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HA VAT } t • ı • t • . t • bir tarafa çıkmamışlar ve e rıca ıne arzı azıma ettı sarayda istirahat buyurmuş· 
Vahıet aleminde hayat pek ba· lardır. 

aittir. İptidai insanlann ihtiyaçları ---------------~-·-· -···-----·~--
aon derece azdır. Borneo aılasında 
ya,ayan bir iptidainin hayatı ile 
oraya hakim olan bir avrupalının 
hayatını mukayese ediniz: . ~irin'.n 
bütün mevcudu ıetri avret ıçın b'.r 
kiıpet oturulacak bir kulube, hır 

1 • 

çomlek ve bir kaç alettir. . . 
Diğerinin yalnız toilette levazımı 

bir vahtiler kabileainin o!a~ca mev· 
cudundan fada eder. lhtıyaçların 
.ırtmaıı medeniyetin mizanıdır. Bu 
mizan hiç şaşmaz. 
Bedevilerin ihtiyacatı daha ziyade

dir. Osmanlı hey'eti bedavetten çık; 
mı9, tehirler ve mamureler teşkıl 
etmif, lakin garplılar kadar geniş 
yaşamağa alışmamıştı. ihtiyacı ve 
binaenaleyh masrafı azdı. Bunun 
içindir ki çok kazanmağa da lüzum 
fÖrmiiyordu. Hatta eline fazla para 
ıeçse bile bunun bir hadden sonra 
tenmiye çareıini bulamıyordu. Bu 
günkü fibi tenmiye vasıtaları, ban· 
!tal.ar, tahvilat, apartımanlar yoktu. 

Avrupa ile ihtilat az. Yaşamak 
pek basit. Çırpınmağa lüzum yok. 
Hayat uyu,ukluk içinde geçiyor. 
Dedelerimizle bizim ihtiyaçlarımızı 
bir kere mukayese edinl 

Tabiri mazur görürseniz selefle
rimiz hemen hemen hudai nabitti. 
0.ıcuklar kendi kendine büyürdü. 
air inaanın çalışması ile elli kişi 
yaşayabilirdi. Bunun içindir ki ail~
ler geniş ve evler büyüktü. Halbu
ki aile Nislerinin ihtiyaçları bugü· 
nlf!l kadar fazla olsaydı o genişliğe 
im'-$:;- ı.. ... ıu-a.taAs.dl. • Qiıri ııJ.lJŞJp 

elffıri YO&yınea bu elü kimsenin ça· 
lışmağa ne mecburiyeti olur? Fakat 
'.iirk cemiyeti gittikçe temeddün 
.;ıttl; temeddün ettikçe ihtiyaçtan 
.,rttı. Hele Avrupa alemine büıbil· 
tiln iltlhakımız, yirmi ıene içinde 
lhtiyaçlarımııı onda dokuz radde
ainde arttırdı • 

Şahsi ihtiyaçlar böyle olduğu 
gibi devlet ihtiyaçları da bu nispet· 
te arttı. Evvelce devlet milli ihti· 
yaçlara çokluk alakadar değildi. Hiz. 
metler : görülmüyordu. Her daire 
daha iptidai, daha basitti. Bunun 
içindir ki vergiler de daha azdı. 
Meaeli 30 milyon nufusu olan eski 
~Mletin masrafı ancak 13 buçuk 
:;::>~n nunu bulunan cümhuriye-

biltçeıl derecesindeydi ... Bu mas· 
rafın bir k11 d h' • . 

mı a ıç bır ışe yara-
mayan ••raya h d . .' fe za e ve aultanlara, 
şerıf ve seyyıtlere ve . " . . ıaıreye, ıurre-
ye rıdıyordu, öbiir t81'aft d 1 t 
h. ti . .. a ev e 
ızıae erı gorillmiiyordu. 

Şimdi ·~ vaziyette bulunmakta. 
yız: medenıce ya,ıyoruz, likln Ga. 
rp alemindeki ınoanlar kadar kaza. 

amıyoruz 1 . 
Bittabi hayat sevıyemizi indire 

mez yani iptidailiğe dönemeyiz. o 
halde yapılacak nedir ? Varidatı 
arttırmak... • • 

B"tü meı'ele bu nokta uzerın. 
u n B' • k .. 

de temerküz ediyor. ır tür u~ va. 
Hti ııeliri bir avrupalının vasatı fe· 
lirine niıpetle ıa,eydir. Bizd\ er 
fert günde on kuruş kadar çı ~~a
biliyor bir amecikalınınki ise, hızım 

' .. k t r ! Yuna· paramızla bet yuz uruş u 
nlılar mıktarca türklerin yarısı ka· 
dar olmadıldan halde Yunan büt· 
çesi bizimkine muadildir: 200 mil· 
yon tdrk liraaı. 

Ha11lı iıtlh1alitımız, ticaretten, 
ziraattan, Hnayiden elde edilmesi 
kabil otan miktardan pek azdır. 
lımet pa,a, •uhtelif nutuklarında 
bu ciheti tavzih etti. 

Vaziyet bl!yle oldutu halde iı· 
raftmız da kayde şayandır, Paramız
dan fazla efya getirtiyoruz. Buna 
hakkımıı yok. hte bu ıebebe meb. 
nidir ki eğer lstihsalit ve ihracatı
mız arttırmaısak yakın bir istik· 
bal~e daha fRıla 11kınb çekeri~, 

V 'd tımız ihtiyacımız n11be
arı a 'd t 'h 

itinde artmıyor. Eğer van a ve ı • 
t . da müvazene bulunsa 
ıyaç ara11n 

idi ortada hiç bir meı'ele kalmaya. 
caktı. 

Dl 
mej'e 
•:ıf t 

b. kta da bizi dütün-er ır no , , b 
k d Etti "ımız u maı. ev f' er: • 

-
1 
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İsmet Paşa Hz. 
--·--

Ati na sefiri Enis B. dün 
Başvekil İsmet Paşa Hz. ini 
Pendikteki köşklerinde ziya· 
ret etmiş ve Yunanlılarla ara· 
mızdaki son vaziyet etrafında 
İsmet Paşaya malômat ver· 
miştir. 

ıeaırem 

DÜN GELEN RUS TAHTELBAHRi 

Dünden itibaren rıarem kanunu
nun tatbikatına ba,Iandı. Memurinin 
maaşları kanua tevfikan hiç bir şey 
kesilmeden verilmektedir. Dün ak· 
şama kadar kadrosu ve tediye em· 
ri gelen devair memurlan maaşla· 
rını bu suretle almıslardır. Dün 
Maliye, Jandarma, Askerlik ş_u· 
belerile açıktakilerin tediye emır· 
!eri gelmiş ve maaşlar veril· 
mittir. Tediye emri gelmediği için 
Adliye memurlarının maaşları veril· 
memiştir. 

Limanımızı ziyaret etmek üzere 
dün iki Rus tahtelbahiri gelmiştir. 

Tahtelbahirin kumandanı Va. 
silyef isminde bir zattır. Tahtelba. 
hir kumandan ve süvarileri dün 
Saraya fiderek arzı tazimat için 

o ırt n ş; ıaı 

Fı·esl\.oların 
işi ne halde? 

irtişa hadisesinden dolayı suçlu 
bulunan Arslan fresko kardeşlerle 

Bosnalı Lutfi B., Freskolarla l\laka
dar Jak Boot efendinin Yeni usu
lü cezaiyenin tatbikine başlanmaaı 
tarihlnd n &0 r.a.. nldeıı kc\ ı .. tı.: 
tahliyelerini talep etmeleri dolayı· 
aile müddei umuilik ve istintak da
ireıi tarafından uourufma" ya da
vet olun muşlardı. Bu duruşma, ev· 
iki gün yapılmış ve yalnız kat'i 
karar verilmemiştir. 

Dün de suçlulardan Freskoların 
vekili mevkuf uNeaim Mazhyah,, ın 
ıforL<~ması yapılmıştır. Nesim Maz. 
lıyah ta tahliyeıini talep etmiştir. 

Duruşmaların neticesi olarak ye
ni usulü cezaiyede tahliyesi icabe· 
den ve etmeyen cihetler tetkik 
edilmiş ve neticede mevkuf suçluların 
tahliye edilmemelerine karar veril· 
miştir. 

Yeni ceza usulünde tahliye ke
yfiyetinde bilhassa nazarı dikkate 
alınan cihet suçlunun firar edip 
edemiyeceğidir. 

Bu şekilde suçluların duruşma
ları tamamiyle bitmiş bulunmakta
dır. 

Diğer taraftan müddei uıı . 
muavinlerinden ikisi irtişa tahkiı..atı 
hakkında iddialarını tanzim ile 
metgul bulunmaktadırlar. 

iddianamenin tanzimi bu hafta 
nehayetine kadar bitmiş bulunacak 
ve evrak tekrar mustantiğe verile
rek kararname yazılacaktır. 
~ ~~~~~~~~~~~ 

Medeni insanların masarifi biz .. 
den daha çoktur; kezalik devlet 
hizmetleri için de bizden fazla para 
sarfediyorlar. 
. Meıela bir türküın senede verdi. 

ğı .1!520 kuruıtan ibaretken bir in. 
ngılız 17,500; bi~ İtalyan 5,500; bir 
fransız 8,200; hır amerikan 7 500 
kurt veriyor. Gelirimiz de ona ~öre 
ve belki daha az. ~ Fakiriz. 

Bir az daha ferah geçine bilme. 
miz için, h~~iimetimiz daha lıatka 
bir bolluk ıçı!'de çahtabilmek için 
varidatımız hıç olmazsa şimdikini~ 

dört, beş misli artmalı idi. 
Varidatımız neden az; ve, diğer

i ri nasıl olmuşta gelrlerini arttırm1• j ? Bu düıkünlüğün ıebeplerini 
'b~lr lı'ylı derdi teşhis etmeliyiz 

ı me ı 
1 

. • 1 ki tedavi çare erını araya ı~. 

Bi t "rk bir avrupalı, bır aıneri-r u • 

k 1 'b' kazanamıyor; kemmıyet ve 
a 1 gı ı 'fb rı ile siyler ara11nda 

key~yetkı ı a Onlar nasıl çalıtı· 
külli far var. • 

1 bir nasıl çalışıyoruz ve say yor ar, 
'eraiti nedir ? 

Biltiin kabahatı miUet_e, vey: 
hilkılmete yahut bir nevı ıebe~ 

' 1 Bu halın atfetmek dotru o amaz. 
müubbibi bütün bir tarihtir. Se· 
bepler çoktur ve çapraşıktır. 

Meı' eleye yalnız bir noktadan 
bakmak hak11z olur: kezalik yalnız 
bir fikre kapılarak derde deva ara· 
mak tlt beyhudıe vııkıt geçirmektir. 

Cell\l NURi 

defteri mahsusu imza etmişler ve 
sonra da kolordu kumandanı Şükrü 
Naili Pş. ile Vali ve Şehremini Mu. 
hiddin Beyi ziyaret etmitlerdir. 

Bugün tahtelbahir kumandanına 
iadei ziyaret edilecektir. 

=:::::s:-=~ 

Ja~©li'il sergDsD aıçDO~iı 

Sergi 3 sene devam edecek 
numune 

meşheri mahiyetindedir, 

ı>ERG'ı'NIN BULUNDUGU BiNA SERGi MÜDÜRÜ M. Y. JASEN 
Galatada eski Liman 

idareıi binaıında teıis 

edilen Japon mamulat 
ve mahıuliitına ma· 
hıus sergi dün sabah. 
leyin parlak bir sur
ette küşat edilmiştir. 
Sergi eşyası her nok· 
tadan mükemmel ve 
şayanı dikkattir. Bur
ada Japon zevkı, Ja· 
pon san' atı, Japon 
mesai tarzı ve Japon 
tarakkıyatı bariz bir 
ıurette göze çarpma· 
ktadır. Bilhassa ipek
liler daireaile Porselen 
ve Bambo kamışların .· 
dan yapılmış eşya da- SERGiDEN BiR KOŞE: ÇİNi DAİRESi 
iresi çok calibi diL attir. Dünkü çok zevat hazır bulunmuştur. 
kü9at merasiminde latanbul meb'u· Sergi 3 sene açık kalacak ve 
su Hilseyin ve sabık Şehremini bir numune meşheri halinde bulu· 
Emin beylerle Pertev paıa ve bir nacaktır. 

IB 
Lahor, 22 

Hint matbuatı, Efgan milliyet· 
~Yerlerine ait olup altında imza 

lunmıyan bir beyanname netret· 
mektedlr. Bu mektupta Efganın 
düzme Emiri Baha S k' • ··ı·· a ının o ume 
mahkum edildiği ve bu karann 17 
eylüldan eve! tatbik olunacatı ilin 
olunmaktadır. Nadir hanın Hindi•· 
tandaki ticaret miimessili tarafın· 

dan kendisine gü:ıderilen para yol
da gaapedilmiftİr. Bu yüzden Nadir 
han bir miktar mü,kül vaziyete 

<Hl .müttür. 

şoföırleır 

Zabıtai belediye talimatnamesine 

yeniden iki madde ilavesi takarrür 
etmittir. 

Bu maddelerin ikiıi de ,ofl!rle
'e aittir. Yeni maddelere göre fO• 

förler otomobil idare ederlerken ıl· 
gara içmiyeceklerdir. 

Bundan maada, bir çok kazalua 
ıebep olan kamyonla insan nakli 

de yaaak edilmittir. 

Şehremaneti eomliiihi ıı "· 
krır kararları bu tGııaen iti ı'en 
kbl .. ae lttıt. 

•,"akında 

Nasrettin 
'1(;A 
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'ff'l"tııl aılre•i : ı.taııbııl, ı u 
~ 

Tf'lefon : Jştnnhul, ı 79•, 

M. Maı<e©l©ıriHaıD<dl 0 olfi1 s©ytce©lD~IleırB 

Alınan neticeler avr pa 
için iyilik teşkil ediyoı·. 

Londra, 31 [A.A] 
Batvekil M. Macdonald Parise seyahati 

eınasında kendisinden mülakat tallp eden 
Röyter muhabiri mahsusuna vaki beyana
tında La Hey konferansından bahsederek 
müzakerat sırasında izhar edilen hissiyat 
ne şekilde tecelli etmiş olursa olsun elde 
edilen neticelerin avrupa için bir iyilik ve 
akvam cemiyeti için de bir istinatgah teşkil 
ettiğini söylemiştir. M. Macdonald beyanatına 

devamla demiştir ki : 
"Sulha esas olacak münakaşa ve itilaflar M. 

Snovdenin girişmiş olduğu mücadele 4eklinde açık· 
tan açığa cereyan etmelidir. Fakat böyle bir müca· 
delenin yeniden başlıyacağını zannetmiyorum. Tes
lihabn tahdidi mes'elesi akvam cemiyetinin takip 
ettiği siyasetin hala en ehemmiyetli bir maddesi
ni te9kil etmektedir. Son üç dört sene zarfında 
teferrüat üzerinde fazla tevakkuf edilmit 
olduğu fikrindeyim . ., 

Ceneral Dawes ile icra ettiği müzakere· 
ler hakkında sorulan bir süale M. 
Macdonald fU cevabı vermiştir: 

"Bu hususta söyliyecek başka 
bir sözüm yoktur. Ancak bekleni· 
len piliç intizar olunduğu anda 
çıkmıyacak olursa buna en çok 
ben hayret edeceğim . ., 

Teslilıatın tahdidi 
Londra, 31 [A.A] 

Teslihatın tahdidi mes'elesini 
tetkik etmek üzre yeni bir konfe· 
ranı akdetmek için Inğiltere ile 
Amerika arasında cereyan eden 
mükilemeler bu hususta resmi bir 
tebliğ neşriııe müsait olacak dere· 
de ilerlemlttlr Gelecek hafta gerek 
laırlltere, l'erekse Amerika hilkO· 
metleri namına aynı zamanda mü· 
him beyanatta bulunacağı zannedi
liyor. 

• • • 
Londra, 31 [A.AJ Pariı ]:A.A] 

M. Macdonald bugün saat onda 
Cenevreye gitmiıtir. Kendisi Paris· 
teki k11a ikameti esnasında M. Bri
and, Poincare ve Herriyot ile gö
rüteceğini ıöylemiştir. 

• • • 
Paria, 31 [A.A] 

M. Macdonald ile M. Briand ,ar• 
sındaki mülakat on sekizi kırk [ıef 
geçe nihayet bulmuştnr. M. Briaırd 
tarafından verilen çay ziyafetinden' 
sonra M. Macdonald sabık Başvekil 
M. Poincareyi görmeğe gitmiştir. 

M. Macdonald gazetecilere M. 
Briand'dan baaettiği sırada kendi· 
sini hem eski bir dostu hem de bir 
devlet adamı sıfatile ziyarete gel
ditini, Cenevrede buluşmadan evel 
temasa gelmit: olduklarını söylemiş
tir M. Macdonald saat yirmi ikiyi 
beş geçe cevevreye gitmiştır. 

• • t 

Paris, 1 tA.A] 

M. Macdonald ile M. Briattd'ın 
akvam cemiyeti umumi lçtimaının 

prog-ramına, teslihatm tahdidir"te, 
samimi itilafın maz'd olduğu gihi 
devamına ait mes'elelere t~maı et
miş olmaları mch emeldır 

ndli)rede tehedc ıı 
Adliyede yeni bazı tebeddülat 

daha yapılmıştır. 
hukı k az 
ceza az 
aıasındnn C mal b. 
aıah~ına, i ,ne hı 
Zeki B. i!:.inc· c 
tayin edilmi d 

n 

\ erı: Baren k u '" ıiH}eye 
tazlluk eden cılı t y 1 • z 7000 ku · 
ruş asli :'1Ro lı r'y t er ,. maaşla
rı 6500 e, 6~!)0 l<u•u • n 'ı 

Birinci ceza mahkemesi azasın

dan Hikmet ve Kazım beyler üçün· 
cii cezaya, üçüncü ceza azasın

dan Etem B. birinci ticaret azalığına, 
iiçüncii ceza azasından Hüseyin B. 1 
altıncı hukuk azalığına, ikinci ceza ı 
azasındnn Bahaettin B. altıncı hu· 
kuk azalığına, Konya müddeı um· 
misi Burhan ve İstanbul üçüncü ·reislerin roaaşI ın ~S e n :-iınriştir 

\ 

1 .L.!. __ _ 

• - ~rfll' iluı'fır'ken karrrıı ~oğa:ılamusrn ... ı~·e .dfrorsu 1' 
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trsınus, ya ateş ettiririm!,, • 3'tinca Pierre 
"-Ya fl'll(adınlar iıin alayından! - ]eneral Munich· 
agtıyıey kaybolmadı!,, • Oluyor. · İıi kolayı • 

* Yazan : Henıi ROBERT 

vnncaıyett® 

Bir günde 30 parça 
Emliki metruke müdürü Tahsin 

ve emlakimetruke komiıyonu aza
ıından Tefik beyler evelki gün 
Tarapya, Yeni köy, Büyükdere ci-

~ zaman mabeyinci imparalo
~den kendisini tevkif ettinp bir 

hetlerinde emlaki metruke taharri 

1 
muıtu. Tallizin bazı aakerleri kur- etmişler ve bir günde 30 parça em-
nazca elde etmi,, büyük bir cür'et· Iaki metruke tesbit etmişdir, 

.abitin nezareti altında bulundur· 
ma11nı rica etti; bu ıuretle itler 
•e tekli alırsa alsın, kendisi itiba
nnı muhafaza edebilir. 

karlık göıtererek Pierre aadık olan 
Cronstadt vaHaini tevkife muvaffak Baijcılı k enstitüsü 
olmuştu. Vilayet bu sene bir bağcılık ve 

Sonra kıtaatı toplayarak herkesi, ı meyvecllik enstitüsü tesi!İne karar 
imparatorun davayı kaybettiğine vermiş ve bunuu için bütçeye 51,000 Bu esnada çann son derece 

aabı rsızlan ıyord u, imparatoriçeye müzaheret etmek küsur lira koymuştur. 
lazım geldiğ'ine ikna etmekte güç- Vilayet bu enstitü için bir de hk aaatlann tevlit ettiği hayret 

içinde kararaızhğı ıoğuk kanhhk 
teklinde edilebilmişti. Fakat vakit 
geçdikçe ıilkunetini kaybf'diyordu. 
Heyecanı ıittikçe hummalı bir ieldl 
alıyordu. 

Iük çekmedi. müteh.:ssıs celbedecektir. Bunun 
için de Versay bağcılık mektebi 
alisiyle müzakerat girişilmiştir. 

İmparatoriçenin kıtaatı kendine 
kartı ilerilerken Katerin aleyhine 
pzun bir beyanname yazmakla va
-kit ıeçiriyor, bütün maiyeti halkı 
bu beyannameyi z a p t e t m e k l e 
me11ul oluyordu. 

