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iNSAF BE YAHU! 

• • "Kadriye,, H .. 

Mü.stantik Hikmet 
Bey hakkında 

tahkikata başlanch · 
Kadriye hanımın lz:mirde beraet 

ttıneai llzerine bu vak'anın tahkika
bna yapan meşhur müstantik Hik
met beyin tahaı etrafında bir takım 
neırlyat ve dedikodular olmata 
başladı. Bu hOcumlarda, Hikmet bey, 
•atandaşların şereflerile oynamak gib 
ağır itaplarla muahaza olunuyordu. 
Bilhaaaa fz:mir ıazetelerinin yaptıj'ı 
ağır netriyat üzerine, kendiıine mü
racaat eden razetecilere, Hikmet 
bey, dava açacajını ve aleyhindeki 
dedikodulann he1abıaı mahkemede 
soracağıaı ıöyleyiace meı'ele daha 
ziyade ehemmiyet kuanıyordu. 

BilhaHa, ıon zamanlarda , adli
yeye aidenler, Hikmet beyi , tanı

lıkl~nna, mGteeHir blr liaanla , bu 
.e9rıyatta11 ve açacatı davadan 

anır ıtemeu artma ıresmı 

Nişantaşında iki muhtelit 
ilk mektep inşa ediliyor. 
.. 

DÜNKÜ TEMEL ATMA MERASiMi 

ldareyi huauaiye bu aeae .. h. 
rimizde Aari teaisatı haiz 22 aek
tep intaaına karar vermif ve bunun 
için bGtçeye 1290000 lira tahıiaat 
koyauıtu. Bu mektepleria l11taaı
na peyderpey ba91anılmaktadır. Bu
nlardan birinin de dün Nitantat~ 
ında 5000 artından ibaret olup 
Mani zadeden aabn alınan araa 
llzerlade temel atma reıml 1tinl 

' •mittir. 
leraaim aaat 10 ela baılamıt ve 

\ı .. ayet, Emanet, Maarif Fırka ve 
Matbuat erkanı ile lıtanbul Meb'ua
larından Abdülhak Hamit, Ziya, Tev
fik Kamil ve Hüıcyin beyler bulun
nauılardır. Vali bey luaa bir nutuk 
irat ederek demittlr ki : 

- "Seaelerdenberl maarif ihti
yacını takdir edlyoruı. Atiyen de 
bu Jhrlyacı temin edecek vesaite 

laer vakit tevea1ül edecetiz. Temel 
atmak t~nefini ihraz ettij'imden 
çok memnuavm.11 

Bu arHda 11 derahaneli ve 450 
kiti talebe iatiap edecek ve bir bo
tlru• kata ....... ildter kattaa 
•Clrekkep iki mektep lata edile
cetiadea, Vali Bey nutku mGteakip 
her iki mektebin temelini aynı 

zamanda atmıtbr. mektepler muh
telit ve 5 aınıfhktır. Ancak her aı
nıfın bir de tubeai vardır. Meraai
me mahalli halk ile civardaki 15in· 
el mektep te lttirak eylemiştir. 

MübadeDede 

Dün hararetli, 
şiddetli 

bir içtma oldu 
Mübadele komlayonu dGn aaat 

11 de umumi bir içtima aktetti. Ko
nıiayoaon kitibl umumiliğine tayin 
edilen "Wurf Baim ,,in memuriyeti 
taldik edildi. Komiayondaki yun&alı 
ıaemurların tepdiU meaeleai mevzuu 
baba oldu ve bu me1'ele hakkında 
heyeti murahhaaımmn fikri dialen· 
di. Bu vadide bir mGddet münakqa 
cereyan etti • Neticede mu'elenin 
bürolarda tetkikine karar verildi • 

Latvedllen takdiri kıymet beyc
tlerlae verilecek tu•iDat bakkıDda 
4Qoc0 bOronua kararı mQttefikan 
kabul edildi. Bundan ıonra evvelce 
verdijimlı Ud nota ile bu no -
taya Yunanlılann verditi cevap 
mOıakere edildi. 

Tarafeyn araaında çok tfddetll 
ve fevkallde mGhim mGnakatalar 
cereyaa etti. YuaanWar teahbiltl•· 
rini ifa ettiklerini iddia eyledi. 

Heyeti murabha1amız bu iddla-
lannın veıaikle tevaikini ve iddia 
edilen emllkia liateıiain ibrazıaı 
talep etti. Yunan murahbaaları bu
na muvafakat ettiler. TarafeJnİa 
iddiaıının ikinci büroca \etklkine 
l; bu cihetbı puarteai aktedilecek 
lfllmatla teknr mhakqaama ka
rar verildi. MGbadele komiayonu
nun 930 aened bidayetindea itiba-
ren Yuoanlataaa nakline ve nakil 
hakkında evvelce verilen karann 
bu auretle tatbikine geçilmeaine 
dair murahhaalarımıı tarafından 
vuku bulan teklif heyeti umumiye-
ce kabul edildi. 

• MOST ANTiK. lilKMif' BE y 

babıeder rlSrGyorlardı. Mes'ele bu 
mecrada iken, dün alınan ve mev
·~k oldutu anlaıılan bir haber üze
nnB~eni bir aafhaya girdi. 

Nihayeti Ağnr cezada 

! Ltif dan işe Katil Ali 6 sene 3 ay ağır 
keçe~km~yiz? hapse mahkü~ oldu! 

letind habere nazaran adliye veka-
en verilen b' • - · Kadriye h ar emır uzenne 

yı ınllatan:kıH'kem'eleainden dola
tahkikata b••l 1 ınet bey hakkında 

-. anmıttır B h b • 
alınca diln milatantik .H'ku a erı 
bulduk ve: 1 11ıet beyi 

- Kadriye hanım tahkik 
ailealle hakkınız:da bir kaç g~tıd ve
bcri tahkikata ba,landıtJnı h bn
aldık. Doğru mudur? diye sorduk' 
Verdiji cevap fU oldu: · 

-"Kadriye hanını tahkıkatı ve
aileıile hakkımda tahkikat icrasına 
baılandığını ben de aizin gibi ha. 
ber aldım. Fakat henüz benden bu 
huıuıta birıey sorulmadı. Me11'ele
nln mahiyetini de bittabi bilemi-
mlyorum. Yalnız ıurasını söyleye
yim kl, ben, kanuni ve vatan! ~a
zifemi derin bir iıtirahab kalp ıçın
de ifa ettjm, binaanaleyh bundan 
dolayı blr ıuale maruz kalacatımı 
hatırıma bile retirmek iıtemem. 
Mahkemenin maznunlar hakkında 
beraet kararı vermit olmaaı biz:im 
bu tahkikatta ıöatermit olduğumuz 
haaaaaiyet ve itinanın ehemmiyetini 
ltüçültme:ı. 

Aleyhimde yapılan dedikodu· 
fara ehemmiyet verecek kadarda kıaa 
görütlü detilim. Vazifemi yaptım 
ve muataribim. ,, 

Vekaletin listeden 
çıkaracağı tabiler 

Ankara 36 [A A] 
Maarif vekaleti, koıniayon fi~ta-

nı beklemeden kendi kendilerine 
fiat ko~up kitapla~~· aatılıta çıka
ran kıtapcıların ııımlerini reamf 
listeden çıkarmata karar vermittir 
Bu husuı bir tamim ile bütün ma: 
arif idarelerine bildirllerek bu nevi 
kitaplan n iıimleri iıtenmittir. 

Yunanlıların, verdiğimiz cevabi 
notaya gelecek hafta cevap vere
cekleri anlaşılmaktadır. Cevabın bu 
kadar geç ıöndermelerinin aebebi 
telgraflara göre Venizelosun avde
tini beklemelerinden ileri ıelmek
tedlr. 

Maliye vekili Şilkrll Beyin ,eh
rimize avdetini müteakip yunan 
emlikine vaz:'ıyet muamelesine baş
lanacağı rivayet edilmektedir. Aynı 
zamanda Anadoludaki yunan emla
kine ait varidahn gayri mübadillere 
terkolunacatı da söylenmektedir. 
dık Gaz:cte~erinkde aleyhimize yazma-

M fey . ıra mayan, müzakereleri 
yutemadıyen sürüncemede buaka 
unanlılara karşı fİmdTk b' n 

~.ğimi~. en müe1air tedbir 'h:~ı~e-
6 .. na gore çıkan riva ti u
etmeaini ve lifı bıra~e nb' teeyyGt 

·ı . ıp ır az da 
işe geçı meaı~ temenni edelim ı 

r~.~~~~:~ 
dolaıabahçe sora~ ındaki me

sai duireleı-indc meşgul ola
rak hiç bir tı.rafa çıkmamış

lar ve akş~m sarayda istira- ı 
bat hnn1rmuşlard1r. ._..,,_,.,,.;,,,,,.-

s-=Cumartesi de 
maaş verilecek 

Zat maaştan muhaaebecilifrinden: 
Arkası alınamayan Eylul, teşrini• 

evvel v~ tetriniaani ~29 üç aylık ma• 

b
at tevzıatı Cumarteaı ıllnü de fU• 

elerde yapılacakbr. 

ALI NUMANA DON KARAR TEFHiM EDiLiRKEN 

r opanede bir kahvede Sabri ia
ı..ınde birini öldilren Ali Numanın 
muhakemeai dün Atır ceza mahke· 
meainde bitti ve kendiai 15 aene 
hapae mahkGm edildi. Ancak mak
ttlliln katile sopa ile vurmuf ol
ınaaı eababı muhaffefeden addedi
lerek ceza11 6 aene 3 2y atır hapse 
tenzil olundu . 

