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Fevzi paşa - Malatya_ hattı 
137 inci kilometreye geldi. 

Behisni 
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1ı' un.nıroA: ~ P~ŞA t5'rASYONo, AŞAGmA: 42 iNCi KJLOMET 
REDEKi KÔPRUNÜN YAPILMADAN EVVELKi TESVİYESİ 

Fevzi Paşa - Malat. 
ya hattanın, Fevz.i Pa
şadan Bozan durağına 
kadar 137 kilometre
lik kısmı ikmal edil
diğinden, bu kısmın ~ 
Eylülda resmi küşadı 
icra edilecektir. 

Hiç durmadan de
vam eden inşaat faa· 
Jiyeti aayeşinde pek 
yakında hat Malatyaya 
vasıl olrnut bulunacak· 
tır. 

MalGındut ki, Fev. 
zi Paşadan başlayan 
bu yeni hnt Malatya. 
dan sonra Ccnubuşar. 
kiye doğru inerek Di .. 
yarıbekire vaaledile .' 
cektir. Fevzi Paşadan 
itibaren Diyanbekire 
kadar hat on dört kıı· 
ma ayrılmıt ve ayrı 

ayn ihale edilmiş· 
ti. Şu hale göre yedin
ci kısma knd r inşaat 
bitmiş oluyor. YFNi HATTAKi TUı'ıl!LLRDEN BiRi 

Bu kıımın tesellümü ~çin, An- izam ~dilecektir. 
kara demir yollar inşaat unıu.m. Başvekil ismet ve Fevzi Pa•ala k" t . ., rın 
reisliğinden işletme hareket reısı d~şa reamıne gitmeleri nıuhtemel-
Zihni beyin riyasetinde bir heyet ır. -

Margarin yağı 
Şehrimizde bir margarin fabri-

kası için Emanet kimyahanesinin 
tespit ettiği formülü sıhhıye veka· 
leti bazı tadilat ile kabul etmiş ve 

margarin yağı yapılmasına müsaa· 
de ettiğini Şehremanetine bildir· 

miştir. Bu formül içyağına muay
) en miktarda nebati yağ ilavesin· 
den ibarettir. 

Emanet, Yekaletin kabul etti~i 
formül dahilinde margarin yağı 
imaline müsaade edecektir. Ancak 
margarin yağlarının üzerinde mar
garin olduğuna dair bir etiket bu. 
lunacaktır. 

l\lnrgarin yağı imalinden sonra 

tere yağı fiatlarıt da bir tenezzUl 
olacağı tahmin edıliyor. 

Tıp kongresi 
Eylulün 19 unda Ankara'da 

in'ikat edecek olan tıp kongresine 
memleketin muhtelif yerlerinden 
beş yüz kadar doktorun iştirak 
edeceği haber alınmıştır. ~ezkur 
kongrede açılacak olan ılaçlar 
sergi ile al~kadar ~epo ve fabr.ıka 
müesseseleruıden hır kısmı. şım
diden Ankara'ya gelmektedır. 

Türkiye - flicaz .. 
Şamda Ihnissuudun mümessı}ı 

tarafından gazetelere veri.~e?. bı.~ 
tebliğa nazaran Ağustosun uç~ncu 
gürıü mekkede hicaz ve .Necıt kı
ralı Ibnissuudun mümessilleriyle 
Türkiye rumhuriyeti murahhasları 
arasında bir dostluk muahedesi 
imza edilmiştir. 

Bu muahede her iki hükumet 
tıara "mdan tasdik olunduktan son· 
ra i.A:'l edilecektir. 

Gazi Hazretleri dün ak

şam geç vakıt, refakatlerin· 
deki zevat ile birlikte Dol
mabahçt' sarayından motöre 

rakiben Tarapyaya kadar bir 
deniz tenezzühünde hulun
muşlnrdır • 

IFDDDstDlfilde 

Vaziyet 
vahimdir! 

Londra. 5 [A.AJ 
Yeni Filistin fevkalade komiseri 

tarafmdan neşrolunu, beyanname-
de, yeni tesis edilen diyanı haplere 
-ocak Arpların sevkolunacağı şayı
asmın tamamen aaılsız ve esassız 
olduğu ve bu mahkemeiere milliyet 
ve mezhepleri ne olursa olsun 
bütün kabahatlılarır. teslim edile. 
leceklerini bildirmehtedir. 

Küdus, 5 
Filistinde yeniden bazı hadiıeler 

olmuştur. Vuku bulan müsademeler
telef ve mecruh vardır. 

Bu suretle telefatın yekunu 
119 musevi, 87 müslürnan, 4 

hriıtiyan, ağır mecruhlar 334 mu. 
sevi, 208 müsluman, 33 hirstiyana 
baliğ olmuttur. 

Müslüman meclisi kebiri ağlama 
taşı yanında büyük bir bina inşasına 

karar verdiğinde büyük bir heye
can hüküm sürüyor. Kudüıte ve 
diğer şehirlerden bir çok araplar . 

Vartova S 
Lehistanda çıkan siyonist gaze

teai Filistin mandasının Lehiıtana 
vermelisini isteyor. 

Halkın dertleri ve 
meb'usların1ız --İstanbul meb'uıları bugün Be-

yoğlu halk fakasında toplanarak Be
yoğlu halkı ile temas edecekler, 
dertlerini, ihtiyaçlarını dinleyecekler 
ve yapılması icap eden işleri tesbit 
edeceklerdir. 

Afgan Kralı 

Emanullah 
geliyor. 

-- . --KRAL EMANULLAH fLE REFIKA-
SININ İSTANBULDA ALINAN 

RESiMLERi 

Şehrimizin allkadar mahafilln· 
den gelen malumata ıöre timdi 
ltalyada bulunan Afgan kralı Ema· 
nullahın aileai efradından bir kısmı 
eylul nihayetinde şehrimize r•le
cektir. 

Kral Emanullah kıtı reçirmek 
üzre tetrinievelin ortalarına dot· 
ru 4ehrimize gelecektir. Afganiı
tandaki dahili vaziyet kralın av
detine imkan hazırlayıncaya kadar 
kral, şehrimizde oturmak arzusun-
dadır. 

Bu makıatla kral için yazın 
Tarabyada, kııın da Şitlide ikamet 
etmek üzere birer bina kiralana
cakbr. 

Kral Emanullah, şehrimize mu· 
vasalab zamanında ıiavalar UıaJt 
giderse Tarabyadald binaya ine-

Florya pliiji 
Florya çifliği sahiplerinden ba11· 

larının firari olduklarına ve elyem 
hali firarda bulunduklanala ratmen 
çifligi muvazaalı bir surette iflet· 
tikleri yapılan tahkikattan anlatıl
rnış ve metruke idaresince mezkur 
çiflige vaz'ıyet edilmesi takarrl\r 
etmiştir. 5800 küsur dönümden 
ibaret olan bu çifliğin hudutlar& 
dahilinde boraya Hamamlar, gazi
nolar, yeni çiflik, Elmaıpaşa çifliti 
de dahildir. Emvali metrüke idareıi 
dün çiflik şai'illerine bir ihtarname 
göndererek keyfiyeti teblit eyle· 
rniştir. 

on~n D'lteıre<dJ® $6~<all}(O~ır 

Londradakiler şaşırdı, bira 
yetiştirmek kahil olmıyor! 

Londra 6 [A.AJ 
Bir kaç günden beri lngiltere· 

de hüküm ıürmekte olan büyü sı
caklar yilıünden bir çok yerlerde 
yeniden kuraklık baş göstermiştir. 

Londra civanndaki cesim bent· 
lerden bazıları temamen boş oldu
fundan bazı mahallerde ıu kıtlığın
dan aıkıntı çekilmektedir. 

"Dayli Meyi" gazeteıine bildiril
ditne göre, mezkur şehir ile civar 
köyler bir sıcak dalgası albnda kıv· 
ranmaktadır. Ahali hararetin kespet
tiği bu tiddetten dolayı mütemadi-

ı 
yen bira içmektedir. Bira fabrikala· 
rının yeymi istihsnliitı birden bi~.e 
müthiş surette artan ihtiyaca tekabul 

edecek miktarda bulunmaması, halk 
aruında büyük bir igbirar tevlit 
etmiş ve şehremaneti hakkındaki 

şikayetler çoğalmışbr. Alelade r.a
manlarda 24 saatlik bira sarfiyab 
iki milyon üç yüz bin litre iken 
şimdi takriben üç buçuk milyon 
litreyi bulmuştur. 

Paris, 6 [A.A) 
Sıcaklar şiddetlidir. Gölğede 35 l 

bulmuştur. = 
Hububatımızın tenevvüünde zenginlik 

ZAHiRE BORSASINDAKi MÜZE 
Zililre tioraaııada Anadoluaun her tarafından g<Snderllen bqJ3ajSıar 

tahlll ediliyor. Şimdiye kadar beı yi}ze yakıft nev'i tahlil edilı:.1 tir. dfl. 
teni en zengia buğday Diyarıbekirde yetişiyor. 

Istanbul cuma günleri nasıl eğleniyOl'f 

1 

NARGiLE MUSAHABASI 
Dün fotoğrafcımız.ın tesadüfen aldığı şu resim Tophanede. bir kah~~~ 

yapılan bir nargile müsahabasıQı göstermektedir. Ahmet ısminde bm 
nargilesini üç dakikada bitirmiştir. ..,, 

Na1Fna vekDOn 

Recep hey 
dün geldi 

Bir kaç gün evvel Ankara~a 
giden Nafia Vekili Recek B. d~n 

1 · e Haydarpaşa ıs-tehrimize ge mış v 
d b• rok zevat tarafından 

l Alacak ılaı· 
ve borçlular 

1 
taıyonun a ır ~ 

istikbal edilmiştir. 

ı 
Recep Beyin avdetine talik edi-

len Osküdar-Hayd.ap~şa tram~ay~nı~ 
temel atma merasımı pazartesı gunu 

1 yapılacakbr. 

Yeni icra kanunu tetbikatı do· 
laysiyle lstanbul icrasınd~.. oİupta 
verilen lcararlara itiraz eden alacak 
ve ya borlular için yapılacak müra· 
fna muamelesinin bir kısmına bu
ğün başlanacaktı. Bunun için icrada 
yeni teşkilat yapılmışhr. 

Bir Rus balıriyelisinilı 
ölti11ıii 

Et veZebze 
Piyac;ada yiyecek Fiatları nisbe-

1 

ten u~uzd~ır ... Et .. fiatlarında gene 
hafif hır duşkunluk gorülmektedir. 
Şehrin bazı semtlerinde, me::elii 

Asma altında et 60 kuruştur. 

. Crçen hafta şrhri~izden geçe_n 
Hu;:; tı)rpidolarınrlan l,rıınze torpı
dosu rnürettehatındnn Dancçcnko 
hir kaza neticec:indc merruh ol· 
muc: , e !n~iliz h.l'=tane"ine nakle-

~ 

dilıni~ ti. 
Danl'çi'nko hastanede öldüğün· 

_,,_~~-------------~-------------------------

Yağ toptan 160 kuruşa kadar 
satılmaktadır. Meyva fiataln gittik
çe ucuzluyor. 'Czüm 15 kuruşa ka· 
dar satılmaktadır. 

den ce cdi ı:ma!llmızda kalmış olan 
Rn" tahtelbahri kumandanına tes· 
lim edilmiştir. 

- Sanki güneş banyosu iyimidir? 
..._ Elbet iyidir. Geçen hafta şurada güneş bauyosu yıapaft bit gen 

kız rengin bir tüccarla tanıştı ve nişanJandı. 
.,,.ebıe fiatlC'rl ı t: ir 1 f lan 

btri ük elmeJ b Al mıştır. 

Tahtelbahir evvelki gün İtalya· 
ya giderken ce edi merasin 1e Mar· 
marad cirniZ'' atını:tır. 



.. i 

Tarihte büyük davalar 

BÜYÜK KA TERİNA 
- 15 -· 

U ncı Katenn _f ilosof lan niçin tıimaye ederdi. • 
Yakıek baskılı bir gmete ! • Y .alancı lrc'Jyler .... Ruı
yada a aif insan kalmadı!· Ki!)'lüler hindiyi tavusa 

tercih ediyor!" 

Yazan : u~nri ROBERT 

Zlhla dola•brıcı acip bir te1a
tlOf delil mi? Katerinin Fran•ıa fi 
loaoflan iJe olan muhaberabnın ba
• •hilelerini okurken pek mani
dar •urette tenevvür eden bu tarih 
teta'buku acaba, bazı kim•elerin fa~ 
netmek iıtedikleri gibi, bir tesa
düf Herfnden mi ibaret? 

Yazıhan görillüyor ki Rus hOkGm
darının Voltaire (Volter), Diderot ve 
•aire ile olan daatane münHebeti 
laer iki tarafın da az çok izzeti neff• 
ye menfaatini tatmin ve bütün ce
remeli Fransa flzerine yüklenen bir 
abd ita idt. 

VeHallle• ( VerH)' ) in açıktan 

•tat• dl.fman olan Katerinin kemali 
ıerml lle aarayın nüfuz ve kudre• 
tini lnrmata çalıfanlarla el birliji 
·~~ eninde •onunda mecbur ola
call pek tabii idi. 

DG9mamnın (Choiıeul ( Şuazöl) 
•lJaetlnbı) dGfmanlan bizıarur o-

11ua doata olacakb. 
M.,.kii ve emelleri icabı, Fransız 

matlakit~!nln aleyhdan olarak or
taya çı lara muzahir oluyordu. 
Ru.,adaki Fran•ız mHlihatg(lzan 
Sabatler de labre ( sabatie dö labr) 
an b.pettij'İ rf bi: 

•Katerinin hiç tetkika Ulzum 
aiJrmeden, kindarane bir surette 
Frauanın lstedlfinin ak•ini yap· 
malıtaa bqka bir iti yoktu." 

lıte bunun lçind"r ki, 1762 de 
darbel laOkaıaetten doku& ıGn ve 
claayettea 1Mt -6a •onra, bir emir-
11amei kraH Ue FruHda aefri men'. 
edilea ,AuiklopedGria nefrine Sen
Petreburıda devam etmek üzere 
Did,...t (dldero) )'I Ruayaya davet 
etti. 

itte ıe•• buaua içindir ki laa
liDden memnun olmıyan kGçOk s· 
randüke mürebbi olarak Rusyaya 
selmai lçin d'atambeııt (el ......... ) • 
....,.. tıeldifı etti; •..-Ut d'alatabert 
bu teklifi kemali ihtiyatla recjd eti1 
clo&tlanna deditl fibi, ""Ö memle
kette laaan bir Hncı yüzfinden pek 
kola7 ölebiliyordu.,. 

't.e alha,.et p11e bupua içindir 
ki Voltarie (V olter)le uzun bir mu-
habereye siriftl. Kendi tabiri ile 
• klinabn ea çok okunan adamı" 
olan bu b01Gk muharririn tGhreti 
kadir n itibarını arttırıyor, menfa-
atleriae lüamet ediyordu. 

Voltarie (V olter)i y\lluek baslob 
(brajb) bir ra:ıı:ete ribi kullanıyordu; 
bu ... ete l'ih ona Fraıasadaki dGt
manlan h.alWında malOmat veriyor, 
•ih pa ri .. refinl artbrabilecek 
en pJam dikkat icraabnı onun va·' 
•ıtall De • •• en itine ıelen tekil
de • bltla Anupaya ••tir ve illa 
ediyordu. 

Kateria rekaJara itina edenll • 
Dnrl ..ıtanatma alt mOhlm Tekal, 
dört )'iz doluu Od maddelik bir 
m&freclat li•teıl Mllnde Grimme 
sönderiyordu. 

Bu liıte yakından tetkik edile
cek oluna, mühim velca)'iln adedini 
IJidea iyiye tenzil etmek icap eder. 

.Katerinin imparatoriçe rururu: 
- Yiiz. lark dört tehir bata 

ettlml 
cll,e hafınyordu. 

l Bunu slSylerkea Nmlmi idi; fa
kat yanlıt malGmat almıfb. HGküm
darlar nedimlerin kendilerinden ke
mali ihtimamla aakladıtı hakikati 
bilmezler. Prince de Ligne ( pren• 
del liny) bizi bu nokta hakkında 
tenvir ediyor: 

"0 bir ,ehir bina ve iıkln edil
mlf zannederdi; halbuki o ,ehlrde 
cadde, caddelerde ev, evlerde çatı, 
kapt, pencere voktu." 

Seyahat ettiti zaman, hayalden 
vilcuda getirilmif bir dekor ı8rO
yordu. 

Akla pek yakın olmamakla be
raber, Kınmı ziyareti eanasında, 
boya ile ilstOne klSy resimleri ya• 
pılmıt bezler ıayn mevcut k6y rolil 
oynadıği rivayet olunur; fakat her 
halde valiler memleketin hakiki 
çirkinliklerini •aklayıp zahiri bir 
takım 1rlzelliklerle onun ıaaünl 
boyayorlardı. 

Harkof valin bOkGmdana takip 
edeceji yol üzerine çiçekler •erp
melerini ve "zemin ve zemana mu· 
vafık bazı evzau harekatla ızhan mem 
ıauaiyet etmelerini" , alui takdirde 
kırbaçla dcltülGp hldemab takkaya 
mahkum edileceklerini ahaliye emir 
ve teblit etmi9ti. 

Bu auretle Katerin hiç bir teY 
hakkında dotru bir fikir edinemi
yor ve H)'ahatten avdetinde dnri 
aaltanabndaki refah •• umranı an
latarak frimme : 

,. Ruıyada arbk zaif iuan kaJ. 
macb,.. 

diye yuıyordu. 
Bir muzafferiyet mi kazandı, 

)'eni bir " irade " mi netretti, yahut 
keadi•ine çiçek qısımı yapbrdı ? 

- Onman çiçek q111 yaptmaak 
bl,.Ok bir clr'et ve eeer\ liyakat 
addedllirdı, hemen Vo 1 ta he 
( volter ) e bir mektup ... ve yazma 
ND'ataada Wı..,.ita Gatadıa ae•lDe 
kulak kabartan bu hatt111 Awupa 
onuııla beraber Büyük katarinin 
kıymet ve meziyetini metb ede ede 
bitiremiyorflu. 

icabında k~ndiı de tazı muhay
yel meziyetler tu•vv~ eder keadi 
f anma il& iç~ nsiloler çırannb 1 

...... , devri Nltanabnı metb 
etm•k için, Voltai re ( volter )e yaz• 
dıtı bir mektupta tU cOr'etklnae 
.azleri yaz maktan çekinmiyordu. 

.. ( Ruıyada ) bir ldSylG yoktur 
ki pazar g(lnleri tencereye bir ta• 
vuk atmaaın. Hatta bir mOddetten• 
beri hindiyi tavuta tercih ediyor• 
Jar ... 

Zavalh majllder 1 Onlana hnpa
rator kamçım yemekten tavutu dl· 
tGnmete vakitleri var mı idi baka
lım 1 

Binaenaleyh Voltalre ( voltu ) 
D ncl K.aterin için nlkteperdu W.. 
muhabir, zihill çelen bir filozof ol
maktan ziyade ve her teyden evel 
bilhassa kendi nam ve fanını ytlk-
.elten bir alet, nüfuzunu arttırmak 
için dlledir rtbi kullandıfl kuvvetli 
ve har1kul ade bir aletti; Katerin 
gururunu okşamak, kendini dilnya
ya tanıtmak hususunda bu aleti ta· 
yanı ha)'Rt bir maharetle kullanı
yordu. (Arkaıı yann) 

Cunıartt>o:ıi 
1 ! < 

Miltef&r.trlk Mtamleket MeberBerı 
a ~ 

~fflıı o LAN •IHft 

1 --
vııavetta 

Bir mecmua 
•1Dastraı1oa,. i•imli lllr •ıinayi 

mecmuuınm ne,ri için viJ vete 
mlracaat edilmiftlr. 

Emanette 
Oktruva tarif esi 

Cemiyeti belediyenin son içtima· 
ınd11, yeni gümruk tarifesi Tetrinev· 
vcldt'n itibaren tatbik edilece~i için 
oktrııva tarifesinin de ona görf' tadili 
hakkında m:ıkamı emanet tarafından 
bir teklif vuku bulmuş, teklif nazarı 
dikkate alınarak encUme-ne havale 
edilmişti. Bu teklif mhnasebPti-.le ok· 
truva resimlerine zam yapılacıtğt şayi 
olmuştur. 

Bu hususta tahkikat yaptık. Veri· 
len malumata göre emanetin teklifi 
oktruva resmine .zam yapılması için 
değildir. 

Ancak ıimdiki oktruva tarıfesi 
eııki gümrük tarifesine ıı;öre tanzim 
edilmittir . Tarife de glımrük 
tarifesinin filAn madrlesirı lekı filan 
şeyden ıu kadar okturva alınır gibi 
izahat vardır· 

Yeni glimrttk tarif esinde mndde· 
ler tamamile def(i§miş olduÇtundan 
okturva tarifesiııudd maddeler de de· 
ğişmiştir. Emanet bu tadilatı ) aptı r· 
mak için oktuna tarifesini Cemiyeti 
belediyeye Se\ketmi~tir. Emanet ma· 
haf'ili yeni tarife tanzim f'dihrkf'n hiç 
bir zam yapılmasına ihtimal n·nni· 
yor. 

Çanılar 
Ada çamlarının vazin~ti ziraat 

mntr.hası.a ıslarımızdan Merdin meb'u· 
ıu Ali Rıza bey taraf ınden t~tkik 

edilmektedir. 
·Mum•ileyh, ŞehrP.mini .Muhittin 

beyle görüştükten onra bu işe ıı.it 

dosyaları İstanbul mıntakası orman 
başmüdüriyetinderı istemiftir. 