Aynı zamanda, Rulhiere'in ifa
deıine nazaran, " yavaş yavaş çıl
dırmata başlayan biı· adam gibi, 
ııenit adımlarla koşuyordu.,, 

Yalnız mü,ir Münich itidalini 
muhafaza edebilmişti. Katerinin bir 
kaç aaate kadar on beş yirmi bin 
kltllik bir ordu ve topçu kıtaatı ile 
ırelecejini heaap etti. Peterhof bu 
kuvvete kartı mukavemet edemez
di. 

Yapılacak tek bir şey vardı : 
Kayıklara binip bir an evel Neva' 
llUı ortasında kain Cronıtadt (Kro
.nttad) mevkiinf' gitmek. 

Cronıtadt müatahkem bir şe
hirdi, bütün donanma orada top
hmmıftı. 111 ncü Pierre'in vaziyeti 
iyi idi. Aynı zamanda istese Katerin 
tarafdarlarmı titretebilir ve tehdide 
pğrayan hüküm ve nüfuzunu yeni 
attan elde edebilirdi. 

Fakat çar tereddüt ediyordu. 

Arkasmdan gelen Holstein kıt
aahnı görünce cesareti yerine gel
di. Askerlik daman birden bire 
kabardı, ehemmiyetsiz bir tabiye ha-
reketi ile olduğu yerde düşmana 
karp mukavemet edebilecğini söy
ledi. 

Bu ıuretle kıymettar zamanını 

heba etti, halbuki bu zaman hüsnü 
İ&timal edilmit olsaydı kendisini 
lcurtara bilirdi. 

Bu ıırada, Katerin kıtaatının 

)'irmi bin kitilik bir kuvvetle Pe
terhof üzerine sür'atle yürüdüğünü 
haber verdiler. 

Pierre bunun üzerine bütün ve
kar ve azametini kaybetti, verdiği 

itare' üzerine müthiş bir bozgun 
başladı, herkes canını kurtarmak 
için çilyavrusu gibi ortalığa dağıldı. 

Bütün bu ıoytarı ve a'afte ala
yı bır iki kayığa dolarak Cronstadt 
(Kronstat) a doğru küreye asııldılar. 

Beyhude gayreti Katerin Pierrin 
kaybettiği zamanı hüsnü istimal 
etmişti. 

Sadık taraftarlardan amiral Tallizin 
çann kayıklarından evvel davrana
rak, bir az daha evvel Sen - Pete
nburgdan bir yelken kayığı ile ha. 
reket etmiş, Cronıtadta vaaıl ol-

Edebi tefrikamız: 9 

ır lQı ır il< m ce liil o C® ır D e 
Sal'o//alŞU 

Yazan: Cont GOBİNEAN 

Amca zadem koca sarığını sal
layarak ağlamağa başladı. Tam 
burnunun üstüne bir yumruk indir
memek için kendimj zor tuttum. 
Çünkü söylediği şeyler hiç te ho
şuma gitmemişti. Leylanın benden 
boşandıktan sonra Kerimle evlen
diğine kuvvetle ihtımal verdiğim 

için: 
- Zavalla Leylci, dedim, ikimizi 

de pe kadar severdi. Allah rahmet 
eyle1in 1 

O zaman Sii)eyrnan beni ku-
cakladı: 

Bu esnada, akşam saat yediye 
doğru imparatorun kayıkları Crous
tadttan tüfek men.zili meaafeye va
sıl oldu: 

Nöbetçi haykırdı: 

- Kfmdir o? 

ilk kayıktan cevap 

- imarator! 

Tallizin bağırdı: 

verdiler: 

- Artık imparator filan yok! 
Ya uzaklaşını.z, ya ateş ettiririm. 

Bu esnada müthiş bir sayha: 

- Yaşasın iparatoriçe il nci 
Katerinl 

Seyhası etrafı inletti, bu kabul 
imparatoru büabütün şaşırtmışb. 

Kayıklar derhal açıldılar; III ncü 
Pirre kayığın ambarına yığılmış, ka
dınlarının, dalkavuklarının aruında 
hem ağlıyor, hem de muttasıl tek
rar ediyordu : 

- Tertibah hafiyye umumidir. 
Ben bu kümpaaı, daha devri salta
natımın ilk gününde görüp anla
mıştım. 

Zaifler kendi kabahatlerini gör
mezlerde daima vukuata kusur bu
lurlar. 

Vaziyetin vahametini idrak et
miyen bazı kadınlara, Ml)liere'in 
"Ayar Hanza,, sına telmihan: 

- Bu Kadır,ada ne yapacatı:ı.? 

diyorlardı. O sırada Sen-Pete
rsburgda bir fransız tiyatro kum
panyası Moliere'in piyeslerini tem
ıil ediyordur. 

Jeneral MilniCh kendini menfa. 
dan kurtrran Hl ncü "Pierre'i kur
tarmak için bir teşebbüste bulun
mak iatedi. 

Pierre: 

- Ne yapacağız? 

Diye sorunca jeneral: 

- Haşınetmeap 1 diye cevap 
verdi; henüz herşey kurtrlabilir. Fa~ 
kat evvela Revel~ ve Prosyaya git-

meli ve yirmi bin kişilik bir ordu ile 
Fredrich (şredrih) in muzaharetinei 
temin etmeden imparatorluğunuz 

toprağımda görünmemelisiniz. 

Fakat kurtızanlar tayfanın Re
vele kadar kürek çekemiyeceğini 

ileri sürerek itiraz ettiler. 

Müuich : 

- Öyle ise biz de onlarla be
raber kürek çekeriz! 

dedi .. 

Bu teklif ınüdahinlerin işine gel-
medi. Müşirin (Arkası yarın) 

çıktık. Yolda beni rasgeldiği yer
lere tamştırdl. 

. - İşte amca zadem Ağa-Hani 
ikinci gamze alaymdc.t binbaşıdır. 
Ne Zaloğlu Rüstem, Ne Efrasiyap 
onun kadar cesur olınamışhr. Ge
lin Liı:de birer bardak çay içeriz. 

On beş gün Molla Sülcymanın 
evinde kaldım. Bu on beş gün çok 
tatlı geçti . o müddet zarfında 

alaydan arta kalanları toplu -
yorlardı. Bazılarına çamaşır, pos
tal, tüfek, yahut tüfeğe benzer bir 
alet verdiler. Şöyle böyle teçhiz 
edildikten aonra, bir sabah karcl<et 
emri geldi. Meruve istikametinde 
yola çıktık. 

Doğrusu bu habere hiç te mem· 
nun olmadım. Bu sefer türkmen 
aşiretlerinin göbeğine gidiyorduk. 

- Amca zadem, dedi, arlık ne 
H Huda canı azizimizi muhafaza sen, ne ben tesliyet bulmayız. ay-

di bizim eve gidelim, misafirim ol, buyursun. Bakalım neler olacak? 
Meşhette kaldıkça bende yatıp ka- Molla Süleymanla çok gamli bir 
}karsın. Malım, evim hepsi senin- gee:e geçirdik. O elinden ıreldiği 

kadar bana teselli verdi. O gece dir. 
Şu iyi Süleymanın misafirper· bir a~ da rakı içtik. ~ . 

verliği yüreğime dokundu. Zaten Suleyman tekrar Leyla bahsıne 
lu•ndisini çok severdim, Avludan 1 _rücu etti. Onuncu defa, Ley!anın 

' '"" . 

-----
Fö ırka<dJ a 
Halk fırkası konğreleri 

H a 1 k fırkası o c a k konğ-releri 

dünden itibaren toplanmaya başla
mıştır. 

Ocak konğreleri, ocakların vari
dat ve masarifatını tespit edecek, 
yeni idare hey'etleri intihap eyliye
cek, nahiye konğrelerine iştirak e
decek olan ocak mümeasillerini ıe· 
çecek, mahalli ihtiyaçları tespit ey
leyecektir. lstanbulda Halk fırkası· 
mn 16 Kaza, 78 Nahiye ve 900 O
cak teşkilab vardır. 

Em aı lfil ette 
Ekmek ve firancala fiatı 

Ekmeğe 10 para noksaniyle 
16,30 ve fırancalaya 20 para ıam
miyle 24 kuruş azami fiat konmuş
tur. 

Eczacılar kongresi 
Eczacılar cemiyeti kongresi önü· 

müzdeki cuma günü Beyoğlu halk 
fırkası merkezinde toplanacaktır. 

Yeni idare heyeti namzetleri fırka 
tarafından tespit edilecektir. Nam
zetler şunlardır: 

Tokat meb'usu Hüseyin Hüsnü 
B. umumi re.iali(Je, Niz.amettln Ta
lip B. ikinci reisliğe namzet göste-
rilmişletdir. 

Gemiyeü belediyeden Mahmut 
Celal , Meclisi umumi azaırndan 

Ferit, Hüseyin Hüsnü, Müeyyet 
İbrahim, Hasan Nazif, Ali Riza ve 
Ziya Nuri beylerde a~alıklua nam .. 
zet göaterilmişlerdir. 

17 eyJQlda Ankarada açılacak 

olan hp kongresinde bir eczayı tıb
biye sergisi de açdacaktır. l:lu ser
giye avrupa eczayı tıbbıye muıtah
zaratı teşhir edileceğinden eczacıla
rımızöa yerli mustahxaratını teşhir 
için hazırlıklara başlamışlardır. 

ikinci reiıliğe namzet g8ıterilen 
Nizamettin Talip bey yerli muıtah
zarat için bir kitap hazırlamakta

dır. Bu kitap alakadarlara mecca
nen tevzi edilecektir. 

fabrika! 
Topkapuda Kemer Batı nam 

mahalde Kirkor isminde birinin gizli 
surette rakı fabrikası işlettiği müs
kirat ve polis idaresi tarafından ha
ber alınmış ve taharriyat yapılarak 
kaçak rakı, cibre ve sair alat ve 
edevat müsadere olunmuştur. 

nasıl öldüğünü bana anlattırdı. Bir 
arahk "Hayır, sağdır, ölmedi,, diye· 
cektim, Fakat Hr defa ok yayından 
çıkınca artık adamcağazı büsbütün 
perişan etmeğe lüzum görmedim. 
Süleymanla ağlaştık ve ertesi sabah 
evinden çıkarken, kendisini kat'iyen 
unutmayacağıma yemin ettim. Ku
caklaştık. Ben de alaya, arkadaşla
rımın yanına döndüm. Yola çıktık. 

Ben alayın saflannda vekil ile 
beraber yürüyordum. Çok kalabalık 
vardı. En önde aşiret süvarileri de 
bize iltihak etmişlerdi. Cenç dinç 
adamlar. Fakat iyi beslenmeyen 
atlarından bilmem ne hayır gele
cek. Cenerallar Meşhette kalmışlar
dı. Muhakkak böyle olmak lazım· 
mış, çünkü uzaktan muharebe da .. 
ha eyi idare edilirmiş. Miralaylar 

da, her halde aynı sebepten olacak 
cenrallan taklit etmişlerdi . Alay
da yüzbaşı rütbesinden çok az za .. 
bit vardı. Çünkü zabit neferin ma
aşını almağa memur olduğundan 

harbe gitmesi bir az manasız olur. 
Başımızda kumandan ııfahyla gö
çebe a~lret reisleri vardı. Faknt bu 

o ırn lhl n sa ırd aı 

Sigara f a.brill.ası 
Tütün ihhisar idareıi tarafıachıa 

yeni bir sigara fabrikası açılaca· 
tlndan bahsetmiftik. F· brikanın 
Hasköyde olmasına karar verilmiş
tir, 

Yeni sigara {fabrikası için buse
neki bilt9eye üç milyon lira konul
mu,tur. Yakında Haak8yde satın 
alınan arsada inşaata başlanacakbr. 

Mütehas~ıs bir genç 
Amerikada bir pro sıgarası fa

brikasında çalışan bir Türk genci 
tütün inhiıar idaresine müracaatla 
memleketimizde mutahassıs oJarak 

çabtmağı teklif etmi9tir. Bir pro 
fabrikaaı açmak isteyen tiltUn inhi
na idareıi bu genci buraya celbet
meğe karar vermittir. 

Kaçak sigara kağıdı 
ltalyan bandıralı Perye vapuru

nda dün 9000 defter kaçak sigara 
kiğıdı bulunmuştur. 

Pcoısıte 

Yakalanan maznunlar 
Adapazarında Maksut i•minde 

birini öldürmekle ma.znunen poliıtçe 

Büyükderede yakalanan Kizım ve 
İbrahim Adapazarına gönderllmit
lerdir. 

Seyy a lh o a ır 

Dün şehrimize 96 
kişilik bir Ro

men kafilesi geldi 
Romen Avukat ve talebesinden 

mürekkep 96 kişilık bir ıayyah ka· 
fileai şehrimizi ziyarete gelmiştir. 

Bunla dün öğleden evvel Üskil
dar ve Kadıköy cihetlarini gez-
-'9\c... Çaııllll caya Kl!Gaa <;ıkna••-

Jardır. 

Ötleden sonra da İıtanbula geç-
mifler Top kapu sarayını ve 
müzeleri gezmiılerdir. 

Seyyahlar bir aralık Ayaaofya 
camiine de gelmişlerdir. 

Fakat camiin avlusu Mı esna
da toz toprak içerisinde ve göı: 

gözü g6rmeyecek bir halde idi. Ro
menler bunun sebebini etraftan bi
zzat tahkik ettiler ve neticede ,eh· 
remanetinin su yolcusunun cami 
şadırvanına su sevk etmediğini ve 
cami kayyumunun da kasten suyu 
keıtltini öğrendiler ve. izhan teea· 
süf ettiler. 

Filhakika bir taraftan fstanbuJa 
ıeyyah celbi için tekmil vesaltimiz
le çalışırken, diğer taraftan her 
seyyahın uğrağı oılan Ayaaofya ca
nıiinin avlusunu aulamadan toz top
rak içinde bırakmak her halde do
ğru olmasa gerektir. 

Romenler akıam üzeri Eyüpsul
tana gitmişler ve şayanı temap 
mahalleri gezmişlerdir. 

Seyyahlar bugün Adaları ,eze
ceklerdir, 

adamlar okur yazar olmadıkların
dan kaba ve sert oluyorlar. Keyf 
içinde cenğe çıkıyorlardı. Topçu 
en önden yola çıkmıştı. 

Üç gündür yürüyorduk. Yatmur 
alabildiğine yağıyor, bizi de ilikle· 
rimize kadar titretiyordu. Çamurla
ların, batakların içinde zahmetle 
yürüyor, hazan ayağımız çukurlara 
bayıyor, yuvarlanıyorduk. Ben, bir 
çok arkada,lar gibi konduralarımı 
çoktan yarı yoldı!. bırakmışbm. Bir 
akşam evvelden beri de gırtlağı. 

m•zdan hiç bir şey 1reçmemitti. 
Birden bire bir top ıeai duyduk. 
Adamlarımız oldukları yerde dur
dular. 

Evet top sesini duymuştuk. Bir 
kaç defa tekerrür etti. Sonra gene 
tıs! Ses sada yok! Çok geçmeden 
topçular çala kırbaç aramıza düş
tüler. 

Alaydan bir kaç kişi ezildi, kur
tulan kurtuldu. Atların ıürüklediği 

toplardan biri o batağa saplandı. 
Topçular hemen inip atların kayı
şlarını kesriler, topu orada kendi 
hııline bıraktılar, rüzgar gibi de 

Buıran •qil oldu 
Dün Umanda ilk cılefa olarak 

mavna buhrıuuaın zail oldutu an
latıl•ıtbı\ ÇGnkti mavna iıtiyenler 
ani!alt din bot mavna bulabllmiş
lerdi r. 

Bereket versin muharririmizin 
merakı uzun slırmemiş hadiseye va· 
kıf olanlardan biri igi muharririmizin 
kulağına fısıldamıştır. Kendinin Ali 
iktisat meclisinde bizim kltibi umu
minin pek te yıldızının barı şmad tğı 
bir zat vard:r. Rapor oııun tarafından 
•yapıldığı zınıuyle katibi umumının 
hunu yazması ıkla gelebilir. 

'~Ali ağa,,! 
"Ali atan iımindeki mizah gazete

sinin şimdiye kadar intişar eden 
nüıhalerı müddei umumillkçe tetkik 
edilmektedir. Bu gazete müıtehcen 
Defriyat cürmiyle maznunen mah
kemeye ıevkedilecektir. 

/ Mahkumiyet! 
Macit Mehmet karakaş ticare-t

haneıi gllmrük resmi vermeden 27 
parça etya kaçırdıtından ikinci 
ceza mahkemesinde 990 lira cezaya 
mahkum edilmiştir. 

= :······················· El =.•Yakında : · =· •2 · 
: Tefrikaya i = =. • = ! Baılayacağız i 
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;= "İkdam,, , pek yakında muh- -
terem okuyuculanna yeni ve = 
çok güzel bir tarihi tefrika § 
takdim edecektir. Yeni tefrika- = 
mızın ismi, "Nasrettin Hocadır.,, a 

;; BugOn yalnız ,arkta · defil, ~ 
5 bütün dünyada l&tifeleri sevile § 
El ıevile okunan, nekreli sözleri, ;. 

hazır cevaplan darbımesel kuv- = 
vetini alan, bütün lisanlara 
terceme edilen "Nasrettin Hoca,, = 
kimdir ? Naııl yqamıştır ? Ne ~ 
yapmıştır ? Her biri ayrı ayrı = 
kahkaha ve dütünce mevzuu -
olan ince nükteleri, onun haya- ; 

_ tına nasıl karışmıfhr ? = 
__ fşte bi!tün bunlan yeni ı.f- = 
-- rikamızda bulacaksınız. 
= "Hoca,, nın hayabnı okur- ~ 

ken bugüne kadar neşredilnıi, 1i 
ve edilmemiş bütün latifelerini -, 

= de okuyacakıınız. Çünkü o la· 
tifeler "Hoca,,nın hayatına karış .. ~ = mıshakiki vak'alardır. ~ 

=" Nasrettin Hocayı 1 
kim yazıyor ? ~ = . g =: (ikdam ) ın yeni ,ekilde in· : 

DA' O a 1 ~ tişarındanberi (ikdam) karile-
~BZCl ~ır __ rine kendine ..na_hıuı tatlı ve i 

Rakının tesiri =akıcı üıfubu ile kalemini aev .. = 
= dirmiş olan arkadaşımız : ; 

Üsküdar trmvayları hattıhavai mü· 
dtir muavini Nazım B. evvelki gece 
evinde fazla rakı içmiş, buna kalp 
hastalığı da inzimam edince ani ola· 
rak terki hayat etmiştir. Nazım Beyin 
ceı:ıedi Morga kaldmlmışhr. 

Kalikratya '!"olunda 
Henüz numarası tespit edilemeyen 

bir otomobil dün Silivriye giderken 
Kalikratya önünde devrilmiş ve için· 
dekilerden iki kişi yaralanmıştır. 

Bir kamyon yandı! 
Kasaplar oirkctinine ait ve batu· 

mlı Abdnllahın idaresindeki 3028 
nnmıll'alı kamvon Y .. ni hAhc.erle. rn" 
törünün parlaması ylizünden kısmen 
yanmı ş ve mahalle tulumbası tarafin· 
dan söndürülmtiştlir. 

cerınoer 

Kavganın sonu! 
Aksarayda oturan yemişçi Suphi 

ile balıkçı Rüstem bir kadın yüzlin· 

den kavga etmişler, neticede balıkçt 
yemişçiyi yaralamıştı r. 

iskemle ile cerh! 
Kttçükpazarda Bayram, Mehmet 

ve Mustafa isimlerinde üç kişi, de
mirci CelAlı iskemle ile yaralamışlar· 
dır. 

SDrkatıer 

Mecidiye hırsızı ! 
Ayasofyada Suhulet otelinde otu· 

ran Osman efendinin 60 gümUş me· 
cidiyesi Muıstafs isminde biri tara· 
fından çalınmıştır. 

400 lira uçtu 
Y e~ilköyde Madam Aona nıo ev· 

inde kiraci olarak oturan Osman Va· 
sıf isminde biri ev sahibinin konso· 

lundaki 400 lirastnı çalarak kaçmıştır. 

kaçıp gittiler. Ortalık kanşb. Biz 
ne olduğunu anlayamadık. Az son
ra ön safta bulunanlarlar, karşıdan 

bize doğru bir ıüvari bulutunun 
geldiğini g8rdiik. Herkesin boğa· 
zından bir avaz yükseldi: 

-Türkmenler geliyor! Türkmenler 
geliyor! Ateş idin! 