Anasını öldüren! 
Beykozda ~na11nı parasına tama

an balta ile öldüren 17 yqındaki 
~~~ Ahmedin muhakemesi dün 

Atır ceza heyeti hikimeai bu ana 
~atlllni idama mahkGm etti lae de 
d eaüz 18 Yatını bitirmemit olmaıın• 

an cezaaı 10 ıene atır hapH ten• 
zil olundu. 

Geçenlerde Trabyada Çilek 
tarlaaında Hızır iaminde bir hemıe· 
risini öldüren Rizeli Alinin muha
kemuine dün atır ceza mahkeme
ılnde bıı!Jlandı. Okunan i.atiata.k ev-

kına aaaaran katil Ali, memleketin
deki kudeti Abidinia ölilmllne ae· 
bebiyet veren Hııırın bir reqııini ele 
i'eçirmiı ve latanbula relerek burada 
onu bulmuı ve nihayet bir yolunu 
bularak Trabyaya ıötürmüt ve or
ada kafaaıaa bir demir vurarak 
3Idünn61tilr. 

Katil Ali bütnn bu ltfrafabna 
ratınen mahkemede i11kir eylemek-
tedir. Şahitlerin celbi için muhake
me ta'lik olunmuttur . 

Cemal HüsnüB· 
yarın geliyor. 

- .. Ankara: 26 [A.AJ 
Maarif "Nklli Cemal Hllanü bey 

refakatinde vekilet müatefarı ol. 
dutu halde yarinki trenle Iatanbu
la hareket edecektir. 

EZILIYORUZ!s:-. 

l lER GÜN OTOMOBiL ALTIND ' 
B!RKAÇ Kişi EZiLiP GiDİYOR · 

• • • 
Elhıizdeld ıazetenio, - hanıiai 

obaraa olaun - iç aayfaauu açınız, 
ubıta ıGtununa bakınız. Otamobll 
kualaruun, dayak, cerh, ıirkat, inti-

har, hüliaa ıündelik bütün poliı vuku 
atının yekununa müsavi, hatta faik 
bir yekun tuttutunu göreceksiniz. 

Her pn bir kaç kurban, kadın, 
fOcuk, bir kaç kiti mGthit makinenin 
ayaklan albnda hurdehat olup ıi
dlyor. Dünyanın biç bir tarafında bu 
kadar çok otomobil kaz:uı olmaz: ve 
biç bir şehirde otomobil yü
zünden bu kadar çok inaan ölmil-

yor. Sabahleyin evinden gülerek 
çıkıp itine ıiden bir z:avalhyı, daha 
evinin köıeaini dönmeden, otomo -
bilin biri yakalayınca altına alıyor, 
parça parça edip bir tarafa atıyor l 

Her nevi haatalıtın çaresi var, 
fakat bu bellnın, ıehir halkına mu• 
aallat olan bu afetin çareai yok. 
Evet, afet diyoruz ve mfibalita et-
miyoruz. Hatta hiçbir afetin, bu 
medeniyet aannda, bir şehir için 
bundan daha f az:la bir tehlüke teş
kil edebilecefine kani bulunmayo
ruz. Acaba latanbulda Veba haata
lıtı olaa bundan dahamı zararlı 
olur? Oda gllnde bir kaç kişiyi ıö
türür, bu da götürüyor 1 Şu var ki 
onun vebadır dıye çaresine bakar-
lar, buna i•e, galiba otomobildir di
ye, aldıran yoktur! 

Halbuki verıiaini verdiğim ve 
ıahibi oldutum ıu aokakta,sahahle
yin evimden çıkmış, itime giderken, 
kimaenin beni eımete, çiğnemete, 
öldürmete hakkı yoktur. Neredeyiz? 
Dat batında mıyız? 

Her ıeyin bir çareıi olmak icap 
ettiti gibi, artık anormal ve caniya
blr hal alan bu otomobU kazalan
aın da bir çarui olmak laz:ım gelir. 
lı lıutlıtında ve firma bollutunda 
herke1in ıoför oldutu bir devirde 
yaşayoruz:. Bunların hepainin otomo
bil kullanabilmek hil~erleri elleri'!
deki veaikalarla sabı~e vay hal.ı-

i 1 Çünkü bu ehlıyetnamelerın 
m ze .ld' .• 

k liyle aık elenmiyerek ven ığını 
J;:ce biliyoruz. Otomabil kontrol 
eclllmeıı:, toför kontrol edilmez, eh
liyetname kontrol edilmez ve insan
lar • Ek.eriya bu yüz:den, hazan da 
kendi ahmaklıklarından! - ezilip gi
de.ler. Bilmeyiz ki Şehremininin 
aaaik ve haaaaa ruhu bu mütemadi 
kazalardan muztarip olmuyor mu? 
Oluyoraa neden hiç bir tedbir alin
mlyor, bir 1rün memurlannın başına 
ıeçerek bu katliama "paydos!,, bo
ruıu çalmıyor! 

Otomobil altında ölmekten bık
tık: .. 

lrısa.f be 
yahu! 

Seyahat esnasında ba~lıcl 
eğlencem , o bin bir cluae 
mensup ' 'e her gnn değiıen 
seyyahların halini ıeyı,-etmek 
oldu. Y • A vrupada •eyüate 
yalnız budalalar çıkıyor veya
hut 9eyahat Avrupalı adamlan 
budalalaıtırıyor. 

Yeni bir iskeleye, bir gara, 
bir şehre vardık mı, v•puru, 
şimendiferi dolduran kadın ve 
erkek kalabahğı, hemen kart· 
postalcılsıra hücum ediyor ve 
berkeı bir köşeye çekilerek, 
etrafnaa bakmaksızın, acı}"ip 
bir sıtmanın harareti içinde, 
bütün bir .. til,, nun mnrek· 
kehini, saçma l!iıipan satırlar 
halinde yüzlerce kartın beyu
lığı üzerine düküyor. Bu kart
postal yazmak yarışında, me~· 
leke tte bırakılan en ehemmı· 
yetsiz muarefeler bile seyyah 
gözünde bir dostluk kıymetini 
alı)or. 

Hele "Kodak,,, seyahatte, 
nice baya~ılıkların tesbiti va· 
sıtasıdır. Ber dai köşesinde, 
her dere kenarında, her kaya, 
her ağaç altında lıirihirinin fo
toğrafıııı ahı?akl.a ı~eşgul, m~
hakkak çirkın hır çıfte teıaduf 
olunur. Bu resimler, ancak 
dönü~te do tlara ve akrabalara 
••msalsiz bir maceranın vesi
kalaırı ~eklinde gö~terilmekten 
bika biç bir mak atla ~ekil
oıiyor. 

Seyyahın saflığı 11 Venedfk,. 
şehrinde aznmi derece vi bulur. 
Veuedikte " anl\1ark~,. mey· 
danının aç gözlü FiR) ısız güver
cinleri ,·ıu. Bunla r yemi insan 
elinde yiyecek k adar alışkın· 
dırlar. \ cııed iğe her uğraran 
seyyahın , mutlaka elinde' 
omuznnd a" nn \ 1 arko .. nıe~ da· 
mnm bir iki ıri: , erciuile foto· 

l""' • ' i .. 
ğraf çektirme i iid t• ttır. •uz· 
lcr cc fotoğrafçı. '1e)') ahl!'r.'n 
bu güliiııç merakı He gcçımr. 

Belli ki geniş lıir kıa"amn 
yollı:.rı üzerindt altt:" a lıiy sı . 
yalıat edt~n hu ı ... ~filclf'r, .J,e~~a 
~ıemlcr, h.,~l~:1 JU '1nn la ı gor
::ıek için değ il. sadece mcıu
kl"ettr kalan do tl orı ' e nkı·a. 
balnrı h •tsctcc-n çRtlntm~k Z t'Y• 

kiui tatn:ak üzr e ) tıJmz kart
postal yolalııwk ' (• fotog ·.af 
çektirmek için •Jo lut>ı) cı·. 

Ahmet HASiM 



sceee 

Silahsız harp 
Bund tara yüz yıl e\·vel [ 14 

EylQl 1829 ) Edlrnede imı.a edile 
bir muahede Rusya He Osmanlı 
devleti raauada on alb aydanberi 
devanı ~degelea harbe nihayet ve
riyordu. Bu muahede Navarin deni:t 
harbi ile batlayan Yunan istiklnli 
hareketirıin itmamı idi. 

Büyük devletler, Rur;ya, fngiltere, 
Fransa bir taraftan, "Ethniki Eteri
)'• denllell milli rom cemiyeti 
bir taraftan bu gayeye çalışıyor 

lardı. Etenya, hali resmen mevcut 
mudur, değil midir, bilmem. Y alm:ı. 
ıürrıyeti, evladı, torunlan pek çok 
lirerniş ~e her d: ··ra kök saimı~tır. 

Mübadele ifleri bitır\yor. Tür
kiye hukukunu müdafaa ediyor. 
"Yavuz., mükemmel bir hale geldi. 
Türkiye her itinde canlılığını gös
teriyor. Buna nuı) dayanılır? Ba
kınız bizim bu diriliğimize kar~ı 
Eteriya veya halefleri ne yc;pıyor'nft. .. 

Aınerlkada yarım milyon )Unanlı 
vu; Mııırda bu ırkın kuvvetli ko
lonileri mevcuttur. lngilteredc , 
Marıilyadn, Hindiatanda, Ahikada 
bulba her yerde rum kümeleri 
bulunuyor. Bunlann cü nlesi mü:ı.
mln bir propagandaya girişmişler. 
Bulundukları yerlerde gazetecileri, 
mabafili, ıl~st ricali ifsat ediyor
lar. Bunlar mütemadiyen yanlıı h -
berler ye malQm t veriyorlar. 

Parola ıu ı Her rum bir ecnebi 
Re ,&ütecek olursa, mutlaka, ha
mlyyeten, twkler ve Türkiyf' nley
hlnde llrkin bir şey söyleyecek. 

- Duydunuz mu, azizim Mi ter 
Jackson? Bakuuz 18 Eylul nüııha
ıında .. Eleftheron Vima ,, ne d;yor: 
" Jıtanbul maarif eminlikinden ve
rilen e•ir iizerine rum çocuklan 
kilise havhlannda dolaşamıyacnk. ,. 

Maarif emini bir emirle, orfo
dolu yortularının miktarını ekıılt
miş... Fe ıüphan Allah! Bittabi bun
lar beseyandır. Lakin bizi hiç bil
meren bir amulkabnın kafası bun
larla dolar, belki de tiıer. Bir düş
maa daha kaı.anırn:. 

M. Veni:ı.eloı bz. bir büyük ec
nebi ile ıörüştü~nde, faraza söz 
türk iakitabına te.ııllOk ederse ne 
yaparmış, billr misiniz? Hiç bir
fCY söylemez, yalnız. gözlüklerinin 
altıadan bir az gülümsermiş! Bunun 
manası olsa olsa: - Kırk yıllık 
Kini; olur mu Yani? dir. 

- Tatavla biçarelerine bir çent 
iane, lu tfenl Koskaki, Chicngoda 
pek büyük bir bankadan bir mete
lik dileniyor. Maksat iane değildir. 
Bu mnna.sebctle iftiralarla dolu bir 
aJay gazete nüshasını bankere ve-

)'iyor n okutuyor. O gazetelerin de
ğeri belki yüz çenttir. 

Buradan Atinaya derdesti ifJE.s 
blr rum bakkal hicret etse muhbir
ler etrafını sarıyorlar: 

- Pnndelaki 1 şu hik~yeyi bil
'1İyor muıun? 

- Hayır. 

- Nasıl olur? Türkiyeden ge-
liyorsun da bu mezalimi bilmiyor
.sun? Hiç olur mu? 

- Evet, evet. Bu vak'a Tatav
Jada değil, Sinem köyünde olmuş
tu. 

ras kalmıştır. Kavg~yı bot geçin
ıneğe dainıa tercih ederler. lstiklil
den sonra memlelcetlerinde kalan 
türkleri 11a11ıl kül ateşinde yavaş 
yııvaş imha ettilerse elleri, kolları 
yetmedik! türklerin haysiyetlerini 
de, i~te, öyle, dünya nazaruada im
ha etmeğe yelteniyorlar. 

Şah.ııan görüyorum ki bu millet
le aamimiyet tesisi muhal cicrece
sinde güçtür. Hukumetimi:ı. elinden 
geleni ziyadesi ile yaptı. Yunan 
kabinesi tıpkı, Lehistana kafa tutnn 
Lıtuanya ba vekili Valdcmaras'ın 
mev ir.·fodir. Bu takdirde yapıla
cak şey mümkün mertebe bu mem
leketle :ı. münasebette bulunma!<
tır. Y etıniş devletin içinde varsın 
bir tanesi -tek bir tanesi- ile ahş 
verişimiz olmasın! Muahede tanı· 
mazi r, mantıktan anlamazlnr; öı
lerini tutmazl. r; her gün, dünyanın 
her yerinde, aleyhimizde en kötü 
propngandıılarn baş vururlar. Zaten 
1 ır çıkarmak yunanlılann kadimi 
adetidir. En p lak devrinde bile 
eski yunan çeh"rleri, Atina, iıparta, 
Tebe biribiri ile harp halinde idi
ler, dostluğun kıymetini bilmezlerdi. 
Ne yapalım? komşularımıım mizacı 
böyle. Ce al NURi 

Dzm ~.ır©'le 

B0

r • 
'reı11aı 

" ll1es 'el esi 
iz.mir gazetelerinden : 

Tahriri ınü akkaf at hataları ve 
verginin f hiş olup olmadığı hak
kında tetkikat yapmak üz.ere eh
rimize ge!miş, buradan istanbula 
gitmiş olan Maliye Vekaleti müdir
leıinden Kenan Beyin tetl.ikat ne
ticesı anlaşılmıştır. 

Kennn Bey hu tetkiknb ve ne
tice hakkında hiçbir şey söyleme
miştir. 

Haber aldığımıza göre muhtelif 
şekilde yaptığı tetkikat, Kenon Beye 
göstermiştir ki hmirde tahriri mil
sakkafatta hata vardır, bu yüzden 
müsnl·afat vergileri fahiş miktardır. 

ViUyel idare Heyetinin buna 
dair vermiş olduğu iki karım:ı ıu

retlerini de almış, götürmOştür. 

Ank"ra'dan nldığımıx malumata 
göre M<lliye \ ekaleti de bu nokta-

yı kabul etmiı olduğu içio Kennn 
Bey tetkikat raporunu ~erince tah
riri müsakkafat unıumi tadilatı 

için hmir Vilayetine 1.iıı.ım gelen 
emri gönderecektir. 

Yalnız yeniden tahriri müsakka
fat yapılmıyacnk ve · stidalar üzeri
ne tetkikat yapılarak tenzilfit kabul 
edilecektir. Hata) rın tamiri, f ahit 
müse.kknfat vergisinin tenzili için 
her müke1lefın istida vermesi lir;ım
gelecektir. İstida üzerine tadilat ko
misyonları tetkikatını yapacak ve 
tenzil kararını verecektir . 

Aydın elektriği 
fzmir, 26 [A. A) 

( iEmeınette ) 

Halkın il1tiyaçları-
I k .. ' nı an amaA ıçın .•. 

Emanetten aldığımız bir habere 
göre zabıtai belediye memurları 
halkın ılıtiaçlarım tcsbit ederek 
merbut bulundukları belediy~ mü
dürlükler'ne bildireceklerdir. Ema
net, bu urctle lııılkın hakiki ihti
yaçknnı · r nmiş olacak ve ona 
göre bir • liyet programı çizecek-
tir. • 

Emanetin halkın ihtiyaçlarını 
öğrenmesi ıçin zabıtai belediye me
murlar nın tctkikatına ihtiyaç his -
aetm · ariptir. Halkın ihtiyaçları, 
şikayetleri göze çarpacak kadar ıöz 
önunde değil midir ? 

10 /,işi geldi! 
Emanetin yasofyada açtığı ki· 

msesizler yurduna nihnyet 10 kişi 
nıüracadt etmiştir. Kıtıo taliplerin 
çoğnl:.cağı zannediliyor. 

Ada çaınları 
Ada çamlarının ıslah e idaresi 

20 sene müddetle ve hey'eti vekile 
kararile emanete devredilmit ve bu 
husustaki karar dün emanete teb· 
li~ olunmuştur. 

Yeni pil akalar 
Yeni yapılacak numaratajda is

timal edilmek üzere birçok numa
ra piliil-af ım im~l ittirilmişti. Bu 
nümunelerd~n cm netçe er. aye ola
nı tr.rı.:ih edilml4 ir... Bunların ya
kında imaline bn lanacııkbr. 

c "nn~Ve~ __ e_) 
Brış nıü_fetti§Ulder 

Mülkiye müfettifliğ'nde yeniden 
bazı tebeddülfıt yapılmış ve üç baf 
müfettitlik ihlas olunmuştur. Bun
lar da Hadi, Hiisnü, Müfit ve Sabri 
Beyler tayin edilmiştirı 

Silivri ~·aynıakanıı 
Silivri kaymakam gına tayin 

edilen Memduh bey vazifeye bnş
lamıtbr. 

Gaz yalrarı nıotorleri 
Gayri sdf,i gaz y&kan motor er 

hakkında tetkikatta bulunmak üze
re Parise giden İktisat vekaleti 
alô.tı ıinaiye laboratuvan şef· Es
at bey dün şehrimize gdmiştir. 

A-fuaınele vergisi 
Müessese sahlpleri muafiyeti res

mi tevzi edilmedeıa muamele ver
gisi tahsiline itiraz etmekte idiler. 

Defterclarhk bu şekilde tahsila
tın kanun iktiznsından olduğunu 
a1ii1rnclnriara bildirmiştir. 

1"'acirler "ınizin vaziyeti 
Ticaret odası Türk tacirlerinin 

umumi va:ıiyetini tetkik etmektedir. 
Oda bir:nci ve ikinci sınıf tacirlerin 
va:ıi) etlerini şayanı memnuniyet 
bulmuştur. Şimdi üçüncü •ınıf ta
c"rleriu vaziyetleri tetkik edilmek-

Haber eri ~~o ~;?ğ 

··-------------------~ Beledlyecııeritl 
seyahati sli 1 r Mü'lk:efeırırnlk. ) ------~_ı_-m! Darülbedayiin 

Dün gece, fstanhnldn, Opera si- kış temsilleri 
nemnsında, ilk defa olarak sesli 
film gifstcrildi. Ayl&rdanberi dünya Darülbedayl bir te,riniavvelden 
sinemacılık a1emini gürültülerle dol- itibaren kışlık temaillerine baolıya-
duraa aeali film icadının halkı- cakhr. Eskiııi gibi sala akşamları 
mız arasında da büyük bir ıılaka münhasmın talebeye mahsus temsil 
ve merak uyr.ndırdıgı Salonun ka- verilecektir. Bu sene fazla olarak 
labalıkından da belli idi. Gelenler çarşamba ak,amlan da zabitlere 
arasın a gazeteciler de bulunu- tenzilat yapılacaktır. Darülbedayi 
yor, ve vaJi mulıitt'n Bey, davete kndrosunda bazı tebeddiilat olmuş 
İcab tle, loc"<'mda otumyordu. Gös- ve arti tlcrden Emin Bcliu, büyük 
terilecek temsilin ismi "h:ırbe giden ve küçük Behzat ve büyük ve kü
kadınl,, dı ve c!uha lambalar sönme- çük Kemal beyler birlnci sınıf ar-
den, nldıgımız malumata göre, top- tist addedilmişler ve stajiycr ola-
lar, tüfelder, her nevi gürültüler ve rak ta yeniden bazı artistler alın-
fiiimdeki bütün sesler duyulacnktı. mıştır. 

Büyük bir merak içinde idim. 
Bir knç dak;ka sonra, hnnya 'u ay
lardanberi sinema artislerinin lehin
de ve aleyhinde bulunduklan met
hur " Talkie ,, yı dinleyecektim. 

Nihayet ışıklar l''fodü ve bana 
11 Ankara - Palace ,, ın salonundaki 
elektrik gramofonu hatırlatan bir 
musiki ile beraber film çevrilmeğe 
başlandı. Bir az dinledikten ıonra: 

- A ... ne yazık 1 Opera sine
ması iktisat etmek için o canım or
kestrayı kaldırmış, yerine gramofon 
ltoynıuş 1 

Dedim. Belki alışmamı~ olmanın 
tesiri, bu •es hoşuma gitmedi! 

St:s, çok ağır, tok, bilhusa, 
sıılona nı:u:!'lr n f.ıdn şidcetli, hntta 
devamlı ça mınca baş ağnlnn veri
)'or u. Meğer sesli film benim bu 
grıımo on ı.annetliğim matah değil
rni imiş ?1 

Perde aras nda anlathlar k', re
simleri ekseltiren şeridin iki tara
fında ve hayallar hi:z:aaında, plak
ların b rindekilere muşabih bir 
takım intibaat, huçısi bir alet vası
tasıle ses oluyor ve bu ses, bir 
"Oporlör,, den geçerek, bilmem ne 
kadar defa bilyüdükten sonra, ıesl· 
sinemaya vu cut veriyordu. 

Orkestra yerine, Şeridin yan
fanna sıralanmış havalar çalınıyor 
ve filme nit bir ses çıkarılmak icnp 
edince, o hava durup, yerine fillm
deki top, t!ifek, düdük, tabanca, 
elhasıl hı:ngi nevi gürültü matlup 
ise, işte o gürülü duyuluyordu. 

Bu suretle, dün nkşam, Opera 
sinemasında toplann kuru, yere 
bir tahta düşüşünü andıran sesini, 
makineli tüf eklerin pek iyi akseden 
tal.ırtılnrını, onbaşının öttürdüğü dü
dük se~Ierini ve bac~klarından ya· 
kalanım bir horoz:un feryatlarını 
işittik. Aynı zamr.ndn, hazin bir ka
dının, ölen bir adamın yashgı uc
unda olwdugu duayı, bir klisede 
imişi:.: gibi, i id'p adata mahııın 
olduk. Ancak, film bittigi zaman, 
Radyo sesini çok :<'lclıran sesli sina-

Adliye veki i 
Adliye vekili Mahmut E at Bey 

dun saat 14 te Adliyeye gcfmiş ve 
müfettitler daire6~nde bir m:.ıddet 
meşgul olmuştu~. 

Vekil burada geç vakta kndar 
oturmuş ve hu esnada kendilerini 
Papa Eftim efendi ziyaret etmiştir. 

~aırDs~e 

Beynelmilel 
banka 

Paris, (Hususi muhabirimizden) 

Hususi muhabirimizden: 
Y oung · pliinı nıo tatbikine başla

n bilmek ıçıo kurulması 1 zım olan 
b'"yr elmılel tamirat kongresinin su· 
reli t<-şkili hakkında, daha son za· 
