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Dudak 
boyası 

- tc --

Bu kadarını zannetmezdim : ln
gilterede şu son senede 525 milyon 
türk lirası değerinde - yani bütçe
mizin iki miıli 1- dudak boyası, düz
gün, pufjra, göz sürmesi ve bu gi• 
bi ıtriyat satılmış ... 

Şu rakamı aldığım vesikaya gö
re bu yekun biltün Britanya dem~r 
•ollarının varidabnı bir haylı geçı-
rmuş .•• 
Kadınlan dudak boyası ve saire 
lanan yalnız ingiltere detildir. 

ele Fransız hatunları boyacı kilpü
.e girip çıkıyorlar ... 

Itriyat aan'at ve ticareti, belki 
bugOn dünyanın en birinci işidir, 
ve, bununla utraşanlar Karun kadar 
zenain oluyorlar. 

Bir hesaba göre her devlette 
umumi masarif ve sıhhat işlerine 

fiden para kokuya gidenden azmış. 
Koku ve boyaya rağbet cihan kadar 
eski bir moda olmakla beraber yir-
ıni sene evveline gelinceye değin bu 
şekli almamıştı. Hatırlarım: otuz 
sene evvel, sahneye çıkan artisler 
gibi boyanmıt bir kadın Beyoğlun
da dotru yolda endamını ar:ıedince 
onun behemehal bir kötü karı oldu
ğuna hükmedilir, ve, erbabı, perva
nelerin mum etrafında mevki alma
Ian kabilinden civarında uçuşurlardı. 

Otuz yıl evvelGalata ıarayı ile Tünel 
arasında piyasa eden bu mahluklar, 
bu Marikalar, bu Katingolar, bu
gün pek ıönük kalırlar, Namuslu 
kadınlar onlardan kat kat boyalıdır. 

Hayal kuruyorum: 1900 seneıia
de bir hanım ıaçlarım " Ala ıar
çönne,, keaae, yüzünCl mütehaSfııına 
~ ....... ~ ...... kı;a~h elbl• tf1•, ço~ 

il.in --~cuna ayaklannı yerlettine 
polis derhal kem.n..:..; sreri ._,cTWt• 

ve kapalı bir araba içinde'baJ;a ve 
ya kocasına teslim ederdi. Ve bel
ki de dell diye vHlkadan mahrum 
olurdu. 

Az boyanmak, vakti ile, mG
babtı. Çok boyanmak alüftelik mar
kası sayıhrdı. 

G6rGyoruz ki bu telekki uçtu. 
Otuz sene eveHti orospuların-ki bu
rün onlar mütekaittir - iiniforma
ınu ta.tımak 'imdi namu11uzuta 
allıaet dejildir. Koca kanlar bile bu 
kıJafete lflrlyorlar.I Hükümdar zn
celen 
rdt"J.n weçea uma Saralı Bernba-

D albi boyalanıyorlar. 
B etitlldlk ........ . 

u. detltlkllk umumi iktiaadl
~ata bıle tesir etti. iptida dudak 
oyası, pudra, braak dil 

ekmek ve katık. sı, sonra 

iptida dGıaln, .. ,. kar 
h • aıı, ıonra 

pek ıonra ıı bat ve afiyet. 

iptida korse, sonra l'•b-11'-'I y ..... , ço-
cuk ve aı e. emeden, içaeden k _ 

·1· e ıiliyor, alhta ven ıyor yarını oclaya 
kanaat ediliyor, kokalanıbyor. y eıal 
bir cerrahi ciotdu: biz, bir hastalık 
dolaya11 ile operasiyoalar yapıldıgıa1 
billrcl&k. Şimdi ise pıelletmek için 
ameliyatlar yapılmaktadır. 

Kadınlar, demek ki, fÜıelliti 
bir kaç kutu ve titeden iıtiare 
ediyorlar. 

GGıelllk, tabii ıGıelHk ne oldu, 
bu bir k•t ~bi kafesten uçtu mu? 
Koku , bo)lta kullanmayan pzelliği 
ile kanaat edemez mi ? BGtün leta-
feti veren parfllmeri mi dir ? Öyle 
ise rGıellik kalmamı,, melihet 
kaybolmuı, n, beferiyet tereddi 
etmittir. 

lnaanlara yuald yazık ki pzel
liti plriaç tozundan, balıkların iç 
yatından, "'lurmız" deailen böcekten 
ve petroldan çeldlınit sahte koku-
lardan, anilin boyalanndan bekli
yorlar. 

Yufl )'Gz kere )'1&f ve yuf! 
Deri~ ten, beclen ubk badaauaz 

yatayamıyor. Savası kazılan duv 
ne çirkin bir manzara arzederae b:: 
yanmayan kadın ve kız da o halde. 

dir. Boya ve saire, izbrabı olmaJan 
bir verem ıibi beteriyeti harap et
mektedir. Beşeriyetin yarısını tetldJ 
eden hatun kitilerin yüzü bozuldu, 
meydana çıka ak yüzleri kalmadı ••• 

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

Gazi Hz. 
11-

Reisicümhur Hazretleri dün 
Dolmabahçe Sara~ ında i~tira
hat buyurmu!';llar ~e hiçhir ta
rafa ~ıkmamışlardır. 

__,__,.....,._-,.,,..,,~ 

Dünkü Hava 
Uzun müddettcnberi devam eden 

sıcaklardan sonra son günlerde yağ
murlar başlamıştır. Geçen çarşamba 
rünü az miktarda yağan yağmurlar
~an sonra dün de sabaha karşı şeh
rın her tarafına 6 milimf'tre yağmur 
yağmıştır. Derccei hararet te birden
bire düşmüştür. 

Bu hususta rasatanedcn aldığı
mız malümata nazaran dün saat 
7 de tazyık 758, saat 14 te 761 dir 
r~zgar" ekseriyetle şimalden esmiş~ 
tır. Ruzgarın sljr'ati saniyede 13-14 
metreyi bulmuştur. Evvelki gün 
azami derecei hararet 20 iken bu 
gün birdenbire 13 e düşmüştür. 

Rasathane bu farkı ,ayanı dik
kat bulmaktldır. Bu gün ise rüz
gar poyrazdan esecek, hava yan 
bulutlu yarı açık olacaktır. 

1 IEyOQI __ .,,_. 

Buıün, yedi aene evvel lzmi . ı 
kurtuldutı• crGndür. kur-
tuldutu gln 
demek, dG
tmanın de
nize dökül
dGtG rün 
demektir. 9 
EylQI dem
ek, arkala
nnda ancak 

ldU ve ha
rabe bıra· 
h.aft bit iı-
tlll ılrileG

n~ IOD fe. 
rdine kadar 
mahvoldu-
j'u, ana Ya• 
tanıa letten 
temidendllf 
16n demek
tir. Bu fti. 
barla lır:mir- _...__....__: 
illerin kur-
tulut bayrııı bütün bir vatanın bay 
ramıdır. Yedi seae evvel dütmanın 
ana vatan topratından ayatını kes
titi bir gün, lstanbul henüz itral 
senelerinin son günlerini yatıyordu. 
Rumlara uyuşukluk ıelmekle bera
ber sokaklarımızda Yunan neferle
rinin utanmadan dolaıtıklarını ıö
rüyorduk. Fakat 26 Atustostan 9 
Eyl6la kadar geçen mes'ut ırünler 
bize istila kabusunun bütGn zehir~ 
lerini ve ıztıraplannı bir an için 
unutturmuş gibiydi. Biz 26 Atus
tosta dotan halis ve iıtiklil ..n . i 9 ... ne-
tın Eyliilda nasıl bir vecitiçinde 
aeyrettltimiz.i biliriz. 

Sevinin lzmirlller ı Bu b 
b • i b ayranı 

em sız n, em bGtOn vatanın h ._ 
kıdır. a"-

Boya kuvveti ile a-üzelliğin' 'd 
me eden kadınlık! Acab b ı ı a
telik ve sahtekirlık ruhi a u sah
lere, kalplere de sirayet adr!', flldr-
D h . e ıyor mı? 

a a etmıyoraa uzun bir iti 
. . d d k yat ne-
tıceıın e e ece mi? 

1910 dan sonraki tarih -tarih 
umumi- Cihan harbi, boltevik lbti~ 
lali, iıpanyol sıtması wfbi bu dGz
gün, boya ve ili alıiribi inldllbuaı 
da kaydetme~e eksik kalır. Tarih
te boya devrı ... 

Ustü kaval alb, Şithane. 
Aırlmız sahtekarlığa taç ~ydir-

di. Yalan, boya , fıtri güzeliite j'a
lebe çaldı. 

- Dünyada en gGzel t•Y nedir? 
- Bir barfllmeri dilkkinındald 

titeler ve kokular bGtGn ıilıelllk • 
lerln hafıııdır. 

..... Merhume bGyilk validenin 
zamaauaı hatırladım ve ıöılerimden 
yq reldi. 

Celil NURİ 
- iktisadi inkılap silsilesine 

;yana devam edilecektir. 

CÜAIHlJRiYE1' JÇlN. HALK iÇIN 

C PAZARTESİ, 9 EYLÜL 929 ) 
·--~~--

~ 

_ vak•n: rettin HOCA 
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2 ıncı sayfamızda 

Bil yük a e ·na 
'J'elırat adre i : 1 tanbul, 1KDA~l. 

Telefon : Jstanbul, l 797 

.ıy<larpaşa tramvaylarının dlakö vaz'ı esaı reemi: Solda davetliler laltrlkayı aezerke~ eafda da•etlller ıtlıll tramvayların anün =e==-.. 

ıı-ııavcııaırpaşa tramvayı /h. o. l iktisat mecllsl 

Başvekilimiz dün ilk ray Baldlr_ı Trakyaya da 
viclq~ını yerine taktı. 

Üsküdar tramvay 
hattının Haydarpa· 
şaya kadar temdidi 
kararlaşmış ve inta
at geçenlerde bir 
müteahhide ihale o
funmuttu. Dün bu 
hatbn vaz'ı esu 
reami icra olunmut
tur. 

Köprüden kalkan 
15,30 vapurile bü
tan dav-etliler Üıkü
dJra geçti. Nafia 
vekili Recep Beyle 
v li . Be 

ve sair zevat ta bu 
meyanda idi. 

Recep ve Muhiddin 
B e 'f I e r vapurdan 
pktiktan aonra Üs·· 
ldldu itfaiyesini 
teftit ettiler. Recep 
B. itfaiye hakknda 
frup amirinden bazı 
mal6mat aldı. Tam 
bu esnada Ba,veki 
limizi hamil bulu
nan motor g()zQktü. 

ismet pafa Hz. 
ıaraydan meraıi- lsmet P•ta hazretleri Emin Ali heyin nu . 
mi teftit buyuru- kuna ceTap veriyorlar: 
yorlardı. Hazırun " Her yerıi demiryolu benim için bir bahti-
vapur iıkeleıine yarlıktır.,, 
Fderek p8.fa}'I iatikb,ı ettiler. 

ismet Pata Hz. orada bulunan 
zevatı selamladılar ve bazılarının 
ellerini Mktılar. Müteakiben iskele
den Horhor Çetmesine kadar hal
kın alkıtları arasında gidildi. Buraıı 
kesif bir halk kOtlesiyle dolmuştu. 

Viliyet, emanet, fırka erkanı, ce
miyeti belediye vilayet meclisi aza
ları ve sair bir çok zevat vard: . 

Evveli şehremini Muhiddin 8. 
çok k11a bir hitabede bulundu. Soa
ra, Oıkildar tram'!aylan idare mec
lisi reisi Emin .\li B. bir nutuk 
iarat etti. Emin Ali B. on dört ay 
evvel teseUilm edilen bu hattın bir 
harabe halinde iken timdi kitane 
kurulduj"unu, bu vadide çalıtıfchtı 
takdirde daha pek çok miifit neti
celer alınacatını söyleyerek dedi ki: 

[Mabadi 6 ıncı sayfamızda) 

Leh talebesi canı ileri dolaşıyor 
f"\ 

LEHLi TALEBE KA'RIYEDE 
. . ~uma gGn~ şehrimize gelen Leh darillfGnunlulanndan mürekkep 20 

ıutılık heyet dün Ka'riye camiini,Fatih ve Şehzade camilerini srezmitl~rdir. 
Lehli heyet butiln de Eyyubu gezeceklerdir. 

çıplak gidilecek. 
Baldırı çıplolc, vakllnda o kadar 

fena görülmiiflfi lci, bugün, artık 
bu tabir maddeun baldırı çıplak 
olanlara değil, itaba kimulere ôlem 
olmuıtur. 

Lakin • garip tecellidir! · baldırı 
çıplaklık gene moda oldu, laem ka
dın modası .... 

Beyoğlunda, istiklal caddeıincle, 
gayet ıık hanımlar ve madamlar 
ar05mda çorapsız gezmek taammüm 
ediyor. 

Bu güne lcadar olan moda kısa 
etek ve ten renginde, ıeffaf, ipekli 
çorapu. Bu ınodca 'ir.kin bacailıla
ni 7fJt(a 6iMJ ~--- .-.w. 
6eralw bir Ndüyeti de !umdi Ev-
et, dar, ,ef /af ve ipekli çorap bal
dırlara bir ,ekil veriyor. Çirkini 
bile gllzel gösteriyor. 

.zaten öyle ollftOMJydı epi baca
klılar da bu modayı kabul et1tıa· 
lerdi. 

Falıat, git gide, çorap inkıraz; 
buluyor. Çaplak ayağa iskarpin ıi
ymek ôdeı ollnalıtadır. 

Bunun /aidesi : güınrülr tarif ui 
arttı, lMb e,ya pek pahalı. Çorabın 

il•'"' ik kadınlar ı·e billaaua koca· 
lan, babaları bir yükten kartulaca-
klar. Senede bir kaç yiU lira tasar
ruf. Yegane f al<le budur. 

Yeni modanın malaz:urlarına ge
ulim: 

Baldır derisi ıeffaf, ten renkli 
~ ipekli çoraptan daka hoı desil· 
dir. Aıılc kemikleri ve diz çirkin 
ıörünüyor. Hele sıcak havalarda 
baldır, ayak terliyor, ıehrimiz:in bol 
to:ıu onlara yap~ıp kirletiyor, ra· 
murla badanalıyor... Çamur haran 
amelenin, kömür hammallarının 
baaılcla.1ı gibi bir ,ey ! 

Ayak terliyor, iıkarpin kirleni
yor, kokuyor. SJc 11/c de/ifen çorop 
bu dertlere deı·o idi. Manz:ara do 
kerih. Ayaklar çok berelenir. Çorap 
bu sim siyah, mos mor lekeleri ör
tüyordu. Artık bunların aoklanma11 
lüç. 

Hasılı yeni doAmalıta oları mo
danın ta"'"uftan bofko bir / aW..i 
yok, bin bir *"'°'' var. 

Dünya •vlui:ıli.l• doAru çıplak 
bacalclorlo lroıuyor ! Kadınlar da 
"""ınbacılıla rtılbet buyuruyorlar. 
Allala 6ödermesin bu adet taam. 

mim eder~~ gel~k .sene ne nahoı 
nunelM goreceğız: yengeç bacaklı 

'"1cfı karılar, sıska bacaklar, tulum 

6ibi baldırlar, firtlamıı damarlar, 
mum bucaklar, ve daha neler ... 

Görüyorum ki zevk inhitata do

ru gidiyor. Çorap be§erin ıelclini 
düzelten mühim bir icat idi. Bun· 
unla mücehhez bacaklar ıa.eUik 
vadisinde bir çok adımlar aımı,ıor· 
dı. Alınan 'oldan geri dönülfJyor . 
Çorap tabiatı uuhih eımiıtı. 

E, AJla /. • - C. 

Ali ikti'sat heyeti azalaR K.... 
deniz havaliainde ya~ tetkik 

seyahatinden -------...-~-.-~ 
dönerek lı· 

tanbula gel
mitlerdir • 
Heyet aza• 
lan aeyaha1 
ten sonra ilk 
defa olarak 
dün Haydar• 
bqada Sala~ 
hattin beyin 
riyasetin d& 
toblanmıt -...,. 
·~-da Karadenlm 

aeyahatindea 
alınan intiba· 
)ar gCirilfill
mif, bilhu9 

bu aeaeki fın
dık mahsulü
nün vaziye- ~TISAT MEcıJS 
ti, l'elecek AZALARINDAM ~ 
sene iatibs- ZI ZE.V AT 
alatı nm ne tekil olacatı , Kuadeals 

havalisinin hariç iç.in ea mGhim ı.tlh· 
sal menbaı olan yumurta Ye yumul'• 
tacılığın istikbMi ı&üşülmlt ve hu 
intibaların hepsi toplanarak teapit 
edilmittir. Ayın on betinde Trakya
ya bir seyahat yapılması tekarrGr 
etmiştir. 

Bu ıeyyabat Edineye kadu 
temdit edilecek, billıuaa Edinaenl"' 
eski ıenayi ve ticareti bunlana ne 
ıuretle ihyası kabil olacatı gGzdea 
reçirilenektir. EdirnedeD avdetten 
sonra Buruya gidilec:elktil'. Bu 
seyahat yirmi wfln devam edecektir. 

Telgraf direğinde 
acayip bir yangın 

Postahane. 
fon diretindek. 
tubetle met
bu olmasın- ' 
dan dolayı 
kontak ya
parak telle
rin arasın -
da bulunan 
ahtap bir 
sandıtı yak
mıthr. Bu
rada yirmi 
kadar tel var 
dır ve hep-
si de resmi 
muhaberata 
alt bulun • 
maktadır. 

Bu yOzden 
mubaberat 
alqama ka
dar inlotaa• 

asındaki tele-
ı 1:r havanın ru-

ut r a mış sa Dirf'ktek.ı teller tanul" 
da akfam ü- edilirken 
zeri tamirat , .• mi edilerek muha
berala d vam cdılm\ştir. 