Ben bir şeyler göremiyordum. 
Yalnız bizden bazılarının ateş 
edecek yerde, ıilihlarını bırakıp 
topçuli'nn arkasından abldıklarını 

gördüm. Ben de öyle yapacaktım, 
fakat vekil kolumdan tuttu. Bu iÜ• 

rilltü ortasında kulatıma baj'ırdı: 
- Sakın kımıldama! Bugiln ka

çanlar mahvolmuş demektir. 
Hakkı da vardı. Aşkolıun veki

le 1 Çünkü şimdi sizi nasıl görüyor
sam, o zamanda öyle gördüm. 

Bahsettiğim süvari bulutu sihir
bazla,. gibi parça parça, her biri 
bir iıtikamette dağılıverdiler. Bu 
tanıdıkları dağların, kayaların, di
kenlerin aruından arızasız yıldırım 
gibi gipiyorlardı. Kaçanları kusah· 
yorlar, kimini öldürüyorlar, kimini 
dirl diri ynkalıyorlardı. Böyle yüz-

' lerceı;İni esir P.ttilcr. 
.. 

_ Keınalettin ~''ükrii B. -
bu çok kıymetli tefrikanın 
muharriridir. Pek yakında ( fk. ~ 
dam) sütunlarında baılayacatı- = 
mızı vadettiğimiz bu tefrika == 
hakkında daha fazla tafsilat ta ~ 
vereceğiz. ~ 

~ııııııııııınııııııııııwıııııııııııııııııitı ııı ıııııııuırıııııııııııııın ı ı[fg 

~aıırıraıfOaır 

Şiddetli surette 
kontrol ediliyor --Boraa komlıerııgınce ytl_nıa~ıı 

bir takım sarraflar hakkında taki
bata batlamıttır. Bunlar Boraaya 
kaydolunmak iatemiyen ve defter 
tutmak, mü,terilerine bordru ver
meye yanaımıyanlardır. 

Mevzuu baha urraflar bufil1a mOd
dei umumiliğe verilecektir. 

Diter taraftan yeni kanuna ı<>re 
boreaya kaydolunmak mecburiye
tinde olan sarrafların kayıt muame
litına devam edilmektedir. 

Şimdiye kadar kayıt olunanlann 
kanun dairesinde hareket edüp et
mediklerinin kontroluna dün de 
devam edilmi,tir. 

Boraa komiser vekili Haıu B. 
dün Balkpazarındaki aarraflan biz. 
zat teftit ettiği gibi menkul kıymet. 
ler tubesi mildüril Hakkı 8. de di
ter ıarraflann teftitile mefpl ol• 
muıtur. Bundan batka bunlara ra
phkları perakende tahvilat, me1-
kukat ve ecnebi nukudu lfleri.nkı 
defterlere ne suretle ıeçlrUecetl ve 
müıterilerine naııl bordro verile• 
cetl izah edilmlttir. 

Diter taraftan dGa paı:ar olm• 
sı münaaebetiyle Boraada 35,000 
lnglliz liraıı alınıp aablmııtır. 

Vekil yeniden bağırdı: 
-GördünGz ya çocuklar! dedi. 

Eğer ıurada sıkı ııkı durmuıak, 
sizi bekliyen talil gördGnüı yal 
Haydi ceıaretl Atcf, Atetf 

Orada elli kiti kadar kalmıtb.k. 
Gördütümüz korkunç manzaradan 
eonra vekilin nida•ı, öyle bir tnir 
yaptı ki, mel'un t6rkmenlerdea bir 
kafile bize doiJ'u gollıııce, bemeD 
ıilihlan doldurduk, bir atet açb.k 
ki, Allah, Allah ! 

Bir daha, bir daha ! lmamlaa 
bizden razı ofıun, türkmenlerdeo 
üçü dördü atlarından devrildi. SU 
Ebubekir, Ömer, Oıman tuaft9rl 
köpooğullarına bu ceza m0ıteha1't1• 

Dört beşinin dilştütilnü rörO•C• 
öyle gayrete geldik ki, vekllia kU .. 
mandaıı üzerine, birbirimizdeıı ay• 
rılmaksızın bir hamlede ileriye •Ç
radık. Dütman olduğu yerde dur-

1 • or· muştu, artık bi:ı:e doğru ıe ın•Y ri 
dil. Bir az tere dütten ıonra ır•lı. 
dönüp kaçtılar. Bu esnada iSt•t 
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türkmen süvarileri kaçanları birer 
birer enseliyorlardı . 

Heı:: bir ağızdan, 
ha111 kopardık : 

bir zafer ••Y
{Arkaııı 'f/l T'") 



Bareın 
•• 

Ma&flar ona gore 
veriliyor 

Ankara 1 

Bup barem kanunu tatbik 
Wlli or. Muhasebeyi umumiye mü
liri y umumisi Faik bey bana dedi-
ki: 

_ Gelen maUimata göre her 
tarafta Barem kanunu hazırlıkları 
bitmiştir. 

Viliyata telgrafla bu hususta 
aalQmat verilmiştir. 

Merkezde yenl surette maaş 

için tediye emirleri keail~ifti~: Vi
liyata telgrafla havalelerı gonde
rilmektedir. 

Bir ıraç gün 
murlan maa 

·nde Vilayat me
: alacaklardır. 

Türk- f _alya 
muahedesi 

Ankara, 1 
Türk-ltalyan murahhasları bugün 

.. at d<Srtte toplanacak ve Türk
Jtalyan ticaret muahedesinin mü
zueratına devam edecektir. 

Ankara caddeleri 
Ankara, 1 

istasyon caddelerinin dar olan 
kıımının genişletilmesine bugün 
batlanacaktır. 100 dükkanlı halin 
lQfaıına bugün başlanacaktır. 

~ehhenderler 
Ankara, 1 

Hariciye ~kaleti konsolosluk 
itleri müdürü Vasıf Bey Nevyork 
başşehbenderliğine, Nevyork baş
tehbenderi Münür Süreyya Bey Ati- • 
lla ve Pire baştehbenderliğine, Peş
te baıkatibi Nurullah Bey Bakü 
konıolosluğuna, Cinevre şehbende
ri Kemal Bey terfian İskenderive 
baffehbenderliğine, Vekalet birinci 
daire birinci tube müdürü Şevket 
Fuat Bey Ginevre şehbenderliğine 
tayin edilmişlerdir. 

Hariciye sandığı 
Ankara, 1 

memurları hastalanan arkadaşla
rını ve ailelerine Haç ve doktor 
tenıini için bir yardım sandığı teş
\iI etmişlerdir. 

Sa.ıdığm fahri reisi Hariciye 
-.ekili ve müsteşarıdır. 

100 liraya kadar maaş alanlar 
~ kuut ve 100 liradan fazltı alanlar 

her 100 lira için SO kurut verecek
lerdir. 

lzmirde asfalt yol 
A k izmir, 1 

n arada bulun f l 
h an as a t yollar 

muta ass,sı mister Ka b' raon ır kaç 
göne kadar şehrimize gel k . ece ve 
kemer caddeınnde köprü ile · t 

ıs asyon 
erasındaki caddede asfalt tecrübe-
ıine başlıyacaktır. 

)Jigadiçte ekmek · 
Bigadiç, 31 

Belediye reisi Kenan beyin bir 
hareketi Bigadiç halkının, bilhassa 
buradaki yabancılarla yolcuların 
dört gün ekmeksiz kalmalarına se-

bep olmuştur. 
Belediye reisinden yüz altmış 

lira alacağı olan buranın ekmek
çisi • iddia edildiğine göre - muma
ileyhten a~acağını isteyince reis bey 
bundıtn mütee11ir olmuş ve ekmek 
llarhı üzerinde lüzumsuz bir tenzi
lat yapmıştır. 

Bu sebeple ekmekçi dört gün 
elemek çıkarmedığı için 'halk ek
llıeksiz kalmıştır. 

Bir şenia ! 
Tekirdağ, 31 

lşhp muhacirlerinden 13 yaşında 
hlkea bir kızcağızın Kırklareli kar
iyeıinde bikri izale edilmiştir. Bun
dlln Gç ay evvel Tekirdağma gelen 
bu kız, bir eve hizmetçi olarak gir
llıittir. Fakat bilahire bir çok kim
•elerle temasa başladığından poli. 
•hı nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Kızın ifadatında Tekirdağında 
tenıas ettiği kimseler ar~sın?a t~
"•ııını! isimler geçmektedır. ~~hkı-

• · · u bu 

Filistin de 
Arap· Yahudi 
kavgaları --KudGs, 31 [A.A] 

Safd'ta araplar sekiz yahudi öl
dürmüşler, bir çok yahudiyi de ya
ralamışlardır. Bir' çok ev ve dük
kanlar yanmışbr Üç bin yahudi a
çıkta kalmııtır. Thiberya'dm akibe
ti bıiyük endiıeleri mucip olmak
tadır. Milli birlik reisi gazetecilere 
şunları söylemiştir: "Arapların bütün 
şikayeti iki noktada hülasa edile
bilir. O da fYdur: Beynelmilel mali 
yardıma mazhar olan sıyonizm Lut 
denizi üzerinde hakimiyet ve mu
rakaba tuis edecek olursa arap
ların yakın şarkta malik oldukları 
en büyük ıervet yabancı ellere ge
çecektir. 

.. * * 
Paris, 31 [A.A] 

Fransa hükumeti Suriye hudu
dun~a çetelerin akın yapmalarına 
manı olmak için şiddetli tedbirler 
al~ışhr .. Filietin toprağına girdik
lerı bir lngiliz tebliğinde bildirilen 
gruplar dürzi çetelerinin iltica et
m~ş olduğu Maverayı şeriadan gel
mış olmalıdır. 

Roma, 31 [fos J 
Filistin de ki kargaşalıklar dan 

İtalya siyasi mahafili derin bir he
yecan içindedir. Bütün gazeteler 
İngiliz siyasetinin Filistinde uğradığı 
ademi muvaffakıyeti kaydetmekte 
ve bu mandanın Cemiyeti akvam
ca ltalyaya verilmesini talep etmek
tedir. 

Popo]o di Roma grızetesi yahu
dileri iskan için Arapların ihtiyarı

na mecbur edilmiş oldukları feda
karlıkları tadat ederek İngilterenin 
Avrupanın itimadına layık olmadığı

nı yazıyor ve diyor ki : En elimi şu
dur ki makamatı mukaddese hala 
ecn e bi ellerde bulunuyor.,, 

Lort R;ding 
Londra, 31 (Fos) 

Sabık l.indistan valii umu misi 
muayini Lort Riding memunyeti 
mahsusa ile Filistine gidiyo, Lort 
Riding baş vekil Makdonald il~ i 

görüşmüştür. 

Londra, 31 
Filiıtinin bir cok yerlerinde 

Araplarla Yahudiler arasında kanlı 
müsademeler devam ediy ')r. ~fa
da yeni müsademeler olduğundan 
buraya yeniden bir İngiliz bölüğü 
sevk olunmuştur. 

Kudüste fevkalade tedabiri inzi
batiye ittihaz olundugundan bura
daki kanlı hadiselerin sahnesi şim
di şehrin haricine intikal etmiştir. 

Kudüsiln haricindeki Kartuv kar
yesine araplar hiicurn etmişler bu
rasını zaptettiklen sonra yakmış
lardır. 

Bu hadisede bir çok yahudi 
maktul olmuftur, Diğer yahudi kö
ylerine de hücumlar vuku bulmuf 
ise de ekserisi püskürtülmüştür. 
Maktüllerin adedi yüzü ve mecruh
ların mıktarı 250 kişıyi tecavüz et
miştir. 

İngiltere baş vekili M. Makdo
nald Filistin hadisatı hakkında mü
temadiyen müstemalekat nezaretile 
muhaberede bulunuyor ve vukuatı 
muntazaman takip ediyor. Filistin
deki sabık İngiliz komiseri olup 
ıimdi Pragda çekoslouakya reisic
ümhuruna misafir bulunan sir Her
bert Samuel alelacele Londraya 
davet olunmuştur. 

Mumaiieyhe yeniden Filistin fe
vkalade komiserliği teklif oluna
cağı diplomatlar mahafilnde zan-

nmunuyor. 
Kudüsün Bab Hamel civarında 
. b. muharebe olmuş ve bu-

yenı ır 0 " I" 
rada 70 yahudi" ve 4 mus uman 
maktul düşmüştur. 

R b deki yahudi Abule ve em d n bedevi kolonilerine hücum e e • 
Araplar buralannı yağma etmı~
Ierdır. Bu haılİ.!14lt esnasında bır 
baylı yahudi maktul olmuştur. 

filistin ~anda hükumeti Kudüs· 
te ilin olunan idarei ür.fiyeyi bütün 
memlekete teşmil etmiştir. 

Şam müslümanlan Filistin müs• 
lümanlarına besledikleri hissi te· 

teveccühe alamet olmak 
ma-

Zeplin 
Devri alemin 4üncü 

merhalesinde ••• --Neyyork, 31 [A.A] 
Zeplin gece yarııına doğru ha· 

reket edecektir. M. Eckener Atlas 
Okyanosu üstünden muntazam bir 
servis teriibi meselesini tetkik et
meküıere Nevyorkta kalacaktır. 

Rize<leki şakiler 
Rize 1 

Bir sene evel dokur azılı şerir 
hapishaneden kaçmıştı. Bunlar ci
varda şekavet icra ederken yaka
lanmışlardır. Hırsızlarla bunlara ya
taklık e_denler 20 kişilik bir kafile 
h41nde İzmir hapishanesıne gönde
rilmek üzere Karadeniz "apuruna 
bindirilmiştir. 

Konıün~. t 

mahkumlar 
İzmir, 31 

Bura napi.-arıesindrki komünist
lerin Si' el'( ğe nakill eri emri gel
di. Bugün. yarın bunlar yola çıka
rı l a<"akd ı r. 

lznıirde ltalyan 
talebesi 

İzmir, 31 

Dün ak~am İtalyan bandıralı 
( Çitıı di bari) \'apuru iJe buraya 

3~~6 faii iı:; t ı a lf'bt· gı idi. Bunlar, ta· 

) in ı·ılilı'n mihmandarları ile .:;-clı

rin tt•ma ... aya ~ayan yerlerini hir "a· 

atte gezdikten ::.onra \apu rl arına 

d ı'" nerek lin andan hareket elliler. 

~Iemleket hastanesi 

Memleket 

kadro~u 220 
nı f'vcudu hu 

İzmir, '31 
hastancsinın hasta 

olduğu halde ha..,.ta 
gün üç yüzü bul. 

mu~tur. Bu )t•zdPn hastanenin 
vaziyeti elinı ve hastaların hali 

fecidir. Bunlardan hir bı:ımı yatak
larda iki~er yattıkları gibi bir 
kısmı <la depodaki eı;ki kanola-
ra yatırılını ~tır. • 

Koridor hastalarla doludur. 220 

kiş inin ycmegi ~00 kişiye taksım 

olunmaktadır. ) Pnİ gelf'nl crın lw
men hı~p~ i sıtnıalulır. Ha::.talar

dan bazıları bapbane duvarlarının 
dibiue :-;nilnıi~tir. 

---
Bu 1ga ristaııd a seylap 

Sof)a, 30 ı 
Bir müddetteııh~ri bi.itün mem

lt::kı·tt n tufand'll }arrıııurlar va"'· 
"' .; b 

maktadır. Bu afetten, ~imdilık Ka-
radeniz şahillerile ... imal tarafları 

"" 
ma ... un knlmı~tır. Radomir hava-
li s inclf! ou iki kio;;i lıoauJınıı .::tur 

\ ~ _} . 
Aynı nııntak.a<la ~() ki",yJiinün aki
Le ti mıJçlıul<liir. 

l liikunwt 't' kırıııızı salip aeil 
tedbirler almJktadırlar. Kosten
dil havalisinde ilZim zayiat mev-
cuttur. -

. Makednny ada <la, Struma neh· 
rı ta :; ını~tır. Seres civarındaki bazı 
köyler s ular altındadır. 

Tu" tu··n piyasasi 
İzmir, 1 [A.AJ 

Gavurdağ tütünleri 215 kuruştan 
u:ıua~ele aörmektedir. Bu sene tü
tün pıyaaaıı çok ehemmi ti' 
h tl 'd· ye ı ve arare ı ır. 

Resim sergisi 
lzınir: l [A.AJ 

Bu g!.in resamlar cemiyeti reaim 

ıergisinin açılma merasimini icra 
etmiştir. Resmi küşatta askeri ve 
mülki amirler ve bir çok davetliler 
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O$~lYı©J~ır tıramvaı~arrn 

Tek biletle bütiin hmJarda 
ve vapurda 

"La Haye" de 'sey~hat yapılabi1ecekt11. 
imza için son bir 

celse daha •. 
La Haye, 31 [A.A] 

Konferanıın son celsesine de M. 
Yaspar riyaset etmiştir. Encümen· 
lerdeki mesai nihayet bulur bulmaz 
M. Yaspar kat'i neticelerin imzası 

için konferansı içtimaa davet ede
cektir. Young planı mucibince tef-
kil edllen tertip hey'etleri aynı za

manda Brüksel, Paris ve Lozan da 

faaliyette bulunacaklardır. İleride 
tesis edilecek beynelmilel bankanın 

tertip hey'eti pariste çalışacaktır. 

Banknot ihracına mezun yedi bü
yük ba ~anın direktörleri murah
haslarını intihap edeceklerdir. 

• • * 
Paris : 31 [A.A] 

M. Briand Fransa.un Waşington 

sefirine gönderdiği bir telgrafta harp 

aleyhindeki misakın imzasile La

hey'de itilaf hesulünün ayni güne 

ınüsadif olmasından mütevellit 

memnuniyetini hariciye nazın M. 

Stimson'a bildirmesi arzusunu izhar 

etmiştir. 

1,ertip heyetleri 
La Haye, 30 [A.A] 

Young planı mucibince teşekkül 
edecek umumi tertip hey'etinin 
Berlinde çalışması muhtemeldir. Bu 
heyet üç tali hey'ete ayrılacaktır. 

Bunlar sırasile bnnka, şimendifer 

Ve karşılıklar mes'elesiJe jştigal 

~decektir. Ayrıca teşki1 olunacak 

beş tali komisyon da aynı teslimat 
terkedilen emlak, hukuk, mazinin 

tasfiyesi ve beynelmilel banka mes
elelerile uğr şılacaktır. -
Bu garistaıı ve 

koııışuları 
Sofya, 30 [A.A] 

Hariciye nazın M. Buroff Cene
vreye hareketinden evel komşu 
memleketlerle olan münasebat ve 

bilhassa Pirot konferansından sonraki 
vaziyet hakkında hariciye encüme
ninde beyan ~ta bulunmuştur. Na
zır Cenevrede yapacağ"ı mükafemii
tın komşu memleketlerle olan tek
mil mesailin hüsnü suretle halline 

hadim olacağı ümidini izhar eyfe. 
miştir. 

Moskova istasyonu 
Moskova, 31 [A. A] 

On mi.iyon iki yüz bin rubleye 
mal olan ,,.e asrın son terakkiyatına 
tevfikan inşa edilmiş olan yeni tel
graf istasyonunun küşat resmi bu 
gün parlak bir şekilde icra edilmiş
tir. İstıısyon günde dört milyon ke
lime çekebilecek surette tesis edil
miştis. 

Çin-Rus 
~1oskova, 1 [A.A] 

•·Tas., ajans ı bildiri~ or: Çinliler 
Bla~o\\ t' :s l'lıt'S llk ha valisinde Amıır 
ıwlıı i :sa lıilind~ki :so') ~t karakollarına 
lııı<'uın etıııi~lerdir. Be) az Ruslardan 
uı ltrl'kk ep gruplar so\) et araz iı; ine 

gin.: rek )lı/;nıakerlik yapmışlardır. 

M. V enizelos 
Atina, 31 

M. Venizelosun seyahat miid· 
detini kı altnıak için Cenevreye 
gitnıiycceği yazılını~>:a da bu ha· 
her tekzip edilmekte ve M. Venize
Josun Cenevreye giderek cimiyeti 
akvam meclisinin bazı müzakere· 
lerinrle hazır hulunarağı . ve hatta 
bir nutuk irat edeceği ilan edil
mektedir. 

~luvakkat muahede 
:Atina 31 (Fos) 

Türkiye maslihatgüzan bu ıün 
umuru aiyasiye müdfirünü ziyaret 
ederek muvakkat bir ticaret mua
hedesi akdi için vaki olan teklif 
hakkında müdavelei efkarda hulu
nmu tur. Mükilenıat devam edece-

Üsküdar tramvay şirketi tara
fında yaptırılacak olan yeni hatla
nn vaz'ı esıts resmi bu hafta ya

pılacaktır. Bu merasimden 36 pn 
sonra hatlarda seyrisefere batlana
bilecektir. Yeni inşa olunacak hat
(ar 6.5 kilometre uzunluğundadır. 

İnşaat bittikten sonra Üsküdar 
tramvayları 4 şebekeden mürekkep 
olacaktır. Bunlar: Üskiidar - Kıııklı 
Karacaahmet ı - Haydarpaşa, Üskü-

dar - Dotancılar ve Oıküdar • Baı 
larbaşıdır. 

