa biria.ei sil• 
0 üadea B•yram.ıa. -onua<"a ftİioihır 
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10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan miida 

Pendikterı kalkış 
Kartaldan 
B. adadan 
Heybeliden 
Burgazdan 
Kınalıdan 
Mudadan " 
Kadıköyünden " 
Köprive varış " 

.. .. 
" • 

~efer "lo. 

Köprüden kalkış 
Kadıköyünden 
Modadan " 
Kınalıdan " 
Burgazdan 11 

Heybeliden " 
B. adadan 11 

Kartaldan " 
Pendikten " .. 

2 

6.00 
6,10 
6,23 
6,40 

7,25 

4 

7,44 8,25 

9,0S 
9,20 

8,35 9,35 
8,45' 9,45 

7,10 
7,30 
7,45 

8,30 

6 

9,10 

9,50 
10,os 
10,22 
10,30 

7,00 
7,10 

8,05 

8 

10,15 
10,35 

11,05 
11,20 
11,35 
11,50 
12,15 
12,30 

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

9,15 

ıo 

12,00 
12,20 

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

8,00 

8,55 

12 

13,35 
13,55 

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

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

10,25 

14 

15,00 

lS,40 
15,SS 
16,10 
16,2S 

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

11,25 

16 

17,00 

17,45 
18,00 
18,15 
18,25 

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

12,55 

18 

18,00 

18,4S 
19,00 
19,15 
19,:lO 
19,55 
20,10 

14,05 
14,lS 
14,30 
14,45 

15,20 
15,40 

20 

18,0S 

19,00 -
l"l 

l"I ttu ı , aretli ııc:lforl"r valoı7. Pıu:ar giinlerlae m•h•ue olu.p IO E)'lü:Ja kadar 7apl1• ı ıktıP. • 
ı·~ıuu ' Ml'f'tli •ulf"r so f:,.r:addlularkPr alf,iJnl•tİ ,·apılm•Y•'"•L.: vl! se E1ıuı. t•ri.b 1.-n itlhal"f"ft r.1.n-r ttanle-rirf• • ..,.nııktır.' 

lS,00 19,0S 
ıs.ıs 19,20 
15,4S 17,00 18,35 19,50 
16,00 11 ,ıo 18,45 20,05 
16,15 17,25 19,00 20,20 
16,30 17,40 19,15 20,35 
16,S5 18,05 21,10 

17,20 18,30 20 21•
30 

22 24 26 28 

19,00 

19,45 
20,00 
20,15 

-

19,05 

29,00 
20,10 

!'0,15 

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

21,45 

-
22,SO 
22,50 

-(") 

,, 
'• u 
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MAN ADEM BiRADERLER 
Pek ya.klhcla. Sirkeclcle asri bir perVRcAr sa.lorı-u. kil.Şa.cl ecleceklercllr• 

Emniyet san ıgı müdürfügÜnden: Erzak münakasası 
Küçük yüksek baytar mektebi 

rektörlüğünden 
Kat'ı karar ilanı 

Mllzayede nıuhammln ikraz merhunatın cins ve nevile Borçlunun 
bedeli kiymet No mevki ve müştemilatı 
410 1330 6113 Tarabyada Kömürcüdere sokağında 

Beyoğlu caddesinde eski 14, 14 mü· 
kerer ve yeni 2,4 numaralı yüz elli iki 
arşın arsa üzerinde kagir üç katta be-
her dairesi dörder oda, birer sofa, bir 
mutfağı havi iki daireli ve bir dükkanı 
havi bir apattmanın sekiz hiııse itibarile 

ismi 

bet hissesi Madam Kalyopi 
ve Matmazel Atina 

395 675 10021 Aksarayda Çakırağa mahallesinde 
Sorguççu sokağında eski ve yeni 25 
numaralı yüz on ı:ırş ı ı ı arsa üzerinde 
ahşap iki buçuk ka.tta altı oda, bir sofa, 
bir kuyu ve b ir mutfak ve yüz yirmi 
beş arım bı.hçeyi havi bir haneni ta-
mamı Fethiye H. 

745 2036 10811 Üsküdaı.-da Sinanpaşa mahallesinde 
İhsaniye sokağında eski 11 ve yeni 

• 81 numaralı :.188 arşın arsa üzerinde 
ahşap 3 katta on yedi oda iki sofa 49 
arşın arsa üzerinde bir mutfak, bir kuyu 
ve 532 arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Cevat B. Zeynep Seza H. 

395 1262 14403 Üsküdarda Pazarbaşı mahallesinde 
Nuhkuyusu sokağında eski 38,38 mü· 
kerrer ve yeni 16,16,40 numaraıalıl80 
arşın arşın arsa üzerine bir katı kagir 
iki katı ah ~:ıp olmak üze.re ilç katta 
on oda, iki sofayı ve doksan arşın arsa 
üzerinde bir mutfak ve bir odayı ve 
üç dönüm 1330 a rşın bahçeyi havi bir 
kanenin tamamı Salim B. Bahtiyar 

Emine Şayan hanımlar 
260 1365 14821 Kartalda Maltepe kariycsinde mezar

lık civarında 48 numaralı yfrı: doksan 
iki arşın üzerinde bir katı ı:ıhşap bir 
buçuk katı kargir olmak üzere iki bu
çuk katta sekiz oda, bir sofa, Lir mut
fak ve yirmi beş arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta bir oda, bir mutfak, 
bir kuyuyu ve bin beş yüz elli beş ar-

I 

260 598 

120 372 

122 240 

şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Yusuf 
Ziya, Ali Haydar ve Ahmet Cemalettin Efendi

ler Zeynep Sabiha H. 
14926 Hasköy9e Kiremitçi Ahmet çelebi ma· 

halleJinde Kızılminarc sokağında eski 
11 11 mükerrer ve yeni 11 13 numa· 
biri yetmiş arşın arsa :;zerinde ahşap 
iki buçuk katta dört oda, bir sofa, bir 
mutfak ve diğeri otuz altı arşın arsa 
üzerinde bodurum katı kagir ve diğer
leri ahşap olmak üzere iki buçuk katta 
üç oda bir sofa, bir mutfak, bir kuyu 
ve iki yüz kırk dört arşın bahçeyi havi 
ilci hanenin tamamı 

Hafız lbrahim B. Fatma H. 
15196 Unkapanında YavuLersinan mahal-

lesinde Sağrıpçılar sokağında eski 24 
ve yeni 20 numaralı otuz yedi arşın ar
sa üzerinde kagir iki katta üç oda bir 
aofa ve dört yüz altmış üç arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı 

Fatma H. Şükrü Ef. 
15355 Hasköyde Turşucu mahallesinde Tur· 

şucu sokağında eski 36 ve yeni 40 
numaralı yetmiş sekiz arşın arsa üze· 
rinde ahşap iki buçuk hatta dört oda 
iki sofa , bir mutfak, bir kuyu ve yüz 
altmış alb arşın bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı Talat B. 