T ©! I?' n IMrl~C® @ tt1ı w lUı ~ ©!ar~ a o a ır 
·---===-~ ·~·ı======================P=a=z=.a=rt=e=~i===l=K=D===A~~~ı~.==~I:~yl~C~ı1=9~,~1~9~2~9~===================-==============·-=--==~·::-=:c:::ı:r=-ıe:=:l!=~~,~-=:e.;;ı;:ır=.~-=--:=r.ı 

rMüt®f'®ırırDlk M~m·H~lket H;be~Ô·;ırftl 
" 

liiaşaırada 

BÜYÜK KATERİNA 
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Voltaire ( Volter): "nen lsviçreliyim. Şayet g·erıç 
olsa) dım, R11s tabiiyetine gire,dim!'' Diyor •• "O seır
senlil~ ihtiyur l unula r~e yupru·a/,·1~' - Diderot'nun kü
tuplıanesi.. • "Sen ki Uliıhiyetin tulıt üzerinde sadık 
bir timsalini arzediyorsun ..• V. S." 

~azan : Henri ROBERT 

Bunun {\ze• ·n .. Voltaire ( Volter) 
Deli Petro için- hararetli bir methi
ye kaleme aldı. Hürriyet ve Müsa
~aha en büyük bir mürevvici olan 
filozofun kaleminden mutlak bir hü
kümdar hakkında böyle bir sitayiş
name sadır olması oldukça garip 
bir hadisedir. 

Fakat bu ufak tefek kusurlardan 
da fenası var; yorulmak bilmiyen 
bu iki muhabirin nükte ve zeka 
hamlele•i ekseriya Fransanın zara
rına oluyordu. 

Katerin, Fransa aleyhinde bulun
mak hususunda hi4i fırsat kaçırmı

yordu. Voltaire (Voller)de ona daha 
iyi mukabelede bulunabilmek için, 
imperatoriçaya ayni tekilde cevap 
vermekte mahzur görmiyordu. 

Voltaire (Volter) mektuplannda 
Fransizlnr hakkında "Weleches,, ta
birini k 'laıııyordu, bu tahkiramiz 
tabir kaleminin ucundan hiç düş
milyordu. 

Büttin Avrupaca okunulan ve 
beğenilen bir muharrir olmaktan 
mlitevellit gururla milliydini unuta
cak, tezyif edilecek kadar kendini 
kaybediyordu. 

Voltalre ( Volter) vazifelerin en 
mukaddesi olan vatan muhabbeti, 
vatan hürmeti vazifesinden müstağni 
addediyordu. 

Filhakika Diderot'nun k6tl1pha· 
nesini on beş bin liraya satın al
ması ve Diderot'yu kaydı hayat 
şartı He kendi kiitüphanesine hafızı 
kütüp yapmaıı alicenabane bir ha
rekettir. 

Fakat kütüphanenin iki misli 
kıymeti haiz olduğunu Grimm'den 
<.:aha evvel tahkik edip Ö~renmiştir. 

Voltaire (Volter) in ölümünden 
sonra yedi bin ciltten ibaret ·olan 
kitaplarını satın almışhr. 

Fakat bu snhavetini kaydi ihti
yatla kabul edelim. Bu alicenabane 
hareketlerle üdebanın hamisi ve 
velinimeti mevkiine geçerek çok 
iyi bir nam kazanmış oluyordu. 
Etraftan hakkında refedilen methü 
sena- avazesini derin bir haz içinde 
dinliyordu. Dederot'nun fU mektu
bu Katerinin bu hareketler yüzün
den ne çok takdir ve sitayiıe mail 
olduğu hakkında bir fikir verebilir: 

"Büyük prenses, ayaklarınızın 
dibinde rukua varıyorum. İki kolumu 
size doğru uzatıyorum. 

Size hitap ~tmell istiyorum; fa
kat ruhum sıkışıyor, zihnim bula
nıyor, fikirlerim karışıyor. Huzu
runuzda bir çocuk gibi rikkate ge
liyorum,:. Asıl bir heyecan ruhumu 
kaplıyor, parmaklanm bili.ihtiyar 
felsefenin tellerini kestiği eski bir 
rübaba doğru u:ı:aaıyor. Onu asılı 
kaldıfı duvardan indiriyorum; ba-

Kendi vatandaşlarile etleniyor, 
onları )'almz havai ve gülilnç şeylerle 
meşgul İnsanlar şeklinde gösteri
yordu. 

şım açık, göıöm küşade şöyle teren
nüm etmek istiyorum: 

Fran.sadan acı bir istihza ile bah
ıederck 4u netlceye vasıl oluyordu: 

"Göya bu millet dünyanın birinci 
milleti! Bu saray dünyanın birinci 
Sarayı! Madam, terezzülen naı.arı 

itib ra af~nız ki ben Weleche deği
lim? isviçreliyim ve şayet daha genç 
olsa) dım rus tabıiyetine geçerdim!,, 

Bu iğrenç sözleri galiz bh- mü

daherıe melcamında "Şimal Mabu
desi.., nln hal ipayına ithaf ediyordu. 

Fakııt işin asıl tohaf ciheti, hu
susi ha} atında Katerinden pek hür
m~tsiz bir lisanla bahsetmesidir. 

J,npitrotor.iça hakkında galiz ta
hirler kullanıyor, Kater"n de 'tfilo
zofu ve uıtadı ,, addettiği Voltaire 
(Volter) l bütün dosluk tezahürle
rine rağmen, yakından görmek hu
susunda hiç bir arzu duymuyordu. 

Bir aralık Voltaire ( Volter) ne
:ıaketen Sen - Petersburğa gitmek ar
zusunu izhar etmişti. 

O sırada Kah:rin Grimme alel' -
acele yazdığı mektupta: 

" Allah aşkına! diyordu. 
Bu seksenlik ihtiyara Pariıte 

kalmasını tavsiye ediniz. Buraya ge
lip ne yapacak?,, 

Bu ıöz.ler her halde müştak bir 
kalbin feryadı addolunaınazdı. 

Ayni zamanda Avrupadaki ıeya· 
bati esnaaında, genç Holstein (Hol•
tayn) prenslerine, "Voltaire (volter) 
e fazla yaklaşmamak için" Cenev
reye ve Lauaanne (Iozan) a gitme
melerini ııkı ııkı tembih etmişti. 

Dostluğa karşı yapılan bu kü
çük ihanetler haylı manidar değil 
midir? 

il nci Katerinin Voltaire (V ol-
ter ) e karşı hakiki hisleri bunlar
dan anlıyamaz mıyız? 

Fakat buna karşılık diyecekler 

ki: l 
-Voltaire'e karşı öyleydi amma, 

Diderot'yu cidden sever, ona karşı l 
sahi ve hissi nıenfaattan ari bir ha-
yırkar gibi davranırdı. 

Hayırı Mesele derin bir surette 
tetkik edilirse böyle bir hayale ka
pılmağa imkan yoktur, 

il nci Katerinin Diderot ile ala-

kadar olmasmın sebebi muharririn 
kıymetinden ziyade, eserlerinin f r· 
anaada mıcydan verdiği gürültüdür. 

Katerin, Ansiklopedinin Fransa
da men'inden sonradır ki e5erin 
neşri için muaveneti nakdiyede bu
lunmayı ak[etmiştir. 

Dtderot rühban partisi tarafın
dan Akademiden uzaklaştırıldıktan 
Katerinin himayesi nltına girmi~tir. 

Onun için bu hur;usta hissiyata 
fazla knı 11mıyalım; çünkü hareketi 
Diderot J hin e- olmaktan iyade 
r . . wk\.•:: 

" - Siz ki Üluhiyetin taht üstü
nde sadık bir timsalini arzediyo
rsunuz... V. S.,, 

La Fontain'in "Karga ve Tilki,, 
masalında Tilkiye dedirttiği gibi: 

"Bu şarkı herhalde bir peyaire 
değer,, di. 

Esasen Diderot ona bir çok de
falar kıymetli hizmE>tlerde bulun
muştu. Ona heykeltraş Falconet 
(Folkone) yi gönderdi. Heykeltraı 

Deli Petronun at üstünde bir hey
kelini yaptı. Heykelde, zahiren ma
hviyetkar görünen şu sade itihafiye 
görülüyordu: 

" 1 nci Petroya .- il nci Katerin. 11 

Katerin1 Rulhiere in, 762 ihti -
lili hakkındaki yazılannı ıatın al
maga Diderot'yu memur etti. Rul
hiere 'in yazılarını, Versailles (Ver
say) sarayında, hatta kıralın huzu
runda bir kaç kere okuduğunu ve 
bu yazıların çok bekenildiğini, bü
yük bir telaş ve korku içinde ha
ber almıştı. 

Bu mesele imparatoriçanın zih
nini fena halde kurcalıyordu; bu 
yazılardan birkaç sayfasını hazfet
mesi ıçın Rulhiere'e sefiri vasıta. 

siyle otuz bin liraya kadar teklif 
etti. 

(Arkası yarın) 

~rtişa tahkıkatı 
ne safhada? 

İrtişa tahkikatına ait müatantik
~e tanzim olunan tahkikat evrakı 
mütalea olunmak üzre müddei umu
miliğe verilmişti. Müddei umumilik 
tahkikatını bitirmiş ve evrakı istin
tak dairesine iade eylemiştir. 

. Yeni Iran sefiri 
)ran sefaretine henüz kimse ta. 

yin edilmemiştir. Iran harriciye na. 
zırı Frugi hanın Cenevreden avde
tinden sonra yeni sefir hakkında 
hükümetimizden istimzaçta bulunul
ması muhtemeldir. 

o~veran eden b1r rivayete iÖre 
Frugi han Cemiyeti akvam içtinıa
ının hitamından sonra şehrimiz ta. 
rikile Tahrana avdet edecektir. 
Frugi han şehrimizde batvekil t .. et 
paşa haz:rf:tlerile görüşecek ve ieap 
ederse Ani.araya da gidecektir. 

Kadı'1·öy otobüsleri 
Kaı:hköyle Fener bahçe arasında 

Beyri" f r ynpmakta olan Murat B. 
olobüı; ~iı·keti Fenerbahçe ve civarı 
hellunın, eece Kadıkövüne inerek 
tiy:ı.ro ve sinamaiardan istifade 
.-d ·HJ~·--lt:'rl irin ~t:ce scferlcrj ter· 

&»:t&kiA' .ıf 
~.l ff fl ~yet~® bahsetmekte, istediklerini anlat· dan t".•iıı ctmeıe karar vermt,tir. 

ınakrndır. Bu lllf!ydan için lAı.ım ,-elen .i.tim-

Devlet parasını çalanlar 
Viliyet İn'!rbat komisyonu diin 

içtima ederek toplanmış olan evra
kın bir kısmını tetkik ve intaç et-
miştir. 

Bu cümleden olarak 65 lira 

Bilhassa Kadıköy hallcı nıeh'ua- laklta ua ba,laaılnu4br. O.triWar 
lnra şehremaoetlDden bekledikleri iskelesinin yan'l.Dda ve lıu.,.nda 
feyleri uzun uzadıya anlatmışlnrdır. buiunaıı bütUn bma ve düklriolar 
Bunun başmda bir hastane vardır. ber1medHeeek, ondaa SOIU'a OılcCdıtr 

İstanbul tarafındaki halk, bil- lskeleaile, Ôakiid..- eamU arMı vui 
hassa Topkavı civarmda otura.:ılar bir meydanhlr ha.H"i alacaktır. 
yolsu:ıluk ve tenvirat işlerinden şi- 1 - ---
kaydetmişlerdir. [Qceft~ırcilarln k'tt~ 

istanbul meb'u~Iarı halkla yap
tıkları temas neticesinde şehir hu
dutlarmın çok geniş olduğuna ka-

Y alovanın haritası 

ihtilas e-den Bü} iik Çekmece birinci 
daire tahsjldarı Süleyman, 786 lira e

den ·Çatalca kazası süvari tahsildarı 

Namuk, 1381 lira ihtilas eden Bü
yük Çekmece süvari tahsildarı Os
man Nuri, gayri mübadillerden pa
ra almakla vazifesini suiistimal 
eden Silivri iskan memllru Fahri, 

yine teffiz muamelatında muhacir
den para almak suretiyle vazifesini 
suiistimal eden Silivri tapo memu
ru Nevzat Beylerin memuriyetten 
ihraçlarına karar vermiştir. 

1 naal ~dirmişlerdir. Meb'uslarınuı. · 
huduifarın t.ıhdidi lazım geldiği 1 

fikrindedirler. 

fzmit vafüıi dün Defterdar Şefik 
Beyi zıyarel ederek Yalova hakkında 
gorüşrııüştür. VAli B. Yalovaya ait 
şimdiye kadar Defterdarlıkla bu
lunan haritalan almıştır. Diğer ta
raftan aldığımı:ı: nıalOmata naı:aran 

vilayetimiz de Yalovanı imnarına 

yardım edeceğinden vali B. bu hu
sus için Şefik B. le görüşmüştür. 

. ---
İU'aiye 1nütelıassısı 
Şehremaneti tarafından celbedil

mekte olan itfaiye mütehassısı bir 
iki güne kadar şehrimize gelecektir. 
Mtitehaasıs ıçın Beyoğlunda bir 
apartıman kiralanmıştır. İtfaiye mü
dürlüğünde de bir daire hazırlan

maktadır. 

İtfaiyenin mUd\lr vekiline mah
sus olan tulumbalı binek otomobili 
tetkikatında kolaylık olması için 
mütehaasıaa tahıis edilecektir. 

Mütehassısın İstanbuldan maada 
Ankara, İzmir ve diter büyük şe
hirlerimiıde de tetkikat yapma•ı 
muhtemeldir. 

Ortaköydeki saray 
duvarı 

Be,iktatla Ortaköy arasındaki 
saray duvarı ıeçen kıtın sonlarına 

doğru yıkılmış ve günlerce müna· 
kalat muattal kalmıfta. Emanet, bu 
duvarı, önümüsdelıı:i kıt mevsiminde 
daha büyük bir kazaya meydan ver
memesi içln, mesnet duvarı yapmak 
ıuretile tahkim edecektir. 

Ham malların kıy af eti 
Şehremaneti hammalların kıya

fot\erinl tan&lm etmek için bir kAf 
sene evvel tefebbilste bulunmu 

O zaman hammalların elbiıelerine 
dokunulmamış, yalnız yolcu 1alon
Jan ile iıtasyoulanndaki hammaJla
nn bir nevi serpuf giymeleri kabul 
edilmlttl. Bu aerpuf, kırmızı zemin 
üzerine yetil bir kordelayi taşıyor

du. Verilen karara ratmen bammal
lardan pek azı bu kasketi kullan
mıf, zaman ıeçtikçe bunlar da ka· 
skett terketmitlerdir. 

Şehremaneti, hammallann muh
telif kıyafet ve serpuşla l'ezme· 
lP.rini mahzurlu bularak bunlan tan
zim etmete karar vermi,tir. 

Şimdilik yalnız yolcu işlerile meş
gul bulunan hamallann kıyafetleri 
tanıira edilecek. bu kıyafet ıoııra 
di~erler!ne de tefJDil olunacakhr. 

• Yolcu hamalları, yani vapur, tren 
işlerinde kullanılan hamalların ser
potları için kir tutmayacak renk 
intihap edilecek, her hamal bir önlük 
kullanacaktır. 

Serpuf tle gömleğin üzerinde 
görülebilecek büyüklükte hamalın 
marka ve numaresı bulunacaktır. 

Şehir hududu 
Bir knç gündenberi İstanbul 

meb'uıları şehrin muhtelif semtle
rinde halkla temas etmektedir. 
Halk kendileriyle görüşen meb'us
lara İstanbulun şehir ihtiyaçlarından 

Sahası çok gf'nit belediye işleri 
güçlükle ifa edilmektedir. 

Bundan boşka Erenköy, Gö:ttepe 
Boij·azicinin ekseri yerlerinde sayfiye 
hayatı vardır. 

Bu yerlerin şehir belediyesi 
~ıeraitine tabi tutulması doğru gö- RlYI ren n m ='frc*'.!9'1· 
riilmemektedir. ii:2J ~ \9J ~ =U?J 

Bu husustaki tasavvurlara güre 
İstanbul beledıye hudutları ve bir 
de banliyö hudutları diye ikiye ayır
mak lazımdır. 

Mebuslarımızın şehrin muhtelif 
semtlerinde yaphkları tetkikat bir 
hafta sonra bitecektir. İstsnbul me
b'usları yakında Şile, Çatalca kaza
larında halkla temasa başlıyacaklar
dır. 

Gübre fabrikası 
Şehremaneti, şehrimizde biriken 

çöplerden istifade etmek üzere za
man zaman teşebbüslerde bulun
mu,, Avrupadan getirttiği broşür
leri tetkik etmi,f, tebrin muhtelif 
yerlerinde açılacak fırınlarda çöp
lerin yakılmasını düşünmüştü. Fakat 
fırınların tesisi işin bütçede tahsisat 
olmadıtı için bu tasavvurdan vaz 
ıreçilmitti. 

Şehremaneti, şehrimizde biriken 
çöplerin mahvolmasını doğru bul
mamakta ve çöplerden sun'i gübre 
imali ile meuuI ofmaktadar. Ema
net bu auretle mühim varidat te
min etmetl mümkün ıörüyor. 

Bundan batka ötedenberi tasav
vur edildiği gibi mezbahada da 
ke.ilea hayvan kanlarından sun'i 
ıGbre yapmak ta dütünülmeğe baş
&anmıtbr• 

Ebıanl'!t gerek çöp, gere kan-
dan ne ıuretle gübre yapılabilece
ti hakkında mütehasaıılann reyle
rine müracaat edecek ve muvafık 

ırörGldütü takdirde yeni bir fabri
ka teala edecektir. 

Taksim meydanındaki 
a~açlar 

Takılm meydanındaki tevıii 11-

ra1ında •taçların kökleri lüzumun" 
dan fazla açılmıf ve bunların ku
rumalan tehlikesi hq göstermiftir. 
Tetrinievvelde a.taçların yerlerinin 
detl•tirmeıi düşünülmü,tür. 

Halbuki bu suretle yerleri de
;iştirilecek ağaçların yeniden tuta
bilmeleri ,üpheli glSrülüyor. 

Bu itibarla, ataç ve bahçe mü
tehauıaları tarafandan tetkik edi
lecek, fayet ağaçların bir ite yara
naıyacakları tahakkuk ederse o za
man yeni ağaçlar getirilerek bunlar 
dikilecektir. 