Şirketin kifi derecede vaıonu 
vardır. Fiatlar tezyit edilmiyecektir. 

Şirket seyrisefain idaresiyle m'1· 
zakereye girişmiştir. 

Bu müzakere müspet tekilde 
hitama ererse yeni inşaat bittikten 
sonra halk tek biletle bütün tram• 
vay hatlarında ve ıeyrisefain va· 
purlarında rahatça seyahat edebile· 
cektir. 

T D Cii lrS'\t mlYı<dlıüıırlYı 1 ırncaıret odaso 

Muahedeler 
için ne diyor? 

Münaferete 
bakın! 

iktisat vekaleti ticaret müdiri 
umumisi Nakı B. dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Nakı B, şehrimizde bir hafta 
kadar kaldıktan sonra Ankaraya 
dönecektir. Ticaret müdiri umumisi 
dün sehriınizde bulunan İktisa ve
kili Şakir Beyi ziyaret ettigi gibi 

Istanbul ticazet müdürü Muhsin 
Beyle de uzun müddet görüşmüştür. 

Naki bey bir muharririmize şu
nları söylemiştir: 

- "lstanbula gelişimin sebebi 
Rusya ile yapılacak yeni ticaret 
muahedesile alakadardır. Burada 

kalacağım bir kaç gün zarfında f -
caret odasından Rnsyaya sevketti
ğimiz eşyanın fiatlarını isteyeceğim 

Biliyorsunuz ki Ankarada Rusya 

ihracatım tetkik eden bir komisyon 
vardır. Bu eşya fia.~ları hakkında 
hazırlıyacağım raporu bu komisyona 
tevdi edeceğim.,, 

Diğer taraftan Nakı B. ticaret 
odaları hakkında da tetkikat yaptı

ğından İstanbul odasını da tetkik 

edecktir. Bugün ticaret müdiri 
umumisinin huzurlle ticaret müdiJ
riyetinde bir içtima aktedilecektir. 

---- ---
lzmirde feci bir 

cinayet oldu. 
İzmir gazetelerinde okunmuş

tur: 
Alacatı nahiyesinin Reisdere kö

yünde 24 ağustos cumartesi gecesi 
çok feci ve tüyler örpertici bir ci
navet olmuş ve mezkur karyede 
mukim Nuri isminde biri eski kan
sı Mevliyeyi ve hasibe isminde bir 
kadını boğazlarından koyun keaer 
gibi kesmiştir. Cinayeti işlemiş ol-
an katil Nuri vak'ayı tamamile an
latmış ve cürmünü itiraf etmiştir. 

Zabıta tahkıkatı ve katilin itirıaf atı
na nazaran bu cinayetin avamili ve 
safahatı şunlardır' 

Katil Zekeriya oğlu Nuri, aynı 
köyden Mevliye ile bundan sekiz ay 
e'lvelisine kadar müteehhil bulunu
yordu. 

Fakat mevliye bir kaç ey evel 
aynı köy ahalisinden Necati ismin-

de bir genci sevmiş ve bu gencin 
anneai Habibenin vasıtası ile Necati 
ile münasebata başlamıştır. 

Vaz'iyeti anlayan Nuri karısına 
ihanetinden dolayı mahkemeye mii
racaate mecbur kalmış ve mahke-
cc Mevliye ile Necati ikişer ay hap
şe mahkum edilmişler-ir. 

Mevliye 20 Ağustosta hapisten 
çıkmış ve dotruca köyüne avdet 
etmiştir. Aynı gece Muri i'ece yan
sından sonra Mevliyenin evine 
giderek kapuyu bir demir parçası 

ile zorlayarak açmıt ve içeriye 

Jrirmif. 
Gecenin bu sakin saatlarında 

evde bulunanlar derin bir uykuya 
dalmış oldukları için bu vakitsiz 
misafirin eve girdiğini duyamamış-

lar, Katil, ilk evel avlıda yatan 
Haaibeye çullanarak hamil olduğu 
uzun bıçağı ile kafasını kesmiştir. 

Katil bu işi o kadar çabuk ve 
tereddütsüz yapmııtı ki zavallı ka
dın kıpırdayamamıştı bile ... 

Nuri Hasibenin işini bitirdikten 
ıonra yukanya, Mevliyenin odasına 

çıkıyor ve eski karısının istimdat 

Ali iktisat meclisi tarafından ya
pılm ı ş olan hayat pahalılığı raporu· 
na İ s t nnlıul Ticaret odası katibi umu· 
misi garip bir takım kitabeler yaz· 
mıştır. Alakadarlar bu hadise)i büyUk 
bir ha~ retle karsılamaktadırlar. . ~ 

1\ 1 e•ele şudur: 
f\latlm bir :-ekilde İktisat mecliai 

" alisi tarafından enelce neşredilen 
hayat pahalılığı ıapoaundan bir tane
ı;;j dı• her iktisadi eser gibi Ticartt 
odusı kıi tlıplıanesine konunmuştur. 
) aln ız hu eı!er kutuphaneye konur• 
ken oda katibi nmumisi kitabın k.a· 
hına gayet tuhaf bir kitabe yazmı~tır. 
) nzilan bu kitabedPn bnşka kitabın 

i ı; iııde <le muhtelif bir haylı garip 
cıırnleler \ard ı r. Kitabın kabindaki 
kurşun kalemle yazılmış bu garip çU· 
nı le aynen ~liyltdir: 

"E) kari, şunu iyi bil ki hu ki· 
tabı ynpaıı dendi bayat pahalıl.ı~ı ile 
e;;-)a fiatlarını birbirine karıştırmıı· 

tı r, .. 
Kitabın diğer bazı yerlerinde de 

aynen şunlar urdı r: 

"\ilah allah bu ne derin gurUo! ,, 
Ba:.ka yerleride aşa~ı yokarı "Ve 

ilallahiJ müşteki,, , "İmdat ya bu
rP-ti fahri Alem,, gibi cümlelerle 
istifham ve taaccüp işaretleriyle dolu· 
dur. 

Kitabı bu şekilde gören bir mu
harririmizin bu yazılar tuhafına .,;ic· 
lllİŞ H: 

- Acaba hayat pahalılığı raporu• 
nun bir efendi tarafından yapılmadı· 
ğıııı Ticaret Odası katibi umumisi 
bilmiyor mu, ıliyı> hadiseyi tahkik 
etmek mecburiyetinde kalmışt&r. Çün· 
kil hayat pahalıliğı raporu Ali iktisat 

f'i"'K0°AMl 
== n ~i Abone ve ııan tarifesi f 
:: _ _..,......._ .. ii Abone ücratıerı 

il Türkive için: Seaellk 1700 
•; ' S; Alh aylık 900 

i! Ecnebi memleketler için Seuelik 1300 
i; Üç a~ hk 500 

1
. 

İ! •· " " Aiti ayhk J 600 
i! .. .. " Cç " 900 .. 
~· .. H uan ocretıerl 
!! Tek ıütuoda untiaıi 
ii Altıncı ••yfacba 25 kurut 1 

:1 " 50 .. ·.=ı· il Beıinci 
80 :: Dördüncü " 14 H 

i: Üçüncü " 120 14 H 
!i ikinci .. 200 .. n 
" ka " 1 :! Bun ve muestıesati Maliye 
i! ilanları hususi tarifeye tabidir. 
fi Ticaret müdüriyetinin, tirketlerin 
et te~d!i hakkmdaki llirılarile katibi 1 
fJ ~~ıllıkler v~ anonim şirketler 
I! ılanları, santımi otuz kuruıtur. 
ii Devair 'e müeHe&atı re.mi ye li ili~nları~ Tıı;~ mektepleri vea.l&l'i 
!j munte~ıre ılanları santimi yırml 
:. kuruştur. 
• ••::::::::::::::::::::::::::::ı:::::ı:::::::mn:•• 
koyun keser Jribi saçlarından yaka· 
layarak boğazlıyor. 

Bu çifte cinayeti itledikten ıen
ra, Nuri evden çıkarken kanlı elbi-

11elerini değittirmete Jridiyor ve bı· 
çağı da bir yere saklıyor. Fakat 
kariyenin uyanık jandarmaaı iki H• 

at zarfında bu müthiı cinayetin fa
ilini yakalamıt bulunuyordu. 

Katil cinayeti itledijini itiraf 
etmit ve bir aralık: 

- "Evet ben keatim. Hatta 
kan tutmasın diye bacaktaki kanı 

' dilimle yaladım ,, demitl lr. 
Katil yakında bmire ıanderil .. 
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Cevap ı penbe kurdelelerle sarıyorlarmıf. 
• Kral pek merak etmiş, mekte-

Çallı lbrahim beye verilmiş di- bin müdürüne sormuş: 
y?rlar. Yalan mı, sahi mi? Orasını _ Bunlar ne yapıyor? 
bılmem. - Yarın İngiltere Kralı J9rj 

Geçen akşam, gevimli ressamı- hazretierinin doğduğu gündür. Bu 
mız, Trabyaya sitmiş. Tokatlıyanda gunu tes'it için hediye hazırhyor-
içmiş ve yemiş,.. lar. Krala gönderecekler. 

Çallı lbrahim, yeyip içmesını Zenci Kralın gözleri parlamış: 
çok sever amma, hesap görmekten - Benim doğduğum günü de 
nefret eder. Maallesef, lokantalarda, tes'it etsenize ... 
bedava karın doyurmağa müsaade - Edelim. Ne günü doğduğu-
etmediklerinden, ÇaJlıya da, hesabı nuzu söyleyin. 

~- dayamışlar. - Salı günü, her sah gü~ 
Neden dadının yanına gitmiyorsun? Onu sevmiyor musun? 

- Sevmiyorum! Babam gibi boynuna sarılıp kolJarım çimdiklemek 
Çallı, pusulaya şöyle bir göz ---ı< 

atmış, sonra metr doteli çağırmış: Cinayet 
istiyorum! _____ _ - Bu ne rezalet, demiş, 40 ku- Şimdi tabii ismini hatırlamiyo-

ruşa aldığınız pilici 150 kuruşa mı rum. Manakyan kumpanyası, 22 
0mmmsssssssslil.8ssmmssınınınssmms 
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Hizmetçi 

Cavide hanım hizmetçisini ça
tırdı: 

- Bu gün kim gelirse gelsin, 

evde yokum! dedi. 

Akşam üstü, hizmetçi, hanımını 

arayıp dönenler arasında, kız kar

deşinin de bulunduğunu söyleyince 

Cavide hanım kızdı. 

- Kız kardeşim için he::- zam

an evdeyim dedil 

- Peki efendim. 

Erte.si gün, Cavide hanım soka

ğa çıktı. 

Biraz: s.onra, kız kardeşi geldi. 

Hizmetçiye sordu : 

- Burada mı? 

- Burada efendim. 

Kız kardeşi girdi, evi dolaşb, 
kimseyi bulamayınca hizmetçiye 
seslendi: 

Doğum 
- Anne ben ne zaman doğdum? 

- Gece yarısı kızım. 

- İnşallah sizi uyandırmamışım-
dır ? 

veriyorsunuz? ı perde 13 tabloluk bir dram kome-
- Evet efendim... Siz de, bir di oynuyordu Genç çocuğun sevdiği 

tablo yapmak için 100 kuruşluk kadının asıkı tarafından katledil-
boya sarfediyor, sonra tabloyu 100 mesi lazım geliyordu. 
liraya satmıyor musunuz?.. Çocuk, annesiyle sevgilisinden 

İşte bu da aynı şeyi ayrıldı, çıktı ... Biraz sonra iki kadın --- Salı feryada başladılar: 

Darlık İngiltere müstemlekelerinden hi
-Biı.im yattığımız oda 0 kadar riniri. zenci krah, seyahata çıkmış 

ve medeni şehirlerden birine gelmiş. 

- Eyvahlar olsun, oktavı öldilr
dülerl 

Tam bu esr;a •la, içeriye figuzan
lardan biri girdi. küçük, o kadar dar ki, annem ge- Kendisine, bir mektebi gezdirmiş-

celeri, aşağı kattaki beyin odasında Ier. Merak etmeyin, silah ateş al-
madı. yatıyor l Talebeler küçük paketler yapıp 

================================~-==== 

- Olur şey degiU.. Karşında 

- Arkadaşlarınla uslu uslu oyna, denize girip çıkayım, sana çuku
Jata alırım. 

- Ya çıkamazsan baba? .. Bari anneme söylede o alsın! 
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İkiz 
- Oğlum, yarın sabah mektebe 

gidince, annenin ilciz doğurduğunu 
söyler, hocandan izin alır, gelirsin. 

- İzin alırım amma, iki demem, 
dünyaya bir kardeşim geldi derim. 

- Neden? 
- Öteki, öbfir haftaya kalsın. 

Elma 
Şermende, küçük kardeşi Muk

bileye bir tokat vurur. Anneleri 
gelir: 

- Neden kavga ediyorsunuz ? 
- Oyunda mızıkçıhk ediyer. 
- Ne oynuyordunuz? 
Ademle Havva oynuyor<luk, el

manın hepsini o yedi. 

Kan kırmızı 
B ... beyin bahçesinde dolaşıyor· 

!ardı. Bir aralık, B... beyin ojfo 
sordu: 

- Sen ölünce, bu bahçe bana 
mı kalacak baba ? 

- Evet oğlum ( sonra misafir· 
Ierden birine dönüp) Dikkat buyu
runuz, henüz yedi yaşındadır. 

Derste 
- Oğlum, en son hangi dişler 

çıkar? 

- Takma dişler efendimi 

Rus kadınları ve askerlik 
Mokovadan bildiriliyor: Rus hü

kumeti, kadınların da askeri meslek 
- Garajla beraber otomobilim de yandı. bir genç kız g-ördün mü, evli oldu- - Aman kocacığım, kendini topla, yüzüyor- mekteplerine girmelerine müıaade - Kızt ablam evde yok. ğunu unutuyorsun . 

_ Yok efendim. Fakat siz~n - Vah vahi .. Ben de senden bir kaç lira ödünç _ Blla.kff • .,, • .ı 0 ıı;aman ha.nr- -._ 1:1'!.L.~ ,_...... .a. .. ı..,.J .... ..ı .. ..ın........L.-.. 1 ..... ---C.·--• ""'-
için, her zaman evdedir ı istemeğe gelmiştim! lıyoruml ğulduğunu görmesinler! 

11:\..ua~..ı... O .., --.1..l- \-.! -- ı .... _LJ.,..,.. ;"-; 

sıkı bir inzibata tabi olacaklardır. 
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O tarihte -dediğim yene on se
ne oldu .. Vakit ne çabuk geçiyorl
ev kiralannı gayrı musavi ve birbi
rine pek az yakın fasılalarla ver
meği adet edinmiştim. 

Vakıa o zamandanberi bu ade
tim pek değişmedi; fakat şimdiki 
ev sahibim çok eyi bir kadın oldu
tu için. kendi kendini teselli için 
bana ara sıra soruyor: 

- E .. Mösyö A .. Ben aklınızda
yım değil mi? 

Mukavametsuz bir tebessümle 
gülümıeyerek cevap veriyoırum: 

- Tabii. Madam C .. , tabii .. Bir 
an bile aklımdan çıkmıyorsunuz. 

Muıtarip bir sesle: 
- Bil.seniz, diyor, şu sırada ne 

kadar dardayım! 
- Benim kadar darda olmayı-

nız Madam C ... 
Bahıettiğim tarihte yaman bir ve 

ıahibinin eline düşmüştüm, bu in
safsız kadın ev eşyamla, kısmı aza
mım çalınmış eşya teşkil eden kol
leksiyonlarımı mezada çıkarıp çil:. 
yavrusu etrafa savurmakta tered
düt etmezdi. 

Bende bir, iki demedim, esasen 
Çuartier Latın (kartiye laten) den 
bıkmış: olduğum için, Poissonieres 
(Puossouier) mahallesinde hiç tanı
madığım rasgele bir otele kapağı 

atıverdim. 
Burası sakin, uslu akıllı bir yer-

di ki, merdivenlerde hiç tesadüf ol
unmayan kiracılar gecenin inanılma
yacak derecede erken saatlerinde 
uykuya yatıyorlardı. 

Ben bu hal karşısında hicabım-
Jan yerlere geçiyordtrm. 

Tavuk gibi akşam üstü eve dö
sem de en son yatan ben olsaydım, 

Kapı yoldaşlarımı tanımıyordum 
amma kunduralarının biltün esrraına 

vakıftım. 
ı<.açak şamalı kii:ıritimin ziyası 

"ltınrb nnfan tanıdım. tekrar tek-

u 
D 

Alphorıse Allnis <len 
seriya ırı vidala derisi ayakkabları 
giydiği halde 12 numara keçi deri
si, düymeli potin kuIJanırdı. 

Ait oldukları kapının paspas ü
zerine sıralanmış olan bütün bu ay
akkabıları koridodun zulmeti ıçın
de sanki bana lanet oku_ r gibi 
gelirdi. 

Mesela 3 numaranın iskarpini : 
- Şimdimi döniiyorsunuz? Der-

di. Ayol nerede ise şafak sökecek. 
14 numaranın vernikli kundura

ları: 
Pis çapkın, derdi, gene kim

bilir hangi kumar kavesinden geli
yorsun? Hem d~ha fena bir yerdc'l 
gelmediğin ne malum? 

Ben de utanarak muzlim kori
dorlardan kaçıp giderdim. 

Mamafi otelde benin için tek bir 
teselli vardı: Bar.a bu da hakaret 
etmiyen tek bir paspash. 

Fakat üstünde ayakkabı bulun
madığından değil ha... Bilakis dai
ma, biri kadın, biri erkek olmak 
şartiyle paspasın üzerinde daima 
iki çift ayakkabı dururdu. 

Kadm ayakkabısı, mini mım 
güzel ve zahir daima aynı ufacık 
ayağın hizmetinde idi. 

Erkek ayakkabısını gelince, o 
hiç bir zaman bir kararda durmaz, 
bu günkü yarınkine kat'iyyen uy-

mazdı. 
Bakarsınız zarif 

gün sağlam, bağlı 
ertesi gün yayvan, 
dura olur. 

olur; başka bir 
bir potin olur; 
rahat bir kun-

Fakat işçiliği daima iyidir. 
Erkekler boyuna değişiyor bun

larında işleri tıkırmC:a müreffeh ki
mseler oldukları anlaşı 1ıyordu. 

Acaba her zaman mı değişiyor
lardı? 

Hayır, o kadar da değil... Çün
kü itiyat sayesinde her birinin gü
nünü öğrenmiştim. 

Mesela sağlam kunduralar pas
pasın üzerinde salı ve çarşamba 

@i~D~lfilo ~ö©l®[fl) 

Devlet şurası reisi 
ı\.nkara, 1 

İstanbulda bııJunan Şurayi dev!Pt rrisİ 
i\usret bey hafta sonunda dönecekti r . -
Posta telgraf müdiirii. 

Ankıarıı, 1 
Posta telgraf umum mi.id iirü ay sonnn· 

da teftişten dönecektir . .. 
Genç ressamlar 

Genç ressamlar sergisi 15 ey· 
Iulda Türk ocağı salonunda açıla

caktır. Sergide 130 eser teşhir edi
lecektir. 

daha doğrusu tek bir gecesi mini 
mini kadın potinleri tek başlarına 

kalıyorlardı. 

Zavallı potinler o gece ne fena 
somurturlardı ... 

Bazan onlara canyoldaşhğı tek
lif etmek isterdim, fakat kendileri
yle o kadar tanışmadığımız için 
buna cesaret edemezdim. 

Muntazaman her perşembe ge
cesi küçük potinler bikeslik içinde 
bunalırlardı. 

Misafirperver kadını hiç görme
miştim; fakat onunla dost olmak 
için yanıp tutuşuyordum; ayakkabı-

ları o kadar cana yakındı ki ... 
Günün b~rinde ikindi vakti ka

pısını çaldım. 

Son derece güzel, belki biraz 
fazlaca ciddi, bir kadın kapıyı açtı. 

Evvela yanıldım zannettim; fakat 
potinlerine bakınca rahat ettim: ken
disi idi. 

Gemilerimi ateıtledim herçi bad
abat kendisi için yanup tutuşduğ"u· 
mu söyledim. 

Sözlerimi, sipariş alan işgüzar 

bir tüccarın ciddi tavru ile dinle
dikten sonra, işi kabul edemedi

ğinden dolayı müteessif cevap 
verdi: 

- Doğrusu çok 
y~... Fakat hiç boş 

üzüldüm, Mös~ 
vaktim yoktur. 

