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vasati 3 ki~i ezildiğine güre ~cuc· 
de ·ıooo kişi kaybediyoruz. Ne 
Veba, ne Kolera lstanhulda bu 
kadar tahribat yapnıaın ıştır! 

Kiiçük r 
teftiş Istan

hnlda 50 t'oför·in ehJ.iyetnaınııesiz 
VC)a bozuk otomobillerde ~~alıştık. 
~~rını.mcydana çıkardı. Dünkü şİ· 
~{ayetunizde haklı değilm! iınişiz?. 

er c0?.1HuRIYE1· içJN, HALK Jçi1' Her gilrı 8 sayf ~ 
====c._:::======:=:ıı::;:========;~=;~~~~=~::;:;;~~=~:===:===::===========-- Tcl~rat adres~ h1anhııl, iKO!M. 

) unltı ( CUMARTESİ, 28 EYLÜL 929 ) Telefon : btanbu1, 1. 97 

::::~=~-=~~=====================~==~================= ICJWL+A§@MIA lWP'* 

--..er-ıi ·ıc ~~~t-l•~, b~rıi:ı:ı-ı ~ı~~ o ı:1.:rı m'-I ~ 
•ırı ""V'"e s .z • ırı bE:lrı. aı. o lc:t.rı :ı:rı hE:ı. b b~t:-rıuz d r. 

~aır çoırıı o nır-ın ını k@rrnfeır~lfil$n [r····· iNsA~ aE vAHuı ....... i 

K.oca çin ecnebiler e inde ı !Dokforsuz}ıaza. l 
•• .. • • , ' ! usuls1t·z vsrgif! 
oluyor,bıtıyor,mahvoluyor ı . Şu a ..... ıdaki sul_<rlon Bolva-I 

1

: dınden aldı(:.ımr:ıs bır mektupifln : 

Çinli Edip "Şen - Cen,, in dün 
ocakta verdiği 

kof eransın hülasası 1 
.. ~Me~·-~.ek~eti~··nıu:~··d~e~te~t~k~ik•a~t~ta~bu .. _ ........ ~·a•a'raı .... umllllll•llllllE! 

budur. 

• mıkled;yoruz: i . . • 
" Bolvadin kazası İsparta i 

vilayetine mensup 30,0(1() nüfusdan İ 
ibarettir. Bu kazada uzun zaman-1 
danberi gerek hükumet, gerekıe 
Belediye tabibi bulunmaması baae. 
bile kazada mevcut bir çok hasta
lar ölüme mahkum bulunuyorLu • 
Bunlardan iktidarı olanlar berayi 
tedavi otomobil ve arabalarla Alt
,ehir kanısına gelerek han köşe-

lunmak ve Çhıe ait bir kaç konfe
ı:an.a •ermek G:ıııere wehrimize gelen 
Çinli edil> Şe• -~ düa Türk oJ.. 
tında küçiik bir koaferau Yerdi. ' ~ ·• ~ude tedavi olunaomaktadırlar. 

i Dedifhaiz gibi, bütçeai müsait iL $ea - Çen in ba konferanaı 
aıııl &,ıot"hmda On.yon Fnmseı.de 
verece.ti bayük koakı.n.sma bir 
mukaddime tqkll etmekte idi. 

M. Ştn-ÇH lıoafaanu franaızca 
irad etti ..-e Çinin yazjyeti umwni
ye11ini anlatmak içhı şanlan ıri>yledl: 

- • Çbı.in 47 a.rlık bir muUıi 
vardv. • San Nehir • ha.alisi Çlıı 
medeıHyetiaia betfğidir. Çhı t:eşek
külüniill e8U Jweeyreai aile, Ailenin 
uzvi hu~e7ıeal de Annedir. 

Bu aile teldi en Mld aamaadan 
beri deonm edfy.>r. Fakat timdi 
bmmn ~em lizuncbr. B.mun 
için yen.I bU içtimai ~ ara
tnyor. 

lMO da emebilw Çbıe ~;' 

. . OCAKTA DÜNKÜ KONFERANS 
Hınt ııtilin başlıyor, ecneb" ""fu 
zu çogalıyor, 1898 de Çin g~=~i~ komünialik aleyhinde büyük cere· 
tezah\lratta bulunuyor. Eaaaen bıa yanlar vardır.,, 
1842 de Çinin lngiltere ile iınzay~ . Müsyü Şen Çen Çinin, vaziyeti-
mecbur oldutu muabedenin aluül'. nı fU şekilde telhice ettikten 
ameli olmuıtur. 1'

0~ra Çin kadınının e.ki hal • 

Ç. i h erıni tetkik h d Kapitülasyonlar ın ma vedi- hami 1 d uausun a yapdıtı 
yor. Bir Avrupahnın verdiği niha eter en .bahsederek sözlerine 

lil d ye verdı V c ç· r Ed" 
% 2,5 rümrüğe mukabil yer er en% dukça kalab 1 ·k ~-n 1 ıp ol-
7. Sıreriyor. Sanayi ölüyor. kaya rnena:pı ve ~unevver taba-

• Ik ıamıın tarafınd 
Şimdi Çinde ecnebi aeJ'maycaı Ye a ı•landı. an 

l--- G!azft IHJz:- - 1 Bursada 

-... Rel~icllmh.ur ~azretleri dan ıa- Fen erbahçe 7 -1 

l raydakı me1a1 daırelerinde meşgul l 
_;;;.•ar 'Mı bir tarafa çıkmaınıt· galip geldi! 

Maarif vekili bu 
gün gelnıiyor --• Maarif ~eklli Cemal Hüınü Be. 

ym şehrimızdcki maarif nıGeı . ~·~ tını tcftıı; etrnek üzre bugün lat 
bula ~cleceği ajanı telgrafına ;n· 
d - kü .. h a en un ~us amızda yuıln'llştı. Dön 
Anknraaan telgı afla aldıtımız _ 
lfımata göre Cemal HGanG b:;7.ı 
se)ahatı tenhur etmiştir. Binaenale h 

vekil bey bugün gelmiyecektit. y 

Bursa, 28 [HuıuıiJ. - Tekarrür 
etmiş olan maç bugün yapıldı. 
Malı iÖrmeğe gelenlerin nıiktan 
epeyce idi. Oyun devam ederken. 
Feaerbahçelilerin galip geleceği 
te.hmin ediltyordu. Herkes netice
yi merakla bekliyordu . Nihayet 
maç bitti ve Fenerbahçe alkışlar av
ra•ında 7-1 le galip geldi. 

Birleşen bankalar 
Berlin, (A.A) - Dout•che Bank 

ile Diıconto Geseltıchaft birleşme
eA- karar vermişlerdir. 

• olaafar bu zahmete katlanabilir, 
Fakat bütçeıi müsait olm•yan za-
vallılarda, ölüme mahkumdurlar. 
Sıhhati umumiye ile alakadar ıne
kamabn nazan dikkatlerini celp ile 
huaber iyi bir mütehassıs dokto
run gönderilme•ini Sıhhati umumi- • 
}"eDİ• .elameti namına halk rica ct
melnecHr." 

• • • 
Şu oıatsdtı'lri aa.tırlan da ayMr. 

..-..bun diler l>ir kı•mından 
'ilcıibaa ediyorıa: 

.. Alqebir halkı bilyQk bir te'eı
ıilr ltfndedir : 

Aqehirde inzibat ve asayiş ye
• riadedlr. Halk iti gücile meşgul 
" iken nbak kay•akam Raif bey 

kasadan ıitnıe:ıden on beş gün mu
lriiııldıma 30 kifilik Wr bekıi teıkJ
Jatı yaparak Aktebir merkez kaza 
halka 1e11evi 30000 Ura bekçi paraıı 
nama altında bir tekallfle raükeOef 
tutulmuş ve hane başına ıtenevi 10 
ili 300 liraya kadar tarh edilerek 
bu meblağın tahsili emval bnuuu
teri"tkan ha~ktan tahsil edilmemi ta-

l karrür etmittir • 
1 A1ayişi berkemal olan Alqcbirde 

b~~çi ~~şkilitına ihtiyaç srörülmediğl 
: gı bı dort bet Hnedenberi kurakhk 
i hasebile yokauduğa ıark olan Ak
~ şehir halkının böyle bir tekiliften 
kurtanlmaları kendileri için bir 
nimet olacaktır. Bu mea'ele muh
tacı tahkik ve tetkikdir, bilhaHa 
alakadar makamabn nazarı dikkat· 
leri celbedilmeılni halk rlea etmek
dedir.,, 

Bu sabrlan alikadarlann gö
zlui ön6ne koyarken anlatılan 
şeylere hayretten te kendimizi ala
mıyoruz: 

insaf be .yahul ........................ ·-···-·--···-·-..... ····-···" 
Adana treni 12 

saat gecikti! 
Dün saat 17 de Adanadan Hay

darpaşaya gelmesi lizımgelen Ada
aıı katarı hatta bir arıza vukua 
gelme.1 dolay11iyle12ıaat teehbürla, 
yani bu ıabah 1aat beşte Haydar 
paşaya relmittİt'. 

Tagayyüp eden 
meyus aşık, t 

Bilecikte bulundu 
ErenklSyGnde oturan Meluaet 

Ali P•ta zade Nihat beyin blr atlı 
mea'ele•i yQ&Onden tegayyGk ettfti 
yazılıaıtb. Nihat beyin, Vtyolet 11-
anindeld kaaın ailesinden ret cevabı 
alması Gaerine intihu ettlti f&Jl 
olmu9tu. 

Nihayet Nihat beyin Bilecik baı• 
taneıinde tahtı tedavide oldutu an• 
latılına,tır. Nihat beyin hastaneye 
rirmekle neticelenen Anadolu ••• 
yahatında geçlrdltl acı aşk mace
ranın amil oldutu ıö~fenmckted'.ı. 

Dünkü de -ız ya 
da Galata ara 
~ .... l!Z!l! ............... llm .................... İllEl .. ~~--lliili\lı;a;;cı~ .. ml! .. ~·~ 

Stadyomda dü~ şayanı dikkat pehliv güreşleri 
yapıldı ve sahaya gelen 

L s~e!,,,?I.dukç!,!?labalık bir yekiın tutmakta idi 
Beykoz kayık yarışları dün pek ' 

parlak bir &uretie icra edid;. Y ant
lara Galataısaray , A!tın Ordu, Bey
koz, Beylerbeyi kulupleri ittirak 
ettiler. İsmet Paşa Hazretleri ile 
daha bir çok zevat yarışta ha&ır 
bulunmuşlardı. Y anş sahasma Şir· 
ket ve Seyri sefain vapur?arı gel
mişlerdi. Y arışla;a saat 11 de b;!Ş· 

landı. Yarat esnasında vapurlar 
ötüyor ve sahilde bir halk kalaba
btJnın kaynattıfı nazara çarpıyordı. 
Yarışların neticesinde, Galatasaray 
punn he1abile birincilij'i ve Bey • 
tıoz MUnciliQ"i ve alhn ordu kı• i 
leri üçilncillüğü kazandılar. 

Yarıştan müteakip bütün l. 
futafarı arHmda ret1ml f~t İCTa 
edildi ve saat bet buçukta {.antlar 
bitti ve halk datılmata bat adı. 

Dünkü güreşler 
Dün Taksim stadyomunda teh

rimizde buluna• profesiy011ıel 'lrlr•ş-

rler arasında mfi.waraalar yapalmlflu'. 
elırimızde bulunan Bull'ari•taÜ, 
omanyala Türk p4ehUnnlarla Az-

navut Aptullah ve Mülayim gibi bu 
sahada tanınmıf profe1iyocıeller ara
f.ında cereyan eden m61abakalar oldukcll alil<• ı\, ltv..,,Je.,_•V'f. ~mis bu IDUHraabnima lılıriot gfİılllW• 
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Bir çifte mGptedller 1200 Be,tıoa B. Beyi A. ordu 
ild " ,. 

800
1600 ., A. ordu B. Beyi 

Bl Hanunlar u " Galatuaray 
G r " 111n .. tedller 2000 Galata1ar., Beykoa Altın ordu 
!1S " ..,.. 1200 bir ., kıdetalller 

600 
u •· ., 

iki ı ,. il 

il " hu;~ar 1600 Altın ordu ,. 
i~ ,7 kıdemliler 1600 Galatuaray Beykor Albn ordu 
Gç 

11 
,, Cubuklu Bey- ., 11 11 

: koz araııı 
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ı I ı mı 
1 Tarihi tetrikamız bir 
ı kaç güne kadar bite
ri ceği için oknyucula
fı nmıza yeni ye çok i meraklı bir: 
~ Za. btt:a. 1 
;.:c rom:rı.1 I 
e: hazırlamağa başladık. 
= Amerikah Polis hafiyesi ı 
~ Smith'in yeııi bir macera- §! 

~ sını anlatan: ~ 
= = 

~ Annanın ı 
= == 

~ ~~!!~~~~mıa ~ 
S: romanları yazmakla İftihar et• i!§ 

ili miş İngiliz müelliflerinden R. ~ 
~ T. lU. Scott un şaheseri adde-1 
~ dilmektedir. ~ 

eA.:NN" .ANIN 1 

i CiN A -YETi~ 
Pek yakmda "İkdam. "il·: 

tunlarmda intişara batlı· ~ 
~ yacaktır. Taharri m~ur•ı e 
~ Smithin dahiyane bır me- 5 1 harede esrarına onfuz e&-ı§ 
31 tiği bu harikulade maceH 
~omanmın okuyucularımısa 

: ~ şiddetle alakadar ve ~k 

lı ~ memnun edeceğine eminız. I 
~ıınmıııımııııınmıııııııııııııııımııııwıııııuııııııııııııunıınufıP. 
Etibba muhadenet cemi.-

eti dtJ.n toplanamadı 
1 Etıbba nıubadeaet cemlyetl dOa 

TGrk ocaiında bir içtima aktetıntık 
i&ternişsede ekseriyet ha&ıI olmR-
...... -



,. 
iyice hl!mt, <>la1ım ki sa\uyiirni

zfn ilerleme•ınde yalnız o san at
larla uğraşanlann <!eğil, he k,.s·n 
k&rı vardır. Binaenaleyh herkes 
yerli ısan'atlara rağbetle mu e 'eftir. 

Teessüfle görüyorum ki bu rağ-

J rkasına faiktir. Neden bu zat ima -
1 tını te\ s· etmiyor, memleketin her 
ye-rine yetiştirmiyor ? Hayretteyim· 
Bankalar küçük Hn'atlan nedea 
himaye ve mürakabe etmiyorlar ? 
Buna da hayretteyim. 

bet hasıl olman ıştır. Lur ya ı-

lun eşyayı, yapanlar o l kolay 
Eğer yerli nıarka b!r az itibarını 

iade ederse ithalatımızın bir kısmı 
iner , ve nncck böylelikle felah bu
labilir'z, Yerli mal moda olmalı. Va. 

•tan hnmiyyeti bu d &"k kada bu ~e
kıide teceIIi etıneli. Yerli malı kul
lanmak pasaklılık değil , tahayyüz 
rılameti haline gelmeli. Fakat sant-

eatabılmek için ü:r:erlerine bir y -
hancı markaın vurm· ğa, ve, l.:'.-vi
) etlerini g'z f'mcğe m bur 1-: t,_ 
y orI .. r. Mesela pr.rl k bır ş .terci
c!en, alafranga bir br.kkaldnn aldı
fınız çik olata yerli malıdır. Üze
rindeki isim uydurmadır. 