Ekmek ve Francala 
Şehrcmanetinden: Sehrihalin o

nuncu Salı gününden itibaren Ek
uaeıe on altı kurut Yirmi para ve 
Francalayo Yirmi üç kuruş Yirmi 
para azami fiat vazedildiği ilan 
olunur. 

Üsklldarda meydan 
Şehremaneti Üsküdarda bir mey-

Ha'1·e11ı ko1uisyonu. 
Dün rüsumatta hakem komisyo

nu toplanmış ve tüccarla gümriı\der 
arasında tarjfe meselescnden dolayı 
çıkan ihtilafa.t müzakere ve intaç 
eylemiştir. Yeni gümrük kanununun 
tatbi~atında çıkması mııiır~mel baza 
ihtilaflar hakkında komi<ıyon tara
fından icap eden tedab

0

ir itlihaz 
olunacaktır. 

n ifil !h} n s<a ır o sı ır©l a 
Kibrit fabrikası 

Yeni yapılacak kibrit fabrikası
nın Sinopta inşası düşünülüyordu. 

Aldığımız malunvta nazaran 
fabrikanın Sabanca gölü kenarında 
inşası daha muvafık görülmilttür. 

Kibrit inhisarı müdürü Tahir 
Kevkep B. bu hususta tetkikat yap
maktadır. 

A<dl_ODye<dle 
Cide 1nüddei umumiliği 

Cide miiddei umumiliA-ine talebe 
birliği reiıi Ferruh B. tayin edil
mittlr. 

Malfilk.eme~e 
Ekinleri yakanlar 
Şilede bir köyün ekinlerini yak

hklarınaan dolayı Şile miiddei umu-
miliğince tevkif edilerek şehrimi:ı; 
tevkifhaneaine retirilen Muıtafa, 
Oımao lbrahim, Haıdıu ve R·•• 
kefaleti• •-ı..ı:., .... c\lılmışlerdir. Gayri 
mevkuf olarak ağır ceza mahkeme
ıinde muhakeme olunacaklardır. 

Kolza karıştıranlar 
Gaza kolza yağı kanştırdıkla· 

rnadan dolayı aleyhlerine dava ika
me oluhan 24 bakkalın muhake
melerine bupn üçüncü ceza mw.h
kemeıinde devam edlleceklir. Mu
hakeme, maznunlardan bir kısmının 
vekil tutması için bugüne ta'lik 
olunmuştu. 

"Hareket ,, aleyhinde 
dava 

T ehylci efkin mucip neşriyat 
dolayısiyle " Hareke ,, gazetesi aley
hine açılan davaya bugün devam 
edilecektir. Konyada bulunan iki 
maznun talebe de burada l•pab vü
cut edecektir. 

M lYıtefeırırD ık 
Tayyare mühendisliği 

Tayyare mühendisliği için imti
hana giren 24 efendiden yalnız 6 ıı 
kazanm.~tır. Bunlar cemiyet namına 
Franaa ve Almanyada tayyare mü
hendlsllti ve pilotluk tahsil ede
ceklerdir. 

iktisat vekili Şakir hey tef
tişlerine devam ediyor. 

llari ciye milste9arı 
Şehrimizde bulun.makta olan 

Hariciye müatetan Numan B. dün 
hariciye memuru Hakkı beyi ziya
ret etnıi9tir. Numan B. bugiln tre
nle Ankaraya gidecektir. 

Ttırih encameninde 
iktisat vekili Şakir B. dün 1&· 

bah ticaret müdüriyetine gelerek 
bir 1aat kadar me9gul olduktan 
sonra, ticaret uMum müdürü Naki 
beyle birllkte Sanayi ve maadin 
bankuına ~tmit n orada Londra 
•eftrl Ferit beyle uzun uzadıya ıö
rüşmQştilr. Bu müfikat ıaat 14 de 
kadar devam etmiştir. 

Saat 14 te vekil bey ticaret za. 
hire bor.a•nıa gelmit ve borsayı 
reznıiş, bilbaasa mG:ı:e ve klmyaha
ne ile alakadar olmuştur. Vekil B. 
bor1a binasının dar olduğunu fakat 
bu binanın pek yakında ticaret ıara
yı s~kiine lnkiJap edeceğinden emin . ( \' \ -

ınektebindeki müzenin buradan nü
muneler alınarak büyük bir mibe 
ıekline konulması arzusunda bulun. 
dutunu llive etnıit ve lazım gelen 
enıri de vermlttir. 

Vekil B. btından sonra <iğle ye
meğini yemiı, mülNtldben dP.oiz 
ticaret mOdiriyrtio~ giderek vapu:r
cularla rekabet mes'elesi hakkında 
görüşmüştür. 

Vekil B. buradan çıkıp deniz 
ticaret müdiriyetinin hususi motorile 
Sütrüceve, hayvan bor~uma ~itmit 
ve meıbahayı ~ezmi~tir . 

V1-kil B. hu;(ırı b:...,hr mektebi 

Tarih encümeninin tediye emri 
dün gelmiş, memurla~• ınaatlan 
verilmiştir. · 

Antrepo komisyonunda 
Antrepo komiıyonu ilk defa 

evvelki gfın akşam Onri geç vakit 
toplllnnu1jhf. 

Bu içlinıada liman f ıı.aliyetinin. 
layık1 veçhile cereyan etmeili ieln 
ticaret oduı, :ıürnruk, deon ticıa;et 
tılüdüriyeti, limBn şirk~n gibi mı
aurları~ bir araya top!s ..... r~k lirıa
nln tek elden idare ediln Nıi keyF!· 
yptj tf!spit cdiJTJıiştir. Korrıi yon bu 

ı - --j S61Daaa0. ıuihıa.- S•n-.at":ı ,.n;.. . 
. Y•tİlkk bıre•lu~a şarbon hllitel!~ı 
! göıulmüftllr. Bu hastalıiK tutulu ka· 
• yun ~~ yf}a belı İd!>s•.:1~1 d•! 

baa.t.hğa turu!Mltrı ve bt._rılardan 

ilf mn•Diıı vef..ı ett.it:ı :..ı..r .lıo· 
rmetıt. 

H•t•lıp lutr.Jıın y:Sni hu h~ · 
lıldı edwdro r•yip te has.ta. olaalaı·ıl' 
mikfaiı otaı kifı k.O.r *"it ed&l · 
ın4fiı'. &Iıaıı n El.davul kaı y .... ;.c-ıe· 
ki tif~tinc ~tlın B.h.lı Ue ~ck.t 
mmeH:~p b!r •il• p!'Mn a..ı.a.bjı•.ı 
muu.p k.oyua etiııi ye:ııiıt,a .IMt aı 

ıonra her iloli teeemmllatı!ll v~ıı\ tıı· 

m!şlerdir. Hutaııey~ ~~ı~ıı.!M .İıcurtul· 
mıktadır!ar. 

Ha1ta çok tehi!t:'c-11 bir !Uf~t~ hti 
yUzden boıazından haatll olaJl bir kıı· 
catız kurtarılabilmi§tir. 

Adanada hayvan haetatıı• kal· 
madı - Karaisalı kazası mıntalra1111· 
da müstevli bir halde bulunan f•~k. 
iıastalılL yapılan tedııhir ısyeaiıı<'ie 
azalmı§ ve tetkikat için orayı ftd•:o 
merkeY baytarı Celal bey tau!tcdm 
kordonlar kaldmlmışttr. HaHf.a'm da 
bu hR,,talık 1kaıauın bir iki klivü"d" 
mevcut olup yakında oralarda cİı z&il 
olacaktır. 

Adana ve havalisinde havvan haa· 
talı~nın önü alındı!!;ı içi~ yakında 
ha van pazarı açılacaktır. 

Ayvalık 929 ba0 ılcıtı - Avvahk 
kazasının 1929 sen~si istihsalat; nıik· 
tarı şu suretle tahmin edilmiştır. 

Arpa 589012, lıu~day 15:2.0250, 
börülce 255292, tütün 330 bin çav
dar l 620360, mısır 37052 ) Un ve 
yapağı 12000 ki1oılur. 

Adanad!l ziraat iş)Pri - Adamı 
da son ikı hıı.f!a,1anb~ri m s r ve 
pamııkların toplıinınaaına de~·am edi· 
liyor. 

Bereket fena değildir. Çifci bun· 
dan memnundur. Fabrikalar her f!:İlıı 

balya balya çektikleri pamukları 
tllccar evlerine sevk edivorlar. Borsa 
da oldukça hııreketler b~şladı. 

Bir mülakat - Erzurum'da çıkan 
"Varlık,, retıkimiz beledive riai ile 
yaptığt bir mülakatı neşr~diyor. MU· 
li\katta söylenen sözler hayli acıklıdır. 
Biz kısmen naklediyoruz. Tekerrflr 
etmemesini temenni edelim. 

- Riyaset makamını işgal buyur
duğunuz zaman maziden ne devtr 
aldınıı? Varidat ve masarifatta teva· 
zUn var mıdır? 

- Maziden biç bir şey devir 
edilmedi. 

Mesut ronı. .... ıp !l!vuguıUŞ oldugu 
cınetıe heniiı tespit .,dilmemiftir. Ma· 
mafi geçen senenin htitçeıi iQin bir 
·heyeti heeabiye teşkil edilmiş ve tet· 
kikata başlamı~tır. 

- Selefi !hniz ne gibi eserler 
bırakmı~tı ? 

- Temeli atılmış bir belediye 
binasiyle sinema ve dabı bir kaç 
muaakkafat. 

- Sizce ne yapmak ta,,,avvur bu· 
, yuruluyor. 

- Borçl9.rı tediye, ikmali icap 
eden bin!lları ikmal etmek. 

Ct Zavallı dilsiz - Avunduk kö· 
ylinrlen Ali o~lu Mustafa, habaııının 
ıab. ncaaıııı karıştırirlten karııınıı.i• 

oturan 18 :re~larında~i dilııiz AYt"Yi 
a~ır iur~lte yaralaını~t:r, 

Ku~r.dasınıia iskAL dctteri yokmut
Kuşadası iıkao itleril?i tetkik eden 
milkiye müfetti§leri kaıa dahlliarte 
isk!n edilmiı olan ıınthllmrlara •~ 
mlıbadillere ait ne bir veaika ff na 
de tevzii araziye ait bir defter bula· 
man119lardır. 

Btittin kayıtlar ve defterler yenf. 
den tesis edill"cektiı. 

Habibullah han 
idama mahkum I 

Hint matbuab, Efgan mUllyet
penorlerine ait olup albada imıa 

bulunmayan bir beyamname aetret
mektedir. Bu mektupta lfran emlrl 
Habibullahın <SlOme mahkam edil· 
diti ve bu karana 17 .,tOldaa n
vel tatbik olunacatı il6• olt1amak• 
tadır. Nadir lıanın Hladi•taadald 
ticar~t mümeaı. li tarafından keadl
ıine gönderilen para yolda pepe· 
dtlDllttlr. Bu yOzden Nadir haa _. 
tkül vaziyete d6tmilttGr. 

Bir leh heyeti geliyor 
Yakında Leh fabrilc.tll,a.r ite• 

••l:ttna m81tleketimize bir .Leh bef 
r••ti r•l"4tktir. Le.k ticaret ..., .... 
lstantıı11lda bir müddet kalcltktaa 
acora Adallaya gfd4M!ektfr. ıAif!er 
nt~JHIH'&t saıı.ayfi ~çin Ada•• pa
n:uic.~•rı kuH&rl nuk niyf'tiadedlt1 
Leh heye:tl bu hafta içlude ıcbrl• 

1 • 
1! ~ce '. r. 



Atl.-, 7 
TGrk hlkttaeti mathıhatflzan; 

lurelfe kitlM aiauiaili M. Çama· 
aoııa tariltmlftlr· Bu mllikat, bir 
.. , ala enel Tlrk htıkQmeti ti· 
rafuıdaa o fasla mGaaadeye ....,. 
Mr milletler ..... Gıerinden lffr 
Scaret muahedeal aktl meı'elut et
hfıadf. .,.,.,.,. etmiftir. Bu hu_.,.. 
takt mlnkerelerln yalaau aelıl_. 
leam..ı mutemeldlr. 

Beynelmilel parla· 
mentolar kongresi 

Ankara, 8 
lerlbıde toplanacak olan bey

pelmllel parl&mentolar konıraai için 
\r uıf bey iç rGa ıoma latanbula 
•ek•tl• ima bir tenkkaftell e6n
ıa Abaanyaya ricl•eektlr. 

Polatlıdaki kaza 
Aaltara 7, (A.. A.J 

Polatlı ....... vaWa relen 
lrea Jlasa..-. iki yelcu hafif ıu
htı. •ecrula olauıtur. 

Muazzam suiistimal 
Aatrahaa, 4 

Bir mGddettenlteri, burada, misli 
gırillmemif bir -.Aiıtbnal ve Mya. 
aet daYaıı ılrCllaektecllr. 

Davanın maıaualan, hep Aatra
ban ıovyetlnin bGyGk memurlan 
olup kadınlı erkekli 129 kitilik 'bir 
kaflledir. Bunlar, elclekl kanwdan 
kendi istedikleri fibi tehir ederek 
birtakım buıuıt ffrketlere milyon
lar kazandırmakla manaaclUrlar. 
Maznunlann lrtiltip e~kleri clrlm
ler Sovyet lhttailnl baltalamıya 
matuf bir haMİcet mahl,_.. ta ... 
terdlllnden eknrlalala Ulm uza· 
••• mahk6"1 olması toltı muht .. 
meldir. 

11 ••• ... ,. ' 

Salim is 
Atina, 7 

"Salamis ıırhhıının Yunan hüku· 
metine tadilen mal olması 3 milyon 
~liz liruı aarfe meyi icap etmekte· 

H~ndenon da bir 
nutuk söyledi 

Londra, 7 [AA] 
Cemiyeti akvam meeliai aefeD 

enekı faaliyetine ait umuru mlza-
kereaine dGn 1abah tekraJ' ltatfadıtı 
s rada ingiltere hariciye nazm M. 
Henckraon cemi.yeti aezldireaia 
timdi milletlerin maneviyab &zerin
de glhaden f(lıae mütezayit nufuı 
icra eden kud.l'eUi bir ...naleNeH 
halıne geıldiji noktuıaa lfatet e\k 
tikten ıoma aralarındaki lhtjllflan 
kuvveı cebriye ile halletmeli artık 
pek te habrluına fetirmeyen ve 
muılibane uyutmalan hem JKencli
leri, heaı alemi medeniyet ifbı 
biiyilk bir he1' el&JJ kanh ur
Ufmalara terCUi temayillüni ıe
man geçtikçe daha kuvvetli bir 
auntte g6ateren aJnaqu muhtelife 
heJBiade hakemlik uaulün6n tevlit 
ettlji teun t ve mukarenet zihai
yetlndeu dolayı bu uıulün halı ol
dutu f.,ait ve aaqbatenat üzerinde 
ıırar ederek ihtiJ•ri maddemn la
giltere ta afındu imzalanmyuaa 
ıaik olan mülahuuıa '9undu iba
ret oldutuau • lifylemit ve demittir 
ki; Semerabaı iklitafa batladitımız 
bu zemindeki meıaimiıl t~tviç ıçia 
harbi mlmk6a metrebe imldn ha
rlel çıkarmak Gzcre U'8fbnp katar
IJfbrciıjıanu v..Ut ve tedabirl 
talqlye edecek blr muahedeyi 
hazarlamak lazımclıı: ld lng"l ere 
bunu her ae uma• olsa mzalamaga 
humlar. 

Bu auı.tlecleye alt pro" enin G-
9'1acu komilyon t9uhidlan hazır
lanmaıını teklif ederim. Biyle bir 
auahede tab ı C mifeti akvaa l)ıu
kavelcıinin 12 in i ve 15 iaci aad· 
delerinin tadllla ve Kellot miıa
kınuı metin ve meBllne dalia uygun 
bir tarz;;ı ffratın tıtilıamedecektir. 
Harbi kanun harieıne çıkaran bu 
.on mi k ant k milclafaai ~fs için 
giritilen hart1lerl mubah gl)rdtltü 
halde Cemıyeti akvam ıa~ahedvi-

Macarlar 
Harp halinde bir 
istilAdan korkuyor 

IWapetta, 1 (A.A) 
Ba •balald gazeteler im laup 

wkuuıada bitaraf da kalla igal 
edilm"1 için ldl~ itilif Wkt-.et
leri uhfuaclaa .... -- ....u-
dittM el o .. 1ftaatl' ......... 

-··· .,. .... 1d: Klçlk ltllifln bu ıisll bmt 
Macluiıtaaıa .uötu t.aritll ·····
lcabıde nud aldatalch,._ ten'f'ir 
etmektecllr· 

Maurlstanua ıllihtan tamamile 
teerWi- Avrupa tullllintl tehdit et
mektecli1'. Ç&aldl Macaria• k tu• 
retle dGımDlan eqne tuUm edil
miı ltalunmaktachr. Bu skH itiW 
eemlyiatl abam mlıaldle NJois •· 
,ette .,..._ eba.ste ve bQth A•· 
napa tulhuntl tehcllt etmektedir S..1-
laln bByle tehlikeye ginneti her an 
bir fellkete yol açablllr. GlıU ltl
llf meı'elen yalnız Macarlstam al&· 
kadar etmeı bOyük devletlede 
Cemiyeti alr.vaann dahi buna kartı 
zav'ly•t almua lbımdır. 

Yeni milletler binası 
Ceaene. (AA] 

Akvam cemiyeti için ,.,.... 
biniilann temel atma meraalmı bG
yGk meclise iştirak eden muraliluıa 
be7'etler lıUır olduju halde icra 
edilaalttlr• S Eril Drommoad ile 
Frusl ban ve laviçre feder8')'0DU 
reııi tarafından -.utuklar IÖylenmiı
th. Bu r1rılmenin habruım te'ltit 
için otuı li18nc1a yaulnııt olan ve· 
sika ile bir çok hOkametlere ait 
buı mesk6klt kurıun bir mahfaz 
içine konar•k temele vaıedilmlftir. 