Defterdarlık 
Yol parası 

Tarik bedelinla iklael taksit 
müddeti yakla•btı halde henila 
birinci taksit tamamile tahsil edi
lemeditinden bu tah•illbn bir an 
en-el ikmali hususu Maliye tahatl 
,ubelerine tebliğ edilmt,tir. MGddeti 
muayyeneai zarfanda birinci ve 
ikinci taklitleri vermiyenler alelu· 
•ul yol in,aabna aevkedilecektir. 

Köylere telef on 
Bn sene Brykoz, Şile kaz11 mer

kezi ile köyler arasındaki telefon 
tesic:atı ikmal edilmiştir. Ancak 
makint>Jerin mahallerine vazı ile 
telefonların işleyebilmesi için, kafi 

mikdarda tahsisat kalmamıştır. 
Yeni tahc:isat alınıncaya kadın tele
fonlar işliyemeyecektir. 

Koyun sürllleri için 
Dün saat on altıda Tophanede 

iki çobanla bir tramvay vatmanı 

araa1nda garip bir kavra olmuş

tur. 92 numaralı tramvay arabası 
Tophaneden geçerken BnGne bO
yGk bir ıiirü koyun çıkmı,tır. 

Vatman çan çalarak ilerlemete 
ba,lamış, bu eaneda iki koyunun 
ayaklan raylar arasına ııkıtmıt. 

hayvanlarm ezilmeıine remak kaJ. 
mışhr. 

Bunun üzerine •ürüniln çobanları 
Kasım ile Nuri tramvaya atlamıtlar 
ve kavgaya başlamışlardır. 

Zabıta memurlan çobanla~ •· 
linden vatmanı güç hal ile kurtar. 
mışlardu. 

Bu fibi vak'alar ıık sık oluyor. 
Tramvaylar Şi,bane karakolu önOn
de, ea t'1fflkeli yerde elueriyetle 
du ........ cbur oluyor. Gündilzleri 
şehrin eacldelerinden koyun ıOrüle-

rinin seçirilmeıi memnu oldutu halde 
bu memnuiye!• ._eden -riayet edil,. 
miyor? 

--ıc-

Poııste 

Bayraklara dikkat 
1 Milfterilerimise 

Eyyamı mahaUMd& ·eıhas tarafın• 
dan talik edilmekte olan bayraldarın 
bayrak talimamam-.. tevafuk et· 
mediti görülmektedi. 

li 1 Gtisetemzcle ttlcearl la.( = neıretmek iıteyen tcanl• 
1 haneler ve diier mı .... 

Polis müdürlüğü, poliı merkezle
rine yaptığı bir tamimde talimatna• 
meye tevafuk etmiyen bayraldann 
talik ettirilmemesini bildırmiı, bay· 
rak taliml\tnamesi mucibince Türk 
bıtyra~ının ıekfüıe ait tarifnameyi de 
göndermiotir. 

Pariste bir kongre 
Teşrinisanide Pariste toplanacak 

olan zabıtai cinaiye kongre•ine polis 
müdüriyetimiz de davet edilmiştir. 

Bu davete icabet için hazırlıklar ya· 
pılmaktadır. Kongre ( 4) gUa devam 
edecektir. 

aeler, aramısdald maka• .. 
leden dolayı, lllnlannı aa
cak (Hofer .. Samanon·Huly 
lltnat aeentaaı] va11tulle 
ldarebaaemlse ginclermek 
zaruretinde idiler. lkdaa 
ıueteei ile mezk6r adata 
•ruındakl makavele7 tarl 

Si hinden itibaren (1Eyl619ft 
=feıb ettik. binaenaleyh, •it
~ terilerillllz ilialanm, k-. 

1 
dilerine en kolay gel .... 
tekilde gazetemlscle ~ 

ikramiye ==ettirmek serbeetieiae ..... 
Rizede baz l cinayet faillerinin = :iktirler. Bu huıueta •it-

i derdesti için mahalli zabıtasına mu· =ı tenlere aumi ıuhulet &11-
avenet etmek Uzre Istanbul polis mU· terileeej gibi telefonla da. 
döriyetinden gönderilen 8 birinci ıu· : hi ilin kabul olunabilecek 
be memurunun ikramiye ile taltifleri -
kararlaşmıştır. 1 §! ve arzu eden dearethaa• 

Terçi edenler = lerle, bu .huıuıta g6rlfaek 
J 

4 
• • ::: Ozere, ılin memuru._ 

Son terfi dolay111yle pohslıkten ii 1 

komser muavinlitine geçen polisler 1 rezdleripe g6ndel'lleeektlr. 
polis müdüriyetine eelbedilmişler ve e Hem İkdamın ve ..._. 
kt!ndilerine vazifeleri hakkında tali- - de mflıterilerimldn menfa. 
mat verilmiotir. Resmi komser mu· r= tlannı ko -•- ı...a- !L 

· 1 · · 20 L-da · il ·-L~ · ram-. -va- 111 ann enmn - rı llY uwtıın. 
memurluğuna ayrılacıklardır. ettltlmiz bu illa Ml'held-

._ _ · ıinden mtltterllerlmbıla 

Aydında panıuk §1 her itibar ile memdnb 

iataayonu ı 15alaaaldanadaa em1aı.. 
iktisat Veklllltl Aydında bir pa· == ' K D A M 

muk tohum l•ta•7oau teıdı ettnetl 
kararlqbrmıtbr. bta•yonan teşi8*• 
Adana paıaplc tOJaum .... l~taqonu 
mfldGrO Celll 8'ıy me•ur eillbalftlr. 
Celil Bey bir mGddetten beri Ay
dında bir istasiyon teaisine müsait 
arazi için tetkikatta bulunmakta idi. -
Haber aldıtımıza ıare mOaalt arazi 
bulunmutiur. Blnaenale)'h bu sene 
iıtaıyon iquına bqlanmUl muh
temeldir. 

Han Ocret:ıerl 

Tek '6tunU 
7-8 incl aayfada 
5-6 ıncı " 

4 inen • 
3 ..,. .. 
2 IDel. .. 

-timi 21...., 
50 .. 
80 .. 

uo • 
IOO • İstihbaratımıza nazaran Emanet 

bu sene çamlıklar için talı isat koya· 
cak ve çamlıklar. içinde halkın gez· 
meti itin hususi yollar yaptıracaktır. 

~-ı--~::.'.r.~~~ı~----~~-~~ ev ma aasın a me ep ı-A~Bnye(g'Je 

Teftifler 

Banim Ye mle•erıtl ıı.u,. 
ilhlan lamml ta1ı.,. ....... 
Tlearet ~dilrlyetlnla,t ............... 

Ei ~ • eı- ,._, &IM)IJIW 

Istanbul Adl1yesi m· fettişlerl ceza 
mahkemeleriyle istintak daireleri ev· 
rakını tetkik ve teftişe ba,lamışlardır. 
Bu teftişat Eyltll sonnna kadar sUre
cek, bundan tonra müfettişlerce tan· 
zim edilecek raporlar Adliye veka
letine gönderilecektir. 

Mahkemeler a,ıldı 
Hukuk ve ceza mahkemeleri)e a· 

vukatların tatili ditmiş olduğu cihetle 
bu günden itibaren mahkemeler ve 
avukatlar iekrar faaliyete gf'~lder
dir. Hukuk mahkemeleri 1,5 ay, ce
za mabkt:meleri 15 gtın tatil yapmış 
bulunmaktadırlar. 

Mahkemede 
Ağırc~ada 

Beyotlu Belediyesi tahıil me
murlupncla buluadutu .... da h• 
zı mhaıeaattaa aidatı tallllfl)'• n 
ve tenYlriye paralaruu zimmetine 
ıeçlren Hidayet Bey hakkındaki 
karar bu pn atar ceza mahkeme
sinde. tefhim olunacaktır • 

taplarile mefgul bir komİIJOD var
dır. Bu komiıyonua 16ıterditl IG· 
zum herine maarif idaresi, kitap
çılara, mektep kitaplara ipn bir 
meclturiyet tahmil etmiftir. 

Bu mecburiyete sCSre basılacak 
her mektep kitabında bir mali1et 
flatını bir de satıt flabnı ı<Ssterecek 
rakkamlar bulunacakbr. 

Bu karar ile kitapçılar bO,.Ok 
mOtkGlit içinde kalmıJlardır. 

Mfltteri kitabın ilnGndekl mali
yet ff abnı aazan dikkata alarak bu 
flat &zerinden kitabı aabn almakta 
ısrar edi1or. 

Maarif idaresinin makaaclı lhb· 
kira mani olmak ise kitabın mali
yet fiab üzerine kitakçıya bırakıla
cak kin heıap ederek Hbf ftabnı 
kat'I olarak teıplt etmeli, her kita
bın Ozerinde bir tek fiat bulunma
bdır. 

Bununla kitapçılanla mltldll&t-
tan kurtulurlar, l•tihdl edilmek la
tenen •a1e de temin edlBr. 

Naki bey 
Ticaret müdürü Nakib. bugün 

Ankaraya gidecektir. 

Fethiyede bir Alman grupunun 
manganez madeni işleteceiinden 
evelce bahsetmiştik. 

Alman grupu aylardan beri 
Fetbiyede tesisat yapmakla meı
guldü. Tesisat bundan bir hafta 
evvel ikmal edilmiştir. 

Manganez madenler Fetbiyeden 
altı kilometro uzakta bulunmakta· 
dır. Grup maden ocaklarından çıka· 
rılacak madenleri limana naklet· 
mek için altı kilometro üzerinde 
havai hat tesisatı yapılmııtır. Şimdi 
Almanyaya siparış edilen motörle
rin gelmesine intizar edilmektedir. 
Motörler bir iki haf~a sonra gele• 
cek\ir. 

Motör tesisatı ik·mal edildikten 
sonra manganez istihulltıu haf" 
lanacaktır. 

Mangenez ocaklanndan her 
gün 80 ton manganez iıtibsal edi
lecektir. 

Maden ocaklarının yanıbaomda 
amele için evler ve bir hastane, 
bir lokanta tesis edilm ittir. 

~ ilini• n. untlmi otus bNltm 
i Devair ve mitnl(l•U. .....,_ 
:= ilinJan. Ttlrk mektepleri " 8'Ui 
§ müntet~ illnları untimi ,.._. 
-~ 
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Ankara havulan 
Son ,Onlerde Ankarama ..... 

bir kcl ... lnl tqldl etmekte .... 
Maliye •eldllltl &aa.deld llaYUla w 
hçenln laawz, çiçek .,. •t&flum 
buluachıtu aahamn etrafuadakt ..W 
demir patmaldaldan tebclil ecUlifal 
yerine daha ıenlt •• )'lluek tarltla 
yaptanbmt J9DI de..tr ............. 
bahçeye tb'lt kapalan taW.• 
yeni parmaklık ve kapılarna bir. 
tarafmclan da bo1aamuau tdlil-.. 
maktau. Bir kaç .... kaUr •• 
mal edilecektir. 

Verem diaparuerirad. 
Verem dispanseri, ıçıldıll 4: 

aydan beri tehrimizde 6,000 .._ 
tayı tedavi etmiıtir. Bunlana lleptl 
veremli delildir. lçJeriııde diieır 
hastalıklara müptela olmilar di 
vardır. 

ı z == == ı: x sııa § 2 :m: 21illi 

Edebi tefrikamız:l4 

TOrkmenıerıe 
SC"VBŞI 

Yazan: Conte de GAUB1NEAU 

Biaim nvalh kafileye kumanda 
eden çavut orada oturarak l'elip 
ıeçenlerden merhamet niyu etme
mizi emretti. Yani halktan .dilene
ce1'tlk. Sanki cet becet dilenci lmi· 
tiz ~bi bu iti öyle bir yaptık ki. 
Er.kek, kadın, çocuk, lııbe piriç, et 
ve hatta çerez kabilinden meyveler 
ıetiriyorlardı. Para veren azdı. inan
dı~ -ki bu zaval:ılarda da .. recek 
para yok. 

Aktam Cl•tG bir sabit reldi. Artık 
zincirleri çıkanp bizi salıvermulni 
rec• ettik. 

"Bb de ifimize ,Odlmilze bab.· 
hm,. dedik. 

Ben, kendi heaabıma dotru amca 
zadem Metli• Silleymanın evine rl· 
derek', tBJle bir rahat etmek, bir 
ay rakı içmek, bol yemek yimek, 
ıoara,_.da ~ria bir ~1ku uyumak 
u~u-.. 

f.ellatrıaabit decll kit 

Çocuklar aklınızı batınıza 
ahnl Bir az da manbkla konutabm. 
Sizi amcam eeneral Ali Han, her 
biriniz lçill on toman para vererek 
ti!r'ı<menleria elinden kurtardı. 

Adamcatımn bu parayı vermete 
ne mecburiyeti vardı? 

Yuktu detll •il Siz nama1lu, 
fab.t fakir adamlar•um. Hiç bir 
yerden ıelirainlz yok. Para bulıııak 
i•teıeniz bulamazsınız. Onun için 
amcam ıiıe bu paranın bulwuna•ı 
çare.ini de temin etti. Adam batına 
on bet toman para toplayuu:aya 
kadar böyle dileneceksiniz. Kim 
balkın daha ziyade merhametlal 
tahrik ederse, o kadar sadaka alır 
ve on bet tomam bir ayak •"el 
toplmata bakar. Yanuma kim ıe
lirae Olla baflmzdan ıeçen feliket .. 
leri anlatmata baJonl Uıakt .. ıe· 
çenleri )'anınıA çatınn 

Siıe ekmek, katık veriyoru, 
düa aeclea flld1et e4i7onunuı? 

Bir kaç ,O.• kadar burada toplana· 
nacak ıadalca kalmazsa, nal Tah· 
rana, oradaa lafahaııa, Şirua. Ger-
•• .... pdereıutb..c. a-.a-a 
~,._.,. kadar b~ lrM. . .,w,. 
le~ d9.lqaeaksmız.. 

Zabit ıustu. Fakat biz için için 
lnzıyorduk. Çare.iz, taliln bu tece
Di•ine boyun etdlk. Derin bir yeiı 
içinde zabite adam alolh kGfrettlk. 

Serbest kalsak, ne 'amcasını, 
ne amcasının karı•ını, lcuını (Belki 
de kı:u yoktu ) kısraflJu, kı:ıı:amnı 
Ht bırakmazdık. Fakat zalim herif 
ÇAYUfa ifaret etti. Muhafız a•kerler 
ıaldınr flbl hOcum ettiler, heplıalae 
temiz bir dayak atblar. Yerlerde, 
çizmelerin albnda yuvarlandık. S.. 
nim mahmuz darbe•inden bqım 
1anldı. Aa kaldı kabur1ra kemikle
rimden biri de kınlıyordu. O SUian 
aklımız bqımıza ıeldi • Herke• 
alnanın kara ya:usına bo)'un etcli. 

Yanm ... t kadar Wr b'
•arda atladaktall aoara, ,...Udea 
4ll•••te bqladam. 
~tll adamlar ekılk delil· 

di. Allala etmılelinden razı olsun 1 
Billaaı... kacllftlar etrafımızı ..,.. 
1orlar, bize balayorJar, batımızdan 
ıeçenleri dinlecllkçe atlıy~~. 
Blı do kendimizi daha llyade acan
cJ'"'ak için, evde bet. alb, yedi 
çofi..a..~ bW beWeclifbü ~ 
bepİİlnlli· de açbktaYJ BHbıı d8.~lde-

rine yattaklannı ıöylOyorduk!. Bu 
ıuretıe epeyce de para toplacblL 
içimizden bazıları daha taHU idi • 
Fada sadaka toplayabUlyordu. 

Bllirsinla ki bizim alaJ fukara 
alayı idi. Zaten p..-uı olan uker 
olur mu ? Elbet bir kulpunu bular 
ve yakayı sıyınr. Ah, para 1 Seala 
ılhrine can mı dayuar ? 

HGkGmet uker w.dl w, _... 
kta, meyhanede, k&7de ae kadar 
kopuk ala)'I vana.. · hepli cl4t ıdah 
albna aluurdı. Sonra bir defa ubr 
olda mu, arbk ıeçmlf ola 1 O ad· 
alll 81Gnceye kadar aıkerdir. Yeter 
ki kaç.,n da kurtulıun. 

içimizden fala ıadaka kopa
ranlar, hep pnçlerdL OD alb J8t•· 
da Zencanh bir çoeuk varda ki, On 
b.•t fGn içinde on bet tomana top• 
lalı ve yaka•ını llllrtardı. ' 

Ben kendi hesabıma a .... ade. 
me bir haber ulqbrmara bakayur. 
dum. Zavalli adam kotup reldi, 
boJnuma Nrıldı ve Leylimın bata
ruı için bana bir tomam para •.HL 

Ertesi siln bizi Me,hotten o ba· 
Bmizle Tahı&M N•kettiler. 

Arkadqlanm ve ben derdimi•· 
den bahı:ıeden bir kotma uydurduk, 

Geçtijimi:ıı: kl>ylerde bu kotmayı 
ı8yleyerek para topbyordulc. Şu eair 
•alimizde k6ylOler bize u~r oca -
tandan iyi bakıyorlardı. Tabii muba· 
fıılanam da NJ•mbde, blaclen iyi 
reçlniyorlardı. l;lerku topladıit ,.. 
rayı sıkı sıkı muhafaza etmete ba
kıyordu. Maazallah bir kGf(lk ı.tlet 
iM yeniden Htlamak demekti. 

1'•,w.t& ,.Wlfimb ••a• ... 
c-..demln verdltl bir t:o.....ıa ._, 
•u~k tomaa. ladar param ohnufbL 
Arlc&dqfanmdan budan. eminim, 
bendea aenrfııclller. 

Fakat bendea falds oı..ı. da 
J~ciı. Zencirli komtu• •Dilik bir 
lbrabiın ata varcla ki, A•alhya me
tefik ~w• ,_ktu. Oa bet tomaa 
topla:pacar.A pdar ~ Allq k ... 
rbp) .. 

' Tahranda biıl, eıldden obırdu-
fumat karakola ratilrdGler. Orada 
;okita bakan tahtabuta oturttular. 
Mahalleden evelce beni ~aalarua 
hepsi kotup pldiler. Kendilerine 
bafımızdan reçenleri anlattım. Hep
ai de bana bir hayb para vermete 
buarlanmı~ı. Faka\ llll•cbe ~ 
bilinden bir hadlte olclu, 
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$\lfy©ıi"IH~a u Bkdam °' 

Cenevrede 
iktisadi geniş bir 
federasyon fikri 

Cenevre, 5 [ A.A J 

M.Brla11d'ın Akvam cemiyeti bn. 
ylk mecliıinde irat ettiği mühim 
nutuk derin bir teıir hasıl ctmişhr. 

Avrupa devletlerinin daha iyi 
anla9mata ve icabı takdirinde daha 
iyi ıuretta müdafaaya müsait bir 
vasiyette bulunduracak iktisadi ge· 
nit bir federaoyon halinde toplamak 
fikri tlmdiden hemen hemen umu
rai bir kabule mazhar olmuştur. 

M. Briand nutkunun •onunda 
sulh namına müheyyiç bir hitabede 
bulunmuf ve bu k111m bütün murah
haa heyetleri co9turmuştur. 

Cenevre, 5 [ A.A J 
M. Briant', M. Walko ile M. yoı

demaraı ı kabul etmiştir. M. Brıand 
ile 1\(. Macdonald akşam yemeğ;ni 
birlikte yemitlerdir. Bir az ıonra 
M. mecdonald hareket ctmittir. M. 
Straaemann Cumarteıl ı~bahı bir 
ııutuk ıöyllyecektir. 

Cenevre, 5 [A.A] 
M. Briand harpten feratat ,hak

kıadakl umumi misaki teıcil ve neı· 
redllmek üzre akvam cemiyeti umu-
mi kltiplitine tevdi etmiştir. ' 

Cenevre, 5 [A.AJ 
Siyasi meıelelerle meşgul olan 

altıncı komlıyon, esaret meselesi 
hakkında uzun bir müzakereye baş
lamı9tır. 

Vlcont Cecil evvelce teşkil -edil
miş olan enret komiıyonunun ih
yuını teklif etmlttlr. Tali bir ko
mite eıulı itirazlara mahal verme· 
miş olan bu teklifi tetkik edecektir. 

Londra, 6 [A.A] 
"Dayll Meyi,, in Cinevre muha

biri bildiriyor: Fransa başvekili M. 
Briand cemiyeti akvam meclisinin 
d!lnkü içtimaında irat ettiti bir nu
tııkla La Haye konferansında ingi· 
llrDUlnnn'tm:~e o nan ttı 
hareketin bir çok mahafilde husule 
ıetirdltl ıui teairab izale için, bü
yük ıayretler aarfeylemittir. 

Mumaileyh beyanatı ıırasında 
tlmdiye kadar Fransa ile Al
manya arasında ciddi bir sebebi 
ihtllif tetkil eden bir takım müş
külitın La Haye'de vücuda gelen 
itilaf sayeainde pek yakında berta
raf edilmit olacağım ve ozaman 
Avrupa için hakiki bir teoriki me
sai devresinin açılacağını zikrettik
ten ıonra, M.Makdonaldın umduğu 
7eçhile bahri teslihatın tahdidi me
leılnden lna-ilterenin birkaç haftaya 
kadar Mllttehidei Amerika ile uyu•· 
j,',tlf.7 muva!fak iması takdirinde, 

•enenın aoı-ıundan evvel bile 
tdahdidl ~~ılihat konfransının içtimaa 

avet e ılecefılni ıöylemit ve harbi 
yer yllzUnde 1rtikip olunan büyük 
cinayetler sıraıına ithal eden 
ihtilafları ıllah kuvvetile halletm;k 
uıulUne karşı manevi bir •et Ç• ken 
Kellof misakı hakkında pek sita. 
ylık&rane mutalaAlar dermiyan et. 

mlştlr. 
Londra, 6 [A.A] 

Cemiyeti akvam meclisi mesa
lılni takip eden gazeteciler tara
fından verilen bir ziyafette Macdo
nald fngiltere ve Müttehide! Ame
rika araaında mevcut muğlak ve 
mn,evveş meaailin yakın~a. do~~ane 
bir ıurette halledileceğını ıoyle· 
mittir. 