Ben ısrar ettim: 

- Perşembe geceleri? 
iki saniye düşündü: 
- Perşembe akşamları .. mı? 
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MACERAlbAR KRAlb~ 
Akıbeti düşünmekte- On gün sonra Plimotta- Hakiki 

huviyet zabit olduğunu izhar etti. 
biz oturuyoruz. Lombozların her 
ihtimale karşı hariçten demir par
makhklarla takviye edildiğini söy
lemeğ'e hacet yok. 

Bir az sonra vapur gövertesinde 
hafif bir titreme, makineler işledi, 
bizim sahih mahpes hafifçe kalkıp 
inmeğe başladı. Arbk gidiyoruz. 

Günlerce hep aynı hal, yanı an
barda mahpus kalmak, bir parça 
hava almak istey;:mi teker teker ve 
muhafızların nezaretinde yokarı çı

karıyorlar. 
Yemek iyi. Vaktimizi okumak 

ve hikaye ile, her şeyden evvel de 
İngilterede bizi bekleyen akibeti 
düşünmekle geçiriyoruz. 

lng-iltereye ve Manş denizine 
yaklaştıkça tedbirler de fazlalaştı. 
Artık göverteye hiç çıkarılmıyoruz. 

Sonra İngilizler boyuna tahlisiye 
edevatını muayene ediyorlar, bilha
ssa karaya ayak bastıktan sonra 
İngiliz neferlerinin sağ ve .salim 
olarak memlekete döndüklerınden 
dolayı diz üstü, çökerek şükür et-

tiklerini görduk. Sonra Alman tahtel
bahirlerinin tevlit ettiği havfii herası 
daha eyi anladık. 

Nihayet Cebelütkrıktan hareketi
ıniziden on gün sonra Plim uta vasıl 
olduk, meger bizim buraya muvase 
letimizden ve nereye mürettep oldu 
ğumuzdan kimse haberdar değilmiş. 
Ne olacağımızı bir türlü tayın ede
mediler, bir haylı muhabereden 
sonra şilmendüfere bindik. 

Bana hususi bir kompartman 
verdiler fakat sağ, sol ve karşıma 
da sünğülü birer küçük zabit otur
du, bunun sebebi de şu: 

Jsviçreli Rolü oynamakla artık 
kurtulmak ihtimali kalrnadğını 
görerek, hakiki hüviyetimi yani za: 
bit olduğumu bildirdim ve kendı 
rütbemle mütenasip muameleye ta• 
'-~ ı.- .. .a. .. ~1- ..... l ,.J .. ,_. , ,...... 't :c:+ eıı r1;nı 

ma tecrübesinde bulunmıyacağıma 
ve bu harpte bir daha İngiltereye 
karşı muharebe etmeyeceğime dair 
şerefim üzerine teminat vermek 
şartile birinci mevkie alacağını söy-

ledi, ben bunu reddedince büyle üç 
küçük zabitle bir kompartmana 

kapadı. O halde bu işteki yagane 

muvaffakiyetin bir az daha sıkı ta
rassuda tabi tutulmakta kalmıştı. 

Akşam karanlığında Portsmuta 
geldik , buradl'I. da ne olacağımızı 
bilen yok. Bizi askeri tevkifhanaye 
tıktılar. 

Burası kafayı çok çekipte yol
larda sızan ve yahut vukuat çıkaran 
neferlerin tıkılıp ayılıncaya kadar 
bekledikleri bir yermiş. Bir ihtiyar 
gardiyanla gene ihtiyar iki muhafız-

dan başka bir mürettebatta yoktu. 
Üç odaya taksim olduk. Odalarda 
eşya namına hiç bir şeyler yok. Pen
cere camlarının ekserisi kırık, deh
şetli bir soğuk var, sobalarda odun 
namına bir şeycikler yok. Bütün 
gün' yemek de vermediler. O kadar 
intizar ettiğimiz akşam yemeği de 

yok. 
İki ihtiyar muhafızı kandırarak 

bir şeyler tedarik etmezsek, acımı
zdan ve sopktan ölecetiı. 

Muhafızlar babacan kimseler, 
derhal ahbap ·olduk, ufak bir bah
~ı'.ş hemen tesirini göster~i, biz on
lara para verdik, onlar bıze dkka
larla öteberi taşıdı, koca bir çay. 
danlığı ateşe koyduk, süt, tereyağı, 
peynir, jambon, hatta odun ve kö
mür her şey geldi. Yiyecek ve içe
cek o kadar bol idiki, önümüzden 
bile arttı. 

Ne kadar da neş'eleudik, bizim 
ihtiyarlar da dahil olduğu haJde 
hepimiz gülmekten katılıyoruz. 

Bize kat'iyyen yunk olan ş-ey
lerden biri~\ alkol aldu~u halde, 

Bir mes'ele daha, ihtiyarlardan 

birl masonmuş, bizim içimizde de 
eksik değ-il. Benim dostum mason 
işaretimi düğmesinin iJiğine yerleş
tirince hemen .sormaş dolaş oldu
lar. 

Saat onda artık dışarı çıkıp g-e• 
zecek kadar serbestledik. 

On birde muhafızlarla beraber 
kabza kavramak talimleri yapıyoruz. 

Ben eğer daha o vakit]ar İn-
giltereden kaçıp kurtulmanın müm
kün olduğuna kani olsaydım o gece 
hiç durmaz, sıvışırdım. 

Ertesi gün büyük rütpeli bh 

bahriye zabiti tarafından teftiş olun
duk, ricalarımızı sordu, bir çok şey• 

ler vadetti, fakat hiç birini tutmadı· 

Bir daha vapur seyahati, bu es· 
nada başımıza tayin edilen İngiliz 
zabitini asla onutamayacağtm içle• 

rinde bir çok izleri bulunan İngi .. 
liz zabitlerinin bu gibileri de nok• 
san değil, ortada hiç bir şey yok• 
ken bana bağırdı : 

- Sen Alman zabiti olduğuıııJ 
söylüyorsun degilmi ? öyle ise btı12 

de layık olduğun muameleyi göre'" 

ceğine emin ol. 
- Efendim, o halde beni rıefe· 

rlerden ayırınız. 
·rsen 

Bir az daha zevzekleııı da 
deMl neferlerden insanlardaı:l , 

o• kı 

ayırır ve öyle bir yere sokarıı:n 
aıstP• 

dünyanın sonuna kadar çıkarrı , 
k 'den '°'11

'" Tehdit yamandı ve es 1 • • bı.1 
ki tüccara olduğunu öğrend1f 7abi
herif bu tehdidi yapabilece 'JJJİ 
atta bir hayduttu. Zaruri seıı 
kestim. 

hareketinden Vapurun 
boş bir tt.-~lif: . . buçı.ı" 

İçiniıde yevmiye L~ı gii:ı:el 
mark verebilen var ~!?'-~~~yatırı] 



sporculugl...ırI 
1sla.hl 

Cumhuriyet Halk fırkası,. mut
lak bir inkıraza doğru yürüyen 
spor teşkil~tı~ızı kurtarmak .v.e 
ona gençliğı ıhya edecek kabılı· 
yeti vermek için spor işlP,rimizle 
yakından alakadar olmağa başla· 
dı. Dedi kodulu bir muhit içinde, 
şahsi ihtirasların çalkandığı bir 
muhitte, sporculuk ruhunun kaY· 
ramamış bir kitle arasında çalış
mak bilhassa muvaffak olmak 

' . . . . 8· h ··.:kü-çok çetın hır ıştır. ız, u mu~ 
lata rağmen fır.kanın muvaffak ola
cağını ümit ediyoruz. .. .. 

Muvaffakiyet için yalnız husnu 
niyet sahihi olmak kifayet etmez. 
Çalışanlar, içinde bulundukları mu· 
hitin birbirine zıt cereyanlarını 
bilmezler, aynı sahada kendilerile 
birlikte çalışan insanların kabili
yeti ruhiyclerini hakkile tanımaz
larsa muvaffakiyet, tecelli etse bile 

' daima noksan ve yarım olur. 
Sporculuğumuzun en evel ıs

la.hı .lazımgelen kısmı "spor telak
kımız ve spor terbiyemiz .• dir. Va
ziyetin kangren olmuş bir uzuv 
halini alması her şeyden evel ve 
ker şeyden ziyade spor telakkimi
zin noksan olmasından ileri geli
yor. Son kayık yarışlarında tesa· 
düf edilen bir kaç hadiseyi naklet
mrk vaziyeti tespit için kafidir. 

Son iki · üç sene içinde Beyko
zun denizcilik sahasında göster
diği terakki maludur. Dikkatle, 
gayreti~, canla ve ha., la çalı:;-an 
B yko~lar kendilerine ~ıymetli 
b'tr mevki ayırdılar' ve g~Tetleri
nin neticesi olarak Bebek koyun· 
daki yarışları, Galatasaraydan fazla 
puvan almak suretiJe ve mükem
ır.el, kıt'i bir zaferle bitirdiler. 

Şimdiye kadar değil mağlup 
olmak, hatta ehem mi) etli surette 
. ıkışD1Bmış olan Galatasaray de
nizcilerinin Beykozun rekabetini 
hoş görmedikleri - zevahirden sar· 
fınazar. muhakkaktır. 

Beykozlu ve şayanı itimat bir 
zatın anlattığına nazaran Beykoz
lu sporcularfn bir fıtası geçen
lerde Bebek koyunda dolaşıyor
muş.. Galataearaylılar, ihtimalki 
:•zanan, bu fıtaya çarpmışlar ve 
uta hasa~de olmuş.. 30 Ağus
tos tarıl~ındeki yarışların yakın
laştığı hır sırada ve aradaki re
kabet dolayısile hu müsade
me Beykozlularda kasti bir nın
ameleye maruz ka1dıkları vehmi
ni uyandırmış v: polise milruca
atle şikayet etmışler. 

Polis, bittabi Calatasaraylıların 
kt yı nazarım dinlemek i-:temiş 

no a . Tk k-
ve Galatasaray denızcı ı - er .anı~-

d b .. k ako1a davet r.dılmış. an ırı ar .. . 
Bu efendi kendini nasıl mudafaa . . . •) 
etse beğenırsınız. 

I>enıiş ki: . 
.. - .Efen<lim. Marmara denı· 

. 'f" k zine Yunan filosu girerse ur · 
doun maBı ne yapar? Hücum eder 
ve Yunan gemilerini tardeder 
değilmi? Biz de öyle yaptık!,, 

Burada Bebek kuyu Marmara 
denizine, Beykoz fıtası Yunan zıh· 
lısına ve Galatasaraylılarda Türk 
donanmasına teşbih edilmiştir. 

Bu sırada Sarı · kirmızı mayo· 
lu iki genç kürekçinin sevketti· 
ği bir fıta Beykozluların duba ı
nı yalayarak geçiyor ve hu sırada 
fıtadaki sarı-kırmızı mayolular: 

- Voyvo~ 
Diye hrığmyorlar. 

l\:lemlcketin yüksek seviyeli 
gen~lerini ihtiva ~den Galata aray 
ramıasını bu mahallp <lelikanlı ... 1 

ve tulumbacı ruhunu ta~ıyaıı in
s~nlardan tenzih ediyoruz. Eminiz 
kı bu adamlar, ta;:ıdıkları renain • ı:: 

mensubu değillerdi. Eger Calata-
sara~·lı . olsaydılar er meydanmda 
ve ımtıhan gününde bir rakibi 
böyle çıplalı.: baldırlı adamların li· 
sanilc tezyif etmiyecklerdi. 

Spor varlığımız içinde bir 
varlık sahihi olan Galatasaray 
denizcilerine tavsiye ederiz, bir 
az itinalı olsunlar. Yoksa kendi 
renklerini tasırnn bir kar. tufevli 

.. "' .ı. " 

senelerin tesis ottiği bir hör met 
mevkiini alt, üc::t edecekler. 

* • • 
Yene 30 Ağustos günü.. Bu 

.sefer hakem duhac;ındayız. 
Zavallı hakem he)eti yarı~a 

giren kuliip mümessillerinin iza· 
catı altında rahat ııefes bile alını· 
yor. Bu murahhas beylerin orada 
işi ne? Mütemadiyen itiraz eden, 
yekdiğerile kavga eden hu adamla
rın hakemlerin mukarreratını onla
rın yüzüm: karşı tezyif v~ müna
ka~aya ne hakları var? 

Bütün bunlar aola"ılmavan 
~ 4 

ŞC} lerJ 

Kozan adliye dai -
resindeki yangııı 

ıc -
Adana gazeteleri Kozan )Ungını hak. 

kında aşağıdaki taf•ilfıtı '<'rmckt<•dirler: 
Perşembe gecesi patla) an silahlar lev

kaladc bir hal "rnkuunu haber veriyordu. 
Rir kaç dakika sonra adlhe daire i '\'a· 
nıııda sesler eşidildi \c )eni ba~lıyan 
)angm, etrafına vetişcn halkm ga}relile 
Eoııdurülerek tar U\ u kiimilen, rnemlekı>ti 
La men }anmaktan kurtardı. )angın ilk 
defa adli}" lıinası ka~ısındaki handa lıu. 
hınan \!elek hanım i ıniııde hir kadın 
tarafııdan gurulnıiı~ vı~ binayı uteşledikteıı 
sonra dh ardan atlayanlarla kö~e başırıda 
yangın neticesini bekli) enler kısmen teş· 
his olundıı. Zabıta tahkikatında faidcli 
olmaya çalışmıştır. 

l angından lıir kaç giin evci yabancı 
Lir kaç adamın <lohıtıkları 1?,urillmüş \e 
vaziyetlerinden şiiphe edilmişti. yaııg ndıın 
sonra bunların ka) bolnııtları nazarı dik
kati celbctmi tir. 

Yangın gaz dol:nıek surctile ika edil. 
mek i tcnilmişti. koprü altında hoş gaz 
tene31e!li, me eleyi tenvir etti. Bu teneke 
Mustafa isminde birisi tarafından )apılmış 
olup yaptıranları şahst.'n tanı\ alıilecct•iui 
ifade etmi§tir. " 

l apılan takibat üzı>rine foillrrderı iki j 

Kadirli de \ c Limi rlı• Ce} harı kıı) lerirıde 
)akalannıı tır. ) angın ui ka ıtııda ml'tlıaJ. 
dar bazı eşhas bulunduğu da anlaşımhtır. 

Paınuk nıalısulü . 
müz çok feyizlidir 

~lemleketimizdı· ihracat emteı.ınızın 
k I) nıetlerinclen birini te~k il ctnwkte olan 
psınuklanınız lıakkıııda gelen malumaua 

d··, enelere nazaran kı)a kabul etıni· 
'her ~ • ı·a· H 

·ecek derecede fe)ı~ ı ır. u ~e~': )ağ-
) 1 t m mevsinıınde )ağdığı ıçm ge. 
mıır ar, a . 

Ad lıntakasında \'e gı•rf!k İzmır 

Taşıra~a 

Birt>cikte S(>ylap 
llırrcikıc ıııııthio; lıir ha,,ı fırtınuc.mı 

ıııııtı.:akip fena IJiı ıulıw t ı kıııu·. bar<lıık
taıı lıo•anırc.'.l"lllıt sidılctlı Ht~ııwr13r , .ı~. 
mıı.tır. 1 >eh ı•tli lop taraknlarıuı andıran 
gL•k güriiltiileri arasında iri taneli dolu 
düşliyordu. 

. Kasa!>4nın şimalinde bağlar yolu ilze
rınde Kuyucak deresiyle cenupta ~e\tiıı 
bahçeleri dert"cinden hucum eden s~ller 
oralarda otliımakta olan iiç )iize )akın 
ko; unu ürükleyerek Furata attı. Bu arada 
sair hap:ıııatıan mada kabye { Birecikte 
bir cin karnn) tarlalarında yarı olii bir 
halde 20 kadar 'ılan liişe i "'uriılmü~tür 
Erte i gün )ağm~r )Rğınışqa '"da a~n~ lıa: 
arat olmamıştır. \alnız sular üzerinde 

nar, incir gibi muhtf-lif ağaç goğdelerile 

..\leydan kapı ı sahilinde bir erkek adnm 
nıı§ına tcsaduf olıınmuştıır. 

Furat 'ine ) iık elmeğr, rengi oı>ği•ın,.. 
ğe,, haq}ııdı. 

:::'ellerden , fırtıııadan • doludan bağ , 
ze' tiıı Vl' fıctıklıklnrın mütı>e~sir oldu<'•ıı 

ı::ı 

ııô' Iennıı•ktcdir. 

KJbı) c tnrl:ı l:ırı muhakkak mahvoldu. * Bir p:ıp~ırı marifetleri - J\ler ıııde 
rum ortodok !ardan metruk olup cemi) ete 

tah' il edılmiş olan kilisenin gümfış tep i 

ve şaıııdaıılariyle diğer kıymetli e~ya ve 
tabakları ve tarihi he) kelleri 'e sair eşya 1 

C'!lnıinin bir odasına nıuhaf117.a edilmek 
iızrc konulmuştu. 

Mubadı'leden kurtulmak için Sıırİ)C 
tahiiyctiııi ilıti)ar f'derek halen .\!ersinde 
oturmakta olan rum urtodoks papac;ı 
• Pavla • nın hiitiin lııı c ya\I oldu(,'11 gibi 
kaldıı dıt,rı haber wrili)or. 

* Boluda erzak fıatları - Bolu pazarı 
crwk alım ve s:ıtım fiatları a~ğıya derç 
cdilmistir. 

Guduk 2i0·300 yazlık 290·300 çakırlı 
250.280 ak huğda) 300-320 kaplıca 150. 
160 arpa 180.200 saman 25·3 mıcı r 180 • 
200 yağ 160·180 )Oğurt 25·30 mercimek 
15.)8 soı'lan 6·10 s.ırımsak 40·50 patat('S 
8-10 zcytın )ıığı 120-140 gaz 40·45 sabun 
ao.100 rezuık uzum 40·60 beylt•rre üzümU 
40.50. 

.11 Ağustos 929 Ticaret 
Borsası fi<itları 

--,---~-~--:-::-:----:-
Aıogari Azami 

Cin~i 

Bugday )üzdı· 
ranJıırlı 

\umu~ak 
Kı:r.ılca 
Siinter 
Sert 
Dönme 
Sert mahlut 
Bulıarlıtan 
Ecnebi 
ÇaHlar 
Mısır 
Arpa 
Mercimek 
Nulıut 
1-'aıulye 
!"ieam 
Kuıycmi 
\ ıılrf 
Uu kilo 
Ekılra Eluıra 
Ekıtra 
Blıiad )Unm~ak 

İki.;ıci 
Sert 

Fındık kalıuklu 
Fıııdık içi 
"'and~ lıofalıına 
kaonıı 

(~·\İZ 
Afi>on J\lalaty 
\apağı 
Afi) On 
Tiftik 
,;QJlak 

K. I'. 1\, p. 

ıs 20 rn 32 

ı~ ıs :m 
15 l:; ıo 
9 Hl 30 

1250 13!?:; 
ı2RO J360 
J l56 l!?JO 

UI 1 tS 

Tayare filoınuz 
Mardin, 1 

Tayare filosu bugün sabah on

beşte hareket etmiştir ve tefyi olun

muştur. 

Tayare filomuz Mardin - Erciş -
Kars hattını takip ederek Diyarbe

kire gidecektir. 

:1.7 Ceset 
Paris 31 [A,AJ 

Matin gazetesinin Cezayirden 

istihbarına nazaran 1feçen gün yl
kılan binanın altından yirmi yedi 
ceset çıkarılmıştır. 

TarröıFe~err 
l'_K_aı_<§l_ok©y k@~ırlYı ttaırnfcene~n , 

Köprüden Kadıköynden Köprüden 
Kadıköyüne i Köpruye Haydarpaşaya 

ı - t•'"l • 6 15 , .., ı·a !:__ - l''"I 

Haydarp aşadan 
J Köprüye 

.s 
= ::!. • ., 

6 15 f 7 (jj ımJ 10 6 15 
7 05 7 ıo 7 os 
7 40 8 10 7 40 
8 ]5 • 8 45 7 55 
8 40 t 9 05 L'l 8 15 
9 . 20 ı 9 50 8 52 
9 55 • J o 23 9 55 

1
1
0
1 

25 $ 11 o.; 11 05 
O:> • Jl •JO 11 40 

il IO t 12 15 12 J5 
12 15 t 13 13 05 
] 3 05 J 13 50 14 25 
) 3 50 • ] 4 35 J 5 15 

14 25 ı· 15 16 10 
15 15 16 16 40 
15 45 16 30 17 J5 
16 10 17 17 50 
16 40 
ı 7 ı;; 

17 50 
l8 25 
19 05 
19 45 
20 30 
21 
:!2 05 

t 17 15 18 25 (" 
~ 17 45 18 40 
• 18 25 19 oş 
• 19 05 19 45 

f
• 19 45 20 30 

20 20 22 05 
21 05 

: 21 28 
23 

• 6 20 

i 8; ~ i 25 
• 8 5.1 
: 9 ]] ('! 
• 9 3:i 
• 9 56 t 10 35 
: ll u 
• 11 48 

ı 12 20 
13 08 
13 58 

: 14 40 
: 15 08 
ı 16 08 
• 17 13 : • • 

1 : 

18 l:> 
18 :-15 

12 
28 
15 

19 
20 
21 
21 38 
23 08 f"'I 

-~-
rı efer >nlnız Cuma. pıız.u, Çar- ("'J ı•feri yapan ,·apnrlar yalnız 

J>c~r.ıb ... Cuma, Pazar ıünlerlni ta· 
liilıf'uen l*'f!'C Ha}darpa~)a ujcra}a· 
ı•aktır. Ramazanın blrind gee.eeinden 
Ba,ramın sonuncu ıe<'eıine kadar her 
ge<'c Haydarpa~aya olı:rayacaktır. 