Bunun mes'ufü ha1 ~t . 
Keneli memJeke~ımizde yapnbil

di~imiz eşyayı artık dışardan ge

i at sal 'pler: de seviyeyi ( standart ) 
m •faza etmel' dirler; yani birkaç 
aın I p. ra l..azar.mak için müşteriler 
soyulmnmnlıdırlar. 

tirtmeycl'nı. Umu i ~.. · 
ynzıktır. Yerli san'a•l • r z 
teş,·ik görseler her h:ı de daha ef s 
lmalAtta bulu nabilırJ .. r . 

Uf~k bir tetklk ne • .icesinde elde 
ettiğim baır.ı malumatı ane 0

} rum. 
Kunduracılık, pe.rfümf'r·, şeker

cilik ve yedek döltme t;;i husu • 
lartnda hen: en hemen har· ce ihti
yacımız kalmadı ! İstnnbuldan L'ln
draya kundura iLrııç ecHld ğ'ini me
mnuniyetle tepçir edebilirim. Bey:. 
•tlunun e n !iÜSlü kundura m?ğaza
(aruıda röraüğünüz nefıı çeşitler 

yerli mnlıaır. 
Memlekette çikolata, , ekerleme 

kon•erve, b lsküi karı:.mel yapılıyor. 
Avrupanın en meşhur ffrmalar n n 
emteasına yakın '' confiserie ,, Be
yoğlunda imal edilmektedir. Bun
lann bir kat daha ucuz olabilmesi 
için toptan yapılması icap eder ki 
bu da rağbete bıı t a r. 

Devletler arasındaki nezaket ba
zı efya içln hu utlann kapatılması
:ıa manidir. Lakin milletler bu ka
yitlerle mukayyet değillerdir. 

Umumi muvazeneyi korumak 
mahalli 11n

1atlan teşvik etme t içln 
yabancı mal almamak sizin de eli
nizdedir, benim de. Dahili iktisat 
bunu hepim '.zden bekler. Hele ecne
bi demir, dökme, bakır yedek ıık
ıamına para nrmek artık miJli bir 
cünbadır, zlrn bunların hepıd şelıri

mizde pek güzel, pek ehven fi&t
lufa yapılabiliyor . 

Galata Sarayı lisesi b lnas nda 
açılan ve yaı:ık ki pek çabuk ka
pnan yerli memulit 5ergisi 1 ab'
liyetimizi gösterir bir te raz.i idi. 
Sergin·n ziyaretinden çok şeyler 

lSğr~ndHt. Fnkat memleketin her 
tarafındn dah"Ide bu g ibi şeylerin 

yapıldıt'J bilinmiyor. Reklam ve-
1aiti u. Mesela çoğumuz emniyetli 
uıturl'I bıça )arının istanbulda ya
:oıldığandan haberdar değilır. Fab
ricıkalara terettüp eden vazife ken
dilerini haykıra haykıra bildirmek, 
tamtmaktır. 

Veln iptidar olsun bu san'atla 
~ftih.ar etmeliyiz. Hamiyet bunu mu
ciptir. 

Yerli malların sürümünü terviç 
için pek esaslı teşkilat lazım. Belli 
lla~h bir mahrecimix var ki onu 
bilmiyoruz: Türkiye. 

Bir Türk için asker olmnlı::, ihti
yaç zuhurunda vntanı ril hla müda
faa etmek nası l bir borçsa memle
ketin ikti•adi istiklalini korumak 
ta öyle bir vecibedir. 

" Türkiyede )apıimı h r,, marka
ıı itiban haiz oJmal r; n' tekim 
* Made in Engl;,nd,, kel'meleri bh.· 
çok •eya için nef ... set al metidir. 
Henüz fenni yalancılık, sahte ir ık 
diyarımıza girmediğinden bı:.h setti
tim bu marka her halde nef .. ete 
tlelalet eder. 

Hayır ! iktisadiyatta müteatısıp 

olmak dotru değildir. Mese!ii lüks 
çefitler, pek fantezi kumaşlnr, ncf .. r 
ataçler, eskimiş deri ve güdenler 
•emleketimizde bulunmuyor. BhrıJa

n da almayalım demiyoruın. Faka t 
.. i, yahut yakını bizde yapılan şey
lerin mutlaka yabancısına ragbet 
çirkindir. Yerli kumaşlara, ipeklile
re daha fazla inhimak h sıl olunca 
derhal bunların çeşitleri ve ne a
ıetleri artacaktır. Tekamül böyle
likle hasıl olur. 

Bu tekamülü kolaylaştırmak hal
kın bor<:u olduğu gibi bir az da 
Hn'atl;arların vazifesidir, ve menfe
atler'ni muciptir. 

Alafranga bakkal dükkiiııl rında 
ingHtereden gdme pek çok reçe e 
tesadüf edersmiz. Reçel? Bu mndde 
neden burada yapılmasın? Pek ala 
yapılıyor. Sekaen seneiık bir mü -
.sesen in { h yeli bnm tas 'h e eyim : 
:Hacı Bek:tı ·~ reçe leri E ackvvell ma· 

B'rçok yc.rlerde nefaset, meta
f" s ye 'ni ml hnfaza e tmek ve 

mü •rıyi yerli mala çekmek için 
mub'm ve hasbi teşkilat vard1r. 
Bunların damğuına itibar olunur. 
İngiltert"de yumurtalnnn tar:elij'inl 
te:m'n içın bile böyle miie::ıseseler 
1-.urulmu_ş . Na nuskarane idare 
edilmek ŞMtx :le bizim de bu 
makule teşkilata ne büyük , 
ne mürbim ıhtiyccımı.z olduğunu 

görüyorum. Vecize : müsavi şerait 
albnda c!z'r.ıa yerli mıılını tercih 
et mek milli borçtur. C. N. • 

VlYlkYat 
İntihnr teşebbüsü 

Rüytıkn<lada İrnmis) oncu Simonun 
oğlu Yani her ne s ebepten ue :ıldına 
e,miş ve eline geçirdi~i b ıçakla ken· 
dini karn ı ndan yarala mı~t ı r. Yanı 
hust neye kal dı rıJmı~tır. Kenrlini 
ne içın \ urdu(!unu söylememektedir. 

Atılan çocuk 
Edime kap ı da Ayayorgi kjfüesi 

cin.r nda d ün henüz iki güıılU.k bir 

çoc k terketlilıniş ve zabıta memurla
rı l çocuğu alnra.k. Darül'acezeye 
se ketmişlerdir. 

Bu çocuğu kımin att ığı tahkik 
olunmaktadır. 

Bir adam kendini denize 
a tarak intihar etti 

Se) rısef inin Kınaı Lada vapuru 
enelkı ak~ m sara} bumu açıklarına 
geldiği sırada vapur yolcuları ara· 

! nda l ulunan ve Arnalıçeşrnede 
otur<>n Sitrit efendi kendisini denize 

atarak intihar etmiştir. \ apur durmuş, 
35 dakika süren hır tııbıı rriyat yap ı l· 
mışsada müntehırin ce~edi Lile bulu· 
namam ştır. 

Dayak! 
Oskud rda oturan seyyar sebzeci 

Şu: nı, bir meyhanede rakr içerken 
İsmail ve Hıırndi tarafından adam 
nkıllı döv•ılmuş ıre başından yara· 
laam ştı r. 

SHah atan larJ 
Kah\ eci Rafet, Birıbirdirekte Re· 

şit efendinin e\ inin pencereıınden 
iki el silah atarak kaçmı ştır. 

H:: ;;- azgaDaır 

Denize dlişen 

Y 1.1ğk11pan nda lsnıailin mavmunn
dn l3\ fo n kir, dün denize diişnek 

boliu}mak üzeı e iken kurtar ılm ı ş
tı r. 

pur merdiveninden denize 
düşen uölıctçi polis · 

Po1is hPşinci şube memurlarından 
~ th.ı eft'ndi evvelki gece Limanda 
demirli bulnan Yunan bandıralı Mıu· 
} a -.apurunda nöbet beklemek Uzerc 

merdı ' <'nderı ç karkm düşmuş ve 
mu t«'l f } erler inden yaralanmıştır. 

S tkı efendi Sen Joıj hastanesine 
kald.r im §tır. 

150 lira uçtu 
Ş hrenıinind,. oturau Faruk efen· 

dinin l50 li"a" k ıpru üzerinde tram 
vayda yank ·sıcilik surctile çal ı nmış· 
t11·. 

S •Yara ve kirbit hırsızı 
~ 

Sırkec i Lle Hoca pıı,şada bakkal 
Snliilıa ttin efendinin d ııkkan ı na meç
hul bir hırsız girmiş ve s igara ile 
kibrit pııkt"tlniııi çalarak kaçmıştır. 

~~!FGıı D® ır 
Bıç kla cerh 

Haq öyde oturan Cemal iqmin de 
biri tlask 'den kıı} ğa binmiş, ) ol da 

mü~ten ile sandalc kayık parası 
ın l inden y ekdi~criyle kav~a ) a 
u 1 "Ttu~lar, n t c de kayıı.-cı Recep 
C m ı lJ ~ '..ia )8tdlamışt r. 

{ __ l ___ ş __ ~ __ rı __ ır _______ e~--mmım-----------
( Emanette ) Ucuz 
Niçin her gün 

1 
~yat ! 

eziliyoruz? Ticaret odası mer-
oun1ıın ga:r.etemi:r:de "eırlliyoruzl,, dlven deglldlrl 

dıye LıtanJ,ulda her g\ln vukua gel-
mekte olan olomobil kazalarını Şu a .. t.rlan "Akşam,.refikimizden 
mevz.ubahs etmiş ve her •üa bir ka~ ahyoruz: 
kişinin ölümüne sebep olan bu ka~ 
ıalamn şoförlerin ehiiyebıidiğinden, 
ker--iilerine P-hliyetnaıne verilirken 
dikhatli hareket edilmcmeıinden 
ileri geldijiu l yazmı~tık. 

Bu 4ikayette ne kadar haklı ol
duğumuz polisin ve seyrüse.fer 
mem larının yaptığı mUtterek b!r 
tdtiş ııeticf'Si nde tamamen meyda
nıı çıK.b. 

FHvaki Seyrüsefer memurlan ve 
poHsın i,tırakile e vellıd gece ve dün 
Beyoğıu ve lstanbul cihetinde oto
mobiller kontrol edilmittir. 

Bu koDtrol unaaında 30 dan 
fazla otomobil, şoförlerile birlikte 
Seyrflsefer merke.ı:ine ae•k •• en
liyetslz l"alıştıklanndan ve yahut 
freni bozuk otomobiller kullanc!ık
larmdan dolayı haklannda zabit 

· varakalan yapılmıftır. 
Dünkü teftiş neticesinde de 20 

kadar daha şoförün vesikaımı; olarak 
çalıştıklan meydana çıkmıt •e bun
lar hakkında da aynı muamele ya
pıim14br • Bu tof<>rler tecsiye 
olunacaklan gibi aynca haklannda 
tanzim olunan evrak mahkemeye 
gönderilecek ve hepsi muhakeme 
edileceklerdir. 

( Malhl lkemecdle) 
Kasap irfan efendiyi öl
dare11lerin muhakemesi 

Geçenlerde Karagümrükte bir 
cinayet olmuş ve ka11ap irfan is
minde blri öJdürillmüştü. Bu adamın 
aHlmilnden maznunen .~ır ceza 
mahkemeainde muhake:ne edilmek
te olan Hr:lı .. , Şükrü ve Kamilin mu
hakemeleri oltmittir. Bur.ı ar hakkın
da ağır ceza mahkesl bugün kara
rsnı verecek ve katilin hanglı) ol
duğu anla.şılacakbr. 

Tütün irıhisarının açtıgı 
bir dava 

Geçenlerde ifliaına karar verllen 
tacirlerden kasap zade Embı Bey 
oleyhiae tütiln lnhiaar idare•i tara
fından S00,000 lirahk bfr dava ika
me olunmuıtur. Davaya •ebep, Emin 
Beyin deposunda bulunmaıı icap 
eden miktardaki tGtiinlln yapılan 
tetkikat neticeainde nokıaa çıkma· 
ııdır. Birinci ceza mahkemeli key
fiyeti tetkik edecekti.ı. 

Hastaneve giderken 
Sab ıkalı bir hınız İzmir hapia.ba· 

netinden kaçmağa muvaffak olmuş
tur. Hıuızın adı Mehmet oğlu 0.
mandır. 

çok kurnaz olan Oaman enelce 
hua zlı ktan mahkum edilaniı iken 
tecil ve af kanunundan istifade ede· 
rek serbest b ı rak ılmı, fakat yeni bir 
hırs ızl ı k yapınca yakalanarak adliye· 
ye verilmiş. tekrar hapise girmiıtir. 

Kurnaz eab . kalıt dün haata oldu· 
ğundıın bahsederek kendisini hasta· 

nedeki mahkiimlara malısua kısma 

nakletlirmi~, fakat yolda jandarmala· 

rın ıhtiyatstz harekt-ti yüzünden kaç· 

mağa muvalfak olmuştur. Hapishane· 
den çıkınca aptes bozacap;ı n ı söyliye

rek ellerinde!>i kelepçeyi çıkartmış 

ve jandarman n ihtimarusızlığından 
firar etmiştir. 

Onn hidise hakk ı nda müddei u· 

mumiliğe haber verilm işt i r. f ·rar e· 

den sıı lı ı knlı aranmaktadır. Onuıı kaç

ması na1 mani ol!lmi)an jandarma hak· 

kında da tıılıkiknt ı yaplmaktad ı r • 

Kanca ile cerh 
Hay p ·-,a iskdesinde ıııandalcı 

Ahmet ile 1 tasan müşteri ılmal ; me
sd esinden kııvga etmi~ler ve birbir· 
lerini kanca ve bıçakla yaralam ı şlar· 
dır. 

iki yahudi arasında 
Has.köyde oturan ~aol isminde 

bir muıevi. meyhaneci Moizin dük· 
kanına giderek ucuz tarafı otlan ırakı 

istemi~. Moiz H•rmt m iş bunun üzeri· 
ne Şaul is kemle ı l e cr..mları kırmıız, 

Moiz de ekınek h1cağile Şaolu vur· 
mak i stemişse.le po' ı:ıler yetişerek 

!.foizi ) 1 1 • ..,• ilı ır. 

"Ticaret odasının 01tolıktaki ha
yat pahalılıpını yok gibi gö.;terrnek 
içiPı rakcımlar üzerinde mıitemadi
yerı böyle yanbılıldar yaptığını ge· 
çenlerde bi:ı t..k kendisine ihtar Pi· 

miıtik ıVe çare ki kös dinleyen bu 
zevata söz testr etmiyor. 

Ticaret odaaı tarafından hergün 
piyHa ced"eJI aamlle 1fak bir ga· 
zete çıkarılır. Bu cedvelackl Hhlre 
fiatleri fualardm 

Patatu 11 kuruş, p~yni 85 ku
"'f• zeytin yağı 48-50, en iyisi 85 
kuruı ... 

Bu fiatleri okuduktan sonra şeh
mizdt: hayat pahalılığının mübala
talı surette anlatıldıtına kani ol· 
mak Ibımdır. 