n mlara kadar pek muhtelif fikirler 
beyan edilıyor lu. Şimdi ise bu nılı· 
e scsenin teşkiline ait bir çok tcfer· 
ruatta anlaşılmıığa başlamıştır. 

Malumdur ki Young • Plfl.nına 
gore, her şe} den evvt:l planııı sureti 
tcıtbikine nezaret etmek uzre bu ko
mite teşkili §arttır. Bu komitenin 
azaları ise, konferansa iştirak eden 
yedi devletin, merkezi resmi hanka
lıırı mudiirü tarafından tayin edilecek· 
tir. Mezkür devletler Almanva. liel· 
çika, Muttehidei Amerika, ·Fransa, 
Bu> uk Biritaııya, İtalya ve İspanya 
olup bu devletlerin resnıi bıınka mü· 
durlcrindcn hcrbiri, komiteye i ti· 
rak etme , üzre ıki maliye ınlitehas
sı ı göndermekle muk,..llcftirlcr. 

Belçıka başvekili ~L Ja par, La 
Haye konferıın:oının reisı ıfotilc, 

Frans ız, İn!!lliz, Alınan ve Japon hü
kumetlerine birer da~etnamc gönde
rerek kendilerinden resmi banka mü· 
messilleriııi Brükselde aktedilccek ih· 
zaıi komisyon1t göndernıeleı ini rica 
etmiştir. "Bıı.rıque de Frıuıce,, mUdü· 
rü "M. Moreau,, mezkür bankanın i· 
ikinci mud ırü M. Moret ilf' ml'lli tet· 
kikat liidürli '·M. Quesnay,, i komi· 
te azası olaıak intihap ettiğini bildir· 
miştir. 

Okuyacağı ız $U fıkra ( yendr 
derim) beniı: değildir. Pariste 9" 

kan " ı .. Joumal ,, den ihti ...... 
tecrüme ediyorum. imzası C. Vaf
tel'dir. Hi~ bir mes'uliyet kabul et
mem. . 

Şehir maarafı iie Budape4l.,. 
giden Paris belediyesinin on ,.-'4 
azaııı biliyorlar mı ki halk, k ..... 

1
• lerinden pek çok bahsediyor, ,a.OJ 

büyük cinai hadiseleri, parça parçt 
kesilmiş kadın ve ya aandıta er 
kulmuş erkek hadiseleri kadar balt
ıscüiyorl ... Butun gazeteler bu be
lediye seyahab ile alakadar. KeJffl 
erini bozmamak içinin, beledlY' 
seyyahlarına bu gazete makalelerflıl 
vagondan çıkarken göstermek doJ• 
ru olmaz. Bil' aklı muhterem ter 
yahlara şehir ahalisi mutantan bit 
kabul resmi yapmalıdır. Pek bir 
h~lık bir hey'et Şark iıtasyonuol 
gıtmeli. Çok rilrültülü bir musiki 
takımı şarthr. 

Konserin programı fU olabilir: 
Gretry'nin : Ah 1 aile oca.ıı..· 
S 

, a•ı 

trovsı;; un: Ah! o pzel maTl 
Tuna; 

R. Hahn'in: Hoı bir ıeyahal 
ettik; 

Liedrinin : Liralann valS1; 
Armut efendinin : Çöpçü Gcretl 

verenlerin marşı. 

Bu ahenk dalgasından sonrlt 
bittabi, bir belagat dalgası. Mea.U 
nutukta şu sözler söylenebilir: 

"- Muhterem Efendiler, bunca 
eziyetten, bunca yorgunluktan, uy
kıııuzluktan sonra aizi pür taravet 
görmekle bahtiyanz. Belediye itleri 
insanı tombul tombul eder. Siz bizlrt' 
nam ve hesabımıza Tuna boyunda 
gezerken Paris şehri bütçesinin 360 
milyon frank arttığını Öğ"rendlk. 
Günd bir milyon daha!,. 
. • : • Fıkra burada bittf. Belediye

cılerın seythati umumi bir adettir. 
Küçük bir r,;ehir belediyesi azaıınuı 
büyük, nıamur ve muntazam bir 
tehir gezmelerini, yollannı, yaya 
kaldınmlarını, lağımlannı, aalhaue
lerini, v.s., görn1elerini anlanm. 
Fakat Paris beledi}ecilerf Sarbia• 
tan kasabalannı geziyorlar. Nitt 
lvranya, Aleksinaç... Bu kHüa 
farın en meşhur meydanfaruada 
domuzlar süprüntü yıktnlannın ua
smda gid alannı ararlar. Parla iç.in 
meşk ittihaz edilecek bu mudur? 

Konsere ve konferanslann çoj'U 
da böyle. Yedi öğlen yemeji, yedı 
akşam ziyafeti, yedi çay danti, bir 
küşat, bir kapanma merasimi, bir 
kaç defa fotoğraf aldınlmuı, lıtik· 
bal ve teşyi meraıimi, ve bunda• 
ibaret. Haremleri bittabi, .aevçferiae 
refakat ederler. 

ZAnned~rim ki bu uıu! blıı. Hae 
evvel de mevcut inıiş. Me,J:.ur fr .. 
şairi Firdevsi buyuruyor ( baıo.J 
faıisi litin harfleri ile ne fGzef ya
zılabiliyor ) : 

"Peyi mculahat encümen MJ1ıtendı 
.. Niıeıtend a lf{ifıenda berluutend. 

Manası : 1, görmek için eael
men aktettiler; 

Ertesi gün muteber tüccar Pan
dellki efendinin sözleri (?) büyük 
pun ularla intişar ediyor. Bu sHah
s1z hir harp değil de nedir? Yalnız. 
buaa mukabele edilmiyor; çiınkil 
milletimiıı:. tab'an yalancı dekildir. 

Aydın elektrik imtiyazı 40 sene 
için belediyeye verilmıştir. Mütenh
hitlere 25 sene için teklıfl\tta uu

Iunu muştur. Dört tr.l"p vardır. 

tedir. 

manın kendine mahsus ork~ııtra ın 
dan insanın kafasinda bir az agn 
husule geldigi hissolunmuyur deg
ildi. Karnnlıgın içine g5mülmüş, ha 
fif, seyyal, tatlı bir musikinin nağ
meleri içinde perdenin üzerin
den sessiz aadaaızi ·hayaller halinde 
geçen o eski •irıema, bence ve her 
halde, bu sesli sinemadan daha 
ruha yakın hir şe •di! 

Her ne kadar henüz diğer devlet· 
ler auılarını ta} in etmemişler e de 
İngiltere bankasının Sir "Charle! Ad
dis,, Almanya da "Reichbank,, ın her 
"Schacht,,Belçika millt bankasının M. 
"Franqie,, ve İtalyan milli b nkası· 
nın da M. Pirelli tarafından temsil 
edileceği kuvvetle muhtemeldir. 

oturdular, aöylendilıer 
1 

bikir 
gittiler.- C. N. 

Bütün yunanlılar seferberdir. 
Silih kuvveti ile yapamadıklannı 
yalan marifeti ile yapmak istiyor
lar. Hedefleri itibanmm düşürmek 
ve ticaretimizi baltalamnkhr. 

Hele Yunan istil lilinın şu yü
züncü dönfim senesi yok mu! Bir asır 
evvelki feklımizle bizi dünyaya karşı 
teşhir içla ne bulunmaz. vesiledir ... 
Tarih balmumu gibi bir maddedir. 
Onu istedikleri kalıba sokuyorlar. 

Görülilyor ki bu husumet asla 
ehvenlefmiyor. Sulh halinde bile 
nefsaniyet Yunanistamn eski ade
tidir. Mesela, bahrımdadır, Abdül 
Hamit ıamanında Bulgar prensi 
(sonra kıralı), Sırp kırah, Karadoğ 
prensi (r.onra kıralı) daima İstanbu-

I a' alar soğuyor 
İzmir, 26 (A.A] 

Havalar so rumağa başlamıştır. 
Hararet 15-25 ar sındadır. Dün k
şam başlıyan poyraz fırtınası dc:vam 
etmektedır. 

İncir nıalısulü 
İzmir, 26[A. A] 

Merg'm iptidasmdan fİmd'ye 
kadar borsaya gelen incir miktarı 
13 milyon 350 bin 886 kiludor. Ge
çen sene ayni müddet zarfında iz. 
mir borsaııına 14 milyon 990 bin 
400 kilo ge miş, 10 mHyon 208 bin 
924 kilosu satılmıştı. Bu seneki fi
at 60-15 arasındadır. Geçen ı.ene 
ise 45-14 idi. Mevsim ihracatı el
}'C\ m 8 milyon 75 bin 536 kılodur. 

120 t'agon lnığday 
l <'r gun 80 vagon gelen buğday 

~on g ı ın l rde l 20 var;oııa çıkmışt ı r. 
1 Liccar fiatlnrı düşürmemek için az 
bıı~day celbine haşlam•ştır. 

lı ıırtuluş ba rraını 
6 tcşrinievveie tetJndüf eden 

fstanbulun kurtuluş bayramı için 
liizım gelen hazırlıklar yapılmakta
dır. Bu sene kurtuluş bayramında 
büyük tezahürat yapılacaktır. O 
giiıı halka rozet tcv:ı.i edilecektir. 

İdare heyeti içtimaı 
Halk Fırknsı Vilayet İdare Heyeti 

dün b:r içttma aktetti. Ocal: kon
greleri biım .. k üzerec!ir. Ocaklan 
nahiye kongrelerinde temsil edecek 
naınizetler diinkn içtimada görüşiil· 
dü yakında nahiye konğrelerme 
ba:,lıınacaktır. 

Sinemanm muvafakıyetini yapan 
iki şeyden bir: karanlıksa, diğeri 
muhakkak ki, sia unet, se1&izliktir. 

işte bu ikinci nokta tamam :ı 
mahvolmuı ve insan ıinemada de
gil de, •anki toplar, tüfenkler ara
amda ve harp meydanında imit 
gibi ıilrü1tünün ta içine düımüıturl 

Seali sinemanın, bize Avrupa
nm güzel konserlerini dinletmete 
imkan vereceği için, faydalı ve 
meraklı bir icat olduğun~a tüp
he yoktur. Ancak ilk merak ve 
heyecan zail olduktan sonra bunun 
sökmiyece~ini ve halkın seasi:!: sa
lonları tercih edeceğini zaıınediy00o 
rum. 

Bunlardan maada Amerikaya da 
mümessıllerini gondermek için dave· 
tiye gonderilm~ti~ 

Y oung planının müzakeresi es· 
nuında Amerika btikılmeti Federal 
Rcsen·e Bank'ın Beynelmilel tamirat 
bankasına resmeıı i~tirake taliihiyet· 
tar olmadığını, lal~in resmi olmıyan 
malt A1ncrikı mbcsseselerinin iştira
kine hiç bir mani olmadığını bildir
miıtir. 

Young pl!nına nazaran yedi dev· 
letin resmi banka mUdUrlerinden 
biriıi bu hakkını istimal edip mü· 
measillerini göndermekten istiuklf 
ettigi takdirde diğer banka mümes· 
eilleri ayni memleketin başka banka· 
larıoı ko iteye iştirake davet ede· 
bilirler. O halde Federal Reserve 
Bank mUdUrti mumeesillerioi gönder· 

İlk ictinıada, Komitenin daimi içti· 
ma mahalli hakkında bir karar verile-
cek ise de, bu kararın bankanın kurula· 
caj!;r yf'r ile biç bir alAlcası olmıyr 
caktır. Bankanın tesia edileceği me111· 
leket hakkında büttin azanın milttr 
fikan karar Yermesi §Arttır. 

Bu komisyonda esaslan kuruJacsk 
ola~ b~~bnm işe haşlıyabilmesi, sd' 
nedıldığıne göre oldukça uzun ıü,.. 
cektir. Çüokli her şeyden enel YouJll 
planının tayin etti~i diğer tıç tooai• 
tenin de işlerini bitirmiş olmaıı ,.rt-
tır. Hali hazırda Berlinde içtima _. 
mekte olan bu üç komite, Alman ,rr 
m~ndif:rlerinin yeniden orc..U
edılmesı, bUkUınet varidatuıın JcontıO" 
lu, Reichbank tec:kil t nın reformd il~ 
meşgul olmaktaJır. B ynelmilel s.Jlll• 

la gelip giderler, gizi' emellerinden 
sarfınazar, do tluk ederlerdi. Mulı
tclif Balkan hey'e tl l"rinin ziy:-etlerini 
kabul ederdik. F .. kat an asil dani
markalı olan Yu an kıralı Yoryios, 
efkan umumi~emiz;n ta~yıkı ile hiç 
bir val ıt bu aya ayak atmamıştır. 
Kıral ~a Olga rustu Her sene 
''Anfitrit,, yatı ile "Kırıma gider, ls-

l\.oopratifl er 
İzmir, 26 ( .A.J Cevdet kerim Bey geldi 

Fakat her ne de olsa, ır:e 'eke
timl:ı~ sesli filmi getirebilmek çok 
külfetli bir hizmettir ki, bundan 
dolayı, müteıebbisleri, aynca teb
rik etmek te insaf vazifesidir. 

mediği tllktirde M. Morgon •e M. 
Lanıont'ın, be}·nelmilel tamirat ban· 

rat bankasının en mtıhiw vazifesi .ı\I· 
man borçlarının komcrsiyalise edil· 
mesine çalışmak olduğu için ınezkO' 
bankanın tesisinden enel diğer UÇ 

komisyonun işlerini bitirip, bu11llJ10 
verecekleri kararların, Almany• .,-rl· 
aıneotoıu tArafından taıdik edilDl11..ı 
beklemek lazımdır. 

nbulda g mi bır kaç saat kal. 
dığı halde türle: topr*l ına "ayak bu. 
111 ,z ı. Bu hır ı ık y ni nesle mi-

Mıntakada tesisi mutasavver kre
di kooperatifleri kıştan evvel kıı
men faaliyete geçecektir. Koopera
tife dahil ulaclaklnrın, hukuku me
deniyeye aahip o ması, sui töhretle 
tnnırın aması, başka kooperatife 
mensup bl'lunmaması, toprak sahibi 
vera muciri ve bilfıil istihsalatta 
bulunması, murııbahacıhk yapmama-
• gı r, 

Ankaraya giden Cevdet kerim 
Bey dün ,ehrimize avdet etmiştir. 
Cevc e kerim Bey Ankarada maarif 
cemiyeti hey'eli merkeziyesile te
mas etmtnlştir. 

Bir zirarl!t 
!spanya ıı:diri M. St rv~rl dün 

müb dele komisyonuna gelerek Tev-
fik ~ 

• • 
Dank hastalığı 

kmir, 26 [A.AJ 
Şehrhnizde glSrü!en dank haıta

hf'ı devam et.ınektedir. Fakat ge
çen aenıekl gibi ,iddetU değildi,. 
Gıu:cteler, neşriyatla haikı irşat et
mektedirler. H ıtcılığır. müstevli 
olmadığt ıon tetkikat neticesınde 

kasına istirak için kendilerine gön· 
derilccek davet ve teklifi reddetmi-
yecP.kleri muhakkak gibidir. La Haye 
koııferansı reisi M. Jnspar'ın davet· 
namesini alacak olan Amraika ıntl· 
messiJJerinin A vrupaya gelebilmeleri 
için kendi!e!İne vakıt bırakLlmak 
liımn gelıhğındeıı Brukselde topla-
nacak i~rt . k~miıyonnn 23 EylQI• 
<len evve. ıçtıma etmesine ihtimal 

• ,.\: t 1 ,.. 

Biıtün bunlar nazarı itibtr• -!1
•; 

dı~ı takdirde beyn,.lmilel ta111ı~ 
bankaınnın toerinievvelden eyvel ı.-ıı· 
yete geçebilmesinf' ihtimal ve~~·~,. 
mektedir. lJk tıtrelerin t.evııı 1~ 
en nılleait ~erait tahtında bıle arıc• 
te, riniuuide müınkUn o)ehiltcektlr . 



' Anlkaırac1la 

Şehre kafi 
su tertibati 

Ankara, 25 
, Aakaranua hlan ~çia ciddi ıu-
t•tte çalııılıyor.Şebrin su ihtiyaçlarını 
••aalı surette halletmek Ü&ere tet
ldkat yapılmaktadır. 

Son aldığımı~ malUmata göre 
tehird- 126 bin nüfusa kafi gelebi
lecek ıu tesisatına girl,mek ü::cre 
2 mllyoa lira ıermayeli bir şirket 
taraluadan mGracaat •aki olmuştur. 
Bu mGraccat tetkik ediliyor. 

Emuet yaagın aahaıını tarla 
haline ifrat ederek, evvelce İstan
bul •• hmirde tatbik edlldiA-i gibi, 
araa sahip erine bono verilmekte
dir. Arad aablpleri .atılacak araa
lann mGnakaaalanna bu bonolarla 
lttirak edeceklerdir • Bonolardan 
ıaühlm bir kısım da Evkaf idare.i
De verilecektir. 

Bundu ba,ka yollar tamir edil
mekte n otobüs aeferlerinin daha 
muntuam bir hale ifratı için tet
ldkat Japılmaktadır. 

Emaaet mahalle aralarındaH 
çeımeleria ıularının muntazam ıu

rette akma• için tedbir ittihaz et
miıtlr. Ekmekçilerin yaptıkları sui 
iıtimallerln ~nüne geçmek içia de 
ciddi ıuıette çalışılıyor. Son zama
ıılıırda emanetin sarfettiği meıai 
umumiyetle takdir ediliyor. 

-
Hayvan sergisi 

Ankara 20 [A.A.) 

27 eylQlde tchrimizde açılacak 
olan elılt lıeyvanlar ıergiıinln hazır
htı bltm.it ve haynalara itaret 
konmasına baılanmııtır. Sergi 4 güa 
açık duracaktır. Şerılye ittirak için 
pek çok hayvan gelmiıtir. 

M. ]akar gidi)"Or 
Ankara 25 

Belçikada dahiliye müıteşarlı
tına ta)'İn edllen iıtatiırtik umum 
mGdOril M. Jakar refikası ile bera
ber Ankaraya gelmit ve Tiirldye
den aynlmasına müaaııde edilmeıi
ai istemittir. M. Jakar şiraciilik va-

ılfesiae devam ediyer. Hükumetin 
mGsaadesi bu ailnlerde teblit edi
lecektir. 

Ankaradaki esnaf 
Ankara, 25 

Ankara ticaret oda'"ı tarafından 
kOçQlı: eınaf ve t:ıccann kayıt mu-

ameleleri ikmal edilmiştir. Bu kay
da nauran Ankarada 1100 kadar 
tüccar ve küçük eıı f •ardır. 

Yırtık paraler 
y Ankara, 25 

M l' ll'bk paralann tebdili hakkında 
a ıye vekaleti tarafından ha:r.ırla

nan talimatnamenin ba:r.ı n ktaI 
• i z· L o an 
ıç il ıraat ve q bankalan k 
nazarları ıorulmuştu. 

nın no tai 

Gelen cevaplar talimatnam · • enın 

esasabna tamnmıle tetabuk etfuek-
tedir. 

Talimatnameye tetabuk etmeyen 
kısımlar hakkında da maliye veka
letince icap eden formüller vazedil
miıtir. Yakında talimatname alaka
darlara bildirlleccktir. 

yaıılış vergiler 
Ankara, 25 

Y anlıt olı.rak tarhedilen vergi 
ve Hİreden mütevelllt idari dava
lar evrakının dotrudan doğruya şu
rayı de' lcte gonderilmesi Maliye 
vek&letinden defterdarlıklara bildi
rilmlıtlr. - --

Nafia binası 
Ankara, 26 

Yenişehirde yapılacak olan N _ 
fia binasının projeleri hazırla da 
B

. 
1 

n ı. 
ına ya unda müteahhide ih~Je ı o u-

nacak ve 5i>O bin liraya mal ola-
caktır. ---

Rusya · Türkiye 
Ankara, 26 

Rusya 'le t• caret nıuzakeratını 
İcrl\ya m emur k nı:ayon bu gün de 
4 01.I ""3r k ':r. t" rt e b" n - u. 

Cuma IKHAM, 

M. Polncar6 Efgan da 

Askere silah 
yerine balta! 

Alman itilafı 

için ne diyor? 
Allaaabat, 23 

Emir Habjbullab, Nadir baD ku
vvetlerinin sıkı tıu:yikına maruz kal 
dağından Kabilin ciddi ıurette mü
dafaası meıelcıini dütünmekle me
fguldür. Kabilden firar edenlerin 
ifadesine göre Kandihann N~dir 
han tarafuıdan zaptedilmeai, Habi
bullah banın nüfuzunu sekteye ut
ratmıtbr. 

Mühimmat ve ailih fıkdanı baş 
gösterdijindea, yeni emir askerle
rini Laltalarla teellhe mecbur ol
muştur. 

Gene ayni firarllerin ifadesine 
na::ı:aran yiyek buhram }' ibil şehrini 
oturulmaz bir hale getir:ı..niıııtir. 

Fırıncılar 
Ankarc, 25 

_Ekmek pi~irip &&tan fırıocılard, n 
vazıyctleri kuçu au'l\t crbahllla te• 
~18 ed~nler~n kannç lergileriniu, 
ışgal ettıklerı fınn icar bedellerinin 
yUade vinrı · b · · b . . . 1 ~şı ıus etınJe Yergıye 
tabı tutulmaları Maliye veklil~tinden 
Defterdarlıklara bildirilmiştir. 

Cemal Hüsnii Bey 
Ankara, 26 

Maarif vekili bir iki güc aar
fında lataabuln i\decektir. 

Maarif vekiline maarif müııtetarı, 
kalemi raahıuı müdQrü refokat 
edecektir. Vekil bey lstanbuJda ma· 
arif müeaaeıatinı teftit edecektir. 

ı·unan tayyareciliği 
Atina, 25 

Falerde teılı edilen Atlaı tipi 
Yunan tayyareleri için Lııili& tez
gihlanua motör siparitl muYafık 

göriilmüştilr. Bu fabrika Blakhurn 
iıminde bir İngiliz şirketini• elinde 
olup mukaveleıi 9 MY sonra bitecek
tir. Yunanistan tayyare fabrikuını 
mOuyedeye çıkarmıtbr. 

Yunan bahriyesi 
Atina, 25 

Bahri programın tatbiki için 
lazım relen tahsisat hakkında ma
liye ve bahriye nazırları bugün 
uzun bir milzakerede bulunmuşlar
dır. 

• • 
Yunanhlanıı Limni zırhbs~ bu 

giinlerde MaltAya ııiderek tamir 
görecektir. 

IRlYISD&ır 

Çinlileı·e bir 
nota verdiler 

Moıkova, 23 (A.A.) 
T ı Ajanıı bildiriyor : Hariciye 