285 1385 17099 Üsküdarda İcadiye mahallesinde eski 
Subaşı ve yeni Efti k sokağında eski 
ve yeni 18 numaralı 144 arşın arsa 
üzerinde ahşap 3 katta sekiz oda iki 
sofa ve 18 a rşın arsa üzerinde ahşap 
bir katta bir mutbah ve b ir kuyuyu 

ıos 901 

225 923 

325 792 

havi bir hanenin tamamı Leon Ef. 
17260 Yedikulede fatih sultan Mehmet ma· 

hallesinde Demirhane caddesinde eski 
161 ve yeni 209 numaralı 110 arşın 
arsa üzerinde kagir iki katta üç oda, 
iki sofa, bir mutbah bir kuyu ve 
142 arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Ali Rıza ve Mehmet Hayri beyler 

17786 Üsküdarda Valideiatik mahallesinde 
Çavutderesi sokağında eski 60, 62 ve 
yeni 74, 76 No. altmış üç arşın arsa 
üzerinde ahşap iki katta üç oda, bir 
sofa ve seksen arşın arsa üzerinde 
ahşap bir alıır, bir oda, bir mutbah 
ve yüz kırk döıt arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Naciye H. 

18939 Kadıköyünde İbra him ağa mahalle-
sinde Camiişer if sokağmd • ~ i vı: 
)' o;.Ol 15 r.u"nara'ı etn11 ., ~ 1 ... 

üzerinde ahşap iki katta dör oda, bir 
aofa, bir mutbab, ve elli altı atşın 
bahçeyi havi bir hanenin tauıamı Mehmet Ef. 

Mektcbimizin seki:- aylık ekmek, et, sade yağ ve erzakı milteııf~ 
viası ile sebze, meyva ve sairesi ve mekulitı hayvaniyesi mefkil 
münakasaya vazedilmiştir, 

Tailip olanlar şerait Ye evsafını anlamak ın:~~e her gün ve yeJ 
ihale olaR 9 teşrini evvel 929 tarihinde defte darlıkta müesse,.ıı 
tüccariye ve zürraiye mübayaa komisyonuna müracaatları. 

1055 1588 19038 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde 
Hasırcıbaşı sakatında e&ki 5,5 müker
rer ve yeni l, 3, 5 numaıalı biri iki 
yüz arşın arsa üzerinde ahşap iki "at
ta on iki oda, bir sofa diğeri yüz sekiz 
arşın üzerinde ahşap iki katta üç oda 
altında bir ahırı ve yüz yirmi arşın 

arsa üzerinde ahşap bir mutfak ve ha· 
mamı ve bin yüz yetmiş iki arşın bah-

Orman ve Arazii vakfiye 
müdürlüğundeu: 

12954 
çeyi havi iki hanenin tamamı. Makbule H. 

1413 Büyükadada Sıvacı sokağında eski ve 
yeni 4,8 No. ahşap kısmı yüz seksen 
arşın arsa üzerinde yarım katı kagir 
iki katı ahşap olmak üzere iki buçuk 
katta sekiz oda, iki sofo bir mutfak, üç 
kuyu, altmış arşın üzerinde bir sarnıç 
ve otuz dokuz arşın üzerinde dört oda 
ve kırk arşın üz.:rinde bir oda üç kulü
be ve dokuz bin dört yüz doksan bir 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

AYıcıkoru ormanfarıaın Darlık ve Dereli mıntakasından iki ııet' 
milddetle kat ve nakledilmek üzre (50,000) kilo şimşir ve (300) me~ 
mik'ab meşe ve kayin kerestesi Ye (5,000) kantar mahlat hatap ve (20! 
kantar kömür hark veimalı müzayedeye vaz f' • ilmiştir. MüıayedeJI 1· 
evvelin onaltıncı ç~.rşamba günü saat onbeşL kadardır. Talip olanlatıl 
lıtanbul Evkaf Müdüriyetinde orman ve Arazi idaresine müraca.t 
etmeleri. 

Ali Faik B. Fatma H. 
Yukarda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emlak hizala

rında gösterlien bedellerle talipleri üzerinde olup 5 Teşrinievvel 929 
tarihine müsadif Cumartesi günü saat on buçuktan itibaren müza· 
yedeyf' mübaşirt olunarak saat on altıdıı (kıymeti muhammenelerini 
geçtiği takdi rde) kat'ı kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan 
talip olanların mezkur günde saat on altıya kadar sandık idaresine 
müracaat eylemesi ve saat on altıdan sonra vuku bulacak müracaat· 
larn kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce talip olanların 
kafi karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka tal' p zuhur ey· 
lediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş addoluna
cakları l'..izumu ilan olunur. 

Bursa muhasebei husu 
st~re mlıdiri}feiinden: 

Bursada asri kaplıcalar şirketi tarafından inşası takarrür edeli 
otel ve banyonun şeraiti inşaiyesi hakkında gaı:eteler ile ililn edileli 
müddet hitam bulduğundan mezkur otel ve hamamın birer kıt'a plan 
ve projesile evrakı keşfiye ve şartnameleri merbut olmak ~artil• 
tersim ve muhasebei hususiyeye teslim için tarihi ilandan itibaren 25. 
gün müddet tesbit ve tahdit edildiğinden plan ve projelerin sureti 
tersimi için muhasebei husuaiyede mevcut şartname dairesinde açılaıı 
musabı.kaya dahil olmak isteyenlerin bu müddet zarfında matlup plan 
ve proje ile evrakı keşfiye ve ıartnamelerinin Bursa muhasebei hıısu• 
ıiyesine teslimi iktiza edeceği ilan oluuur. 