A vrupadaki talebe 
Ankara, 6 

Maarif umum müfettişlerinden 
Reıat Şemıettin bey, yakında, Av· 
rupadaki talebe 'llizi teftiş için se
yahate çıkacaktır. 

----
Mahkemelerde 

faaliyet 
Ankara, 6 

fatil m llddetleri biten mahke
melerimiz ve baromuz dünden iti
baren faaliyete geçmitlerdir. 

Terbiye şubesi 
müdtirlüğti 

Ankara, 6 
Maarif "Vekil eti halk terbiyeıi • 

•üdürliltüne muallim Oıman Bey 
av!:ı edih·•·dc:tir. 

Şnayder 
Sür'at müsabakaları 

hazırlıklar • • 
ıçın son ---Londra, 5 [A.A) 

Şnayder kupasına iştirak edec~k 
ekipler reomen şu suretle tertıp 
edilıni•tir : 

56 işaretli Rollsroyce süperma
rini ile plot Wigborn, 

55 l1aretli Napiye süpermarini 
ile plot Darcy, 

56 işaretli süpermarini ile plot 
Atcherly, 

Plot Stonifortanın iaareainde iki 
Gloıter • Napiye ihtiyat olarak be. 
kliyecektir. 

ltalya namına i:ı<:rak edecek 
ekipler: 

52 işaretli Macchi tayyaresi ile 
plot Delmolin, 

67 itaretli Maçi tayyaresi ile 
plot Cadringrei, 

52 işaretli Maçi tayyaresi ile 
plot Agello ve Caneveri (ihtiyat) 

. . Londra, 5 [A.A) 
lngılız tayyareleri ile birlikte 

Solents boğazı üzerinde tecrübeler 
Y~pan ltalyan tayyarelerinden biri
nın deniz yüzünden yekselmek icin 
yaptığı manevra esnasında t~h
likell bir ıurette gah ••ta kah so a 
eğ·ilmcsi olarak b!r gemi ile çarpıf· 
masına remak kalın 10 .tır. Muvazene ... 
sizliği tayyareyi ufki bir yaziyette 
bulunduran makine kıamında bir 
çatlak hasıl olmasından ileri geldi. 
ti anlaşılmıştır. 

Bunun vakit ve zamanında far
kına varılması sayesinde büyük bir 
felaketin önü alınmıştır. Ayni tec- · 
rübeler eenasında diter bir ltalyan 
tayyaresinin makinesine bir sakat
lık arız olmuştur. 

Nil taşıyor 
Kahire, 4 

Nil nehri, yatağının bir kaç 
noktasından taşmıştır. Pek çoric 
mısır mahsulü mahv.olmuştur. Kıy
meti dört milyon lngiliz lirasına 
bali olan_pamuk tarlalarının tama· 
mile eu altında k•hp berbat olma
•ından korkulmaktadır. 

Henderson l(lamanso 
"Sovyetlerle uzlaşma! Hastahğına 
uzun sürecek,, diyor hatıratını 

.., 
ragmen 
yazıyor 

Londra, 5 [A.A] 
lnıiltere Hariciye naı.ırı M. He. 

nılerson, Cenevrede bulunan Daily 
Herald muhabiri ile yaptığı bir 
mülakatta lngıliı.-Rus münasebatı 
hakkında şu beyanatta bulunmuş
tur:., Rusya ile fili ve hakiki müna
ıebatın iadesi bu hususta kararlaş. 
tırılacak esasatın Parlemento tara .. 
fından ta1vip edilmesine mütevak
kıftır. Parlamentonun açılamasına 
kadar daha hayli müddet geçecek
tir. Aradaki fasıladan Moskova ile 
yeniden girişilecek mük.ilematın 
programını hazırlaınak içiu istifade 
olunacaktır. Rusya ile yeniden 
münasebat tesisi hususunda ar~u 
baki oldugu gii>i münasebata müm
kün me,tebc dostane bir şekil ver
mek ve lounhm metin ve sabit 
esaslara ist:nat etrirınek emrinde .. 
ki kararımız t>l'an payidardır.,, 

Salaınis zırhlısı 
Atina, 5 

Atinada çıkan nim resmi Mes
saırer d' Atheııes gazetetiinin ver
digi malümata göre M. Venize
los Far: sten gecerken sefaret ataşe
navalı Papaleksopuloı ile fÖruş
tür. 

Salamlı zırhlısını tetkik etmiş 
olan .ıtaşc naval V cnizelc!lla iza
hat vermi~tir. Yapılması düşünü· 
len tadilat ile Salaınis Akdenizin 
en kuvvetli gemilerinden biri 
olacak i miş. Yalnız tadilat için 
istenilen 3 milyon İngiliz lirası çok 
fazla addediliyormuş. 

Les Sableı-d'olonne, 5 [A.AJ 
Doktor Degeunes M. Clemancean 

nun rahatsı,Jığının faıla çalışm11ktan 
ileri gelmiş bir ihtikandan ibaret 
olduğunu ve bunun da gezmek üzre 
bulunduğunu beyan atmiotir. 

M. Clemenceau F oct ile olan 
münasebatına dair nasdığı hatıra

larını bitirmek için bütük gün ve 
hatta hazan gece yarısına kadar ça
lışmaktadır. Doktor kendi5ine mute
dil bir ıurette çalışmasını tavsiye 
etmiştir. 

Lea Rables-d'olonne, 5 [A.AJ 
Bu sabah yapılan tıbbi bir kon· 

sültasyo:ıden sonra M. Clemenceau 
otomobille kısa bir geıinti yapmış, 

öğl~den sonra bazı dostlannı kabul 
et,..;·•ir. M. Glemenceau hatıratını 

ya•uırmakta devam etmektedir. 
Cinevre 5 (A.AJ 

Kleman'o için acale bir doktor 
çagırılm•~tır. Hastanın ziyaretine 
müsaade olunmaktadır. 

Yazık olmuş ? 
Londra, 5 [ A.A) 

İn g i 1 iz sıporcularından Mm. 
Carstwirse ait olup Harijowot SÜ· 

rat müsabakasına iştirak için bir 
müddet evvel Müttehide! Amerika
ya gönderilen Estel namindaki ufak 
bir motorbot vinç ile bir vapura 
yükletilirken parçalanmıştır. 

Inf ilaktan ölenler 
Preçya, 5 (A. A.] 

B"1uthane iştialinde telefolanla
rın mıkları 22 dir. 

• llir sui kast hazırlığı 
Berlin, 5 [A. A] 

Volf ajansı hudutta silah ve mü
aD!ll Litv nya.Jı ' n1uhar

rikin tevkif edil<liğinj bildiriyor. 
But i ar Lehistandan f'"'~.ı:likleri ve 

Litvanya toprı.ğına girmcğe çalış

tıklarını söylemişlerdir. Mevkufların 
bir ıui kastta bulunmak niyetinde 
olaukları zannediliyor. 

Pirede fırtına 
Atina, 6 [ Foı J 

Pire ve Fal er havalisinde büyük 
bir ırtına oldu. Neticede epey za. 
yiat vukua ieldi. Fırtınanın bilhaa
ıa mulı3cir mahallelerinde yaptığı 
tahribat mühimdir. Bir çok evlerin 
damları uçmuş, bir çok ağaçlar de
vrilmiştir. Yaı; a n mütemadi yağ· 

murlardan seller vücuda gelmiş ve 
bunlar sokakları, evlerin alt katla
rını istila ebniştir. Hükumet kaza
zedelere muavenetle meşguldür. 

Protüs 
Brest, 4 

YunaniHtan heııabına inşa edilen 
Protüı tahtelbahrine bayrak çekme 
meraaimi icra edilmiştir, On beş 
iÜn sonra tahtelbahir Pireye hareket 
edecektir. 

Ruslar ve çinliler 
Moskova, 6 [A. A) 

M. Litvinof Tas ajanaının bir 1 

muhabirine vaki olan beyanatında 
Rus sosyaliıt ıovyetleri ittihadı hü
kumetinin ıulhperverliğini ehemmi
yetle kaydederek Nan kin hüküme
tiniu bir cevap göndermemesi ihti
lafı aulhan halletmek istemeditini 
gÖ•termedigıııi söylemiştir. 

M. Litvinof Mançurideki üsera 
garnizonlarında binden fazla kimse
nin sıkıntı ve eziyet çekmekte ol· 
du~unu, bazı yerlerde hiç muhakeme 
edılmeksizin bir çok kimselerin onar 
onar idam edilditini ilive eylemiştir. 

M. Litvinof sovyetlerln Nankin 
hükumetinin siyasi manevralarına 
aldanmıyacağı gibi mezkür hükü
metin Cenevredeki mümeııillerinin 
ıulhperverane beyanatına da kapıl· 
mıyacaAını, menfaatlerinin mü.da· 
fauı için ltlzımgelen tedbirleri al· 
makta devam edeceğini turlh ey• 
!emiştir. 

Valiler ara~ında 
Valiler aruınd yeni bir kı11m 

tebeddülat ve tayinlerin yapılacağ"ı 
ve ~ ... rk havaliıinde üç sene müd
detinin ikmal ctmi~ olan valilerin 
~tl· ı teb,\l'!rr• son zamanlarda ·. 

Adatepe sırtlarında Derviş 
Paşanııı bir nutku 

BuıOo 30 atuıtoı harbinin ce· 
reyan ettiği tepelere gittik. Afyon· 
dan ve daha bir çok yerlerden azim 
bir kalabalık kafileye iltihak etmiş· 
ti. 

Kütahya namına vilayet mat
baaaı müdilrü Nuri bey bir nutuk 
irat etti , ondan ıonra bir hanım 
dumlu pınar manzumesini okudu. 
Vilayetimiz namına Kemal bey çok 
ateşin ve heyecanlı bir nutuk ıÖy· 
ledi. En sonunda kıymetli kuman
danımız Derviş paşa hazretleri za
man zaman sürekli ıurette alkışla· 
nan şu nutkı irat ettiler. 

"Bundan yedi sene evvel burada 
türkün en büyük ve ulu evladı, 
Türk ordularının en kahraman ve 
rüzide kumandanı dünya aıkerlik 
tarihinin kaydetmediği bir zaferi 
teminetti. 

Gazi hazretleri 26 ağustos taar· 
ruza başlamak ve düşmana kat'i 
darbeyi vurmak için çok cesurane 
ve isabetli olan kararlarını vermiş 

ve tertibatını almış bulunuyorlardı. 
Ordu bu kararı kemali meharetle 
ve çok muvaffakiyetle tatbik etmit· 
tir. Cephenin bir tarafından çekllit 
ve diğer tarafından toplanı' o kadar 
miikemmel bir surette yapılmıştır ki 
düşman bu harekatı sezememiştir 

bile. 26 Ağusto• •abahı henüz güneş 
etrafı aydınlatmadan tiirk topçusunun 
muvaffakiyetli ve cehennemi ateşi 

batlamış ve düşman bu şedit ateı 
karşısında çok fena bir vaziyete 
düşmüştür. 

Tarihin şanlı ve korkunç bir 
kuvvet ol.ı.rak tanıdığı türk piya· 
deıi bu ateşi takip ederek düşman 
siperlerine girmif, aylarca durma· 
dan ihzar ve tahkim edilen, aşılmaz 
geçilmez denilen müstahkem mev
kiler kısa bir zamanda zaptedil
miştir. Bu darbe o kadar kat'i ve 
müessir olmuştur ki yunan orduıu 
kumanda hey'eti şaşırmış, ne ya
pac;ığını kestiremez. 

Aciz bir hale düşmüştür. Gelişi 
güze ve fafkın tedbirlerle yırblan 
yerleri yamamaga calışmı.ş fakat 
bütün bu mesai pek beyhude olmuf
tur. 24 aaat içinde bütün müstah
kem mevkılerini !erkeden düşman 
nihayet bir kararoalabilerek Dumlu 
pinar Uşak istikametine çekilmek 
ve orada müdafaa etmek istemiştir. 
Gazi hazretleri yunanlıların bu ka
rannı anlamışlar, hiısetmışler ve 
ordularına ona güre yapılacak şeyi 
emir buyurmuşlardır. 29 akşamı arz 
olunan vaziyet,krokisi lizerine imhır.
kar muharebenin vakti geldiğ"ine ka
rar vermişler ve düşmanı temamile 
kahretmeğe azmeylemişlerdir, işte 

yadettitimiz muhar~be şanlı baş ku
mandanın şerefhuzurlarile şu ada 
tep mıntıkasında vukua gelmiştir. 

Gaıl hazretlerinin aevk derıulul 
dutmanı gitmek iıtediği lıtikamel· 
ten meııetmi' ve burada sıkı,lırmi•· 
tır. Fır kamın başında buraya relince 
kartıda bir yıtın rllrdilm. Topçu 
kumandanı benden hedefi ıorduj'u 
zaman 'u cevabı vermittim: 

- itte yığınl at ve öldür. 
Şimdi seyrettij'imiz sahada dG,. 

manın bet fırkası, iki kolordusu, 
baş komandanhk karargahı vardı. 
Ve bu koca ordu temamlle mahvol
mu,tu. 

Avrupadan senelerce para, mü· 
himmat alan ve yardım rören Yu
nan ordusunun mümessili burada 
kendisini iki mchmetçiğin y11vuz 
ıünğüsünün tahtı muhafazasına tev
di etmiştir. 

Tarihte bunun emsaline teaadllf 
edilmez bu şaşaalı neticeyi ordusu• 
nun başında ve ateş hattında bulu· 
nan onu mütemadiyen teşci eden 
Gazi hazretleri kazanmışlardır. Böy 
le büyük bir muzafferiyetin 1ebep 
ve saıkı odur. O Gazi ki büyGk ha. 
rpten sonra dağılmıt olan orduyu 
ıslah ve tensik etmiş, O raıl k1 
başsız kalan Türk milletine aynı 
hedef ve aynı gaye uğrunda yGrll· 
mek kudretini vermi,tir. 

O Gazi ki Türk milletinin bOtün 
mevcudiyetile mamelikile, maddi 
ve manevi varhj'iyle dilşman kar• 
şısına çıkmasını lemin buyurmuf· 
tur. 

Milleti ordusile hissen ve fikren 
alakadar kılmıştır. Hangi mille' 
orduıu ile bu kadar candan vf 
samimi alakadar olursa netice mu 
hakkak zaferdir. Gazi milli mefku
reyi milletin her ferdine zcrketmif 
ve aanki millet ordu ile beraber 
buraya gelerek dilımanı kabri! imha 
eylemiıtir. 

Bu muharebenin hatıratından 
bahseyleyen Başkumandan hazretle• 
ri 30 Ağustosta ıevkü idare ettik· 
feri muharebe eınauııda bütüıı Türk 
milletini yanlannda hluettilderinl 
ifade buyurmuşlardır. 

Bu muzafferiyetten ıonra Tür
kiye hududu temamen tathir edilmlı 
vatan hür ve milıtakil kayd!I fart 
a"de bir hile a-elmiştir. Mllnkariz 
ve mütdeuib aaltanat yerine ceyyit 
ve pür şanı şeref cumhuriyet cfot
muı beyinltrimizi karartan, fena 
dütüncelere sevkeder hilifet kalk· 
kmı9', ıiyui, iktiıadr, fikri, 
maii; bir çok inkil&plar ba-
şarılmıotır , ulu Gaziyi burada 
bütün kuvvetimle tebcil ederken 
9unu ilive ederimki bllyllk milııel· 
nin işaret etlikleri yolda daima ve 
daima yürüyecetiz. 

Kumanda ettiğim kolordu ııamı· 
na bunu kemali mutavaatla ar'lle
derim. 

Sözüme nihayet verirken muh· 
terem şehitlerin ruhuna fatihalar 
ithaf ve kutsi hatıralarını anarım .• 

Pariste bir cinayet ıManisa kurtuluş g~nü 
Pariı, 6 [A.A) Manıaa, S 

Paris otellerinden birinde geçen Maniıanın kuıtulut a-ilnli olan 8 
pazarteıi günü karısını öldürmilş olan eyliılü Manisalılar her .ene ol. 
İngiliz Ligbet in dün Bulonya orma- duğu ıribi bu deH de tea'lt etmek 
nı.,da cesedi bulunmuştur. içiıı hazırlıklara batladılar. 

Bu büyük ırünü tes'it için l'lluaı· 
zam bir ihtifal baz.ırlaıııyor. Tes
pit edilen protrama nazaran bilu
mum halk, cemiyet ve müeııeıe 
milme11illeri, davetliler ıabahleyiıa 

8 ekizde l·~et !'a,a. parkı";da topla
nacak, şehıtlerımızın kabrıne ıridi
lecek ve bir müfreze asker bu 
meraaime iıtirak edecektir. 

Bombayı koyan 
Paris 6 [A. A] 

Pariı Midi razetesininin Berfin· 
den aldığı bir habere naıaran Frank· 
fort sür· Mende ticaret müme11ille· 
rinden Jo•ph Rett isminde bir adam 
yakalanmııtır. Mevkuf gecenlerde 
Rayhiotagda yapılan bomba •ui kas· 
tının faillerinden oldutun, kendiıile 
arkadaşlarının Almanyanın bugünkü 
vaziyetinden memnun ofmadıkl~r! 
·İçin bu harekete teşebbüs ettiklerını 
itiraf eylemiştir. 

---
Lehistan bütçesi 

Varşova, 6 [A.A) 
Başvekil meclis reisi He görüşe

rek bütçe mesaisini radikal bir tarzda 
tanzim için parlamento rrupları 
mümeuillerinin lçtimaa davet edi. 
Jecetioi bildirmittir. Bu içtima 15 
eylüle doğru aktedilecektir. 

V enizelosun 
mülakatları 

Atina,5 
Y ~nize~os cer.1iyeti akvam umumi 

katıbl Sır Erik Drummund ve ln
giliı murahhası ile uzun müddet 
görüşmüştür. 

Bu miiliikatlarda Türk-Yunan 
müzakr-rahudan bah~f'dilmi tir. 

r , •:ı n .. ,ıc.ı\ ,, ı t': 1\.rk~. 

Irat edilecek nutuklardan ıonra 
heyet 4ehit abidesine muhteşem 
bir çelenk koyacaktır. Müteak~ea 
atılacak topla beraber Jok'l'llnOtif· 
ler, fabrikalar düdükleri!(. orduııua 
Maniıaya duhulünü ilin ederek u· 
mumi meserrete lttirak edecekler· 
dir. 

Bundan sonra Ordu ve Hllkü111et 
tebrik edilecektir. Mani1alılar daha 
şimdiden Türk bayrağına kavufl~· 
tu gllnü heyecan ve seYkle taı it 
etmeğe hazırlandılar. 

Manisa idman yurdu 
Manlıa, 5 

Maniaa idman yurduaun 8 Ey
lulda •enei devriyesi olmak ınilna• 
sebetile yurtlor çok nıuhte~em bir 
çay zlyefeti vermek üzre ıımdlden 
istih.aratla meuuldilrlcr. 

Ankara itfaiyesi 
.4.akaıa. S 

Ankara itfelyul takviy• od!J. 
mf"k 1 iki biivül< artı~üı!· nıub-

..ıc 
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lrüD~ümD 
Bazı çocuft masalları vardır ki, 

bGyüklere bile hikmet dersi virir. 
Demek ki, büyük çocuklara da, 

kendilerine göre bir masal yazmak 
lhım .. Çok evli kadınlar bundan 
bU hikmet dersi çıkarabilirler. Biz 
aadece yazalım: 

Bir varmış bir yokmuş ahır, za
man içinde bir karı ile bir koca 
varmış. Bir karı kocaki yarı yarıya 
mes'ut ... Yani birinin saadeti öteki
nin felaketi pahasına 1 

koca tahmmül edilecek adam 
dejj'il. Müstebit, botbin bir adam! Bir 
dediğinin iki olması ihtimali yok! 

Halı ticareti yapıyor. Kara, kuru 
cılız bir adam! 

Her akşam evine döndüğü za
man, hiç. yoktan bir mesele çıkarır, 
karısına çıkışır, Hizmetciyi azarlar. 
Öyle ki, herif eve geldi mi, sanki 
cehennemin ateşi de baraber gelir. 

Kar111 büsbütün başka yapıda, 
başka ahlakta, sakin, muti mütevazı 
bir mahlukcaa'IZ 1 Sarışın fakat iri 
yarı 1 Nasılsa bir z.aman anasının ve 
babaşının ısrarı üzerine evlenmiş .. 

Mükellef bir apartmanları var, 
otomobilleri var, Hizmetcileri var. 
Fak at kadın etrafını saran bu lükse 
bakarak içini çekiyor: 

- Ah, diyor, kaşki bir saman
lıkta otursamda, buyu iyi bir kocam 
oba •• 

O böyle düşünürken, kocası, 
karısının çektiği ıztıraptan bihaber 
adam akıllı yiyor, adam akıllı içi -
yor. Zaif vücuduna bu kadar şeyi 

nasıl 11kı1tirdıjj'ına şaşmamak kabil 
değil ... 

Bir gün doktorun tavsiyesi üze
rine kaplıcalara gitmek mecburiye· 
tinde kaldı • Karısını da beraber 
götürdü. Bir otele indirdi. 
Karısı her şeyden evvel kocasının 

fıaysivetini düşünerek gardrobasında 

ne kadar tuvaleti varsa hepsini ı:e 
alıp götürmüştü. 

Fakat kocaoı doktorun tavsiye 
ettijj'i rejimi takip ettijj'i için asabi
leşmitti: 

- Ben oruç tutarken böyle kar-
4:ma geçip pasta yeme! Burnun da 
nasıl yağdan parlayor. Oh, yarab
bim, şu geçen kadının güzelliğine 

bak! 
Kadın her defasınıla paylandık

;a odasına çıkar ve kendi kendine: 
- Ya rabbi, şu adam ters söy

leyince neye ben de ters cevap ver
meyorum. 