komi11erliği Nankin ve Mukten hü
kümetlerine gönderilmek üzre Al
man ıefirinc lıir nota tevdi etmiştir. 
5?vyetlc• hükumeti bu notasında 
Çın kıtaatile muhafıkhkta kulJanı
lan ?eya:r. Ruıların Sovyetlere ait 
~rctz.ıyc muntaz.am ve mürettep a-
ınlar yaptıklarını beyan etmekt 

v_e bu iddiııama delll olarRk 28 vak~a 
zıkreyleınekte ve i k 

• • 'r n umandanı-
nın çınlı zabit ve askerler· . d 
d h·ı b ının e 

a ı ulunduğu "eteler' h d · ... ın u udu 
geçıneame mani olmadı~ı ·ı· 
l k 

• nı ı ave ey. 
eme tedir. Bundan başk N . 

M kt h
. a ankın 

ye u en ükQmetlcrin· b h ın u a)e 
nihayet vermek içJn hiçbir tedbir 
almadıklarını, bu vaziyetten " 

ı . 1• t• ç· mute-
vel ıt m itu ıye na ıne ait bul d un u-
tu ve Sovyet kumandanlığının bu 

hadiselerin tekerrürünü m~n için li
zımgelen tedbirleri ittihaz edeceti 
noktada tasrih edilmiştir. 

Boris evleniyor 
Bükreş 25 

Adverul 8'azetı.sinin beyanına 
röre bulgar kralı Boriı Romanya 
}lrenslerinden lleana ile evlenmek 
için ıııOracaat etmiştir. 

Avusturya kabinesi 
Viyana, 25 [A.A] 

v· l · .. ~ · : t, cll::llştir. 

Pariı, 25 [A. A] 
• M. Rethberr, Hanı ajanııaa M. 

Poıncar~ ile nıQlikab kakkında 
gönderdiği bir mektupta sabık bat 
vekilin k d. . F ' • en ısıne ransız - Aln1an 
muııakerabnın resmi diplomasi ta
tarikiyle ncfü:elendirilmesi lazım 
~eldiğhıi söylediğini beyan etmiş
tır. M. Poincare, bu mektup hak
kında Havas ajanıma gönderdiği 
tavzihnamede M. Rethberı'in mek· 
~~u?un k~ndi beyanatını teyit et
titırıı kaydeylemektedir. Bununla 
beraber M. Poincare bu müzakere
lerin - batlamıt ve btkip edilmit 
olıaydi Lile • ancek re s mi 
vasıtalarla hakikat sal.asına çıkanl
ııuuı m ınkilıı olduğunu da tasrih 
e~lemek dir. M. Poincare nhı da
i1au nıou·ı urette telakki ettiği 
aukarenet f ·rir.l tetkik etmekıizin 
bertaraf ı?ylemt:diği bir hakikatbr. 
.Bu 1neı'eledc iıısni geçen meb'uı 

Paul Raynaud, ~eçen Nisan zarfın
da Berllndc ıuuhtelit ııiyaai fırlta
lnr mümessUlerlle ve M. Strese:maon 
la gt"rüıjtll{füaU, fııkı.at bu rnüki.leM 
lcrıaı ere ,..k az bir ehemmiyet ver
ei{.ri için bunlrdan hiç kimseye 
bnhsetmenı'• old·ı~unu 11öylemi~tir. 

işçilerin ücreti 
Pnris, ~5 [A. A] 

Pas• de - Ca!~is ve şimal maden 
i çiJeri sendilca)arı murahha&lariie 
pabonlnrın nıürnessilleri arasında 
huıı\t • ırelcn ıtllif rnucib'xıcc işçıle
rin aag ri iiordi 41 frank olarak 
te&blt edılnıiştir. B\! mukavele birin
ci teşrinin ilk gü.1ilnden itibaren 
mer'i oJacı k ve göı-unÜljt'! nGı.Laran 

konıfü fh:liui yükaeltece tt~r. 

Berlindc b ·r hadise 
Berlin, 25 (A.A] 

Miiliyetçilcrin, arcyi 4mmcıye 
nıtirııca. t edi!nıeılni tenıin için YA• 
ptıkf•n bir fçtimaıa 11onuncla ko
münistlerle bu içt mada bulunan
lar aranında bir çok arbedeler ol
muıtur. 11d taı f araaındrı mütead. 
dit el silah atı f mtf, bir çok nürna
)İIÇİ yarah düşmütlür. 22 kiti tn
kif olunmuştur. 

Musalernet havası 
Pariı, 25 [A.A} 

Akvam cemiyeti bilyük mecli
siDde mfiıakerelerin çok eyi bir su
rette cereyan ettiğine dikkati cel
bede. "Debas,, gaı:cteal menuu 
bahsolrua biltün mes'Plelerin haki
lıcaten itllafcuyanc bir zihniyetle 
tertip edilnıiş muslihane ha\ ıuret· 
le7ine iktiran ettitini1 murahhaalar 
arasındnkl rioıtane ve nazikane 
mfinaaebetlt"rin asla haleldar olma~ 
dığmı, bu nbah Iord Cecil'in nki 
olan bey•natının da dikkate fayan 
bir surette itilifperveraae olduğunu 
yazmaktadır. 

* • • 
Cenevre, 25 [A. A.) 

Akvam cemiyeti mecliai, huıuıi 
bir içtima aktederek hukuku düve
lin kanun şeklin(; konulmaan meı'e
lesiyle uğraşacak konferansın 1930 
senesi Marbnm 13 üncü pnil La
hey de içtimaa d .veti kararlaşb

rıJnıışbr. 

• • • 
Cenevre, 25 [A. A.J 

Küçük itilaf hükumetleri hari
ciye nazırları bugiln toplanmıtlar
dır. Nazırlar, muayyen tarihte Prağ
da içtima edecek!erdir. 

5 saat 11 dakikada 
Pariı, 25 [A.A] 

Dünyanın en sür'atli bava ıefi
n.eJerinden olan bir ticaret tanare-
11 Pariıı·Madrid ıeyahatini aaatte 
230 klloın"tre ıür'atle uçarak bet 
aaat 11 dakikada ikmal etmiıtir. 

Hep o bela! 
Z b 

• Filbe, 25 [A.A] 
a ıta kon·· • . 

1 
' unıat ııyanının albn· 

c~ yı. ~lSnGmü münaaebetile itçlle
rı mıtin1r yapmaA-a davet eden bir
"Ok küçQk n·ı l • ... . a e ve ılin ele sıeçir 
mıttir. MUtevvlklerin ekaeriıi tev· 
1 lf o ınn uşhır. 

"Kamil, yalnız şunu bil ki, eğeı· 
sen Kamil olma ay ın, sana bu 

kadar meydan veri mezdi ... ,, 
Yazan : Helll"i ROBERT 

Ca111llle DesmouUns (Kamil de
mulen) nin şiddetli hücumları ile 
tehlikeli surette sarsıldığını hisse
den Hebert, "Vieux Cord clif'r-Eıki 
korddıe,, ye kaışıhk "Pere D ·chs .. 
-Düşen Baba,, ismindeki gazetede 
Deıınoullna r.leyhlne ateş pfüıküri!
yordu. Müvezziler bu gazeteyi: 

1 

" Filhakika söz alacatı zaman, 
yalnız: kendi havan hevesini, kendi 
&inirlerini, vicd .. nını dinlerdi 1 ,. 

- Gene fena kızdı Düşen Ba
baf diye bağırarak satarlardı. 

Camille liıam kullanmak, ari&t
okratlarla elbirJiği etmekle ittiham 
ediliyor, pek az zaman ev 1 "müd. 
dei umumi,, unvanını aldığı günde
nberi Canaille ( kamil ) in çok de-

ğiıtiği - bihakkin söyleniyordu. 
Mütcakıp n~shalarda Camille 

(kamil) kendini müdafaa ediyordu. 
fnaaf ve merhamete davet keyfiye
tini i:ıah etmekle beıftber bir de:e
ceye " dar tadil ve vaziyeti şu 
yolda tasvir ediyordu : 

"Cümhuriyet,,gemiııl iki teblil:e 
arasın Jn gidiyor: b=r tarafında ifrnt 
kayııb,tı, öbür ta afındı. da itidal 
sığbj'l var. 

" Pere Duchesne " ga:r.etesi ile 
dij'er vatandaırı nob«>tçılcrın hemen 
hepıl criivr.rtc~e elleriude dürbün
!erle durup ındc "Dikkatl itidal aıglı-

ğ'no oturuyurcı',,dıyc b~~r.·!arltcr 1 

jakobenlerin en cı:ltld be~, " Vieux 
Cordclier ,, dr., nttznrdnn düşnu~k 
korkuıu ile gençlerden hiç birinin 
yapmak istemediği müşkül nöbetçi
liti yapmak ve: " Dikkat! Gemiyi 
kayalığa bindiriyoruz,, diye batır
mak vazifesi dilıtü.,, 

Mak .. esinh: ~onunda, keyfi bir 
surette mı~vkuf i.utulan şüphelilerin 
şikf.yetleriui din!c:mek üzre bir rah
mü inıaf komiteoi teşkilini istiyordu. 
Fakııt mfüı .. ı.Hie ıucludunu ge\mış 
olmaktan · korkarnk hemen ilave 
ediyordu: 

" Affi un,um1 fi ·ri yıkıl~ın! a
pl•haaeler·n apı1annı açmak fik
ri bizden zak c.;f:un! tt 

GörOyoraunua: ki Camille'ia iti
dali ht.n\lı pek niabf idi. 

* • • 
Öyle olmakla ber her bu itidal 

tarafdınhtı Collventioo ( konvenslM 
yon) medishıe gayri kabil! aham-

mül görilndil. MaanıAfih şunu da söy
liyelim kl k1Llernlni:ı taşkınlığı ken
disine haı.ı :orkunç düımaıılar ka 
r.andırmıştı. 

Arkad•ılarıadan bir kaçı hak
kuada acı lltifeler y.ı. Rllfhj bu ta
rizler az çok hakikat ihtiva ettiği 
için bir kat daha zalimane olmuştu. 

Ordu komiıeri nıüthiş Billaud
Varonce'nln kindarane takibine ut
rayan ve bigayrihak kıral lehinde 
gizli tertibatta bulunmak töhmeti 
ile bila müddet mevkuf tutulan je
neral Dillona hitaben neırettiği 

açık bir nıektupta: 
- Billand - Varenne e ıorunuz, 

Dillon kendisine düşmanı göster
me\de onu ne fena korkutmuştur! 

demişti. 
Bu cümle Billaud - Varenne e 

datı derun olmuttu. 
Bir müddet sonra, iddialı tavru 

pelr ıiyade ıinirine dokunan Saint 
Jüıt hakkında CamlUe ( Kamil ) şu 
ıöıleri 11öylemlıti: 

- Salnt Jüıte bakın! Kafasını 
mukaddes f&raph ekmek tatır gibi 
tatıyor ... 

Bunun üzerine Billaud-Varenne 
ile Sain-Jüst fena halde kız.arak: 

- Biz de onun kafasını Saint
Denis gibi tafıbrız.! 

demlılerdl. 
Bil aha re bu vaatlerini yeri

ne getireceklerdi! 
Convention ( konvensiyon ) da 

Caınille'in itiban esaıen pek fazla 
olınadıA"ı için, tehditlerini ika etmek 
kolaydı. 

CamUie'in lisanı kalemi kadar 
cerbeı.ell değildi. kür.cüye çıkbğı 
zaman tutuk ve fena söylüyor, nOfuz 
ve ael&hlyetle konuıamıyordu. 

Sonra onu ekaerJya patavatıız 
buluyorlar, mGdahalelerinl umumi
yetle nabemahal görüyorlardı. 

lıatUll tarihini ya•an milverrlh 
Aularc ( olar ) bunun ıebebini çok 
i i lıah ~diyor 

diyot. 
Convention (Konvansiyon) gitıi 

bir mecliste, yalnız vicdanını din
liyerek söz sö~liyen bir hatip! Böy
le bir kimıenin muvaffak olmarı 
esaıcn pek varit değildi ... 

• • • 
1794 8eneıi Kinunusanisinin 

7 nci günü Camille (Knmil)in Ja
kobenler külübünden ihracı iıte
nildi. 

Eğer bu ilk nikbet, tahb karara 
alınm ş ol :ı.ydı, onu giyotinin sü
ratle takip edcceğınde hiç süpbe 
yoktu. 

Robespicrre (Robespiyer) Louis
le·Grandaki lise ark daşmı müda
dafaa için ı:öz aldı • 

F kat ilk sözlerini karşıhyan 
mınlblar üzerine, anladı ki, " Vieux 
Cordelle ,, [Carnille'in gazeteai)nia 
tc y 1Uerini meşru gösterecek ol
ur a , kendi de l>esmoulins ( demu
len ) le beraber ı:uevkiini 'kaybede
cekti. 

Bu• düiünce ile, 1ıafra atmağa 
karar "'ererek: 

-"Camille ( kamil ) şımarık bir 
çocuktur, dedi. 

iatid t ve tcmayülJeri itibarile 
çok iyi idi. Fakat sui karine uğradı. 

Y tt:r:dıklan yazılar aleyhine şid
detle hareket etmeli, fakat onu ara
mn:da ahkoymalayız. 

NGmunei ibret olmak ilzere Ca
mille'in netrettiki gazetenin nüsha
larmın umum muvncehesinde ya
kılmasını talep ederim.,, 

Bu müıotclu;i özden fena halde 
alınan Camille (KamV) a:·ağa kal
kıp ~u ;1ddetU cevabı hrfatb: 

-"Çok güzel söyledin, Robespi
errel Fakat ben de Nil& Rousaeau 
(ruıo) nun fU ı8ziyle cevap veriyo
rum: "Yakmak, cu,..ap vercıek de
ğildir J ,, ••• 

Bunun üzerine Rcbeapiere hid-
detle: 

- Pekala ! dedi. Mademki böy
ledir, yakmayalım da cevap vereliml 
Camille, yalnız şunu bil ki, şayet 
ıen Camille olmasaydın, sana bu 
kadnr meydan verilmezdi ... 

" Camille ., in nüshası derh:ıl 
okunsun. Madnn1kl iıtiyor, varsın 
tanü teınia uğTAsın... Hainane ya
zılarına bu derece merbut kalan bir 
adam .. iki yalnız dalalete düşmek
le de kalmamıştır! 

Bitmedi 

Reisin nzıtku 
Cenevre, 25 [A.A) 

Büyük meclisin, onuncu içtıma
ının aon celsesine riyaset eden M. 
Gierrero1 meclisin hitamı müna1e
betiyle söylediki nutukta müzake
ratın milletler arasındaki mesai 
iştirftki mekanizmaıını mükemmel 
bir hale sıetirmiş olduğunu beyan 
ettikt n ıonra cenubi Amerika hak
kında ~u ~özleri ilave etmiştir: "Ce-

nubi Amerika hümumetlerıain akvam 
cemiyetine gösterdikleri alakayı 
hiç bir vakit unutamayacağım. Mil
letler aruındaki rnüşkilleıin halle

dildiğini görmekle münşerih olduk. 
Burada bulunmıyan diğer kardef 
milletlerin de gelip araını:r:.a karı§A• 
cağını göreceA"iıaiı.i ümit ediyoruz.,, 

Tahdidi wslihat 
Cenevre, 25 [A.A] 

fngilterenin te1Uhab tahdide ma
tuf mesaiyi geçiktirmek ve bazı 
aıkeri devletleri ızrar eylemek ni-

yetini aıla bealemedijini beyan eden 
Lort Seıilin nutkundan sonra bü 
yOk meclis üçüncü komisyonu tah-

didi te•lihat hakkındaki raporunu 
kat'i ıurete kabul e mittir. 

1930 bütçesi 
Cenevre, 25 [A.A] 

Büyilk meclisi, 28 milyon 210 
bin 248 iaviçre frangına bnliA' olan 
1930 bi.ıtçes'nl kabul etmiştir. 

VARIŞ 

Birkaç nün C1''el, Akurayd 
yarı~a k ikan bir otomobiJ, ı•· 
ki?. ~ e.şmda bir 1 ır,ı kanlar içi 
de ) ere erdi. Şoför, ~oc+uu 
t ze bir et paı ça ı hııline ıelm 
kliı·ı>e viirudu k r~ısında taban 
cavn el atan biçare bnbounı .kur
şu.nundau gUç kurtulmu,. 

Dün Bııhıili 'o kuşunda, aha· ' . Iİ} i çil yauu u gibi dağıtarak 
yurışn çıkan iki ) ük arabası çar· 
pıştı 'e hiri ııin tekerlekleri ür
ladı, rli "•erinin "f(zı köpürmü 
ntuırı k11Id11 ıw u tliııc kapaklan
dı. 

Hoğa:ıiçinde ise, bu yarıf bu, 
günkü bir deuiz eğlence.idir, 
Küçük şirketi ha)Tiye vapurları 
birbirlerine her tesadllf edi.fte 
pervanelerini son atlr'atle çerir• 
meğe h3şlurlar. 

Otomobil r•rıfı, araba yan§I 
vapur yarışı ... işte yarıtlanmuıL. 

Kiıapçılarm e"'1' &atacak ml
şteri. wiişterHerin satacak aer 
bulamadıkları hu kısır glnlerdıe, 
kendimizi şeklen benzettittmh 
A vruooda kafalar yarış ediyor. 

Vu' 'uf Ziya 

ı~tnbas 

lngiltere ile Mısır 
arasında · 

Kabire'de çıkan 1-9·929 tarihli 
"El'Bbram,. gazetesinden: 

İngiltere ve Mısır arasında ıkte
dilecek muahcdenin şeraiti hak· 
kında bir fikir beyan etmek üıre 
Mısır'da "Me~rutiyetçi Abrar Fır· 
kası,, nın Mehmet Mahmut pqı· 
mu riyaseti ahında aktettıkleri vır 
içtimada mumaileyh irat ettiği ııu· 
tukta şöyle demiştir: 

,.Bir fırka yahut Bir oemJyet1a 
içtimaı geldinde değil, he. ı~timaı 
teshil eden fırka nımile burada 

toplanıyoruz. ~tbede şeu ti hak· 
kında bir fikir he) an etmek lliere 
bu i~tımaımızm dats. umanaf ve 
şamil olmasını arzu edi1orduk. 

Pek nzıh ve açık bir s11Letle 
hundan bir ay mukaddem ilin edi
len muahede metni hakkında her 
hangi bir Mısırlının b6yanı mUta· 

lea etmesi için muhtaç olduğu ıa· 
man, aynaya ha i' kendi yüzünü 
gö:mek istiyen bir kimsenin muh· 
taç olduğu zamandan, fazla değilf 
dir. 

Kendisine bir vahiy nazil olu• 
caya kadar, ve yahut bir muğalatl 
maksadile hiç bir Muırlı bu hu
susta fikrini beyan etmekte• im
tina etmez zannederim. 

Londra'daki müzakerat MHır•a 
metalibini temin etmi~tir deaili· 
yor. Ben bu hususta sarfettitiın 
mcsniden bahsetmek istemiyor ım; 
fakat jUllU sorarım ki kendi mem· 
leketinin menafiini arzu eden her 
Mısırlı vatanına bir hizmet yap
mak elinden geldiği takdirde bu 
hususta hiç kusur eder mi? Ben
deki bu arzuya gore vaki olan ha-

reketimde bir noksan oldu mu? 
Benim teati ettiğim vesailden baş
ka acaba onların daha iyi mi ve
sileleri vardı? Buna cenp vermek 
ancak müzakerata giri§tiğim ikinci 
taraf (Ingilizler)bilir, ve onlardan 

ba~ka bu suale ne ben ve ne de 
kudret iddia eden muhalifler ve
remeyiz . Bunu da bütün iletne 
ilan ederim. Bununla beraber söy
ledim ki benim bu müzakeratta 

elde ctti~ım netice için kendimce 
bir meziyet gormiyorum. Bu h!19.!!'.. 
takı meziyet, rnemiek:etiıı bu yol-
daki cihadmın neticesidir. \.. 

lçtihadımda bir hata. tebeyyua 
ettiği takdirde isp:ıt cdı.Iecek. ıı. 
tamı memnuniyetle tellkkı edenm ... 

Mehmet Mahmut paşanm hali· 
d ki nutku mtltealdp muahede ~ 
r:iti fırkaca müttefikan kabul ediJ., 



Nasrett•n Hoca! 
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Ne telaş ediyorsun kuzum? Yalan 
şahitlik olduktan sonra ha arpa, ha 
buğday, hepsi bir kapıya çıkar. 

Kemalettin Şükrii 
v -

HOCA MAHKEMEDE ŞAHİTLiK EDiYOR. 

Yene bir akşam kahvede top
lanmı,lardı. Herkes bir hikaye ıö
yliyor, kimi kendi başından geçen 
macerayı .ulatıyor, kimi de duydu· 
)darı rarlp vak'aları mubalağa ile 
Daklediyordu. Hoca da kahvede idi. 

Söz binicilite, ata binmek me
llaretine intikal etti. 

Nasrettin, daha bir gece evvel 
aaz çalanm demek suretile düştü

j'ü milfkil mevkü çabuk unutarak 
fifa kanfb. Evveli etrafına göz 
i'ezdirip kendi köyünden kimse ol
madıtını ve binaenaleyh yalanının 
çıltmayacatım gördükten sonra: 

-Bizim Horto köyünde, köy kah
yuının çok azılı bir atı var! dedi. 
Öyle bir at ki ele avuca sıkımyor. 
Hqan mı haşarı. Kimsenin haddi 
varta ilıtüne binsin. Köy babayiğit
lerinden biri binmek iıtedi, yanına 
yaklafhl'madı. Biri daha tecrübe 
etti, • da adam akıllı bir tekme 
yiyerek yere yuvarlandı. 

O zaman bana bir gayret geldi. 
Hemen eteklerimi be1ime doladım. 

Şu köy delikanlılanna nuıl bir 
bahayiJit olduğumu göstereyim de
dim. Bir elimle haşan hayvanın ye· 
lesinden tuttum. Bir sıçrayışta .... 

Nasrettin , sözünün burasında 
iken kahve kap111nın açıldığını ve 
içeri kendi köy]illerinden birinin 
:ıirdiiiDl ıördü. Derhal, yalanının 
çıkarılmamaıı için işi detiştirdi ve 
ıö.zünll 4öyle bitir~i: 

- Evet.. Hayvanın yele&inden 
tuttum. Bir sıçrayışta üstüne bin
mek iıtedim. Fakat ... ben de bine
medim. 

Onun heyle bazen saf ve bazen 
de herkesi güldüren ince ve nük
teli ı:ekaıı Akşehir halkının çok 
lıotuna gidiyordu. 

Aıqehirlilerden biri Hocaya bir 
,.On gelerek dert yandı. 

- Benim mahkemede bir işim 
•ar. Sen th gelir tahitllk eder mi 
ıhı, 

- •• iti? 
- Dün birine beş kile buğday 

1atttm. Buğday harar içinde kapalı 
icli. Köylü şimdi gelmiş bana ha
rudan arpa çıktı diyor. Kadıya 
fikiyet etmiı, kadı da benden şa
hit istiyor. Sen bana bir iyilik yap. 