EMSALSİZ FIRSAT! İSTİFADE EDİNİZ! 
' BiUibı malların pahalılaşmasına rağmen 

i'ı>yoğlunda İstiklal caddesinde ( Tokatlıyan) kar~ısında 

LUVA fefrisaı magazası 
Muhterem müşterilerinin mübayaalarım teshi maksadile geçen seneler gibi bilumum mallarında 

• Bugünden itibarer 
Mevsimlik fevkalade bir satış 

tertip etmıştir. Bilhuoa en aoD moda ve cazip çetltlerde her nevi tefrişat kum,.şları kat'iyyen 
rakabet kabul etmez ehven fiatlarla mevkii furuhta vazetmiştir. 

Kuponlarda 
% 30 

Tefri.fat kumaşlannda Halı ve mobilyelerde Muşambalarda 
% 20 % 10 % s 

Yatak, yemek odalarlle salon takımları ve aair bet nevi asri mobllyelerde de fevkalide tenzilat yapılmıttır. 
Bu fırsattan ilk iıtifadeye koşanlar cıdden memnun kalacaklardır. 

Hamiş:Mağazada tefrişat ustaları 111u 1> terem müşteriler!uin emirlerıne amade bulundurulmaktadır 

Eğer keskin ve sağlam 
bıçak istimal ederseniz 
k~ndi?izi - traş etmekte 
hıç bır ~üşkUlata maruı.: 
kalmazsınız . 

Gillenc bıçaklan pcJ: uaıam 
Shcf!icld çcli!ıindeıı marnQld.,.. 

Yola Çıkmazdan WtJel bit p!!'• 
ket alma.ruzı derhatu ediniı.. 

Gillette 
} taobul yedinci Icra me'muxluğıındao: 

Bir deyınn te' mini için mahcuz muhte· 
lif hieee senedatı ve tahvilat ile koponları 
~hri halin otuzuncu gününe m(lgadif pa· 
zartesi günü saaıt ondan itibaren onikiye 
krdar ioıanbul dördücü Vakıf hanında 

Esham Borsasında alenen bilmüzayede fu. 
ruht ohınacağıodaa talip olan1artn hazır 
bulıınacak m~·' muruna milracaatlari ilin 
lunur. 

....................... ~···· 
Deniz hastanesi 

Diş tabibi 

Bedri 
Kfldıköy - Al\ıvoln~"' 

? • 

i 

iV akıf akarlar 
müdürlüğünden 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Bahçekapıda Hobyar mahallesinde yeni postahane cadde

sinde 64 No. dükkan. 
2 - Hoca paşada Emirler mahallesinde Hamidiye caddesinde 

55 • 42 • 44 No. dülckan. 
3 - Bahçekapıda Hobyar mahallesinde Hamıdiye türbesi soka· 

ğında 12 No. dükkan. 
Müddeti müzayede: 12 Eylul 929 dan 5 Te~ririievvel 929 cumartesi 

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

muştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçğuna 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye 
i~tirak etmek üzere latanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar 

müdürlüküne müracaatları ilin olunur. / 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malun.at almak isteyenler bu müddet 
zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri miıil raporlarını 
görebilirler. ------------------------- -
Maarif vel~aletinden: 

Musiki ve orta muallim mektebi ihtiyacı için münakasa, müzayede, 
ve ihalat kı:ınununa tevfikan kapalı zarf usulile münakasaya korı·lan 
(yatakıme gardropları, yemekane masa • dolap · sıra ve etajerleri, 
mutbah dolap ve masaları, anbar, debboy dolapları) nın kat'i ihalesi 
24-9-1929 Tarihine müsadif salı günü zevali saat 15, de maarif veki· 
Jeti inşaat komisyonunca yapılacaktır. Şartnamesini ve resimlerini 
almak isteyenler lstanbulda maarif Vekaleti levazım memurluğuna ve 
Aııkaracla M<'1trif veL?tkti M ıbayaat k<ıınisnonu rıyaseti ne mürace at 

' ı • 

ı } stanbul mahkemei aeliyei be§İllcl 
hukuk da.ireaiııden: 929-385 Mer· 

yem Hamaviye hantm vekili Seli• 
hattin beyin Beyoğlunda Hüsevin ağ• 
mahallesinde Taksim caddei kebirin• 
de Frans tz h&1tııhanesi karşısınd• 
Taksim palas apartmanının ıon ka• 
tında mukim Boyacı oğlu Sa'f• 
efendi zevcesi madam Eleni aleyhine 
ikame eylemiş olduğu Taksim pala• 
apartmaniyle altındaki ma~uaıııD 
Meryem Hamvaiye hanım namın& 
kaydının ta•hihi davasından dolayı liec' 
lil tebliği rsal kılınan davetiye üzerine 
mumaileyhanın ikametgahının meçhul 
olmasından dolayı ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve gazetelerle 
iliJ.nat icra edilmis oldu!hı halde yev• 
mi muhakeme olan 21 Eyl1ll 929 
tarihine mllsadif Cumarteai gUnU 
ispatı vllcut etmemi~ olduğwıdaD 
mobkemece muamelenin gıyaben ic
ras ı ve kararı gtyabinin tekrar iliJ.ııeD 
mezbureye tebliği ve muhakemenia 
tarihi ilindın itibaren bir ay aour• 
2 Teşrinisani 929 Cumarteıi ııuntl 
saat on Uç buçuğa talik kılıudıfı 
illin olunur. 

ıstanbul beşinci icra memurluğun• 
dan: Cevdet Hakkı beyin hacı Ali 

efendi zimmetindeki bin dört yUı 

küsur lira matlubunun tediyesine ke· 
fili icrai Zeki bey bini Mustafa efen· 
dinin hamule ve yolcu nakline mil• 
sait iki yüı torı hacimli ve altı yUS 
beygir kuvvetinde bir torpedo maki: 
nesini muhtevi Aydın vapurundald 
üç rubu hissesile derununda bir kolll' 
paund kazanı ve Zays çift durbiıı. .3 
admiraltey demiri ma 15 kilit züıcır 
bir galvafiska metaforesi, ma takı ııı 
bir ırgat, iki vinç, iki çift can kur· 
taran sandal, 131 can kurtaran yele1' 
3 roda, 30 kulaç lif hıtlaf, baroıııet
ro, termometro, ma takım parauketıı. 
muhtelif harita, duvar saatı, 30 a· 
nahtar, ı ki menıı:ene, ma kılavuz bi.r 
pafta takımı, 4 çekiç, sllngill gelbetı. 
tırnak, ateş 1-üreği, müteaddit ba~ 
niye, yor;;an., yatak takımı, çar.
yastık yüıti, maliimUlmiktar ıofı~ 
kadife masa "fc mnşamba ve bn•P 
ört\lleri, sofra takımı, kadifeden ':; 
lun takımı, 12 sandalye, ı:ıııı a~ 
konsol ve eair !eşyadaki üç rubu lıi" 
sesinin ı furubtuna karar verilıııif 'e 
birinci ve ikinci mUzayedeleri ic~ o: 
lunup üçlıncU müıayedeıinin ve 1t; 
lei katiyesiuin 2 ter•rinie.vel 9 • ·ı.:ye çarşamba glinü aaat ondan OD 1 1 

