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~azc Dııazır~'\tDeıröli'i\olfi) haırelketoeırı 

qrasında, 

samimi teşyi tezahüratı 
Ankaraga avdet buyurdula.r. 

Büyük misafirimizi şehrimiz halkı namına selamlamak ve teşyi etmek 
Üzere Vali, Kolordu komandanı ve fırka müfettişi, Koca Eli hudu

duna kadar, Gazi Hazl'etlerine refakat' ettiler. 

Bir :<aç 9tıns kadar •.• 

An anın 
cınawetl 

Her gilrı. 8 sayla. 
• 

• J tanbul 1KDA1\l. 
Telgral adreeı : ' b 1 1797 Telefon : htan u' 

AIDye C=llaınınm llııDk&YeSI 
• Dünkü muhakemenııı 

koridorlarpa~i .inti~aı! .. --

ALiYE HANIM EVELJO MUHAKEMELERiNDEN BiRiNDE 

1 o.ıaııdarda oturan Hırant efen· ı Patrlkanede 
llnill mı ıaadam Manııltl bir qk l 

REIS!COMHUR HAZRETLERiNiN DUNKO HAREKETLERi ESNASINDA, HAYDARPAŞADA :\LDIGIMIZ BİR ENSTANTANE hlkiyeıl dolayıılle öldürmek kaı· • u 

tı ve tabanc• kurıunil• yaraıam•"· Metrepolı er dun 
ft-l-'-!S .L-.. a ..... _,,_\l .... lulw L~• 

yllnde bulunmak üzere dün ıaat 

dörtte Saraya ıılttlm. iç methalin 
merdivenlerine halılar aerilmit ve 
bahçeye iki 11ra bir polis müfrezeıl 
dizilmişti. Ribtıma yanaımış Söğlltlü, 
iıtim üzerinde, büyGk miaafirin ha
reketine müheyya, bekliyordu. 

"' r"raıı: tıerıııdeld meb'uılar, vali 
Muhittin bey, ıel&m ,,. llltlram vazi
yetinde duran poliılerin arasından, 
•arayın rıhtımına dotru teveccüh 
ettiler ve orada ıarayda kalanlara 
veda ettikten ıoara Söğiltlüye rakip 
oldular. 

laesretleri <ılilı tle .., .. ttılderi b 
lflbel tabiat puçalan ...... •ıada •O· 
tebusi• oluyorlar ve Bofadçlal,Sa. 
ra1burnunu, Selimiyeyl ıröıtererek 
çok kıymetli teha11illerial ve fikir· 
!erini beyan buyuruyorlardı. 

l[L~ 
la •uaua ı..haaaa Şakir pqa sade •ı 
AUye haaımıa muhakemeolnln dOn içtima ettJ er 

devam mukarrer idi.Muhakeme aafh•· 
bD .. D ruetelerle neçrinİn nıen'edU~ 
mit oldutunu bilen halk bu ıeferkı 
muhakemeye daha fazla ratbet 
ıılS.termitti• 

Sarayın içine girince seyahat& 
çıkılan evlerin tabii manzarası, va
lizler, paketler, bir emri yerine ge
tirmek için koşuşan hademeler ve 
umumi hazırlık hareketi ııöze çar
pıyordu. 

Katibi umumi Tevfik beyefendi-
nin çılıtbkları odaya girdim. 

O da, telefonla, ıeyabata ait 
ıon emirleri vermekle meşıruldll. 
Iıu eonada Muhiddin bey geldi. 

Bir dakika ıonra, Ruşen Eşref 
bey odaya girdi. Relıicümbur Gazi 
hazretlerinin bir ırazetede ııördük • 
!eri Y alıvaya ait madalyalann han• 
gi kitaptan alındığının ötrenllmeaini 
emir buyurduklarını b!ldirdl ve can
dan bir hayranlıkla: 

- Ne bilyllk lnoan ... Giderken 
bile ne dlltllnilyor 1 

dedi. Bu suale, Gazi hazretleri • 
nin çok yakınlarında çalışan ve bi
naenaleyh emsalsiz tefi pek iyi tanı
yan katibi umumi Tevfik bey çok 
t•)anı dikkat bir mukabelede bu· 
lundu ı 

-Giderken ne demek? 
onun için "giderken,,~' 
"gelirken i var mı? Gı-'' . derken, gelirken !'enın 
ve benim içindir. Onun 
gibi ebediyete mal ol· 
muş bir insan için git· 
menin, gelmenin bir fev· 
keladeliği yoktur. Her 
hangi bir vaziyette, o, 
yalnız kendine tama· 
men mal ettiği fikirle
rile meşguldür. 