Hararda buğday var diye şahit ol. 

Nasrettin hiç düşünmeden: 
- Peki, yapanm, olur. 
dedi. Kalhnın huzuruna gittiler 

kadı Naarettine ıordu: 
-Hararda buj'day mı vardı, arpa 

nn? 
Nurettin , buğday diyeceğine: 
- Arpa! 
dedi. Köyl\l telaş ederek he

men Naarettinin eteğini: çekti, ku· 
l~ğına ftııldadı. 

- YanlıJ ... yanlış,.. Arpa de
tiJ, butday ciiyeceksin. 

Hoca, tamamen lakayt şu ceva
bı verdi: 

- Ne telif ediyorsun canım , 
yalan şahitlik olduktan sonra ha 
arpa, ha buğday, ne zaran var. 

* ljl. 

Ertesi günü Konyaya hareket 
edeceklerdi. yol hazırlığına başla· 
dıfar. I'foıııı:~ttinin bir heğbesi vardı. 
Yz.ttıi:;ı h<'..ıı odasına gidip onu al· 
mak is~edi.Fakat Akşehirliler yirmi 

1 
dört saat sonra Konya ya gidec~k 
olan Hocadan ayrılacakları zama
nın arifesinde ona bir şaka yapmak 
istemişler ve heğbesini alıp sakla
mışlardı. 

Nasrettin handaki odasma gi
rince heğbesini göremedi, derhal 
ddd:i' bir tavur takındı odada bulu
nan diğer arkadaşlarına: 

- Heğbemi bulun! diye bağırdı. 
yoksa ben yapacağımı bilirim. 

Bu ciddi ve hiddetli söz, her
kesi şaşırttı. Gider ayı:ık bu afacan 
genç bir iş çıkarır da yoldan kalırız 
diye korktular ve sakladıkları heğbe 

yi meydana çıkarak sordular. 

- işte heğbel sana şaka yaptık. 
fakat bulmadığın takdirde ne yapa
caktın onu söyle. 

Nasrettin gayet tabii: 
- Hiç, Cledi, ne yapacaktım. 

Bir eski kilimim var. Onu bozup 
heğbe yapacaktım. 

Ertesi sabah Akşehirliler Hocanın 
eşeğini sakladılar. 

- Bakalım eşeksiz ne yapacak, 
Bu sefer de heğbeyi bozup eşek 

yapacak değil ya .. 
dediler. 

Nasrettin yine kendisi ile alay 
edildiğini anladı. Herkes eşeğine 
binip te kendisi eşeksiz kalınca der
hal şükür etmiye başladı. 

- Yahu, de-diler. eşeğin kaybol
du, u:zun Konya yollarına yayan 
gideceksin. Üziilece{l,foe şükür edi
yorsun. Sen ne biçim adamsın? 

Hoca şu cevabı verdi: 
-Elbette şükür ederim zahir. Ya 

eşek kayboluı·ken üslünde ben olsa 
idim? ve ben de beraber kaybolsa 
idim o zaman Konyaya hiç gide
mezdim ya •. 

Eşeği ketirip verdiler. Pek çok 
halk Hocayı Akşehir dışına kadar 
teşyi ettiler. O burada o kadar 
hoş bir batıra bırakmıştı ki halk: 

- Dönüşte mutlak şehrimizde 

çok kal! 

diye, rica bile ettiler. Artık ay
nlmak anı gelmişti. Kafilede yir
miden fazla eşekli Konya yolcusu 
vardı. Herkes heybcı;hıi merkebine 
yükletmtş, yola düzülmeğe hazırlan
mıştı. 

Hoca evvela heybesini kendi omu
zuna vurdu. Sonra heğbe arkasında 
eşeğine bindi. 

Onun her söz ve her hareketinde 
manalar bulan Akşehirliler sordular: 

- Heğbeyi neden merkebe yüklt:• 
medin de omuzuna a!dın? 

- İnsaf edin. Eşeğin ayağımı 
yerden kesmesi k~fi değilmiş gibi 
bir de üstüne yük mü yükleteyim? 
Heğbeyi omuzuma aldığım, zavallı 
hayvana uzun yolda fazla ağırlık 
vermemek içindi. Bu kadarcık şeyi 
anlamayacak ne var? 
-Bu, Hoca Nasrettinin gençlik 
zamanında Akşebirde bıraktığı son 
hatıra idi. Kafile Konya ~ :-!unu tuttu. 

(Bitmedi) 

Istanbul meh'usları 
Istanbul meb'uslan Bugün Bey

koz ve Anadolu hisarında kalkın 
ihtiy::ıcını tespit etmek üzere bir 
içtima akledecck!etdir. 

oaon 
Kompartlmanda bütün gözler 

köşede pencerenin önünde uyuyan 
bir yolcuya dikilmitti. Başındaki 
melon şapkayı arkaya dayadığı için 
ön tarafı hafifçe başından kalkmış, 
uyumadan evvel okuduğu gazete 
gevşeyip parmakları arasından ya
vaş yavaf kayarak iki bacağının 
arasına düştü. Muntazam nefesleri 
geniş göğsünü iri bir körük gibi 
kaldırıp indiriyordu. 

Bir aralık istasiyondan kalkan 
trenin şiddetli bir sarınnbsı bu şif· 
man yolcuyu rahat uykusundan 
uyandırdı. 

Yerinden biraz kımıldayınca ba
şında salta duran melon şapkasını 

mihaniki bir hareketle kafasına 

oturttu. 
Bu s1rada şiddetli bir ökıilrükle 

madan iniltiye benzer bir takım 
.sesler çıkarıyordu. Bunun üzerine 
çarşı esnafından ermeni: 

- Belkim delidir he ... dedi. He· 
rifin gözlerini görüyorsun ... 

Hiddetinden kıpkızıl kesilmiıjtir! 
Ben de ilave ettim: 

- İhtimal saralıdır ! 
Bunun üzerine ihtiyar efendi: 
- Çok fena hastahktır ... dedi. 
Ben bir gün bir saralı gördüm 

kendini oturduğu evin penceresin
den dışarı attı. 

Bunun üzerine ermeni: 
- He... dedi. T evekkelim şim

di pencereyi açmağa uğraşmordu! •. 
Artık her kafadan bir ses çıkı· 

yordu: 
- Acaba tutalım mı ! 
- Her halde ıen kollarından 

yakala! 
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: : Bu gün 

~ i OPERA Sinemasında 
· ~ gösterilmekte olan 
i E O A in 
: temsili 

1 l(adının harbe gidişi 
: SESLİ FİLiMi çarşamba akşamındanberi bütün lstanbul ha)kı• 

bütün vücudu ıarsıldı. Boğazandan 
hıçkmk gibi bir takım hırıltılar 

duyuldu. Yanaklar kıpkırmızı olmuş, 
gözleri sanki yerinden fırlamıf gibi 
idi. 

Yanında oturan çarşı esnafından 
bir ermeni merakla ona doğru döndü: 

- Ne olorsun zo hastasın nesin? 
Adam başile " hayır ,, demek 

ister gibi bir işaret yapb. Vagonun 
penceresini açmak için biraz yük
seldi. Pencerenin açılmadığını gö· 
rünce asabileşti. Hiddetinden yere 
bir tekme attı. Bu sefer ben müda
hale etüm: 

- Delisin ah par ? ... Kollarından 
tutayım da sora ellerimi ısırsın !.. • 
Çocuk olma zo... Saralıdır ? Kudu
zdur .•• Nedir ? •.. 

• nı teshir ederek hayret içinde bırakmaktadır. Filimdeki harekat ile 
sedalar biribirine o kadar uygun geliyor, musiki akıamı harekitJ 
o kadar tetabuk ediyor, aktörlerin en küçük etvara harekab ve hatt' 
niyetleri, seslerile, o kadar imtizaç ediyor, otomobillerin, klakson• 
larm, lokomotiflerin, tankların gürültüleri, mitralyözlerin takırtıları 
o kadar mükemmel işitiliyor ki insan değil tiyatroda, asıl tabiyat 

- Rahatsız mısınız? Biraz &u bu
lalım mı? 

Elile bir takım müphem işaret

ler yapıyor, horulduyor, dudakları
nı sıkıp yanaklannı •itiriyordu. O 
zaman aklına bir şey geldi: Sakın 
dilsiz olmasın dedim. Şişman 

adam bu sözümü işidince gazup bir 
nazar atfetti, Yanında oturan ihti
yar bir zat: 

- Hayır efendim... dedi. Ne 
dilsizi? Vagona girerken işittim. 
Kondöktörle konoşuyordu. 

Şişm:ın adam artık kendi hak. 
kında söylenen sözleri hiç işitmiyor, 
yanında oturanları diraegi]e dürte -
rek ceplerini araşhnyor, ağzını aç-

KazaDa.ıır 

Otcnıobil kazaları 
1952 Numaralı otomobil Kara

gümrük.te bisikletle geçmekte olan 

Rıdvan efendiye çarpmış, Rıdvan 

efendi yaralanmiş, bisiklet parçalan
mış, bu esnada bir beygir de otomo· 

bilin sadmesine uğrayarak iki ayağı 
kırılmıştır. Şoför, otomobili bıraka· 
rak kaçmıştır. 

Yel değirmeninde Kanık.ol soka
ğında oturan Gı) asetlin efendi Kadı· 

köyden motosikletle geçerken Halime 
isminde bir kadına çarparak yarala
mıştır. 

-- Bahçeyi kazarken 
Topkapı haricinde Yusuf Ziya 

bevin babcesinde vanaşma Yusuf 
oğİu Ali bahçeyi kaz~rken bir dina· 
mit kapsolu bulmuş ve bu kııpsol 
derhal patlayınca elleri yanmıştır. 

n n'tD Gııa ırnaır 
lntilıara te§ebbüs 

tsküdarda oturan Jsmail Hakkı 
Ef. l\evdiği bir kızın kendisine veril· 
memesinden müteessircn Üskudar 
vapurundan kendini denize atmışsada 
derhal kurtarılmıştır. 

Karşı kompartimanda oturan 
iki ihtiyar rıım madam korkuların
dan vagonun öbür ucuna kaçmış

lardı. 
Bu sırada gürültüyü işiden bir 

kaç kişi de yan kompartimanlar
dan imdada gelmişler, deliyi zapt· 
etmek için yaklaşmışlardı. Fakat 
adam böyle bir kaç kişinin üzerine 
yürüdüğünü görünce iki elile hepi
mizi karşiki kompartimana doğru 
fırlattı. Sonra kollarının bütün kuv· 
'ıetile cama asıldı. O zamana ka
dar açılmamakta inat eden camı 

birdenbire aşağı indi. O zaman her 
kesin ağzından biliihtiyar şu cümle 
fırladı: 

- Eyvah 1 Kendini aşağı alı

yor. Fakat hayır... Adam bir an 
içinde bize dönerek gür bir sesle: 

- Ne sersem herifsiniz be ya
hu... diye bağırdı. Vagonun duvar
larında : "Y erlei"e tükürmek mem· 
nudur.,, diye koskoca levhayı gö
zünüz görmüyor mu ! ? 

Nakili : HAMRAN 

1 ~<Çır0mD®60 

Maliye vekili-
• • • 

nın yenı emrı 
--:<--

Yunanlı emlakine iskan edHmiş 
ve namına Yunanlı emlaki teffiz 
edilmiş olan muhacirlerle mübadil 
ve harikzedelerden senelerdeuberi 
birikmiş ecrimisil aranmakta, met
ruk mallar müdürlüğünün aradığı 
ecrimisil mıktan mühim bir yeku
na baliğ olmakta idi. 

iskan müdiri Umumisi Hacı 
Mehmet bey bu husustaki şikayet
lerin fazlalığmı nazarı dikkata al· 
mış ve hak sahiplerinden böyle bir 
Ecrinıisil alına~ıyacağını nazarı 
dikkate alınarak Ödemiş'te bulun-
duğu sırada Maliye Vekili Şükrü 
beye mes'deyi izah etmişti. 

Maliye vekili hak sahiplerinin
den müterakim bedeli icarların 

arannıasınıiaki hafayı anlayınca şe
hrimiz metruk miılllar müdüriyetine 
bir emir göndermiş ve bu paraların
tahsili için mübadil, muhacir ve ha
rikzedelerin tazyıkından vaz geçil
mesini emretmiştir. 

Hah sahipleri hakkında Anka
radan ikinci emir veriiinceye kadar 
ecrimisil tahsil edilmiyecektir. 

SPORDA 
İyi eşya oyun üzerinde 

müessirdir 
Bütün dünyada teslim edilen bu hakikatı 
yakından görmek ve tecrübe etmek is

terseniz, bütün Spor levazımatınızı 

Zeki Riza 
ticarethanesinden 

tedarik ediniz. Futbol, Güreş, 
Beden terbiyesi, İzcilik, Eskrim, 
Boks v. s ... 

E~ sorı model, erı sag
İa.m mal "Ve erı. -ucl...1z :fia:t 

~ 

içinde bulunduğunu ve filimdeki aktörlerin hayatını yaşadığını zatı• 
nedi yor. . 

Ya insan sesine ne demeli? Bunun seyirci ~zerine yaptığı tesıt 
cidrt;!n şayanı hayrettir! Yalnız bir vak'a zikredelim: Hasta bakıC1 

bir hemşire ölmek üzre bulunan bir hastaya ölüm şarkısını ve Gou• 
ı'ıod'un Ave Maria'smı taganni ettiği zaman erkek, kadın, çocuk bii• 
tün seyirciler o kadar müteessir oluyorlar ki göz yaşları dökmekteıı 

;:: meni nefs edemezler. Böyle bir tesir ancak en ulvi san'atın netice• 
sidir. Ve bunu da ancak Nev Yorki:aki R.C.A Fotofon sesli makine• 

i Jerle g-österilen UNiTED ARTİST filimleri yapmağa muvaffak'olmuştur 
~~a•u::ut•• 11111t•• "ı•n ••••• • •11• •••11t••• •• •• ••••r.• a • .,. ••••••••• • •••• ••••' ' 
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~MEL K Sinema-~ < sında • 
~ . . . 
~ POLA NEGRI YI ~ 
~ v • • @\~@l\?©llfil • 
~ ClbıC : 
• Filminde görmek iizre ~elt>rek t~ma· • 
~ ~akeran ile luncalıınç doiacaktır. • 
••'Y'9'V•~V..,'V•V••• 

* Dağa kaldırılan kadın - Kuyu
lu hisar 24 - Keley kö~ ünden Ari
fe utlı bir kadını dııifa kaldırarak 

tasallut etmek isti~ en dört kişi jandar
rr.alnnm ız tarafından 'akalanmı§tlr. 

* ~1uğlada bir ~ak"a - Muğla, 
24 - Sekiz silahlı adam. Kavaklı
dere kövtinJe ~lehmedin evine taar· 
ruz ede;·P.k pnra istemişler. bulama· 
yınca kentlisini ve karısını ) arala
mışlardır. Bunlard:m ılç kişi yaka
lanmıştır. * Btıre.uda k Zll - Bursa 24 -
Kızıl aşısı tatbikatı butüıı sıhhiye 
te~kilatının işti rakile devam etmek
tedir. Şimd İ) e kaclar vilayette on beş 
bin çocuğa ::ı~ı tathik e<lilıniştir. Bu 
miktar 25-30 bine iblağ edilecektir. 

G İzmirde yerli mal - Yerli 
malları sat s koeıpnntifi yakında te· 
şek kül edecek ' fa.ali} ete ge!:ecektir. 
Dün Ö) l Jr-n $Onıa vali Kiizım Pş. 
n.n riyu~etinde Lir iı:tima yapılmıştır. 
Kooperatifin hir an f"VYel tesisi \e 
teşkili görüşülml ~tür. Kooperatifin 
satış şube.si çok zaman geçirilmeden 
k•işat edilecektir. 

Köy mektepleri - Bornovımın Ha· 
mitli köyünde harap bir halele bulu
nan mektep binasının tamiri ıçın 

halk tarafı ndan 400 ktısur lira para 
tedarik edilmiştir. 

Bornovanın Naldöken köyünde 
ye11i bir mektep inşıısı için muhtar 
meclisi tarafından 800 lira toplan
mıştır. 

'@Vazifeyi suiistimal - Vazifc.;:ini 
suiistimal etmekle maznun Bornova 
sabık nahiye mlidürü Ali Riza beyin 
başka bir nahiyeye müdür tayin edil· 
mesine memurin inzibat komisyonun· 
ca karar verilmiştir. 

Ali Riza beyin cürmii; bir gece 
Bornovada bir zatin evini taharri et
tirmek ve ~hükumet dairesinde bir 
şahsı dövmek idi. * Asfalt şose - İzmirle Borno
va arasındaki şosenin asfalt döşen· 
meı:i ameliyesine devam edilmekte· 
dir. On güne kadar yol tamamen 
döşı>nmiş olacaktır. 

fit Bir muhkumiyet - Menemen 
kazasının Musa bey köyünden Efe 
Mehmedi pusu kurmak suretiyle öl
duren Mehmed oğlu Mehmet ile 
Ramazanın ve yalan yere şahitlik 
eden çoban ~lebmedin şehrimiz ağır 
ceza mahkemesihdeki muhakemeleri 
bitmi~tir. 

t\lelımet ile Ramazanın idam ce· 
zasınn mukabil ys.~lar.nın klıçUkliiğll 

m:::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::. 
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U LIA DÖ POTI Yl .. 
i~ KDZDIL 
!~ KADON 
e~ filminde görmek üzere 

~~ Elhamra1• 
g girliniz. Birinci matine .saat 13 tl' 1 
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: Tarihi te'sisi 1322 ~ . ' : }ferkezi idare Berlilı J. . ' : Telefon Beyoğlu 247~248-934, i 
: 985 ve İstanbul 2842.284.3 ı . ' : Banka nıuamelatı ~ . ' 
: ve kasalar icarı ~ . •' ••e•••o••••••••••••••••eo• 
dolayısiyle 10 ~ene ağ r hapsine fl, 
mazanın iiç sene hapsine yalancı 
hit çoban Mchıncdin de hapsine ~ 
rar verilmiştir. 

* Bir sui istimal. - Kemaip8~ 
kazasında vergi işleri üzerinde yaP 
lan suiistimal hakkında tahkikat~•'/ 
mak için Kemalpa~aya gittiğini fsl 
dığımız Varidat müdürü Sabri ııe 
avdet etmiştir. Sabri bey: «uiic;;tin1al 
alakadar öldu~u ihbar edilen .Keı:tı~ 
p:ışa kazası sabık varıdat katibi ~r 
man Hadi afendiyi <le beraber geıı 
miştir. Dun Osman Hadi efendi fi 

ridat mtidiirlüğünde istiçvap ediJJlllf 
tir. Tahkikat bitmiştir. 

Haber aldığımıza göre Osı11:, 
Hadi efendi vaktile memur iken !i,e' 
zanç vergisi ruhsat ve Unvan ~et 
relerini verdiği kimselerden aıdıtl 
paralara mukabil makbuz ilmtıhll~~ 
vennedi~i gibi hu paraları da ketl 

almış imi§. .•el~ 
Memur bulundıı~u sırada n1e= J>ıC 

anlaş ılmamış isede istifasındarı ~~ 
müddet sonra meydana çıkIJlıŞ tlf 
mahallinden defterdarlığa jlıbıır~ 
bulunulmuştur. edıl' 

Tahkikat ait fezleke tanziııı 
mektedir. 'le 

Ağcrlar - Sokak koşeleri.nde 11111• 

meydanlarda ötekini, betikinı f 0 sğl 
dırmnk için ağkutanlar çoğa rt1 

başlam ıştır. . ilÇ ır 
Aldığımız malumata göre \·e 1 

kawbil kal'}:ıdı ile iki arkadn§ ekl ' 
çabuklu~u bu iş için kafi l:{elfl'IP W 

, kfı:l 
dir. Dlın de kemeraltında !jU 

1 
:;ıı ~· 

kantası g~r~onl~rın~a? Antıı.ly~~dıtıl: 
rıi efendının prmı !ırası d? . 81J;ıı 
mı ştır. :\linaslı Yusuf ile '!1 pi rl' 

daşı; Beyler sokağına civar r~~~ d1 

ni caddesinde boyle üç ~yunJırıı le : 
ile Şükru efendiye e\•vela 2 1 ~-. 26 r asıtl zandırmışlar, sonra da ır 
zanmışlardır. kal rırJ 

Şükı 11 efendi beş p:ıras~~ l rli · 
Rklı baı:ıına gelmi". poli~ ınu< 1

1 ',. ~l f 
• .. i}}J!J·· 

ne şikayet ,..tını tır. 

ııraıın ık ... d r. 



Bugilrı.kil spor 
~ı:1.a.llyet:I 

Bugün Beyko2da mm taka de
aiı birincılikleri yapılacaktır. Bu 
yarışltırın çok enteresan olacağı 
tahmin olunmaktadır. Başvekil 
ismet paşa hazretlerinin de yarış 
mahallini teşrif buyurmalarını 
intizar olunmaktadır. 

Yarı~ sahasının dün mesahası 
yapılmış, iiaret dubaları dikilmiş· 
tir. 

Y arışlımn çok cntere::an olaca
~ını yazmıştık. Kuvvetler arasın· 
daki tesavi, mevcut rekabet buna 
en bariz bir .... ebep teşldl etmek
tedir. 

Yarışlara Galatac:aray, Alt mor· 
du, Beykoz, Ortaköy ve Beyler• 
heyi i .. tirak etmektedir. Hunlardan 
Ee) koz, Galatasaray ve Altuıordu 

neticenin en ku.,·vefti namzetidir· 
ler. 
cumartej günO avdet edilecektir. 

Balıkesirin daveti kabul edil
memiıtir. 

Fenerliler J!ursada 
Fenerbahçe birinci futbol takı· 

mı bu sabah Marmara vapuru ile 
Bursaya gidecektir. Se:ıtahate fut
bolcu, idareci ve gazeteci olmak 
üzere 24 kişi iştirak etmektedir. 

Bursndı bir maç yapılacak \'C 

Sttıdyonıdaki giireş 
Taksim Stndyoruunda yapılması 

mukarrer olan güreş müsabakaları 
b~gün yapılacaktır. Bu güreşlere 
Turk, Romen, Bulgar, ) UO'oslav 
güreşcileri iştirak edeceklerdir. 

Refi l{ararları 
Ali karar he)eti Riyasetinden: 
1~gal esnasında Fran11ız polis 

müfetti§inin tasdik ve emrile polis 
ta} in edildiğinden dolayı heyeti 