• 

kadar tamir için Unkapanı köprUeU 
ne yakın kalafat mahaline bağlı bll' 

d · mubr !unan mezkür vapur a ıcraaı 
r•r olduğundan talip olamların yevııı 
v~ vakti ıııezkurda vapurda icra ınr 
m "ru Halil ftifııt bP.ye Lin iki r::ı 
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N?rveçyanın halis Morina balığı 
baş mahsulü alemşumul marka büyük tenzilat 

Gayet taze oıa.-a.k g imiştir. kurıuş 
s n Ec:za 

Askeri •• un • 
' 

- ~ asa ;ı•nlari: 
[ 

......... . 
F1;d~kiı'd~·M:M~~;i:ii;;··;;;;~~i:;;;-···ı 

..._ . komisyonundan: J 
.~ .......................................................... .... J aparta, Denizli ve Antalyadaki kıtaatın ihti) cı olan ğır eti kapalı urfla münab· 
eaya konmuıtur. İhaleı;ı 2 • bırincı teşrin • 929 çarşamba giınu lsoartada saa• Q,30 

Ant:ılyanın 15,. O da ~e Denizlinın saat 16 30 da lıpartada askeri satın ıılma komi · 
)Oa'":d~ yapılac:ıktır. Şartname "ureti kon' i )Onumuzda me~cuttur. Taliplerin ~Artname 
ıuretını komiıyvııumuzda görmeleri ve teklıfnom !erini lep rtadn ki mezkur koims· 
yona vernıel,.1 i. K ll)Bcridcki kıtaııtın ihtiyacı olan erimi~ sııde )ağı kapwlı zarfla münııkaeaya kon· 

ırıueıur. Jl..ılesi 1. biriııcı te rın • 929 ııırılıindc saat 16 do Ka)seride askeri eatın 
•ılma ~onıİ::.\orıunda yapllacakt r. Taliplerin Ka)scrideki mez~ll~ komiayona miıracatları. 

zmıt, Adupamı ı, Tuzla ve D rıcadaki kıtaat ha) vanatı ıhtıyacı olan saman kapalı 
kzarfla ınuııo..n a\a konm ıştur. Ihalc.sı 25·eylı.il·929 çarfaaba günü saat 14 te lzmitte 

as erı at ':' ıılm ı o'llı yonuııda yapılacııktır. Şartname ııııreti komisyonumuzda mcv. 
c:ııttur1. Talıpl rııı ~artu me ını gorm ·k uıre komısyonumuza ve teklif namelerini vermek 
uue ımııteL:ı ı kur komİS)OnD muracaatları . 
Ü rdu ihti) ıe için Dahılı memleı .. ctte piyade modeli p<>rtatif kazına ve balta yaptırı· 

laağınd n inıalıne talip olanların resim ve numunel~ri ile ıartnamelerini almak ..e 
fula m~!ü~1at e linmeil fiıre birinci te,rio hajtasıaıı kadar harbi)e dairesine muracaat 
ctmelen luzumu ılln olunur. O rdu için 2000 bakraç 150 bakır büyük kazan , 200 bak.ar yağ tavası 2000 b k 

kara\all3. 200 ba ır bU)Uk .6ilzgeç, 300 bakar kilçilk. kazan ka alı ' fla a ır caktır. lhale"ı 25-eyllıl-929 çor§amba gi.ınu saat 14 te )apılacak.tır. Ta&pl ~r .,..,... elına • 
1 

. , . 
1 

erın ~.nanıe-
en .ıtomı;yo~umuzJan a\ma!an ve numune eri komisyonda gormele:i ve "h ı ·· üııd 
tcklifnamelerıle nıuracaatları . 1 

a.e Fn e 

O rdu ihtiyacı için 600 tam takım ynzlık elbise kapalı ıarf lil n 
ıh l 2

c 
1 

. . . . usu e m nakaeaya kon· 
muetur. a e l .rey ill·929 tarıhıne ımisadıf Ça""•ınba .. .. 14 

F
• d ki d K · ·:ı- guou &aat te Istanbulda 
ın ı ı a omısyonumıız münakasa loı.unda yapılacaktır T ı· l · • · k • · • a ıp erın "artname sur t" • yırmı uruıı mukabılınde alınalnrı \e tcl\l'f 1 · • • ,. c ını 

komisyon riyasetine vermeleri. 1 name erını şartnamedckı tarıda ihur ile 

O .du ihtiyacı için 26 • 9 . 929 perocmbe gu" •• 15 4Ulhne 12000 k · nu saat te 4309 makara 22500 
o- opça ve tane pazarlı 1 l k 1' . . ' 

ne ) ıini komi yonumuzda örmele . . a a ınaca tır. nlıplerın şartname. ( num· 
teminaılarile komi yonumu•~ m rı vle ıhale saatında şartnamede yazılı olduğu gibi 

,... uracaat arı. 

S nrttaki kıtaııtın ihtiyacı olan ekmek ve d 
tur. lh leleri :> • bıriı ci te riu 929 ° u~ k~palı ıarflıı münakasaya konmuş-

tın alma komÜ; onunda ş• • . pa~rtesı gunu t l.> te 5ıırtta askerı sa· 

A 
' . 'ht' ) . 26)npıla<'-ktır- 1alıplerın Sıırtt:ıki mcz iır komi,, oıııı 'icrmeleri 
ıı:cn ı ıvacı ıçın • 9 . 929 h .. · çh'l k'd perşenı e gunu saat 14 te 15000 adcı numunesi 

vek' l ı ek 1 ~m ıra c !veli pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartname ( numune) 
ve fC ı ın omıs~onuma d · l · · ' t . l .