Piyasada en iyi patetesin 11 
kuruı bilha11a zeytin yatının48 ku
rut olmasına hayret ediyoruz. Aca
ba ticaret odası hangi ucuz. puar• 
dan bu flatleri öğreniyor. Bu ffat
ler resmi makamata piyasanın en 
kat'ı flatl11ri diye veriliyor. Tabii 
ticaret od ·••nın bu rakamlarına iti
mat etmek lazımdır. Fakat eline bu 
gazeteyi alıp da çarşıya çıkan, ha
kikt fiatlerl gördüğü zaman t•ıanr.,, 

Ciddi bir mGeHeeeye yakıtma
yan bu haller ticaret odaaında sık 
ıık vukua geliyor. 
Ticaret odasının vaırlfesi halkı alda
tmak de§il, hayab hakikaten ucu•• 
!atmak olmalıdır. Baıks memleket• 
lerde ticaret odalan ae yapıyorsa 

bi:r:imki de aynı seyi yapmalıdır. 
Halbuki bizim ticaret odaıını tetkil 

edec. zevat, anlatılıyorkl henilı üzer
ilerine aldıkları i•in ehemmiyetini 
dahi müdrik bulunmayorlar. 

Onlar burayı it görecek, memleke 
lkti•adlyabna hizmet edilecek bir 
yerden ziyade kendileri için bir ıO• 
ve itibar veslle11i, daha dotruau, 
bqka mekamata çıkmak için bir 
nevi basamak telakki ediyorlar. 
Halbuki ticaret oduının merdiven 
detil, bir iş yeri olduğunu bilmeleri 
lhtm gelir. 

Evlkaf ı 

Mütevellilere göre 
ıslahat 

nasıl yapılmalı ? 1 

Evkaf ıdarHinde yapılmaaı bir 
emri vaki haline giren Hlahat me
•'eleıi dolaJıılle mGt"velliler telitn 
dGtna ,ıerdlr. Bu mes'els hakkındia 
kendiıiyle glSrüşen bir gazeteciye 
Mütevelliler ce:niyeti reiıi Nurullah 
B. •u ıözleri ılSylemittir : 

" - Dfiayanın hiç bir me ?ıle· 
ketinde, efradı millet in kendi arıu
slle YÜcuda getirdiği kendi emval 
ve emlakine ait vakfiyeaini tebdil, 
tagyir veya feshedecek bir tetkilit 
tasavvur edilemez. Bu it ibari a biz 
şu itiUle:ı şayialarm sıhhatine ihti
nıal yermiyoruz. 

Dün bir gazete mütevellilerin 
nıüracaatlan eanaıında eıa• la bir 
şey iıtemediklerini ya:r:mış tı. Ken
disini zizaretim esnasında, Evkafın 

ıslahı hakkında rapor tanzimine me
mur M. Leyrn an bana, raporun mü
diirfi umuminin verdiği vesaik Cizerine 
bazırladıj'ını ıöyledi. 

Biz ne bu vesikalana ne oldu· 
ğunu, ne de müteba11ısın hazırladıfı 
raporun metinini bilmiyorduk ki bir 
talepte bulunabilelim. 

Gene bu gazetenin yazılan diin 
bizi hayretten hayrete dütürdü. 
Eıier bu neşriyat doğru iıe, vakıflann 
bir kısmı için yeni bir imtiyaz ih
das ediliyor demektir. Hıristiyan 
evkafınm bir müddet için de 
olsa eıki•i gibi idare edilmeıine 
ınüsaade etmek, müalilman evbfı
ru iıtenilen yeni bir ,ekle ıokmak; 
aynı devletin tebeaaı arannda iki 
tilrlii idareyi tecviz etmek demek 
olur. 

Sonra müıılümanlarm evkafı da 
hıristiyanların e'vkafı gibi vakfiye-
leri mucibince kendilerine verilmez
ıe, memaliki müstevHyedeki yüzler
ce milyonluk servflt v~ vııridatımu: 
e cnebilerin e'ine eçmiş ol.:<.;;ıh tır.,. 

( A<d!Dlye~e ) 

~skişehirde yapı
lacak hapisane 

Hükumetin E.sld4ehirde 4000 ki
•iyi istlap edecek yeni bir haplıane 
inşasına karar verdiğini ve İıtanbul 
hapi11ancsiıı;n •eddedilerek mahk6m· 
lann Esld,ehire nakledileceklerini 
yazmıştık. latan bul hapisane•İ eıkl, 
gayri sıhhi bir binadır. Burası İıtan
bulun fetbind en çokzaman evel Bi
zanıfalar tarafından inıa edilmi,. o 
zaman da hapisane vazifesini gtir
mekte idi. Hapisanede müteaddit 
zamanluda bazı bı.dillt v~ inşaat 

yapılmılJt fakat hina çok eski ol
dufundan esaslı bfr fey vGcuda ge
t · ımemi•fü. 

Hapisane bfnaaıaın bütün gay
retlere rağmen ıılaha kabi!ıyeilt ol
madıtt görülünce Topkabı haricin
de bir haplaane inşası tekarrür et
mitti. Simdi bundan vaz geçilerek 
Eskifehirde büyük bir hapisane ya
pılması muvafık görülmüştür. 

l•tanbul hapisımeıi kışın teshine 
biç elverişli değildir. Duvarlan taş· 
tan olan bu binada müthiş bir ru
tubet vardır. 

SoD zamanlarda icra kanununun 
tebdili münasibetile birçok mahkum
lar tahliye edilditfnden hapi•ane 
mevcudu ualuııtbr. 
Hapiıanedeki kunduracı ve terlikçi 

imalatanelerinde san' ai ıahibi bir 
çok mahkumlar çalıııyor. Ancak bina 
dahilinde mü•ait bir yer olmadığı için 
bGtün imalitaneler birleıtirilmi9tir. 

( MCıtef eırrlk ) 
Yeni yapılacak tayyare 

meydanlan 
TGrkiyen in m uhteltf tehirlerinde 

yapılacak tayyare meydanlan hak
kında te tkikatta bulu•an Tayyare 
cemiyeti uml!mt reiı muarini Şükrli 
Bey ,ehrlmiıe a-elmlş n tayyare 
cemiyeti rebl Hua.n F ebmi beyi 

ziyaret etmittlr. 
Hasan Fehmi bey yapılacak tay· 

yare meydanı için fU izahatı ver
mektedir: 

"- Şükrü bey ile timdilik rörftf
•tiimilıt: feJ blr tayyare meydanı 

teıiıine ait bulunuyur. 
Dnun içia münuip bir yer ara

dık. Düz ve denize yakm bir aalla 
llzı m. Bayle milaait yer olarak Ka
dıköyGnde Y oturtçu çaymaı bulduk. 

Maamaflb a•ıl 'ebre n her türlü 

ve•aiti nakliyeye daha yakan olan 

l.tanbul veya Beyotlunda bir yer 

bulmak kabil oluna, orayı terc:lh 

edeceğiz. 

Meydan tedarik edildikten ıonra 

orada tabü bazı binalar ve uçuf yeri 

yapılacakbr. 

Bir tayyare meydanı ka dro1111 

yapılacak ve buraya kafi mıktarda 
tayyareci, mualllm motarcG, dok

tor ve •aire tayin edilecektir. 
V axiye ti aıhhiyesi müsait olan 

ıivillere eıki tayyarecilerden uçmak 

iıteyenler bu meydana milracaat 

edebilecekler ve tayyarecilik ötre

neceklerd!r. 
Şimdilik İstanbul, izmir ve Bur-

1ada yapılacak olan bu meydanlar 

Uerlde her vilayet merkezinde vG

cude getirilecek, bugiin dGnyada en 

büyilk müdafaa ıilihı olan tayyarc

cilitin memleketimizde de layık 

olduğu mevkii işgal etmesi temin 

edilecektir. 
Bu meyd .snlardan bllihare posta 

nakliyab için de l•tifade edilebilir. 

Halk tayyareye ~ok ehemmiyet 
atfediyor, cemiyet te o niıbette ça-

lışmaktadır. 

Ayrıca hava kulilpleri de teşkil 

edilecektir, maamafih bu huıua he

nüz konuşulmamıttır.,. 

Son üçsenede kaç 
kişi iflas etti ? 

Ticarei oda11nın yaptığı iıtatis
tlklere göre tehrimizde / 1927) de 

(20), (1928) de (50), bu ııen~nin bi
dayetinden (15) Eylwe kadar (30) 
iflaı vak'a•ı kaydedilmi9tir. 

Bundan anlaşıldığına röre, if .. 
lia 928 seneıinde fazladır. 

Yunrmı~knda ! tıe ifl a slar bize 

Berih'lde "ikdam" 

Almanya il 
Fraıısa .•• 

22 Eyl6l 
Almanya-Fransa ara!mda 

samimi bir münasebet temini 
yapılın teşebbüsler yeni bir 
ya girdi. İngiltere baş~ekili . 
Makdonaldın Hüktimatı mii 
dei Amerika ile mukarenet ıi 
tini ilerletmesinin, Pariste yeıai 
yasi faaliyete başlamasına 

olduğu beyan ed;Jiyor. 
Bu yeni s iyasi faaliyetin bed~ 

berri A vrupada Fransa hükO,.ell 
etrufında ln u ıan siyasi züınrt:~ 
yeni kuvvetlerin iltihakını t
etmektir. 

Lahey konferansıda !ngilte~ 
kab;nesinin Fransa aleyhine takt 
etti~i siyaset tebellür edince, ~ 
manya-Fransa mukarenetinin k1lf" 
vetli hale ifra(,rı M. Briand tarar-' 
dan teemmül edilmişti. Taın~ 
ve düyun mes' eleler ile bidikte,Rt' 
arazisinin tahıiyesi işlerinin mil 
bir neticey' dahil olmasının, P 
hükumetine fazlaca ümit vercf 
anlaşılıyordu. Alman sanayi erbr. 
hının, Fransa · Almanya aras 
sıkı bir ittifakın teminini te 
etıneğe başladıkları söyleniyor. 
Daha evvel, Alman sanayi ve ikW1 
sat sahiplerinden bir kısmı, FraJI" 
sa· Almanya arasında sıkı bir ıaır 
karenetin teminine çalışmtşlar, bll 
mukarenet bazı iktisadi sahalard 
tahakkuk etmişti . Son zımanl 
Hügenberg grupu sanayi e rbab 
ve bilhassa Almanyanın potas kıtl' 
hnın, bu sahadaki faaliyetin ileri' 
lemesine çahşt~ı anlaşılmaktadır• 

Faris hükumetinin, İtalya ;JI 
mukareııe"t Sİ)asetini temine Lahe1 
konferansında başladığı anla~ılmıt 
tı. M, Briand'ın, Almanya ve !tal' 
ya ile samımi mukarenet siyasetid 
temin etmekle, berri Avrupadır 
İngiltereye karşı Fransanın vaziye" 
tini tahkim etmek gayesini tablt• 
lcuk ettirrneğe çalıştığı anlqılıJ0"1 

Küçük itilaf hüktlmetlerininYe 1' 
histanın, Fransaya karşı olan rabl'" 
tasının dahi bu suretle takviyetil• 
berri Avrupada F:rasa heğemoayr 
sının idamesine müvaffak ohınacır. 
ğı dü§ünülrnektedir. 

Di~er taraftan, Sovyetler afer 
hindeki,demokrat Avrupa ittihadı" 
nın zafa düçar olmasını ve takTiye" 
sini temin için, Makdonald kahlar 
sinin M. Briand'ın mesaisini dot 
rudan doğruya baltalamaya te,eb
büı etmiyeceği tahmin edilmcktr 
dir. 

niabeten çok fazladır. Yunan~ 
1926 aenesinde 87, 1927 de tt9ı 
1928 de 189 bu ıenenin ilk Qç .,.. 
da 90 iflb olmuıtur. lfla. eden tlC"' 
carların ekseriyetini meuucat ., 
mevaddı gıdaiye •atanlar tetldl et
mektedir. 

lstanbul meb'uslan dild 
Anadoluhisarına ~ 

İstanbul meb'ualan dün Anad..Jr 
Hisanna giderek Haık fırkan o~ 
merkezinde içtima etmitler ye ,,_ .. 
halli ahalinin lhtlyacatun te•bit _,
lemitlerdir. 

Meb'wı beyler tetldkab ~ 
ten ıonra aralannda Wr içti•• Jr 
tederek umumi ihtiyacab ve ..,_
cak kararlan tayhı eyley~ 

Kadın birliğitı6 
gelen mektup! 

İngiliz kadın poli• teıkilitl :: 
mandanı Mi•ter Aleıı, kaduaJal 
litine yaıdıtı bil' mektupta, ~ 
da lıtanbula geleceğim ve b-:.,... 
ıuHt hakkında tetkikat yapa 
bildirmittir. 

Bu tetkikah, kadınlaraııı;aıl /; 
liı mektebi açmak haıaındl ..... 
ıon mOraeaatları ve 1.taabul lcltl'"' 
:r.abıtuı teşkilatı ile a16kadar 0 tJO'"' 
ğu yine bü mektup münderaca 
dan anlaşılmıştır: • Jfr 

Kadınlar birliği reiıi L&tife rtlf'" 
nam ıalAhlyettar Jdmıelerle f 3 ,ı.. 
tilkten ıonra mektuba cevap ye 
] ~bileceğini öy1t::t' 'şfr, 



.. ~=-=~~~~~~~~ 
lzmırcte 

Tütün mahsula 
tahminden as! 

lzmlr, 26 ( A. A. J - Bu aeneld 
tlltb hkoltaa 18 .Uro• tahmin 
~dilmekte iken laavalana tebeddQIQ 
~bebUe 16,5 .Uyon lclralı edllmlt

• Bu ..-ı tltflalula kalite ltt
tlltv 11aelere faik oldup 

........ labflar rekoltaaıa aok-
aahtı MbeWle ,Olueldlr. Şimdi,. 
adar 11 •llyoıa kilo aablmıtbr. Flat 
ftO ile 240 araandaclar. S. flat 
~ .... ,. aiabetle 25-40 fuladlr • 
Şarkı kulp memleketlerlaln hu .. 
neld nıkoltuı ••çen MDM• Ulaa 
çotaldatı halde aefaaet itllNuile mm· 

ltfganda 

Habibullah 
katledildi! 
Bertin 26 . Kandltada ..

len laabvlwe ı&e lanl imi•• 
ullahtu IOIU'll ....... emir 
illa edea Hab1L.Qa1te KlbiWe 

, , ... w.. ................. . 
L.!! HaW ...... katW .. lftlr. 

• 

Bir feyezanın saran 
LoMra. 2' (A.AJ- W.. aeluialn .. ,.,_ ........... ....... 

....... 751 ....... ...,. .... . ......... 
Heyecanl,ı bir dava 

lngllterect• 

içkiye karşı 
çare aranıyor 

LeD41ra. 16 (A.A] - lnıtıterede 
...... t utllal•ldal tahdit farelerin l 

anaak 1'Ulfulle allseUef komla
:.• ite -...m'ftu'. aua .,......_ 

.rtlrll •ltıehaH1alar bulunu ko
•IS)'on e11 enrel •u'eleala nW " 
tçtı..r ctlaetlerbal tetkik e4eeek Ye 

lçldye kartı bir pk •ualarda 
•••eat olan •arul laeiup " ip
tllAaan aeltep .. aallderlal tafiae 
tahtaeakbr. Bu IÜaclald tetldkaba 
Dunıtadea 90Ua ko•ll)'On içki 
mlptelllarıaa sl•tertlen tealül&t 

Fransız lhtttellnd!n bir -fha ı t2 

Camıııe Desmouııns 

"Hayat ıerabmın gözümün önün-
de le ~tığını hi~ediyorum. Hili 

Lucili (lüsil)e görüyorum!" 
Yuaa : Bearl ROBERT 

• tcWlll .. .., - .... fflru ıu 
ee-
idi, 
"aia 
eri-... 
rip 

ha plunlaa ataa • ldçde ili 
....... Wr hareket ••ti 
~ Cuallle ( kamil) ruetuı 

Uk Mlhalaruacla ~kaa makalel 
ala •lt•eddelerlal aetlrdea •• 
Robe1Plene ( robeepler ) e rl.te 
mi•dealai almlfb. 