80 kiti boğuldu 
Helıengfors, 7 [A.A] 

fıL\NISANIN UMUMi MAMZAR,Ql 
6ErJOI 

Manisa muhabiri mahsusumuzdaı:I . IJ•tırtiııas Ma~ropcW 
Yunan imali altında üç sene itibaren her seııe bu Uiihte$U• 

elim bir esaret bayatı yaşadıktan da can veren buMbrMri 1~ 
sonra Afyon tepelerinden kopa· • de ziyaret e~ep Y_, aynea aileı.i 
ıU öıafine durulmaı bir hatemetle ve ~l~ il~ al~~ 
ı.,ı.yan µmumt bir taarruzun on keıadiae bır 'Qlife bilıait 
ikinci gününde rebıkir ordumu- dan oimdi de orada mJ • 
zun seri akıulan ile haliıı balan toplanmıo klunı7ordu. tc.ltli J;I 
M111i• bupn kıımiluıunuu ye- ıntir.am dair aind~ ortdt bir...,. 
dinci yıl dönömüni candan plen dan birakıcak tekilde ttitl •ıe 
bir gayretle tes it ediyor. Sabahın etti, okunan duaları JP~P ı«>,,. . 
alaca karanh.ğında hükiimet kona- atıldı. . 
ğı ve civınnda toplanan hıilk ta· ltaytar Ali b'!f ttbıt~ \dtap 
bakası merasim saatleri aklaş- ~erek. Çok 'hey~ı>b ~ »::f 
dıkça kesafet peytıı ediyordu. Tam ırahatdettil ' g~.}f~ennord·~-..... 

ıra annı uma..- ve UllMU9 

saat sekizde . lsme~ paşa parkı et· tefekkürletde buluacla. -~·-
nlında tertap ~o. program ~ hafla .,.ıı rtt ~-
iresinde hfltiln müesse~~ t.elPStl ruesayı memunn m '.I 
edilmiş olduğu b~lde şebıtliğe del~ riy mü1D88111lerV 1tial11u 
ru hareket edıldi. En onde askerı ıe,kil edeıJ alay 4yıp ....,.. da· 
bando ve kıt'a ile kafile iletlediiçe iresinde uMri .taitwilJ giderek 
yollar geçılemey hır bale gel- kuma1Jd11lı&t .- ttb · Odt~ 
mekte ıdi, Şehrin şatknıda biroa ten aoüt. ~t k; ltlae 
hane civarında 4ç bit as~erin gi~ ~ blr M.~ 
ve bir çek JıWkın etrafını ı~at~ naam. ••n~..l>aJratı ielMt.:ed• 
eylemiı bulu~du&u yere g~l(lldı. ken bütiin ahali. i~i a&M .... ~tlı 
Bu yer esaret altında yapyan şeh· kurtuluş dakikalarım .._.,_k 
re ilk def11 girın k ve onu kortar· hararetle alkışladılar. K....,_r 
mak ,,ayretile ilerleyen ufak bir kc ildi kıtaatı askeriye ve m.-.eaat 
kıt'ai askerıye orada pusu kur· büyük b~ intit.am dthiliml• ttaml 

e'fe • . • 
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Bir tal~ip 

- Benim Ahmet gibi ap:ırtıman~arım, otomobillerim, servetim yo~. ı 
Fakat seni bütün kalbimle seriyorum. 
~Ben de seni seviyorum... Amma ~ Ahmedin ad:~~~1i versene! _ 1 

Çok gösterişli bir kızrlı. Bilhassa 
boyu çok uzundu. Fakat buna rağ
men, şimdiye kadar hiç bir erkeğin 
hoşuna gihı t':n;:ti. 

Sıcak bir gün, güneş gökte ka
ynarken, kendinden daha kısa boy
lu, fakat çok daha güzel bir arka
daşiyle sokağa çıktı. Göztepeden, 
F eneryoluna yürüyorfo.rdı, 

Birdenbire arka[anna bir bey 
takıldı ve takibe başladı. 

Arkadaşına dedi ki: 
- Kuıum kardeşim, .sPn yolun 

öbür tarafına git. Bakalım şu bey 
hangimizi takip ediyor. 

- ' Peki. 
Kısa boylu kız öbür tarafa gitti. 

Bey uzun boylu kızın peşinden ay
rılmadı ... Biraz sonra kız durdu ve 
sordu: 

- Beni mi takip ediycırsuııuz 
beyefendi? 

- Evet efendim. 
- LUtfen söyler misin, be-ni ne-

- Sana avukatça düşündüğümü söyJeyim mi? 
- Hayır, ahpapça fikrini söyle. 

13 :: :ı c:ı 
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~ •!• U SO Z B [T A ~i ~:· ~ 
Uzun boylu kız heyecana kapıl

dı. Bu sıcakta kaynar güneş altında 
kadın takip etmek için, fevkalüde 
hoşa gitmiş olmak layımdı. 

' den arkadaşıma tercih ettiniz ? 

c:ı •• •• Gl 
m :: :: m 
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Şarap İsticvap 
Bir alkolik, bit gün doktora , - Kuzum doktor, neden lıasta-

gitti. Dok~or ha~tayı muayeneden Iarınızın ne yemek yediklerini in-
sonra perhız verdı: ceden inceye sorup tafsilat istiyor-

- Bilhassa, dedi, şaraptan fazla ? ' . . . . d . sunuz 
su ıçmenızı tavsıye e erım. S ı · · · · 

Hasta gözlerini dört açtı : - . ~n: et.erım~. derecesını an-
B · k • yok d kt • lam ak ıçın. Buna uore vizita isteye-

- unun 1m anı . o or ce«im ! "' 
bey. Yapamayacağım hır şey tav- 6 

siye ediyorsunuz. 
- Neden? 
- Nasıl istiyorsunuz ki, şarap-

tan fazla su içeyim... Günde beş 
okka şarap içiyorum. --Ben 

Şair Moreasın bir sözü : 
- Dünyada üç büyük şair var

dır : Virjil, Rasin ve Ben. Yaş sıra
siyle sayıyorum. 

- Ben yokken sakın esvapları
nı giyip sokağa çıkma ha! 

__ .,._ -

~lulıarrir 
Alfon Karın bir sözü : 
- Muharrirlerin adedi her gün 

artıyor; çünkü öğrenilmeden yapı

lan yegane iştir. --
Müzede 

Babası oğluna bir hey;ce1 göste-
rir: 

- İşte Minerva ! 
Oğlu sorar: 
- Arkasında duran Kocası · iııı ? 
- Hayır, evli değildi, akıl ve 

fikir ilahesi idi. -
Anıerikalı 

Kocası Avrupada ticare tle meş
gul olan madam Burtan, bir gün, 
Paristeki bir otelciden şu telgrafı 
aldı. 

" Kocanız, ayak yolunda ike~ 
fücceten öldü. Cebinde on bin 
lar var. Ne yapaLm? ,, 

Madam şu ' cevabı verdi: 
"Dolarları bana gönderin, sonra 

Jiitfen ayak yolunu süpürüp temiz
leyin.,, 

Köpek 
- Kuzum, bu mendebur köpe

ği ne diye evde tutuyorsun? 

- Bu hissi ve kalbi bir mesele 

azizim. Karım bu köpekten nefret 

ediyor. 
--x--

Günırükte 
Amerikada içkinin memnu old

uğu malum . Bir yolcuya, gümrük 

memuru alelusul soruyor : 

- Eşyalarınız arasında içki 

var mı'? 

- Yok. 
Neden yok? .. 

1 ~n ır~©'Il:ll®ır 

J(iistalı yanke.~ici 

Olmuş ı~al; ·a! 

---\---
Vak'a bizim mahallenin posta 1 ca içinde para olduğll hissediliyor. 

şubesinde cereyan ediyor. Meınur 1 Mamafih mektup "Kıymeti mukad-
beni alelacele pastahaneye çağıı·t- dereli,, tabir etti~iıniı: neviden de-
mışhr. Aramızda şu muhave:e ce- ğil... 
reyan eder: Ben Ohalde '? 

Memur- (hiddetli) Leon Valbert l'Vlem~r - Bu kanuna mııhalif 
sizsiniz değil mi? hareketttr. , 

. Ben - Dtme? 
Ben: (sesım kısılarak) • Bazen Memur - N<tsıl demeyim? Bunu 

ben olurum. demek vazifem ! Şimdi bu zarfı 
Memur (burnuma doğru bir zarf huzurumd:ı açacaksınız, içindeki 

sokarak mektubu okuyııp siyaku sibak ve 
- Bu mektubu:l size ait oldu- revi~i ifadeye ııazaran. mürsilin pa-

~unu kabul ediyorsu~uz. değilmi? rayı ka:;ten mi, yoksa sehven mi 
Ben (zarfın üzerıne seri bir na- zn!'fa koyduğunu, bittahlif b~yan 

zal' atfederek edeceksiniz.· Talimat böyle diyor. 
- Öyle anlaşılıyor... Een - (söylediklerini yaparak) 
Memur _ Pek ala! Şimcli bu M:.irsil :mka5tin koymuş. 

Meınur - Ala! O halde eczayı 
nııkdi ile tecziyesi lazım gelir. Bana zarfın içinde ne var, biliyor nıusu

nuz? 
Ben ( miitehayyir) - Ne b:ie

yim, azizin. , mektubun içinde değ"i-
lim ki ... 

Memur -
bun \çinde ne 
söyleyeyim ... 

Öyle ise bu meklıı
olduğunu ben size 

miirı:;ilin ismi ve adresini bildiriniz.. 
Ben - Bildirmem. 
l\lemur- Ne'?! .. 
B··n- "Bildirmem,, diyorum! 
Memur - Amma sonra ne olur, 

bi1iyor musunuz? 
Ben - Biliyorum. 

Ben (itiraz 
Iah 1 ... Demek 
öyle mi? 

ederek) - Maşal- Memur- Gene de taannut edi-
mektubumu açhnız, yorst:n~z, ö~!e mi? 

Ben - Oyle. 
Memur - Ne söyl:yc·.mnuz, 

efendi ? Y oks.ı siz de hükumet me-
murlarını hususi muhaberatın esra
rına nufuz etmekle iitihama cür'et 
edenlerden biri misiniz ? 

Ben (geri geri çekilerek) - Ha

şa! Haşa. 
Memur -- İsabet ! Yoksa bu 

cür'etiniz ıize pahahya mal olurdu .. 
Ben - Öyle bir imada bulun

mak aklımdan bile geçmedi ... 
M~mu.- - Kafi 1 Sadede gelelim: 

Bu rne:ktubun içinde meskukat var! 
i3en - İçinde p.ıra olduğu zar

fın üzcıi:!ıle ıni y::!zıl. ~ 

Memur - O '. :ılde cezai nak
diyi ı;iz verirsiniz! 

Ben - verme m! 
l\Iemur - Ne dediniz? 
Ben - "Vermem,, diyor:.ırn, ya

hu! 
Memur - Siz delirdiniz nıi? 
Ben - Delirmedim . . . Çünkü 

terzimin kıymetloi Z' . r iiıet'inde 
göstermediği sikke nedir biliyor 
musunuz? 

Memur - Sikke değil mi ? Ne 
olursa olı;un! .. , 

Ben - Ha"ır, sikke d.;l<il. P.uı-, ' ~ 

tal0mıı111\ dibn.-gi unultıJğ'u bir pan
taion dügm<>::i'. .. 

:\fehınet i~ıninde hir yankesici 
B~voğl:ında lıir tramvanla liir Alma· 
nırİ cliz<lnnın ı ı•alarkf'n cürmü mt> ... hut 
lıııl!ndr Y:ıbla;lmı". kencliı,i bundan 
ınn.:-;>er olarak h"'~ bu Al~aııı. hem 
df' (,nm[•.,ıni ) tık.:alanıaj!a geJ,_.rı polis 
ıııenım ıııııı dci,·mn P f::alkmı~tır. Bu 
kusıah \ :ıııkP...;İı·ı tevk ifane' e atılmı:-.tır. .. ~ ,\ 

Çalıp :açar:P.n 
~uınatı·:ıda lıinha~ı Talat bP\ in 

ı P\·iıır· ~aıı:'Itı ismimle ı;ir hır.:ız girı'niş 
ı iıtı· lıerı ı:alıp J..aı;ıırken yakalanm•Ştır. 

1 ~~-~aJD~ır 
~}Jlanere yolunda 

CrJ-.ıııpc·rıdı• Dı'velı:'ıf!:; rtan vol\ u;:un· 
ıla ()eknıc•·r'!.\'e ait bir 'kırnıvon. ı~tan· 
bııldaıı iki J..isiyi bamiJı•ıı · gelmekte 
olnn lıir ııtoıııQhilP. çarparak ı:ukura 
de\ İ:;nıi..:fü. Otı)molıilin j,.indeJ,iler . . , 
) .ınıı n mn: ~ ı arrl ı r. 

()toınobil altnula 
Galatad& Emek ,-~mez ınıılıallesin· 

de oturan israilin · o:!lu _\li>-orı diin 
'fopC'•.:!Rr cacldE>sinrle ~2186 'nu:naralı 
otrırnohılin sadml':;İnt" ul!rnmı~. vliru
dı.ntın mu!ıtı>lif y1>rİcrinden yaralan· 
mı~tır. Şoför yakalanmış, mecruh 
hn "ta haneye kaldırılmıştır. 

~-<El~~@ ll©l ır 
İki ,;;;,ıuı arasında 
Vııkapan ı ncla İnıaın ~okağında o· 

turan Komisyoncu 1ahi.t efendinin 
zevcesi, Hidayet hanımla Mahmure 
hanım kavga etmi~ler ve birbirlerini 
dövmUşlerdir. 

,-
ı ılleçhul atla1nın kurşunu 
1 İnebolulu Ha,,arı i:.minde biri 

evvelki gece Küı;ükpazarda Kaatarcı· 
larda ınt'çhul bir adam tu~f ı nrlao 
tabanca ile yarnlaornı~tır. Vuran 
adam polisı;e araamaktadır. 

K'açkarlien yakalandı 

~.~~:tl\.'l' - Hayn zat.en biitüıı da
\~ ond:ın ı:ıl.ı: orya! Zarfı yoklayın- N!~!\.~ı.i : •· J-.. ~o 1 

Samaty~da Hacı Hamza mahAl
Iesinde Mcı·cii\'eoli çeşme sokağında 
binba~ı Cd~l beyin ~Yine Şaban 
i-;mi:lde b;c h1?su . .'-!irmiş. ba4ı e~ya 
... ':-·ıı~. ı .. ~:·- l L"''n y· ri:di:r:m?\ttr. 

- Şey efendim, sizin boyunuz 
uzun olduğundan, gölgeniz de bü
yük oluyor. Gölgede yürümek için! 

Dedikodu 
Nermin odaya rüzgar gibi girdi. 

Gözlerinin içi gülüyordu. Şe::-mine 

sordu: 
- Bugün ne ögrendim biliyor 

musun? 
- Yeni bir dedikodu. 
- Nerden biliyorsun? 
- Sevincinden anladım. -}'irmibeŞlik 
- Verdiğim yirmibeşlik sahte 

mi? .. Dalgınım kusura bakma ... Al 
şu lirayı da üstünü ver. 

- Alınız. 
- Yahu, sen de bana sahte yir-

mi beşlik veriyorsun. 
- Dalgınım dediniz ya!. 

Evleneli çok olmamıştı. 
Genç kadın, bir gün ağlayarak 

annesine g·eidi: 
- Anneciğim, artık her şeyim 

mahvoldu! 
Annesi, kızını teselli etmek istedi: 
- Nen, var kııım?.. Boş yere 

üzülüyorsun galiba ... 
- Hayır anne... Daha ilk gece. 

yemekten sonra kalktı, cebinden 
beş lira çıkarıp masanın üstüne 
koydu. 

- Bekarlık adeti. Lokantalar
dan alışmıştır. 

-Belki... Fakat neden belimden 
tutup dudaklarımı öptü'? 

Ha,~ır 
Çocuğa sıkı tembih etmişi el'di: 
- Seni Selmalara göndereceğiz 

amma bir şartla. Orada uslu otura
caksın. Pasta, çukulata ister misin 
derlerse "Hayır efendim. Teşekkür 
ederim!,, diyeceksin. 

- Peki! 
Fakat akşama, midesi adam 

akıllı şişkin geldi. 
- Amma anne. sözünden çık

madım. Durmadan pasta ve çuku

Muallim Bey ''istirahat,, kellme• 

sini izah ediyordu. 

Tal~beden bfrine sordu: 

- Babanız btıtün gün çalıştıktan 

sonra yorulur deR":l mi? 

Evet efendim. 

İşini bitirip eve gelince ne 

yapar? 

- İşte annem de hep burıu ıo

rar efendim. Sen ne yaparsın f 

adam, hep u~ur rouıtun? 

lata yedim. Bana : " Bu yett·ğirn·~--.. 

çok degil mi ? Sonra hasta olma::: 
mısın? ,, dE>:iiler. Tenbihiniz. gibi: 
Hayır teşdtkür ederim !. dhı."' ~.ı:>~· ·-

~ u_·~--ffe\B m aıını _ _y f§JW" ~ ır®~ n 1n1 tt_~ lt11 ~t!~s ~ -~ .~© 

MA<CERAlL/~J·~ KUIRAlLJ 
an1ele arasında - Koca Taliin yar olduğu günler - Yüz 

elli, bir herif omuzurndan tuttu 
Kasketim Londra apaşlarınınki 

gibi yana devrik. Yaka, gögüs açık, 
eller cepte, ıslık çalarak ve yeriere 
tükürerek dolaşmağa başladım, be
nim bu kıyafetimi herkes göz.ünün 
önüne g .!tirebili~·; çünkü o serseri 
tabiatlı tersıme amelelerinin beynel
milel, yani her memlekette ki kıya
fetleridir 

Bu vaziyeti takındıktan sonra 
bendeki tanınmak korkusu kalktı 
ve bilatehlike Londra içinde gün
lerce dolaştım, bütün bu müddet 
zarfında bir defa olsun hüviyet ve-

'ı sikası soran bile olmadı, çünkü ne 
mal olduğum suratımdan okunuyordu. 

İkinci gün öğle üzeri taliim yaver 
gitmişti: 

Bilahedef otobüslerden birine 
binmiş liman mıntkaasında dolaşı
yorum. Arkamdada tücr.ar olduktan 
anlaşılan iki şişko oturuyor ve ar
kalarındaki serseriye ehemmiyet 
bile vermeden konuşuyorlar, bir 
müddet gevezelikten sonra birisi 
sordu. 