"•nhıı l(Üıılerj Hıı\daıııa•a)B uğraya 

cııktır. 

l .. J efor )nlnız PB7.artesi, Çar~nıu· 
bu GÜnle.ri Ha)darpa~ayu uM:ra)B• 
<" l.•ır. 

l'"J Seff'ri ,ataız Pazar, Pf'rtembe, 
Cuma günlen Ha,darpqaya uğraya· 

aıktır. 1·aınız Ranıaz.anın birinei &Ü· 

nünden Bayramın aonun<"u günün~ 

kadar brr ı;ün Ha,darpaş•>• uğraya 
<"aktır 

31 Ağustos 1929 kanıhi~o, nukut horıo. i Hatlar 

Nukut 
1 Ingiliz lirası 
1 Amerika dolar 
20 \'una• drahml 
l Alman ra~h~ mark 
ı A\Ull)ll liııl 

20 Ley Ruman)'a 
20 Len Balgar 

Kaırn. 

1015 501015 
208 25 208 

54 54 
49 7" 49 
30 3(l 

24 62 21 
29 75 29 
83 83 

164 164 

Talıı,ilat 

:= ~ r l Tertip (A. B.'" 

; ~l 2 " (D.F.) 
-o 
':9 - 3 .. (l.J) • c 

62 G la a tıılıtelarz D. '\'. 
75 1 tonbul tranıYa) Ş. 

Ribt. Dok. Ant. 
C küdar-Kndıkö" ~u 

. ı F elemek florin\ 
20 Franeız frankı 
2() lıahan lireti 
20 Ku~n Çek blu,·ak 

1 Çtruneti• ıüviyeı 

219 2: 219 
12!? 122 

23 fetaınhul anonim IJ ıı 511 n 
l retU Maden 

J Zloti Lehletao 
2() Dinar Yogusln}a 
20 Belçika Franlu 
1 Pe.zeta 1 pıın~a 
20 lnlçre Frankı 

. 1 Mecidiye 

Çek 

23 25 23 
7 74 

11'.i 115 
301 50 30 

805 '! 805 

Londra l lsterlin 1016 50 1016 50 
l'Iİh)ork 1 türk ı .. Do. 
Pari• ,, :Frank 
Milano 
Bc:-rlin 
Sof ya 
Brükıd 
Amıtirdam 

Claevre 
Praıı 
\il) ana 
Madriı 

\lartnva 

" 
.. 

I.ircl 
Mark 
Le\·· 

Bclga 
,. Florin 
,. l'raak 
,. Kurun 
,. Şilin 

,. Pezeta 
,. Zeloti 

Atioa •• l>rabıni 
Hükrt'~ 20 Ley Kuruş 
Motkon l Çroaens 
Belırat türk liraıı IJin. 

istikrazlar 

0,47 71 
12 13 
911 
2 00 

65 75 

3142 
l 18 
2 ti 

16 05 
3 38 
3 22 
4 2:1. 

36U6 
!?187 

10i3 
27 IO 

0,47 il 
)218 

9 ll 
2 lO 

6587 
342 
] lR 
!? 17 

16 05 
3 38 
3 !?2 
425 

3686 
2187 

Hisse se11edatı 
t:ı:l r~ııınlıı•l 
!: lllüglo itih r t'ıl'lli 
;:.. 011mıınJi Dk. 
ı:_ filli iktisat Dk. 
~ Ticor('f , <' nv' 
,., F..11nnf Rk. 

~ Şirketi Hayri ~ 
_ .. 'IeMclıı 

':-' ffnlfç uporlar An :< An.O.\. )Olu 

.. " .. 100 
~. lıludıın~ıı-Tinru 
., Samııın Sahil 
r.' ~ 1ramvoy 
:::, Türki) e milll ... 
.; lttihnı ,. .... 
CIJ ... 
m~ .. ... .., .... 

ltimnı " 
Şark sigorta 
Bozkurt 
Anadolo ~n. T. 

~ l J t. (mum. 
"\.n Ualya Karand 
· Ar'!lan Çimeıı. 

5: Hııkırkrr .. 
~ 'l ürk kömur M. =-~ Mermer Tatı S. 
: Ha,,. gazı, alektrilıı.. 

istikrazı D. ,·adeli 
DÜ}&ınu muubbede 
lkrami}eli drmir )Olu 
1902 Gümrükler 

95125 95 50 W:JJ .. " tcmc:-tlıı 

.J9Q5 Trchlzati Aıkeriye 

I 
1903 Tertip 
190-l " 
1901 190.i 

l 1908 T-c"rtip 
l!ı108 .. 
1909 

~rhrrn:ıanet .. 

19025 

1 
Csküdar· Kaılıköv 

O bmır mcz.blıa 

~( f~tanhul T. \no 
r; Rilıtim dok. An. ., 

ittihat değirmt!Dcl 
ı.aı ~ark mcrk ecza 
:;· Jıt. Knı pları 
~ Rt'Ji (hali ıasfiye.) 
::, Türk tüt. Aao. 
~ ., Duban Türk, 

Şark dci;irmen. 
Milli. bir a 1\te rıı 

31 5 31 

Z~!Jguldakta 1 _ Çekili):oı:Iar·! 

1 
L0t1clra 31 Zonguldak, 31 

Amele blrliji deniz itleri der-

11ek reisine vilayetçe İften el çek
tirilmiş ve kendisi istiçvıip edilme
te başlanmıştır. 

Resmi bir tebliga göre il',1iliz 
kıtaatı 14 eylıilda Renin tahliyıeııine 
başlayacaklardır. Tahliye üç ay SÜ• 

recektir. 
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1 Türkiye iş 1 
= BClrikC.!!ii ~ 
== == 
;; Sernıayesi: Tediye edilıniş '§§ 

= 4,000,000 Liradır ~ 

j Umumi Müdürlük ı 
1 ANKARA I 
~ Şubeler: 
5 Aııkara Adana Ayvalık lstanbul ~=== 
1- Trapuzon Zonğuldak Bursa Bal kesir ı== 

Kav seri fzmir Gireson lfersirı 
= Sa~un Edermit § 
= l\lüsait mua n f'f ııt. Kumbaralar Kasalar § 

~UllWllllllllllHllllllllllllllllllOllDDllllllllllllllllllllUınrıı111wı11111urııınıııııuıın111111111mı il il 1 11111. llııllllli, 
AdaDar taırlfesn 

Sefer No. 

Pendikten kalkıj 
Kartaldaıı ,, 
B. adadan 
HC)lıeliden 
Burgazılaıı ,. 
Kınalıdan • 
Modadan 

" Kadıkti) ünden., 
KöprG)e \arıt 

1 

6· 
610 
6,2:i 
6.40 

7,23 

10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan mida güalere mahıus adalar hatta 

3 

7.10 
7,30 

1,45 

.8,30 

5 

7. 
7,ln 

8,05 

7 

7,05 
7,20 
7,45 
8-· 
8,15 
8,30 

9.15 

9 

8,55 

11 

9-
9.10 
9,25 
9,.W 

13 

10-
ıo.ıo 

10.25 
10,40 

11,25 

15 

l 1,30 
JI.40 
]l,55 
12,10 

12,55 

17 

14,05 
ı 1,15 
14,30 
14,45 

15,20 
15,40 

19 

15-
15,]5 
15,45 
16-
16,15 
16,30 
16,55 

17,20 

----=2~1-------------
23 ~5 

17-
ı~.ıo 

1 ... ,2~ 
17,40 
18,0S 

18,30 " 
'21,10 
!?], o 

f 1 
Çok parlak def ilmi? . ., 
30 Ağustos gtinü Beykoz deniz-

relı. ana n d h 1 . k ınıntakalann a ma su fit 
\"I'! dı~er paıııu d a· p 

• F.ı • ı . ur.rece t' ır. a . 
şayanı mcmnunı) t>I Hr . 

• . . · · b ~ •nekı ııı:ıhsııl· 

'sLe~~~r~N~o-.-------2-----4------6-----8----ı~o----~1~2- --1~4~--~1~6--~1~8~---2-0 _____ 2_2----2-ı----~2~6----:2~8;;-

cileri'nin karargah ittihaz ettikleri 
dubadayız. Duba~a maruf s~na't· 
kar Cem ve ailesı erkanı, Sadı Bey 
daha şayanı hörmet bir kaç ha. 
nım ve hey var. 

Yarıc;lar henüz başlamış .• 
Bir )"arışın finali ~·akla~ıyor \'e 

kazanmak ümidini hısseden Bey, 
"Qzlular heyecan içindeler. 

muk ıniLtahsıllerııııızın ıı .ı: . .. 1 
lerim.ll'n azami i~ıifadc edeceklenne ~up ıe 
yoktur. 

Memleketimize servet temin edl!n pa · 
muk üzilm incir ve tiitün ve ~aire gibi 

• ' 1 • 

kıymetli mahıulattan başka meroleketımı· 
zin .sebıe yetiştiren mahallerinde ı:le bu 
sene fevkalAde fe, izli mahcul vardır. 

Maamafih bun.a rağmen Ankaramızda 
-ehle fi•tJarı rqaııtteesstif oralara nazaran 
tabı! b ~rece.de d.e;,ildir. 

Köprüden kalkıt 
li:adıkÖ)Ünden " 
l\lodadan • 
Kınalıdan 

Burga2dan • 
• 

He) beli den • 
B. adadaq 
Kartaldea 
peııdiktt•a 

• 
• .. 

7,40 8.l!S 

9.0!\ 
9,20 
9,35 
9,45 

9,10 

9,50 
10,0S 
10,20 
10,30 

J0,15 
ıo,as 

ıı.os 
Jl.20 
Jl.35 
ıı.so 

12,l~ 
lJ.SO 

12-
12,20 

12,5 
ıs, 5 
JS.21) 
13,30 

lS.35 
ıs.ss 

14.30 
14,45 
ıs-

ıs.ıs 

ıs . .ıo 
l'i,5S 

ıs ... 

15,40 
15,55 
Uı,10 
16,25 

li-

17.45 
18 
18.15 
J8 ~:; 

18·-

18,4) 
19-
19,15 
19,30 
19,55 
20,10 

ıs,u5 

19 

l"J 

J!I-

19,45 
20. 
20,15 

190 

20-
20 10 

.. l 

2ı 

1.15 
ı. 

21, o 
-_, 

21,45 

22,50 

22,~0 

('J 
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il 
.. ouiM Brookı (luiı brukı) ilk 

,U "Amerikan VenüıO,, iımin
.eki filmde nazan dikkab celbetti. 

Ufak tefekti. O tatlı çocukluk 
tebııüd çebre1ini hali terketme
mittl• Buna bir de mGıtesna bir te
aaıObO endam ilbe ediniz. Louise 
Brookıun, Mac Larlen (Mak) gibi 
büyOk artiıtler tarafından temsil 
arkedqı olarak intihap edilmesin
deki hikmeti anlarsınız ... 

Geçenlerde bir Franııı filminde 
oynamak üzere Pariıe relen Louise 
Br~olu "Pour vouı,, ıinema gaıe
~ıi muhabirine Holloywood (hollvıt) 
hakkında ıu ıCiıleri taylGyor: 

- Hollywod bir vlliyet ıehri
.,.,. Orada çok konuıulur, çok ıey 
16rülir H ıtnemacıhk edilir. Ora
cla herkuln konuıtufu, hilıb bGtln 
ha1at bir noktada toplanır: 

ılnemal 
"Yorucu teYı detil mil 
Etaıea benim hariçte çalıımak 

haıuıunda vaki olan bir teklifi ~ 
canla bqla kabul edip buray rel
aemln nbebl de budur. Şu 11rada 
... ıı filmin Hollyvvod'da ne kıya
met kopardıtmı bilseniıl 

- Se.U ftlm hakkında fikriniz 
üdir? 

- Bunu lıtikbal göıterecelctir. 

-

Louin Broolu ajır aju konut•- . 
ror ve konuıurkentath bir tebeHüm tludaklannı hiç terketmiyor ... Fakat tebe11Gme1en batka dudaklarını terke.
miyea bir t•Y daha var. Cıgaraıı. 

Cısaraıından derin nefesler çekiyor ••• 
Cııaruını beyaz ucu dudakla rının temaıiyle hafifçe kızarmıtl 

Dennz yDDcdlRzö <dlansn 
Dansta son moda: Deniz hay

vanlarını taklit etmek ... 

INlllYOSU 
- G/Jya"""" banymona. r~r ~ 

geldim! ... Bacağımı bir yengeç .// - ..&.~~ 
bile çlmdlkı.mlyorl..f , 

,--( 

Deniz 

H-.. tuafta • tabiata rOcu ,, lehinde 
hir cereyan hi11edlliyor. Netekim •JIU 
fe)'l clau Hhnetinde de fÖrüyoruz. 

Ş - Acaba kadın mı, erkek mil' .. Beel bir - Bu kıyafette ne mi yapıyorum? Gann-
blr ,.:;! i:z!:e::.~. cereyanı bGıbOtiin b .. ka lJr~:~yı~·,...::e:.;:le::.l~'Ll"Mllll!?WTl!YklılıfJ!Wii!:'=======:::ı =-===="~·~:::u~s:•~ı1t~·~av~,,~··~'~'"'"lw"a111rrıunruuy,-rJd'r'l'lDrıımrnrı~· -.ı~w 

· ··Mtat danı Aleminde "tabiata rücu" 
ınolan yeni rörülmüt bir hadile de
totllr. Şimdiye kadar bu buıuıta iki 
t .. blriaı vaki olmuıtur. Bunlardan hirl 
r.ır.edea ld•••aia, danı hareklbnda 
lmt ve Hir kanatlı bayraalan taklit 
etmeli ıuretinde teeclli etmlttir • Bu 
...,..da tarla kutu rakıı, bGlbGI ralul 
ziluedilebilir. Bundan baıka, Edmond 
Roltand (roıtaa) ın Chanteclair lı• 
mladeki plyeli latiiae moda baliae 

Son zamanlarda dan• san'atklrlan vahtf ormanlarda Amerlkada Va"ftfesa lb B D 
ve denizin dibinde yaşıyan hayvanların hareketlerini .... o ne a on a 
• 4Uit ediyorlar. Meseli ıeçen mevtim eıauıada Parilte nelen bir ayan azm.sn 1 

yolda liakal on iki balet tem•tl ecillmlf, bualann ek- 111 &1 

•elu ldlme1 danılandır. 
ı luaclaa ıonra meıhur 

' claaıı8z l.lclora 
Duoaa (DGnkan) 
tarafından ibda edi
len rakıılar ıellr. 
Bualarda da danı 
edea kadın veya 
~rkek elbiıeden te• 
eerrGt 

.auretf,. 
le tabiata 
rücu eder. 

Duncanın fik-
rince dünyad~ 
çıplak lnıan YD~ 

eudu kadar '6· 
:zel blrıey 
yoktur. 

terlıinde danıazler rorllleri, tebeklerl ve ıalr vahtl 
bayvanlan taklit etmitlerdlr. 

Geçenlerde Pariıte F ollet Berjeret ( foll berjer ) de 
mi11 Lydia Dannery lıminde Londralı bir ıanatldr "De

niz yıldr.s danıı,, diye b'r danı ibda etmittlr.Bunda Evıa 
ve hareketiyle bpkı bir deniz yıldızını taklit eden bu dan 

•Öz, deniıin dibini temıll eden bir dekor liniinde rak• 
setmekte ve yefll 
tenvirat ıayeılnde 
artiıt bpkı deals 

içinde oynayan bir 
deniz yıldmna benze

mektedir. BerUnde de bar-
larda La May iımlnde bir kız ytlan 

danıları yap mrktadır. Bu rakıı
ta bOyGk bir ıajbet kazanmıt 

br. 
Budapeıtede "Solu· 

can Danıı ,, 
namiyle yeni 

mit ve wayri 
bedii olmasına rat· 
men :halkın çok 
hoıuna gitmlftir. 

Son zama.-larda 
danalara fazla cam-

bazlık kanımıfbr. At 
cambazhanelerinde oyunlarının 

Onun için kendiıile birlikte ıahneye çıkan danı<Szler 
poliıinia mOm•aata.aa ujramamak için ıadece vucut
lanıun mahrem yerlerini kaparlardı. 

dOftiijilnO rBren cambazlar danı 
atrenip danıla cambulıtı birleıtir mekte, bu 
•uretle MD'atlanna revaç temin etmektedirler. 

Kış şiddetli 
"' , olacakmı? 
Bu sene ltıpn tiddetli olıcatını bir 

refikimiz yaz~· Onun Ozeriae matbuatta 
bu habere dair a'l'lünakaplar bqlamıı idi. 
ueathane müdünl Fatin B. bu b111uata 
liyor ki: 

• - Abdülfoyyaz beyin bana hitabeden 
razısım okudum. Fe)'Yaz beye çok hilnae
tim vardır, ilmi bir meıeleden bu kadar 
JDüteeeeir olacaklarını bilseydim, kendi 
fikirlerini iltizam edecek ıekilde beyanatta 
bulunurdum. 

Filhakika Abdülfı yaz beyin makalesi 
çin il.mi bir eaasa ie at etmiyor dedim. 

Halkta bugi.tn ilim lehine bir kanlllt 
buaule g lmektedir. Fakat halka böyle 
neşkük ve hiç bir hükınü ilmi}e merbut 
olmı~an meeail ilmi hU" mesele haline 
.söylenir ve halk yarın biınııD ademi VU• 

< 

kuwı müşahede . . ederse,. yeni. teeuüe et· J Diğer bir kısım hüküm de ihtimall 
miye bqhyan ılım lebındekı kanaatleri hükümlerdir. 

eanılmıı olur. Derecei ihtimali zikredilen bu nevi 
Şimdi Feyyaz beyin bu yeni ve bana hükümleri de hükmü ilmt meyanına ithal 

bitap eden makalesine ce'1ap vermek ederiz. Bunlardan maada badiaat hakkın· 
mecburiyetinde kaldığım için milteeeairim. da verdiğimiz hükümlere ilmi mahiyet• 
Müsaedelerile iddia ettikleri mesele hak· iınat edemeyia. • 
kında kanaat ve noktai nazarımı anlatı· Bu 

. lene ve yahut her hangi bir sene-
yorum. 

Feyyaz beyin makalesine neden ilmi 
demiyorum ? Bir hadiıenin ilml olup ol • 
llllllWınıa aebepleri nedir ? 

Bir hadise gayrı kabili ret mebadiye 
irca olunabiliyoru o hüküm bir büıı.mü 
ilınidu. 

Bir kwm ilim daba vardır ki. iıtati .. 
tik illerine müessestir. Sebebi malılm ol· 
madıiı halde iki hadiıe arasında mOate· 
nıiren bir teıvafuk vardır . Bu tevafuku 
nazarı dikkate alarak, hadiseler arasında 
irtibat buhuıdutuna ilmi htik!im \'t1rile • 
bilir. 

nın abvalı bavaiyeai hakkında verilecek 
bir hükiinı, bu •yd1ğımız ilmi hllkilmler 

meyanında dahil olmadığından dolayı 
Feyyaz beyin beyanatına gayri ilmi de
miştik. 

Esası hadiseye gelince, bngün .wmı 
cevviye ilmi yilıde doksana yakın ve da

ha ııaıın fasılalara ait bir hükUmdo bulu· 
nulacak eaasata malik deAildır. 

Uzun f11~dal•ra ait cevVf bir hükfüQ 
vermek esasını teokil edım -bazı devrelere 

geliQqe; l>ul\l&tdım eQ mühimmi güneıin 
lalrcleri11in tahav\·ııJat mesel11•t hr 

~ . 
..Zeppelin,, baloaunun muvaffaki1et· 

li aeferleri üzerine kabili ı~vk baloD· 
lar moda olmqa baıladL 

Hiç f\lp~e yok ki kabili sevk 
balonlar iıtikhalin hava nakliyatında 
uıühim bir rol oynayacaklar. 