1 
J. z a gormc en ve ıhale ea tıuda ~artnamede yazılı olduğu gibi 

emınat arı e konusyonumuuı muracaatları. -

K •padlı :ı~rf~ yapılan teklıfı mu'iafık görülmeyen Ietanbul yollama müdüriyeti em-
rın ekı curl't romorkör"ne · ı. 29 • e Jul . 929 .. .. u aıt ıı.a7.an paıarlıkla al. caktır. Pua·lığın ilıalt»i 

ıames!ci komi !a?.ar .};ıuııu eaat 1 1~ te koınıs}onumuıda yapılacaktır. ıalip!erin şart· 
'un la ) numu il gorınl" erı ve zamanı mezkı1rda komievoaı.ımuzdo baıır bu· 

ma rı. ~ 

•> + & 
17 • bi.rioci te~rin • 929 sal\t 13,~ da Isparta 

Burdur 
Denizli 
Tefenni • 

17 • • • 929 • 14.30 • 
• ,. 15 te 
• • 15,30 da 

Antalya • • • 16 dıı 
Isparta. Antalya, Tefenni Burdur ve Denizlideki kıtaatın bayv<?.natın htiyacl olıı."l up 
k~palı zarfla '~ •rn ayn. cartnnmelrile münakasaya koumu tur. Her mevkiin yokr.ııdn 
hız.alannda gösıe;ıle~ tımhlerde ihaleleri l spartnda askeri catın almn komisyonund:ı 
yapılaeıktır. Toalıplerın ~loame suretlerini görmek üıre komieyonum\lt& ''e ş1ırtnanıc 

almak ve teklıfnamelerını \ermek iızre mezkfir konusyoı.a muraca&tları. 

~ ................................ ~··-·-···~ .. ~····-····· 
F ~~~.::~~ri~~!;::~.~~;~?.~!~~ .. ~:~!~~~~.~~~~.~j 

r u. ııııısıııırı atı tamırı Kapalı za, f usulılc mlmnkufıı.ya kc n· 
ler· muftur lha:le.ıi 10 teşrini evvel 929 Perıenbe gilnU saat 14 te yapılacıı.k.ır . h ip· 

70~::ır~~anthatıınıbgö1 rmele
1
ri v~ ıartnamede yazılı olan §Ckildeki teminatlarile komis. 

UZU11 zu u ı.ınma an ılWı olunur • 
K :laat ibtiyacı için .1~5~~ k.ilo kuru at kapalı zarf u•ulile ınfinakn~aya konmuş· 
lipleı: ıhaleıı 10 •• Bırın~ı leşcın • 929 Perşembe gUnü saat 15 te yapılacaktır. Ta· 

temiDa~~:~~'!i~y~::~8Jz0danumhauıdabıı 1alınalarları v~,e P~.aınede yazık olan şekildeki 
zır u unnıa ı :wıın uwnur. 

' lnnı ••• 
Faaulya Mili.tan lha\e tarihi Gtini Sa.ti 
Bu'!clir 43330 3-10.929 Pe.rşenbe 14 

Ş6li 
Kapalı zarf 

Noliut ~g~ S.10-929 Cumartesi M 
Bulgur 

60668 
6-10.929 Pazar 14 

Fasulya 7·10.929 Paıarte9i )4 • • 
Nohut = 8-10.929 Salı 14 : : 

Kıtaat lht yacı için be 
1 

. 9·l0.929 Çarşanba 14 c c 

tarihlerde ihaleleri icrra ed:ı~~=1
11 

h•Tll ~ltı hleın ınevaddı iaşe hizalarıada Gösterilen 
rt ınede 1 ı c'-A •lır alıple • 'Ye r oa. 'J!'ll 1 ~an ıek.ildeki te . rın ~artnamesini komisyonumuzdan almaları 

ne koıall)~D rıy~~etıue vermeleri il&u.m~atlanle teklif mektuplarını ihale uatinıltn 

K ıtaıl ihtiyacı ıçın ~ kilo Nohut 8~ur •. 
retile mubayaa edılccek tir. ihalesi 25 1 

ıuıo Fasulye 300 çeki odun pıwırlık su· 

1 
" Tal' J • ey Ul 929 Ç-ar anb .... be.ren yapı acaa.tır. ıp erın ~rtname&ini . il gunu &ıat onbeşten iti • 
·ı k d gormelerı ve "" t d deki teminatları e omı )Onumuz a hazır bul 1 v-r name e yazılı olan şekil. 
• 'b . . . annıa arı ılln ol 

T 
ırabzonda\ı kıtact ı li)DCl ıçın yüz seksen b' . unur. . b d' . ın kılo un k b. . kaJ>&lı urf ~su\ıle mu nya~ ~ ıleccktır. ~nun ih 1 . le ı~k_ ın kılo sığır eti 

beetir. Sığır etiaı.n on. altı teşını e~~l 929 çartanba g~ ı ü 15 ·,terırını cvvel-929 saat on 
Taliplerin i&rtnamCl!i~ı gorınek. -.e ~tırak etmek. uue Tırabzo~d on. altıda yapılaca •tır. 
yonuna mUrııcaatlrırı ılfin olunur. nk.ı satın alınn komiıı-
• • •• • •• • • • •-•••• • • • •''' • • • • •~•••...._ . . -

L Mekatibi askeriye satınalma ko~i~~~~:;~d-;~ ···ı 
..................... ~ , .................... ,. . ........... "io •• 

Sehrl1c 
ICUo 
10000: Arr• 

2000 Te 
m;T 

Aıılc.eri Mektepler için halada muharrer olduğu veçbae 12000 kilo Şııh 
palı ıarf sur tı e tın alın cakt r lhaleıu 25. fv•lu · 929 (..ar~amba günü 80 rıyis k • 
de ~ar~iye Mektebi. >.~nckhanel~ri on ündeki Miinal"Ju rr.~i,~llınd~ icra kılınacakt~~ 
Talıplenn tartname11 ı ın komi }Onumuza muracaat arı \e ıştırak ıçınde hımrla) k. 

Makine yağı 
Kilo 
1500 : ~ttfoli lisesi i~ 
1000 : 1 ibbi)C lllOJllebi için 

• • aca. 