Ne yapayım, işte elimde değil. 

{ apamıyorum vesselam! Ölünceye 
kadar bu hep böyle mi gidecek! 
Boşanyım deye herkesin karşısında 
bana hakaret ediyor. 

Sonra aynada ağlamaktan agır
latan gözlerine baktı. 

- Artık hiç te ıri güzelliğin 

kalmadı ey kadın! Bir kocayı ıslah 

edecek çare bulamaz mısın? 
Pek yakından bir ıes işitti 

- Evet, bulabilirsin. 
Nurlar içinde, güler yüzlü bir 

peri göründü: 
- Yavrum, dedi, ben betbaht

ları himaye eden periyim. Teessü
riln içime dokundu. Sen mes'ut ol
mağa liyık11n. Sana bir tılsım ve
receğim. Onu kullan 1 
-Ah, çok teşekkür ederim. Eğer 

sizin bu ıihirli yardımınız olmasay. 
dı kendimi !öldürecektim. Verin şu 
tılsımı! 

- Hayır, verilecek bir şey yok. 
Bu tılsım senin üıtünde bulunuyor. 
Gelecek defa, kocan gene canını 

11kacak bir şey yaptı mı, beni dü
şün ve kaluna bak. Sana bir ilham 
gelecek. 

Peri bunu söyledikten sonra kay
boldu. Odanın içinde yalnız mis gibi 
koku•u kaldı. 

Gece yarı11 olmutu. Az sonra ko
cası, üstünde ımokini ile avdet etti. 
Gelir gelmez de hemen haşlamağa 
başladı. 

- Of, bu ne pis kokul Şimdi 
anlıyorum. 
Sanki karısını bidayette görmemiş 

gibi: 
- Sen burada imişsin de ondan! 

dedi. 
Çaketini ankaolin, karısının şap

kasının üıtüne attı. 
- Ne berbat bir gece geçirdim, 

dedi. Şimdi de senin horultuların 
varken nasıl uyuyacağım ( Halbuki 
kendisi daha fazla horluyordu ) ka
lk şuradan, bir az oturayım. Şu pi
jamamı bul da getir. 

Kadın bir az gecikince : 
- Sojıır mısın, be karı ? diye 

1 
ho<;ırJı. 

Alphoııse Allais 

O zaman kadın perinin dedik
lerini hatırladı ve koluna baktı. 
Birden bire de bağırdı: 

- Tılsım, tılsım, şimdi seni öğ
rendim. 

Başka hiç bir şey söylemeden 
kocasını kolundan tuttuğu gibi be
linden ikiye büktü, kıçını çevirdi, 
bir temiz dayak attı. Koca herif 
bağırmağa başlayınca, kadın havlu
yu kafasına doladı. 

İyice döğiip hıncını aldıktan son
ra, herifi yatağına fırlattı ve ken
disi de güler yüzle pıjamasını ge
tirdi. Kocası, dişleri çarparak, aptal 
ve ~aşkın karısına bakıyordu. 

O geceden sonra, adameağız 
öyle model bir koca oldu ki .. 

Nazik mi nakzik. Terbiyeli m:, 
terbiyli~! 

Eğer unuturda kazara eski ta
biatını ele almağa kalkarsa , 
karısı bazularını oğuşturuyordu. Bu 
kadarcık şey de adamın aklını ba
şına getirmege kafi geliyordu. 

Kadın, herkesin hayret ettiği 

bu tahavvülün sırrını kimseye söy
lemedi. 

Bir gün tanıdığı narin yapılı ar
kadaşlarından biri, kccaoının ka
ba muamelelerinden şikayet etti. 

- Sen nasıl yaptın da kocanı 

yola getirdin? diye sordu. 
-'Sadece bir tılsım sayesinde ... 
- Ah, bu tılsımı banada söyle! 
- Şimdilik mümkün değil. Fa-

kat çok idman yap. Seksen kiloya 
doğru yaklaşmağa çalış. Bak oza
man kadından kadına herkes na
sıl sana da hayret eder. 

Erciyeşin 
tepesinde 

DPıeli ceza hakimi de dalıil ol· 
duğu lıalde muallim ı·e memurlardan 
mürekkep on kişilik bir grup Erci
yeşin şimdiye kadar çıkılmamış olan 
tepesine çıktılar. 

Develiden hareket eden grup, ya· 
vaş yavaş 1:.1-riye~e tlrmanırken dağın 
eteğinde 30 derec~deki sıcaklılık 
gittikçe azalmış ı·e nihayet zirvede 
sıfır altı bire kadar düşerek elleri 
kalem tutamıyacak kadar titremeye 
başlnmıttır. Da!; l'olkanik olduğu 
için zirvesine doğru çıkıldıkça etek
leri i>tikametinde kaya ıe toprakların 
mütemadiyen y lirumesinden dolayı 
lıej adım da anrak bir adım y üksPl· 
mi) e başlaml'ilar sof:uk ı P tehlıkeli 
olan kısmı ise iki '"'t on dakıkada 
geçPlıil mi; !erdir. 

Tam Zırreye çıktık ları zaman 
dağın burada peli ıı~urum ve ancak 
on kişinin beraber bıılunabilece~i ak
dar düz hir yer olma<lı~ını ü~ren
mi:lerılir. Bıırarla yapm:j oldukları 
tetkikatta be~ on sene evvel yine bu 
zirvt>ye çıkını~ oldıığu anlaşılan bir 
a lınan mührndisin lıır ılı•mir kutu 
içinde bırakın :~ olduğu k<1[!:ıt ve ka
lemi bulmıı~lurdır. Hunu bırakan mü· 
hendis hatırasını kayd ederken ken
di~inden sonra kim ';·karsa j..,.n1ini 
ve na"'! çıktıj\ını kaydetıııesini rica· 
da bulunuyormuş. Aynı zamanda bu· 
rada harici tesirler oldu~u ~ibi çu· 
rlımüj olan bir d~ TLirk bayra~ı hu· 
lunrnu~tur. 

Hareketlerinin liı;ünrü günü dö
nen grup., daf!ın zır\C':->indr yazd~k
ları yazının so:!ukıan titreyen elini 
dolavı sil l e okunmıvarak kadar kar· 
gar· k buraacık 0İdut1unu ~ürmü~-
lerdır. r r 

" Yeni .ı\.dana ., 

Çinilerinıizi taf;lit 
S~n zamanlarde Kütahya çinileri 

Amerıkada fazla müşteri bulmak
tadır. 

Amerikadan en ziyade telbedilen 
çeşitler üzerleri yazı ve nakışla 
işlenmiş tabaklardır. Bundan başka 
zolar da aranmaktadır. 

Yunanlılar çinilerimize karşı re
kabete başlamışlardır. Y~nan çini
lerinin Üzerlerine c.e Kutahya işi 
diye yazılar yazılmaktadır. Bundan 
başka çinilerin Üzerlerinde Arap 
harflarile yazılmış manasız bazı ayet 
ve cümleler vardır. 

Yalnız Yunanlıler bu çinileri ya• 
parken çinileri Kütahya çinilerinin 
renklerinde yapmağa muvaffak ola• 
mıyorlar. 

Vapurcular, Seyrisefain 
Bir müddettenberi Kilyosta iı

tirahat eden iktisat Vekili Şakir B. 
yarından itibaren lstanbula inecektir. 

Şakir Bey burada vapurcularla 
Scyriıefain idaresi arasındaki ihti. 
laflarla meşğul olacaktır. 
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Manisa 
perişan 

bağları 
oldu 

3 Eyhil 

Bütün ümitlerini üzümde bek

leyen .Manisalılar bugün büsbütün 

malıvoldular. 

Daha sabahtan ortalığı telaşa 
veren yağmur bulutları gittikçe 

kesaft peyd& etmiş rn öyleden son

ra müthiş gürültüler içinde şim

şekler çaktıran yağmur fırtınası 
zavallı bağcıları perişan etmiştir. 
Hayatta, ele gelmiş bir mahsulü 

kaybetmekten daha fena hir ıztı
rap olamaz. 

;.\e hayin bir Yazivettir ki Yu

nan sürülerinin çiğneyip geçtikleri 

bu güzel bağlar hala eski haline 

gelmedi. Bin bir feliiket ve müsi

bet gördükten sonra milli refahı

mız için çalışmakta olan bağcıla

rımızın bu günkü telaş ve feryat

ları çok hazin olmuştur. 
Hükümete, bankalara, bilhassa 

faizcilere borçlu olan bu halkın 
bir taraftan üzümlerinin arzu edi

len fiata satılamama'ı diğer taraf· 

tan haşarat ve hastalıklara inzi· 

marn edf'n yağmur fırtınaları için

de mahvolmaları memleke t ikti

sadiyatıııı çok sarsm ıştı r. 
'\: apılan en basit hisaplar neti

cesi bu sene bağrılarımızııı ma <;

raflarını bile alamadıkları anlaşıl· 
maktadır. 'ı evmiye 120 kuru~tan 
birçok amele parasile fıçısına 25 
30 lira verdikleri Potas bedeli 

bu i ~in içindekileri kasup kayur

muşiur. Artık mes'elPnin şakaya 

te hammülü kalmamıştı r. 

İzmirde masa başında havadan 

para kazanarak 11:özleri doymayan 

ihracatç ılar in safı ele alarak lııı 

biçare halkı sefalet Ye ıztıraptan 

kurtaracak makul bir fiat temin 

etmelidirler. 
Aksi takdirde bu kış bir çok 

biçare \'atanda lar a lık ve -efale 

içinde ölecekler 9e ya !'lFJ!ınna ba
kamayacaklardır. 

Bu itibarladır ki her şeyden 

eVl'el çifçilerimize, bağcılarıınıza 

hayat ve çalışına hakkı \'ermelidir. 

Z3vallı hağcılamı faizli lıorcları 

öyle hir yeküıı toplaını ~ tır ki, sat

tıkları üzümler ancak faizlPrine 

karşılık olabilir. 

Bu iş m<'mleket meselesi ol

muştur. Memlt'ketimize hariçten 

beş on kuruş getirecek olan bu gibi 
mahsüllerimiz için en büyük çare· 
!er araşdırılmalıdır. 

'.\lanisa om'! o hale gelmiştir 
ki bir taraftan devlet tahsildarı, 
diğer taraftan faizcikr, yukardan 
aff>t \t' ya~mıırlar, çifçi 'P lıaıı;rı
la rı ta~vik ederek nıahslıll<'rini 
yok pahasına •attırmak ve kf'ndi
lerini bu kış aç kalmak tehlike· 

s ine maruz brakmaktadırlar. 
Bu ınes'eleye çok ehemmiyet ve

relim ,zira hağçılar ve çifçiler ıztı

rap içinde kan ağlıyorlar . 

~lilli l'aks 
Halk bilgi,;i dernı-ği faaliyetin r 

deva m etınekıedir. Dernek Anado
ltıntın bazı yerlnindf> te tkikat yap· 
tırmaya karar \'ermiştir. Geçenlerde 
dernek azasından Abdülkadir B. 

Erzurııma gitmişti. Kendi•i o ci
vardaki halk rablarını tetkik et
mektedir. Yakında da avni mak
•atla l\Jujı;la havalisine de bir aza 

gön<l eri le re k tir. 
Dernek, iki senelik mesai s in

den al<lı~ı tecrüheln netices inde 

nızamnamesinin tadiline lüzum 

hi smetmiş ve bunun için Avrupa 

fofklar cemiyetleri nızaınnameleri 

de tetkik olunarak yeni bir nızam

name müsveddesi hazırlamıya beş· 
lam ıştır. 

Dernek, Anadoludaki teşkilatı 
tev•i ve ikmale devam etmektedir. 
Ahiren Sivas mümessilliği de teş
kil edilmiş ve mümessilliğine Ab
dülkadir B. intihap olunmuştur. 

İlim encümeni (Halk bilgisi ha

berleri) ismile aylık bir mecmua 

neşrine karar vermiştir. Bu mec· 

mua dernegin İstanbul merkezince 

çıkarılaçak ve ilk nuslıası teşrin ev
velin ba~ıııda ne5redilecektır. 
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MACIERAILAR 
Az kaldı yakalanıyorduk - üç yoldan hangisine git

meli?-Açlık ve susuzluk-Yürüyoruz, yürüyoruz. 
Hiç durmadan Danigo kostele 

giden cadde boyanca yörüdük, ya
rım saat sonra bir yerde oturduk 
ve üstümüzü başımızı düzeltmeye 
başladık, yanımızda taşıdıgımız çı

kınları açtık, boz renkteki palto
larımızı geydık, öteberimizi gömdük 
yolda birisine rast gelirsek ne ya
pacağımızı kararlaştırdık ve yola 
koyulduk. 

caddenin tam dönemeç nokta
sında ve birden bire karanlıklar 
içinden asker elbiseli biıisi görün
dü, ben hiç bozmadan arkadaşımı 

bana doğru çektim başını göğsüme 
dayayarak bir çift aşıkla maşuk 
tavrını takındık, ötekisi tatlı tatlı 

söyf'enerek ve dilini şapırdatarak 
geçti gitti. 

Yanımızdan uzaklaşır uzaklaşmaz 
geçirdiğimiz tehlikenin dehşetini an. 
ladı m, çünkü kolundaki parlak üç şe
rit gece karanlığına rağmen fark olu
nan bu şişman zat bizim kararga
hın başçavuşundan başka kimse 
olamazdı. 

Yola devam. Köyü geçtikten 
sonra Derbiye giden yol üzerinde 
bulunduğunu işittiğimiz büyük köp
rüye geldik ve geçtik. Fakat köp
rünün ötesinde mes'ele çatallaştı: 

Üç yol bir noktada birleşiyor, bun
ların hangisine gitmeli ? Karanlıkta 
sağa sola bakarken direk üzerine 
çakı!mış istikamet müş'irlerini gör 
dük. Fakat üzerindeki yazıları oku
mak mümkün değil, arkadaşım 

direğe tırmandı ve oyuk harfleri 
ellerile yoldayarak (Derli) istika
metini gösteren oku buldu, 

Sür'atli adımlarla bu yolda yö· 
rümeye beşldık. İnsanlara ve hasse· 
ten otomobillere tesadüf ettigimiz 
zaman hemen yoldan çekiliyor ve 
saklanıyoruz. Keza her otomobilin 
gelişinde : 

- İşte bizi yakalamaya geliyo
rlar diye yüreğimizin oynadığını .... ..._ 

Karnımız acıkdıhça beraberimize 
aldığımız sucuk ve çikulatayı 

yiyoruz. Fakat bu mubareklerin 
birı okadar tuzlu diğeri okadar 
tatlıki, bir az sonra miithiş bir su
suzluk yakamıza yapıştı. 

Bir müddet sonra öyle bir hale 
geldimki, su içmeden yürüyemeye
ceğimi anladım. Yürümek ve hele
canla gelen buram buram ter de su
suz! uğu artrıyor. 

Bu ateşli şose kenarındaki hen
değe yatıp, çamurlu suları keçi 
gibi içmekten başka çare kalmadı. 

Ortalık yavaş yavaş aydınlan

maya başladı ve sabah saat dörtte 
Derbinin ilk bahçelerine yaklaşdı
ğım ız zaman güneş de kemali 
debdebe ile ve bir kırmızı tepsi gibi 
ufuktan yükseldi. 

Evvela afallamış gibi etrafımıza 
Ve! bizi gecenin mestur karanlığın

dan meydana çıkarmış olan güneşe 
baktık, sonra da arkadaşımla el sı

kışarak biri birimiLe saadet temen
ni ettik. 

Sonra ufak ve metrük bir bah
çeye girdik ve (büyük tuvalet) ya
ptık. Beraber getirdiğimiz elbise 
fırçası bu azim işi ifa eyledi, pan
talonumuzun yırtık parçalarını dik
tik. 

Sabun bulunmadığı için zavallı 
yüzle:imizi tükürükle ve bir kör ji
let bıçağı yle traş veya hacamat 
ettik. 

Nihayet kravatlarımızı bağladık 
ve lngiliz zeppelini gibi şapkaları
mızı da derince baıtırdıktan sonra 
Derbinin içine girdik. 

Tal:imizden İstasyonu bulmak 
güç olmadı, ve tren de gecikmedi, 
hemen Layçestere birer gidip gelme 
bilet aldık, izimizi ilk olarak bu su
retle kaybetmek istiyorduk. Arka
daşımla ayrılarak birer vagona bin
dik ve bilavukuat Layçestere geldik, 
ben arkadaşım hiç te farkında ol
madan Londraya bir bilet aldım ve 
laalettayin bir kompartmana giıdim. 

1 Kapının önündeki bilet topla-
.yan memura biletimi teslim ederken 
her halde keyfin yerinde degildi. 
bilmem neden? elim titriyordu. 

İki sene evvel Londraya gelişim 
ve iyi olmuş. İlk işim dört muhte
lif yere giderek karnımı doyurmak 
oldu, çünkü bir yerde bu kadar 
nesneyi yemiş ve içmiş olsaydım 

mutlaka nazarı dıkkatıb cel eder
dim. Sonra taymis kenarına iodim 
ve bitaraf gemilerin bulunduğu yer· 
!eri aramaya başladın. 

Ben bu işi daha kolay zannet
miştim, halbuki görüyordum ki tek
mil ıskeleler, tersaneler ve bitaraf 

ii~şıraı©laı 
Konyada iş bankası - Konyada 

küşadı mukarrer bulunduj!;unu yaz
ıiığımız İş bankası şubesi binası
nın in~aatına dernm edilmektP ve 
şube müdürü Burlıanettin bey de 
Konya 'da buluıımaktadır. 

1 apılması tacil edilmekte olan 
inşaatın bir an e>Vel ikmali takdirin
de mezkur subenin Teşrineıel iptida
larında i şe başlaması memul<lur. 

ııı Z•vallı usta - Cuma şünü Af· 
yonda çok feci bir kaza olmuştur. 

Hac ı mahmul mahallesinden de!\ir
menci oğlu hasan efendi cuma günü 
dükkanda sakı bulunan meYadı in
filakıyeden ~arapne1 tıpalarının ne 
olduf!unu merak etmiş ve kendisinin 
açan11yacağ1nı düşiınerek doğru ara
bacı Ahmet ustanın yaııına koşmuş
tur. 

Elindekininin ne oldu~unu bil
rniyen ~ı\hmt>t usta ~arapnPl tıpa.~ını 

sert ursun üzerine koyarak rnrmaii;a 
ba;lam •ş tır. Tam im sırada şarapnel 
infilak etmiş ı·e zava llı Ahmet usta
nın ritcerlerini parça parça ederek 
tıldtırmüştür. 

* Bir hiç yiizünden cinayet -
Geçen cuma akşamı Afyonda Çukur 
köy cil'arında mües.if bir cinayet 

'- lu ~lerd.i__venc.. ad asU:t 
efendinin bi raderleri :\ıyazi efendi 
!!<'ce ortakrı ı ile beraber yolda gi
derierkrn ~onca tarle~ı iı~iııde çan 
se•i işitmişlerdir. Yonca içine koyun 
slirııslı girdi~ini anlatan bu ~e• ıize· 
riı\e orıakcı kiıylli tarlaya ı;iderek 
orada çoban Karahisarlı harı '>;asulı 

malıall<'siııden henli oğu llarından i\"u
ri malıtumu 327 tevellııtlü Hamitli 
koyuıılariyle beralı~r ııürmii ştür. 

Hamit ·• Bir zi)andır oldu. ) arın 
sabsıı keşfettırelim ıe ödeyelim .. 
dediğini sö) lrmektedir. Anlaşıld ı ğına 

nazaran konusulaıı şey nrtakcıyı tat· 
min etmemiş ertesi gıınü inkar eder· 
lrr rliy(clüşünülmUş. ve '\Jiyazi rfen
di ile berabPr tekrar gelmi~lerrlir. f~
te mü essif hnrfüe bu esnada olmu~ 
'\iyazi e endi Hamdinin attığı kur
~uı;ların tesiri ile terki hayat ~ı le· 
ıni ~tir . 

* Boğazlıyanda cinayet - Bo
f(azlıyan kazasının Akda(!; nahiyesine 
merbut Eşikli kariı·e,inden .'W adet 
davar sirkat eden huviyyetleri meç
hul dört musellah şahsın takibine 
giden kariyei mezkı1reden Halil of!;lu 
Arifle biraderi Hakkı l'e iki refiki 
bunlara kuy civarındA yetişerek mlı· 

sademe başlam ış ve sirkat olunan 
davarlar i'tirdat olunmuş ise de mu
akkiplerden Arif maktul dıışmüş ve 
ı:asıplar firar etmiştir. Takiplerine 
şiddetle deram olunmal<tadır. 

ııı Kayseride hayvan hastalıi(ı -
Punar başının pazar viran nahiyesi
nin Elmalı koru, Kavak, Kızıl, Bel
viran, Kelelıek ve Daklarm Cınli)·urt 
köylsrindeki şap hastalığının şündu
ii·u ve kavseri merkez kazasının kara 
kvya ve '\enı köylerinde !;iap hastalı
ğı zuhur ettiği anlaşılmıştır. 

Eyipli Halidin yeni 
bir vak'ası 

Meşhur Eyipli Halit. yeni bir 
meselesinden dolayı polısçe yaka
lanmıştır. Yeni vak'ası şudur: 

Taksimde küçük bayram soka-

gemiler muhafaza altında ve hatta 
gemiler nehrin ortasında bulunu· 
yor. 

Bu ilk günlerde alışmamazlık ve 
sanki herkesin benim bir esir kaçagı 
olduğumun derhal farkına varacak· 
!armış gibi bir hiı bu insanlar ara· 
sında gezmekten beni menediyor, 
korkutuyordu. 