"Zeppelin,, balonunun Amerika se • 

.8uı hadiaat1 arziye ve semaviye bu 
lekelerin tahavvilllbrıa tabi olarak bir 
tevafuku tam halinde bulunuyo:lrr. Dijer 
bir çok badieat ta vardır ki bunların gü
neoin lekelerile bir merbutiyeti anlqıl· 
mak la betaber milteraftk hiç bir ..ıha 
göltermeder. 

Eeuen günewin lekelerinin deneti Tll 

bunuu keyfiyeti teıiri henüz ilmen iab 
edilmit bir halde delildir. 

Şemain lekeleriyle yajmur, kurakhk 
ve .. ire gibi hadiaat araalnda yapılan bir 
çok mlll8hedat ve mukayeuta rapalD 
biç bir tevafık buule gelmemiıtir. 

Yalnıı bulunan küçilk bir netice mın· 
takai hariede derecei hararetin senevi 
miktarında onda yedi kadar lekeye tabi 
bir tabanfll görlilebilmiıtir. Bilhassa fu• 
raıını kaydetmek isterim ki, arzın yalnız 
hır kıtuındaki hadisatı, meseli Anıdolu
daki kuraklığın 1tıbebini güneşin le.teleri· 
ne raptetmek hiç bir ilmi uaulle kabil 
telif detlldir. 

Gilne,ln husule getirdiği kuvva11 tabii 
yeyi ıematen uıatılan ve arzın her hangi 
biı noktaıını dOrtülen bir değnek gibi 
tu1vvur etme1' bugünkü ilim ueullerine 
uygun değildir. Hülba, Hnümüıdeki kıııa 
fazı. olacqını tiaıclidea keatfrıııe" QıQaı· 
kiln delildir. • , 
Her•Un:B ••hlla 

e: w F 

yabatı Müttehit cttmhuriyetlererde Al· 
mantar lehine kunetli bir te.eccüb 
ur.andırmııtır. Kabili IHk balonlar 
bilba11a Amerikada bUyük bir alAka 
uyandırmaktadır. 

Dercettiğimiz resimde görülen 
kabili sevk balon Amerika Ayan Aza· 

sından birini Kapitol binaıına ;.tir
•ittir. 

Ayan izaaından birinin kabili 
aevk balonla vuifeli batına gelmeai 
dünyada ilk defa görUlmtıı bir vak'a 
dır ve bu vak'a bittabi ilk defa oı.. 
ark Amerikada görülmektedir. 

.:.-;-.ı:mım-...... cıatılık ................... ::,, ""'~ 

FC>togra~ makl~esl 

Çays·tessa 1, 4, 5··10xl5 kıtasında 
Mentor Refleks bir fotograf maki
nesi satılıktır. 

Görmek ve pazarlık etmek iiteyenlerln 
hergiin saat 12-14 de kadar matbaamızda 
Kenan H;asip beye mfiracaatlan. 

.:ı.-;;;;;T:".:it";tfPJillll;9ıl.~;;ı.•.;;-•;H•---~!llMll· 

.......... , ......... .J:ı:: .... - .... m .......... • • • • •• •• • • •• • ........................... 
2 inci kolordu satınalma komisyo 

nandan 
Mevkii Erzakın cinsi Miktan UıulO münabM 

Suııtır~k Ekmek 89,332 Kapah zarfla 
Balıkesır Buğday 180,000 ) Pazarlalda 
2. K. Umum ) 360,000 ) Kapalı arfla 
mevkii için ) Yulaf 1,470,000 Kapah _,.. 

Cinı ve miktarlariyle mahalli teslimleri ballda y~ er.w 
ıniltenevvia 15-9.929 Pazar günü saat 15 te lhaloi kat'ıye-1 iara JP
lma~Atmdan taliplerin meık<lr ailnde Bılıko•lr~o 2 K.O. .... .-~;.~ 
l<orııls ·onunll ınilr11catıt.la.•• 



Aslferi müna· 
lf asa il•nıari: 

f ..... ;:;.d:khd:.''i::·M:·;~kii;ı··:;;~ 1 
J _ komısyonundan: 
······································-················· 
E lisilcleki kttaatın ihtiyacı olan EUıek kapalı urOa münakasaya koııınuttur. İhalesi 

9 • .,ıoı · 929 pazartesi günü sut 16 da EJ1zia de ı skeri eatm alma komis} o· 
aunda ,apılacaktır. Taliplerin El&ıix deki meıldlr koaıilyoua muracaatları. }5 aea biat yağı ayrıca kapalı zarna ııı ınakuaya k~nmuıtur. Mahalli teslimi p.rtna· 

mede muharrerdir. ihalesi 10 eylül 92CJ ealı Jilnfl ııaat 15 te Ankarada merkez 
eatıulma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin prtnamesin.i ~ornıek üzre her gün 
Ye alnakuaya iıirak edeceklerin o gün o ... ttan evvel t.eklıf \e teminat mektupla. 
nm makbuı mukabilinde Ankara merkn •hD alına komısyonu riyasetine tevdi e"le-
meleri. J 

l50ten hatif benzin ayrı~ kapalı_zadla_munakasaya ~o~mu~hır. Mahalli teslim 
prtnamede mu~rrerdar. Iha eıı 9-eylilt-929 ~zart.esı ı?tinu saat 15 te Anklrada 

m•ka ..ıın alma komıayonuoda ya~cak!ır. 1aliplerın ~rtııamesini görmek ü 
her g1a mtbıakuaya iftırak edeceklenn o gun o saatten e~l"l teklif , .e t . zre 
tupuım makbuz mukabilinde Ankara merkez satın alma komiS)'Onu . eıntı~at mcdk: 
eylemeleri. rıyue ıne tev ı 

A fyoa clemir yollan haagarlannın iki derununda inp edilecek bet d" . . . on osemenın ın· 
fUI bpelı aarfla münakasaya konmuştur. lhalesı 14-~ylül 929 t .h. d"' 

\ 
· k · d · an ın e saat 15 te 

• 'fodada akerı 1&tın alma omııyooun a )&pılacaktır. Şeraitini ö k . l k . 
yoDuaam görebilirler. Taliplerin Afyondaki meıluir koınis ıı; rm~ ısteyen er omıt-

D eaialidelı.i kıtaatın hayvanatı ihtiyacı olan kuru m K ~ona ı;;:ra~tları. 
•uttur. Ibaleıi 10 . Eylal · 929 salı gtinü saat 16 dapa 

1 za~ münakasaya k~n· 
)'Olluada yapı1aca)Lbr. Şartname sureti ko · a askerı satın alma komı• 
IDeeiai ...aırmek Ozre komiayonumuza mkısl~onumuz~a. mevcuttur. Taliplerin şartna· 
.._... e" ve te ıfnamel~nnı · l · I arta -a •eak6r komisyona muracaatl · verme meyen erıo ıp · 

rrı. M .._ Menemen, Kırkağaç ve kasabadaki k . 
... 11 ... ya konmuıtur İh ı . 

1 
ıtaatan ibtıyacı olan Un kapalı urf1a 

nila allcer; utın alma kom: a esı l . Eyhll . 929 Çal'f&mN günü uat 12 de Ma 
fizre kOIDiayooumuu ve t ~f ~nunda ~a?ılacaktır. Taliplerin şart'.lame suretini görmek 
miayo~ muracaatlan. e ı namelerını vermek isteyenlerin Manisadaki mezkiir ko· 

M anıaa ve civarındaki k . . 
konmu§tur , Jh 

1 
. ıtaatın ıhtıyacı olan Sade yağı kapalı zarfla milnakasaya 

Ntın alma komiı on~ı~sı ll-eylül-929 ça~mtı.. gflnü eaat 12 ~e. Maf!iYda a9keri 
görmeleri ve tekir~ ~a .Y~pılaca.ktır. ':f alıplerın prtna~e sure.tını komıayonamuıda 
vermeleri. name erını temınatlanle beraber Manıaadalı.ı mozlı.ür komisyona 

D iyarbekirdeki kıt H . . k l aaaıın ayvanatı ıhtiyacı olan arpa kaııalı mrfla münakasaya 
aake/ou muştur. İbaleai 12 · oyllll • 929 per..,mbe ıünü saat 14 te Diyarbekirde 
k--:~v &atın alma komiıyonunda yapılaCaktır. Taliplerin Diyarbekirdelti mezkur 
-Jona muracaatlan A ~k~ri ihtiyacı icia 2so ton lavemarin kömUrn aleni munakaeaya konmuftur. Iha • 

..mı:: 19-eyl~·.929 ~qenbe günü saat 14 te komis)onumuıda yapılacaktır. Taliplerin 
. • ıuretıaı koD111yonuuuizdan almaları ve f811namedeki tanda teminatlarile ko-

m11yoaa mflracutları. 
Q rda ÜdiJaeı ~ ~ • 9 • 929 lalı güıaü laat 14 te 80,000 fermejüp pazarlılLla alı
illale ucaknr. Taliplenn prtname, ( numune ) lerini komiıyonumuzda görmeleri ve 

uatıada prtnamede yazılı olduğu gibi teminatlarile komisyonumuza muracaatlan 

K 0•~ ~rtaatın ihtiyacı olan yerli malı pirinç kapalı 7.arfla münakasaya konmut-
raa, tu.r. •• 29 • Eylül .. ~ ~ giiôö saat 15 te Konyada a•keri u.tuı alma ko-

1 N ,.,.ıac.kbr. Taliplerin Konyadalli meahr ll~ota aaGracaaıJan. 

o 
,!!22 ı ICeteıa tohumu 
7UUU : Barçak 

.._:en tatbikat aıe~te.bi güvercinleri için balada cioı ve mikdan muharrer iki 
7• aJ11 ayrı iki flrtDamede olank Ye aleni münakQa ıuretile aatuı alına· 

cUtır. ~ilnab•l~n S. eylül · 929 ~ gilnü1Ut 15 30daHarbiye mektebi yemeki 
~en önilndekı Milnahaa mahallınde icra kılına~ktır . Talıplerin prtnameler-= mahalli mezkürdaki komiay~ ve iftirak için de mfiııalwa mahallinde bam 

•mmalm l.llD olwaur. 

Odma 
Çeki 

••• 
1000 : Topcu atıt Meır.tebi itia 

IOO : Mdepe Liaai p 
400 : Meaaba Taburu için ..,,. .... 

_. olarak~ bttualannd& mıkrarlan mabaraer 1900 çeki Odun bir rt· 
Çarpmm lflatl -t 1~ aıfl·~ ... ınnaki. fıatın gali görülmesinden 4 . Eyldl • ~ 
lllJllcla puarlıkla 1&tıD alı • llubıya Mektebı yemeklaaneleri önfladeld mahalli maluıı
Te iftirak içinde pu&rhll D&ca~. Taliplerin f&l'ınameıi için komiıyooa muracaatları 

..... 
Kilo 

50000 ı 
4000 ı 
4000 1 

3000 

Dl& inde hazır buluamalaıı il1n olunur. ••• 
Topcu ahı Mektebi ile csıceı taburu . . 
Maltepe liaeıi için 1Çlll 

GOlbane Hastanesi için 
Halıcı oğlu lilelİ içia 

~ela maballerile hizalarında mikdarlan muharref 61000 L"J r_ • 

1·1929 Çar nh. ünü ,., 0 oJSm&Dın bir tart• 
D&mede olarak 4-Ey u · şa g .... l4,30 da Harbiye Mektebi emekbane-
leri önilndeki mahalli mal usunda pazarlık! satın alınacaktır. Taliplerin .. ~ · · 

. . k . ın de .... ,..lak L- ~ name ıçın 
komhyona müracaatları ve ııtıra ıç r- ma-llinde ham bulunuJmuı ilin 

ol11Dur. 1 ~---

A 
ıkeri Mektepler iinç Münakasa ve pazar ığa konulan 7.....w kilo Yerli Pirincinin 
fiatı gali görüldiığı.inden tekrar F azarl'.ğt .. 4 • ~ylal · ~ Çaqamt,. günü nat 

15,30 da Harbiye Mektebi yemekhaneleri önundekı mahalh mah11u111nda icra kılına
caktır. Taliplerin p.rtname için komiq}onuınuza mvracaatları ve ıttirak içinde puar 

lık mahallinde bul1111au.ları illn olunur. 

İkinci kol ordu satıııalma komsiyonundan 

İ kinci kolorduca bütiiıı malzemeai müteahhide ait olmak üzer~ iki pavyon İnfllSı yir. 
mi gfln mildd11tle aleni münakuaya konulmuttur. İnşaya tal~.P olan~r ıartname ve 

PUlnlarıın görmek (Uere 2 ci Kolordu inpat heyetine ve pey su~ek uzer~e Eylülün 
7lnni birinci Cumarteai günü aaat 15 te 2. Ko. satın alma komısyonuna muracaatlan. 

Üçüncü kolordu satınalma komisyonund::l 
Ji'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••d•u•'k(.ih. ~ ıtaat ihtiyacı için 1157459 kilo Kuru ot pazarlık ıuretile mubaya!l e ece ır. . : 

leei 4-9.929 Çarpmh. günü saat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin tutname1ını 
CGrıneleri ve prtnamede yazılı olan tekildeki teminatlarile komiıyonumuıda hazır hu· 
hınınalan illltı olunur. 
1( ıtaat ihtiyacı için 8950 kilo lmnm domatea pazarlık ıuretilt mubayaa edilecektir. 

lbaleıı S Eylül 9"ı9 Peqenbe günü saat 14 te icra edilecektir. Taliplerin eartna· 
:=ini iı rmeleri ve prtnamede yazılı- olan tekildeki teminatJarile komilyonumuıda 

ır bulunmaları ilin olunur. 
(( itaat i ~ th .. cı için 150 çeki ~un, 32000 kilo Yulaf ayrı avn pazarlık ıuretile 

rnubavaa edil .. ektır lhal,.sı 5 · Evla! · 9"l9 tarihıne mileadif Perşembe günü 
lllat 14 te , r.a edılecektir. Taliplerin p.rtD&Dleaini görmeleri ve fU'lD&lllede yazılı olan 

deki te'111inatlarıyle koaıilyonumuzda banr bulun• arı ilin olwıur, 

Pazarte~ı· l KD A ""I " ~' ' 

Ş evket beyin molla Hasan zade Ah· 
. met efendiden borç aldığı 1600 
lıraya mukabil birinci derece birinci 
ııra ipotek irae eyledigi Boğaıiçiude 
Kuruçetmede Yenimahalle sokağında 
cedit 24, 26, 28, 30, 32, 26 . 1 nu· 
maralarla murakkam beı bap hane 

bo~cun verilmemesinden dolayı indel· 
m~yede iki bin yuz lira bedel ile 
!-~ıbı uhteıinde olup ihaleı kat'iyeRi 
ıçın on beş gun müddetle mlızayede· 
ye konulmuştur. Hududu: Tarik, ma· 
dam Fofo Arhiyoloyido, Seher hanım 
menzilleri ve Ktr sokağı arkası Mu· 
s~vi .kabristanlı ğL ile mahdut dörtyuz 
yırrrlı beş arşın terbiinde araziden 
400 arşın terbiinde bet bap hane 
mütebakisi Kır sokağına methali 
ıetli arui vesaireden ibarettir. 

Evsal ve mil§temilitı: Kısmen 
zemin ve bodrum katları kagir f ev· 
kanileri ahıap bulunan haneler yek· 
dil•rinİD arkasında bir ıırt üzerinde 
olup caddeye nazır cedit 32 numaralı 
hıutenin cümle kapııından gjrildikte 
Uıttı kapalı tariki bas makamına ka· 
im olup kıımen ivicaçlı kıamen sola 
Te kıımen uta Ye kıımea düz taf 
aralıkları takip edertık tabmiaen yltı 
ayak buamak tat merdivenle beıinci 
buıeye kadar giailir. Aydınlık almak 
için pencereleri bulunan mezkur 
merdiven üzerinde bulunan itbu lla· 
nelerden cedit 32 numaralı birinci 
hanede bir kısmı ydkllt ve delaplı 
biri phniş i diğeri içiçe olmak üzre 
bej oda odun ve kömürlük ve ilci 
heli ve bir sofa bir aralık mermer 
musluklu alaturka ocaklı ve dolaplı 
mutbah ve geçit mahallini ve aaireyi 
havi elektrik tertibatlı mahiye on beş 
lira icarla madam Praşkova kiracıdır. 

BCVCK 
Tayyare piyangosu 

YEDiNCi TERTiP 
lklNCI KEŞIDIE: 11 Evt..CLDEDIA. 

BCVCK iKRAMiVE: 
35, 000 LiRADIR 

AVRICA: 

18.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOıirahk ikramiyeler ve 
1 O.Ooo liralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,~ 

numara kazanacaktır. 
30 000 Ura kauaaa 9924 numuah bUet: Ltaab.ıl, Ankara, 

Trab:eoa, bınlr ve Turptluda. 
18 000 Ura kazanan 30811 aumuah bilet: lataabul, Edinae 

.ls.tr, Acıpayam ve Samıuada. 
lS 000 Ura kazanan 33166 numarah bilet: lstaabul, Haymana, 

lzmir, Ôdemit ve Samıunda. 
12 000 Ura kazanan 12759 numarah bilet: lstaabul, hmir, 

Çanakkale ve SamıundL 
10 000 Ura kazanan 3257S numarah bilet: btaabul, Buna, 

çel, hmir ve Oımanelide Sablmıtbr ... 

1 

Şehremaneti ilanlan 

Şiıli maılak toeeel 
münakaıuı 

Şehremaaetiaden: Bedeli 
keffi 131782 lira 6S mı 
olan Şiıli Mulak ....... 
park olarak intuı kapalı sarf. 
la münakasaya konmQfblr • 
Taliplerin k.,if evralwaı .... 
melı: ve .. rtname almak için 
her gün levazım müdürlüpe 
relmeleri teklif mektupları· 
nı da iUle ,Ona olan 23 eylil 
929 pazartesi fiinü saat on 
beıe kadar mezktr: mldürlife 
vermeleri. · 

Ş ehremanetindea: 8ede11 
keıfi 14817 lira olan~ 

köy köprüsünde yapbrılaoak 
4 kiıe kapalı zarfta miiaaka· 
uya kollllluttur • Taliplerin 
ıartname almak ve kqif .wra
kıaı rörmek içiD her sin ı. 
vuım müdürlütüne ıolmelWI 
teklif mektuplanaı da İMie 
fÜllÜ olan 16 e1lll 929 plUI' 
ertesi günü uat 15 .. bür 
mezkür müdürlüh vermeleri. 

Tariki has taş DJerdiven takip 
edildikte cedit 30 numarah haneye 
tesadüf edilir. Evsaf ve mUtemilltı: 
Bir methal alaturka iki heli bir sar· 
nıç guıulbane mahaJJerini muhtevi 
mutbah diğeri muthah ittihaz edilen 
zemini tahta ve biri dolaplı iki kilar 
ve biri cumba tahnitli bir kısmı 
yüklü ve dolaplı yedi oda bir sofa 
bir koridor olup alt kısmında Ahmet 
efendi 5 lira üst kısmında maranıoz 
Timistokli 7 )ıraya kiracıdır. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
Bahçe kapıda dördüucü vakıf hanın zemin ~bnda 12 • 4 No. K z tariki ha merdiven takip 

edildikte cedit 24 nuraualı ıtGUnoU 
hanede zemini taı dötelı mermer 
musluk m thll berinde zemini tq 
mutfak JMhallı bir kömürlük bir beli 
bir kıamı iç çe biri kuçük altı oda 
} ilk ve ıusulbıneyi muhtevi bir ıofı 

matadet: 4 Eylll 929 Çar;amba günfi Aat on dart buçuta kadar. 
Sıcaklara karp 

Hafif giyinmek itin 
v_e sai.reyi .ınuştomil olup mahiye beş 
lın ıcar ılı 1 e müıahare suretile 
Vehbi efendi kiracıdır. 

. K~a .tariki bae tat merdivea t.a· 
kıp . f'dıldi,kte dördüncli hanenin müş· 
temılatından demir parmaklıklı hır 
o~unluk mahalli olup Ultünde uma 
hır oda onltnde zemiai tq koridor· 
dan kır sokatına medbal ve iki kı· 
sı•daa mürekkep setli ufak ana ve 
111.Utır knri-run üzerinde ahpp ka· 
pı•ın~ UttUnde 36 numara muharrer 
mezkür dördüncü haaeye girildikte 
Zeflliai taı dö!}eli harapça dir ocak 
ml)ıalli Ye mermer musluk taıını 
muhtevi olup, bır heli ve bir komttr
lük üst katta hır eofa üzerinde iki 
ylik ve hır dolap iki .oda vardır. Mez· 
kür sofanın iki ılıl'ı duva)arı kigir 
tavanı loltodur. Bf'§ lira icarla Muı· 
fa Çavuş &aldndır. 