mahsusaca hidematı devlette ademi 
icstihdamına karar verilmis olan 
Ad na polis memurlarından~ Ahmet 
Admi efendi ernıenilerin polis 
olmalarını bir derece mani olmak 
gaye ile ve halkın arzu ve teşvikile 
ııolisliğe talip olmuş ve heyeti in
tihabiyenin kararı ile usuli daire· 
sinde polis tayın kılındığı ve amali 
milliyeye bir güna muhalefeti ve 
l~ransıılar lehinde bir hareketi \ e 
halkın kalbini rencide edecek bir 
muamelesi sebketmemiş bulundu
ğu v~ Fran ızların emir ve nüfu· 
ziltt tavin edilmediği tahakkuk et
miş olmakla hakkındaki kararın 
ref'inc ekseriyetle karar \erilmiş· 
tir. 

• • • Ali karar heyeti Riya-.etinden: 
İngiliz muhipleri cemiyetine da

hil olmasından dol>ıyı he) eti mah
rn~aca hidematı dt":vlette ademi 
i::ıtihdaınma karnr verilmiş olan 
İstanbul şehremaneti katiplerin· 
den Cemil efendinin bulunduğu 
şehremanetinden ve ikamet ettiği 
mevkiden )apılau ahkık.at netice· 
sinden mumaileyhin siya etle ala· 
kası olmayup kendi aleminde sayi
le me~gul bulunduğu, amali milli· 
) eye muhale etini ve siva i cemi-

5 etlere girdiği tahakkuk ~ttirilıuedi· 
ği cihetle mumaileyhin hu cemhc
te girdi~in . k.annat basıl olmn~ıış 
' e amalı ınıllıye aleyhinde hiçbir 
hareketi görülmemi~ olmakla hak
kındaki kararın refiı1e müttefikan 
karar verllmi2tir. 

• •• Ali karar heyeti riyasetinden: 
Amali milliycnin en biaman dü~ 

rnanı olan İstanbul merkez ku
mandanı ııbıkı Eminin inhasile 
inzib~tt zazitlilriııe tayin edilip ha
rekatı milli) e 

0 

aleyhine tefen ühat 
ve propagandada bulunma rndan 
dol yı askeri heyeti mah~usa mca 
ni beti askeri) esi katedilmi~ olan 
Telgraf zabit vekili şefik efendi
nin \ aki müracaatı üzerine inzi· 
bat zabitliğine tayin edilerek Tra· 
hya karakolunda üç ay vazife 
gordüğii anlaşılmış ve amali mil
li) c aleyhinde harekatı tefenü
h~t \C p~opaganda yaptığı tehey
yun etmış olması, amali milliye. 
ye muhalif b:ılunnnların e amisi
ni havi defterlerde ismi mevcut 
bulunmamnsı ve keyıiyetin bir 
taharri memurunun isnadından 
ibaret olduğu anlaşıldığı cihetle 
hakkındaki kararın ref'ine mütte
fikan karar verilmiştir. 

• ~ .. 
\)i knrnr he ti riya.~,.' inrlt"n: 

Harekatı millyeye vaki olan davete 
i?abet e~memesinden dolayı aske· 
rı heyetı mahsusasınca ni:'lbeti as· 
keriyesi katedilmiş olan piyade 
mülazimi evveli Ahmet Hikmet 
efendi 329 ene .. indenbcri freııgi 
illetile malul bulunduğu ve harbi 
umumi esnasında muntuzam bir 
tedavi takip edemedi~i .... e esaret
ten avdctiııi müteakip Gülbane 
hu:ıtanejnce muntazam tedaviye 
tabi tutulduğu ve davt>t zamanın· 
da da tahtı tedavide ve müztarip 
bir halde bulunduğu ve kendisini 
Lüyük fı-.lJkctler · maruz bırakma~;ı 
şüphe iz hulunan bu müzmin has· 
talık dolayı ile icabet edemediği 
bu baptaki raporlar mündereca. 
tından anla ılmış ve bu suretle 
mazereti 'liayanı kabul görülmüş 
olınaklu hakkındaki kararın refi
ne miittf'fıkan karar verilmiştir. 

V efit fırkasının 
siyasi bir içtimaı 

Kahirede çıkan 1·9-929 tarihli 
"EJ'Ehram,, gazetezinden: 

Mı ır ve İngiltere arasında ak· 
tedilecek muahede layiha mm me
\addı hakkında Vefit Fırkasının 
miitaleasım beyan etmek üzere 
Mı ır Hükumetinin verdiği mücıaade 
üzerine mezkur fırka tah i dilen 
mahalde içtimaım pek muhteşem 
bir surette nktetmiş ve hu içtima
da pek çok halk bulunmuştur. 
1 iik rk bir mahalde talik edilen 
me:.hur Znğlul paşanın büvük bir 
kıt'a fotuğrafı ultın<la ihzar olu-
nan hitahat kür li li üzerine hal· 
km alkıJarı ara,mda çıkan Na-
ha pa~nrıın irat ettiği uzun bir 
nutkunda, Vefit fırkac;;ının aktedi
lecek muahede hakkındaki fikrini 
h::v~n ctı.nek için ev \•ela hnli hazır 
bukumetın mevkii iktidardan 

kilmesi icap edcreıYini ve bu çe!-
K . o surete 

ı~al Hz. nın de hikmet ve d" 
)etıle ıne ;ruti idare iadı• buvu:·~i: 
duktaıı oııra millet ıııe '- ~ , z&.ur mu-
ahede lıakkıııdaki fikrinin lı 
d lı·ı . . eyan 

e c ı eceğını soylenıiştir. --
Çi11de dahili harp 

Londra, 2S 
Şanghaydan bildirildiğine ıöre 

Çinde dahili harp baılamıthr. Çio
Jilerle Japon askeri arasında da mü
sademeler olmuştur. 

Hanko, 26 [A. A) 
Ceneral, Fatkwais'ın kumandası 

altındaki kıtaabn Kunan eyaletine 
ırirdiQ'i bildiriliyor. Bununla bera
ber Nankinden gelen bir habere 
röre Kunandaki kuvvetler ceneral 
Fakwaia askerlerinin bir kısmını 
silahlarından tecrit etmiştir. Mer
kezi hükumete aadık kalan kıtaat 
fİddetli bir muharebeden sonra 
lçnnk şehrini 'şgal et:ni1tir. 

26 Eylul 929 kambiyo, nukut borsası fiatları 
Açıldı Ka a. 
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Nukut Ttıhviliit 

1 lngiliz lirası 
l Amerika dolar 
20 Yuuan drabml 

1005 251007 75 ~~r ı Tt"ı·ılp (A.B.S) 
206 25 207 00 
5.. 75 " ..; !_l 2 " (D.E) 

l Ahuıuı rayh, allrk 
l Avutıuya tllini 

•. ~ 53 , .... =-~ 
49 25 49 25 Fi 3 " (F.J) 

20 Ley Ruman'a 
29 2.~J 

20 I.~. Htılga~ 
1 Pel,.mek rılorin 
20 Frauı.ız fraukı 
20 Italyau lireti 

24 
29 
82 

24 5~ Galat• tahtt'lara D. Y. 
29 ~ leıanbul tramny Ş. 
81 7~ Rlht Dok. Ant. 

1621 75 
218 25 

H.2 5 0,.Jı.üdar ICadıköz ~u 12 59 H 

20 Kuran Çek Jtluuk 
1 Çırunetla ıü'i)et 

123 
tuı 05 btaabul HOnlm Sı& 
122 7, l~rt'ili 1\ladf"a 

Hisse snıedatı 
t:= { lı baal.:aıı 

1 ZloU Lehi.atan 
20 Dlau Yoguılavya 
21) Belçika frankı 
1 Puaıo hpan)ı 

Z2 S 
72 

114 
30 

22 

20 hviçre fraakı 79i 

;s

1 
~ ~.::~tı::· Mili 

~!~- Milli lk tieat Dk. 
• • Tll"llttt "e 1anayi 1 Mt'ddiye 

Çek 

Londra 1 lsterliıı 1005 
1 türk 1. Do 

,, Frank 

.. .. 
" 
" \mıtinlam ,, 

.. .. 
" Vaıtııva ., 

Ureı 

Mark 
Leu 

Belga 
Florin 

Atiııa ,, Drahmi 

O,ij 

12 
9 
2 

66 

3 
41 2 

371 o 
21 7:i 

E•naf Dk. 
Şirketi Hayriye 

., Tt-ınettu o . Hallç 'apw lor \u 22 i:Z 22 
Au. D. Y. )Olu 

2 
66 

" " " 100 
IGl Mudanya • Buraa 
~ S.mtuu Sahil 
~ Tramu)" 

8 50 (;" Tilrklye alili 
l 75. :!. lttlbrt " 
!? 2 . rJ;ı itimat " 

l6 20 •• ,.ark ılgorta 

3 41 ~ 1 Bozkurt 
3 75j ~ Anadolu AL T. 
4 2~ • ltı. Cmum. 

3j "4ı ~ Bal!• Jtuuydnı l 40 .H 
Bükr<~ 20 Ley Kuru; 
!Uoıko'll 1 Çroııeuı 
Belgrat türk liratı Din. 

10671 
24 75j • Anlan Çimen. 

106-a 1 ~ Bakırköy ., 
27 25 !,. Türk la.ömür Jıt. 27 2< 

lstikrazlar 
istikrazı D. vadeli 96 
Düyunu mı&nhlıede 
lkramİ) eli •lf'mlr yolu 
1902 Cümrfikler 
l 903 Saldimahl 
ısos Techiııati A•keriy 

..,.. 1 1903 Tf'rtip 
C! 1904 •• 
~ 1901 1905 

l l 1903 1"f'rtip 
1908 .. 
l'IO'J 

l 909 Şebremaaell 
1189 

" 

197 

~ 1'1ermer Tqı Ş. 
ı:ı Ban pn, alektrik 
~ ,. ,. temettu 

fJıkiidar· Kadıköy 
bnur anbba 

O lıtanbul T. Ano. .... 
~< Rihtlm dok. Aa. 
~ ittihat detfrmead 
llll fark m41rk eesa 
:;" lıt. ICaupları 
Jli" Reji (ball tufiye.) 
tı 
.,.. Tiirk tüt. A:lıııo. 
;"' 

" 
Dubaa Tiirk ., 
~ark cletfrmeL 
MUli blr MetnL 

n r.o · 
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Borsa3ı f İtitları 
~~:'!'!!~="""'~7':"'~~~~~ 

Aııari t\zami 
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ÇllYdarh 
l'umuta.k ıs 17 
Kızılca 
SüDter 
Sert 
Dönme 
Sert mahlut 
Bulgaristan 
E<"nebl 
Çndar 
Mıaır 
Arpa 
Mercimek 
Nuh ut 
Faııulye 
Siaam 
Ku§yemi 
Yulrr 
Un kilo 
Ebtra Ekatra 
li:k&tra 
Birlnci yumutak 

J 
.. Sert 

kinci 
•·ıudı k kabuk.lu 
Fındık içi 
Saa(lık botaltma 
ı..aonı.ı 
Ce\'lz 
Afi)oıı Malat)a 
\aruı~ı 

ı~ 

ıa 2s ıs 
lO 10 10 
ıo 2 ıo 

1250 
1200 
ıı~o 

18(1 

t8 

ıo 

1550 
J390 
12•01 

IB 
Afl)on 
Tiftik 
Olalk 

::=:=;;;;::o========..;;::;;===,.:-;;;;;ii;;:~---

Koscı !haber 
@ Çöpleı· koku~ or - Bazi sahil· 

lerdc dalgaların te ırile biriken çöp· 
lerin durgun ha\·alarda etrafa koku 
ııı şıettiği hakkındaki şikayetler Uze
ı ine emanet bundan böyle çaplerin 
uzak yer lere döktılmesini kararlaş
tırmı~tır. 

1 1 'eşrirı den itibaren 
Birinçi Teşrinin birine mu adif 

önUmuzae~i Salı gUnUnden itibaren 
Istanbul radyosunun neşri)'at saatleri 
atideki tarzda ·.-uku bulacaktır. 

Saat 
17 ,30 dan 18,30 a kadar alaturka saz 

18,30 dan 20,30 a kadar alafranga 
orkestra 

20,30 dan 22.30 a kadar tekrar ala
turka saz 

(: Davetler ) 
Türk ocağından: Şarkt/\ tetkikatta 

bulunmak üzre tehrimizi ziyaret eden 
Çin Udebasından ve Sorbon DarUl· 
fünunu profesörlerinden M.Şang bu • 
gün saat Uçte Çin kadınları ve Çin 
inkılabı hakkında ocakta bir konfe· 
rans verecektir. Bu konferansa her· 
kes - gelebilir. 

Sırbistanda feyezan 
Belgrat, 2S [A.A] 

Lubilana havaliıinde pek şiddet
li bir fırtına kopmuştur. Irmaklar 
tatmış, yakınlanada bulunan köy
leri büyük baaar ve zarara utrat
mıttır. Birçok yerler mahvolmuş
tur. Sular, birçok evi alıp götür
mü4tGr. ln•anca zayiat yoktur. 

Damla damla göl olur 
Atalar b ·· ··ndeki isabeti tasarruf kutularımız kadar kuvvetle 

ın u sozu . d b. 
ispat eden bir şey olmrız. F arzedelim ki bır yaşın a ır ç~u· 
ğunuz var bu çocuğunuzun istikbalini temin ıçın. l~er gun 

kumbaraya yirmi beş kuruş atma~a karar verdınız. Her 
gün kumbaraya attığınız bu para bir sene sonunda (90) 

liraya yakın bir yekuna baliğ olur. Çocuğunuz beş 
yaşına geldiği zaman (500) lirası, on yaşına vardığı 

zaman (1200) lirası, on beş yaşında (2000) lirası 
yirmi yaşında (2900) lirası top~anır. Hayata 
atılacak çağda bu her müşkili atlatan bir 
sermaye olur. Derhal Bankamızdan bir 
kumbara alınız ve bu günden tezi yok 

her gün 25 kuruş arttırmağa 
başlayın • Bu gün arttırdığınız 

( 25 ) kuruş yarın çocu• 
ğunuza bir sermaye 

olabilir. 

Türkiye lş 

Kenan paşa 
Bedin, 25 

Mlihinı bir sirkat 
Viaritz, 25 (A.AJ 

TUrk erkiın ı harbiyei umumi) esi 

hareket şubesi muduril Kenau paşa 

Travnıündc tan are karargahını Zİ} a· 

ret etmi~tir. 
Kenan pıı,.a bliylik bir tayyare ile 

bir ce,elin )Dpmış, blıtlin muessesatı 

gezıuiştir. 

Felemenk konsolosunun zevce· 

sinin bir otelde işgal ettiti od.ya 
meçhul bir şahıs geceleyin girmete 
muvaffak olmuş, mumaileyhanın 2 

milyon 600bin frank kıymetinde ol· 
duğu tahmin edilen mücevherlerini 

çalmıştır. 

ıra ırn'ffel eır 

l=--
Kadoköy 

Köprüden 
Kadıköyüne t 

l - \'""\ ı 
6 15 • 

; ~ ~ 
s ıs ! 
H 4-0 • 
9 20 ı 
9 55 

10 25 
11 05 
ill 4-0 
12 15 

• 

l:i 05 
J 1 50 
14 25 

15 15 f 
15 45 • 

16 10 1 
16 40 
17 15 
17 50 • 

18 25 ı· 19 05 
19 ıs 
20 30 
21 ı 
22 05 

Kadıköynden 

Köprüye 

6 15 
7 05 
7 .l-0 
8 10 
8 45 
9 05 ·ı 
9 50 
10 25 
ll Ofi 
11 40 
12 ıs 

13 
13 50 
14 35 
15 
16 
16 30 
17 
17 15 
17 45 
18 25 
19 05 
19 4S 
20 20 
21 05 
21 28 
23 

l"J Sefer yalnı& (um•. Pazar, Çar
t'aba ıünlerl lla)darpBfA)a uj;ra)• 
caktır. 

1 .. 1 Sefu )alıu& Paurteai, Çarpm· 
ba ıialeri Ha)darpataY• utr•>•· 
c:aktır. 

1 
Köprüden Haydarpaşadan 

Haydarpaşaya 

l - \"'l 
6 15 
7 05 
7 40 
7 55 
8 15 
8 52 
9 55 
ıı 05 
11 40 
12 )5 
13 05 
14 25 
15 15 
]b 10 
16 40 
17 is 
17 50 
18 25 ( .. 
18 40 
19 05 
19 45 
20 30 
22 05 

ı 
Köpriiye 

6 2Q 
7 ıs 
7 48 

I i ~ rı 

1 

1 
ı 

i 

10 35 
11 13 
u 18 
J2 20 
13 08 
13 58 
14 40 
15 08 
16 08 
17 13 
17 4-0 
18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 08 l"'I 

l'"I efcrl )apau vaplll'lar yabaız 
Pt'~emlıe, Cuma, Pazar gilalerlnl l•· 
ldhcdea ıece lla)darpa .. r• utr-1•· 
caktır. Ramaunıa b&rincl ıeee1laden 
Ba,nmın fiOnuncu gctt81ne kadar her 
ge~ Jlo)darpııf•Y• oğrayacaklır. 

l'"J Seferi )aln.ı:ıı P .. ar. Pertembe, 
Cuma günleri u.,.c1arp ... ya aj'raya· 
caktır. 1alaı:ıı Ramoaauı blrlaei SÜ• 
:nliıaden BayraınıD IODUDCU gWıWıe _________ , L 
kadar brr gün Jlaydarpafll utra7a 

• ........................ ..i"m•mkt.ır ................... illlllll 

Adatar taırlfesı 
10 Haziran tarihinden itibaren Cumadıan mida gfiolere mah8ıı& adalar battı 

---------------------------
3 17 19 21 23 25 Sefer o. I • 5 7 9 1 l 15 _ __::...:..--:-::~--------:-=-:::-13 

-P _ __:__:~:__-----------...:=--------------.;__------ 15,00 19,05 
endikten kalkış 7,05 15,15 19,20 

Kartaldan 7 20 S 45 SO B d " ' lO 00 tı,30 14,05 1 • 17,00 18,35 19, 
H. abadan " 6,00 10 7,00 7,45 8,00 9,00 10,'10 11,40 14,15 16,00 17,10 18,45 20,0S 

ey eliden " 6,10 7, 7,10 8 00 9,10 4 30 16 15 17 2 20 20 
Burgazdan 7,30 s,'15 10,2S ıı,55 1 • 16•30 

1 5 ı9,oo 20,35' Kınalıdan .. 6,25 7,45 !•~ 10,40 12,10 14,45 • 17,40 19,lS 
" 6,40 8,30 7 , 16,SS 18,0S 

Mudadan 15,20 21,11 
Kadıköyünden" 15 40 20 21 Gft 

Köprlve varı.t " 7,25 8,30 a,os 9,15 s,ss 10,2s n,2s 12•55 • 17,20 18,30 ,;,v 

Sefer No. 

Köprilden kalkıt 
Kadıköyiinden 
Modadan " 
Kınalıdan " 
Burrazdan " 
Heybeliden ., 
B. adadan ., 
Kartaldan " 
Pendikten " .. 

2 4 
7,44 8,25 

9,05 
9,20 

8,3S 9,35 
8,45 9,45 

6 8 
9,10 

9,SO 
10,05 
10,22 
ıo,30 

10,15 
10,35 

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

ıo 

12,00 
12,20 

12,SO 
13,0S 
13,20 
13,30 

12 
13,35 
15,SS 

14,30 
14,45 
15,00 
15,16 
15,40 
1s,s5 

14 
1s,oo 

15,40 
1s,s5 
16,10 
16,25 

16 
17,00 

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

l'J Uu liaretli s.cferler va1nll! Puar tfiil1-l•e aıaheue Map SO Eylala kadar npıl l'al:h?'. 

l·'}Hn · •ı· Ü 1 k 30 S 'lü t rl dr ı ltlln·., ' • r •a;r,., ı •rfcı• 3 1 • l!adıınlülarkPr ıııı: n ,.,., vnpılmı\\•~• '" • 

18 
18,00 

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

20 
18,05 

19,00 

("J 

22 
19,00 

19,45 
20,00 
20,15 

24 

19,05 

29,00 
20,10 

26 
20,15 

21,00 
21,ıs 
21,30 
21,40 

28 
21,45 

-
22,50 
22,50 

[") 
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Harp al<ade"lnfsi 
k m ndanfıgından: 

1455 numerolu Askeri memurlar kanunu veçhile 
hesap memuru yetiştirilmek üzere Harp Akademi· 
sine müllıak Y iiksek levazım mektebinde dokuz 
aylık bir kurs açılacaktır. 

Mezkfi.r kanuna tevfikan askeri hesap memuru 
olmak isteyen ihtiyat zabitlerinin lstanhulda ve 
taşradaki en büyük kumandanlık makamatına ha 
istida muracaatları ilan olunur 

Emlak ve Eytam Bankası 
umumi müdürlüğüden: 

Mevkileriyle H'ufı mahıusuı •takıda yazılı bir parça emlakin uta•ı müzayedeye konulmuştur. 
l r Müzayede (kapalı zarf) uıulıy, dir. ihale 12-10-929 tarihinde lımir şu emizde müte~ kkil sa· 

tıt komiıyoau huzuriyle icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında güsterilen miktarda 
teminat iraeaiae mecb•r olup bu teminat varakasını teklif aıektuplariyle beraber makbuz mukabilinde 
Waat veyahut ihale meclisine yetişmek üzere taahütlü olarak poataya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli peşin olarak ve ukten ;s fa u ur. 
S - Talip olanlar lıtanbuJ veya İzmir şube erin ize ve yahut Merkez Em'ak m!ldüriye'foe müracaatla 

maf ... I pıtrıamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iıtirak bal nde bır nuabaımı bır lıra mukabıhnde 
.lap i1aza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 

Teminat 
miktan Nevi 

U. No.n• 
7 

Mevki ve ıemti meşhuru 
lzmırde Hükümet caddeai 
park karşıı nda 

Ye mahiyeti 
Aakcri olel 
ve kıraathane 

Hudut ve kemi· 
yet ve milştemilah 
Ot l ve Kıtaatha· 
nenin halihazır va· 
ziyeti ile altındaki 
dükklnlar 

lira 
5000 

1 atanbııl üçWıcü ıcn memurlu~ıındım : 
Auıa altında çavuş pasa hanmda 11 

aıamaralı hanede mukin ıken halen ma· 

PiMi medııt .. ibmetglhı meçhul bulu

MD Kaaım ad• Abdülga · efendiye: Şa
pti biraderlerin 24 nil!ll.D 9'29 tarıh ve 

61 p .,. 26 mayıı 929 tarih kezalik 61 
IÜD 'f&deli iki kıt'a 1enetle zimmetinizde 
a1aCliı oıu Jedi biD bet yGs lıraaıuı po
lite ........ m ihurer 18Detl• ... oekler 
hakkındaki takip yolile tahsıli hakkındaki 
talelıi QserİDe tuafınna gondenlen ödeme 

emri abnııa mubqiri tarafınd n yuıl&n 
eerhte ticarethaneni7.de bir batta evvel 

salla mahkemesince yapılan bir haciz do
l&yıtile me~ut oldUAu ve ikametglhınızın 
da meçhul :bulunduğıı geııterilmif oldujun· 

daa aakGr takip 7olile vaki talep üzerine 
tamilD lahlUDll olan öc:l~me emri maka • 
mma kaim olmak üzre il.inen teblit olu· 

nur. 

1 ııtlllbu1 clördiiocü icra daıresindens 
1AJnep Mıwıua Ma&dalini baıııııadan 

borç alcblı MD liraya mukabil merbun 