Mümkün olduğu kadar gizleni
yor ve gazetelerden bitaraf gemi
lerin hareket saatlarını Anlamaya 
çalışıyorum, fakat görüyordum ki 
bu da mümün değil ve gazeteler 
böyle şey yazmıyor. Demek lngiliz
ler bu derecesine kadar tedbir aı
mışlar. [Arkası yarın] 

~aı~O ;!\ ır 
Bir amele ezildi 

Şoför Osmanın idaresindeki 1269 
numaralı otomobil Şişlide oturan 
amele Veliye çarparak ağır surette 
yaralamış, Veli Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Tram\'a~a asılan çocuk 
Edirnekapı-Sirkeci hattında iş

leyen 560 numaralı tramvaya ası· 
lan Nail ismindeki çocuk yolda 
düşmüş ve başından aaır surette 
yaralanmıştır. 

Çiğneyip geçti 
Meçhul bir otomobil evvelki geee 

!3ebekte sandalcı Mehmedin oğlu 
lbrahime çarparak ağır surette ya
ralamıştır. Çocuk hastaneye kaldı
rılmı~, otomobilin de aranmasına 
başlanmıştır. 

Binadan denize 
Tophanede Fort fabrikasında 

çalışan beyaz ruslardan Jorj çalış
tığı yüksek bir yerden denize düş
müş, ağır surette yaralanmıştır. 

ll<ar~sgı al o aı ır 

Zorbalar 
Haaköı<de oturan Manav Osman, 

Arap Hasan ve Arap Mehntl!t 11-

mindeki şahıslar evelki gece kara
köyden otomobile binmişler ve Ka

manto mazarlığı denilen yere gel
dikleri zaman, otomobilden inmişler 
ve şoförü tabanca ve bıçakla tehdit 
ederek para vermemişlerdir. 

Zabıta, vaki olan şikayet üzeri
ne bunları yakalamıştır. 

l(arı-koca kavgası 
Sarı yerde Dağ dibinde oturan 

balıkçı Süleyman ve zevcesi sabiha 
hanım kavga etmişler. Sabiha hanım 
kocasına kızarak çocugunu düşür· 

müştür. Tahkikat yapılmatadır 

Rakı alamayınca 
Fatihte meyhaneci Muhiddin evelk 

gece dükkanını kapamakta iken 
beş arkadaş gelerek rakı istemişi er 
Muhiddin veremeyeceğini söyleyin
ce kavgaya başlamışlar, nihayet iş 
büyümüş, polis memurları gelmiş· 
!er, beş arkadaş memurlara silah 
atarhk kaçmışlardır. Bilahara bun· 
!ardan Haydar ve Niyazi yakalan" 
mışlardır, 

Bira içerken 
Taksimde Panorama gazinosund• 

zevcesi Hatice Hanımla beraber otu• 
ran Yemışte komisyoncu Mümtaz IJ. 
bir aralık yanındaki masada oturan• 
!arın karısına laf .. ttıklarını ani~· 

yınca, bunlara bir ders vermek üzr" 
kalkmış ve kazımla Sıtkı namlarırıl 
taşıyan bu adamların yüzüne tüknr 
mek suretiyle hakaret etmiştir. 

Kazımla Sıtkı bunu kendileriu~ 
yedirememişler ve kavgaya ba~l•· 
mıslardır. Neticed<> Mümtaz B. f<al' 
nından, Kazını da bacağından • bı• 
Çakla yaralanmış ve hastaneye kal• 
dırılmışlardır. , 

Kadıköyde oturan şoför Sak<P. 
karısı Emine hanımın kendiııi e\e 
ça~ırmasına kızarak bir güz•• doY• 
müştür. 

ğından geçmekte olan Nazmiye ha- - ] ] at' 
Burada gine benim gibi bazı 

palto geymiş bir zatla karşılaşmış
tım ki bunu her halde bir yerde 
a-örmüş olmalı idim zan ederim, 
ismi de T. harfile başlıyordu, evet 
evet tükrükle traş edilmit yüzünden 
belli. 

mıla iki erkeğin yanına aokulan Halit Bir kadını yaralac 1 ' 
1 ı Nazmiye hanımın çantasmı kapıp kaç- ıl Karagümrükte oturan üç ~!" 

mak istemişsede erkekler muhaldet Servet isminde bir kndını bıçn k< 
etmiş, Halit bunu dinlemeyerek 1 yaralamışlardır. Vuranlar ar•nl1l• 

Fakat konuşmaya ikimiz de lüzum ! 

görmedik. 1 
Tam öglende tren Londraya 

muanalet etti. · 

erkeklere dayak atmıştır. tadır. 
Nihayet polisler gelmiş, Hafidi ------------- · 

yakalamışlardır. 
Adliyeye )eslim edilen Eyipli 

Halit beşinci istintak dairesine sev
kedilmişlir. Oraca hakkında karar 
verilecektir. 

Halka ko11ser 
. ' .. '-c<tira51 bll 

Riynsctıcunınur nr~ · rfJ 
ık .,,.,,.,. 

gÜ)l Büyükadad.:-. l1a 01 m ~ 

verecP.ktir. 



Fı:a.cllse:n.irı iç 
yiizil rı.ec:lir? 

Geçenlerde, bir Beykoz fıtasının 
Bebek koyunda Galatasaray deniz· 
cileri tarafından tahrip edildiğini 
ve karakola davet edilen Galata· 
saray denizcilerinden birinin: 

1 

"- Marmara denizine Yunan· 
lılar girse Türk donanması ne ya
par?• şeklinde ifade verdiğini, bu 
bu hususta bize verilen malıimata 
atfeu yazmışltk. Galatasaraylıl:ır 
hadiseyi tekzip ettiler. Bizim dünkü 
nushamızda olduğu gibi, bu tekzip
name diğer sabah refiklerimizin 

hepsinde çıktı. 
Galatasaraylılar, hadise olsun 

ve olmasın, gülünç bir mefkureye 
delalet eden bu vaziyeti bu tek
ziple kurtarmak zaruretinde idiler, 
bu itibarla gönderilen varaka bek
lenenden fazla birşey değildir. Yal
nız Cümhuriyet refikimiz, diğer 

•üfekamız gibi Galatasarayın tek
zipnamesini neşretmekle iktifa et
memiş, yazının üstüne şayanı dik

kat bir de serlevha koymuştur: 

Bir iftirayı tekzip! 
İftira ne? Kim etmiş, kime edil

_miş? İşte bir sürü sual ki buna ce
vap verilemez. 

Hadiseyi nakleden biz olduğu· 
muz cihetle • Ortada vaki bir iftira 
olmadığını tespit için • vaziyeti bir 
az tavzih edelim. 

Biz meselenin cereyanı anında 
ne vak'a mahallinde ne de kara· 
kolda değildik. Hadiseyi bilahara 
duyduk Beykoz kulübü reisi Sadi 
bey, Galatasaray denizcilerinden 

-.,_ı:..: Vamık beye, Galat.~oaray,, futbol , 
aptan hat bey n rınağazasıncıı 

atlet Besim beyin yanında hadise
yi naklediyordu. Orada bulunan 
muharririmiz vak'ayı Sadi beyin 
ağzından oarda dinlemiş ve Vamık 
beyin de asla bir itirazda bulun-

--

6 Gazete aleyhin
deki dava 

Bugün ikinci ceza mahkemesin
Je Müddei umumilik tarafından 4 
Sabah 2 Türkçe akşam gazeteleri 
aleyhine ikame olunan davanın 
rü'yetine ı, şlanacaktır. 

Davanın ikamesine Arslan Fres
koların ihdaa ı d"kl . . . ey e ı erı ırtışa mes-
elesi tahkikatının gazetelerde neşri 
sırasında baı.a zevattan ve d" •1• . . ıvanı a ı 

teşkılınden bahsolunmasıdır. Mahke-
me heyeti, Reiı Hamit ve aza Cemal 
ve Baha Beylerden terekküp ede. 
cektir. 

·-«--

Yeni asfalt yollar 
Nafia Vekilliğince bu sene 

yaptırılması tekarriir etmiş olan 
asfalt yollarla Ankara sayfiye 
yollarının inşaat proje münaka
sa ve mukavele şartnameleri ev
rakları üzerindeki son muamele 
ler de ikmal olunmuştur. ): akın· 
:la bunların mevkii tatbika kona· 
cakları haber alınmıştır. 

-«--

Ahimesut fidanlığı 
Ahimesııt niimune köyünde 1°· 

sis edil .. n fidanlığııı sulanması 
ıçın yapılacak havuzlar ihale edil
miştir. Bu havuz tepeye yapılacak 
ve aşağıdan oraya sevkedilecek 
su ile tidanlar sulanacaktır. 

Ahimesut'ta mevcut ağaçla _ 
ma sahasındıın başka köyün şar. 
k~na tesadüf eden kısmında da 
lıır ağçlama sahagı tssisi takar· 
rür etmi~tir. Bnranın çukurları
nın kazılmasına ve ihzarına başlan
mak üzeredir. 

Ahimesut"ta yapılacak bu ağaç
l~~a. faalivetimlen hajlrn Gazi çif
lıgı ıle ~ehir orcısındaki sahıının 
agadaıım~sı içh ,Jc iktisat vekilli
f!i t~r:ıfından hı program hazırlan· 
m:ıKtadır. f'ı o~ amın tespitinden 
sonra hıı l<ısııuua da faaliyete ba . 
"'nacaktır. 

madıl'7ını aor~rek iddianin sıhha-" ". tına k:ıil olmuş ve öyle yazmıştır. 
Galatas:ıray gibi memleket spo
rundaki mevkii asarile sabit bulu
nan bir kulübe "iftira,, etmek 
kimsenin aklından g<>çmez. Hadise 
ya olmu:1, ya olmamıştır. 

Eğer olmu.~sa vaziyeti bu gülünç 
gafı yapanın düşüncesizliğine ve· 
rcrek ırerm .. k lazımdı. Eğer hadise 
vaki değilse Galatasarayın tavzihi 
kifayet ı-dt>rdi. l\le,:eleyi dallandı
~ip budakl~ndırmak Ye ortaya bir 
ıdftıra şeklı gibi çıkarmak doğru 
eğildir. 

l~te sözün söylendilfini iddia 
edenler ve iddiayı kabul etmeyen· 
ler! 

Artık meseleyi onlar halletsin· 
ler. 

Dünkü hareketsizlik 
.. Dün ınevsi min en hareketsiz 

gunlerı ııden biri olarak geçti. 

Kadıköy sahasında yapılaralfı 
ilan olunan maçlar da icra edilm~
d i. Yalıı ız bir rum takımı ile bir 
ekzersiz icra edildi. 

Arnaı•utküyünde 
Fenerbalıçelilerin Arnavut kö

yünde lıir şube açacaklarını yaz· 
mıştık. Bu ~ube için bina ve kayık
hane temin edil nıiştir. 

Şebenin resmi küşadı hafta için
de yapılacaktır. 

Ennadiel' ehli Alnıanyada 
Şuhirıııi~de eyi intıbalar bırakan 

Mısır futbol takımı, Bulgaryada 

Slavya ile maç yapıp berabere kal
dı ·t n onr !\.im n · a itmi 
orada g•·ı;t•nlerde Orovaylarla lıcra
bere kalan Müniht takımını 4.3 ile 

mağlup etmiştir. Fakat son günler

de Berlin mııhtalitine 5-0 ile mağ
lup olmu:ilur. 

Eczacılar dün 
toplanamadılar 
Eczacılar cemiyeti dün bir konare 

aktedecckti. Fakat ekseriyet hasıl ';,1. 
mad ~ından başka güııe bırakıldı. 

- ·-Orman mezunları 
Bu ~ene orm::ın ali ınel<tebin

den otuz iki efendi mezun olmuş
tur. Bu efendiler muhtelif orman 
mühendisliklerine tayin edilmiş· 
lerdır. ~u._yeni tayiııleri yazıyoruz: 

Deın~gu_ı~ orman mühendisliği
ne Cemıl, iavas orman mühendis· 
ligine Turgut, J;:parta orman mü
he~disliğine Enıin Bülent, Seydi
gazı ormıın ır.iihendisliğiıır Re
cep Sami, Aliii\e orman miilıen
disliklcrıne Ali Hıza ve lsmaiı 
Hakkı • Kan<anti Karais::ılu 
orman mühendisli«iııe Faik <;e 
lifke orıııan miilı~nr!i,.fı;ine' c' e. 
ı-ısı· !\ . ., · a a ını, lutl<ulnar orman ... 
h d" I" . mu en ıs ıll;ıııe Mustafa, Gireze or-
man mühcndi~li~inr Enver l\1a 

.. h ı· ' raş orman mu ene ısliğine Kemal 
Hendek orman mühendi,fı'<> ' 
S f . B. · ,.,ıne 

ey ettın. ığa orman mlılırndisli-
ğiııe Snlıit, Giinıii'h-ne orman ıııü
hendbligine Ila><:uı Bahri, Ankara 
orman mühendisliğine Abmet. e
cip, K::ırs orm~n mühendisliği· 
ne Kemal i\urı. C)nl<ırı orman 
mühendi;;liğine Hauıit, Sam.un 
orman ıııühcııdi~ligine 1 usııf Ziya, 
Bartın orman ıniiheııdi~Iiğiıı~ 
Nurettin Devrek orman müheıı. 
digJiğiıır'Halit, Bolu orman ıııiiheı~
disliı;ine Jfoptı,Boz~k ~rııı3 n mu. 
hendislir•ine Necatı, Zafranbolu 
orman ~ülıendioliğine Abd!, ~olu 
Ömerli orman mühendı-;lığıne 
Celiitettin, Balıkesir orman m~· 
hendisliğine Fahri, Şarki Karahı· 
sar orman mühendisliğine Ferit, 
Adapazarı orman mühendilı/füıe 
Funt, Muıtla orman ınühc:ıdisli
jfı e :'\lı'lını,.t Ali Beyltr tayin edil· 
m ,.rdır. 

5 Eylfı l 1929 kanıbivo 
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nnkiıt borsaf:İ Hatları 

Nukut 
1 Ingiliz lirası 
l Amerika dolar 
20 Yunaa drabml 
1 Alınan rayht mark 
l Avttıtya ,Hnl 
20 Ley Kumanya 

20 J.e...-a BulR"•r 
1 }'e-le-mf'k -floriııt 
20 Franıız frankı 
20 ltalyan lireti 
20 Kurun Çek laluvak 
1 Çırun<'tİI ıüviyet 
ı Zloti Lehiıtan 
20 DhıaP Yoguılavy• 
ıo Belçika Frank.1 
l Pf':r:etft Jıpanya 

1 20 Iın•i9ra Fraolu 
J l\olecidiye 

Çek 

Açıldı 
-~ 

1007 
207 

53 7! 
•9 2~ 
29 50 

sn 

163 
218 
121 

29; ~s 

82 25 
:;o 
50 
an 

~ 

73 
75 
2:; 

114 25 
25 30 

799 

Londra 1 !sterlin 1007 
l türk L Do-. r'\i~-york 

Parla 
~lilano 

Berlin 
Sofya 
Brükıel 

Amıtirdam 

Ci.nevre 
Prag 
Vh·aoa 
l'\.Iadrit 

" Frank 

" 
• 

Liret 
!\fark 

,. Leva 
,, Belga 

" Florin 
,, Frank 
,, Kurun 

" Şilio 
,, Pezeta 

V •rtuva ,, Zelotl 
Atioa ,., Drahmi 
Bükreı 20 Ley Kurut 
Motkova 1 Çroneu 
Belarat türk lirası Din.. 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 
Düyunu oıuvabhcde 
ikramiyeli. demir yolu 
1902 Gümrükler 
1903 5aidimnhl 
1905 'J'echh:atJ A•lr.eriy~ 

t;ı:ı ! 1903 Terı;p 
;:ı 1904 " 

""' 190 ı 190 ; it 1908 T-crt;p 
c:ı- 1908 • 
.... ı909 

l 909 fehremanet 
1 l139 " 

0,48 18 
12 30 
920 
202 

G6!i0 
346 
1 20 
2 50 

16 22 
3,41 
3 125 
4

1

29 
37 o~ 
2ı 75 

1063 
27 30 

9525 
19325 

5 Eylul 929 Ticaret 
Borsası f iatları 

Ka a. =-
Aç. K 

=~=-~= =""' = 
il...,. 

1007' 
Tahvilat 1 

2061 

531 

t:1 >! 1 
. = 

75 '< ll 
75 Q cı.. 2 
2511; g_ s 
50 • ı: 

Tertip (.A.S.S 

" 
(D.E) 

• (FJ) 491 29 
24 !il) Galaıa tabtelan D. Y. 
29 25 l•tanbul tramT•1 Ş. 

81 
163 
a1s 
12ı 

22 
73 

113 
30 

7% 

RlhL Dok. AnL 
25 L•küdar-Kad&.köy Su 
50, lıtambol anonim 511 
5~ Er.tli M•d•D 

•. Hisse senedatı ... 
' t:ı:l 1, bankaal 

~ Müıa:Ja itlba~. !tlilli 
~ OımanU Dk. 
ııo ~liUHktı .. ı Blc. 

1 

' 

ı'l 511 ~1 

' ' 
' 

' 

1007 
l .~<- Ticaret ve unyl 

E.naf Bk. 
Şirketi Hayriye 

., Tcmetu 
~ Bali( •aporlar. An • 

0,4818 
12 30 

9 20 
2 OJ 

•
oo( Ao.D. Y. yolu 

100 

6650 
3 <16 
120 
2 50 

1622 
3 41 
3 •• _, 
429 

37 o~ 
2·175 

"" 
~ 
" 

I! 
ı! 

1063 ;=: 

" " " lıılodanya·Buna 

Samtun Sahil 
TramTay 

Türkiye milll 

ittihat " 
ltlmaı " 
~ark tlgorta 
Bozkurt 
Anadolu Aa. T. 
lıL Umum. 
Balya Karaayduı 
Arılan Çimen. 

Bakırköy " 

1 

27 30 ~ 
~ = 

95 50 ?l 

Türk kömür M. 
Mermer Tqı Ş. 
B••• ıuı, alektrik 

193 75 
" " temettu 

Oıküdar· Kadıköy 
)UDU" me.z.bha 

1ııaobul T. A.no. 
Rlhtim dok. Aıı. 

ittihat clellrmc•cl 
.m Şark mer'L.. ea:a 
~· Jıt. Kuapları 
~ Rejl (hali taıflye.) 
"' Tiirk tüt. Aao.. 

i Duban Türk 71 

Şark ticprmco. 

Milli. bi.r _ aM!!ru. 

22 75 22 

31 50 31 

' 

1 

' 
: 

. 

I Ankarada sebze hali 

..... A-DJ 

_ Cinsi ...._ K._ P. ~~ 

Bugday yüzde l 
Ankara, 5 

Sen& hali ln9 .. ıaa baflaııdı. Hal 
üç buçuk ayda ikmal edilecektir. 

-ıı--

(a'\darh 
1'umu,ak 16 18 ıs 
Kı~ul<'a 

Manisada sıtma 
Manisa, 5 ~ilin ter 

S<-rt 15 .:.!O 16 20 
Düıım~ ' 
Sert nıablut 
Bul11•riataa. 
Ecnebi 
Ça,do.r 
~IJ11r 
Arpa 
Mt>rcimck 
Nuh ut 

);\, 27 
l:i'. 12 
ıo' 

1 30 
1.> 12 
il 

İzmirde olduğu gibi burada da 
sıtma istilai bir şekilde hüküm sür
mektedir. Sıhhıye dairesi halka köy
lülere kinin tevzi etmektedir. Bu 
hafta aıtma mücadelesi başlayacak-

Faıul)·tı 
Siaam 
Ku9yemi 
'lulrf 
Un kilo 
Ekstra Ekıtra 
Ekatra 
Birinci '"Umuıuık 
• ., ·sf'rt 

4 

lkinC' i 
Fıudı J.. l..abuklu 
fıudılı.. içi 
Sandıl.. boı:allma 
kanou 
Ceyi.1 
AO,·ou l\Jalatya 
Yap~ı 
Afi yon 
Tiftik 
o;,:ıak 

Ren"in 

ı21 ~1 
ı200 
il :;o' 

18v 

1350 
1390 
1210 

tır. --·-
Sun'i altın 

Londra, 5 [A.Al 
Daily malil'n verdiği habere na

zaran Chriı fchurch darülfünunu 
labratuvarlarında 15 seneden beri 

D~'ll::Dl9ıa1$ll~ır 

Filistindeki son 
'ak"alar 

"El·İlırarn .. g;';cteoiııiıı nt•§riyatına 
göre 28 ağuotosta Çuma namazından 
sonra takriben on hin Arap Mrsçidi 
Aksada toplanarak İslam meclisi Ali
si reiei Elhaç Emin·Elhüsevin hevin 
gayet müheyyiç nutkunu dinledikİen 
sonra Filistin hadisatına sebep olan 
a&fama dU\·arının müslılmanlara ait 
olduğunu ve o mübarek yer için ha· 
vatlarını fedaya hazır olduklarını 
İıeyan ettiler, nümayi ferine başla
dılar ye "Suşarim., denılen mahalle 
doğru giderek ileri ylirümelerıne ma· 
ni olmak isteyen askerle musademe 
ederek 4 kişinin vefatllıa. ve bir kaç 
kiFinin mecrulıi,·etine sebep {)ldular. 

• :'\levsuk hab~rlere göre bir çol< 
yahııdiler mlı•ellah oldukları halde 
askerlerle beraber mu ·lıiman numa· 
yişçiler aleyhine silah istimal eı le· 
mi~lerdir. 

KUDUSTE ORFl İDARE 
İngilizler Kudüs Ye cirnrındaki 

yerlere idarei örfiye ilan etmiş ve 
Arapça, İbranice, lngilizre bevaıına· 
meler dağıtarak akşamın saat 6.30 
dan sonra kimse sokağa çıkmasını 

menetmiştir. 