~ 
BalAdaltl nıshallere ait 2500 kilo M ki . ·ı 1 al k lbal i 25-E 1 l-929 Ça a ne ya~ı alenı mOııa'kasa suretı e satın a ı· 

~~:l:rit~~Undeki nuıhlııf mahıu rıadba gUnil saat 15,30 da ~arbiye Mektebı .Y~mek· 
1 

. k . un a ıcra kılınacaktır Tnlıplerln şartname ıçın ko-
mamilra:ıııyo ıııı at nıı 'e ıştıra • ıçıu de pazarlık h 11" d. h lı ı 1 ·ı• ~ l ma a ın c azır u unu mas1 ı llil o nur • 

Mahrna 
Kilo 
15000 • 

5000 • 
~oooo 

Cubuk 
'Resme 

• • • 

• 

' 

Dişleri yfiz sene yaşatır ve çürütmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi be· 
ylzl tır, diş etlerini kuvvetleud;rir, ve kanamaktan men'edcr. Ve dişlerin ara· 
eında kalan tcfessuhatı ve ufuneti ızale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani 
olur. Ağız ga)et IAtü bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağız· 
d n @etecdc. Jıcr türlü hnstahkların sirayetine mani oh • Avrupada birinciliği 
diplorrmlarla mutıaddaktır. En bttyük mftki 'atı atlmıştır. Yirmi kurnşa Hasan ecza 

Merkcs Acentaıı; Galata Köpru ba· 

şınds Be) o u 2362 
Şube Acanta ı. fee·ııdet hanı altı?ıdr 

1 tnnbul 274(1 

Bostancı ile adalar arasın· 
deki seferler 28 Eylül cnma 
ertesi günüden itibare~ yapıl· 
mayacnktır. 

yelkenci ~·apurları 
Karadeniz lük., 'e sür'at poıta11 

VAPUlU 
Pazar 25 

EYLOL 
Günll akşamı Sirkeci nbtı· 

mından hareketle doğru Zon .. 
guldak İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireııon, Trabzon ıürmene 
ve riz ye gidecektir. 

Taf::;ilat için sirkecide Yel
kenci Hanında kain acentası· 
nn miiracatl .Tel. Istanbul 1515 

I 
stanbu\ altıncı hukuk dnire,.inden: M• 
dam Ağatı tarafından Cibalide Gül Camn 

Mahalle inde Fener cadde inde 144 nunıtı.· 
rnlı Hand:ı mukim Simon efendi Aleyhine 
ikame olunlln boganma dııvası ıtmmınca 
Milddeiyycnin i!;tid:ısı beroy tebliğ Müdde 
aleyhe gbnderilmi5 isede ikametKAbının 
meçhul olduğu Mahallesi Hey'eti ihtiyariy· 
ye i \e ınUbo~ir tarafından verilen me~ru· 
hatta bildirUmi§ ohruığla bittAlep Hukuk 
uul Mahkemeleri Konununın 14 din• ı 
Maddeai mucibirce ilinen tehli~ t icrasına 
karar verilmiş ve yevmi tabkitat 24 T&§ 
rini evvel 929 pcrı;enıbe gunu sııat on dörd 
talık ıulınmı o yeymı me:ck.Ord 
M~hıııede h;ızır hnlunm4!0t1. luıumu tebi 
makamına koır olwak w:erc ilan olunur 

1 
tanbul i rn dairesind4!n: Bir deyni mıh 
kümub'htcıı dolnyı ınal cuı eşyayı beıyt 

i bu r)ı·ıı n 28 inci cumartc::i g\\nii t 
uol-.uzdnıı itilınrrn he ~lundo kumbar 
)ok:uşunda Mehtn .. t Edip apartumanı? 
t-irincı kııtt hilm znyede tiAhloca~ı 
ohınur. 

dt,pOEıU. 

Harbi} e mektebi yemekheneleri önündeki münakasa mahallinde icrs. 
k lınac. ktır. Taliplerin şartn me için m11halli mezkvrdaki komi11yons 

miiracn. tlrı ve iştirak için de şartn me.si , eçhil h~-ııarlayacak!arı tJdif 
mekctuplaını santı nıueyyeneaıne kadar münakasa li ahallinde ilmab ·r 
muka ilina.e l.omisyon riya elim:ı vernıelcri ilun olunur. 

t ....... D~~-~~t~~i;;-ı:.;;i~Y~~;;d~~·.. i -.............................. , ........ . 
.............................................. ~··~ 

10000 ietre Muhtelif renkte sancaklık ~lı 1 kl L-l · 2~ 9 929 

I..ııvamerin 
Ten 
6lXl 
90) 

25 
800 

50 
550 

5 

-37W 

<· •> ·:· 
timürll 

Tıhbiye Mektebi için 
Ha)darpa.,s Hastanesi için 
Piyade \tış Mektl'I i için 
llıırbiye '\1 tı tt.bi i .. in 
Hıılıcıoğhı liseai i~in 

Bir gar n mede 

~ Bir artnamede 

Gtllhane Hastan si için ) U'r ş.ı t ed 
Mııltcpe lisesi ic:in ) 

1 1 
am e 

Kulclı lis :ıi ıçııı ) Bir prtn:uı:cıl 

lıallerılc hiz.ı arına. ıı ı}: tarları m ıl arru J7·10 ton Lınemcrin kömilrll 
atı )CU'lı oıdıı u ,e~hı 4 rtcau• 1e (ı'!lrck kapalı :zarf mon k 13 ında 

tal bı zuhur .., ôıcinJ n oa~fı.rlı . .L"lul • 92~ Paıa gunu uuıt l4,30 c Harbiye 
iektel rı e~ ıa cleri önııı deli tılıallı m• hEiu un pıı.z.ırlılda sat n alınac 'ktır. Ta· 

lıpl"t in ı tnamdcri ıçin komı!!Joı: mııracı1aıları \ e ıetırak ı~ın de p:uarlık mahallinde 
hazır bu!uı lmun .lıin ohıı ur • l iye.dt• Atı~ nıe11.tcbi içıo 820 ı 20 eb'ııdıod:ı l 7 adet dı~ ve 17 adet iç lastiği Dun: 

lop \C)3 udi)er uı rl.alı o o • ~ leı i nı n kn .. "tırcrile b<ll'n ohn:-caktır. Ihnlesı 
7-til rini c"d 929 Pazarte i guuü wııt U. ~O Ja Harbiye Mektebi yemekhaneleri önün· 
deki milt r.} ı ı alıntrnJs cra kılın cn1' ıır. Talıp?cı ın şartnamesi ıçin komisyouumuı.a 
ı1111 ıı.cr.nt ı v · tıınk ıçin <le muıuıkıı ınalı:ıil ndc hazır buhıııuınıası ilan olunur. 