alan lefikt•tta lepi)r.iye mahallesinin hacı 

Emia el. IObiuıda yeni 30 numanlı bir 
kıta ~ aıllf laiteeai birincı ihalesi 

yapılmak tlzre otaa &ün müzayedeye ko • 
aulaıak {2m) lira bedelle talibi uhdesine 

biriDal ihalesi yapılmı lwi ihaleli yapıl
mak ibre ytl&d• bet am1a tekrar 15 gun 

müddetle mürayedeye konulmuttur • Hu· 

dudua Elyna Hüııil bey baM •• bahçeai 

•• CelAJeWa P9f& ver.eli anuı ve Kil • 
peliaa U U'IUl ve hacı Emin sokatile 

mahdattur. Maahuı: Dort yüz on doku 

metre ı.biindedir • Arsa bot ve 18# '" 
arka taraflaruıda iki mfltre irtifaında t.hı-
varı tlup kWDen talıta perde ile mahdut· 

tar. , .... ealemat almak M. 928 · 'NOO 
doeyadachr. Taliplerin kıymeti muhamme-

aesi olan 3615 liradan hisseye mus'p 
mıkd nn ytızde oau nis~tinde pey a e
siai talimi ..,... ...a.ri ... 19-10.929 
tarihinde ll&t 16 ya kadar kati ilıaleei 

yapılac.lı illıı olunur. 

t) skodu Hukuk Hakimlipıden: Klmile 
haounm Ualdld.da ibsaniyede ethem 

~-a ıokatmd• 60 •-.lı hanede 1nukim 
kıdemli kllçilk 111bit boy abat knuıaıu ka
racadan k ary sinde fıçıcı ogullamıdan Ha· 
ııan oğO. Ymuf ef. aleybiae ikame eyledi· 
ti gaiplik da\ sındao dolayi müddeialeyh 

Tayare piyangosu 
VIEDiNCI TERTiP 

3Qncü k••ld9 11 T••rlnl evveldedlr. 

BCVCK iKRAMiVE: 
40,000 LiRADIR 

AVRICA: 

20.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOnr:ıt.k lkramıyelf!r ve 
1 0.000 liralık mükafat 

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

35,000 

18,000 

ıs,ooo 

12,000 

10,000 

lira iaab~t eden "19901" numaralı bilet latanbul, Buıama, 
Sankamq, iz.mir, Zara, Samıunda aatılmıfbr. 
lira iaabet eden "16614" numarala bilet ı.tanbul, Bardv, 
iz.mirde aatılmışhr. 
lira isabet eden .. 802" numarah bilet lstanbul, Aakara, 

Mersin, fzmirde aablmıthr. 
lira iaabet eden "37851" aumarah bile' lttanbul, Edirne, 
Korkutei, fı.mır, Tavasta ıablmıfbr. 
lira i abet eden "53133" aumaralı bilet lstanbul, Ankara, 
Taraua, İzmir, Mudumuda aablmıtbr. 

irketi Hayri den 
Boğaziçi vapurlarına mahsus Sonbahar tarifesi 

E, Iulün 29 uncu pazar günü tatbik edilecektir. 
Tarifeler gişelerde satılmaktadır. 

Emnİ} et sandığı müdürhiğünden 
Fatma hanım tarafından 31 tetrinievvel 926, 30 kbunuevvel 926 

24 Temmuz 92? tarihine tevdi edilen mebalita mukabil verilen 
37616-39114-44289 numarala cüadut ıayi eyleditini ihbar etti· 
tinden zayiinden yenisi verilecetl cibetlt ~'ki bononun ıuburuada 
htıkmO kalmıyacajı ilin olunur. 

im .............. ~ 
iliolan 

Şehremanetin en: e e i eı· 
fi 14817 lira olan Karaköy 

köpriisünön başlarına inp edi
lecek 4 kite pazarlıkla yaptırı
lacagından taliplerin 2 Tetri· 
nievvel 929çarpnba günü A· 

at 15 fe kadar Levazım mü
dOrlütüne gelmeleri. 

Ş ehremanetinden: Yavaşça 
Şalaim mahallesinin uzun 

çarfı caddesinde 165 • 238, 
259,-168, 242 numaralı dnk
\;inlar kiraya verilmek için 
ayrı ayrı açık müzayedeye 
konmu~tur. Taliplerın ıeraiti 
anlamak için her gün müzaye
deye fitmek için ihale gilnü 
olan 17 Teırinievvel 929 Per· 
şembe günü levazım müdür
Iüğtıne gelmeleri. 

Şehremsnetinden: Emanet 
Matbaasında şimdiye kadar 

toplanan ve 230 ıenesi Mayuı 
nih< e kadar toplanacak 
olan kırpmbları sabl-
mak ıçın açık müzayedeye 
konmuştur. Taliplerin ıeraiti 
a ı~mak için her gün müzaye
dey~ giı·mek için ihale günü 
olan 17 T etrinievvel 929 per
şenbe günü L~vazım Müdür· 
'ütime gelmeleri. 

Ş ehremanetinden: Bedeli 
keşfı (1086) lira 22 kuruı 

olan Üsküdarda Nuh kuyu
sundaki nezafet ahırının tami· 
ri pazarıakla yaptınlacaktır. 
Taliplerin 2 Teşrinievvel 929 
çarşanba günü saat bqe ka· 
dar lev· zım m ·· dürlü~üne gel
meleri. 

S atılmak üzere eşya ıube
sine bır6kılan Etem efen-

diye ait üç adet lavha Hamdi 
efendi ye ait altı parça ıam· 
dan ve saire, aabibi me hul 
banyo, Sahatay efendiye ait 
bet aandalya ve bir adet lam
ba, M. Rejinaya ait bir büfe, 
bir dolap, iki parça mupmba, 
ve iki parça lavabo ilan tari
hinden itibaren on beş gün 
zarfında sahipleri tarafından 
muracaatla kaldırılmadıldan 
takdirde alelusul bılmüza.yede 
aatılacatı ilin olunur.• 

Pazarlıkla Asansör 
Şebremanetinden: Emanf't 

binaaında keşif bedeli 5896 
lira olmak üzere yapbrılacak 
•nıör teıi1ab pazarlıkla iba 
le cdileceğindeD bu ite ehil 
olanlaraıa teminat akçelerile 
beraber 3().9-929 Puartui 
gtlnü aaat onbeıe kadar le-.a· 
zım müdürlü üae etmeleri. 

tıaıı 
Muaevilerin Y!l Baıı(Roıa1&na) 

münasebetile Osmanlı Bankaıı· 
nın Galata, lıtanbul Ye Beyo jlu 
daireleri 5 Tet-ewel 1929 cumar
tesi günü kapalı bulunacakbr. 

8 ir deyni ınabktlmu bibio temini iati· 
fan ammında tahtı hacze alımp fıı

rııbtıı mukarrer bulunan yirmi kalem ki· 
1im ve aeccade ve koltuk undalya lat J1111e 

.. ve bakır takımının Çartuyukebirde llJlo 

dal bedeetenmde Tepinievvelin Oçilnctl per
tePbe günü aaat on üçte faruht edileceğin· 
den Talip olanlann vaktt mııayyeade aae 
murau mU..acaatlan ilin olunur. 

B eyotJh Betine Sulh Mabkemelİllden: 

namına irul kılına da' etiyeain balı haıır 
ikame ph meçhulı • tı hasbiyle bil tebl&A
iade ıl en b ttıt P me
ce ılAn t b at acrasıııa karar \erilm11 
oldu u Mla } n den tastır k h ıan dınetıye 

tal k kıl nmı o duğu 
ra d Aı 4-11·929 tarı· 

2.K. Satınalma komisyonu riyasetinden 

Beyotlunda Hamal .blılı caddeeiade 
Jngilia Mfaretbaneıi karf11ıada 68 No. llll
pe iıalei IUJUU zımmı nda müuyedeye kODe 
lliuttur. ~ hanenin 4-5 bitle8i mu· 
badil Fatma hanımın uhtiei tefevTilzüDde 
.. 1-4 hiMeli Konte9 Korinaldi uhdeyı 
t ... rrnrundadır. hane 5 kat üzerine, 11 
oda. 4 hlel 1 mutfak. 1 könı rlük, 1 kiJar 
1 taraça ve 1 .. rnıç ve arka tadında ufak 
bahçe ve mU.temelıllı saireyı havidir, el· 
yövm 49 )ıra kıra getı.rnıektedır, ıçerial 
aiıpq, hAJıeı klrgirdir, kıyoıelı muhaaıme
pell 10000 lı adır. 10 Teırinıevvel tari 
bıoden it&bveo anııma prtnamesı her kes 
tarafındaa gOrulebilir. artırma (30-10-929) 
... t 15 d• Beyotlu 5 inet Sulh Mahke-
11te1inde ,.pılacaktır. lıbu ga ri menkul 
~inde milleecel hak ıdd ıı edenler O 
gi.in zaılnıda müracaa lan ve talı e~ıa 

P r. 

t OD d rtl 
ktırd hak ın a 

Balıkesirde inp edilecek iki Pavyonuq len kdtnan mlıukaaa 
neticesinde teklif edilen fiat gali ıörüldütüaden pazarhk 1Utetile 
yapLrılmllk üzere bır hafta müddetle temdit edılmiıtir, in.taya falipler 
eylullln "'28,, zin i cumartesi gunu saat 15 te 2. K. Satınalma komiı 

ı. 

rın yu J • lff'} ıJc ıl• aru 1 n v 
a r t rı l 

Satılık arsalar 
Cemiyeti tedrisiyei islimiyeden : 
8efiktaşta yıldız caddesine karip cihallllüma mahallesillİD 

Pap sokaj'aada kiin ve Dariitf&fabya ait 56,57 harita numarah 
lann füruht11 tekarrür etmit ve beher metro murabbama Od 
lira bedelle almata talip te zuhOr eylemiş olduğundan daha fazla 
mukabilinde mezkur araalan İftira amısancla bu1unaDlann 
zarfıada pey akçelerile Nuri Osmaniye camii mahfelinde 
Te4riıiye müdürlltlne müracaat etmeleri ilia olumar. 

Posta ve Telgraf _Levazı 

ı- v~aiti na~ede kl!!~~~!x~!!onk~ 
ve 300 • 600 )Wo rukina yatı kapalı zirf umlDe mUIUILUI 
konulmuttur. 

2- 7 teşrinieuvel 929 tarihinde ihaleıi icra ltılınacataadan 
rin bu bJtptaki şeraiti anlamak için şimdiden teminat ve teklıt" Mlll 
rini tevdi için de nıezk6k tanlae mfisadif pazartesi fÜnÜ saat 14 te 
postanede mübayaat komisyonuna müracaatlan. 

Posta TelQraf Levazı 
MödörlUQUnde 

Salkımsötütteki telgraf fabrikasında mevcut maa tefernat 
makinesi İ.ie kurfUD çürufu bilmüzayede ublacatmdan tahp ol,ull .. 
teşrinievveHn yedinci pazartesi fiinü saat 14 te bedeli mulUum .. I 
olan 2200 liranın yDzde 7,5 Diıbetinde teminat akçeaile bir" 1111• 
mezkOr fabrika müdiriyetinde müteşekkil komiıyana müracaatlan. 

Posta ve telgraf levazım 
müdürlüğüden 

idare bendiye ihtiyacatından olan 5000 kilo ambalaj kitıdı 
kilo sıcim 50000 adet etiket, 100000 adet kaplOI, 1500 kilo 
müh6r mum, 5000 kılo hurda kurfUn münakasaya vazedil•iftir. 
nakaıa 12-10-929 cumarteıi günü icra olunacatından yevmi mesll:ml 
da usulüne tevfiken temhir ve ihzar edilmiş olan teldifab laavi zar•• 
riyuete tevdi eylemeleri ve olbaptald fU\nameyi almak içiD de 
gün yeni postanede mübayaat ıubeline müracaatlan. 

Istanbut encömeni 
daimisinde 

1- Katıthanede vaki sünnet ve Sillhtar ata kaprölerinio beta91 
anne olarak inşaları 2-10-929 çarpmba günü saat onbire kadar b 
zarf uıulile kanunu mabıuıuna tevfikan münakasaya koaulmflur. 

2- gedeli ketfi 213240 liradır. 

3- Münalwaya ancak mühendis olup bu gibi büyük hetoe ...... 
ktlprüler yaptırmış olanlanlar kabul edilecektir. Bununla beraber 
nakasaya ittirak etmek iateyenler ihale günüden liakal üç ı&n 
bu münakaya iftirak edebilmek için Nafia bqlnübe.clialipaden hıiıl'I .. 
veaika alacaklardır. Veaib almamış ol nlarm teklifleri kabul ecü"lmt.,.. 
celdir. V eaika alabilmek için bu gibi intaatı deruhte ile hO...I ..... ,. 
ikmal eyledikierine dair ve1&Ucile beraber müracaat eylemeleri pıtw. 

4- Projeler ve evrakı keıfiye 10 lira mukabiliade iclarei lauauai 
levazım idaresinden almabilir. 

5- Fazla tafailit almak mteyenler Nafia bqmilhendialipae 
racaat edebilirler. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Mehmet Ali efendi Emine hammın 10804 ikraz numaralı d 

senedi mucibince Emniyet aandığindan ~kraz eyledikleri me 
mukabilinde Sandık .. mına merlaun bulunan Küçük pazarda 
Hayrettin mahalleainde Leblebici 10katmcla eala 39 ve yeni 5 
numaralı ve 70 a111n ar1& üzerine mebni alafap iki kattaa ibant 
oda, bir sofa, bir mamk ve 86 &11m bahçe ve müpemilib laiareJi 
bir haaeDİD tamamı vadesi hitamında borcun YWilmemend• .-.... 
sablıia çıkanlarak 800lira bedelle mllteriai auama kat'i lraruı 
mif iken bu ken yüzde on am ile batb bir~ çıkarak mil8 
bedelini 880 liraya iblat eylemif oı... cifaetile meılcGr ..__, 
30-9-929 tarihine miiladldif lnümüzdeki pazarte.i giiDii telnr 
müzayeduinin icraıı Ye muameluinin ikmali mukarrer ballaD._.tlll~!• 
talip olanlann mezldlr pnde alha,et 1Ut oa albJa bet... 11r•ak 
reainde hazır balanmalan lüzam• ilin olunur. 

ltubal 7 İDcİ icra~ Bir 1 borçtan dolayı baczedilmif ve Gelatada 
ban&aü itıkeleeande bekçi dubuıaa bat · 
lumut olan 71 Udem talflnde 15,S bdem 
amada 5 · 6 kadem uıblr uıkunda 63 
pyneafi .,. 25 llfi .e M mayi lllalınv 
tonilato1UDda ahf&p ,.. lrarbaell bilar 
kaph Hben qarı beJF kuvvetinde ve 
• Kampa vph ~-'1acle (lntikam) Romor· 
körüııüa pn eebim .itilıuile bir 1ehimiaia 
tioareti bahriye bnwıunWl aıeqdı mabo 
ıuuına tevflkan U~ defa i1b olwmak 
ameıile 1&tılmpına karar '•rilmif ve bi. 
riad pılilay Je 29 eylül 929 puar pau 
IUt ondan o bıre kııılıtr ıcra kılınacağılı
d..a talip olan !arıt ye' nı ve nkt& _. 

ktırdı m Rt n ı körde bulunacak 
l ır.e e ilin 

elemenk Balıri 
&nk1181 

Merkezi 

--



lN?rveçyam~~a~sM~rin;:b~l:~ HASAN BALIK YAGI baş mahsulu alemşumul marka 
"V _ Gayet taze olarak gelml•tlr. 100 kuru•• kiloluk şlşelerde Hasan Ecza deposu t:opt:ancllara büyük tenzilat 

'Asl<eri müna· 
~.l<asa ;ıanıari: 
~.::::::································ 
1 bul 

~:~~:~!~;;.;;;;.~ .. ::~~=~ ..... 
staıı. yollama B'!lidürlüğü ihtiyacı için 350 ton lavemariD komilrii klıpalı zarf 

.. uııulile munakasaya konmuştur ihalesi 28 Evlfil . 929 tarihine müeadif Cumartesi 
~unT ~t 1_4 te latanbulda Fındıklıda k.omi.ııy~nmm muaka• ealonUDda yapılacak.
~ alıpd~ prtn~e ~tini ~ luıl'Uf mukabilinde almalan ye teklifnamylerini 

me ek.ı tanıda ihzar ile koDUayon riyuetine vermeleri. 

S ıırttaki kıtaatan ihtiyacı olan ebı:aek ve odun kapalı zarfla müııaltauya koamuş
tur. İhaleleri 5 • birinci te~rin • 929 puarteei pil aut 15 te Snrtta askeri sa-

tın alma komisyonunda yapılacaktır- Talipleriu Sıırttaki meıkCir komisyona vermeleri. 
B ordaki k&tutın ~tiyacı olan ekmek kapalı urfla münakuaya konmuıtur. ihalesi 

. 30 eylQl · ~ p~rtesi günü 1aat 10 da. Borda atken aat:a alma kmaiıyoıuında 
}apılacalı.:lır. 'raliplerın Bordaki mezkur komııyona muraCll&tları. 

Ç o~aki kıtaatın ihtiyacı olan ekmek kapalı Mrf1a münakasaya konmuıtur, fha
le11 29 • Eyini . 929 pazar günüusaat 15 Se Çormıı da u.keri .. tm alma komia

yonunda yapılacaktır. Taliplerin Çorumdaki& .-k4r komilJOU murncaatlan-

Y erli mamulatından bet yüz bin metre çam&flliık l>ez kapalı arf usulile münakasa. 
ya konnıuıtur iltalesi 3 • birinci teırin · 929 · tariltine müaadif per embe .. .. 

k
saat 14,30 dur. Taliplerin şartname ve numuD111iııi görmek iirre her giin lnka gunu 

ez l&tın alma komisyonuna muracaatları ve miiaakasa iftiratt edecekl . ra .. mer
~tın~an enel taminat ~e teklif mektapiarmı makbuz mukabilinde .. ~ 0~ ve 
rıyaaetilıe tevdi eylemeleri. ) on 

M erk.es ihtiyacı için otu& bin kilo •bwa kapalı urf suretile inak • 
. muttur. lhaleai (9) teırini enel 929 tarihine müııadif mb m .. . uaya konul 
~~· kılınacaktır. Talipler §&rtııame~ komilyonumuzda göretlf-1 \f::ü ııaat o!1b.efte 
ıçın de prtname(.le yu.t1ı teminatlarile birlikte teklif meltt 

1J!.:· üııakaaaya ~ıt~ak. 
leden Hlel Ankllmda Milli müdafaa eatın alma k.omis u.p_ 1

• yevm ve Matı ıha· 
yonu rıyaaewıe tevdi eyl•eleri. 

S aımunda bulunan kıtaat ve müesseııatın ihtl acı olan e . 
münakuaya konmu,,tur. Ibalesı" '>o -ylül" 929 y . frat ekmeği kapalı zarfla 

. .. ~ • cumarte111 ·· ü 
uken satın alma k.omhyonunda askeri llllU al k. . gun saat 15 te Samsunda 
Samr.mdaki mazkOr komisyona müracaat! n ma onulj)onunda }apılacaknr.'I'ali.p(eria 

Y li 
an. 

er mamülatından yüz )etnıiıı. be bi 
mevL'' .. ak k " 1 n metre yazlık elbiselik bez kapalı zarf--·'"-
~ mun asaya onmuştur İhal . 6 b" . . ~ 

pazar giinll aat ondört buçu~tur Tar l ~sı · ırıncı te~rin • 929 tarihine müudif 
gün A.kara merkez ııatın alma _k · ıp erın şartı:ıame ve numunesini görmek üzre her 
c.eklerin o gün ve saatından evvd~~~urU: ı;ııır~caatları ve münakasaya i§tirak edo
lınde mezküı: komisyon riyasetine tevdi eylemei:~~at mektuplarının makbuz mnkabi· 

Y erli maınulltından haki renkte on ·· b" . . 
•" ka k İ uç m metre elbıselık. kumq kapah r.arl1a 

UD& aya onulmU§tur. balesi • 7birinci te§riD • 929 ta ihi ü dif ...... . 
~a.:at on dört bu kt T I' 1 . r ı:ıe m ııa p ........ eu 
~ çu ur. a ıp enu tartnaıne ve numunesini görmek üzre her gtııı A. 
o ar~. m;rkez satın alma komis!onuna muracaatları ve müDakasaya qtirak edeceklıeria 
~ • ~ıı.tınd.an ene~ temınat Ye teklif mek.tusıla::ını makbuz m.ukabiliııde uıeskQr 

komısyon nyaaetme tevdı eylemeleri-

Y ıli mamulatıadan _yüz 1elı.~ ~in metre utarlık bez kapalı ıarfla münakauya 
koıımu~tur. lhale.ı S • bmncı tqrın • 929 tarihine miieadif cumartesi rlinil saat 

on dört buçuktur.Taliplerin prtname ve numunesini görmek üzre her günu A:kara mtr· 
keı •tın alma ~nR11una muncaatları ve münakaeav11. ıatirak edecekleriıı 0 g\llı 
.... .,_ saatuı?an e_vvel te'~inat ve tek.lif mektuplarını makbuz • mnkılLılinde mczkUr k.o
lnll)Ob rıyuetme tevdı eylemeleri. 

p ~lakla alıaac+ il8sa ecl~ qo9 maıkara, düpıe Ye 12000 kopça Ye laireden 
. ~urekkep 11 kalem malzeı:onye •erilen &ıt haddi ilidaldo görülı:aediğinden iha

lesının 28 · 9 • 929 camarteai güDti aat 15 te icra edile .... &: =•*- ı ık ""'1!1• ww O UDIU'. S a~. !lmııtaki k.ataatın haranatı ihtiyacı olan arpaya verilen fıat pahalı görüldü
~den ~ıkBllllf atken. atm alma komisyonunca pazarlıkla alınacaktır. Taliplerı.n 

Sarık.am.ııtaki mezkür kom111yona 111uracaa'1an. 

A danadaki kıtaat ve mües~esa.tın ihfyacı için Arpa ve yulrf kapalı urfla münakıııo 
aaya koamuotur, İaalelen 15 · birinci te§l"in • 929 sah günü arpa ııaat 9 ve • 

laf ~t 11 de Adan~da askeri satın alma komiayonUDda yapılacalı;.tır. Taliplerin A~:. 
nadaki modtCir komıayona vermeleri. 

A ekeri ihıif!IC'.ı içi~ 245 to~ ki~ipli ~den kömilrii kapalı wf uıulile münakasaya 
konmuttur ıbaleaı 12 · bu·!-fcı teşrın • 929 cumartesi günü i"a&t 14.30 da komi&