DU• 

··-cll-
m-

tu 

ade•I tenudl ifade eda Wr ta
nrla omu .ukerek fU ••• ..,_ 
aalttl: 

- Kaçmak mı? ..... ••tunu 
lnuuluuma tabaaaada rltlnW-
&r mi? 

Soma tınldft llltlmaBal tam Wr 
itimatla n4dederelı UlH etmlftl: 

- Ceaaıet edemeslerl 
Fakat ltaldler eeMNt etmltl•· 

di. 
Perlpa Lueile ( LWI ) la koUa-

rıadu aorla tlklla Caaill• pdi, 
kendine lhaclaa olu IMa Medlm 

Etibba odası 
ne yapacak? 
Oa Wr ....... endle tıcellO 

edDecek etibM •••- ,,_.tlCll 
laaldaada •l•kadar Wr ut, Soa .. 
at ruetellae ... , ............. ... 
demlftlr ldı 

"_,. CMa ..... ..... ml9Yftt 
........ teaeil ile •• , ... •·k. 
tloktorlana ,.ı.. •1111 trn .._ ...... ..... ,...,.. ..... .... 
çahfaeak, •ulete alt ...... t 
......... te.Wt ... ıwltm 

A:rraea.........,.. alaeaMen ... 
retlerla ta,m ... telbltl ........... 
Yanhr. Oda, '°"91& Mr •oktorla .......................... .. •it+·-· kelim ............ -
,._ 4oktorlum alealrhn ... . ............... .,.. ......... ... 
doktor ba• ., .... alaaall ... 
rettea fala Gcnt talep ..... ,.... 
tir • 

takum mahaulO onlara aalreecah 
adcledUmektedlr. Talep laer ......... , ........ 
Yeni bir harcırah 

kanunu çıkıyor 

LeMn, • 1 A.A ] - Pan.t.. 
• Dan, ....... W1.artL1111a ....... 
F...... Puta.eato.a illa Guyane 
•a.temlelıeüde 1921 Mnealade J•· = latlhabata k•cll ...... ·-

•ea'el..Ue •etrul olaeak ".U..
,et yeni Wr mOlldrat kaa- pro.. 
je.t lauırla1aaaktlr. 

Avustuıya kabine
si teşkil edildi 

111 Vieu ConleB• " •ueteal 
ahalanam olnumMI iç celM d 
.. etti. Taclte ( tult ) ten ter 
me eclil•• parçalan, Ro .. cla ki 
leıe flphell auarlle bakıldıpu 
.. ,.. .... •• Wr ilim ıtık6 

u. kalf11u& 
Soara, ...._._... eluerlya • ·-ile-... ld oldutu ribi, uama uzan d 

kati claha •lltaeel •••sulara c 
bedmll " .a1ca1e1en1. aar11a 

SaraJIDda, 1a1n1,.t1a parlak fecri 
içinde maew&JI qlau Ye lkW 
bulJ+n•• ..Wt olu o •JDI Luum· 
boarı bah~e, llatlWaiUk hap-
bacla .... '° een•t .. w ..... 
acadlflaeelere...,... 

o.. ................ 
tahldanaa 1111umt ._, ıaı•ı .. 
torlardu rldJM&k Wlllrlar 
ed• •• ... ....... il ,,... -

Aakara, 26 - Eald ukerl " 
•llld laarcarala kaauaunua bu,eakl 
lhtlJ&flara kAft plmeditl aniatal
••· llaıı,. vekalethıce 1eal Mı 
ukıcd ft .ı Od harcarala kanun• 
lCu .... ektedir. Ya,kmcla tetld· 
kat Wlıc11k n ll,U.. mecB• MY• 

koh.mnkbr. 
Banda bqlıa halen •er'l bu

luzaa •hakaaa ve ihale kanunu
nun yealden tadili maliye nklletia-
ce cllfGatllmektedlr. Buaua için 
yeni Wr mGnaka.. Ye müzayede 
kanuau l&yihuı hazırlanmaktadır. 
Yeni kuua, ihtiva •ttiti buı milr· 
him •addeler dolayıaı ile uld ka
nuadua ~ok farklı olacakbr. 

Bu ,.a1 liylha hakkında maliye 
reklletlaoe tetkikata 4Ham olua
IDaktadar, 

ulae •••afak bir tanda neti 
cel...,_ek 1• ._ tirli cılaa • 
ler irtikap edea " aabak Gu ret· 
aeb'uft Gala JU• 
dirmekle .. a::pa oba ile 11-

••Ykuf .. 100 ........ .:::-.: 45 
katil dav._ te•Jbea aon 
hazır buıu .. ak 1zn F "1etba4e 
bin mil •eaafecle lelin ~du 5 
tebrlnden Puiae 1'•t1.ıı-ı.1 cllryeane 

Bu d -~er • 
L•- an Fruaa hGkelmetiae 150 
um liraya mal olacakbr. 

Siymi bir arbede. 
Suttgart, 26 (A A] _ Younı pil

•• ıleybiade yapılu ~ir •itina etaa· 
ıınc:li komWU.tler ile nıilliyetpener
ler arasında bir müsademe vuku bul
~Uftur. Bir çok yaralı vardır. btiai
IUD yaruı atırdır. Bir çok kiti tn· 