Yarın Tilburi den hareket 
edecek Hollanda vapuru var mı? 

·- Evet her gün saa\ yedide bir 
vapur hareket ediyor ve her gün 
öğleden sonra bir tanesi Tilburiye 
geliyor. 

- İlk iskele olarak nereye uğra
yorlar? 

- Rliuingene. 
MükU~menin arkasını dinlemeH 

dim, Öğreaece~imi i;ğr'.:nuıi4tim. 
HcD:'tCD C'.tonüstcn P.tladım, .,eraltı : 

istaııyonur!Cl iıı.eretc bL bilet ·.tdıo ! 
v~ takdc~n bir s.:ıat ıonr• Tilbvride ! 
bulunurorciurn. Vş1'it öQ!e. paw:ı':> 
olan fı:b:ikalardan aın .. !e netır. 
dı;<ır~ tuşıvor, b~n e\·vı:la T<ı.pn:ı; 

... 

- Ne oluyoruz? 
kenarına indim ve harekat mınta- 1 
kamı 1yıc~ keşiften ve arad.~ım 
vapurun henüz gelmemiş bulundu- l 
ğuna kani olı~uktan son aç olan 
karnımı doyurmak çaresine teves· 
sül eWm. 

T erı:;ane amelelerinin en ziyade 
üşüştüğü kötü lokantalardan birisi
ne ben de daldım, öyle ya hep mes
lektaş değil miyizr' 

Büyül< bir salonda yüz kadar 
amele masaların etrafına oturmuş· 

lar, önlerindeki tabakların mebıul 
muhteviyatını midelerine indirmeğe 
~alışıyorlar. 

Ben de diğederinin harekatını 
taklit ettim ve boş iskemlelerden 
birine oturarak tabağın yanına sew 
kiz peni koydum ve patate~li k.oca 
bir parça etten ibaret tabak muh
teviyatını boşaltmağa başladım. Son
ra bu salonun yanındaki bara geç
tim ve bir kadah kek içtim, tam 
o esnada birisi, koca elli bir herif, 
omuzlarımdan yakaladı. TekmH vü
cudümden bir örperme geçti içim-

den: 
- Nihayet beni de yakaladılar, 

ben de Tr.effiçin yanına ~diyorum,, 
dedim. herif beni yiyecek gibi 
gözlerini açtı. 

- Hani kağıtlarınız? 
- Yanımda yok. yatbfım yerde 1

1 

unutmuıum? 
- O halde heni takip ediniz. T ıı .. 

kip ettim ve Lokanta ı>ahibi oldu
ğunu zannettiğim bir zatın yanınıı 

gittik. 
- Patron işte karnesi olmadan 

yemek yi~·r~n bir uygıaıı. 
- PoliJe !eslim cı!dioı.Hu ıöde 

beraber herif t~:t fonıı ~liııe aldı, 

ben vaziyeti çal<:ır j;İbi nldıım. 

Aman Mıster, rica ederim bot"d 
poliı.lik birş~y yok. beıı karuesi:ı 

yt:nıek yeditnse u~7••ı;u çekmeyt 
huırım, bunun için ce dite te!efo' 
edeceiutniz. 

He .. if biraz yumuşııdı v~ Miı.ro 
fonu yerin.: koyarak sordu. 

- Sh ecnebiye benziyonunul 
necisiniz, isminiz ne? 

- Efendim. ben Amerilcalıvırıl' 

ismim Corç Mayne. Ohly<. adh dofl 
direkli y~lken . gemisinde tayfayı.
ve ğemimiz yukarda, l'aymiı içi"' 
de demirlenmiş duruyor. 

Buraya ne diye'! geldin. 
- Karnımı doyurmata. 

- Burasının lokanta olınadığt"1' 
Sosyalderuokral cemiyetinin bir •f" 
hanasi oufunduğunu ve burada y~ 
mek için mutlaka o cemiyette •'" 
bulunmak lazım geldifioi bilrı>ıyor 
mu idin'? 

-klir' 
- Hayır ( içlnıden : oh ,u . ) 

mes'ele k~rktuğum tuzda deJUıotlll 
- O halde, bu itten ~urtulro." t 

• . b' d . etııııtı ıçın ır çare var, o a •:emıy 
aza kaydolunursun. 

- Hay hay 1 şili"i 
- Kayet ücreti olan ilç 

sökül. • el, .r. 
Ben buna çoktan ra:ıı . 

11
,. 

hemen iiç şilini tediye ettlnı ve :.~• 
a }<h (1lU 

neyi alarak losıllı .=ıo•Y• , cı' 11,e· 
f le ' d - ı ~ aı () ıf e 
ıı e11nı:1 lıtayı aamcv kıı•I>' 

lc11lntlen Cllduktal'l •ocırö y~- ı.•· 
"k- edere" 

kuJterd1~1m• htr. fu ur 

pıdao Olfatt çıkttM• . d;'"' 
ı. na ıu 

Yine 1 aymif. .. ~oe.n - 1 it' J re. ızo 
çim~nltı üıerin• uran ur. ıı ıı.-ııtl• 

•Lj le ,, varak nr rim: 11y•ıvur prı 8 • • . • 
. I ,. b,. 4 1,.uııt.. ) 

gemisını bet< cru,.,.e . ,.r•'' 
• (Aı \<'""' } 



e 

I 

ı 

, 

r 

r 

e 

e• 

========r.:--:-~-::_-L-=~~u -ı · . 

1\11.ı~t~kEt cl.~~tz; 

birl~~llikl~:rl 
Mıntalca denizcilik birincilik

leri bu Cuıııa günü Heykozda ya
pılacaktır. Senenin en mühim de
nizcilik hareketini teşkil eden bu 
yar:şbrın imkan dahilinde mü
kPmnıel ve muntazam olmac;;ını 

tenıiııt• çalı5an he)eti tertibiye hu 
g.ı)e:ıiııe VU!-oll ·olmak için re-.ıni 

rnaknmatın mua\ıeneliııi temin et· 
mi~tir. 

l arı" aünü donanma va nwn· 
~ ~ ,; 

snp sefain yarış sahasında abzi 
me\ ki edecek, devlet müessesatına 
VP. hıısu"'i ~irketlere ait bir çok 
\"f'-Ult intizamı temin etmeği cl<~
rulıte edenlnın emrine Yerilerek
tir. Bu seneki yarışların gPçen 
f'nelerdPki em.:;aJine çok faik bir 
ıniikı>mıneliyette cılacağı şüphe:-İz· 
dir. Bu lrnsusata meycut mütaad
dit ~eLepler vardır: 

bırakırdı. Bu hal intizamsızlık aı-.· ı
lcrinin en ba:;ında geli)ordu. 

3 - Ca1ata~aray denizcileri ra· 
kip kulüplere nazaran çok faik 
bir kuvvet teşkil ediyorlardı. A
r.ınaki fork Beykoz ve Altınordıı 
gihi rakip te~ekküllerin biitün 
gayretlcrjni ııetic<>siz bırakıyor, 
GaLJta:ıara) lılar kola) ca galip ge
livonln. 

; 

lfolhuki bu scııe vazi;et detıj,-. 
• b ;ı 

mi~tir. Beykozlular artık Galata 
:;aray için faik değilse bile her 
halde ınüsa\i bir rakiptir. 

ItJıntaka kongresi 
Mmtaka umumi kongresi gele

cek h,afta r.uma günü toplanacak· 
tır. l· ırka tarafından tespit edilen 
na~zetlc~ listesi içtima aünü ilan 
edılecektır. t:ı 

Mrntaka riyasetine Beykoz ku
l~bii r~isi Sadi ve Beşikteştau Ap· 
tulkadır beylerden birinin gelmesi 
muhtemeldir. 

Boks nıaçları 

• 
\E İ TEFi IKAMIZ 

:::; N ~$ ırıce~'lt:n !Fll H©C<a1 i 
= 
= •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• = ! Yakında ! • • : t )ç, .k • :; i eJrı aya ! 

i başlayacağız. ! 
••Jkd ••••••• ., •••••••••••••••••••••••••••••• 

am,,, pek 
yakında muhter
em okuyucuları -

-- na yeni ve çok 
güzel bir tarihi 
tefrika takdim e
decektir. Yeni te
frikamızın i s m i = "Na• tt• Hoca-= .. re ın 

d1r.,, 
=... Bu gün yalmz 

şarkta değil, Lü
tün dünyada lat
ifeleri sevile se-= vile okunan, nek

:-::__, reli sözleri, hazır 
__ cevapları darbı

- mesel kuvvetini 
alan , bütün lisa
nlara terceme cd

- ilen "Nasrettin 
Hoca,, kimdir ? 

Nasıl yaşamışbr? 

= Neyapmıştır? Her 
b i ri a y r ı a y r ı 

= 

_ kahkaha ve d 
mevıuuolan ince nükteleri, onun hayalı .. a -

nasıl karışmıştı.- . 

İşte bütün bunları yeni tefrikaınızda bulacaksınız. 
"Hoca,, nın hayatını okurken bugüne kadar neşredilmiş ve 

edilmemiş bütün latifelerini de okuyacaksınız. Çünkü o latifeler 
"Hoca,,mn hayatına karış mıshakiki vak'alardır. · 

. Nasrettin Hoca)·ı ki1n yazıyor ? = 

R Eyh1l 929 kaınbiYo~ nuk 1.1t bor~a'-1 fiatlaı·ı 
~ ,-

1Vulı:1ıt 

1 Ingiliz liratn 
Aın~rika ıiolar 

20 Yuuan drahmi 
I Alman rayb~ mark 
1 .huaturya şiJiui 

20 Ley Runıan)• 
20 l.t>va liulp:ar 
1 Felemek: filorin 

20 Fraruı:ı: fran1r.ı 

20 Italyan lireti 
20 Kurun Çek Iıılıınk 
1 Çırunetiı ıÜ\·l)~I 

1 Zloti Lclıiı tıı.n 
::?O l>i oar Y oı:ııı-la1 ya 
20 Brlı;ika frankı 

ı Pt>za ta hpanya 
20 fHVİ\'rt- frıınkı 
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31 4n :u 1 - Bundan evvelki yarışlar 
ha~ılat ve menfaat düşünen hev
etıer elinde oyuncak oluyurd~. 
) arış tarihleri hasılatın yekununa 
nazaran haftadan haftaya bırakılır 
~J~mnncılarııı vaziyeti düşünülmez: 
;.ıı. 

Tepebaşı bahçesinde gelecek -
lı:.ıfta için eheınınİyftli bok-.. maı;
ları tertip cdilmi~tir. Bu maçlarda 
Kemal - Sıtkı, Saranga. Hadi. Se
lami · J ,orenza, Menase . Hakkı, 
kani - Celal, Necmi . Stavro, Ha
fız· Andon, Melih - Filozof, Ha
san - Stavro, Cevat · Esat karşı
laşacaklardır. 

( I.kdam) ın yeni şekilde intişarından beri (İkdam) karilerine 
kendıne mahsus tatlı ve akıcı üs!Uhu ile kalemini sevdirmiş olan 
arkadaşımız: 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 
Düyuou muvahbede 
ikramiyeli demir yolu 

J 902 Güwrükler 

193 2;- j f ~kiid:ır· Klldıköy 
Jrmır mubba 
İaıanbul T. Ano. 
Rihtim dok. An. 
lııihat dDğirmeacl 

2 - Yarış sahasında intizam 
lıi~ tiirl.ü. temin edi1em~zdi. Hey
etı trrtıln) e her şeyden ene! ha
ı::ılatlu alakadar olduğu için yarı;; 
salıa::;ını dört taraftan saran san
dallardan bilet alır ve onları 
sporcnLm tazyık etmekle serbest 

o ~ lYi" lYJ (Ç lYJ o c'a.) ır 
Bu ııe biçim müzayede 

GeçPnlrrde Eyupte polis mer
kt zinin kar~ı.;;ıncla metruk çeşme
nin lı~lediyrce yık1laı-ak, İstanbul 
cvk:ıf rnüdiriyetinde Mablalatı 
mndiriyetinden taşların satılacağı 
gazetelerle ilan edildiğinden bende 
mül'.a ye<lPye i~tirak etmiştim . .'.\1 ü

ZH) ede günü bir çok kişilere taşla
rı !ahn almak için müracaatların
da r.Pvab1 ret verilmi~tir! 

i\Jahlulatı va1diyeye müracaa
tımda jsatıhk taş yok satmıyoruz 
kt>yfiıniz htıyle istedi] diyerek mü
hir sıfatı rf'<ııniyesine yakışmıyacak 
bir surette beni koumak istemiş-. " ır. Hükümeti ciimhuriyemiz u-
mum devlet memur1ıirınm bila 
hıtisna h k 

1 
er e;,e nezaketle mu-

ame .e. etnıesini tamimlerle emir 
verdığı haidP hu muameleye ma
ruz kalm~kl~~ım şayauı dikkattir. 

Karılerinizdcn: Ali Galip 

!Uesele kalmadı 
Ticaret odası umumi katihi 

Cemal heyin hayat pahalılığı ki
tabına bazı tarizkar yazılar vaz
dığından dolayı İktisat me~lisi 
alisi umumi hatibi Nurullah Esat 
hey tarafından mumai~eyh a_leyhi: 
hine daYa ikame edıleceğı şayı 
olmuştu. Dün bu hususta bir 
muharririmiz Cemal beyle gCıri.iş· 
müş, mumaileyh "şunları söylemiş· 
tir. 

"- Nurullah Esat bsyin Leni 
dava edeceğinden haberim yoktur. 
E~a ... en kitap benim malımdır 1ie 

oda kütüphanesinde bulunması 
ihtimali yoktur. Bununla beraber 
"Akşam" gazetesin~ bn mesele 
kakkmda bir izabname yazdım. 
Bu izahatı.m. Nurullah E:.at hP.) i 
tatn n etnu~tır zannederim.,, 

:Fırka ocak teşkilata 
Analartalar Nııhiye Halk Fırkası oca

µına merbut Atıf bey mahallesi Fırka 
c ca t teşkilatının yapıldı~ını geçen günkü 
ıııı~lıaumda ) azı ııştık. Düo mezkur ma. 

halle halk toplanarak ihtiyar heyetile 
beraber Ocak iılare heyeti intihabatım 

yapmış 'e mahalle ocsk heyeti riyuetine 
meıkOr mahalle mulıt:ırı Hüseyin bey in. 
tıhav <!Jılnıı;ıtir. 

[ Tiyatro, sinema 

:t'erahda : Filim Tarzanın kizr. 
Millt'tde : Şevki B. Komedi Dram 

ve \'&r) ete 

lnkilapta K:uıdilinde Sekizinci 

i 11 cir, üzüm, tütün 
'.\lü~kirat inhi .. ar idare~i İıınir üzıil'ı. 

lt>riııderı ht'r uiiıı euo . 1000 rtn al . hatta 
<luhu fazla nıiik\yaatla hHluna~aktır. ~atın 
alınacak iiziimJer )ı1~mur yemiş , )aııi 
piyasada ıne' idi tezelzüle uğramış üziiın. 
kr olurııa tercih edilec<'ktir. İdarenin lm 
h3rekNi pİ)a•a üzerimlı• ı;ok İ\i tesirlf-'r 
)apıııaı..tadır. · 

Bu ~ı·ne Ru-:va;a inrir ihracına mii. 
Aaade edilip edilnıiyece~i bazı tican·tha. 
neler tarafından İımir ticaret or a ından 
sorulmu:;tur. incir, Hııs) adan <la ima i~tc . 
nen bir ıııafı,ul olme~ma rağmen. hükiı . 
ınetimiıle Ru,,Jar arasında henüz muahede 
yapıldığından, bu sene Rus·vava incir ilı . 
racına ınü<aade edilip edilmlyeceği malfını 
değildir . lzınir ticaret odası , bu meıır.le 
ili' a) rıra i;:-tigal (·decek ve muahede ik • 
mal ohuıunca)a ],adar incirlerimizin Hıı~
)~)a ihracı i~iıı bir çare <lüşünülıııesiııi 
yuksek makaınattan rica edecektir. 

Tiitün J.ıİ)a>ıasının açıldığı \ erl<'rde 
tiitlin_ inhisarı miilıa) aa ıııcınu~lıın ıııaİ 
:ılııı:ıga ha"';Janıı~lar<lır. Umum miidiiri\e1 
miıbay.aat ~ulıı>si ıııiiıJiirii L\azıni be~ , 
o.deını:tc ) apılmalda olan nıüba}aatı tel· 
kı ... e.tmek iı,in tilin Ödemi';'e gitıni~tir. 
~a.:mı lıev, lıirkaç gün ,,onra da .Sukew 
gıdecek 'e ora<la da teıkik&.tıa Lulnnduk. 
tan sonra lıir mil-dar mal alar.aktır. 

A 11karada inıar işleri 
IQtıı '·un •·arlcl-'001 • • , ·ı ' ~ ,~ nın "eıu;.wtı ıııo~· 

<l i · ı · "' • ' . ıııc e\aın ~' ı 1) ur. ı 'ad<lenin Aııkara l 
ı . r · 1 pa ih 
.ır.ı ırm ,,.a ıt•t ı•ılPıı kı..,ını t . , anıaıneıı «eni~ 
letılmış vı• .•erıi~li•eıı ıeıler' l 1 '". •· 

.. • • ı m Ca• ı e Se\ j. 
} esıle ınus:l\ ı olnııı~ı i~·iu tes' j,·e~i J 
l l O 

.. rl , ne ,a~. 
tınnıış ır. 1111 Pn itibaren d • 1 1 ." 
, • '-= ClH < enın 
Cüınlıurnct Ilall, Km,a"ı tarafın . . , • ın gı>nıs 
klıııne:>llH' lıa:lanın !!>lir. Dtiıı ~ rka 1 1 . • <l 1 k • ıa ı-
çrsının mar ıırı '' ·ıınııs \C toıırakl . > artıı 
lC'<\ İ\CSıtır' l1a<:L11ıııı .• tır. Hundan ,.1111 1• · • ~ ra ı ı· 
ıter J,ı ıml:ırııı genişlctilıne 0 iııe devsın 1. .., er ı. 

lrc::ktir. 