ıl l il ı ıçı O Ton Tu,eııan Kvm ıru paz ılıı suretile satın alınacaktır. Pa· 
1.arlı;<ı 26 • ı:) lı'u • 929 PPr;"mb Unu ruıt 15,30 dıı Harbiye Mektebi yenıclt· 

h:ınelorı m\tıdekı ın halli maheue.u .da icra kılın caktır. r aliplerın Şartnamesı için 
kon1ısyonn ınüraca tlan ve iştirak ı.in de patar ık. mahallinde haıır bulunul!IIASl illin 

olııhur. 

föfu.d~;';,~~tıllıılnıa "k~;;;;~:;~~d~~;·ı 
··~ ......................... ..-............... .. ......... . E ekı lıinl ki k.UUıtın iht')aCı ıçin (50'.> kılcı be}a7: pc)nir ile (9000) kilo kuru So-
(;.tn 12-10·929 cumıırte~ı giınu iha elen )apılm 1ı. uzrc ( 20) gün müddetle aleni 

rnunak ı• konulnrn~tur. Tnlip olanların §llrtnamelerinı görmek uıre her giln Te 
yevıuı ihal le teminatı muvakkatelerile ıı.oıni )OD~ Fdmeleri. 
) • Esklı,:t lıırde han ı,ıtoatının ıilıtiyııcı için (18,000) "lo ot 'c (9000 kılo ııaman 

500 • Patiska ) e_aıar ı a ınu e ı ;, • • -
500 nd~t makara tiresi ) Çar an bıı ~aat 14 de. . 

l\liUi müdafaa veklileti deniz kuvvetleri ihti) cı içın epalı ıarfla rmilna~:ı 
vaı olunan ballid3 mıktan muhnrıer malzemey t klıf cdıl fi~tl!ırıu .gn 

1 
gor • .0 

hn cbile nazarlık.la hizalarında muharrer gün 'e sa.' a ı\ a .edılecektır şartıı:mesı uı 
Brmek İsteyenlerin lıer giln ~ e vermek isteyenlf.'rın 'c\ m ıh:ı\ede mulıarre 

ımpaşada deniz satın alma kcııı.lİ ) unut muı c t · , , ,... 

ı ·;;,:·' ~;~::.~.:·;:;::' ;,:ı:~-.:=;::::~:· ;:~ı:: ;;.:;~i0ye İ 
-Ot htambul satınalma komisyouundım: + J _. __ ................. . 

•• .... •• ". ' ......... ' .................. ..-...... 11 19-10-929 

t.: 
em'an 5900 aı\ede baliğ boı çuval muıa)ede il• 8.\tıl ıc.,ktır. • la . 1 • t • ,_,. boların temuıat rıy e 
cumartesi gUnil sııat 14 de ıcra k.ılınacııklır. ı~tın}a ..-.ıp o 

bt rabcr komisyona müraenatlan. lh 1 • . . n k tom•lmu tur. a e 1 

234 
adı>t harıl{ ıtfıl aletı muba}na ı kapl\lı zar 11 m ı ı a ' Ş tu•m ıı i gurmek 
16-1().929 çarş:ınbs gunll ut 14 te · ra kılıııe tır · a . • ı. a crırrnek tt')enl rin 

ısteycnlerin her gıin kom is} o ı mu m ırac u:ırı 'e wuna asay " 1 · "f il d baıc ı;ıu.tiudcn cv'ie • n~arada 
teminatlarını havı teklı mektuplarını ınezkı1r g n e 

1 

merkez eatın .,1.4u4 komisy o:nın:ı tevdı C\ lemelcrı. 

A.li ticaret mekteb · 
müdürhiğ ·~nden : 

• 
t _ Mektçbin ulômu aliye ( lktısat, Şehbvnderlik, Muhasebe 

Banka ve Sigorta ) ihtisas kısımlarına tam devreli lise ml!zunları ve 

mekiitibi aliyedcn v ... • .... bi n d.:tc.. ı d .... ~l ... r. . 
2 _ Yüksek ticaret kısmına, ortamektep mezunlarile JiselenD 

i · ıci devr~lerini bitirmiş olanlar ve bu derecelerdeki musaddak 
mekteplerle meslek mekteplerinden müracaat eden mezunlar. 

3 - Orta ticaret kısmına, ilk mektep mezunları kayıt ve kabul 

eclilmektedir. Kayıt müddeti 30 • Eyh'.il akşamına kadar devam 

edecektır. 
. ve (20,000 kilo arpanın talıbi çıkm~dıı;,rından 7 • .,ıo • 929 pa art !i gunfı ıhale

lerı Y2P' l!nak üne ) enidcıı (20) gU11 mGddetle alen.i munok asa) a konulmuştur. 
Ha,a kıtantının ihtiy cı için (160.00o) kılo rknıeğin 9 • 10 92!> ça• aml>a ~~)il ~nC .. lı '- rf u ulile saat (14) de ihalesi yapılınak iızre 19 • 9 • 929 dan itibaren D • · ıf • • } } f k • · ıteSI• 

gun muddctle ınUııakıı:;aya konulmuştur. . aru unun ıu Ul'\.. a u 
la : - Hn\ıı kıtan\ınm ilıtı)acı için (55,000) kilo m~ ''e (2000) kılo ç~rıı odun· 1 umm ıi kiitipliginden: ~ • lO • 929 çnl'§llmba günU aleni suretle ihale edılmek nue (.ı.O) gün müddetle . ı 
~illİkad y~ lı.onulmu tur. Tıılip olanların prtııamelcrini görmek üzre her gün ve yevmı 
ı a e er apalı zarf ve tcmiııat ııkçelerile koınııyona gelmeleri. 

H k k h j h k k Je 
ve iktisat gurupları müderris 

u u u usus ye, u u u amn 1 
• • 'k" 

A kert Mc te ler için balAda muharru old~ v . palı zarf uretile satın olımıcııktır. lhale•i 25-EyluT.929egÇahile 20000 k.ılo Makarna ka • 
• • .~ rpnba günil aat 14,30 da 

H nva kı a t nm ihtiyacı i 'n ( 6.000) kilo aığır , 0 (50000) kilo k un etleri kapalı 
zarf u 1 le milnoko 'a on lar k yevnı ıh e taliplerin teki klerı ~al M. ~~. 