Kudüs semasında müteaddit in· 
giliz tayyareleri uçmakta ve beyan· 
nameler dağıtmaktadır. 

Hariç.ten gelen otomobil ,.e sair 
vesaiti nakliyenin Kudlise girmelerini de 
menetmiştir. 

YAHl:Dl KÖYLERİ .E HtCU\l 
" eluden ,, ve " Anilkerem ., 

kazalarının btitiin arap ahalisi yek· 
vücut olarak " Olimpia ., " ~afat ., 
köylerine hücum ederek bir çok ya· 
hudileri evlerinde kesıni~lerdir. 

KO.'>IÜ'\İSTLERI.\" FAALİYETİ 
Son kargaşalıklardan bilistifade 

o~ lldl ~ l\,lJ ~ {!dı e ~ ır 
Sigara puk,,ıleri 

,\rap b!l~! 1 ,.rinııı ı .. tiu.L'.!~uı kRının 

nıent>tt~~i halde~ tüt''" ınh1 .. ~r- şr:ıl ı 
re:-ıı. i bir mtltı~ .. t'fle arar harileıiyie 
yazılı sİf:!ar11 pokr:rlıoorı ~•t \ •H'. 
· \leM·la ::ı•rU Do•pn 2ibi ! 
Zaten bır defa lııı ıômin ietimaliodc 
hıç hir mUnıeebet yokken bir de eo· 
ki harflerle yazılı paketini satmak 
doğru olur mu'? ~fo:ıif Ali 

İki hın ~üçlii dece 
Romanya Bükre~ zıra~t 'lı!alar! 

ittihadı meml.k.tl•rinJd<ı d~v•l~rın 
teksiri ve cİnslerioin ııiahı içjü lı· 
mirden iki hörkü,lii deve s•iuı al· 
miya karar vermiş ve keyi1yetien 
ticaret odası haberdar edilnıi§tir. 

komunisıl~r faaliyete ge.;ırn•k i•tcmıs· 
lersedc murnffak olmam·~lardır. 

\ ERLi HIR! Ti\ A'>l AR ARAP· 
LARLA BER 'ıBER 

Büıün Fifütın ıııristıyanluı .\raplar· 
la beralıer olıluklarını beyan iıe Ya· 
hudilerin ı· ilistini lıir m~•evi vatanı 
olma. ını talep ı·tıikleri takdirde bunB 
her vasıtıılarla manı olacaklarını ah· 
teımışlcrdir. 

SARI\.! ELERDi:'. "DE:'\ İ:\1DAT: 
'1 u,e!lıik olarak beş ı ız Arap 

suYarisi "•rkılerdenden Fili<tine ge· 
çerek kıyamcılara iltihal• etmiştir. 

SLRiYEDE '<C\IAYIŞ 

Filistin hadiselerine sebep veren 
Yahudilerin aleyhine Şamda hiıyük 
bir nümayiş ,apılmı~, gazeteler mıl· 
he\'yiç neşriyatla, ahaliyi p;aleyana 
gctirmi~lerdir. 

Y alıudi mahallesi Fransı.ı a•ker
lrriyle ihata edilmi, isede nümayiı· 
çiler, Y alıudi mahallesine cıirıniş ve 
bir kaç :'\luseviyi rnrmnşlardır. 

~am Yahudileri •·Sayuııizın., aley· 
hinde olduklarını beyan eylemi~ler· 
dir. 
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Köprüden 
Kadıköyüne 

1 - [··~ı 
-6'"115 
7 05 
7 40 
8 15 
8 40 
9 20 
o 55 

10 25 
11 05 
il 10 
12 15 
13 05 
13 50 
H 25 
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17 
111 
19 
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20 
21 

15 
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10 
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Kadıköynden 

Köprüye 

6 15 
7 05 
7 40 
8 10 
8 .ıs 

9 05 /'} 
9 50 
10 25 
ll :ıs 

11 IO 
12 15 
13 
!3 50 
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15 
16 
16 30 
17 
17 15 
17 -15 
18 25 
19 05 
19 15 
20 20 
21 05 
21 28 
23 

tall"D'lrceDell"n , 
Köprüden 

Haydarpaşaya 

l - 1"'1 
6 15 
7 05, 
7 40 
7 55 
8 15 
8 52 
9 55 

l]f. 05 
11 10 

:1 };; 

o.; 
ı.ı 25 
ı.; 15 
16 10 
16 10 
17 15 
17 50 
18 25 ı··ı 
18 10 
19 05 
19 15 
20 30 
22 05 

Haydarpaşadan 

ı Köprüye 

ı 6 20 
t 7 l3 

!
ı ~ 2~ 

8 53 
9 11 ı·ı 

f 9 3-
f " 
ı 9 56 
f ıo 35 
f 11 13 

if ~~ ~g 
l'I 08 
13 58 

f H lO 
ı 15 08 
ı 16 08 

17 13 
17 ıo 

18 
18 
19 
20 

15 
35 
12 
28 

21 15 
21 38 
23 08 ["') 

A.~aoaıır taıırD'fFcesn 
10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan mada günlere mahsus adalar hattı 

Sefer No. 

l't-udiL.h·n kaı1lı1 
Kartaldao 

D, acladau ,. 
" lle'.\"l'l•lidt·n ,, 

llur~azdao " 
:ıoahdaa " 

!\!odadan " 
KaJıkÜ)'Ündco., 
1'..üprüye varıı 

Sefer No. 

1 

6· 
610 
6,25 
6.40 

7,25 

3 

7,10 
7,SO 
7,.ı5 

,. 
8,30 

5 

7. 
7,ıo 

8,0~ 

2 4 6 ------- ------
Kiiprüdcu kalluı 

Kac.ltkÖ'.'·Ündcu ,. 
!\todadau " 
Jı{ın3.luiau 

" Bcrıaıdao 
flc)helidt>D 

D. ada.dan 
J{ftl't.aldeu 
Pcııdiklcn 

• 

" 
" • 

7,4.0 

8,.'15 
8.45 

8.2:> 

9.05 
9,20 
9,35 
9,45 

9,10 

9,50 
ıo,os 

10,20 
ıo,so 

7 

7,05 
7,20 
7,4S 
11-
8,IS 
8,30 

9.15 

ıo,ıs 

10,35 

11,0S 
11.20 
ıı.35 

ll,50 
12,15 
12.30 

9 

8,SS 

ı2-

12,20 

12,5-0 
ıs,o5 

13,20 
13,30 

11 

9-
9.10 
9,25 
9,.W 

10,25 

13,35 
13,55 

14,30 
14,45 
ıs ... 
15,13 
ıs. i•1 
l 'i .. ı; 

13 

ıo

ıo.ıo 
I0.25 
10,40 

11,25 

15-· 

15,.1() 
lS,55 
ı6,IO 

ı6.2ö 

15 

l!.30 
11.40 
Jl,55 
12,10 

12,55 

17--

17,45 
IS-
18.15 
l8,2S 

17 

14,05 
1 i,15 
14.30 
14,45 

15,20 

15,4-0 

ı8-

18,4> 
19·-
19.ı5 

19.SO 
ı9.S5 
20.10 

p ff 

ı8,05 

19 

·ı 

~~--;:-::--~~~~~ 

19 21 23 25 

lS-
15.15 
ıs .. ıs 
16--
16,ıs 

ib,30 
16.55 

l7,2U 

• 

19-

19. ı.; 
20-
20.!5 

1 i
l"' 111 
17.25 
17.40 
18.05 

18.JO 

20. 
20,10 

18.35 
16.4.i 
ı!l

.a.9,15 

2iJ.• 

!!l-
21.~ 5 
2ı 10 
21,4U 

19,05 
ıo. :o 

10 ... ,0 

:O,ll.:> 

20.20 
20,l> 

!?l,lll 
2 ·,.sa 

I~ 

l l 

... 45 

Z2,St 

ııı.oo 

rı 
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Y n mOauebetıie A~rikaaın e11 p&l'lak sin.,ma yıldız.fan Fran~ .. ya 
e!lYorlM Orııda .Hinyanııı en •u deaiz br su olan Dauvüe (dovıll) e 

Onlar· da gezme11e L:lm ge
sııinl 

Son zamanlarda Nevyorkta oy
nanan revüler 'çinde bir revü bil-
huaa nuarı · celbctmiıtir. 

1929 Holyvod ... 
vOıül HolyYO<I ol 

dırıyor, bundan her 
fade etmek lıizım .•• 

Buauu üzeriııe bir 

halde isti-

r• vü yapıyo • 

• . ar ve he. 
rke•in ta-

lmm!!ISmmmm&mmemmmmmmmmmmmmmmmmsmmmsmmmmmmm3mm•mmm~mmmmıııııımm 
Barda Bakkal 

Garson, milşterllerden birine 
yemek getirir, bir taraftan da, Caz 
bandı dinler. Müfteri tabata bakıp 
aorar: 

- Bu nedir? 
rıon: 

- Yeni bir Fok•trot efendimi 

Otelde 
Odalarınızın gecelijti kaç 

lira efendim ? 

- Birinci kat ıs, ikinci kat 10, 
ilçOn cO kat S lira efendim. 

Ahmet, şurada duran paotır• 
ma parçası ne oldu ? 

- Satıldı. 
- Kime? 
- Karııkf bey aldı • 
Bakkal ıuratını ek,lttl ve rene 

sordu: 
- Bu tenekeııln dibindeki yat 

ne oldu? 
- Satıldı. 
- Kime? 
- Aynı bey aldı. 
Bakkal aomurttu. 

! 

Eu meyanda Fra•aaya ıre
len Lily Da'llita Pariıte bir ga· 
zeteci ile mülakatta sinemaya 
nasıl intisap ettiğini anlatarak 
demiştir ki: 

- Amerika acip yerdir. ora-
• d8' bir insan hiç bir ıeye hay

ret etmemeli. Aynı zamanda 
• Amerikada muvaffak olmak 
isöyen bir kimst:, işini ve ıan' 
atını canla batla ıevmeli ve 
öyle >alışmalıdır. İşte ben Ame
rikada ' böyle çalıştım ve fakir 
bir ailenin kızı iken, ikbale 
nail oldum. 

nema san'ahnın Pil• 

akarrı ve mihraloı 
haline gelen bu .,;
nemacılık fehri bu 
itibarla herkeate b
üyük bir alaka uy. 
andırmaktadır. Biı 

çok kimseler na. 
zarında Holyvod ad 
ela Bin bir ge ceyl 
hatırlatan bir ıihır 
ve füsun diyar.ılır. 

aavvur et
tiji gibi 
Bin bir ge
ce maıal

lannı hatır
labuı pür 
şevk ve pür 
tarap bir 

ffolyvood ta-

- Affedersiniz, sizi beyhude 
rahatsız ettim. Oteliniz iıteditim 
kadar yükıek değil. 

.ı\vda 
Ömrümde tüfek atnıamıt olan 

şairi muhterem Salih Zeki beyefen
diye bir av merakı ariz oldu. Ge. 
çen &'iln ıordum: 

- Üç aydır ıu kıltede duran 
yuınurtalan da ıattın mı? 

- Sattım efendim, onları da o 
bey aldı. 

- Hay allah belasını venin, bu 
ne talisizlik yahu. 

- Neden efendim? 
- Neden olacak, bu gece o be-

ye yemeğe davetliyim. 

Tuzlu 

Düşünıln bir kff. 
re.: Öyle bir p.bir 
ki dünyanın en 
ırüzel kadın • 
lannı barındı~

UTTUr edi
yOl"iar. 1929 

da Holyvood 

- Na11! bari iyi nişan alabili
yormusunuz? 

- Almasına alıyorum, atıyorum 
amma, cenabı hak kuşları koruyor! 

- Garaon, bu faempanya pek 
kıymetli bir mal detil. 

• 

ıyorl 

Reri Nev 
Yorkta bü
yiilr. bir mu
nffakı yet 
kazanmış -
hr. 

Konsolo~hanelerimiz 
için levhalar 

- Henüz hesabı görmeditiıılz. 
anlaşılıyor. 

Paramızın lcıymeti 
Ticaret odası kredi meselesi 

hakkında tetkikat yapmaktadır. 
• 

• 

"Ôtedenberi dansa çok me
raklı idim. Bir Bayram günii 
amcam beni tiyatroya &'Ötürdü. 
Buram bir nevi müzik boldu. 
muhtelif cambazlık numaralan 
"' biJbuaa danalar vardı . 

.. O zaman henüz on bir 
yafll'da bir kızdım. Dansözleri 
derin bir vcct içinde ıeyre bat
lacba. Oyunun ao1>und.a adeta 
kendimden ıreçıa~lim. 

Orada kim bilir 
na11I yatanır? O 
dilııyanın en gO· 
zel kadınlan n,.. ya 
parlar? Limle. · c 
dü,üp kalkarlar ? 

Dercettl -
ğlmiz reai
mde bu re
vünün en
güael da
ıı.o&Jerin -

Hükumet Avrupadski konsolos· 
hanelerimize talik edilmek üzere 
yeni levhalar yaptırmaktadır. Yeni 
harflerle yazılan bu levhalar yal
nız Türkçedir. Fransızcası yazılma· 
mıştır. Zira Türkçesinden de mak
sat anlaşılmaktadır. 

Kredi raportörü Alaettin Cemil 
B. bu hususta bir rapor hazırla· 
mıştır . 

Bu raporda istatistik müdiri 
M. ]akarın ihracat istatistikleri 
hakkındaki neşriyatı teyit edilmek· 
tedir. Raporda deniliyorki: 

' 

"O gün hayabmın en mes' 
ut bir günü idi. Eve geldikten 
aoara tiyatroda gördüğüm da. 
nalan kendi kendime taklide 
bqladım. Bunlarda o derece 
muvaffak oldum ki annem, ba
bam hayret ettiler. Komıuları
mıul en biri: 

- Bu kızı mutlak danıöz 
rapual dedi. 

O.dan ao11ra mahallede is
ıaim "küçük daaaöz" kaldı. Ne 
..--.. l>ir yerde bir müeamere 

\"eya umuru hayriye menfaatına 
bir balo 
veribe b
eıı çıkıp 

danı ed • 
erdim! 
"Bu mü-

ıam ... 

1.tte Holyvood b<l
yle bir intiba bır· 
akmı4tır. 

Fafakat haki • 
kat hiç de böyly 
dejtildir. Bu umu
mi zihaha en faz. 
in gülenler Holi
vootta yaşayan ıi· 

nema art.iatleridir. 

Holyvood binlere• 
inaanın hummalı 
bir aayile gece ırü• 
ndılz çahftıtı bir 
it muhitidir ve ti· 
lr ve fü.u11dan or. 
ada eser bile yok· 
tur. 

den birini 
gösterme -
ktedir. 

Çok ıreç• 
meden bü
tüıı Ameri
ka şehirle
rinde bu r
evil milkcr· 
reren oyn· 
anmıt ve 
herdefuın-

d mu• 

ııik holler 
dolup l:o. 
f&lmıttır. 
Revil terti
binde >-
erikalılard. 

an hiçte il· 
eri kalma-, 

r elen. blrlnde zenırın ı,evyoriıdular vardı. Beni çok be:endiler ve 
unvtmayeetıldanıu ıöylediler. 

Fakat hakikati 
kim baka.? 

yaıı Avru
palılar, ay
nı revilyO •Fi~a unutmadılar. Onların tavaiyeai üzerin Nevyorka çafnldım. 

•oı. o Hevyorka ilk rfttijim gün! 
Madem ki he. 

•Beni ilk defa tiyatroya götürmekle iıtikballm üzerinde bilyük bir 
rol oynamtf olan amcam•n bu iyiliğini as la unutamam! 

kea hıl1Ie zannedt1or,' ınadenud ı bu defa Avrupada 
Holyvood berlreoıte bir auak uyan- tlaa.tlardır. 

gL .ırm•t• ba-
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.. rE5} rc;:=- K a R .fiS\ AldJ ta\ jil Türk Yurdu 
l,g) ilim D ~ ~ \YI \g' ı=· Ağustoı 1929 nuahası meml•ke· 

:ı ıiıı eo kıymetli muharrirlerinin yazı· 
:. lazile çok gUzel bir şekilde intişar 

'
·Trı·N ı:ı etmiftir. Türk Yurdu bu nushasile de . ticarethanesi ı:ı memleketimizin en glizel, ciddi ve 

i:i ağır başlı hır mecmuası olduğunu 
liİ gôetermektedir. BütUn okurlarımıza Yakanda ı;; Türk Yurdunu !aniye ederız. 
.~ ""'tmır" ~ -iil Bizim şikayetimiz 
C.: 

il
. • .... , ..................... •••••••• · .. :·:. s· b ı d k. h · 

;_ ız öy e zanne iyoruz ı u gı· ..... ANGALTI DA •ı:.li dişle Istanbulda muhtdif yerlerde 
r-' vukua gelen cerh, cinayet ve emsa· 

1 •ı !ini polis mUdUriyetine gazeteciler 
• ..... , '• '' 

0 

• • • • • • .... • • • '• ............. , • • "' •' • •' • • •'' ........... ... !::ı haber verecekler. · ~. ~ 
! ...• ••.•:! y d!!t. """" g R=:ı. Uu ~ cı:_ 0 n P-=a /6\ ©j ~ ık. .§\ 5'I (f""> O ~// ıA\ lr a i.,: •• 

1

1

1

•• Bu şimdi ye kadar m ıı teaddit m
1
ik· . 

'Cliiii" U U U lbD y 'l:::ll lbJ) '9 '-' 91 U U ~ ~~ 'f/ ~ sa ileriyle nrtada lıulunJnğu gibi ev ve ı 

l!I Memleketin hu en eski ve maruf ~eker !il ;0l:;;~F:~~;:;'.~ii•':,h;~;~::; 
••· :e: eden gazetecil('r olmu~tur. . !il t İcarethanesinin en nefis mamulatı ou jfl b•r!vv~:;r:Cec:ab~;;f,'ı.r~:~1daFeı~1~ 
lej · j•I Mustafa Ali ısminde birini 1," ıu· 
'Jii ........................................... ~~~~Ş.~~~.~~--.. ~~~~~~ •... ~~~!~~~ .. ~~~~~ ............... -....... -··· iii ~~!:{rı.~nkr~a;d~ırn·~ryıvı· ze.lı::::l_ ı~:d::_ o~:iu:~ 
•••• •••••••••• ••••••••••• ee .,.••••11•••• ............ "- •••••••••ı>••••• ı••••••ı:t•••• -••O•• ,.: Eı : ......... •••••••••••••• .. •••••• .. •••• ............... ._ .................................. • ._. ...................................................................... : söylenılen bu •·ak'ayı dııter hır kıs•m 

İran donanınası J•aıales ısliil.ı ~slasıY.°.'~U 1 Eskişehirdeki tetkikat. ceraim ııibi polis istihbarut dairesin· 
Tifliste çıkan ru~ça "Zarya Vos- Ad~paza~ında lktis_ııt Y~kıllıfrin- Bir kaç gündcnberi Eskişehir den a . ıvoruz, fakat göremiyoruz. Ga· 

toka. gazetesinin 180 numar:.lı çe tes11 edılen ve. şı.~dı) e _ ka.d~r civarındaki Çatacak ormanlarında zcterilıkt• • velev ki kuçük bir hadise 
çalışarak. pat~tesl~!"imınn ."l.ahı ıçın ~etkikatta bulunmağa gitmiş olan ol.un . her hanoi bir havadis tevsik nüsha~ındım: muvaffakıyetlı netıceler ıstıhsal ~- iktisat Vekilliği orman müdürlüğü edilmeden yazıl:ınıyacağı cihetle Lir İran devl~ti uzun salıillerı• ma· den patates islıih istasiyonunun kı.- amenaı·man •ubeaı" müdüru· Mı"that k d b - • defa da Ayasofya polis mn ezin en 

Ancak bunlardan yapılan bir 
nümunrsi H. Vekaletince tashih 
için iade edilmiştir. Çünkü "Cüm
huriyel .. kelimesinin yeni imla lu
gatine nazaran "ü.. ile yazılması 
iktiza edeceği bildirilmişıir. 

Darülbedayide 
Dariilbedayi sanatkarları eylti

lun son haftası içinae provalarını 
yapmıya başlıyacaklardır. 

Busene temsil edilmek üzere 
şimdilik altı yeni piyes J..abul edil
miştir. 

Hepsi de adaptedir. Bupiyesle· 
rin haricinde bir tane de .telif eser 
kabul edilmesi ihtimali vardır. 

Elcezire Kıralı 
Şamda çıkan 23-8-929 tarihli 

"El Kades .. gazetesinden: 

Necit'ten alınan haberlere göre 
Arapların hali hazır vaziyeti hak· 
kında müdavelei efkarda bulun· 
mak üzre İbnissuudun umumi bir 
kongre aktetmek niyetinde bulun
duğu ve bu kongrenin aktile mu. 
maileyhin bütün Arapları birleştir
mek Elcezirenin her tarafını istili 
etmek gayesini takip etmekte bu
lunduğu anlaşılıyor. 

Hakikat halde bugjin Elcezire'· 
nin en büyük adamı İbniesuut ol
duğunda herkes müttefiktir. Geçen 
sene Riyıız'da içtima eden kongre 
huzurunda Kırallıktan istifa ettiği 
halde Arabistanın kurtulması ve 
Hicaz ve Necit memleketlerinin 
muhafazası, ancak onun Hüküm· 
dar kalmasile kabil olabileceğine 
dair mezkur kongrede bulunan reis
lerde hasıl olan kanaat üzerine 
müttefikcn ona tekrar biat etme· 
!eri bunu teyit eder. 