yoaanı~~ münakua salonunda yapılacaktır. Taliplerin prtnaıne ıurelinin yirmi kurıı§ 
aıuk~de .ı..ı.n. Ye tek.lifnameleriııi p.rtDamcdeki tarzda ibr.ar ile ıı. ..... i1,,00 • 
Y&8etille vermeleri. .._ J rı· 

K &palı zarfla i.hale edileceği ilin olunan Konyadapi kıtaatın ilı.tiyacı olan me,e 

n.at =°:" ;;;ılcn fıatlar pahalı görüldüğünden pa_urhkla alınacaktır ihaJeai 2 • hi· 
lacaıc.tır T . 'Ç&1111.mba saat 15 te K~nyada asken 1111.bn alma komisyonunda yapı· 

• aliplerln Konyadaki mezkur komisyona muracaatları. 
1 ~ •• 

!~ ?~;;li ·k~i ·~;ı;' ·;;;ı;;;b:ı';'k::;;~·y:~:ı;;ci::· 
o •••••••••••• • i 1 Eek.ifehirde l'fava kıtaatının• 'ı·h·ti~ • • • '1 • • • • • •• • • •• • • • ,...,.. • • • • • •' ' • • 

~ yacı o an (5500) k"l · · · al · ııaya •oaulmuı yevmü ihalede tali ı o pırıncı enı surette muııaka· 
bir ay ~uıda puarlıkla alınacqırıl çık~dı~dan _4 • 9 • 929 tarihinden itibar~a 
gelmelen. ıuı talıplenn temınatı muvakkatalarile k.omiayoRa 

2 - Hava kıtaatı iı;iıı (5500) k .1 M . 
tarihin~en iti~ren bir ay ~rftnda ~rlıklcıİek (11000) kil? kuru fasulya 14. 9 . 929 
katalarile komııyona gelmerı. a a ınacağından talıplerin teminatı mavak· 

3 - Hava kawatının ih~y~ı için (55,000) kilo . 
lan 9 • 10 • 929 çarpmba gunu aleni suretle ıhale 7 ft . (2000) kilo çam odun
münaka1111.ya konulmuftur. Talıp olanların tarlaameı.· ~lıaek ine (40) gü11 müddetle 
ihalelerde kapalı zarf ye teminat akçelerile koaüsyo~Dlgc:\~1!T:~ ibre ber gün ve yevırıi 

ı································· .. t ' Deniz satınalma ko~isy~~~d:l; ....... ••••••••••••••••.•••..•..••••••.• ,....... ı . .. . .......... ı 
4500 Kılo buiııci kat jolin klilıne boyası klpalı zarf ua&ı..lıle ihale' tat• ~" ••• 
4500 • ikinci t evvel m ıyesı 5 teırini 
3JOO • likit yagı cumartesi S. 14 

~ Milli müdafaa veklleti deuiz fabrikaları ıhtiyac1 için balla aubarr kar" 
yuı &ıizaJarında muharrer gün ve aaatte kapalı arfJa ihale edilocelttir er ıne b .. 
gllrm.ek iateyenlerin r gü. vermek isteyenlerin yevmi ihalede Ye :W.~rtnameııuıı 
a11111 pqada deniz .. ım alma komisyonuna müraeaatlarL rrer aıaatte -··· .... !····-··········································-· i Bakar köyünde barut fabrikaların4a iaıaltı IMll"bi ye f 
...... ! ' .. ::~.':' .::t:~:-=- ::ı::·=~~:~:: ... :!9 ...... i 

Adet Adet 
Benz motörü 2 Gaz motörü 3 
Adler • l Ziraat lok.om bil' l 
B';U"odoe • 1 Sarf dinaaıoe~ 1 

4 
Dızel ,. 2 F ort tiat motör ları 

Berveçhi balA malzemenin u ed parça .. 
müzayedesi 5 • 19 9

29 
m. uy e gflrıünde iftinılllı talip zehur etmediğinden 

cumartesı giin ·· T li ı · · lari 1 birlikte mezkur gunde 
68 

t 15 de k . une temdit edilmiftir. a p erm temınat y e 
a omıayoaa nı tlar 

K apalı zartla mubavaa edileceği akd . uracaa ı. 
k!lıele nıalzemes 5 • 10 9:l9 emce ilin edilaaif olan on iki kalem. Deri ve 

edilecek.ur. Talıpled teminatİ.riyle ~~~rteu günü 1a&t 14 de pazarlıkla mubayaa 
komi yoııu .ı ve oa tnameı;iııi üorıne~r .ı te mezkar günde Ankara merkez satın ılmı 
a lan. uıteyeulerin her gün komisyonumuza mııraca-

3000 ki o Klo ka\syom için münak . 
fat li rlilmilf olduğundan 8:o~:ilnde talipler a.afından tek.lif olunan 

t mdit c l • ı. Ta p erın temınatlarivle b D b a1a1a 5 • 10 • ~29 cumartesi günilne 
era &r meıkOr kowiıyona mı.ırac:ıatlsrı, 

Büyük 
Tenzilatı 

oantos diş 
LUVA 
Masazası 

% 5
1Fiyatlar 

% 10 

% 20 
üzerinde 

% 30 
Ten:1ilat! 

J ıt&nbul dördüncü icra memurluğundan: 
Hü.eyin Rifat efendinin hacı Ali efeaı-

diden borç aldıjı 650 liraya mukabil Ye

f.wı ferağ eylediii Boğaziçinde Ka nlıcada 

Yeni mahallede .e çubuklu caddeainde 
eeki 103 mtlkerrer numaralı ana ve bir 

numaralı hane eJye'YDI mak lup 7 , 9 nu

maralı müfrez maa balaçe bir bap hanenin 

96 biue itibarile 21 hissesini mahdumu 

Emia efendiye devr ve temlik eylediğiıl

den mezkCir hisse 45 gün müddetle mti. 

sayedeye vaı olunarak talibi uhdesinde 
90 lira bed.,l ile ihalei katiyesi icra kılıa

aıt ye bedeli müz.&yede haddi llyıkında 

görülemediğinden bir ay müddetle tem· 

didi müzayedeye vaz olunmuştur. Hudutlu 

yol l.ahit ağanın Rakını ağa vereaeainin 

haneleri ve bili aat Ekrem ve Kemal 

beylere tefrik oluuım cedit 7 numaralı 
hane ile mahdut 238 :ırşın murabhaında 

Kremi 

alıpp ve na tamam muhtacı tamir hane 

mütebakili h.bçeıiir. Zemin· katında top • 

rak havlu bltdadiıi mevcut aıvaaız iki 
küçük oda •e b yıı bir mutfak mahalli 

birinci katta yalnız bağd&diai mewcut 11va 

sız bir sofa ve hir oda ve bahçede bq 

adet mtpa 8f.•C! ınuhte1if cinı olup de. 
ruauuda polia Ke.nr:l eftındi bili ücret 

•kiculir • .MeSir hi11eaıa iftirul- yfl-l.de 

bet r.aml& ıa&if> elanlar H daha liyadcı 
malllımt almak ia eytmlt'r hil.&eyc muaip 

luynıoti mı;.hamrueneıinirı yiizde onu ni• 
betUld• pey akt ı:ımı ve 92'> · 3744 d01ya 
aW11arui 1e lstanbul dördiincü itta me • 

mu.rluğunıı mü acaat e}lt:nıe~eri ve 14 ten 

16 ya b.dır 31-10.929 tarıbiude ibalei ka· 
tiyt'll icra kılnıac•ğı ili.o olunur. 

Diflerl yftz sene yafSUr ve çOrdtıdekteo vikaye eder. Difleri loei gibi ller 
yblatır diş etlerini kuvveti dirfr, ve kanamaktaa men'eder. Ve diılerlD .,... 
sında kalan tefessubatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine manf 
olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayıba bırakır. l\Ukropları imha ve atı-
dan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupada biriıııciliğJ 
diplomalarla muiaddaktır. En lıüy11k mtlklifatı almıştır. Yirmi kurpta Hasan ecza 

deposu. 

F.Jma Ayva 
Kilo Kile 
11500 13200 

Şartnamesinde 15 Maaalle ait ı.ıuinıatı mulıarr~r ~• ballda mıkdarları yuıh 
~ n ~yva bir şartnamude ol:uk aleni ınün•lı.aaa ıurctile satm ~cak.ta. lbales~ 
3 • 'Birinci teoria • 'l29 Perıembe güuü 11&at 1' de Harbiye Hc::k.tebı -yemek.banelen 
tinfuıdeki mahalli mahsusunJa icra kıl ııaca1'ur. Taliplerin şartuaıne"İ i~in komisyona 
muracaatları ve ijtirak. içinde münakasa aahalliRde haır bıılwıulı.ıası iliiu olunur. 

••• 
Lavamarin Komürü 

Toa 
600 
900 

25 
800 

50 
550 

15 
800 

mü 

Tıbbive Mektebi için 
Haydİrp~a Hastane9İ için 
I iyade Atış Mektebi için 

Bir oartnamede 

~ Bir §artnıuuede Harbi}e Mek.tebi için 
Hıllıcıoğlu lisesi için 

Gillhane Hast;&~~i için ) Bir ~rtnamede 
?ı altepe lıseıı ıçın ) 
A.uleli 1iseai için ) Bir prtnamede 

Ballda nuıhallerile hizalarında mıktarları muharrer 3740 ton Lavemarin ktlmllrii 
ı · ba.lida talu•ımatı yazıh olduğu veçhile 4 prtıım1ede olarak kapalı zarf müuakasası~da 

Uılibi zuhur etmediğinden paıarlığı 29 · Eylül 929 Pazar günü saat 14,30 da BarbıJe 
Mektebi yemekhaneleri önündeki Mahalli malıı;u~undıı. zarlıkla satın alınacaktır .. Ta

' liplerin şal"lnırnıeleı i için komisyona muracaad:m ve iıtuak içiıı de puarlık ımlıalbnde 
bazır bulunulmuı ilia olunur. 

• • • Süt Yoğurt 
10000 5000 Harbiye Mektebi için 
40000 Gülhane Haıtaueai içia 
35000 25000 Tıbbiye Mektebile Haydar pqa Hutanesi içiD 

Balida mahallerile hizalannda mık.darlan Ya&ıh Süt Ye Y oturt fıatları pli görlil
dütanden •Ylll 3 kıt'a prtnamede ôlarak tekrar l*Zarlıjı 28-Eylül-929 oumarteei gilniı 
saat 14,SO da Harbiye Mektebi yemekbaııeleri önündeki mahalli mallluıunda icra kılı
nacaktır. Taliplorin prtnameieri için k.om.ilyoa& Dıuracaatları ve iftirak içia de p&l&l'hk 
mab•Uinde baar ltulımulmuı il&ıı olnur. 

G ülhane Haataııeai içia ifısyı teabhüt etmeyen 111.cıteahbidi nam ve ltesabına olarak 
~aıarlı&ı icra kılman 40000 kilo Y opr4ı.ııı fiııtı gali göröldupnden aynı ~ame 

üzennde tekrar pazarlığı 28-Eylfil-929 cumartesi günü uat l.fı,30 da Harbiye Mektebi 
!~mekbaneleri önandelı.i mahalli uıabıulUJlda icra kılınacaktır. Taliplerin prtnımeai 
ıçuı ~omiıyona •ilracaatları •• iftirak içiD eh: ptı.zarbk aıab.Jliode bam bıJwıul· 
eamı illa olaav • 

M altepe u,eei için 8320 adet Marııilya kiremedi aleni mf1ı.akaııa suretiJe sah~ ah-
nacaktır ıhaloe" 19 • lO . 929 Cuınart~ günü ... ı 14 de Harb e M cbı YC: 

mekhanelerı n ndek.i nıahalli mabauıunda icra kılınacaktı.ı. Talip c ı prtnamesı 
için kom11yonuınııza mlU"acaatları e iftirak i~nde m!lnak. aaa mahallınde lıazır bulu· 
nulmas :tan olu.rnr. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
t- Galatada emekyemez mahalleıinde kıra molla ıokatanda 

9 aumaralı hane 
-2 Pugalbda feriköyüade linem ıokaRtnda 4 aumarah Öf&p 

lime 
J- Eald sala pazannda Süheyl lıey mahalleıinde dolmababoe 

caddesinde 3 numaralı dülckin • 
4- Çartıda yatlakçılarda 47-19No diikkinın vakfa ait hi~ua 
J- Çarııda kalpakçılar batında kürkçü ham •btı kotaılade 

muıluk mahalli .. 
6- Çarııda yorgancı)arda 17, l 9 numaralı iki. d6k~ 
7- Boğaziçinde çengel kiSyüııde pazar kayıtı ııkel•mde 10 No. 

dükkan ve meydan mahalli 
8- Seyotlunda muradiy• maballeıiade klğ thane cacfdeilado 

47 numaralı üç adet oda 
9...? Beyoilunda Hüseyin ata mahalleainde caddei kebir apartman 

tahtıada bodrum. 
Müddeti mllzayed• : 22 Eylül 929 do 12 Teırinıwel 929 C• 

martesi günü saat on d&rt bupata kadar . 
Balida muharrer eml~ kiraya verilecetiaden müzayed.,. .u 

olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan ~on günün saat oad6rt itap 
ğuna kadar şarm .. eyi olcıumak ve teınınatı muvakkate ita «!_. 
müzayedeye iştirak etaek üzere lıtanbul Evkaf m6d6rllllllaM -"" 
akarlar müdürlOA'be müracaatlan ilin olunur. 

Evsaf ve müıtemilib hakkında malQmat almak iıteyoaler M .ad• 
det arfında müzayede odaaına müracaat ederek ecri mitil ,.,.....,... 

görebilirler· 

Devlet demir yollan ve limanları 
umumi idaresinden: 

H d 
. ba e Ankaradın Cumar

. ay arpaşadan Cuma, Pazarteiı Çarşam v l 6-106 ve S-105 
tesı,.salı v~ perşembe günleri hll!"e.ket 1et9m29ıc;;,ibi:den itibaren iter 
numarnlı sur at katarının 1 Teşrınıevve • 

f ht h 1 o unıır 
r ci e mu er ı 



HASAT 

• 

Kıymetini tah
min etmeyin ••• 
BİZZAT 
ÖL ÜN! .. 

Bir· otomobilin kıyınetini yalnız harici 
manzarasına göre tayin etmeyin. Ala
cağınız otomobili, her cilıetçe tecrübe 
ettikten sonra kafi kararınızı verin 
Yeni DOÇ Siks modeli, en müşkilpe
sent otomobil ıneraklısını lıer . c~h~tçe 
memnun edecek şekilde iınal edilmiş
tir. Harici gUzelliği,motörfinfin mebzul 
çekme kııvveti, nihayet meşhur DOÇ 
sağlamlığı ve istirahati ... 

DOC Slks modeli 
Bugüıı bizzat 
tecrübe ediniz. 

Türkiye için umumi vekili 

KEMAL HALİL, l\iEHMET l{İl..,AT ve ŞÜREKASI 
idarehane ve ıabş yeri: 
Beyotlu l.tiklil caddesi No 168 
Telcfoa Beyotlu 2124 • Telgraf: Tatko 

ANKARA 
iZMfR 
KAYSERi 

T.\ŞllA 
ı Zabıtçı Zade ve Şürekası 

: Mahmut Celalettin Bey 
: Muhaddis zade Alim Bey 

ADANA : Muharrem Hilmi Bey 
GAZfA YJNT AP : Güzel Bey zade Hasan Bey 
TRABZON : Hacı Abbas ve m:ı.htuınları 

ı Garaj ve t amir yeri 
Ayaıpaşa Jandarma karakolu başında T · efon + Beyoğlu 1755 

.A CANT.~LIKLARI 

ı • • • 
BURSA 
SAMSUN 
GİRESON 
ISPARTA 
MALATYA 

: Pirinççi zade S.tkı Nedim ve 
Edip Beyler 

: Nasuhi Esat Bey 
: Esat Efendi Zade Seyyit Birnl Bey 
: !•mail zade Vahit ve Şürekbı 
: intibah şirketi 
· Dadılı zade Tahir Bey 

.. ~ .... t;+.!.o!t1•:••!.-•!• Her akşam 12 kişiden mürekkep •!••!••!••!~•!••!••!••!• ,.:nn:-. Doktor 4m:mma. ~,......... . .. ' 
~? Tİ.İRK. AİLE . MUSİKİ. BİRLİGİ ·:: n Haseki ka~ınla~ has~n.esi Cilt H 
.... •• :: ve Fıren~ı hekımı i! 
: . ONDRA ~: ı !I Cevat K~rim !i 
•1• BiRAHA. E VE LOkA~T AS!NDA •!• ii 1'ürbede Eski Hilali Ahmer il 
•,,.• •t• :: binası Tel. ls lrım: 2622 ic 
,..: • .. ~. ~,.<'; ..... • .._-o,... ... •~)~.r,; TPrennüm eder ~"o ~· • +4,,,'!1'.~I> • ~·'4 ,~.o t-•"}••• ••.ç; ............................................... ı 
'-'"' (;. ' <ıl l "ı • .,,,..,, v~ .. -~ ~ • ~ • • • • ;.'!; "'f\ -t> • ' ... . •• " •• • l'J~ 

' na .... ,. 
c:lep~ 

ı.ı ~ ' 
ast l&klar na 

1-Iasarı ecza 

~tadyomaa-KARŞ § &ciTAKS MDE 

- ... 
SeyırDsefann 

:\lerkez Acentası; G.lata Köpriı ba· 
~md.1 Be) o~lu 2362 
~ube i\cantaııı: Mes"a.det lıaru ııitındr 

Istanbu! 2740 . 
rahzon birinci postası 

(Cumhuriyet) Yapuru 30 ey
lul Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu 
Samson Gireson Trabzon Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte 
Pazar i kelesile Rize Süemene 
Trabzon Görele Gircson Or
du Ünye Samsun lneholu Zon
guldağa uğrayara1' gelecektir 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. I 1 • ı 

Antalya pogtası 
( Anafarta ) Vapuru 29 

Eylül pazar 1 O da Galata 

rıhbmından hareketle İzmir, 
Güllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Fiaike, Antalyaya gide· 
cek ve dönüşte mezkur iske-

lelerle birlikteDalyan Marmaris 
Sakız Çanakkale Geliboluya 
uğrayarak gelecektir • 

Kiralık kalıveocağı 
Bandırma hattına itleyen 

vapurların kahve ocakları bir 
sene müddetle şartnamesi 

mucibince müzayede suretiy
le kiraya verilecektir. Kat'i 
ihalesi 3Teşrinevvedl 929 tari· 
hinde icra kılınacaktır. Ta
liplerin o gün saat 16 da Le· 
vazım müdürlüğüne müraca
atları. .. -----,. 

Kiı·alık kul ühe 
Merkez idare rıhtımı üze

rindeki kulübe şartnamesi 
mucibince bir sene müddetle 
kiraya verilecektir. Kat'i iha
lesi 3Teşrinevvel 929 tarihin
de icra kılınacağından talip
lerin o gün aaat 13 te Leva
zım müdürlüğüne gelmeleri. 

Sel'en nıünakasası: 
( 37) adet Serenin her 

metre mik'abı 47 lirada ta
lip uhtesindedir. Tenzilen ita
ya talip olanların 3 Teşrin
evvel 929 tarihinde saat 16da 
Levazım müdürlüğüne müra
caatları. 

ı::ıı:ı~sr:ı Fi !'!'~SAT ııımı::ıma 
m " m 
~125 adet mcş-ın 
ı::ı b ro m ın 8 m m 
El - El 

mBURBE RYi 
IMUŞAMBALARI 1 
~ 60 Türk u-ın ~ BEHE- ruına r:1 
m Rl Beyoğ- m 
~ lunda 1 
~ ~ 

ffiBAKER Mağazalarında~ 
~GmmSatılıyor. lstif~de ediniz.mmmm 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve göğüs hastalıkları mütabası ı sı 

Doktor 

ŞEKIP HABiP 
Ayasofya Y Crf!batnn Hacı Sille) ınau 

apartımanındn Cuınnrte i, Pazartesi, Çar · 

famba ve Perşeube, Tel: Ist 3035 

B eşiktaş sulh mahkemesi icra memur-
luğundan: Mahçuı: ,.e furulıtu mukarrer . 

bir dolap yazıhane muşamba koltuk. tah· 

ta masa sehpa ve köhne koltuk 3. J0.929 

perşenbe ıztinü saat onda galatada mum· 

hane civarında Arllpyan han· önünde bil· 

mU1nYede satılnca~ından taüp olanların mı .. 
mu:- 1 n n1 · ' • u • 

Yeni tedrisat devresi T cşrinievvel iptidasında baılıyacaktır. '-
tcbi bir defa ziyaret ediniz ve programı jc; 'l:'!I Z. Tele. : e.o. 

Vim 
Kolaylıkla temizlemek iç· 
Nim · ıslak bez üzerine biraz V 

serpiniz ve nasıl temizleyip parll 
tığını göreceksiniz. 

Beya~ kaplamalan , mermer ve her ot' 
hayalı ve çini eşya temizlemek için kullanıs9' 
Bakır ve pirinç eıyanızı "VİM,. ile parlata~ 

LEVER BROTHERI Cezve ve tencereler için emsalıizdir. 
LIMITG 

PORT 1UM.1ol':' "VİM,, i kuru halinde kulJanma''l' l IENCMMIO J 

Tütün eksper kursu 
Tütün inhisarı umum idaresinde 
Tütün inlıiserı idarei umumiyesince küşat edildiği evvelce İ 

edilmiş olan kurs için şimdiye kadar müracaat etmiş olan talipl 
kısmı azamı vesaiki lazımeyı ihrai ve ita etmiş oleukfarından oe 

ı halin gayesine kadar atide murakkam vesaiki Orta köyde kurs müd 
(üğüne ita ve vermemiş olanların musabakaya kabul edilmcyecekl 
ilan olunur. 

1- Musa<ldak nufus tezkeresi sureti veya aslı , I 
2- Mektep şahadetnamesi ve ya orta tahsili ikmal ettiğine d 

maarif idarelerinden musaddak resmi vesika, · 
3- Mahalle veya kariyesi ihtiyar heyetinin polis veya jandar-' 

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

--------~---------------
Müstahzarahn en 

eyileri ve, bu cumledcn 

Aspirin 
Komprimeleri 
ekseriye taklit edilirler. 

Taklitlerinden sakinmak için daima 

kırmızı bandırollu 
ve ,,~" markalı hakiki 
ambalAjina dikkat ve · di
gerlerini reddediniz. 

~----------~--~~~--~----------------------
Harbiye mektebi müdürlüğünden; 'hill 

Askeri Tıbbiye mektebine talip olacakların 15 • 10 • 929 tarılaı1' 
kadar mezkur mektep idaresine müracaatla kabul şeraitini an~ 

Ml"o:ı'nl ~ıüdür: Es 'at Mahmut 