İtfaivenin tekemıuülü 
\nkara ·itfai)e ıe.:•ilatının ıekemnıiilıi· 

ne dourıı mühim te~elıbü:>ata ıziri§ılıni~tir. 
~le\'Cl~ ohm arcııu:ı ıııal,ind:riııiıı calilıi 
d ikkut rıokcanlıl.l:ırt, lıu .makın~lf'rdcıı i~· 
ıifadeyi temin edecek hır ~ekılde taınır 
edilmektedir. 

Noksan göriilen kanca, hortum, tas, 
ve sair itfaiye malzemesi icap eden yer
lere sipariş verilmiştir. Bu sipari~leriıı 
bir kı~ım peyderpey vürut ctınektedır ... 

itfaiye idarc~i ayrıca Benz markalı ıkı 
büyük ve beheri ikişer huçuk tonluk ) ~ni 
arozöz sipariş etmiştir. Yakında bu ııro • 
zuzlerin Istanbula "e oradan da Ankarava 
giınderilme!İne intizar ediluıektedir . Hir 
müddet sonra Ankara itfaivıosi çok mu. 
kemmel bir gnıp halini alacaktır. 

Kenıaletti11 Sükrii B. = .. 
- bu çok kıymetli tefrikanın muharr!ridir. Pek yakında (İkdam) 
= sütunlarm.~a başlayacağmızı vadettiğimiz bu tefrika hakkında daha = 
-:. fazla tafsılat ta vereceğiz. 
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t·akıır. 

l'') ~ero r )alı ız P:.:rarla• .. i, (;ar~onı· 
bu günleri Ha}daı·pıı~ayıı uğra)a• 
t•alı.tır. 
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["'"J :o'efrı·i ) apaıı .-npurl.lr yalnız 
Pı r•rmlıc, Cuma, P:ızar giinleriııi ta· 
l.ihcılen Gt Cl". 11.ı.ydarpa•a)U ui\ra~a· 
<'aktır. naııııızanın birinci gt•t·t·~iııdcn 

Bn)rııııııu 801111ncıı ç:t>t·e,,iııe lı.adar her 
Jl:ert• lfo)darpaşaya o~rayacaktır 

l""J 5,.Ceri yalnız Pazar, Per~emhe, 

Cuma günleri Haydarpa,a)·a uğraya· 

eaktır. Yalnız Ramazanın birin<'i ııü· 
niinJen Ba)ramın "oaun.-u Ş?iioüne 

1 katlar Jı,.r Aiin Ho)darpıı~a)a uğr:J)ıı 
•·aktır 

...__. ____ . ________________ __ 

1903 Saidimabi 

1905 'J'ecb.izati Aekeriye 

_ f l 90:l Terti(> 
::.'! 1904 
~ 1901 19os 
~ l 1908 Tertip 

M 1908 u 
o-'( )1)09 

Şc.-lı re ıuanıii 

" 

Adı tacir 
Ticaret odası vuku bulan şika· 

yetler üzerine kendisini tüccar ola
rak ilan eden bir şahıs hakkında 
tahkikata haşlamıştır. 

Beyoğlurıda Asmalı mescitte 
oturan bu adam kendisinin kadın 
~orapları mütehassıs ve tüccarı 

olduğunu süyleyerek bir çok tulıa· 
fiyecilerle temas etmiş, 12 liralık 
bir çorabı 7 liraya vereceğini süyle· 
mistir. .. 

Bu adam kendisinin büyük bir 
fahri kanın \ekili bulunduğunu id· 
dia rn J:.;tanbul sicili ticaret büro· 
... unda ve ticaret oda::;ında da ka
} ıtlı bulunduğunu süylemi~tir. Si· 
ciJ i ticaret hüro~unun kayıt vara· 
kaı;;ını güren tuhafiyeciler ucuz 
mal bulduklarına sevinnıi~]er ço· 
raplar 22 Eylülde teslim edilmek 
üzere bu adama epey para ver· 
mi~lerdir. 

Bu adam bu suretle piya arlan 
külliyetli miktarda para toplamı;ı· 
tır. 

~ihayet enelki gün kaparo ve· 
renlerden birisine ;_;;üphe gelıni~ 
ticaret odasına gitmiş, bu adamın 
ticari 'aviyeti lıakkmda mallı mat 
almak istemiştir. ~eticede hu za
tın odaya kaydedilmek üzere bir 
müddP.t evvel müracaat ettiği, ser
ına\ e::.i olnuıılıaı ve bir falırika\'l , M , 

u ~o 1 

Kil ~ark merlr. ecza 
::;• lal. Kuapları 

~ Reji (bııli tasfi~·c.) 
::, Türk tüt. Aao. 
t":ı 
1"11 

Duban Türk ,. 
Şark değirmen. 

Milli bir M~rtL 

8 EJhll 929 Ticaret 
Borsası fiatları: --
Cinsi 

Uad8V' yüzde 
~ • , .. duJi 

\umuıak 
Ku:ılca 
!"üott-r 
s .... rt 
Döııuıe 
~ı-rt mahlut 
Hulgııri~tıın 
Ecnebi 
Çe,dıır 
~lııır 
Arpa 
:'\<l,.rt'l nı .. k 
:\uhut 
f-"llAUl}4' 

~i@ıım 

Kuşyemi 
) ulrf 

Un kilo 
EL.sıra El•trıı 
Ek11tra 
Bil"inei 'umu~lı. 

,, Seıı 
İkinci 
f'ıodık kabuklu 
I· ındık içi 
~ııu<lıL lwııııltnıa 
J,;anuıı 

Ce,ir 

l:i 2. 
J5 J2 
10 

121 o 
1200 
IHO 

13 30 
ıs 121 
11 1 

1350 
1390 
ı2oıo 

Afhon Malatya 1 
Yapağı 
Afiyou 
nrıik ısu ı k ( 
O~lul. 

·==----==-'-'--~---.~-----~ 
da teııı-.il ~tti,!'.İııe J~ir dinde 'e· 
::ıikcı"'ı buluunıadığı rilıctlP, odaya 
kaydrdilnı,.,<liği au~aiıl.mıştır. Key-

fiyetten di(!er ttıhafıye<'ıler de habe· 
rdar olunca onlar da Odaya miira· 
caat etmi .. Jerdir. Oda mP.nıurla
rından hiri hu zatın dairesiııe 
uclmiş, kendi ini bulamamişt:r 
Pi~a~adan eJir11~ pek çok JMra 
gerirrn im ariam aranmaktadır. 
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Orıııft' J,g 

Tetkila gıften ir müte-
hassısın 8öyledikleri 

Bir •ftddet evvel bit firket lttt .. ı sından fazla para sarfedilmlı::tlt. 
kftrııetimize müracaatt ederek Ana- Güzel ormanlarınızı seyrcdetken 
de>l~9fl mubteJjf mahclterındekı biti m&'yus eden nokta, bu or• 
otmin lan işletmek teklifinde bu- ht~nI~rın bazı yerl~rini~ t•hrf P 
ldft~ ~u. Bunun üıet ne hüku· Malmış ohuasıdtr. Bıttabi bu tall4 

UW"flui 1 ~ r t m me~ ileri arı- tibat eı::ki z~m~nlara. aitdr. 
ı~ yapılan ınO~kerat neticesin- Hiikümetı cumburıyequı bu or
d+ lfrk t milt bas ıslarının ormau tılanları çok iyi mu~ ettne~te 
~~kılları Uda tetkikat yapmala· tlduiutıu meınttutııytttle gördük. 
nt• bükddletçe tnezunıyet verıl- Ataçlar 1tlt1 da 1eni }eni y tiş
m tit. melde olan fUizl~r, ormanlarıtııZe 

Mezkftr ıirket mütehassıslatı dünyanın en it metli orıuarllatı 
b~n iki ay evv~I, hükumetçe mahiyetin ve~ekt~di~, iyi ~ir 
mtarabhaslarm refakatine memur ôrmancılık tatbık edıJdı~l t kdır
~lea tnüderris Esat heyle bir· de, tabiatıd yardımıyla inkişaJ et
li~ karadeniz bavalisine hareket mekte olan bu filizler bittabi or
ettı ve tetkıkata baılandıtştır. J1ıanların hu günkü kı} metini ,h~r 

d. , ~ ıt'lı H artlıri .klatdit. 1 ıırı• 
M tead ıt gruplara ayrılan hey et- .ı.ı..ı . .. d kd'li-'- "hd ti • .ı. 

A f brik t 1 'nd ıı "" yuzun en ye ı6crı ~ a1 rı te vrupa a r rı e . h 
1 (R b g) 'l"' v· ı 14tı ormanlar yekdiğerıne r~ ıt ve m yu ozen ıJ'f ı c ıyana ı k k . . b" 

_,_ li ( uı ) abi •det ayalı lan teıcır ~tmek içıti u.ı 
m•e assıs zer ren • ı.k · • ki' si f tb 

t . K d' · · ıııri\ .... bi• ....... yu \eNıtı na ıye ve te sa a • et oy•ır. en ısını a .... rcn ~ w•..- . 
ha 1mlle mösyö ( Rdzebberg ) tıyaç vardıt. . . 
te1'ikit neticeli bakkıudŞ fU iza- Ormanlar ıfınde en mebiul 

lı · t' aA&çlar sırastyl• Gönkar, Çam, au v~rmıı ır: t . 
Bazı ıerm•t.S.rlar 1908 .K•yındır. '1etmek ıçın havai bat· 

ee..ındeıı beri beni 'türkiyedeki ]atla dar hıtth tim~öfete ihfi'8ç 
orsnanlarıo ietkikine göndermek va,ı-dır. En a &1ı bir kaç milyon 
fıti:torlardı. Tetkikata 1913 sene- iniıliz lirası sermaye vazetmek icap 
.tinde J>aflamak ieıediw. O sırad! e<tpı. İtlt:t'-e tımeliytıti bat1'1~·
ftu.,anın hüytik ortnanJfınnı te~ fail sonra ıitk.et tetiW.1'.. liji. 
kikt gitdıııtim. 1914 senesinde yap v~ iıletme için de 10 mily()n 
telooektim. Harbi umUıml çıktı. tahsis edecektir. Diğer gruplar 
Amtiık 1929 seı,esinde gelmek da ayın ıontma doğrtı geleeeıkler
etaıkGn oldu. KarpatlardA ço~ dit. Bılifıate hükümeile temas 
çalıfan mütehassıs mösyö (Ulzer) odİlecffk müHdetia ltitamırıda tesi
de 4ahil oldu~ halde bey etimiz uf ve işletme hudutu bittkbi hükCi
dias nı• adedı 16 dır. llir kısım ID$e kalacaitır. • 
gruplar telldkatlannı bu ayın d · ~ M hl' h d 
sununda litireceklerdit. 1400 ki- Mu erns r..sat u ıs ey e, 
ıom~tre illerinde tetfQkat yaptık. ra;orubu hazırla?1aktadır. YakıA
.dtitilo orıhanlann ewafıbı, iflet- da Ankarata g:derek rapotoııu 
ııae •e nakil keyfiretleritri tetkik hiikftmete takdim ede'cektir. Met
ede~t mftlıim bir servet olan ruk bir halde bnlunau ormanları
bu orııtaalatın mltMddit fotoğr,f mızın ifletileceği hakkındaki hü
~• ~#kdöi4e ,oe\tfk. Tetkib+ llB\(ne&ia ~rara Dlalı•lli hilliiU 

umm .. prl +e.. ıl*ili1•:2m-~Di t •e t~tilt U.flld . ktı bu, tenı ;.,ittftl 
Bili mübaliga arzedeyim ki, iki için i.ş ve ticaret menbaı teşkil 
~lık teCkik içi• tam 100 bin edecektir. 

Haydar paşa tramvayları 

ıt~t:lrı ve 
yahucıııer 

1918 ıeneal bldayatlncle Y akubun 
ve Ymufun diyarına slttitlm vallit 
herke• ribi ben de buranın muntazam 
bir )ahudi koloaldaienuna tabi tu• 
tulmakta oldupndlli l>ihaber idhn. 
Mektepte eorrallya 1aocamız bize 
Şam villyedftln •• Kuclflı ıancafının 
kaza ve hatta n.ıılyelerine kadar ez· 
berletitilftl, fakat kırk aeneden beri 
hiı l>ir feyden haberi ebnayan oı· 
mania hGkflmetiala bu llkeaine 1•• 
hucll kalaba .,. klJlerlabı tete1-kGI 
et8'elttt olclutuau ılylemlftl. 

Şalddaa itibaren cenuN dotn 
bitet Jl)aa kowtueu aıtdıto llyafl 
tatiı arap evlerla4ea •Grekkep 
klJletl r•~tlkt•n IOftl'a ltrl• a.ı.. 
rbtl ...,ak ( Ani Kea'ana ) claWI 
oJ.talitih. 1ltt fh enel bir Almaa 
ototac.~ ...... ıoara çok tl.
ıel ~ tlte••ltmiil .a1lemi1 " 
... " ... efllııetmittl. 

lltia ............. ( Cllfi beutl 
Yakıt, ) iamincleld tat klpr01i 
ıeçtili •• mukabil ,..... tıHndoır 

maya lf•tl•tlık, bir u llerlalıM 
bah9.-ve.,_..., ....._.,e. 
ladı• aawara ......... fGıeUettl ft 
adeta teaı.nmta ı.aeayaoak 
bir hal ti:eıpetti, 

D6nk6 çurak •• lsuak yerler~ 
mukalJU bu,On ideal bir kl>y, bir 
biçimde, bir hfıada evler, cltliD• 
d6ı ve rekdijrine amut parlrall 
.okaklu, k3yiio ortasında blr mey• 
chı8'ık, re nbkt. mGkemm-1 bir 
~ektep, ot !, ı>iitnı bir çok *-• 
hilkümet d.alrelerlnden d&M mun• 
tdam bir (kay heyeti idare odası). 

ltler o kadar btıyOJc bir lntiı•· 
nıla yapılmıt ki, ne birilinln bir 
pencereli fadat 11~ ltild..._.. ltöyfl 
bir uatlıa u .... 

Etrafta afle mUlitazam baht• 
ve tarlalar, ıokaklarda beyaz elbl· 
ıB, pnau yoaldı tmlar, hGWa 
Syle hlr kay ki, ben bunu Avurpanın 
bir bayh laımıftla tlahl rlnMcliJ*a. 

Dikkat edince ılllme ta yuka· 
n w-fta4P .ıw ... yere ...... 
lbıf mahruti ~clın andıran arap 
lulilbeierl mttı, baalar lfüana ide-

... ..,. M med.eitiJetfen ııla-

clum ve: 

- üki kay, cleclller. 
Y allttdiltr Awpadan buraya 

felmlfİer, Arapların topraldanm 
lltui almlflar, butalan imar etmlt
llr. 

- Pekirl Ara•Jar fiıiadl İlle ya
JN1orlar? 

- Yahudi bah~elermtle " ._... 
talarında rençberlik ve bekçilik. 

Dilldaşlarımın bu haline çok ini• 
teessif old.um, ne çlre ki meclelilyet 
kaı:şısınd• eebalet&D naıibeıl inan
dan bqka bir fe1. cletlldlr. 

Daha llerile.tılcçe ı. Wyler de 
daha pzelleıti. Yafa tdvaruulakl 
MtUebbiı köyQalbı bir efine 41ilnya 
yGzünde az t-.~Gf olunur, 90akG 
meclealy.at, Para ve tabl4i lnarada 
ittihat ederek bir 9alaeıer yaratillır 
tar. Her feyclen evvel o portüal 
bahçelerini batka 1erde bulamazaı-
••z. 

70 metre tleıballktea aot3r ku· 
ttetlyle ıular 9akararak balaç .. ini 
aulayan yahtldi yanuacla , yalnız 
Allüıa nıJua•tiae ltel batlayan 
ualffnld ,.ıı boclur kahyor. 

Hu1&1• lyle yerler r8tdiik ·ki l.lr 
saQiatalu Araplann at berinde fi
clerketı ı.ıı, lıtibaya yakadnmau 
muhakkak olaa MataltWd•n, tundl 
yabüclller portalaal n obDJ»m• dl'· 

manian haline ..... utllr •• ~-·
..,.. lçJade yefi1 ,...,ı., tel ... 
ft•ll li8tklerinde hv tirit ı.utt• 
hltaıı azade olark Y•rorJar~ Kl
Jln hazlk bir dekton •• herlıleala 
lufzuuthhaya "Vııkufu -varclq. 

XunaQu ul• ve vuatada Mı11.th 
Aauri ve Araplfl"D ..ıa rahat 
bırakmamalanndaıa muatarip ola• 
rak memleketlerlal 1ad....,. • 
ve dÖnydia her '6w•a ••talla 
yahudller timdi burada ve eakl 
••tanlarll'lda toplanmak iatiyorlat, 
bu ne dereetye 'ltadar faydalıdır 
orutıu bilmem, ç...._ bltan ddnya• 
nın her tarafına clafd•ak U.veM 
Ye dalavere ile tekmil lteferiyetl 
iıtiımu etmek varken im kipye 
toplanmakta ae mana var? Heı. 
bayle harbD darplar meydana fikana 
1ala11dllerin bit lfipe felmellieti 
lhun. 

y ~ befitilı rlrerek kanaat 
ptlrdltuıl bit tef varaa, oda yahu
diler l>u t•İdlde ve ••1.,t mutuua 
itlt tetlüllt talıbnda flİlatinİ kofo.., 
tabe elme•e de.am ed'ıtler ve ıa-
7et tabii olarak anupalıJUdan hi· 
aaye ılrerek, mu•affalt 91a.c=Mlul 

BCJVDK 
Tayyare piyangosu 

YltDINCI TERTiP 
lklNCI KQIOIEı 11 KYLUL.DKDIR~ 

813VCK iKRAMiYE: 
3S, 000 LiRADIR 

AVRICA: 

18.000 
1a.ooo 
t2.ooo 
1 O.OOOlirahk ikramiyeler v, 
1 0.000 liralık mültifat 

bu keşidede cem' j1.D "3,900,, 
numara kazanacakbr. 