\ eklletı cehle ııce p:ı ali g rul nekle bir baft& müddetle ruunaka~ temdıt cdıloııo 
\"C yevm ihalede talı pi ın lıf eylt>dlkleri ıı: t )İn \ eklletı ce lec pahalı ortil· 

melde 21·9-929 tarihiııd n ıt ren L r a' ıartıııc'ıt ı-a rlıkla 1 n (; n ıın ·al lerın 

li l
'kl . .. h 

1 
b 

1 
du~undan w n tarıhınden ı ı ay sonra ya-

m av n 1 erı mun a u un ı> l · •t• · f k' 1 

l 
. b k . t h girmek isteyen uın şeraı ını a u t 

pı ec mu a n a ım ı anına 

her r.ıün kon İS)On 

l ın den o r hmelerı be) n olun r. A skerı Mektepler ıçın 700000 kilo arpa ka al f · •hnacaktı Münnkasası 26 eylul 929 P ıbzar . s~retile satın 
perşem e gunu saat 15 te 
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sa ·uv rubu Kansızlık.. ademi ikt&dar, sinir, vere~ 
Siraca ve kemik ha.stalakla::"ana nafidfr• 

Haı.s~p .. ecza .,~~~pos-u._ 

il 
ur 

• 

Doç kam yonun un her porçası, azaıı1i s11rette day.~n"r>!'l l ç opm ·x 

kilde imal edilmiştir. 

En fena yollar, arızalı yokuşlar, fOO( un mebz11l l(uvvet 
ve sağlamlığını ispat ettiği sahalardır. Fre11lerde inkişaf eden 
beygir kuvveti 60 tır. Buna rağn1en benzin sarfiyatı, hayret 
edilecek derecede cüz'idir. 

Sür'at bu boyda bir kamyondan · ümit edilmiyecek derece 
j_azladır. Akseleratöre ayağınızın hafif bir tenıası koca kanı
yonu tenezzfth otomobili hafifliğiyle ileri .sürecektir. Kam
yonda sür'at ne olacalc deıneyiniz: Fazla sür'at, fazla sefer 
yapmak imkanı ve biıınetice fazla kar demektir. 

Nakliyecilik yapma!( istiyorsanız, . hL1nun lcarlı 
.ılmasının )1alnız @( l\:amyoı1iyle mümkün 
unutmayınız. 

Turki~e için umurni vekili: 

bir şekil 
olacağını 

Kemal Halil, Mehmet Rif at ve şürekası 
İdarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddesi No 168 
Telefon Beyoğlu 742-743 Telgraf: Tatko 

t. ·ıı Garaj ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğlu 1755 

: ı 
••• ••• 

Taşra. a.ca.rı.t:a.ları : • 

. Ankara : Zabıtçı zade ve şeriki l 
: l\'lalımut Celalettin hey l 

Diyarbekiı·: Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 
İzmir 
Kayseri : Muhaddis zade Alim hey f Bursa 

1 Samsun 
Adana : Muharrem Hilmi hey f Gireson 
Gaziayintap: Güzel hey zade Hasan hey $ İsparta 
TRABZON : Hacı Abbas ve ınahtunılf'n l Ç l\'f alatva 'il , . . \l!ıl~~:#\iro fftf.<l4J~ı?FJ;1Q'>f*M~'l!W•""" '""";.. --.,,,-,- "'• , • ~_:::~ 

Edip beyler. 
: Nasuhi Esat bey 
:Esat efendi zade Seyit Bilal B. 
:İşmail zade Vahit ve şiirekası 
: intibah sirketi 
: Badılı z;de Tahir hf'v 

LCKS 
İnce çamaşırınızı muhafaza eder 

fnce çamaşırınızı yıkamak için LÜKS kullanmız. iki defa fazla dıf 
,. nır, LÜKS çamaşırlarınıza tazelik verir, çamaşırları ovmak laııl 

değil, çünkü muzirdir. LÜKS tehlikesiz ve mükemmel surette teı:oiıd11 

Yıkagıhınız ince çamaşırlar için LÜKS kullanınız. 

LUX 
t!VEP. nontv,, UM!Tm 
101\T SU><LIO.HT. il<OLAND 

M•l,.!I lt•ts• 

Zonguldak yülisek maf 
.. den mühendis meli.te
hi müdiriyetinden: 

Zongoldak Yüksek Maden Mühendisi Mektebi, 
leyli meccani ve tahsil müddeti dört senedir. Birine 
senesine mi.iıılıasiren lise mezunları kabul olunur• 
Tedrisat 1 TeşrinievYelde başlar. Girmek isteyeıı 
kse mezuuJarı, mektep miidiriyetine bir istida iel 
beraber, lise şehadetnamesi ve\·a muvakkat tasdik 
nan1esi 6 foto, sıhhat raporu 've nufus tezkeres~ 
ve aşı şehadetnamesini göndermeleri ve adreslerini 
bildirmelidirleri. Kayt müddeti ı2 Teşrinievvele 
liadardır. 

+••• •• • • •• şŞl - Osman Bey •••••• • • • • 

. i Tü•k!!.!!'~!.!!!!!~unu•.1 +i Tnlim ve terbiye heyeti yeni teşkilata göre en değerli ve 
mütehassıs muallimlerden teşkil edilmiştir. 

Ana sınıfına Kız ve Erkek yavrular kabul olunur-

... Her gün kayıt yapılmaktadır..., 

Pazarlıkla arpa saman 
Şehremanetinden: 415316 kilo 

arpa 398898 kilo saman pazar
lılçla satın a]ınacaktır. isteyenle
rin 24 eylul 929 salı günü saat 
on beşte teminat akçelerile bers: 

her levazım 111üdirliğine gelmeler• 

Kız ve Erkek Ameli hayat 
. mektepleri müdürlüklerjndeJl: 

Yeni talebe kayıt VI! kabulıne başlanmıştır. Kayıt günleri cuınaf~; 
! pazartesi, perşembe saat 10 dan 12 ~-e, 13 ten 1_7 ye ~a~ardır. Ta ;,ki 

· ı kadrosu mahduttur., .z~manında mur.~c~at edılmesı lazımdır. nile• 
talebenin nihayet eyıulun 19 uncu guııune kadar kayıtlarını ye 
meleri mecburidir. Aksi takdirde yerlerine yeni talebe alJPaca~~~· 
Birinci sınıfa ılk mektep mezunları alınır. yukarı sınflara girmek;/~ 
yen lise ve orta mektep muadil sınıf talebesi gireceği sınıfın altın • 
sınıf derslerinden imtihan edilir. k ı· 

Kız Ameli hayat mektebi Saraçhane başında Münür paşa 011 

ğında. Telefo, lstan bul: 27:11 
30 Erkek Ameli lıavat mektebi Cağa! oıtlunda Telefon Is. 36 ----

" = ""' _ ... -= ............ = ........ ---- --- ---
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