220 alacaklı hak- M. .c Donald'm 

~~~~ Amerika seyahab 
;ahpaakta olan dalrah borçlar tu· Londra, 26 ( A.A] _ M. N 
fi L D ald' H ye aOmil)'onu 220 den fada aJa· on. .ıa raybubetl e.auıada mu-
eakta •ti 'e - ·· ..... _. 
tir. Kualqoa Wldmettea aatlaNta ..wiet'etttiMtll~a ~-== 
olu ki......._ alaealdaruua nrll- flba il. Mae Doaahi'm A.utka
nae.W kualattarmattu'· du Hdeti .... 1ı Tetriıılaaatnba 

a. nretle tectı,. karan almlf Ok laaftumda nb bulaea6uulaa 
olu nrak ••te.tfabnıa alt oldup Tetrbllevvella 23 ille teaadlİ~ea 
dainiw tuafmclaa lna ._eki Mltçe- parlamentonun klfadaada lalktmet 
lerlade '"-' uhllaab nna ....a... il. Saowdea taralıaclaa te•.U 841-
ıi ...U,. •ekaletlace teeaall Hn. leeeldlr. 
BleldMlr. 
Blt~erla4e l»ort t..laalaab oma

,a111aiia da la._Weld 930 ...... 
laıt...a .. talWaat k ...... ak ..,... 
•orçJan l••IJe edilecekür. 

Komlqon azami bir dlkbtle 
•vrak Gatlnde tetkikatnaa de•am :rcw1r. a1aaenaı.,1a ı.tlWsak 
•alan alacakhlaraa ••tdur •ralal
rilla 0.tlaaUnla nrldl laatır rB· 

.... -la•kaktar. 

lngilt,erede lcuralclık 
L••a.171A.AJ- ..... 

setel.S...._ ihetll .. ...:: 
IU& olft .... ,...,.. ~ 
cenup laa•alWDla 111J11i Wr ...._ 
...... otu alb flad• ...,, ....... 
Lldana tlevamı umumt,etle llir 
takım malwarlar te•llt etm .... ._ 
sulana tGkeDmelİ endlfffhil ., .. 
dıraafa ltaflamlfbr. Buı ,.._.. 
daha ptlldea ıuyun n.tlra ile 
tenBae ltqlanmıttır. Hatta Lond. 
racla bile laalktu ıuyu tuarruf et. 

• . " 
Loedra, 26 (A.A] - ........ t. 

hata 11. llac Doaaid'a JlaıMta Aıa... 
rllıa1a yapa .. fl •yalaat laalclsıada 
uaa aacla,a tet.lratta •uhınmüta 
Ye ... .u.,w. 4 T ....... aaalde Lond
raya ••det eclecetlai yazmaktadır. 

• •• Nnyok. 27 [A.A] _ Hariciye 
uzan il. Sttıuoa tan1aa4aa il 
llae Doaald tereflae ..,._. llya
fette .....,. .. ,.. bq..lda .... 
c1a1aa ..... olu-.abafala • 
ktar4a daYet edU.bUmeıi lflıa ,.ı. 
- -blder buluaacalmr. 

Cihan rneıafe rekoru 
....ı ı..t::::,ı-t. 27 (A.AJ - Tana-.._ 1at1U...:. ... hatta •lata-... _ ......... .o.;..,. .... : ... ~ ....... ....': 

•elerl ılea edilmektedir. Babçelerln • • • 
ve teala ,.....,... 1Ulanmaaı men- Par1., 27 (A.AJ - r_ ... _ 
olUU1attar. Hlllfaada hareket eden- 1...a '°° beni ~w • ta,. 
lerdea ceaa,. nakdi alınacakbr. IDOtlrle •le.W..: .:YT•tlade bir 

-..._180 ... P,SJ0011tre 
Rwya-Çin hm•aktadar. C...., ':t "-iti ..._ 

K1larbiae, 2' (A. AJ - Tu ajan- kilometn katede..11111 :. ~ 
11 bil4iriJon R~u hududunun b- tedir. Mu.nfakiyet h•M•llc ...._. 
i>UDUtlalct.h •• biDnetlce it mut mi· aerhaleal olu Tokyo,. ....... 
llaka!ltuua kllilmeıladen dabıyı pr• • • • 
kı Çın .._cWerledncle mtıthif bir Parla, 27 [A.AJ - Co.te • a.. 
könıUr kıtfıtı lauk ıltmdktedir. Uonte 10,22 reçe Kolon1a e....._, 

• • • • .. d' .. pçmı er ır. 

MoekOftt 26 (A. A) - BarbW. ---
~ O. ticaret eirketi. Mllktea •• N-. lnuiltere • Rua-va 
kin huJdunetlenne timeadifer ibtill· " - J , 
fının temadiai dolay aile pıyaaada ha· Lontlra, 26 (A.A) - Raa llhlra-
dıa olaa ı.ıa,tQJ Ybiyet hakkında hlr ..._ M. l>oa'alevaki, iMi 1altah Gt
rapor 'ffflllit te bu ~ın ...Uba- •e1 tlefa olarak il. Heacter ... • 
ne bir tarıda •• dr'ıde tun,.. edil- •1riltaGttlı. 
llJ ıni tal p etm tir. Nankla hdtt-
m ti ba talebm kabul eclilmıyeceaw 125 vıuında 

Viy..., 26 [A.A) - Milli meeliı 
69 reye bqı 85 rey ile yeni kabi· 
neyi intihap ebaifdr. 

IJetvekil il. Schober, }qvekil 
muaYiai laubiye -..sırı M. V auaoin, 
Adll7e nulrı M. Slama, İçtimai me
ı' eleler al•trı M. İn•itzer, Ziraat na· 
sırı M. Foedenaeyer, Ticaret uaın 

M. JlaiaİIClll. Balailiye nuırı M. 
Sclauay Aajo. 

BatYekil M. Schober, uillerinhı 

tayinine kadar Maarif Ye Maliye neza
re&Jeriai de vekileteu deruhte etJDİftir. 
Bu neuretlewe M. Redlicbve M. Eieel
deıp tayin Mileeekleri eöylamekte

clir. 8-tftkil kaW.e ı.e,.....eaiai 
yan. aa,.cütar. 

"Sarre ,, hakkında 
müzakere başlıyor 

Par ı, 27 [A.A) - Sanı bakma
da 7akıuda Fraaaa ile AJmaara ara· 

lal9 
bir aetloe halli olmada. 

eh. 

-
ı-
ı-

Camlll• •eclWJ;ea 11kanlm• 
S...a rapaea can -.laden nrul 
ruld•tu n makaleler olmndaktan 
aoar• ae •• .... oaa :ulUr o 
duldan lalueclilealeria bir daha be 
lerlal •otrutatalpc:aldua ualqdayo r. 

•• .. 
e 

·-
Dantonla doatlanaa o 111'& 

"Mufrlt lhtilllciler,,diye aaılan H 
bert - Momor1 d..,..laia akala 
olarak "Gaz yuaucular,, veya ''Ge 
tek lhtllllcller,, lıml verlliyorda. ., 

8& 
t 

Flllaaldlca hentl• aradan Gç 
reçm••lttl ki Robetplerre "G 
JU•~cular,, aleyhlncle Sa nt • Ju 
cs.lut). bir lttlh•••••• llyihuı 
nrlJordu. 

• •• 
Ba lttlM•n••• 2 ael ........ 

Jenalaal aJIDd• 10 aea ,aao yal 
51 Mart 1794 tarllalade lcıra meYkl -
ine konul.ta. 

lttUwnume Dumoullu (de 
muleD ) , Daatoa PbllHpe~ı 
(Flllpo) n Lacrols (Lakrolx) bak 
inatla idi; Fabre d'E .... tlae (Fahr 

-
• -

deılatla) le arkadqlan daha ene 
ıa.p.edUmltlerdi. 

1 

Keaclı.l aaflı. ,.re tuldae P· 
fataralı tekrar ediyordu: 

- Neden korkacatua ? Butllle 
( baatly) kaleslaia upbıaa plait 
olundup1789 na o bG,ek sbleri 
De lanaimln alktılmız bir rabıtua 

yoyluau? Clmhuriyeti mfldafaa ıa
eafle yud ıtım ıeki& cUt bana hak 
verdirmek içlD k&fi detil mi? 

Fakat laalya ile kendtkeacllal 
anttqun• " llatiW .......... 
teruiıiade bitin bu •aiJetl.,. 
•tu baa•ıyaeatma hluecllJorclu. 

Camllle daima ~ocak kahnıtb. 
8a aea tllfGnoeler Gzerlne slaclan 
kotafunda ., Laclle 1 Laclle 1 ,, .. ,. 
batırarak htlafQr hlatth' •ilam•· ........... " 

Laelle'e IOD Wr •ektup JU4la: 
hulyalaruu , telehblflerlal • ,..., 
qlmu, pruruau, bGtln dGflııcele
rlal. bGttba laayatuu. hlttba umchak• 

...... ...__~~ ......... .... ____ .............. ........ 

.. ebaeal dla h,ne!mllel •eaat W. 
ron •ld&ril M. Fontalae la rt,betl 
albacla hariciye auaretiade teplaa. 
mıfbr. 

10-11 Jenrh•I ~ apaw 

tıcYldf ..... ----Lmr.-hms 

lanm, •lledlklerlal, ... clllderini 
karmakanfık bir halde ra.. ,....,.. 
le birlikte döktiitii bu uzun caalü
rat mektubu okumak Lieile'e na-
81p ....,. •• ım. ........................ 

Iskonto f iatlan 
Lonclra, 27 [A.A) - lrluda kn· 

kaıı iıkoato flatım JW• Jecli P
karmııtır. 

• • • 
Stoekhobn, 27 [A.A] - Rlbrt.ak 

ltkoMo flatıD& ytbde 5 1/2 a cdw'· 
••ttu. 

Cl.llk •lturs) ............. c..•. keadWala .. ,. ...... -r• ıetlrllditlal flrlaoe Faln d'ls 
laat1 .. 'nlaı 

- Ne? llöaWI llatlW ,.,.,.. .. , 
.,. Mpdı ... alabJOI • 
Tnldf llaberi .. laoe Parllte 

Wlltl hayret 111udır4L 
0..tJan Dllato.a tnldf .W. .............................. 

..... kapp ..,..tma brtarmata 

-
' 

tefyik ......... 
Fakat 1t1J1k trlbla M teklif 

........ anlu kafuun aa11aa.., 

Nafi Atuf ••Y• g6r• 

Maarif cem ·yet· şimdiye 
kadar ne yaptı? 

' 

yeni •en teaealala 7aklqmam r Ye IDflraeaat etluJer oldulrta ..... 
dolaylılle Tllrk Maarif Ceaüretlnia yqıyaa eaaebl IUaalan içinde der
J•Pbll Ye J•paeatı itler baldnncbı ....av a91lw .adarnNlr. 
keaclltlle .arife• ..Jaarrlrl .... ee- 0-.lc Tlrld7ılle n prek AY. 
.ı,.t Relal Hdl Atuf a., .. ... npacla ....,._.. fta'a dahHNıtie 
.... b • .,..... ,..... ,.,IJO ...... 

•- a. telle lnuba1dald taleM Ba ,... ela•mmlyet •eraell 11-
Jartlamun Wru dalaa tenleclenk il- tlMiltt..ıa noldalarin Mrl de ter-

le talel»eaindea natlraeaat edealerl b- bir~•= ltWlr· -.... ala. 
IMal eclecek bir pilbat yapacap. bel .W "acı• .,.... 
Yurda kGtflpuLl, kanat talon lıiea'!Jelerl ... ...::. wıp.: vıJ: 
'' ıutaen llu 1e11ega• tHıdftl ldlçGk rlNleler pkaraeafll. Geçe. 
olu ........ Bir-' ~ .... ••ettlifmb maalllla -.... 
Ye yurtta faldeli ko Aular Yeril· ta. \fR,11• •ııalU.ler tarafuafla 
•ktir. •;i ....... ... 
...,.. .......... tolduta dola,..ıfe a ...... bunu daha muatuua 
~ ......_ ,.. .. tnll ....... ft Wr .. ldlde Jaluaa çakanJoru. 
rt.. ....,.: ..... W.alana4aa W. lfualU•ler •• J.atta --. a.. al-

Aaliara 7:U-itu ,... w• ._,. •••akla batllttne mdt olu ... 
-S-tilk. a. ..._,_ a1ı .. •ti- Jt!

421 
lrir ~k mallmat .,&eWllr. C- çok .,.. • Taleltala ..... • muatuara aefl'l1ab... da ::S." alalait •• yflcı11tp 1ra...... ......... P..k bile ....... ..... ...... ..... ••*41• ..... ..,. ...... ... ............ ... .. .... 

dar. .. ............. tı11t4V p. 
O.ua itin le L •ek latedlldeıl •ektepbncl• 

........ bapalaellla ...... ., .. 
taba,,al ebalftmJ,, citJOr ......... .. 
bu kadar mlfterl-. bu ...., laaJllq 

olduldanm clltl....Uia... 
111Ôllrba .... wı.u. ki .... 

oa ctlmJaulyetfller elualc lllJoru 
ME'JYecla UaclM., ... ı..c11e..., 

1 

bealm MYtill u .. ,_, Elftda 
Horace Claoraa)I EIYMa, .. .... 

.. Ha,atwclMaa ..... la..._ 
.... kafblma ..... ...,.,... 

H&IA Laelle'JI ılrl)ora•I 
....... La ..... r&IJOrum: 
1118ath .u.rlm ...a luaealdayor, ,..._ .. .,,..... .............. ................................. 

.. ı 1 
.. ........ laerte1d• e.1t .... 

.... .... ftrCla • eo. ..... 
(k•.....,_) mecllDde Saha-Ju
la ...._ n ..wıtl npon •m1t-t' 

t.ftk •• •llıenw allatlarla. karta· ...... 
.. ................ ,... '4111&-

• .. Mrl bir aurette cere1q etti. D 

Şalaltlerla ............. c11aı.... 
dl b11c. Tek bir bre oı-. •••a.
cche ,.,.ram eh. 

o 
1 

llamaalara laecd• •&llks lcl• blııetHllJOftlu. .,_..,..._. 
atleoe bir mer..ı..d• lbanttl. 

Dutoa erkekp bir ........ ~ 
ter iyonlu. 

- Beal w... ............. 
...,.._, .,_.... .-Clr'M • 8- .. .............. 

.......... •eo. ......... ,. 
mldetmft'11 ... lttll.._.,.,. ..... ..... ... -
... o...ı 

-Mlll•r··-••tWr,aa. 
....... , .. A.Mtu ..... • rhn'• .,..... tı•..t -~ .,. ...... .... 

(81tmec111 

.. 
Şarle tamiratı 

.. Oha e,I P cea HM iMi kam· .Ulmat •erir. • ...._. ._ ... 

...,... ......... tlffaden ........................... ...... 
Aıa ........ cllflaü,..... ..... 

•lllsMdeme.:. lan .-..W- e.. ........... •Mhlat .._.. 
iaslllue .. ._ __ ...... .......... .. .... - tal ............... ..... bıl ll'ID

0

f ve ...a r cemiyete aekert J ~ 
iht la ı ıa 400 bia dolar munzam 

125 
S.lblk 27 [A.A) - Bir kadm 

bı m t \ erm ı emretnn tu etıa JAfıatla oldup laalde yefat 
ittir. 

... ___ ......................... , ............ ........ 
&f•J•ras. Mlraeaat ..tea1er1a celdu- •• •• temta lfla 11 'ftt mektep ................... -.......... .... ...... ... ,.,.. ......... ..,..,.., 
vik edecek mahiyettedir.~ .. .,.._.. plJuaya pkanlaeakbr.,, 

ko 

d 

lcomitui 
Pula, 27 (A.A] - Şuk tullrat 

mit.at, A•ıbal'Ja, Maoaılataa " 
a.ı,ar •ur ............ ......,.. 

Ga toplanm11br. 

.......-.~ ........... .... ............ ,. 
butaya da malll rapora .... 4ok· 
torlar suhv ....... •alan tıta11e7c 
aaWaiyettar oı.cakbr. 

Kısa haber 
Yatlarını fit nn Tayy.ncıler - parf 

26 [A.A,J Kannllt .W.,..ee )'Ollarmı ... 
t rmlf olu 1ıa71...U Dl lfanıilr ile Fı"" 
nıau 1\uaie ,.ma11111e Fecll\1119 de...,. 
-. meobur aı ........ 

lali)Cınaia .. mıac.a- ....... 
[A.A.1 IJllilten8ia .....aild •• ...,.,. 
altın iJıracah gitple .......... .... 
mllmkOn men,be 1et oebmk clt dmt. ı 

ile pua tedarWade bir := J.ri 
IO!iuk oekmeb• alım .... 14n 11-

ll .. to fiatlanm 1tef 1Nca*a aiti ...... 
~-- ......... . 

• llflbirla ................. ~· 
.w ................. ... 
......... it .... ..,.. .. 
Jıarioe ~elene ~ ........ .... 
IMWJ9da a.. mlil ıdi wvltly Mı ..,. 
bir ... lll'fmda 2Ql ldllar...,.. .... 
133 alilyou i111Tip. 

Fnw blriaci &lo beınd•.. -
Paria, 27 [A. Al Vis amini Durand.ı 
birinci filo luımaıulaıılı&ıu tayin olwr ........ ., ... , .. ...._... - ...... .., 
(A.AJ- 2'.hıta lıir ook Sap p\ 'ı rdsr'ıa 
dahil oWup eöyleMa IMIJllk lıir 
kbbk ... k .......... .,..,.....w .... 
karltrdu mllrekbp lıir ..-m lftkifi· 
........ iatillr edilmfttefir, 

Tram bir tobibi - puil, 26 (A.AJ 
T•pe patteGai Roma mahablıl ·Semt 
F~ :Pletwial kardinal Daboi* IWl fto. 
maya JllPlıl• aca llflaluıt ...ma Fradl 
latlkbMıti tanfıada Vatibn ile ltafy 
ktMli ...... idllt Mthıl '4lhiıe arem~ 
edi1mif ~ hüılt•ı1ra1etim .... _ ......................... ... 
aarette ttlaibi ilam pWiliDi ...,_ 11ı. 
... ..... .......,.., a- ....... 
halli .......... .... • ... lwleW ..,... 
moaa.meroe ı.... 'dllfııwhm ..- tki 
gilA enel aıallm olaat ...... ....., 
lıtmekcWır. Bi...-.. FAW ~ lvaf 
brdiÜl Dut.oiılJi _ • ...,. ........ ... 
tinmaaqdr. üua. ..,.....,.. •• + 
lıa ltillfta dolaJı v ....... -.. • 
rik edea ,,_ •o .. vd' er. ı•• 

Bfikretle iDfiJlk - ...... n (AA) 
Otopeai tleki topca ı.111 ...... .... 
bıfilak ·- br.l .... .., " cllınla. 
.... mecnala om •• ......,,.. wrmitdr. 

l.p.uyada lıir ..,. ilikclr - IWrit, 
~ (A. AJ N ıtir ...... ....,._ 
W,.. daarll atlll! Mr nalW: .....,... ............. " .. 
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· -Efedi amca! Eğer ben kavuğu 
boğmasa idim kavuk beni boğacaktı? 
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Kemalettin ŞAkrü 

- YAHU, KAFAMI PAMUK TARLASINA ÇEVİRDİN! 
Nasrettin Hoca Konyada baba

sının ahbaplarından olan Feyzullah 
efendiye gidecek ve onun vasıtası 

Ue medreseye yazılacaktı. Konyayı 
Akşehirden büyük ve kocaman bir 
memleket a-ören Nasrettin hoca 
birden afallaşb. Buradaki halkın 
ü.stü, başı, söz söyleyişleri ve hatta 
fiyinişleri bile ne Horto köyü hal
kma, ne de Akşehirlilere benzemi
yordu. Çarşı ve pa.zan dolduran 
koca koca kavuklular arasından 
geçti. Yol arkadaşları her biri bir 
tarafa ayrılmış, gidecekleri yere gi
derek Nasrettini yalnız bırakmışlardı. 

Hoca, kendini büyük lbir şehir 
ortasında ıörünce konya hatibi olan 
F eyıullah efendiyi a-idip görmeden 
evvel braş olmak, ıaçını kestirip 
düzeltmek, üatüne başma çeki düzen 
vermek iatedi. Hatta daha evvel de 
bir hamama gitmeği, temizlenip 
paklanmayı düşündü. Yolu üstüne 
tesadüf eden Hk hamama girdi. 
Hamamcılar Nasreltinl yabancı ve 
toy bir genç olarak gördükleri için 
hiçte itibar etmediler. Kirli peşte
mal verdiler. 

Yıkanırken hiç semtine uğrama
dılar. Hoca kendi kendine yıkandı. 