-~11'1i~I tavzlli 
.. ,.. ... ·~ puteljr w Wı aID

rand'an kazan IQabiyeijoi tavzih talebine maruz lcalm11br. 
idaremiz emn~i "di1elerde at..ı.n al:~ ~illJÜI 

yanlıt anlatılıp ı,ıaıı miıalleriaı mü ede etmit ~ld* 
h&di~yi yazı hJli c1 ._pit tkler• ib•hb vermeli mu..ıat: 
ıııüt ve müracaatlaıw •~•bı v~rmifthi, 

Nitelcim hadiıe r~ plndE'tııatbuata •etclik •• ı 
riaıiJin bt:paiııde intipr elti Pl#z Ctımhanyet pı«tteli .... _. 
müıtenit izahatuaatı derçet•~ı lcalmayarak habd ve ydlij ..... 
lerde bulundu. Dünkü tebliğittıızl•iWe olundutu ıibi kazantd .-.ı.ı 
Pola~lıdan Aııkaraya gidecek yel tıleniD alelusül ar.... lirolaa 
takviye makinasanın karşıdan gr.len . .._ ,...kaılan pçmeclea -.ı 
verdlfi İf81'eti yanlıı anlayarak vaktındali ·'if u; evvel hareket ... • 
masından ibarettir. Mec uhtar hakkında llı1'liıll.lif telgraflardaa te be 
laktan yayılarak bazı gazetelerde yer bulan ~ .. te ...... ~ 
tır. Katadan müteestir o1alllar baklanda hekim .....,.itil ~ 
tetliJi mal&m•t şddur: 

A -'- Y olcalir: BI~ ,Okllılıııı ytiiiacle ıayet hafif 1111-lılr 
yoloanpa f)nRıd• liınlan btr camın ~ual ettiti çizgiden ı ~ 

S - Mü'tahdhnin; bjr hamaluı p.,._.~ ezilmif, bir p 11• 
blçaaıncİa çurlilC: hasıl olmuflur. Bittabi baöt1enia miiaebbip en llflt-
kmda talikibt ~ takibat r•plliyor. ICÜaya aebep ....... 
ihndidCftı eU 1;teö çektiillmııUr. matdaen ôak müt~ o~ ~ 
Tf!mii d~l•ntta ait bet ~e•' elecl;udla•l•Hf hakikat ffal •ınn 
olmayan neşriyat yaf mdta Bulunan Cumhuriyet gatettsinia .Mm 
bereketinden mwzaa bir ıurette m.üteeuirc\it. Bilha.taa mmt tdlD. 
kata müateait teblltfmlı neşredilıAiyerek bu bapta malGm.t • ....._ 
ten içtinap et.ıt otdtıtamttttili yutlmaıı '1-" bir muh•b'b1D ı.u.u 
tahrikine müatenit detılae ayrıta teesailfe Jiyıkbr. Devlet O...tt.tı. 
lannın bir cüz'ü ciİan ~ydu~Afa lıletme Mifettitliii keadwud 1'.91m 
ıazeteleritniz ve dite •ilU milessiselerimiz gibi milli eataiı...._ Wr 
cüz'ü olmakla •üftehir~br. Sui tefehhüm ta'eticeıi bazı delfai ti....., 
vukuu her zaman aimkün olmakla beraber het velil~d• bu llitlf llt• 
euisemizin tarizlere hedef ahölnaıı umumi lnt'nfaatiıttize tnu\.aİtk ~f. 
mamak rerektir. idaremiz her tenludi istifadeli bir den wll1ckı 6 
••k zilmiye~en mGlh~m ... fuaa bir defa etaba tımia •• tejft 
edet. 

Halkı all~ltÜ ~~ek her badiJe)',i ~ tamilrw ~ 
teblit etmek vadlemiz olmakla beraber tebligatimızın veriJ44 .... 
yazılmatsı içerisinde cümhuriyet gazetesinin de bulundutu mulı-• t• 
matbuatımız için dahi bir vazife olsa gerektir. 

Son hitfise miiUae"6le eJitrleri göriilen aıilaşamamtk ~ 
ınd. idareml!ln "ilbti teblltlaii&na lliw et•• .,etile ltalcikitl 

tavzih \te ilina ınüaareat eder ve. •uhtuem ıueteni*i _.. 
dettin rl erım efel'&Jim. 



Askeri müna· 
, l<asa ilBnlari: .. . ............... . 
ı· · · ·F:;d;ki::i~ ·M.M:~~;k~ı~;i·· ::ı:»aıın~ ı 
J komisyonundan: $ -··_ ............... 
,... () () • '• • • • • • • • • • •' • • • • ~ • • • • ·--·--- talip zuhur 

E dremit· Bergama ve Kınıktaki kıtaatın hayvanatı ihtiyacı olan ~mana 
1 

k . 
' . 1~ Ed 'tt •kerı satın a ma omıs· 

etınedi&;nden 21-eyl!il-929 cumartesı saat ;-, te reını e a . . k' k . 
e· . . . . 1. ı· ı · Edremıtt<'kı ıncz ur omı~ · 

yonunda ihalesi yapılmak üzre talık edılmıştır. a ıp rrın 

rona müracaatları. 

ı · · d k' k t •t t' ı odıın kapalı zarfla rniirıakao.aya lrnnınıı~tıır. 
zınır ve cıvarın a ı ı aatın ııı ıvacı o an . 
Ih ı · 26 ı ··ı <) ı ·1 ·· ,. at 15 30 <la 12mird4· miiıı1alıkNıı ıne\ kı ~alın 

a eaı ·ey ıı '9"-9 perşen ıe gı nu ~a ' . J , , , 
al k · d ı kt s rt aıııe surctı ;.,ııııs~,m·ınıu/. a m4 \CUlıL r. laııple 
r
.ma omu~yo?1!rı ~ Y8P

1
11 ~ı:a ıkı. ,a ... ~numur..a v. tcklıfnaınelermı Hrınck iiıre lzmir

ın !&rtnarnesını ~vmu• l uıre oım .. , 
deki meıkllr kuıııİ<1\'0nıı mtirac :ı •• tiıır1. • 

E Z·n B ~ t k.' k tııatııı ilıtıvarı olan ıın \l. kuru ot Kapılı zarna ın"iıın1,;ı. 
ı e Ye S)Taınıç e ı ı . . . 

,, İh ı · '>9 Frli"ıl . 9·>9 paııır giinii Eıırıe satın alına kvını~)O· saya a.onmuştur. a esı w • _ • - • • 

nund 1 ktı 'l'alı'plerin Ezioeılekı meıırnr Kuını~}ona mııracaatları. 
a yapı ar.a r. · · 1 

D iyarıbek.ir ve b6valisindeki kıtaat ve "~.iies~esatın ıhtıyac.~ ~.an bulgur kap.alı zarfla 
münakasaya konmuştur. Ihale~i 12·c\lul-929 ptırşen~c g~nu "Aat 12 de DıyarbPkir

de askeri satın alma koınis}onunda )Upılacaktır. Tnlıplcrın D.,arıbı:kır<lek · ını-1.l,fır 
komisyona milracaatlan. . . 

1 stanbuldaki kıwt ve mües~es:ıtı a,;l\erıyemıı ekmek ve ertıı.klarının arıbarlardan ki· 
lerlere kadar kara nakliyatı miinal•asa~ında talipl1>rin verclikltri tiat pııhalı c:örüldü

~Unden ll-eyHil-929 çarıamba günü l'aat l~ t.c paıaılıkla ilıııle edılecektir. Şartname<.ini 
görmek iıteyenlerin her gün ve pazarlığa l§tırak edecek1erın Z"manı ınt.ıkfırda koınis· 
yoııuınuza müracaatları , 

İ zmit çuhahao~ Darıca, Tnzla ve Ada~_azarınrlııki kıtııntın hay\·nnatı ihtipcı olan Tı· 
rak)n .Ye. yerlı yulafı .kap.alı zarfln. munakuşaya konmuştur. llıalıo"!İ 2·~·e) lül-929 pa. 

zartesı gunıi saat 14 ıe lzmıtte asken satın alma krınıi yoııu•ıda yııpılaeaKtır. Şartnarne 
aureti komisy.onumuzd~ ~evcuttur .. Şaı-tname suretini ~iiımek i"tf'j•'nlerin komisyouu. 
rnıııa ve teklıfnaınelerını verınek ısteyenlerin İznıilteki mezkur horni,.,, nna \'ernı ı~ı i. 
\\J nisa ve civarmda~i kıtaa~~n ihtiyacı olıın Kuru fa ul)e kapalı zar.fl.?l ıniir.akasa}a 
J konmuştur. lhalesı 14-e)lul-929 cumartec;i günü saat 12 dt: MaııisaJa :Fı eri ~atın 
al~a komisronunda ?~pıla~ktır. ~aliplerin şartname suretini koon ) onumuzda görme
lerı ve tekhfnameler1ııı temınatlarıle beraber l'\fanısadaki.ınezkür Koınis) ona veıınelerL 
D iyanb~kirdeki .. kıt;ıatın. ihtiyacı ~la~ ekmek kapRh zarfl~ ıııunak~saya komuştıır . 

. llııilesı 19-eyl 1-929 pı r~enbe gunu saat 15 te Dı)arıhekırdf" ıı"-kerı !<atın alır.a ko. 
~ısyonunda yapılacaktır. Taliplerin Di)arıbekinleki mezkiir komisyoıııı nıı n11:aaılan 
] zmirde~i kı~natın. ihtiyac\ için kapalı zarfla münakasaya konulan ve 16. P,ylül . 929 

da lzmırde ıhalesı yapılacağı ilAn kılınan bulgurun satm alınnıaAıudan Lsarfı nazs.r 
edildiği iJ.in olunur. 

U rfaılaki kıtaatın ıırpa, Sıırw1taki kıtaatın ekmek. Kili~teki kıtaatm mı. Si\F-!'ekteki 
kıtaatın saman v" Viran~ehirdeki k ıtaatııı sadr yağ ve oclıın ilıti} açları 24-eyliil-929 

salı günü saat 10 da ve Urfadaki kıtaatın gaz, pirinç rn oduıı Suruı:taki kıtııatın odun, 
Kilis ve Siverekteki kıtaatın arpa, Viraıışehirdeki kıtaatın elunok :.!6-e~lül-929 perşenl~ 
saat 10 da l'e Urfadak.i kıtaatııı cıanıan ve sade )ağ Sııruçtııki kıtaHtın un Kili~ıeki 
kıtaatın bulgur, \ iraıışelıirdl"ki kıtnııt111 arpa >e Famnn ihtİ)ll(.-lıırı 28-ı>vliil-929 cumar· 
tesi günü eeat 10 <la Urfada aı;keri s::ıtııı alma komisynnuııda ihaleleri Yapılmak üzre 
kapalı 2arfla münakasaya konmuştur. Taliplerin Urfadaki mezkur komıs}ona müraca
atları. 

f 'ö~~;~~··ı:::ı::;:ı::·::;;;.:;.i:;;.:~k;:::;;~::.L.::) 
~ ......................................... _ .... ..... 

K ıtaat ihtiyacı için 30 000 kilo Kuru ot ve 1500 kilo Beyaz Pevııır pazarlık suretile 
mübayaa edile4~ektir· İhlllesi 9 · Eylül. 929 Pa.lllrtesi günü saat on beşten itibaren 

)l•pılacaktır. Taliplerin şartnamesini gorıııeleri ve ıartnıuneıle }aıılı olıiıı şekıldeki te· 
minatlarile komiıyonuınıızda hazır bulunmaları ililn olunur. 
K araman<laki kıtaat il tı) ııcl için 190000 kilu 1 :ıkik pazarlık sun:tile mubayaa eid 

lt'('l'klir. llııılesi 11 !•) lül 929 Saat on lıe~te İı'ra cdilı·ll·h tir. Tal iplrrin tarııınmı• · 
!'ini gorınek ve i~tirıık etmek üae Karamandaki e-atm alma komi&) onuna nıüracaathrı 
illn olunur. •.. .. ~ •.. ., .... ~ 

Mıkdar İhale Tarihi Giinü Saatı lsmt 
43330 3 • 10 • 929 Perşen1b~ 14 
43330 5 · 10 · 929 C. ertesi 14 
43330 6 · 10 · 929 Pazar 14 
60668 7 • 10 · 929 Pazartesi 14 
60668 8 • 10 . 929 Salı 11 

Şekli 
1(apalı zarf Faıulya 

Bu)gut" 
Noliut 
Bulgur 
Fuulya 
Nohut 60668 9 . 10 · 929 Çarşamba 11 • • 

larihlK~aa~ıı:.htiya~ı. için beneçhi b.:ıla altı kalem mevaddı in~e hizalarıııda crosterilcıı 
Ye r~;ıı:a:e~elen ıcra edi.lece~tir .. Talip~erin ş. rtn.tmc~ini komisyonumul!.laıi'"' almaları 

l k . y~ılı oları tek.ıldekı teuıınatlarıle tek.lıf mektuplar:ııı ıhale saatinı.kıı 

K
ev; ıt.:':1~6tla ny!'-s.etine vermeleri illln olunur. • 

0.
1 

Y ~1 .ıçııı 1157459kilo kuru ot vel 1996 ı;eki odun pazarlık !llrctiylP. mulıa-

ly~ak16t 
1 

eTccl lılr. ihalesi 12 • Eylli' • 929 Per erııht> günü <'al 011 dıırttcn itıL:.ın ıı 
yapı &1,;a ır. a ıp erın şuttııanı . . 1r) 1 . 

. tlariyle komisvo esını "'' rıne en 'e şnrtıı..ııııede yazdı ol:ıu §ekıld .. ı.:.i le· 
ınına. . • D • n.umuzda hazır bulunmaları illin olunur. 

S ehmıye.ve a'ut paşa kı§lalarınd t . k" .. · . 
l 

ıızarlık suretile 1 ~ era um eden yuz bııı ktlo ınıkdarıııda!ti güb-
re er P · " 1 .ıca tr ıhalt:si 12 • E\·ı·ı . 929 b' · 

n itibaren yapıla!'aklır. Tali l<"riıı : 11 p~rsen tı gürıu şant On· 
beş\e k'ld k' te minatlarivle k ~ şartnarıııosıııı gorınelçrı \I' qartnarııede vazıh 
clır.n şe ı e 1 

• omıs)onuınuzda ha11r bııluııınr.laı ı iliiıı oluııuı • . ·······-·········-··-··,··-..... ·~ . 

L• Mekatibi askeryie satınalma iZ;~;.~~;~~d:~ .. i 
~~···~··· ... ~··········· .... ·.-.~ . ............... - ~· .. ··~ ......... . 

Kuru ot 
Kilo 

80000 
140000 
130000 

4700 
2600 

65000 
5000 

110000 
4000 
5500 

50000 
12000 

6()8800 

Harbiye Mektebi iç~n 
Su varı • 
Topcu Nakli~e . • 
Halıcı oğhı lısesı • 
Gülhane lfost.ınr"i için . 
Topeu at:ş ~~e.ı-~ebi ve öl4iıı 
Maltepe liqesı ıçın 
Baytar .Mektebi için 
Tıbbiye • • ... 
Havdar paşa Hastanr~ı ıçın 
Pı ade atı~ :\leK tehi için 
Kuleli lise:ıı için 

Ba14da mahallerile hizalarında mıkdar1ar. rot.1harrer 6088001 kil~ kı~u dun tali. 
binin fiatı gRli görülmüş olmasınaan ayrı ayrı 3 -aı tnııınedc o a~a. ~~ rar. pazarlıi!~ 
10-Eylul 929 ~alı günii saat H,30 da Harbiye Mektebi )emekha~elrn 1 nun~e~ı ınıı.haltı 
nıahsusunda ıcra kılınacaktır. Taliplerin ~artnameleri ıçııı koını·) 011a ın •lılla.atları ~e 

1ttirak içio de pazarlık mahallinde lıazır bulunulması illin olunur· 

Samarı 
Kilo 

._... .. .... A 
~ ~ ..,.. .... 