İbnissuut, teceddüt ve temed
düne meyaldır. Onun bu devrinde 
Hiı-az'ın viisıl o]duğn emnü asayişi 
gibi hiçbir hükumet zamanında ol· 
mamı~tır. 

iskan idaresinin 
kadrosu 

Kambiyo borsası bültenleri 

tetkik edilince para miktarında 
ithalat ve ihracat arasında fark 
olmadığı görülmektedir . Hatta 
1928 senesi ihracsti itha!Attan faz. 
la gürilnüyor. Para fiatlarının ti· 
caret açığımızla hiç hir a!Akası 

yoktur. Meı.;ela 1923 de açık 60 
mil onken lngiliz 758 kuru•tlf. 
1924 te açık 34 milyon, lngi!iz 
830 kuruştu. 

Hasılı tediye muvazenenin kam• 
biyo ile hiç bir nispeti yoktur. Q. 

halde paramızın düşmesinin sebe
bi nedir? Bunun için banka plAn. 

çolarının tetkik edilmesi lazımdır. 
Sebeplerden biri bankalarda kredi 

enflasyonu yapılmasıdır. Çünkü 
1924 t'" banka kredi•i tedavülü 122 
milyon lira yekun 928 de 222 
molyona çıkmıştır. 

Bundan ba~ka paranın sukutu· 
na sebt'p olan gümrükten muaf 
olarak geçen eşyanın mühim bit 
yekun te~kil etmesidir. 

Sırpların bir tela,ı 
"La Bulgarie,, gazeteoi, 1 Urlc· Yo· 

godav münasebatı hakkında 2 eyllll 
tarihinde bir haımakale ne§retmekte• 
dir. 

Bulgar hariciyesinin resmi fikir
lerine tercilman olan bu gozeleain 
bu yaıısı Sırp matbuatının bazı neı· 
riyalına cevaptır. La Bulgarie gısete· 
sine göre Sırp matbuatı Türk-Bulpr 
mUnasebatının dostane bir tekilde 
olm611n ı kıakanmaktadı,·. 

İstanbulda bazı tacirlerin yerlet1lp 
lt yapmaları Sırplar;n brsecif.,i uyıa· 
dırmakta<lır, 

Buna mukabil La Bulgatie diyor kf: 
"Bclgradın kör!UğU ne ul:ıte ka

dar deva":' edecek ve hara! P"fiDde 
koısrak hır gölğe için haki.katı feda 
etm•kte ne umana kacır iarar p. 
terecektir, 

Vilayet şnabatından yalnız iek~n 
idaresiniıı yeni kadrosu dün teblıa 
edildij!i cihetle bu şubeye ait maaı 
bordrosunun tanzimine haılanmııtır. 
Diii,er idarelere ait kakrolara ~a inli· 
zar edilmektedir. Onum_Uzde!u hıfııı 
nihsyetine kadar . tckmıl kadroların 
teL!i&ı mu'ıtemeldır. n 

Amenajman gurupları 

Yoç_ıı.ı., mıtbaatının acı, acı ti· 
k1 lyet _ettikleri Ankara ve diler mahal· 
erdekı siyasi ademimunffakıyetleri 

hep hu garip zihniyetin mahıu!Udilr. 
. Bulgariatanla koın,ularınııı iaritıf 

takıp etmiyerek muıliaıan emlAlciniıa 
tasfiyesine hali yanaımıyarak Turk 
trkliflerini nazarı dikkate almıy&D 
gene Yogoılavyadır. Hk olduğu halde harbi ir iılo)a rada bulunduğu ve çalığtığı arazı- bey mezkllr ormanlann kat'iyat soruyoruz. 

malik değildir. İrandan başka hu nin kiralandıA> Vekillikçe ııazarı pl;;nlarının tathikını tetkik etmek- l\lerkezin kısmı adli muknvddi 
kabil diO-er lıir ılevlPt, bilmem, ci- dikkate alınarak istasyon için arazi tedir. Mithat beyin tetkikatı daha efendi ı, 11 vak'anın iotilıbarata ~erıl· 

,.. I ? il k . r • d ı.lınması ve istasiyonun bu arazide beş altı iün kad~r devam edecek- di~ini sövleıür. handa var mH ır a•ra orıezın c tesisi kararlaştırılmıştır. tir. "'İ ' 
"harlıi,, geıııılt'r tf'sıniye edilen 6 - stihharatta böyle bir vak'a olma· 
tane geını var i-e de, bunlar 0 de·. şubesi açılmıştır. İran hükumeti tir. "Şafaki Surh. gazetesinin file. dı~ını ınirJııgumüz ve bildi~imiz için 

d k d . · · · ·· 1 l" 1 · nöbetçi mtidurü, Uc ıl nzU şube mUdür recf' eski ve çürük teylerdir kı e en ısının mesaı programına rine gore, ran ıman arını zıyaret 
! donanma t k ' 1 d hl ·ı · d 1 mua•· ıni 'akir beyden keyfiyeti ıo· bıınhrı • ı ir filo ıe. ıııiye etmek ran sı yara ma mes e e· e en ecne gemı erın en a ınan .., 

1 ı •ı"nı· d" sokmu•ıur. İ•te bu mak- ·· tıan saydı'mahı"d 0 ve pek c•ı• ı ) ı~ ô .na:;~ g re"!ır. 0 İ • • - rusuma , •. -n sa-
Hoze r< c-ııız nı e ı • e gemı namı· satla taıyadan bir bahriye nıüta· ireden alınan vergilerden bir kıs· 

ruyornı. 

\f •ımaileyh hadiseıi icap tden yer· 
le de tahkik vr meselPyi te•pit edi· 
l'''· f'0li• mtiditriveti Lu. !rnllerin ii· 
ıııiııe geçe• C!\ •ur ••dhı ıtt ılı az et mı·· 
li ve. buna ni!ıaveı vçrmt'lıdir. 

Barem kanunu mucibince ~ylf\liln 
birinden iribaren dah11 iki ıunenaJ
man gurupu teşkil edilmiştir. Bu iki 
guruptan birinin başmahendiıliA-ine 
orman milhendiılerinden Nejat, ıU· 
gerinin başmühendiıliğirıe de Alman 
ya da tııhsilini ikmal · eılere~ avd•t 
eden orman milheı:ıdislerlndrn Mah
mut Şakir 13eyler \11yin edilmişler-
dir. · 

Diğer taraftan Makedonyadald 
müsltiman anasır, mezalim kcrtısında 
firar ~lmektedir. BütUn bunlar, el• 
bette ki Ti!rk . Sırp münasebatını 
uliih edebilecek mahiyette ıeyler de
ğildir. Bunun mes'ulü kim~ir? Bu 
suale de baskaları ce•·ap venınll!r. 

Tenezzüh 
na hi r tıir şe) \vktur. lıa•sısı çal(ırılmı~tır. D~niz i~leriııi mını ayırmijkla donanma ihdası 

~ --ın <ıünlcrılr il defa olarnı- yoluna koymak için ehemmiyetlicr için para elde eıınek k: bil ola. 
Jıarı..ı ) · fle'laret>ndll bır halın) e bir istikraz yapma!: iktıza edecek. caktır, 

u. 
~ 

·Bu ıcne için bu gı.::nplar hav. 
zai fahmiye •Ütunluk arınan lflt11lı.• 
rının faaliyet mev~imi ı~rfıqd11 11me
::afeleriol ll<mal edec~klP.rdir. 

DarOşşafaka tal~beıi "1ün huıuaf 
bir vaı>ur tutara:. ıl!armarada '9 
,l;!Rtazlçinde bir ıeı>uıiihte ı.ul.ı ... 
mu lardır, 
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_________________ ...__ __ _ 
_ _...._ ______________ :_ _ __:=~------,---------------------------~1-=--:==== .... , .. ,.,, .. "=."''Hfı.'l..Ş.llli 

· Asl<eri müna· iLAN ~o~;-K·"~'"""·"·l 
.... .. .. .. .. .... .~~~~.!.!.~~!,~r,!.~~! Istanbul tramvay şirketinden: =ı:' Tayy©ııre ~üy~n~©~~Jlj~ 

Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma . •, İstanbul tramvay şirketi biletçilik vazifesi için talip aramaktadır. ~ YED n N CD ırıE ~ii'ö ~ t, i 
Bu vazifeye talip olanlar cuma ve pazardan mada her gün sabah· • " : ı · 

komisyonundan: i leyin 9 ile 12 arasında ve akşamları saat 15 ile 18 arasında ~~!atada ikiNCi KEŞiDE: 11 EVLCLDEDIR. .r1ı\ ................... •••••••••• Hayneman hanında şirketin hareket kalemine müracaat edebılırler. B a· ve· K •. KRAM ·ıvE·= .=i. ~ ............ ~..., .... ~-:"1'~~~~'." .... ~,." ...... aası kapalı zarflı müna· s·ı 1 k 1 b ı 1 d 1 
Y er 1 mamuliinn an yirmi bin kilo yün çor~p. •1 1hil:1 

.. mu~;y oalı ·ünü saat a,ao da ı etçi o ma isteyen er atideki şartları haiz u unma ı ır ar: 
kuaya konmuıtur. ihalesi 17-eylül-929 tarıhıne muıadTı 

1 
~ 1 ame ven 1- Türkiye tebaasından olmak. IR 1 

Ankarada merkez l!latın alma komisyonunda yapılacaktır. 1 
l[' -rı~. şa.r "ıı .~· 2 Y ?Q d f l 40 b 1 k 1 35 000 Lı' RAD 

1 a komi•yonuııa ınııracaa arı , .• mu. - aşı - en az a ve tan aşağı u unma · =:. , 

munesini gtsrmek üıre hl'r min mrrke7 ıoaıın a m - . · 2 Askerlı'k v~s·kas l d J k . . <l l . ,_- . . . t' dro e\Vcl teminat \O leklıf mektuplarınuı - ' 1 t yo .Un 8 0 ma , 
nakasaya ıştırak e erek mn o gurı 'e "'

1
"'" . 1 1 · 4- ): eni harflerle okuyup yazabı'lmek ve hesaptan imtihan ·~·~.=. . . _ · . rtirıı: tevdı e) cıne erı. 

makbuz muhahilındc nıczk(ır l;.oıllhyOn Cl)tL!' . ·· Verebilmek. 

1 ımirdelı:i kıtaaıın ihtiyacı olan Ekrnrğin pijir~e<ı ~ap~hd zaflakın~ınakasavı" ko~mu_ı. 3- Hı'zmete girmezden evvel tıbb·ı muay•ne neticesinde sihatte i~i 
ıh 1 . 15 1 ·11929 ,.,.r günü saat 15,J ıe zıııır e a• erı satın a mav omıı. bulundug··u tebeyyu"n eylemek. ~ :ıill, =: tur.d 8 esıl k-ey uT· 1. l•r1·10 "-&rtnamtt suretini komi~~nnumuzda l?Örmelerı e tek.- - rıı 

yonun a yapı aca tır. 8 ıp •- ... . · kü k · · ] · ' ' 
lifnameleiini temirıatlarilr bfl!raber 1.ı:nnrdrkı n1r1 r oıuıs) ona __ vcrıne erı. ~ı: 

ımirdeki kıtaatıa ihti\ac: olan Kuru fasul)e kııpalı zarfla. muııakao&ya konınuştur. ~ •. ·~~. 
1 Ih . . l'l"I.JQ29 · .. ıı aünü ... ı 15,:{0 da hınırde a krrı satın alma komisyonun· Arpa M u·. na kas as 1 aıesı .-e) u " .. k d .. 1 . kl'f 
d 1 kt Taliplerin ,Rrtname ~urt'tını '1mı~yanumuı a gorme erı ve te ı name· a yapı acı ır. ~1 . d · kü k 1 · 
lerl'nı' teminatlarilt· beraber zmır ckı nıez r nmııyona verme crı. d l le 1 

Halkalı nebatat islahi islassi yanında müessesemiz e a ınaca o an 
1 ımirdeki kıtaatın ihtiyacı olan Bulgu~ ve 1:1rp_~ a,~n ayrı şa~tn~m.~lerle ve kapalı )" l . 

,.arfla münaka,ava koıımuıtur. lhnlr<ı l!ı-e)lul-D29 pazarte&ı [(Unu saat 15,30 da arpa ve saire kapalı zarf usuli ile münakasaya konulmuştır ta ıp erın 
lzıııirde ••kerı >atın alın• kuın,.yurııırıda '"Jlıluc•ktır. Taliplcrın şarİname suretini ko· şartnamesini görmek üzere her gün munakaseye iştirak' içi? d~ 
miıyonumuzda görmeleri ve teklihıaıııelerinı teminatlcrile beraber lzmirdeki mezkür yevmi ihale olan 18 Eylul çarşanba günü saat 12 ye kadar Temın~t'. 
komisyona vermeleri. . . . . k 1 · · d ft d 1 k b 'k • d' m basıbı 
A fyon demir yolları han~arlarmın ıkı derununda ınşa edılecek beton döşemenin in· muva ate erını e er ar ı inasindan muesesatı ı tısa ıye u 

""" kapalı zarna münaka'a"a konnıııııur. ihalesi 14-eylül-929 tarihinde saat 15 te mesülliğine Badettevdi saat 15 de ıiraat muesseseleri mübayaat 
~vodnda askeri ssıın alına komi•) ınııııda yapılacaktır. Şeraitini gormek isteyenler komi•· komisyonuna gelmeleri 
yonumuzda görebilirler. Taliıılt>rın Af)t>ıu.laJ..ı ınrıkür komisyona müracaatları. 

S ökede~i ~ıtaatın lıay:·anatın ihtiyacı ol~n arpa kapalı zarfla münakasaya konmu,tur. 
lbale<1 Sokrde askerı saı.n alma .koumyonunda 21-evliil-929 cumartesi günü suat 

16 da )·apılacaktır. Taliplerin Sokedeki metkiir komisl'Ona müracaatları. 

S iyah saç muhtelif eb'atta 210 aılet tahmini kilo>u '22-155 
Köıebent muhtelif eb'utta 80 adet tahmini kilo>u 2900 
Galvanizli aaç muhtelif eb'aııa 130 adet tahmini kilo•u 3900 
Yuvarlak ahen demir çubuk tahmini kilosu 1750 
.Münaka•ai aleniye ile ihalesi 21 eylül 929 cumartesi .aat 14 ıe. 

• Milıi milda(aa \"Ck!ilf'ti deniz fabriaları için lüıumu olan bal&da muharrer CiYI 
hı:ıastnda gu~terılcn ıı,ün \C saatta ihalesi icra rdilccetir. Şartnaınesıioi gt;rıntk ibte · 
yenlerin her giin vernıek Ü•te~enleriıı yevıni ihale<le nıuharrer saatte K:ısunpa~aıla 
Deniz satın alma emisyonuna müracuntları. 
] • ~50, 2~ b~~ dağ ~rıp est~ri miibayaa oluııaraktır. 1'alip olacakların bir istida ile 

\ ekBletı celıleye n1üracaatları ve Jlarbiye dairegİ Slivari şubeı-;inden fenni, mali 
mevadı ihtiva edtn şartnanıe~inin al: nnıa sı. !\l ünakasa ~ünün avrıc:a il&n olunacs~t. 
ı ..................................... ~ ............ ..... 
.... ~~~~.~~. ~~~. ~~~~. ~~~~~~~~~ .. ~?.J~~i::?~~~~~.~ .. J J kinci h.olorduca bütün malzen1esi müteahhide ait olmak üzere iki pavyon inşa.!!1 yır· 

mi 5iln müdd~tle aleni miinaka.saya konulınu~tur. İn~aya talip olanlar ~aıtnome ,.e 
pilinlarınt görmek ÜLcre 2 ci Kolordu inştiat hı•')etine ve pey sürmek ü.~er~de Eylülün 
)·irmi birinci Cumartesi gıinü aaat 15 te 2. Ko. satın alma komisyonuna mi.iracs.a:larl· 

._.._..:;..~~;:::::~..;;~ ................ ...:;+;;.':;;;:;~~.:.;,:~ 

ı. ~:?.~~~ .. ~~~~~~~ .. ~~!:~~ .. :~. ~~~i::.~~~~~~~ ~i 
} - Kıtaat ihtiyacı için 120000 kilo arpanın pazarlıkla mubaıaa'1 ıekarrür etmiştir. 

Patarhğın 7-g.g29 tarihine mü .. adif cumartesi Mat on altıda yapılacaktır. Taliplerin 
f&rtnameyi komisyonda görmeleri ve şartnamede yazıh şekHde teminatlarile komisyonda 
bızır bulunmaları iUln olunur ... 

i - Karamanda kapalı zarf u;ulile l ve 2·9'929 tarihlerinde ihalesi icra edileceği 
mukaddema il, 15, lC). 23-8-929 tarihlerinde ilin edilen arpa, sade yağ ve odunun 

'ih&.leıinden şimdilik ~arfınnzar edildiği ilin olunur. 

\ • • D~;d~~:;; k~İ • ~;du '~~~;~aİ~~ • ·k~;;.;;;~~~d~~; 'J 
............................... ·························· 

4. K. O. irtibat zabitliğine 
Eaki~ebir k ıtaatının ihtiyarı olan ( 30100) kilo ~ığır eıile ( 7500) ~ilo koyun etı 
28 · 8 · 929 dan itibaren (20) gün mürldeUe ve kapalı zarf usulile münakasa va· konul· 
dı:ığundan tılip olanlar ~craiti uğrenmek üzre her gün ve yevmi ihale olan ı9. 9. 929 
çar~ırnba günii uat 14 te teminatı muvakkatelerile komisyona gelmeleri. 

K 1 4. K. O. irtibat zabitliğine 

Kok kömürü münakasası 
Pendik bakteriyolojihanei baytari müdüriyetinden : 
Müessesemizce ( 20 ) ton kok kömürü kapalı zarf usulile alınacak· 

tır. Taliplerin şeraitini anlamak üzere her gün, münakasaya iştirak 
için de yevmi ihale olan 18 Eylül 929 Çarşamba günü saat 12 ye 
kadar te·ninatı muvakkatelerini Defterdarlık binasında müessesatı 
iktis.1diye muhasibi ınes'ullüğüne yatırarak saat 14 fe ziraat müesse· 
seleri mulıayaat komisyonuna gelmeleri. 

Adana Askeri Satın Alma Komisyonu 
:3.iyasetinden: 

Adanadaki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf usulile münakasaya vaz· 
olun1n Sıgır eti yulaf 28·8-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
10 cia yapılan nıünakı.sa neticesinde taliP. in teklif etmiş oldu~ar~ 
fi;ıtJer g.ali görii ~ ilnden ret e mı . Bir mucibi kanun yırmı 
gün lf>nıdidine kArar verilmiştir. Yövmü ihale 21-9-929 tarihine müsa· 
dif cumartesi günü saat lS tedir. Taliplerin şeraiti anlamak için ~er 
gün ve vakti muayyeninde yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerıle 
Adanada askeri satın alma komisyonuna müracaatları. 

Adana Askeri Satın Alma Komisyonu 
Riyasetinden: 

Mersindeki kıtaat ihtiyacı içia kapalı zarfla nıünalcasay vazolunan 
Sade yağ yulaf 26-8-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat ~O da 
yapılan rnün.akasa neticesinde taliplerin teklif etmiş oldukları fıatlar 
gali görüldüğünden her mucibi kanun yirmi gün temdidine karar ve· 
rilmiştır. Yövmü ihale 72-9-929 tarihine müsadif pazar günü saat 
10 dadır. Taliplrrin şeraiti anlamak üzere her giin ve vakti muayye· 
ninde yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Adanada askeri 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

:IB: 
:1: 
ı~: 
!J. 
• Hro . . . . . . . . . . . . . . : . 

AVROCA: 

1a.ooo 
15.000 
12.000 
1 O.OOOliralık ikramiyeler ve 

1 O.Ooo liralık mükafat 

bu keşidede. cem'an "3,900,, 

numara kazanacaktır. 

Satılık ' ·························· •••••••••••• ...................... 

nesi satılıktır. 
Görmek ve pazarlık etmek isteyenlerin 

hergün saat 12-14 de kadar matbaamızda 
Kenan Hasip beye müracaatları. 

TAKSİ1\'1DE STADYOM KAPISINDA 
Mehmet Ali beyin 

Milli SOFÖR ve zirai MAKİNİST 
Mektebi 

Her çeşit 

Gaz motörÜ 
otomobil 

traktör 
alatı • • 

zıraıye 

dersi verilir 
ve talimi k'l .o.ordu k~t~nın ibtiy•cı için (1500) kılo kuru fasulyeJ7500) kilo bul•ur (7500) 

ı O pırınç ve 'vvvv) kilo · ..: 1 ki b ·ı ~ ı . mercııne"'.n pazar t a mu ayaa e ı t'!Ceğinden şartnamesini 
16rmek. ve pey •ürmek l!.ltcyenlerin her gün komiıyona müracaatları. 
••• ······~ • o J Mekatibi askeryie·~~~;~~İ;~· k~~i~;o~u;;d~~ ... ) 

K yaptırılır. 
omisyonu Mektep garajında TAMiRCiLiK tatbikat!. göı~erilir • Adana Askeri Satın Alma 

............... ~ .. ' ,, ' ı 
Kuru ot . . ' " ' • ' o ' ' " " ' " ' ' ' ' ' ' " ' '.., .. " ' ' ' " 
Kilo 

80000 ı Harbiye Mektebi için 

Riyasetinden: 15 EYLÜL, PAZAR GUNÜ 
Mersindeki kıtaat ihtiyacı için zirde cinsleri gösterilen iki kalem / yeni devre başlayacaktır. Tahsil müddeti dört ay~ır. 