Fakat içlendi.Maamafih yeni geldiği 
bu memleketin adeti belki böyledir 
diyerek pek o kadar aldırış etmedi. 
Çıkarken ve hamam paraaını vere
ceği aırada ayna tutan tellaklara 
keseıini çıkarıp on akça bahşif ver
di. Bu akça o .zaman oldukça mü
him bir para teşkil ediyordu. Tel
laklar, ehemmiyet vermedikleri ve 
toy, yalbancı dedikleri bu delikanlı
nın verdiği bahşişi görünce hayrete 
düştüler ve ona ancak kapıdan çı
karken riayet gösterdiler. 

Hocanın böyle bol keseden bah-
9if ''ermeıinde ı;ok ince bir kurnazlık 
vardı. Bunu bilihara tetkik ettiği
miı zaman görüp anlayacağız. 

Nasrettin hamamdan çıkınca 
doğru bir berbere gitti. 

Berber, dükkanına girenin tüy. 
süz bir delikanlı ve yabancı oldu
ğcnu görünce aldırış etmedi ve ho
canın saçını kesmesi, başını traş 
etıneıi işini acemi çırağına bıraktı. 

Çırak, hocayı tıraş ederken mü
temadiyen makasın ucunu Nasret
tini.n kafuına batırıp kanabyor ve 
her kan çıktıkça da kanayan yere 
bir pamuk yapıştırıyordu. 

Nasrettin nihayet kend:ni tuta
madı: 

- Ne yapıyor.sun, dedi, başımı 
pamuk torbasına çevirdin. 

- Fenamı? Pamuk bu memle
kette pahalı. 

- Aman öyle iıe başımın yarı
sını bırak. Bizim tarafta keten kıy
metli Jir. Kafanıın yarısına da keten 
ekeyim. 

Nasrettin, berberden çıktıktan 
ıonra elinde babasının verdiği ad
rule hatip Feyzullah efendinin evi
ni aradı. 

FcyzuUah efendi Konyaca çok 
lanmmış bir adam olcl~ğundan evi

ni çabuk buldu ve ona babasının ya:z
dıit tavsiye mektubunu verdi. 

Feyzullah efendi, Horto köyiinün 
imarnı Aplullah efendi He mektep 
ve medrese arkada~lığ'ı etmişti. 

Arkada,ının oiluna hüsnil kabul 
gö&teıdi. 

Nasrettin, vakıa pala b1yık!ı ve 

ağır tabiatlı olan babasma hiç ben
zemiyordu. Benzemiyordu amma 
ne kadar olsa gene arkadaş evladı 
idi. 

- Merak etme! dedi. Bir kaç 
gün ıonra ıeni kendi elimle med
reaeye götürüp yazdırırım. 

Hoca memnun oldu. O, daha 
ilk mektep sıralarıDda iken medre
se hayatının cazibesi ile kendini 
oyalıyordu. Nihayet işte bu emeline 
de muvaffak olacakb. 

Feyzullah efendi, arkada~ının 
oğluna ne kadar kabilse o kadar 
fazla ikram etmek istedi. O akıam 
sırf onun için irmik helvası bile 
yaptırdı. 

Gece olmuştu. Bir müddet köy 
hayab hakkında malumat aldıktan, 
sorğu sualdensonra Feyzullah efendi, 
arkadaşının oğluna: 

-Eh, dedi, arbk yatmak zamanı 
geldi, ıana odam göstereyim de yat. 

Hoca Nasrettin kendine tahsis 
edilmiş olan odaya girdi. 

Burada ve yerde bir yatak se
rilmişti. Y atagın üzerinde de gecelik 
elbiseıinin boğçaıı konmuştu. 

Nasrettin, bu boğçayı gürünce 
memnun oldu. Çünkü o gecelri ya
taga gecelikaiz girmezdi. Ancak yol 
esnasında bu adetini terketmi • 
şti. Şimdi artık Hortodan çıktığı 
günden ber-i ilk defa olarak şöyle 
bir gece rahatça yatabilekti. 

Feyzullah efendi, Na1rettine 
hay1rlı bir gece geçirmesini temen
ni ettikten sonra çekilip gitti. 

Nasrettin, hem yol yorgunlu§"un
dan hem de hamam hamlığından 
gözü yatakta idi. 

Derkal soyundu. geceiigi arka
sına geçirdi. Boğçanın içinde birde 
kavuk vardı • Bu kavuk upuzun 
hi.r şeydi. 

Hoca onu kafasına koyar koy
maz ta boğazma kadar geçti. 

Nasrettin işin kolaymı buldu, 
kavuğu ortasından bir iple bağh
yarak başına geçirdi. Bu suretle 
kavuk bir takke gibi başma uymuş 
oldu, ondan sonra da yatağa uzandı. 

Ertesi sabah Nasrettin daha uy
~dan uyanmaraışb.Vaktin geçtiğini 
ıroren Feyzullah efendi misafirinin 
odasına girerek uyandırdı ve onu, 
başmda boğulmuş kavukla görünce: 

- y avrurn ! dedi, kavuğu niçin 
boğdun? 

Hoca, gayet saf ve gayet tabii 
şu cevabı verdi: 

- Efendi amıca! Eğer ben ka
vuğu boğmasa idirn, kavuk beni 
boğacaktı. (Bitmedi) 

Maliye vekili Bey 
Pazartesiye geliyor . 

lzmir 26 [A.A] 
Maliye · vekili Saraccğlu Şükrü 

bey bugün saat dört buçukta şeh. 
rimize avdet eylemiştir. Vekil bey 
Alsancak istasyonunda Vilayet ve 
Fırka erkim ile müessesat mümes
ıilleri tarafından istikbal vlunmuş, 

şereflerine bu akşam belediye ta· 
rafından Izmir paluta bir ziyafet 
verilm i ştir. Ziyafet esnasında mem• 
Ieketin ahvali iktiıadiyesi üzerine 
mübahasat ceıeyan etmi~tir. Vekil 
beyp3za~ gilnü GUlcemal v:ıpuru He 
iatanbula h:ıreket cbecck tir. 

'@.§"~@'"!~) 1 

Biz l!lize ce\rap göudf'rirfaı! 
Kerime mi telefon mektebi nı• kayt

tc it iı mt'k için mlileaodit defalar miJ
ra('aatta bulundum. Muhtdif zevatın 
tavsiyesile gittim. Hepsinde şu ce\·a· 
ha verdiler: 

- İıınıini kaydedelim, biz size ce· 
vap göndeririz! 

Bir türlü cevap gelmiyor. Biz de 
cevap gelecektir ümidile bekleyip 
duruyoruz, İyi i§ altı ayda bitermiş, 
diye bir soz vardır. 

Bizim kerimenin mektebe girmek 
işi 6 ayda da neticelenmedi. Telefon 
oirketi, telefonun yaptı~l seri müka
leme işi gibi, diğer işlerini de seri 
surette yapmalt değil mi ? 

Kerimenin artık mektebe alınma
sı için alakadar kmm amirinin na· 
zan dikkatini rica ederim. 

Köprü memurlarından ve karileri· 
nizden: İhsan 

Tak8im meydanında 
işler yürümiyor 

Taksim meydanında y.:ıpılan işler 
çok ağır yürüyor. Kış geldi, yağmur· 
lu havalarda amele nasıl çalışabilecek. 
Devamlı yağmurlar başlamadan evvel 
taksim meydanındaki işlerin bitiril· 
mesi lazım gelmez mi? Al!kadarJarın 
nazın dikkatlerini celbetmenizi rica 
ederim. 

Beyoğlu tomtom mahallesinde 
sakin: Pertev 

Bir kaydı çıkarmak için 
dünyanın müşkülatı 

Hasköyde Turşucu mahaJlesi hey· 
eti ihtiyariyeı.ine, teebhüliı icap etti· 
ren bir kaydın çıkarılması hususunda 
mtıracaat ettim. Muhtar Osman efen· 
diden matlup kaydın yapılması rica· 
sına şu ce\·abı aldım. 

" - 3 sene evvel mahalleden ta
şındınız. Size ilmühaber veremeyiz.,, 

Bu cevap üzerine Hasköy Kom· 
seri Şerefettin beye ğittim. Muma· 
ileyh, gene ayni mahalle heyeti ihti· 
yariyesine gönderdi. 

Gene bin türlü miişkülat ç ı kardı· 
lar, pek çok defalar hekledim.İşiındeu 
güçümden oldum. Muracaat ımı naza
rı dikkata almak istemediler, hiçe say
dılar. Merciinin nazarı dikkatini celp 
için bu şikiiyetnamemin gazetenizde 
neşrini rica ederim. 

KariJerinizclen: Mazhar 

ıraşıracdla 
• İzmirde bir içtima - Dün sa

at onda ticaret odası salonunda bir 
içtima aktedilmiştir. 

Şehrimize gelmiş olan gümrükler 
umum müdurü İhsan Rifat bey de 
içtimada hazır bulunmuştur. Vali 

Kazım Pş. ile fırka mutemedi Salih, 
ticaret odası reisi Hakkı, borsa reisi 

Şükrü beylerin bulunduğu bu içtima· 
da gümrüklerin vaziyeti ve ihtiyacı 
görüşülmliştli r. 

Alakadarlar bu içtimaın hakiki 
mahiyeti etrafında ketum davr•mmak
tadırlar. 

Glimrlikte bazı ıslahat yapılması 

da bu meyanda mevzau bahs olmuş· 
tur. 

Umum müdür İhsan Rifat bey; dun 
Gülcemal vapuriyle istanbula avdet 
etmiştir. 

* İzmirde tUtun hastalığı - · 
Ödemiş banı.lisinde tütün inhisarı 
namına yapılmakta olan tUtün muha· 

yaatını teftişe giden inhisar umum 
müdürtt Behçi!t bey Ödemişten Ay· 
dın ve Denizli havalisine geçmiştir. 
Ödemişte bulunan inhisar T.lmum 

müdtirlUğü mubayaat müdürü Nazmi 

bey eızmire gelmiş ve Akhisara 
hareket etmiştir. Orada mubayaatı 
tetkik edecektir. 

@ Kredi kooperatifleri -Köyleri· 
mizde, ziraat bankalarının himayele· 

rinde te~kil edilecek olan mecburi 
kredi kooperatifleri talimatnamesinin 
geldi~ini yazmıştık. 

Üç gündenberi kredi kooperatif· 
lerinin te~kili etrafında ziraat banka· 

sında mühim içtimalar vuku bulmak· 
tadır. 

Bu içtimalarda kooperatiflerin teş· 
kili için esaslar tesbit olunmuştur. 

İlk defa kredi kooperatifleri Tor· 
balı ile Cumaovada açılacakt ı r. 

Kredi koopnatiflerine şiddetle 
ihtiyaç hissedilen on iki yerde 12 

kredi kooperatifi açılacak ve bu kre· 
di kooperatifleri kıştan evvel ikraz mu· 
amelesine başlıyacaktır. 

Kredi kooperatiflerine iştirak 
eJecek olan köylüler bilahara kendile· 
rine hi~se senedi verilmek üzere bir 

lira verecek kooperatife hisgedar ola· 
cakları hissenin dörte birini peşinen 

verecek mütP.bek i üı; his~''Yi de beş 
senede ö2e.recektir. 

( intikam ) H•f' filiaıind.e bir a~k ve ızbrap sahııeıi • ., 
Seasiz filmin tarihi daha pek 

o kadar eski olmadığı halde bugün 
tabiri marufu ile pabucu dama atıl
mak üzeredir. Bu da gösteriyor ve 
ispat ediyor ki bugünkü fen inkı
labı içinde hiç bir keşif, hiç bir ic
at tekemmül etmeden olduğu yrede 
kalmıyor. 

Sesli film tecrübeleri bir kaç 
sene evvel başlamıştı. 

Hatta bu tecrübelerin ilki .sine
manın ilk adımı ile beraber başlar. 
O zaman beyaz perde i.izerinde 
dilsiz hareket eden insan gölgeleri
ne dil verilmesi düşünülmüş ve bu 
bir gramofon ile tatbik edilmek 
istenmişti. Bu iptidai tecrübe mu
vaffakıyetli bir netice vermedi. 

Bir taraaftan rağbetsizlik, diğer 
taraf tan sesleri müsait olmayan si
nema artistlerinin kendi istikbal ve 
fÖhretlerinden korkarak aldıkları 
muhasım vaziyet ve yaptıkları menfi 
propagandalar o uman bu işin 

tekemmülünü suva düşürdü. 
Dört beş sene evvel sesli film 

cereyanı yene tekrar başladı ve 
tekrar hucümlar oldu. Ancak bu işi 
bu ıefer mutlaka başarmak iste
yenler yılmadılar ve çalışmala
rında devam ederek nihayet murat-
larına erdiler. 

İlk defa Amerika da başlayıp 
Avrupa stodyolarına mecburen si~ 
rayet eden sesli filmin yakıa henüz 
iptidai tatbikab ile karşılaşacağız. 

Fakat az zamanlar içinde ne gibi 
fen harikaları gördühümüz düşünü
lecek olursa yakın bir atide sinema 

koltuğunda tiyatro seyreder gibi 
ıinema seyredeceğiz ve sinema din
leyeceğiz, Elyevm Londra ve Nevyorkta ilk defa gösterilen ( Intikıım ) sesli 

filiminde güzel aesi ile töhret bulan yıldız ( Dolores del Riyo) Sesli filim ıeıl çirkin olan bir 
takım artistleri kadro harici bıra-
kırken diğer bir çok yeni yıldızlara ı Gözel ses ve gözel vUcut beyaz 

şöhret kapısını .açmıştır. perde üzerinde rol muvaffakiyetsiz-
liklerini örtecçk kadar kuvvetli fll11 

vaffakiyet amili olduğu anlaşılınıft 

sesli filminden ~ 
==-====--==-==,_,,,===---=--------==-===- ==========-==========-===:=:':=:==:=--==--=== ,e 

takibinden yakasını kurtaramsrrı ı: 
Kredi kooperatifleri köylUmüzü 

faiz belasından kurtaracaktır. 

• Bir maç - Balıkesirde Harbi· 

ye ve Tıbbiye mektebi talebesinden 

mürekkep muhtelit futbol takımı ile 
bura muallim mektebi talebesi bir 
rnaç yaptılar. Neticede muallim mek· 

tebi takıml Harbiye · Tıbbiye muh· 
telitini bire karşı dörtle yendi. 

• Bir tahkir - Adanada posta 

memuru Tevfik efendi, bir posta pa· 

keti hak.kında, memurları teivik ede

Tek hilafı hakikat zabıt varakası tan· 

zim etmi, ve bilahara zabıt varakası 

ml\nderecatı sUbut bulmadığ t için 

muamelat mufettişliğince maaşı•dan 

Uç yevmiye cezaen katcılunmuştu. 

Bu halden muflber olan Tevfik 

Ef. bir mektup yazarak muamelat 
müfettişini tahkir etmiştir. Bunun 
üzerine mahkemeye verilmiştir. 

* Bir haydut - Bergamalı Ali 
oğlu Halil namında bir haydut, ta· 

harri memurları tarafından diln şeb· 
rimizde yakalanmıştır. 

Haydut Halil, bundan bir sene 

evvel Bergama ha valisinde ~aki molla 

Mu~tafa oğlu Mehmetle bazı y olcu· 

ların önüne ıı;eçerek paralarını al· 
makla ve muhtelıf şekavet hııdisele· 
rinde alakadar olmakla maznundur. 

Kendisi, Bergamanın Kozak nahi· 

yesinin Yeşiller mahallesindendir ve 

yirmi yaşındadır. 

HaHlin Şekavet nrkadeşı molla 
Mustafa oğlu Mehmet, geçen sene 
haydutlıık yapaıken jandarmslnrın 

ölü olarak elde edilmişti. Jfs~ 
Halilde o vakıt firara ınu'' ur· 

olmuş ve bir türlii yakalanwaıfl 1~d• Dun Başdurakta imam batl 
yakalanmışt ı r. . JeıJlt' 

Halil haydut olduğunu gıı te;• 
miş, itiraf etmiş ve jaııdarınarıı fsıB' 
lim edilmiştir. Jandarma ı:nı~ba 
smda Bergamaya gönderilın~ Jtt 

T ... t .. . h. açtı~~ u un uı ısarının 

bir dava rile" 
Geçenlerde iflasına karar ~e f3e1 

tacirlerden kasap :ıad~ Erru; tara
oleyhiııe tütün inhisar ı_dade~ıı il<~"' 
fından 500,000 liralık hır a :e111ı !t 
me olunmustur. Davaya sebepı jcJIP 

Beyin deposund~ ~u~u~ması npıJıll 
eden miktardakı tutunun Y ıcrtı•' 
tetkikat netıicesinde no~san ~ı ket' 
ııdır. Birinci ceza mahı<ı.: nı eS• 
fi yeti tetkik edecekti~. 
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Dişleri yfız sene yaşatır ve c;ürütmeJ..ten '\İkaye eder. Di~lt>ri ind gibi be· 
yaz atır, diş etlerini kuvvetlendirir, '\e kauaıııaktan n1en'eller. Ve dişlerin aı·a
swda kalan tefessuhatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani 
olur. Ağızda gayet liitif bir erinlik v rayıha bırakır. l\Ukropları imha ve ağız· 
dan gelecek her tiirlii lıast,alıklıtı ın sirayt>tine mani olu.r. ~ vrııpnda . hirinc:Jiği 
diplomalarla mu.,nıhlaktır. E hupık n krı.atı almı~tır. Yu·mı kuru alla ·an ecza 
deposu. 

• Tütün inhisar. ı ar sı ımum 

müdürlüğünden: 
Ortaköyde Feriyede k~in Tütün Ek•pn h r•una bu ff'' ,. 25 lalde alınacı>ktır. Taliplerin adedi 

matlft p haddı gP.çerse b:r mü:;alı:ık i .,.· r~ ı:·t:scLd .• 1 ı <.! ccs .. ci h·~ ~ı ıar hıl:u. edilecektir. 
Bu üsabaka S Teşrinıevel cumarte.;i günü Ferıyede saat 2 C:e )apılı.caktır. 1 aııplerden aranacak evsaf 
ş11nlardır. 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı on sekizden aşağı ve yirı:i bP,ten yukarı c.lmamak. 
3 - Uıakal orta tahsi',rıi ikmal e ış l u, m ıak; (Yani liselerin dci..tJzLrcu rnııfınıı ıru\effakıyetle 

geçıniş olrmk. ) 
4 - Sıhhab tam ve büuye9l tütünle iş•ig le müsait bulunmak. 
S - Alelitlak ağır ce'll!ları müstelzim clhiımlerden ve muhilli h~ysiyet kabahatlarından dolayı 

mahkum olmamak. 
( Mezkur hususat : Nufus tPzkaresi, mektep şahadetnamesi, veya orta tahsili iKmal ettiğiDe dair ma. 

arif idarelerinden üsadda\< resmi vı sika, idar ... 1in iki doictcru tarafından verilmiı ııhhat raporu, mahalle 
evya kariyesi ihtiyar heyetinin polıs veya jandarma dairelerinden müsaddı.k şahadetnameıerile tevı k 
olunur.) 

Taliplerin nihayet 2 Teşr niıwv le k:ıd •r Tüt:in inh;s:ır idaresi umum müdürlüğüne istida ile müra-
caat etmeleri ve vesika'armı da beraber getırmderi iliuı olunur. 