Keza tarıki has tat merdinnden 
24 ayak bauaıak!a çıkıldıkta cedit 
26 numaralı beşinci haneye girildikte 
zemini çimento koridoru mubteYi laf" 
lık üzerinde alaturka ocaklı bir mut· 
fak iki odtl bir heli barice methali 
hulu?an koridor Uıerinde bir aamıç 
ve hır ybk vardır. t st katta bir ıofa 
iızerinde bır yüklü ve buyuk bir oda 
daha. ltıtlt besik ortülü çatı aruuı• 
dan ıbarettir. Mahiye on lira icarla 
Tanaı efendi mütahareten kirahdır. 

Fevkanileri ahtap ve mutacı tamir 

~*'t ~a~ haıı nin tamamı altı bin lira· 
. ır. thrasına yUzde beş zam ile ta· 

bp olanlar ve daha zidade nınliimat 
almak • · ı . . ~hyen er kiymeti mubamme· 
nea~n!n )'(llde oa niabetinde ak· 
çeaını ve m . 3789 d pey 
ıını mua . oay• numar .. 
· taahibea İstanbul Dördttacü 
ıcra ıaemurlutuna müracaat etmeleri 
ve 19 • 9 • 929 ta 'b· d 16 n ın e aaat 14 ten 

YA kadar ibalei kat'iyen yapıla· 
~ajınekildanh mUıterilerio biaat veya bil· 

e azır bul al · unm arı ıllıı olunur. 

Yirmi gün müddetle ilin edilen balada muharrer emlikin pa
zarlıkla kiraya Yerilmesine Encüment idarece karar verilmiıtir. 
Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait talep
lerini dermiyan eylemek için latanbul Evkaf müdüriyetinde valcaf 
akarlar müdürHltone müracaattan ilin olunur. 

Enaf ve miiftemilib hakkında malumat almak isteyenler miiza· 
yede odasındaki ecri misil raporlarını okuyabilirler. 

Vakıf akôrlar 
môdôrlôQônden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
Bahçekapıda dördtlctl vabf hanın aıma kabnda 18, 29, 35 ve 

birinci katında 27, 28, 36 ve ikinci katında 4, 37. 39 ve dörcUiDcll ka· 
tında 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 numaralı odalar • 

Müddet: 14 Eylül 929 Cumartesi günü uat on dört buçuga kadar • 
Yirmi ıüıı müddetle ilin edilea balida muharrer emlakin pazar

lıkla kiraya verilmeailae encümen idarece karar verilmiıtir. Talipler 
şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerlai clermi· 
yan eylemek için latubul evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar müdür· 
lüğ(ine mür caatlan ilin olmaur. 

Evkaf ve müıtemilab hakkında mal6mat almak isteyenler müzaye
de odasınd•ki ecrı miıil raporuau okuyabilirler. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Guraba hutaneaine Lüzumu olan eczayi tıbbıye kapalı zarf UID

lile ve gaz bezi ile katlc:üt ayrı ayrı aleni münakasaya vuedilerek 
EylOlün on sekizinci Çartamba günü saat on befte ihaleleri icra 
edileceğinden talip olanların şeraiti anlamalı: üzere laer pn leva
zım idaresine ve ihale günü de idare encümenine milracutları. 

Nafia fen mektebi 
müdürlüğünden: 

Mektebin bir HDelik ( et, ekmek, katar peyniri, kuru bamye, 
kayaı, DlfUla•ı ile ıebze ve kok kömlrünün 26 Eyl61 929 Perşembe 
günü saat 14 te kapalı zarf uaulile mlDalcalalan yapılacatındaa ta
liplerin gün ve 1Utinde mektepte komisyona gelmeleri. 

Bakır klyOnde berat f'abrikalannda imlltı harbi ye + Jltambal •ta-ime komuyonundan: + 
••••••••••••••••••••••• 

k 
İki Ye iç tonluk cıc adet aru6s 11 - Eyhll . 929 Çupmb.. gUnfl paurlıkla •• 

Ban a muamelatı ,.. edilecetJDdea talıp olanların mezkOr günde teminatlarile beraber AnlreMa 
ve kasalar icarı ~- •Wı al1111 komilyonumVm•raoaetlan •e tartaameaiuı ıörmek ...., ......... 

!:••••••••••MMfiit~·p koaaiayoaa • ...- eylemeleri. 

Yılım 

14 lira 60 kanıtla 
BiR KOSTOM 

BiR ŞAPKA 
BiR GÖMLEK 

VE BiR , 
AYAKKABI 

-
~ 

Gmeuc 
fabrikası ~ 
m61tabteminioden 
dokuz da d6rdü 
~-·=--.. ...... .,.· 
;-·~-... ,,. -·- .... .:: .. .-~ 
ber1'aldc ·-, .. ••-eder. •• • -

Yola Qlunaldan ..,,.. Wr .. 
...... clerbatır ...... 

GiDetıe 
Teferruadı .,. ..-.ıa 10 .... 

bari .Uk ..... Wr ...... .. 

y ............ .... 

3 p....U IClber mıhmlu url pnll 
1uspo ı.iuU. bir llk6r .,. .... 
fahrikauuD .art taieelı ki ..... 
ucu aatıltcaktır. AticWd aclrdle •le 
noaat olwımuı. MAX GOEDICKI. 
BERLIN NO. 55MarilDbmpntr.10 > 
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~ . Osm nlı 
30 Nisan 1929 
Mevcudat ve matluhat Düyun at --

Isterlin Sh P. - - !sterlin S h }'. 

5.000.000 - - Sermaye 1 ffiye · ııenetlerinin tesviyesi talep edilmemiş olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 

, Kısa \'&deli annslar ve rüporlar 
2.Q16.083 ]() 

951.147 6 
11 

lf 

l"iaamnamei dahili mucibinct: ifraz ec!ftenihtiyat akçesi 
~levkii teda\ ulde bulunan banknotlar 

10.000.000 
1.250.000 

488.263 12 9 
Ul.807 10 6 

12.060.306 l 2 
3.275.763 14 ıo 
2.331.423 9 3 

584.1 i2 18 11 

Tüaail olunacak senetler 5.372.021 
Cüzdanda me,·cut kıymetler 2.937.830 

15 
16 

-
,) 

GürUldtiğUnde ödenecek senetler \'e vadeli senetler. 
Alacaklı hesabı cariler 

Borçlu heıısbı cariler 
.Hehia mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul maller ve mobilya 
\!Otefmik 

-

7.120.390 
3.42:W60 
2.33Lı23 

665.5.)5 
214.224 

30.231.737 

3 
7 
9 

11 
~ 

' 

7 

il 
5 
3 
8 
1 

8 

\adeti bonolar ve hesabı carile 
Kabuller 
Muteferrik. 

30.231.7 i 7 8 

Umumi Müdür 1' Umumi Müdür Muavini 
A. H. Reid 

Kuyuda muvafık olduju tasdik olunur 
Muhasebe Şefi ve ikinci Müdür 

E. Hadler De Sorbier de Pougrzadoresse 

Adanada Taksitle Satilk Emlak ve Arazi 
Mevkii Cinsi Numr.rası Meıahası Teminat 

Hızırilyas paıa dairesi Zemininde iki bap mağaza 22 1 metro 
arsa 741 
bina 652 

Sen elik ican 
Lira 

1100 500 
ve bir medhal fevkani 1 oda '~4 
1 kite' 1 koridor ve arka· 
sında arsayı müştemil bi· 

26 
2 

Sisli pqa dairesi 
,., anan 1 ·3 bi11eıi. 
P,hşap depo 21-23 

29-31 
20-18 
10 

• • " 
• • ,, 

Hamaliye Durmuş ağa 

Gıır~; 
~'ırın 

Mağaza 24 sehimden 
14 ıehmi 

r 
• • • fdarehane 12 

• • " 
Mağaza 14 2200 2500 

• • " idarehane 16 

• • " Sinema 00 
• li • ,. Mağaza 13 

!Kayırlı kariyeai Tursun· Tarla dönüm 
Iu kayalı yolüstü /50-500 1350-625 

375 
450 

Kayırlı kariyesi bozgunlu " 500 
• • hendekli ,, 600 
" ,. kara yer ., 1000 750 

Karataş incirleri ,, 2852 1150 
Hevkilerile evsafı mahsusası balada yazılı emlak ve arazi satışı müzayedt"ye konulmuştur. 
1 - Müzayehe (kapalı zarf) usulü iledir. ihale 2 teşrinievel 929 tarihinde İdare Meclisine niyabeten 

teşekkül edecek hey'etir. marifetiyle Adanada icra edilecektir. Talip olanlar her mülkün hizasında gös· 
terilen mikfarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat verakasını teklif mektubu ile beraber makpuz 
ID'1kabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - llıale bedeli iki peşin olmak üzere sekiz senevi taksitte istifa olunur. 
3 - Talip olanların lstanbul, lzmir şubeleriyle idaremize ve yahut Ankarada Umum Müdürlük 

Emlak Mtidllrlüğüne müracaatla mufassal şartnameleri mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde 
bir nusuıı bir lira mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına rapteylemeleri icap eder. 

Emlik ve eytam bankası umum mü
dürlüğündsn: 

Mevkileriyle evsafı :nahsuıası aşağıda yazilı bir parça miilkün satışı müzadeye konulmuştur. 
1 - Müzayede (kaı alı zarf) uıuliyledir. İhale 9-Eyliil-929 tarihinde banka idare meclisi huzuriyle icar 

edilecektir. Talip olan.far beher mülkün hizasında gösterilen mıktarda teminat iraesine mecbur olup bu 
teminat varakasını tP.klıf mektuplarıyle beraber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine ye
\iımek üzere tiahütlü olarak postaya tevdi ederler 

2 - ihale bedeli ilk taksit peşin almmak şartiyle sekiz sonevi müsavi taksitle istifa olunur. . 
3 - Talip olanların lstanbul ve ya lzm:r şubelerimize ve yahut merkez emlak müdüriyetine müracaatla 

mufassal fartnamemizi mütalaa etmeleri ve mUzayedeye iştirak halinde bir inushaımı alıp imza ve teklif 
mektuplarına rapt etmeleri icap eder. 

Umumi N.ıı mevki ve semti Nevi Hudut ve kemiyet Tem"ıat 
28 ve mahiyeti ve müştemilatı mıktarı 

Lira 

Beyoğlu maa arazi köşk 
Bebek (Nispetiye kasrı) 

Takriben 130 dö· .'.im sahada 
312 mr. snhada bir köşk kagir 

560 mr. Uç katlı ahşap bina 
94 mr. su deposu ve havuz 

(1800) 
bin sekiz 
yüz lira 

1 ili 8 

VİYA A 
Eylül 

BEY. ELA1İLEL 
lz.İyaret ediniz. Avrupanın en mükemmel mübayaat merkezidir. 
BGtün Avuıturya sanayii ile Avrupanın en mühim devletleri tara· 
fından zenfİD ve pek mühim meşherlerle temsil olunmaktadır. İyi 
ve ucuz mal satın almak için yegane fırsattır. 

Tafıilit Avusluıya sefarethanesince alına bilir. İstanbul. Viyana 
Sofya tarikiyle üçüncü sınıf azimet ve avdet İ:>i leti (131) lira yerine 
100 liradır. Hüviyet varakalan mümessili fahrileri bulunan Galata 
ve Perapalu kart151ndaki Nata seyahat idarehanesinden almabilir. 

--~~------~~~--~·~--~--~~~~~~---

B eyoğlu dördüncü sulh hukuk ha
ki c li~inden: Beyoıthmda Taksim 

<le Sıraserviler caddesinde kain Hiri• 
aoveıgi apartmanının (7) numaralı 

! daireı1ind~ mukim ve lstanbulda 

1 
Meydancıkta Cermanya hanında 10, 
11, 12 numarala odalarda yaş deri 

ı ticaretiyle mü,tegil iken 7 Ağustos 
J 929. taritinde vefat edPn tüccardan 

1 
Hayım Uoraha cfenıiinin metrukiitın• 

, dan olup ~aleıı Sirkeeidf' yeni paket 
postahaııesı ~artısı.nda Meymenet ha· 
111 talıcrndakı depoda mc\•cut ve bal-
~·· ht\lınde olmayın ve e\'elce miıza· 
yedı.•ye k<Jnulduğu halde talip zuhur 

Feyziati Lisesi Müdürlii ..... U-ünden ır:•- etmP-mek aoıa~·ısiyıc muzaycdesi talik 
• , 1 ı edileM heyaz ve siyah kuzu derilerin· 

l S Eylülde tali kısım ve ilk smıfia mezuniyet imtihanlarına ve l IJea alettahmin altı bin adedi şehri 
Eylül nihayetinde tali ilk sınıflar yokl malarına batlanacakt1r. halin ~·edinci, seki7.inci ve dokuzuncu 

!IM•u•ım- Progtamlar sonra bilôt'1fl~cektfr. Cmnarteffi, Pazar ~P. Pazarteıi ~ıJnleri 

Seyırnseftın 

Merkez Acentası; Galata Koprü ba· 

~ında BeyoAlu 2362 

Şube Acantası: Mes'adet hanı altında 
tanbul 2740 

Ş artnamesinde yazılı evsaf 
ve miktar mucibince 13 

kalem evrakı matbua Pazarlık 
suretile 5 Eylul 929 tarihinde 
tabettirilecektir. Taliplerin o 
gün saat 16 da levazım mü
dürlüğüne gelmeleri. 
~ ..................... . 
BARTIN ~ı~a;e postası 

Elektrikle mücehh ezmun
tazam kamaralan ve göverte yol
culanna mahsus müferrah mahal-

::.1, A Y D 1 N ~apuru 2 

Pa a t • gQnG saat 18 de z r es l Sirkeciden hare • 
ketle ,Zonguldak, Barhn, Amasra 

Kuruca Şile, Cide, iıkelelerine aıi· 
met ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için latanbul Em
inönü Rıhbm han 12 numaraya mü
racaat. Telefon Is. 2684 
.... im ............ .. 

A1-emdar zadeler 
vapurları 

Seri, lüks Karadeniz postası 

Millet 2 Eyini 
Pazartesı·ak,•m• 1s de air 

keciden hareke 
(Zongufd:_ık, /nebolu, evrenye, Sa· 
msun, Ünye, Ordu, Gireson, Tra· 
bzon , füzeye gidecektir. 

Müracaat mahalli: İstan
bul Meymenet hanı altındaki 

yazıhane 

Telefon: Istanbul \1154 

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

~~~es;~: 
KTOR M. Talip Beye 

5 6 gün '~' 't'I haber verilmesi 
Sirkecide Nemli Zade Hanında 

Numara l Telefon: lıtanhu 

1486 -----
--~~--------------------saat on buçuktan itibaren on ikiye 
kadar aleni nıt.izayede sureti) le satı· 
Jacağından alakadar ve talipleriD 
müzayede günlerinde emvalin bulun· 
duğu Sirkecidf! marüzzikir depoda 
hazır b..ıluıırn.ıl ıın lüıuınu ilan olıırıur. 

Yübek baytar mektebine 
talebe kayt ve kabuli 

Yüksek Baytar Mektebine meccani ve leyli talebe kayt ve kabu
line başlunmıştir. 

Resmi ve hususi lise mezunu olan taliple~in 1-Teşrini evvel-929 
tarihine kadar lıtanbulda Selimiyede mektep rekt6rlüj'Dnf' bir istida 
ile müracaat etmeleri lazımdır, 

--~~~~~~----~~~------·---{;,---~--~~~ 

C
m=~ 0~~:;.~· ŞEMSVLMEK_~TIP t~~:; ~-
tık ve orta kıstmlan \eyli ve nehari \Cız ve erkek talebe - -. 
lcaycima başlam ı "~'!r~ Arıa edeıilere matbu talimatname . m===~=m~=~ınmmm~ii·· gönderilir -~~msmmı~mmın~~~~~~ı;~ 

-----------"'""-----.:.-.-------·---------

Darülfünuna talebe kaydı: 
Darülfiinun Emanetinden: 

1 - Darülfünun Tıp, Hukuk, ~ebiyat, Fen, ilahiyat Fakültelerite 
Eczacı ve Dişci mekteplerine 1929-1930 senei dersiyeıi için talebe 
kaydı muamelesine baılanılmıştır. 

2 - Fakültelerle S~t,>elerine, Yüksek mektepler ve Resmi ve 
Husuıi liseler mezunları alınacalcbr. 

3 - imtihanla talebe alınamaz. 
4 - Namzetlerin Atideki vesaiki haiz olraalan lazımdır: 

(A) Kayıt ve kabul istidanamesi. 
(8) Lise veya Yüksek mektepler, sıhhat, aıı şahadetname· 
leri 
(C) Nufus tezkeresi, 
(D) Hüsnühal eshabından bulunduğunu mübeyyin ikamet· 
gah ilmilhaberi. (Zabıtaca musaddak olacaktır.) 
(H) 4,5 6 kıt'asında, mukavasız üç adet fotoğrafı, 

5 - Kayıt muamelatında Teşrin ievvelin iptidasında nihayet veri· 
lecektir. · 

7 - T~lipleri~ Paz~rtesi, .. Perşenbe gün~eri .. saat ondan on altıya 
kadr Faku iteler ıdaresıne muracaat etme!erı ilan olunur. 

6 - Tıp Fakültesine ıirecekler. Fen Fakültesine müracaat ede
ceklerdir. 

Şişe münakasası 
Pendikte Bakteriyolojihanei baytari müdiriyetinden: 

Müessesemiz için kapalı zarf usulile [23500] adet muht;Uf ceaa· 
mette ve Serom darülitihzari içinde [5000] adet tam kiloluk şite alına 
caktır. Taliplerin şartnamelerini görmek Ozere her ~iia; münakasay• 
iştirak içinde yevmi ihale olan 4 Eylül 929 çarşanb.t günil saat t: r• 
dan on ikiye kadar muvakkat taminatlannı Defterch:.rlık binasında 

GOtÇte ztnuıC wUc:Sa~ 

seleri mubayaat kumisyonuna gelmeleri. 

c~1·:11rüklnr Muhafaza 
müdürlüğünden: 

Gümrük muhafaza merakibi için mübayaa olunacak olan 18 ton 
makina yağı kapalı zaı : usuliyle münakasaya konulmuıtur. 
Münakasaşa kanunundaki ıerait' ve evsa.ia haiz bulunan talipleri11 

münaka gününden evvel şartnamesi.ne ittfia husulünden sonra mü· 
nakasa ıünü olaf! 16 Eylül 929 Paprtesi günü saat 14.5 "e teklif 
mektuplan ve dipozitp akçelerile birlikte müdüriyetimiz~ ~ mOte 
şekkil komisy9na müracaatları. 

............................................................. 

i .. ~~!!~!:~.~~~~-~~~~~~-~~.~!:~ .. 1 
Bakırköy mal müdürlüğünden: 

Bakırköyünde HMZihedar çi~liği ile Osmaniye kariyesi arasında 
Polya hanım il'e mahtumları Agop ve Bedros efendilerden metrük 
olup hazineye intikal eden 395 dönüm arazinin temliicen furuhtü 
17-8-929 ta.rikinden 5-9-929 tarihine kadar yerimi gün müddetle 
müzayedeye vaz edilmiş olduğundan ' beher dönüme taktir olunan 
675 Lıruıtan 2666 liranın yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçesini 
hamilen Bakırköy Malmüdüriyetipde müteşekkil komisyonr müraca
atlan ilan olunur. 

Vilayet daimi encüı11eniı1deı1: 
Bedel . keşfi 

Lira I<u 
4900 00 lstanbul üçüncü mektep 

284 90 .. kırk dokuzuncu mektep 
500 80 Beyotlu beşinci mektep 

1008 60 Is tan bul ellinci mektep 
3241 97 Beyoğ' .i altınci 
149 50 lhsanİ} e .nektebi) " 
93 72 Demirci " ) tevhiden ihale olulit" 

" "'} 55 Ak pınar .. ) caktır. 
t~ !9 . 50 e .. ·;~lu dördüncü mektep 

Yu~:1rıda i•imleri!muharrer ın !kteplerin tamiratı aleni münakasaya 
konulmuştur. 11 Eylül 929 çarşanba günü saat on birde ihale mua 
melesinin icrası mukarrer olduğundan taliplerin idarei hususiye hey· 
eti fenniyesinden alacakları ehliyeti fenniye vesikalarile encümene 
milracaatları. 

r F a~ib sulh irrasından : MahkOmunbib 
hır d"ynden dolavı mahcuz ve fııruhtu"' 

mukarrer otelcilikle kahvt'cili•.,e müteallik' 
nıa~. ::ia~dal)&, _Ka~yola, }&tak ve sairenio 1 

ınahı halın beşıncı perfcnb•. gür.ii saat 
onda karıtarcılarda kıble c;e-mesi cadde. 
tinde 56 ~o.lu Bahri siyah "oreliode l&Cı· 

lla'-'lğ ı ilin olur.ur. 