60000 · tehi için ) 
110000 : .~u' • ' , • J Bir şartnamede 
70000 : labıırcu naldive• • ) 

30JO : Tıbbiye Mektebi için 
6000 : Ha dar paşa Hastanesi için 

40000 : Pi)nde aut Mt>ktebi için 
7500 : Kul leli lısesi ve orta Mektebi için 

2%500 : 

Balada mahallC'rıle lıiıalarıuda mıktarları muharrer iki şartnafüeae ofan 296500 
kilo ~amanın pa...ar ı nndaki iatları gali gorı.ilmu~ olma.,ından tekrar pazarlığı 10 • Ey· 
lül • 92'l Sa ı gimu aat 15 de Harbiye Mektebi yemekhaneleri tıni.ındeki mahalli 
ıııalısusundıı icra kıl.nacalı:tır. Talıplerin şartnameleri için komiıayona muracaatları 

. ' e iştirak içinde pazar.ık m:lhııllinde hazır Luluı. alan iliin olunur. 

z.o 

' 

en alınız 
~~~--------_....,...__ 

HA<CD e31EIKDR zacdle 
fi " " 

~(h~ ~@[N~ıt1r~~ 
Tlcar et
ha.rıesi 

l\lerkeı Accntas : Galata Köprü ha· 

~ında Bcyo"lu 2362 

Şuhe Acantası: Mes'adet han• altında 

•tarıhul 27 10 -- -
1111111 llrı~ .111ıuı1"' 1 :ır~ 1 ~' 

il 111 ıll rı; ııij!Jiııı. t l!lı mıı ~~ 1 
Ayvahk sür'at postası 
( MERSiN) vilpuru 10 Eylül 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu Çanakkale 
Kiiçükkuyu Edremit Burhani
ye Ayvalığa gidecek vo dö
nüşte mezkur iskelelerle bir- . 
likte Altmoluğa uğrayacaktır. 

ı 
~ .................. 1·· 

-! PiiöiLTIDA ı . . ......... _.. ....... . ....................................... ı 

: 
Gelibolu için yalınız yolcu 

alınır yük alınmaz. V~nn börr ~.H\Jlbe <dlalhla açoyora 
Memleketin bu en eski ve maruf şeker -

10 Eyl~l salı Mersin sür'at 
postası yapılmayacaktır. Ba
dema b•J posta proğramı mu- ticar·ethanesinin en nefis mamulatı bu 
~ bincc on hl'ş günde bir icra 1 
olun·ıcaktır. 

[ 'lliil.-.ıMll\n!!!~:....:."21111L':ll~lllill 

I_Jüks KARABIGA 

yenişubede teş~ir edilecektir. 
-....u·~·:uı.'H:?!tlt~Bl'&E+ --etı•: 

ı>oslas~ 
Şdl Rt VAPURU .'1U KARA 

Bf GA post. hnltnu tahsis eylediği
mi1den mı1r.ını BfGil YE tebdil 
eyledik her pa:ı:arte.sı vf' perşembe! 
giinle·i ırnıntaıa.n·m saat 18 de 
Galata l'lhtınıınd:ın hareketi~ 
Tekirclarp !\terefte Şarköy Karn
hığnre ve ı vdcttr; ayn: iskelelere 
ugrnyarak gelecekth. birin<'i ve 
ikiuci um f ı~amaralı r!a ğüverte 
yolculaı nı. h~tirahatını temin ed<"
cck yer er vJr ır yolcu ve }Ek için 
miiracaat 'liahalıcri G lata Çinili 
rıhtım r 1 2-K.· 1-N. telefon Bey
oğh.ı 57?, ve <.7aloh.1 busfur han 
1- '. telcfo .Bevoğlu -.2814 ui 
bileti avpurd.3da kesHir. 

ş:ı::::eti ililuları 1 
1111 www ... am 

Ş ehremattetindcn : Bedeli 
keşfi 1164 lira olan meyve 

halinin parke ile tefriş! kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 

~T.ıliplt.ı in şartnanıe c:tlınak için 
; keşif evrakını görmek içın 

her gün levazım mü<liirlüğüne 
gelmeleri teklif mektuplarını 
da ihale glinü olan 30 Eyliil 
929 l'azartcsi giinü saat on 

kadar mezkur müdürlü

ın1"leri. 

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

~·4>~ ..... ~ ... ·-·+"'-'--•<r••-······~...,"' ·-...,-···· <>-• ....... i rn~niz satınahua konıir,yonllndan : ' . . . 
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:\1i!l1 .L~liidafaa vekaleti istanhul deniz fahri-
kaları uıı.aunı nıüdürlüfründen: 

Pııı.arlık],, im3l fdilecfk ol'ln hir ıı l ·t pa!..ııhıının ~eı i fennİ)CSı~1 ı:.nlıuah i!zrc 
fohrik !ar t.rı m niiduı liıği..no lıcr giirı m•ır:ıca.ıthırı . 
------------ ·- ........ ·-·------- -·--· ------- ----·--------
Mardinc e sekizinci seyyar 

Jandarma alayından: 1 

l\hktrrı Cin~i .Münakasası 
15!?928 
3398t 

34'15~~J 
3:)5 j t ,() 
189000 
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föOO 
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3500 
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llS) 
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8$00 
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218000 
1000 

Eı\mek 

Et 
Arpa 
Saman 
Kuru ol 

::-ade ya·~ 

Piı inç 
Kuru fasıılya 

MNcİmPk 

Hııl~ur 
So!!an 
Patııtis 

Pekmez 
Kuru uzüın 
Nohut 
Tuz 
Odun 
Gaz 

Kapalı n::rf 

Aleni milnakasa ile 

Marl1inılı• Re1<izinri se\\'ar alavı tarafından snt'n alınacak on sekiz ksif'm 
erzakıu cin::; ve nııktarı ~-ukarda. yazılını~tır. ~lııııahs.Sa :\1ardinde ı,ıekizinci 
SPyynr alayı karargah nJa salın alma koınisy(\nııııcla 23·Y·??9 ııaz.artes_i gtinü 
saat d,)kuzda yapılacaktır. ŞarLnııme oıezkfiı alaydan verılır. Tahplerın alay 
kumarı<luıılq'.tına m ıraca:ıtları. 

! lkiııci kolordu satınalına 
komisyonundan: . 

Sığır eti kilo 
82865 Edremit 
197 50 Ayvahk 

Yu~arda yazılı iki kalem sığır etinin 11-9-929 çarşanba.günQ saat 
1 1 S te ıhalei katiyesi icra kılınacağından taliplerin Balıkeınrde 2. K. 
1 O. satınalma komisyonuna müracaatları. 

Nafia fen mektebi 
· müdirliğinden: 

Mektebin b_ir senelik ( et, ekmek, kaşar peyniri, kuru bamye, 
kaysı, nışastası ıle sebze ve kok kömürünün 26 Eylul 929 Perşembe 
günü saat 14 te kapalı zarf usulile nıünakasa!arı yapılacağından ta
liplerin gün ve saatinde mek1xp1:e kom ıs} on ı gelr.1eler1 . 

iLAN 
Istanbul tramvay şirketinden: 

İstanbul tramvay şirketi biletçilik vazifesi için talip ara~~kt•t"·h 
Bu vazifeye talip olanlar cuma ve pazardan mada her gun sa a · 

leyin 9 ile 12 arusrnda ve akşamları saat 15 ile ~.8 arasında 9~latadtJ 
J-layneman hanında şirketin hare~et ka1emin.e muracaat edebı.lır~r. 

Biletçi olmak isteyenler atidekt şartları haız bulunmahdırlar. 
1- Türkiye tebaasından olmak. 
2- Yaşı 20 den fazla ve 40 tan aşağı bulunmak. 
2- Askerlik vesikası yolunda olmak. 
4- Yeni harflerle okuyup yazabilmek ve hesaptan imtihla 

verebilmek. 
3- Hizmete girmezden evvel tıbbi muayene neticesinde lilallt:lıe 

bulunduğu tebeyyün eylemek. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Feri köyünde Fransız mezarlığı arka taraf.da oda W 

bodrum. ~ • 
2 - Hocapaıada karaki Hü.eyia çelebi _.weı'illM wiı;a 

caddesinde 9-2 No. dükkan. 
3 - Çarşıda kazazlarda 16 No. dükka.. 
4 - ,, sipahilerde 22 ,, ,. 
5 - ,, haffaflarda 7 ,, ,, 
6 - ,, varakçı1arda 1416 No.. dildcin 
7 - ,, çadırctlarda 70-66 No. düUci:o . 
8 - Eski ali paşada mesih paşa camisi talllllDfia 11 No. ·~ 
9 - Kasınıpaşada seyit ali çddn maıhahinft .manOIO!!l 

ğında 25-29 No. dükkin. .. 
10 - Beşiktaşta dikili taş mahall:emiru-le caa:i illi .; ıde ~1 

dükkan. 
11 - Ortaköyde büyük ayama addı. - de 6 • ._..,. 

12 - Ortaköyde vapuı· iskelaiade .3' .N& Jlıiill •h' kal-
Müddet: 21 Eylıil 929 Cumartai p.i tilıll • iid :: ' 

Yirmi gün miidd"tle ilin edilea bıali-b .... .::.. ,,,,.;ı::: 
zarlılda kiraya verilmesine Enci.-ınıi ~ s .. . 
Talipler şartnameyi oku~ ..e le_..,. ~dli::ı!1. ~ 
lerini dermiyan eylemek ıçın .hlbmba! c....- \l 

akarlar müdürlüğüne müracutlan ilim ther ıdmıik .. lm 
E•rsaf ve müştemilab bakbada __,- ıt ~ mlfBa.. 

yede odasındaki ecri misil .rapoalwma .e ;ıııHfıın, 

Vakıf akarlar 
müdürlii~nden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Bahçekapıda dördüncü vakıf hama R9lia kal..,,.ja -22 - j • 

mağH:~ın birinci katında 37 ~e ikinci bıiadıı 1!9, .lO. n,, A ..JI...,. 
marah odalar. 

Müddeti müzayede: 4 Eylfil 929 da 25 Eyıal 9%9 Çaqmllba 
günü saat on dört buçuğa kadar. • 

Balada muharrer emlak kiraya veT"i~eıı ~u::~n 'd:; 
lunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son ~uo -kL-te ita 
b ., k d . _,_ k ve teunnab _ ,. _ 1U1 

uçuguna.. a ar ıartnameyı ~~ma bul E~ .. iylirlitiimde 
ederek muzayedeye iştirak etmek uzre Is~8;.0 olu 
vakıf akarlar müdürlüğüne -mÜJ'ftdtları ı~n t :i:ak isteyenler ba 

Evsaf ve müştemilatı bakkıP a ma .. uma t ederek ecri miail 
müddet zcırf ında müzayede odasına muracaa 
raporlarını gore bilir ıer. 



A il il 
zamı omur 

Doç kaıııyoııunun lıer barçası, azamı surette <layaııacak şekil
de iıııal edilmiştir. 

En fena y<)llar, arızalı yokuşlar, DO( un ınebzul kuvvet ve 
sağlanılığını ispat ettiği salıalardır. Frenlerde inkişaf eden bey 
gir kuvveti 60 tır. Buna rağmen benziıı sarfiyatı, lıayret edile
cek derecede cüz'idir. 

Sür'at bı1 boyda bir kaınyondan ünıit edilmeyecek derec 
fazladır. Akseleratöre ayağıııızın hafif bir tenıası, koca kaınyo
ııu tenezziih otoıııobili lıafifliğiyle ileri sürecektir. Kamyond 
sür'at ne olacak demeyiniz: Fazla sür'at fazla sefer yapmak 
kanı ve binnetice fazla kar demektir. 

NakliyecıliK yapnıak istiyorsanız, hunuıı karlı 

almasıııııı )1alnız DO( kam)roniyle mümkün 
tın U tına yıııızo 

bir şekil 
olacağını 

TUrkl~e için unıumi vekili: 
Kemal Halilj Mehmet Rifat ve şürekisı 
idarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddesi No 168 
Telefon Beyoğlu 7 42-7 43 'felgrat: Tatko 

m 
ff i 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jandarma karakolu 
'f elefon Beyoğlu 1755 

" 

başında 

TE:ı.şra e1.ca.rı-ta.lıkları : 
Ankara • Zabıtçı zade ve şeriki ::: Diyarbekir : Pirinççi zade Sıtkı edim ve • 

İzmir l\'lahmut Celalettin bev iii Edip beyler. 
.., •ıı Bursa : asuhi Esat bey Kayseri . ~luhaddis zade Alim bey i·· w 

ıii Samsun :~sat efendi zade Seyit:Bilal B. 
Adana ~iuharrem Hilmi bey • Gireson :lsmail zade Vahit ve şürekası • ·ı· •• 
Gazia) intap: Güzel bev zade Hasan hev • • . 

: intibah şirketi ··ı Isparta . ~ •• 
'rrahzon • Hacı Abbas ve mahdumları Ui l\lalatya • Dadılı zade Tahir hey • • 

Leyli ve n~J1;uı 

! \'e L""DYZl.ATJ 1 ı· c L"sr· Ana sınıfı 1 k \C 
erkf'k J:' l'.J ~ .J ,, r"" tali kı bili &r 

Jlivanyolu : \~ifte ~ara' lar 
B~Hün sınıflcm teşkil edilmiş tam de\•reli füedir. Kayıt ve kRhul 
;~ıerine 19 Ağustos Puartt:si gününden itibaren başlannııştır 
Müracaat zamanları Cunıarteai, Pazartesı, Perşenhe günleri saat 

> 10 dan 17 ye kadardır. Telefon: Ist. 1995. 3496 4' 
--------

:······· Feyziati Lisesi Müdiirlüğüııden ••••••1 
: 15 Eylillde tali kısım ve ilk sınıfla mezuniyet imtihanlarına ve: 
: EyJul nihayetinde tali ilk sınıflar yoklamalarına başlanacaktır. S 
=•••••••••••••• Programlar sonra bidirilecektir ••••••••••••••S 
----~-------~----~--------------------~--~---

Terzilik Mektebi 
Miidürlüğünden: 

1 - Mektebe kaydü kabul muamelesine başlanmıştır. 
2 - Her gün saat ondan onbcşe kadar müracaat etmelidir. 
3 - Mektep nihari ve meccanidir: 
4 - Mufassal malumat mektep müdürlüğünden alınmalıdır. 
S - Mektep Sultanahmet Dizdariye mahallesindedir. 

Mekteplerin küşadı münasebetiyle 
ETABLİSMAN 

OROZDl·BAK 
. 

tarafından ~·· pılmakta olan ve ahiren celhedilen büyük 

stok mallarına ait büyük reklam satışından istifade 

edile«'ek Ye cidden kaçırılmayacak pek çok fırsatlar 

ET~ı\BLİSMAN OROZDİ - BAK 
Istanbulda en ucuz mal 8atan müessesedir. 

Erkek vOoadunu 
g üzelleştlren 
Roussel 
Kemeri 

lkdelrllZ! fn. 
ee:ltit. Ocomatik 
bl: mwıJ r~sirllo 
:Aalfiacr. S.Juıu.t t •. 
t:..ı) ijd \'I t· \ '· !10• ~'.:!.tlllrnııl/ 
nwı t:l.\lıU·;l, ,. g•· 
v• ~kulro ('), 
muı na•ebl:y!• ... 
m aı!uııd\:fll le!"' 
dar '6U7:.ti.'.1!~'8 
SA)'e:b :r. Jt ~.-r İl(ı 
urahcn.ı&a ını de>
ınıır.vr ~1;~· gerıı;lt4rif'fr Vfc:uir."?tıt.D 

;,l'mqım-: ""'~ı11.<4"ı r. 
Blıns tt'Ş.!~M \lif- 'Jparit YCT· 

dlğtnlad• ~ k~., belıntıı,. 
lrıiWD $an:.i.ıl :~-(.'\ ı.ı; t-ldtt4.alL-

~slanbul ~ube.9' ı BeyoOlanda 
TOnat mevicliade . Mı' 12 
:·~~ t L&W!.:ıt l•JOl&rtll. 

---·--------
B eşı~tq sulh ıkmı•i ; ikınıhıtr.," n: Çar· 

şui kebirde Kiırkı;uler Çarşııııhda 2·3 

23-42 ve }fobiye hanında 9nutnarah dük

kanda kürk lİl'aretile me~gul iken vefat 

eden Apo tol İstankopuloı ef.rndinin te· 

re kesine mahkemece ''ftı'ı) et e<tilmiş ol· 

makla esbabı alika ve matlubuh bir ay 

\'e vereienin de üç ay zarfında ınapkeme· 

ye mural' .. atlan lüzumu iliin ol1Jn11r. 

1 stıınb'ul 6 ıncı hukıi\: mahlı:emeııioıt .. :ı: 
Guıide H.ın kocaıı yeznecilerde kalen· 

derhane mahallesio3e tekke sokağında 2 

No.lu hanede mukim '1. Ruıı bey aleyhıne 

l"kame olıınan bosanmll da,uından dolaıı 
~ . 

giyaben Mdır olan 1 • 12 · 928 tarıh ve 

928 . 3194 No.lu ilitnJ gıyabinin mumai • 

leyhin mabalii ikıuııc!gülu meçhul bu • 

luımıa~ı lıaıo;Pbile uhlığ ('dilenıedi~i ma. 
Jınlle~i heyeti inti~ arıy t:~il.. tt>lıliğe 

memur muh~ir:r.irı ıahşiye~inden aulu· 
ıılmııı ve ilanen tebligat icrası kabil ola· 

madığtudan rr.Rhkeme dhanlıaı:c :ne talık 

eclilnıi§ bulunan ilim suret:niıı hukuk 

usnl mahkemelerine dair 1086 r·fo. ka· 

nunıın ıncvadı ınahsuııa•uıa IC\ fikan ta· 

rihi ilindnn itibaren hır rnah zarfında 
itira1. edilm"diği takdirdi'! muawelei llzı. 

nıP.i kanıtnt) ,.niıı ifa edilf'Ct'~İ malOnı ol· 
ınftk l.ıeır ilitı olunııı. 

sefit bankası 

l\f er kezi 
Amstedr am 

Galatada karaktsy hani clairei mah!usa 
telefon He,o{!:lu 3711 • 5 MerkeL 

o"tanesı misalinde AJJA.c:mci han 
t'lefon lstambul 569 hemevi Banka 
ıııııunıP.latı ve emniy~t kasalftrı icarı 

B c;-ıkıı( ı;;ulh ikiııcı hiikimlinınden : 
ç.u~uyi keb;rde Kiırkcüler çarşısında 

2 •. 1.2,.~~ R 1bi'e hanında 9 numaralı dU· 
kkind11 lcılrk .icaretile icrayı ticaret et • 
mekte iken H'fat eden Apostol lstanko. 
p~lo! erendinin e~\'·l~nin tnsfivesine ma· 
lı,.;euıı>~ kHrar \'erılmı~ olrluıtundan &\'U• 

kat Roh&r D:ıniel ve Markr ., imil dendi· 
leriu tuİı) e memuru ta) ın kılındıkları 

H!n i:ınm. 

Ü akUaar birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: Bakkal Hüs· 

nü beyin Üsküdarda paşa limana 
caddesinde bava gazı kumpanyası 
ittisa1incit 20 numaralı dükkanda 
atcı Musa aleyhinde ikame eyle• 
diği alacak davasının gıyaben 
icra kılınmakta olan muhakeme· 

sinde milddei vekili Azız bey ispatJ 
müddeadan ,zharı acizle müddei 

aleyhin müve-LkiHndan erzak aldı
ğını ve ht:ndan müteveliit yüJ 
dört lira borcu bulundıığ~1nu ~ 
delitiraz,inkarı halinde y0miı~ tek· 
lif eder olduğunu bılbeyan olb2P
taki gıyap kararının uwlen t b• 

1 liği talebinde bulunmuş ve ıntid· 
'j dei aleyhin ikanwtğahı meçhul 
bulunması hasebile bir buçuk 11ıah 
müddetle ilanen tebli~at icrasıı~!l 
karar verilmiş ve muhakeınenbn 
icr:ısında 24 • 1 O - 929 perşern e 

.. .. t l - -u~ ırrer guuu saa on >uçuga ·~ e 
bulunmmuş oldı·ğ-1.m~ü n )..!•'•• b' 
vakti muayyen muh~kt>lfC'd"" : 

. . " t e;ı uırsı 
rayı yemın ıspatı vucu : t na 
ve aksi takdirdt" yeıni·,dt•n un 1 

· · J v~ı· eylemiş addile müdd,..ıoı.o a 
. . ' '- k lı;c~~· ve na satJıt nazcrue ua 1 

• • ağı 
muhakemeye kabul oL.mmayac 

ilin olunur. • -·-= - . , . -M h t 
M ' l ··du··r· E~ at a mu es u mu · · 