~~~~~~~~-~~~--~~~~~~~-

Devlet demiryolları ve limanları ' 
umumi idaresinden 

Haydarpaıa. Pendik Banliyö hatb yolcular ııın n zarı dikkatine: 

1 - Haydarpaşa . Perdik Bar.li;ö hattı katar:arına mahsus (11)· 
numara(, ft:vkalade muvakkat lenzılatlı yolcu tarif sme tevf.kan ih· 

das olunın mıntaka biıetıerinin 1 Eylül 1929 tarihinden itibaren sa 

ııına başlanmıştır. 

2 - Mezkur tarife mucibince (Haydsrpaşa • Göztepe) kısmı birin
ci, (Erenköy • Küçükyalı) bsmı ikinci ve (maltepe • Pendik) kısım da 
üçüncü mıntaka itibar edilmiştir. 

3 - Yolcular gidiş biletlerinin n:ıiş'ir bulunduğu mıntakanın mün
teha istasyonuna kadar devam edebilecekleri gibi gidiş ve döoüı bi

letlerinin dönüş kısımları üzerinde muharrer muvasalat istasyonu

nun tibi bulundu~u mıntaka dahilinde de istedikl~ri istasyona kadar 
ıeyabat edebilirler. 

4 - Mezkur t rifenin ihdasında (Kızıltopr k ile Suadiye) ara
sındaki j,tasyunların kurbiye ı ve )Olcu ke~afctı nazarı dikkata alına
rak yolcuların iki mıntaka ücreti vermemeleri için (Kızıltopralc • Su· 
adiye) kısmı da ayrıca bir ınıntaka olarak kabul edilmiştir. 

5 - (Kmltopr k • Suadıy ) ıntak sına ait biletleri hamil yolcular 
katarların seyri istıkanıeti e nazaran ancak Kızıltoprak ve Suadiye 
y kadar gidebil.r er 

Keyfiyet muhterem halkın ma'ilmu olmak üzere tav1ihan ila 
ZIU• ,-:,ı,ı.r. 

Gillcuc bıçık1arı Shcffic1d çc• 
Ji~indeo mımıll. kc!kia yQ.zlO ,. 
pek sal;lamdır. 

Yola çıkmazdı.o e•vcl bunlar• 
dan bir paJ:ct almanııı derhaı.ı 
ediniz. 

Qillette 
•••••••••••••••••••••••• 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

B ri Ba ki 
Kadıköy • Altıyofav, 

.HW ~ l» \ ~tttı• 

' 

5 a mısı 

l<umandanf ıgında~: 
1455 n11merolu Askeri memtırlar kanunu veçhıl 

• 
hesap memuru ye iştirilmek üzere Harp Akadeıııı 
sine mülhak Yüksek levazım mektebinde doktıı 
aylık bir kurs açılacaktır. 

l\1ezkfir kan11na tevfili:.an asl(eri hesap memur 
olmal\: isteyen ihtiyat zabitlerinin lstanbulda "e 
ta~rada 1 i en büyüle kıımaııdanlık makama tına ha 
istida muracaatları ilan olunur. 

Tütün eksper kursu 
Tütün inhisarı umum idaresinden: 
Tütün inhisarı idarei unıumiyesince küşat edildiği evvelce ilan 

edilmiş olan kurs için ş:mdiye kadar müracast etmiş olan taliplerin 

kısmı azamı vesaiki l'lzı"'~yı ihrai ve ita etıniş oleuklarından şehri 

h:ıiin gnyl's:r.e kad'lr atide ınurakkam vesaiki Orta köyde kurs müdür· 

lüğüne ita ve vermemiş olanların musabakaya kabul ediimeyecekleri 
ilan olur.ur. 

1- Musaddak nufus tezkeresi sureti veya aslı, 
2- M,.ktep şahadetnamesi ve ya orta tahsili ikmal ettiğine dair 

maarif idarelerıııden musr,ddak reami vesika, 

3- Mahalle veya kariyesi ihtiyar heyetinin polis veya jandarma 
dairelerinde musaddak hüsnühal şahadetnamesi, 

- 4 kıt'a ves;ka fotoı?'rafları g- ti~meleri. 

Devlet demir yoJ !arı ve limanları 
umun1i idaresinden: 

Haydarpa~adnn (' nı.ı, Pazartesi Çarşamba ve Ankaradan Cumar
tesi, salı ve perşembe günleri hareket etmekte olan 6-106 ve 5-105 
numaralı sür'at ka~armın 1 Teşri!li<!vvel 929 tarihinden itibaren her 
gün seyrüst•fer edeci egrnuhtere,n ahalı ye ilan olunur. 

Darülfünun hul~tı fakültesi 
11ınıımi katipliğinden: 

Hukuku hususiye, hukuku amme, ve ikti!al gurupları müderris 
m liavinlikleri m"nhal bulu:ıduğu11dan ilan tarihinden iki ay sonra ya· 

pılacak müsabaka imtihanına girmek isteyenlerin şeraitini fakülte 
kleaminden öğrenmeleri beyan olunur. 

Damla damla göl olur 
Ataların bu sözündeki isabeti tasarruf kutularımız kadar kuvvetle 

ispat eden bir şey olmaz. Farz edelim ki bir yaşında bir çocu
ğunuz var bu çocuğunuzun istikbalini temin için her gün 

kumbaraya yirmi bet kuruş atmağa karar verdiniz. Her 
gün kumbaraya attığınız bu p&ra bir ~ene sonunda (90) 

liraya yakın bir yeküna baliğ o!ur. Çocuğunuz beş 
yaşına geldiği zaman (500) lirası, on yaşına vardığı 

zaman (1200) lirası, on beş yaşında (2000) lirası 

. , 

yirmi yaşmda (2900) lirası toplanır. Hayata 
atılacak çağda bu her müşkili atlatan bir 
ıermaye 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 Bankası 

HACI BEKİR ZAilE ALl 
Müeıısesei ticariyesi 

Mevcut şubelerine zamimeten 
Pangaltıda bir şube açıyor 

.,.,...."""""'"""'""' .,., 

Emrau dahiliye 

VEREM 
ve göğüs hastalıkları mütabaS1l'1 

Doktor 

ŞEKIP HABiP 
Ay...,fya Yere batan Hacı Silley 

apnrtınıaoıoda Cumartesi, Paurteai, (,il 

şanıba ve P"rJenbe, Tel: ht 

HEPSINOEI 

~ l 
ı ö ! .. .. 

&cto<lu. ......... .. 
·~"- • DEA ı:. .......... . 

ı KONSERVALARIOll 
~~~~~~~~~-___.., 

..-.Muallimlere 
ı\1ualli n tedris us ........ ~ 

1 inci cildi 

Faal mektep usuli 
1 inci cüz Fi. 35 KUl'llf 

Üç ciltten ibaret olan uıaa
mi tedris uıulinin linci cilclla 
1 iDci cüzü çıkb Satış yeriı 

İkdam kitap matbaası 

Dökı·oli usulinin 
1 tatbikatı 

L..::.
Fi. 75 
tedris usuli 
Fi. 20 

Ademi iktidar 
Ve Bel GevşeklitfD• 

En müessir deva Seroin UP" 
(arıdır. Deposu Istanbul Sirkec:l
de lskenderiye oteli itti .. Und• 
Ali Riza Ecza nesidir, 

Taşraya 150 knruş posta il' 
gönderilir lzınirde Ecza depolr 
rındııı ve ırgat pazarındaki Ec:zd" 
de bulunur. 

ilan . 
Mu1evilerio Yıl Bqı(Ro~.....-> 

münasebetile Osmanlı BankalıJlll' 
Galata lıtanbul ve Beyoğlu Dai~ 
leri 5 Teş. evvel 1929 Cumart,.. 
günü kapalı bulunacaktır. 
~~~~~~~~~~-----"' 
o••••••••••••••••••••••••••S i Döyçe Oryant Barı S 
! Tarihi te'eisi 1322 l 
i Merke:si idare Berıııı f 
: Telefon Beyoğlu 247,248-934. • 
: 985 ve İstanbul 2842,2843 S • • i Banka muamelatı İ 
ı ve kasalar icarı : • •••• . ··•·················· -----

....... ~~ıs:.•11: ................................. -'lıl:i···~ • .. ............................ ---· 
:: iKDAM 
ii Abone ücret:.ıeri 
!! 1100 • 
:: 'fürkiye u:in: '°ıt'.a~fık 90ll 

ii Ahı •~lı.L. .·"" ' 1 ... • :'941V 
1 

:: Üç •" lık sOO 
:: E ı ·. 1 ' ti 1-':n c;rn~li.k 1 'j e-oe u '"'""' c-.c " ' · ı 6'ı<I 
' 't1 •ı •• \lt1 .,,Jık 1 
·ı 1 • 

i • ~·· oıo• H• ·u:.ı ' 
~- '. ' :· 
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Norveçyanın halis M )rina balığı 
baş mahsulü alemşumul marka 

Gayet: taze ol rak gelmlşt.ır. 100 kuır "a klloAuk şişelerde Hasan Ec:ı.?a 

1 
enı 

A RE ORU 
20 Modeli 

durınadan çift 
tesis etmiştir. 

bir l(aterpiller traktörü, 17 
sürerek ) ... eni ve muazzam 

gün ve 17 gece 
bir dünya rekoru-

Küçiik bir Katerpiller traktörü Kaliforinyada pek çetin 
bir tecrôheyi muvaffakiyetle başarmıştır. Arkasında onlu bir 
disk pu1luğundan maada 1900 pavent ( 355 kilo ) sikletinde 
Külivatör olduğu halde Traktör on yedi gün, on yedi gece 
mütemadiyen ve bir saniye bile durmaksızın çalışaı·ak hu hu
sustaki eski dünya rekorunu 158 saat farkla kırmıştır. Tec· 
rübe Kaliforinyada, Riyovistada, Amerika hükumetinin Ka
liforinya Ziraat enstitüsü nezaretinde yapılmıştır. 

Traktör hu müddet zarfında 2217,60 Kilometre 
ve 1263 Akr topı·ağı sürüp zeretmiştir. 

, 

katetmi 
.:. 

T aktöı:, Iazıın gelen benzin ve yağı almak için de 
mamış ve ıcap ettikçe yanına takılan tanklardan yürürken 
benzin ve yağ almıştır. 

Bu tecrübe I~aterpillerin her nevi toprak işleri için ne ka
dar şayanı emnıyet ve sağlam bir t'l'a ~tör olduğunu bir defa 
daha ispat etmektedir. 

Türkt~se için unıumı vekili: 
Kemal Halil, Mehmet 
ldarehaıı~ ve satış yeri: 
peyoğlu Istiklal caddesi No 168 
fclefoıı Beyoğlu 742-7431"'elgraf: Tatko 

I 

~ 
if at ve şürekası 

Garaj ve tamir yeri: 
Aya paşa Jandarma karakolu başında 
1 clefon Beyoğlu 1755 

7 

büyük t:enzilat deposu toptancılara 

As ,. mü • 

it asa ilanı ri: .............. . 

\ 
... • ... ··F~;d:kl~d~' 1i: ·M: ~~k~l~~~satı alm:J 

komisyonundan: 
. ...... .......................... ~ .. ~~ -•••• ••••• ·c k e balta y.P,ın· 

O du iht iyaeı için Dahili memlekette 1>İyade modeli po~tatı aııua Y • &lınak ,.e 
lacağından imaline talip olanların r~sim v., numunelt!n ıle ~rtnam.~leri:ai aııracaat 

ı ~ıll mıılümı.t t!dinmek. üıre biriııci teırın h&Jtasına kadar Larbıye daireline 
etmııkri IU2uınu ilan olunur. • k •• ı.-

. "" diui"et i i hlivacı için 50 adet dı mir ehrama ,ov~rhkla demır u,..... 
H arıta umum ınu J • • r zd anılacaktır. 
. l· k paıarlı-'"ın ihalt'si 30·eyJüJ.929 Matl4te komısyonunıu a Y F • 

)&ptırı aca ur. 5 d 1 . kilrda temı· ..... ı · · klirıi koınİ&)onumuz a gorme erı ve :ı:emanı me:ı: ı a ıplerın şartname ve ;2e 

natlarile komisyonumuzda h~ıır bulufn;a~~~·lme en Istanbul yollama mildilriyeti Yl· 

K apah ıarfla yapılan tekl ı~ mu~ ık~an ıuı:~rlıkla alınar.aktır. Pıı:r.arlıAın lb41etl 
riııdı~ki rüret roındrkorune t i~ te kom~yonumtı7.da yapılaraktır. Talip1ıır\n tJI'l• 

29 . e)lı11 . 929 paı.ar gu r. ıı .. saa l . ve zamanı mczlıi.urda komiıyonumuzda )ıuır bu· 
ııanıe~ıni komieyonumulua gormf' erı 

lunnıaları. · h 1 tırüliil 
ihf cı olan arpaya vf'rılen fiat pa a ı ı · 

S arıkamıştaki kıtaatın h~yvanatı ıy~ . ' nunca pazarlıkla alınaca.ktıt. TaUpJerin 
ğünden ~arıkemış askerı satın alma lı:omıs) o 

:::ıımkaınıştaki mczklır lrnmisyona muracaaılan. . , ..,
000 

k . aairedeı:a 
. d'l 4309 makara düğme we u- opça \e 

P az.arlık la alınaca~ı ılan e ı en . . ' haddi itidalde görülmediğinden illa· 
mürekkep ll kalem nıal.ıemeye )erılen. fiat • dil ,,.; ' lln olunll!'. 

. . ' 929 . .. .. saat l;) tıo: ıcra e eceeı· ı ol lesının .:.8 • 9 • c~rteaı_g~n~ 1 K dapi kıtaatı.ı ihtiyacı an •• 

K "palı :ıarna ihale ediloceğı ılan ° unan on)a 
1 

... 
1 

l n ~ı..tır ihalesi 2 • jbi· 
. f l hal .. illd .. ıı.ıınden pazarı ... a a ın ı odununa venlcn ıat ar pa ı gor uı;" . 

1 
komisyonunda 'J#'f)-

rinci te~rin . 929 çarşıımba saat 15 te Konyııda aekerı satın a ına 
lacaktır. Taliplerin Konyadalti meıkür lrnmisyona mura .. • .... a• .... tl ..... a ..... rı ................ ~ .......... ,...~ 

{fı~ü;~·Ü· ·j;~i~;.d~' ·~;;;;:;ı~7komisyonundan 
································-·........ . dil ~ K ııaat ihtiyacı i~in 186750-113758 kilo )Ulaf pazar.lı.k surı-tıle m~bayaa e T:lc ıepa· 

ihalesi 29 e\ liı l 929 pazar günu ;aat onbe~tcn ı~ıbar~n yapılaJ:~~r k~ \, 
Gartnaıne~ini aur İııeleri ve şartnıunede yaıııılı olan ieltıldekı lemın&t n 
~ .... l = 1 ~ 1 ' muzda h:ııır bulunma :m uan o ımur. • 

58 ·ı zarlık suretile ınııb&J- edüe<'ekdl. 
K ıtaat ihti)acı için 342492·1137 kı 0 arpa pa . . ı kbr Talipleıfa 

E 1 1 929 ·· .. saat onbeşten ıtıbareıı yapı aCA • 
lhcsleBi 29 • y ü . • pazar gdnu lı lan ~ek ildeki teminatlarile komi.sıoao • • 

§&rtnam~ini gormelerı ve ,artname c yazı o .. 
muzda lıaıır bulunnıaları ilin otwıu.r. bhı kil .,.A. .. eti 

• 'b . · · ·· seltcıen bir:ı lıilo ua ve kırk o "'fi<& 

T ırabzondakı kıtaat ı tıyacı ıçın. yuz . . ıhalcsi 15 . 1 ~rini evvel-929 Ş&J\f OD 
kapalı zarf usulile muba) aa .edılecent.ır. l mın ba u u ııaut~n altıda vapılacalttu. 

beştir. Sığır eti uiıı <!n. alı~ teşriııı e~,~~1. ~29.t ;~;r~ızre gT~abzondak.i satın &ima k~ 
Taliplerin şartn.ııne~ı~ı. görmek ve ı~ ııa c 1 

yonuna miıracaatları ilan olunur. . k ı f u.ulile münık:IJl1& 

K ıtaat ihtiyacı için 342492 ve 570627 kılo Arpa . ~· ~ ~:at 14 te yapılacaktır. 
koıımu§lur. ihalesi 14 Teşrini evvel 929 pararte~ı e;-nu -d l la k.ildeki 

. . . d n almaları ve §artname o yuı ı o n §8 
Taliplerin şartnaınesını komısyonumuz • . d h b l alan illn olunur, ,. 
te"ıninatJariyle ihale saatinden evvel konıısyonumuı a aıır u unm 

ı•••M;ki~ibi·;;k;ri;;·;~;;~;i;;·k:~is;:n":ıd;'''I . ....... , .•.....•... , .. , 
• • • • • • • • • • • • • • ' ' ' ' • • • • ._,,. •• ' ' • • • • . · · uahına olarık 
G ülhane Ha tanesi için ifayı teahhüt etmC}en . mütea~hıdı .. n~~ ve ıh 

ı ğ · k ı an 40000 ı..ilo l'oğurdun fıab galı go.ulduğwıd ~ı ~f 
pazarı ı ıcra ı ın . . . t 14 30 da Harb.iy• Mutwı 

uzerinde tekrar pazarlıAı 28-Eyliil-929 cumarteaı gunu IU • T liplerin ~ 
yemekhaneleri önundeki mahalli ma~susu_n~a icra lub~aca"~:ha~d.t lam bulluaul 
için komisyona miiracaatları •• ıııtırak ıgııı de puar ık 
eamı i 1An olunur. 