:ı 

ıil :•: ••• !ei 

lil 
\il 

li •• 

140000 
130000 

4i00 

Suvari • • 
T opcu l\akli~ e . 
Halıcı o~lu lısesı 
Gülhane Hasıt:ıntcıi _için 

erzak 1 Eylül 929 tarihinden itibaren kapalı zarfla münakasaya kon· 1 1 LARA DA aelır 
Der• zamanları Ş OLAN uygun ".' . • 

muştur. Yövmü ihale 22-9-929 tarihine müsadif pazar günü saat J Ücret 10 talimle 50 lira, 20 talimle 60 liradır, dtaks8ıtl~ledalınır. 
10 dadır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün ve vakti muayye· Taşralılar için çamaşır yıkaması ile yatak ay a ıra ır. 
ninde yüzde yedi buçuk teminatı ınuvakkatelerile Adanada askeri ı ••••••••-• 2600 

65000 
5000 

110000 
4000 
5500 

50000 
12000 

Topcu atıı Me.ktebı ve ölçü Taburu için 
Maltepe lisesı ıçın 

Baytar 'let<tebi için 
Tıbbiye • • ... 
H•)dar paşa Ha<ta~c"' .'çın 
Pivade alıj Mektebı ıçın 
KUldi lise,i için 

6ı~~a mal.allerile hizalarında mıkdarlan muharrer 608800 kilo kuru otun tali. 
binin fiatı ırali gj rü)mü olına!9tndaıı ayrı &\"Tl 3 ş~rtnnmed~ olarak. te-krar pa1.ıtı lığı 
10-Evlül 929 •alı ~ünü saat 11,30 da lhrbi)e \lehteb.ı yenıeı.ha~··lerı onündei<i ıııalıalli 
mab~usunda icra l.ılınacakllr. faliplerin şartnamelerı 1.ç~n koını~)ona ınuracaatları ve 
iıtirak için de va1.arlı1ı;. maha1linde hazır bulunulması ılan olunur 

.... .. .. ·:· 
1 Adet Çilli kır beygir~ Aka~eıninin .. 
1 R:oyu kula > : su,ari )!ektebının . 
1 • Karyatdılı doru Be,gir ) Hr . Mp . Suvan 
l • \anık. kestane doru- at ) , Bo oın ,.-- . 

Balida ir•e kılınan 4 adet hayvan ite elveriıli olmadığından memurları ~uzunle 
9 . Eylül . 929 l'az.ırte.i günü saat 9 dan 12 ve kadar Fatih al pazarında .. Muzavlde 
ile aatılar&ktır. 'le~[nil rü~um \e pul ve saire. n1asRrifatı alana ait olmak uıere ta tp· 
}t)rin mezat wahalhnde hazır bulunmaları ili.o olunur. . ·:· . 

Kilo 
2000 : Keten tohumu h 
9000 : Burçak 
fen tatbıkat ın~·kte bi güvercinleri için baliida cio9 ve mikdarı muharrer iki 

kalem yem ayrı a)rı iki şartnamede olarak ve aleni münakasa. suretile satın alına· 
cıktır ... \lün~kasaları l_l- eylül · 929 pazar .günQ•aat 15,30daHarbiye mektebi yemeki 
hanelerı onundekı ı.: h.nakt\sa _nıahallınde ıcu kılınacaktır . Taliplerin eırtnameJer· 
için mahalli ıneıkfırdaki komısyona ve iştirak. içinde münaka~a mahallindeki hazır 
bulunıruıları ilin ah.. nur• 

O•• içil Taburu i~in 6000 kilo Mangal kömürü paıarlık ıuretile satın alınacaktır. Pı· 
zarlı$• 7 • Eylul · 929 Cum,arieıi günü ıaatl"> de H~biye :litktebi yemekhaneleri 

Oııilndekı mahalli maL 1ı uıunda ıcra kıhnacakhr. T lipll'"rın ıanne.meıi iQin komiıyona 
aıu.racaaılırı ve iıtirılı. için de paıı1trlrlt mahMOtld haı.r bulunma•arı illin QJuııur. 

salın alına komisyonuna müracaatları ••••••-.1!!1!11!111•1111'!~~-,~~=~'!,~:::=:ı:~~ Kapalı zarf ı- b''tü J~mu tirarlyeyi öğrenmek: isteyen 
Almanl"ayı ve u n u u RSA T 1 tk~~k TÜRK GENÇLERİNE FI · 

Al C b eda CALW şehrinde leain Yüksele 
manyanın enu n l . 

' T' t kt b' t s'ye olunur. Milkemme pansıyon, güzel 

1 

ıcare me e ı av ı 

---·u~~i~·7a·t;~~i~~ .. k"c;~~Y~~~~d~~ -l L ... _ ............................................ . 
2h lhiıina mühtelif cins ve eb'adda e~o ) 
9! la<ını muhtelif cins ve cb'adda kılarnz ) 28 Eylül 929 Cumarteai 

108 Aueı helazeulu makap piçoplu piçopıuz ı saaı 14 de 
3600 ~ivah ve beyaz zımpara >tlğıdı 
Ad•t 
6000 ahen çatal pin muhtelif eb'~dda ı 
:ıo<10 pırınç çatal pin muhtelif eh adda 
Z500 a~en somun pin muhtelif eb'adda 
63~ pırınç demir vida yuvarlak bav~ ba'I 

300 •hen demir '·ida yu .. rlak ha~ı• bqlr ) 28 Eylül 929 Cumartesi 
200 karpıı mcmeai ! aaat 14 de 
300 kilo oksujen kaynak teli 
200 kilo tellı ve bezh !astık levha 
3003 le_vha muhtelıf •b'adda lii•lık 

kıla kur~un levha 
M ilh rntidafaa 4 vek.lleıi denız fabrikaları ihtiyacı için lüzumu olan yukarrda rinıi_ ve 

mıktarlart yazılı malzemenin hizalarında giln ve !;&atta munakaaaı aleniye ile ıha· 
1 1 · · ed k · · le e erı ıcro. ılece'.tir. şartnamelerini görmek ııtiyenlerin ve ker ~un verme ıAtıyen · 

· · ' · h l k · ununa rı~ yevmı 1 a ede muharrer gün ve toaatta kasım P&§ada deniz satın ahna omay 
murıcaatları. . . ......... .. 

·~ ...... ....... . .. 
1842 metre •ilah dibet ve be§ 1t:iem diğer elbiae malzem-i: pazarlıkla ıbaleoı · 

15 • Ey.ü · 929 Paur saat 14 te. 
12 kalem elbise dikiş raalze.:.esi: Pazarlıkla ihaleai 15-Eylül·929 Pazar Sa. 15 te. 

M illi Müdafaa Vekileti Deniz kuvvetleri ıhtiyacı için kapalı zar flı munaka•aya ko
nulup tekllf edilen fiatların gali görüJmesı haaebile pıuarhkla ınübay~aı;ına k~rar j 

verilen yu\cartda yazılı C~\'anın hizalarıngır. gösterilen gün ve aatte ihaleıı .ıcr~ rdıle. 
cektir. ;artcamelrrini JZ• rmek iste~·enlerın \"f hergtin \"ermıı"k ı•tivrnlrrın yevmı ıhaleıie 
ınuharrı.:? 1;.·ın \'C' ı:.ıı;.tt h. . .ı. .ıu 1';..şadu, LJeıu1.. 11 tın u.;ıı:M ı.unu )Ul unu ıııu .ır ..ı.ıtl~rı. 

yemekler de vardır. .. .. 

1 ·ı· ... k· d birinci DERECE referans gosterebılır. Mus11.V'f'er 
'"' ıye e f d .. d ·1· 

1 k 1 1 "d"r zOGEL tara ın an gon erı ır 

ata og ar mu u -••••••••••••••••• 

Istanbul ithalat 
gümrüğünden: 

4 Bağ 1768 kilo 
bila vezin teslim 

demir tel .balat 
Sulfat desut 

ı Adet mahk61ı: taş 
2 • toprak teati 

Asarı atikadan 

5 Top 17 kilo pamuk mensucat 
Parça halinde 7,200 ğram yün menıucat 
1 00 ipek ınenaucat • • 7,5 • 
1 , 770 • Eki çantuı 
25 damac~na ezzap 

B l.d h 9 k lem e•ya 9.9.929 tarinden itibaren lltaabul 
a a a mu arrer • • . .. d ı ğ ·ı• ' • İthalat ğümrüğU satış ambarında bılmuzaye e sa~~ca ı ı an ..ı.un.:ı_:. 

1J C'"uıiru nıcs ul: Esat Mahu\nı 



8 
- -

f''n~rt~~d.~·;ıik-iiA~i·~;:~i'.l~.42/".;aJ~~' ~.~- ! .. ,,.,,........................................................................ ~ 

Pul müfetti~liği Pul tetkik ıuı--ınurlan 1 ·~- - · · 
Maaş miktari Adet Maaş Adet İstihdam mahalleri --~~j,G:{~~- · z·z cif.ci kardeşlerimize . 

50 Lira 1 ,15 Lira l Ankara '-----ı---... Macar Ziraat makineleri fabrikası 45 ,, 2 40 ,, 1 Ankara 
40 ,. 1 40 ,, l İstanbul 

4 35 ,, 1 Adana 
35 ,, 1 Balıkesir 
30 ,, 1 Aydın 

30 ,, _!_ Zonguldak 
7 

): ukarda yazılan memuriyetlere tayin için aşağıda
ki şeraiti dairesinde n1üsabaka imtihanı yapıl~caktn. 

1- İmtihan: Ankara, İstanbul, Bursa n::' Izınirde 
olmak üzere dört yerde yapılacaktır. 

2- İmtihan: 15 eylfıl 929 ıarihinde Ö\ 11'.:<len PYvel 
• • 1 

saat lOda yapılacaktır. 
3- İmtihana girmek iste~ı>nler 14 e)lı11929 Ak

şamına kadar, merkezde Varidat Unınm Müdürlü
ğüne, Vila)etlerde Defterdarlığa muracaat edebile
ceklerdir. 

4-İmtihana girenlerinmemurin kanununun dör
düncü maddesinde muharrer e~s~fı _haiz oJmakları v.e ı 
mezktir maddede yazılı vesaıkı ıbraz eylemelerı 

lazımdır. 
5-Müfettişlik için imtihan: 
A- Damga kanunu, 

Jlerkez Acentas ı ; Galata Köprü ba

~tnda Beyoğlu 2362 

Şube Acanlasıı :\les'adet han'. altında 

•lnnbd 27.JO 

Trabzon birinci postası · 
(Kararleniz) vapuru 9 ey -

lfıl Pazartesi 12 Jp Galata 
rıhtımından hareketle Inebolu 
Samson Gireson 'l rabzon Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte 
Pazar i'k<"lt",ile füzı> Süemene 
Trabzon Gorele Gire,on Or
du l nye Saın~uıı ln,..bolu ;~ ı
guJdaf(a ııii;rayarak 1'\<'lecektir. 

Harı·kPt güııü yük kabul 
olunmaz. 

Bozcaada postası 
( GELiBOLlı ) vapuru 7 ı 

Eyliıl Cunıarte'i 17 de İdare 
rıhtımından harekf'tleGelibolu 
Lapseki Çanakkal~ lınroz Boz
caadaya giderekve Çanakkale 
Lapseki Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

Antalya postası 

HOFHEAR SCHAATNZ CL.AYJON SHUT11EVORT 
Anonim Şirketi Türkiye merkez Şubesi 

lstanbul Sirkeci, Ankara caddesi No. 17-24 telgraf adresi : lstanbul Hoferton 
Mamulatımzı :Zürraın her türlü ihtiyaç ve 
nevakı sını ikmal ettiğinden Türkiyede 
hemen her 'li!..i bizim pulluğumuzla sürer, 
bizim traktörümüzü kullanır ve bizim har
man makinelerimizde döğdüğü zahiresini 
gene bizim değirmenlerimizde öğütür. 

Yapılacak her türlü kolaylığı 
müşterilerimize yapmaktayız .. 
Satışlarımızda diğer müesseselerin gösteremeyeceği fedakarlığı ancak biz yapabiliriz. 

Uzun vadelerle satış - f iatlar rekabet kabul etmez 
derecede ucuzdur. 

Büyük yedek dairemiz size en müşkül zamanınızda istediğiniz parçayı derhal gönderir 
Mü_sterilcrimize arzu ettikleri dakikada mütehassıs, makineler göndeririz. 

Kendi menfaatınız için bilumum 
şube ve acentalarımıza müracaat 
ediniz. Oralardan tafsilat ve ma· 
lumat alınız. Makinelerimizi ya

B- Ticaret ve borçlar kanunu, 
C H ( KONYA) Vapuru 8 _ esap, E 

ylül pazar 10 da Galata 

kından görüp anlayınız. Katal~g isteyip okuyunuz. 
· Şubelerirniz: Adana, Adapazarı, lzmir, Bandırma, Uşak. 

D- Fransızca, rıhtımından hareketle İzmir, 
6- Tetkik memurları için Güllük, Bodrum, Rados, Fet· 

Türkiyenin hemen her şehrinde 
A- Damka kanunu, hiye, Finike, Antalyaya gide- acentamız varr11. 
B- Ticaret kanunu, cek ve dönüşte mezkur iske-

c H lelerle birlikte!Jalyan Marmaris 
- esap, • • le Sakuı Çanakkale Geliboluya u il 

7 - Müsavi şerait altında bulunanlarda ali mek· 
uğrayarak gelecektir. s il 

tep mezunu lanlar ile pul , işlerinde istihdan edilen- ~==~====~· 1 il 
ma 11111 il ı •ı il el ur ug11n e 

kıdemi fazla olanlar, tercih edilecelerdir. m Döyçe Oryant Bank Semti Sokağı 
8_ İmtihanda kazananlar sıra ile ta~ in edile- Tarihi te'sisi 1322 

Cinsi No Kıymeti 
muhammenesi 

Müştemilatı 

lerden ceklerdir. 
9-Pul müfettişleri imtihanına girenlerden, tet

kik memurluğuna imtihan verenlerden daha fazla 
kazananlar tetkik memurluğuna da tayin edilecek
lerdir. 

10- Daha fazla muliimat almak isteyenler mer· 
kez Varidat Umum müdürlüğüne Ye "Vilayetlerde 
Defterdarlığa müracaat edeceklerdir. .... . ....... • • • 
Beyoğlu Malmüdürlüğünden: 

Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsi Kıymeti 
:nuhamminesi 

Lira 
9000 

meşhuru 

Boiazi~ Bebek dere sokağı 

Bebek Kilise sokağı 

Bolazıçl Bebel Kilise sohağı 

2 Hane 
Müştemilat ve evsafı: 

Bodurum katı, odunluk, ufak 
bahçe, taşlık bodurum üzerinde 
birinci kat bir oda, mutbak, iki 
kömürlük, bir küçük abdesthane 
ikinci kat merdiven, sofa, abdest
hane, dört oda üçüncü kat mer
diven, sofa, abdesthane, dört 
oda, balkon, sahanlık ve üstü 
kazanlı hamam, sarnıç elektrik 
ve terkosu havidir. 

50 Maabahçe 25000 
92 köşk 

Bodurum katı maa elektrik ve 
motör, üç hizmetçi odası zemin 
kat bir vasi salon, beş oda, bir 
mutbak birinci kat yedi oda, bir 
vasi salon ve üç cihet balkon. 
39 Hane 15000 

Bodurum katı odunluk, kömür
lük zemin katı çamaşırlık bir 
mutbak, bir oda, bir de uşak 
odası birinci kat dört oda, bir 
salon ikinci kat beş oda bir salon 
üçüncü kat iki tavan arası bir 
bir salon birde muntazam ica
lorüfer. 

le ~lerkezi idare Berliu 
Telefon Beyo#u 247.248-984,985 

te fatanbul . __.·•'LH~3~.._~.ı .., 
Banka muaınelatı 
ve kasalar icarı 

1 

'11,.-.... ..,..,.... ......... ....,..,..;;;;;;;; ..... _;;;-.-.·ı• 
,••H••••••u•ı••••••H•••••••••••n•••••u•••••• .. ............................................... -.,,. 
:: Abone ücretleri !! .. .. .. .. 
:: --- :: .. .. 
:; TiirL.iy~ İf;'İn: Senelik ; 700 :: 
:: Ahı O.)hk 900 :: 
!5 Ü•· aıhL aoo :: 
•• I aa 

ii E~uebi memleketler için St'nt>Jik 3300 ii 
ii ~. •· u Altı aylık J 600 ii 
:: .. 14 .. .,., .. 900:: 
:: LÇ :: .. .. .. . . ............................ u .......................... . . , ..................................................... . 

Kadıköy Yoğurtçu çeşmesi nısıf hisse dükkan 1 1800 Fevkinde 1 oda 1 hela 

" " " " " " " 3 1150 " 1 " 1 " 

" " " " 
Pastacı fırını 5 1250 ., 1 1 ,, '' 

" " " " " 
Dükkan 7 O"" ~-~ 1 uv " 1 ,, 1 ,, 

" " " " " 
Meyhane dükkanı 9 87 5 ,, 1 ,, 1 ,, 

" " " " " 
Dükkan 11 875 ,, 1 ,, 1 ,, 

" " 
Moda " " 99 1000 " 1 " 1 " 

" " " " ,, 101 1250 ,, (1) mutvak 

" " " " " 103 1250 " 1 " 
Balada cinsi ve evsafı muharrer (9) kıt'a nısıf hisseli dük hanların mülkiyeti furuht edilmek üzere 

5.9-929 tarihinden itibaren bir hafta müddetle müzayedesinin temdidin<' karar verilmiş olduğundan 
bedeli def'aten tesviye edilmek şartile taliplerin 12-9-929 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 te 
yüzde yedi bubuk pey akçelyriyle Üsküdar Malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

41ıııııımıııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Türkiye iş 1 
-- 13a.rıka.si =~ 
a S 

Sermayesi: Tediye edilmiş ~ 
4,000,000 Liradır ~ 

== = 
:_ Unzıımi Müdürlük ~ 
~- ANKARA ı ~ . ~ 

~ 

~ Şubeler: 1 
:= Ankara Adana A'·:•alık lstnnbul ~ = J 

1 rapu::orı Zonğuldak Bursa Balıkesir 

Bakırköy kazası malmüdürlüğünden: =
= Kav seri /::mir Gircsorı Mersin 
== Samsun Eder mit 
~ llfüs:ıit m ı!ıın~ht, Ku•n'tat"al!lr K ıııla• 

!!i!i!?miawı:ıııimmımıııi!!!iiimı:ı:ııımımıım:m:amııı:mııı:mmımmHıınnıı111iiımnıııııııııııııııııııııııııııııııııır ---
maim üd Ürlüğünden: 

Kıymeti 
Lira K. Mahallesi No Cinsi 
1058 70 Büyükada rıhtımı 16 Bahçeli gazinonun 960 tıı r'1!ada evsaf ve müşlemilatı ve kıymet muhammineleri muharrer 

Mütegayip Rus tabasından kuyumcu Kirkor veledi Hamparsum
dan metrük hazineye intikal eden Bakır köyünde Sakız ağacında 
vapur iskelesi caddesinde 2500 lira kıymete mütehammil maa müş
temilat 61 numaralı hane ile ayni caddede 1217 lira kıymete müte· 
hammil 148 50 25 numaralı münhcdim üç bap dükkan arsaları ile 
beher arşınına yüz kuruş kıymet taktir edilmiş olan 352 arşından 
ibaret ayni caddede 54, 56, 58, 60, 62 numaralı dükkan arsalarının 
mülkiyeti satılmak üzere 24-8-929 tarihinden 12-9-929 tarihine ka
dar yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuş olduğundan talip 
olanların kıymeti muh~mrainelerinin yedi nisbetinde pe akçesini ha
milen Bakırköy Malmüdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaat
ları ilan olunur. 223 

223 
89 ,, balıkpazarı 
89 

" " 

270 hissesi 

17 dükkan 960 ta 270 hi•ses~ 
17 

" 
960 ta 270 bisı~sı 

iki bap hane ile maa bahçe bir köşk 4 eylül 929 tarihinden ıtibaren 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. 
Talipler müzayede kaimesine merbut satış şartnamesi ile müzayede, 
münakasa ve ihalfıt kanunu ahkamınını kabule mecburdur. Bedeli 
ihalenin nısfı tarihi ihaleyi müteakip on gün sonra peşin<ın ve nısfı 
diğeri tarihi ihaleden bir sene sonra alınacaktır. Talipler teklifname
ierini bir zarf derununa vazederek ve bu zarfı yüzde yedi buçuk " 
teminatı rnuvakkateye ait rııakbuz veya banka kcfalelnamesi ile diğer 

İktisat Vekaleti Himayesinde ihale bedellerinin nısfı peşinen ve nısıf diğeri ihale tarihiodcrı 
TÜRK KADINLARI BİÇKİ YURDU bir sene sonra nakten istifa edilmek ve paranın temamen tahsiline 

biı· zıırf derununa vaz ve temhir ederek ve zarfın üzerine (kaç numa
r:ılı h.cncye ait bulunduğunu) derç ederek 23 eylül 929 tarihine 
m:;sadif pazartesi giir.i saat onaltıya kadar Beyoğlu Malmüdürlüğünde 

Müdürla~ilndcn: 18 inci dcra seneıine mahsua kayıt muamelatına kadar hazine namına birinci derecede ipotekli olmak suretile balada 
başlanmıştır. Ba•ka yerde şubemiz yoktur. muharr~r emvali gayri menkullerin mülkivctleri 5-9-929 tarihinden 

ı Ul.ı'"c'·kil satış komisyonu riyasetine makbuz mukabilinbe tevdi 
,.. .... • ıı~""'I ', ... ,, ·~. 

., • . •dıı· 

DAKTİLO KURSLAH.I itibaren bir hafta müddetle temdiden müzayedeye va1edilraı~ 0
' 

i · t 1 b k b 1 1 Ad D 1 T l t 20 8 1 d ı· ) "" b - ·· t 14 te Adalar çın a e c ı:. :ı o unur. res: iv~nyo u c c.on 3 r, ı ğun an ta ıp o. nl,•rın 12-9-9.L:- pcr~.em e gunu ıa:ı 
W:<t';NC&Ms:i@ş:::;Ut:; tL+14.C:UliVW5FWQ ..... ..,. aıw4a u::;wcs;:;;gaw;;ç ı •4·19~·· ,,,,,, ıı1ih ·~:Hrıc r;1Hr~c:ı::ıtl.,rı ıl"'n olt1~~:r 