Lavamarin KtımürU ••• Ton 
600 
900 ı 

25 
800 
50 

sso 
15 

800 ı 

Tıbbiye Mektebi için_ . . 
Haydarpap Haetaoeıı ı§m 
Piyade Atış Mektebi için 
Harhive Mektebi iç.in ) B1r şarı.nımcde 
llalıcıoğlu llae9i için ) 
Gülhane Haetaneııi ivin ) 8İ1' ş.mıuıedı 
Maltepe lisesi içiıı ) 
Kuleli lieeıi ioin ) Blr prtaamed• 

~da mahallerile h. al ında mıktarları ınulmi'rer !740 ton i':rveJl!ariı, kll•r 
balAda taksimatı )lU~ılı olaL; u , eçhile 4 şartnamede olarak .. k~palı 1 m~;.:m..._ 

talibi ıuhur etmediğinden pazarlığı 29 . Eylıll • 929 Pazar gtınü eaat 14,30 .,.,~ 
Mektebi yemekhaneleri önündeki Mahalli mahsusu~d~ p~hlda la&ın aJına':!!,~=
lerin ıartnameleri i~in komisyona muracaatlart ve ııtırak ıçuı de puarhk 
ham bulunulnuısı ıl&n ohınUl'. 

Süt Yoturt 
. +•:•+ 

10000 5000 Harbi}'6 Mektebi ivia 
40000 Gül.hane Haataneei için 
35000 25000 Tıbbiye Mektobile Hıydar paşa Haıtaneal içlq 

BaIAda mahallerile bizalaruıda mıkdarları yuılı Süt ve 'i oğurt fıatları &ali. ııı:t 
dıiğünden ll}Dt 3 kıt'a şartnamede olarak tekrar pazarlığı 28-E~lül-929 °~~ lklb
saat 14,30 da Harbiye Mektebi yemekhaneleri önündeki mahalb .~~~11~ d ı:orhk 
n. aktır. Taliplerin şartııameleri için komi.ayona muracaatları ve i§tıra ıgın • 
mat.allinde hatır bulunulması ilan olnıu. 

r-. ;;:~:r köyünde barut fabrikıtlarında imft~ bar: re 
i + 1 tambul aatınalma komi:.:7:ı::.:· .. _. •••••• 
............... ············-··,·~ kt liıal . 1~1~929 

em'an 5900 adede hali~ bO§ çına! mW..yc:dc ılı.; aauı.aca ır. eaı • • C . . 14 d . •. 1 caktır İştira}& talıp olanlarıa ten:.matlariyle cı;.marte ı gUnu saot e ıcra ... ı ına 

bcraher komi·} ıı!ııt ?0iırıwB~lları. 1 fla münakasaya konulmUflur. lbatıı.l 
23 f ad ... t hıırık. ıtfa aletı mubayaası 1'.apa 1 zar . . 

• •J:I &.l 9."" b ti ·· at 14 te icra kılınıcak.tır . Şartnameaıaı gtırınek lu- O· :.,., ~arşıın 11 g nu ııa . . . 
· 1 · h ·· k · umuu ınüraoıı.athırı \'e nıünakaMya guıaek Hıteyenlerin 
ısteven f'rın "r gun omıııyon d "h l . d l .. ı 1 . rr ' kluplarını aıezk.ur gıin c 1 a e sııa.hn en o.ve Aııwada t.ımmat uı ını ıııvı tek 1 • 11 e t di eylemeleri. 

eri.: ·z illtııı ıılı.;uı. komıs)onıına ev 
m c •••••••••••••••~••--•••~••••,••••• .... 

ro;;;; :~t!?.~~ .. ~~??~r.~!!~~~!! .... j 
•••• ••• • • • • •• • • • dd 

. muhtelif cins ve cb a a ege ) • 
~~ Ç::::: ınuhtl'lif cins ve .eb'adda .kıla\ uz ) 28 Eylı)l 929 Cumartal 

108 Adet helaıenlu makap pıçoplu pıçoprnız ) caat 14 de 
3600 Siub \'e beyaz zımpara '.'l&ğıdt ) 

Adet · h lif b' dda 
6000 ahcn çatal pın mu te e a 
3000 piriı ç ~tal p!n muhtel!~ eb:adda 
2500 ahen Mınıuı! pı~ muhtelit eh adda 
1>900 pirinç demır vıda yuverlak havııu bıışl 
:noo ulıc:n demir vida yuvarlak hav§; batlı 
200 karpit memesi 
300 kilo olı.aujeu kaynak teli 

~ 
)~ 28 EylOJ 929 Cumartdl 
) .... 14 ı:Se 

200 kilo tellli ve bezli lbtik levha 
3 levhıı muhtelif eb'adda lastik ~ 

300 kilo kutııun levha olan yukarıda cinai ft 

~ 

Milli nıüuafaa vekAleti deniz fabrikaları ihtiyacı için hlzumu 
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milouıuıai eleniy• 
· ı giln \C ııaa nnktarları Yfl'-'h malzı,mer.in hi:zalarında giJeten en . 

1 
rin ve her gün Yermek 

ile ihaleleri icra edilecektir. Şartıınınclerinl gıırıne~ llıtey;;dıı deniz atın alına ko
leteyeııl crin yevmi ihalede muharrer gUn vo ~ıııta nsım 

mİE)OllU l\11 n \1 (' " r 



.HASAN l(UVVET. ŞU 
Elbiselerinizi, Muşambalarınızı ve l(ışlık Paltolarınızı Almadan Evveı 

Galatada Karaköyde ;Boğaçacı fırını ittisalindeki ınahallebicinin üstünde 

Süyük Elbise Fabrikasını Ziyaret Ediniz 
Uütün malları teminatlı ve fiatları her türlü rekabetten ari, ucuz olarak satan yegane 

müessesedir. En müntehap çeşitleri bulundurmaktadır. Fiatlarımızı okuyunuz 
ve sair mağazaların fiatları ile mukayese ediniz. 

EFENDİLERE 

fngiliz gabardininden şık 
00 

PARDESULER 
Temin atlı cinsten gayet güzel 

MUŞAMBALAR 
İngiliz kuma,ından asri biçimde 

SPOR 

KOSTÜI\fLERİ 
Eyi cins for.tazi kumaştan 

l(OSTÜNILEI{ 
Teminatlı fngiliz kumaşlarından 

PARDESÜLER 

Liradan 
itibaren 

1.4 1 / 2 

8112 

ll.2 1 / :? 

16112 

14112 

Meşhur MANDELBERG ( TRENCH COAT ) 
markalı her renkte 

l\1USA~1BALAR 24 1 12 
.> 

IU 
:t: 
··= =ı= . . .. 
: : 

HANIMLARA 

. . 
: : Asri biçimde her renkte 

!~MANTOLAR .. 
! ! ( l(acha ) dc.n . . .. 
: ; Bej ve lacivert renkte . 

Liradan 
itibarsn 

1.4 1 / 2 

H IVIANTOLAR 
m ( Trench Coat ) 

22112 

=•: 
5:E Son moda desenlerde ve her renkte 

~ ! ipekli 
~ MUŞAMBALAR 
... . ' .. 
~ ~ ÇOCUKLARA 
: S İno·iliz cinsinden teminatlı 

! ! MUŞAMBALAR 
J 

a Fantazi İngiliz kumaşlarından 

~PALTOLAR ve 
a . 

ffi KOSTÜMLER 

5 1 / 2 

7211 

30 liradan itibaren ısmarlama kostümler. Teminatlı cinsten ipek ve 
muflondan çifte astarlı empeı:meahiHze pa~:.desülcrin munteha.p çe~itleri 

. ... Heı· renkte hanımlar için PO DO PEŞ muşanıbalar. 

Tediyatt~bllyilk~es!~~ll!~~-~,t~~~~~~~~~~ 
Adalar Mal 

müdürlügünden: 
Kıymeti 

Lira Mahallesi 
6500 He1beliada 

Sokağı Cinsi No. Taksimatı 
yalı ahşap hane 127 Zemin katı: odun kö-

mürlük 
Birinci kat: 1 salon 2 
oda biri taş döşemeli 
ufak bir sofa bir hela 
haricen mutbak İkinci 
kat: 4 oda 1 sofa üzeri 
ve etrafı kapalı daraça 
Üçüncü kat: 4 oda 
ufak bir hela bir balkon 
ayrı sakaf altında 1 
oda 1 mutbak iki tara
fında vasi bahçe sarnıç 
kuyu. 

ihale b.ed.elinin .nısfı peş~nen ve nısfı diğeri ihale tarihinden bir 
sene sonra ıstıfa edılmek ve ıhale bedelinin tamamen istifasına kadar 
Hazine namına birinci derecede ipotekli olmak şartile balada muhar
rer hanenin mülkiyeti 1~-9-9~? tarihinden itibaren yirmi gün müd
detle ve kapalı zarf usulıle muzayedeye vaz edilmiş olduğundan talip 
olanların 29-9-929 pazar .. günü s~at 14~e kadar kapalı zarflarını Ada
lar Mal müdürlüğiinde muteşekkıl komısyona tevdi etmeleri ve mez
kür saattan sonra vuku bulacak teklifatın kabul edilmeyeceği ilan 
olunur. 

Zonguldak yüksek ma
den mühendis mel{te
hi müdiriyetinden: 

Zongoldak Yüksek Maden Mühendisi Mektebi~ 
leyli meccani ve tahsil müddeti dört senedir. Birine 
~enesine münhasiren lise mezunları kabul olunur. 
Tedrisat 1 Teşrinicvvelde haşlar. Girmek isteyen 
kse mezunJ"rı, rnektep müdiriyetiue bir istida iel 
beraber, lise şehadetnamesi veya muvakkat tasdik· 
nanıesi 6 foto, sıhhat raporu ve nufus tezkeresi 
' e a§ı §ehadetnanıesini göndern1eler~ ve adreslerini 
bilardır. eri l{ayt müddeti 12 Teşrinievvele 
!h~dd irrne!idfrl. 

Gud yer fabrikası bu 
güne kadar 135 mil·· 
yon otomobil dış las
tiği imal etmiştir. Bu 
mıktar dünya y.üzünde 

mevcut bütün lastik 
fabrikalarının imalatın· 

dan milyonlarca 

dır. 

fazla-

Vakıf akarlar 
müdürlüğündeıı: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 -- Galatada perşembe pazarında 22-14 No. küçük taş hallı' 

nı s ıf hissesi. 

2 ·- Tahta kalede nalburcularda 328 No. dükkanın rubu, 
3 - Tahta kalede demir taş mahallesinde 18 No. dükkanın rub~ 
4 - Tahta kalede mahkeme sokağında 22 No. dükkanın rub9't 
5 - Çarşı kapıda tramvay caddesinde 79 No. dükkanın nı~ 
6 - Üsküdarda icadiyede sıvacı Murat 1-7 No. hanenin nı,ftı 
7 - i!,sküdarda icadiyede hamam sokağı 31 No. hanenin süW5 

8 - Usküdarda selami ali efendi mahallesinde reçper matfl 
sokağında 27, 29, 31 No. iki hanenin sülüsü. 

Müddeti müzayede : 10 Eylul 929 dan 2 Teşrinevvel 929 C~ 
martesi günü saat on dört buçuğa kadar. ı' 

Balada muh:ırrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye ~ 
olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat ondört b~ 
ğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ed J 
müzayedeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdürlüğünde ~~ 
akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. ..d 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu ı11U P 
det zarfında müzayede odasına müracaat e~erek ecri misil raporl•rı 
görebilirler. .../ 

Adalar mal müdürlüğünden: 
Lira K Mahallesi Sokağı No . Cinsi de l 

:_ 2.29 . .,ı 2202 Büyükada Büyük ada 35 Arsanın 1 ~ 
- caddesi 1 hissesı ~e 

~~Fatihte ~arşambada kız ve erkek, leyi~ ve nihari ~ .. , ihale bedelinin birin:i taksiti peşinen ve mütebakisi üç 5~;29 
HA YRJYE ORTA MEi( TEBİ 

1
. istifa edilmek şartile ~al~da .. muharrer arsanın mülkiyeti tO·d·tf1JiŞ 
tarihinden itibaren yırmı gun müddetle müzayedeye vaı e ~ ı,t 

Ana, ilk v_e o~~ }tısımlarm~ kız ve erkek talebe ka:rdı. için çar- olduğundan talip olanlarm 29-9-929 Pazar günü saat 14 te 8 ıı 
ambadakı mudmyet dairesme mGracaat. 9, 10, 11 mc• smıfla-. malmüdürlüğüne müracaatları ilin olunur • ___.-/ 

K 
rıd• peyderpey •• ,ekkaı edecektir~ Aslan kuvvet şarabı d' 

ar affi Ürse 1 Şİf ketinde fl: Kana, sinirlere kuvvet,renge penbelik ve natürel· güzellik, '~0:0r. 
Bazı iş adamlarının vı"la"yet Ye kazalarda şı'rketı'mı'z hesabına şişmanlık verir. ilk şişede bile tesir görülür • Her eczanede dbup~stJ • 

Depo : Bahçekapı Şekerci H . Bekir arkası M . Kazım ecza e ,ıcof 
sipariş aldıkları görülmektedir. Şirk.etimizin hiç bir tarafta seyyar Adapazarında Asım Bey eczanesi Ankarada Cafer tayyar ı!le 
memuru yoktur. Fabrikamız mamulatından kumaş mübayaa etmek ecıanesi, Samsunda ecza taciri Raşit Can beylerde bulunur. ~ 
tsteyen muhterem taşra müşterilerimizin doğruca tahriren veya 
bizzat ~irkdimi :'."' mi.ir~cat1t eylemeleri mercı:dur. 