Bu cümle, bilyllk Hallakirı ka. 
rakterize etmek itibarile ne müke
mmel bir belaırat fade ediyordu! Fil. 
vaki onun için "ıriderken .... yoktu. 

Y anlız kendi fikirleri, her giln birini 
tahakkuk aahasına isal ettitl mem
lekete ait fikir ve emelleri mevcuttu. 

Bu esnada Gazi hazretlerinin 
indiklerini haber verdiler. Reiıicüm• 
bur hazretleri, yanlarında Bat· 
vekil lımet paşa hazretleri, Mecliı 
reisi Kllzım pata h zretleri, vekiller 

Gazi hazretleri koyu renk bir 
elbiıe ve ırri bir pardesü ıriymiş
lerdi. 

Söğlltlüniln arkı tarafında ayak
ta duruyorlar ve liırara içerek re
fakatlerinde bulunan Mecllı re!ı! 

ve Ba9vekll patalar haıeratile ıö· 
rüşllyorlardı. 

Şehirde yağmurlu olan hava de
nizde bulutlu bir ıonbahar ırü
nünün bütün ııüzelliğini anedi
yor ve İstanbul, ıemt ıemt, 
Haydarpaşaya doğru yol alan Sö
götlüden, muhtelif parçalar halinde 
enfe1 manzaralar ırösteriyordu. Gazi 

Seliaıiyenin önllnden ııeçerken 
ıelim topları atıldı ve bu eanada 
Sötütlünlln yanından ıreçen Kadı· 
köy vapurunun balkı "Yaşa,, diye 
bağırarak tiddetle alkıtladılar ve 
Gazi hazretleri kendilerine, ellerini 
1&1lamak ıuretile ıelim ve muka• 
helede bulundular. 

[Mabadi üçüncü 1&yfamızda) 

ismet Paş Hz. 
Ba,vekil İımet Paşa Hazretle· 

ri dişlerinin tedavisi için dahil 
10 gün kadar şehrimizde kala· 

1 

caklar ve müteakiben Ankaraya 
hareket edeceklerdir. 

Maonye ve11<non ctüırıı gıeocın 

Saracoğlu Şükrü Bey lzmir 
beyanatını teyit ediyorlar! 

--- --------
ŞÜKRÜ BEY GÜLCEMALOE 

Maliye vekili Saracotlu Ş~k_rü 
beyefendi bir kaç haftadanberı il· 

tirahatta bulunduklan Gölcllkten 
avdette lzmire uğramışlar v_e .orada 
bir iki gün kalarak muhtelıf ışlerle 
meşırul olmutlar ve evelki a-il11 
"Gülcemal,, vapuru ila hareket .-e 
dün aaat 11 de tehrimize muvau• 
lat etmitlerdir. Saracotlu Şükrü 
Beyefendi rıhtımda bir çok zevat 
tarafından karttlanmıt ve doğru 
Saraya ırlderek Gazi Hazretlerine 
arz . tazimat eylemlıtlr. 

Şllkrü Bey on ııOn kadar 9ehrl· 
mlzde kalacak v" müteakiben An• 
karaya hareket edecektir. 

Kendiılle ırörüttlltümllz Sarac• 
otlu Şükrü Beyefendi lzmir ıraı•· 
zetelerine vaki olan ve evvelki 
ııünkü nuıhamıza naklettij"imiz be• 
yanatlarını teyit etmitler ve ırayri 
mllbadillere ıllr'atle bonolar veri· 
lecetini ve Anadoludaki Yunan 
emlakln!n mllzayedeye konulma11nı 

tek•ar etmitlerdlr. 

Alx-LES· BAINS 
•Figaro. gibi kibar gazete

lerin okuyucuları ' meıhur 
kaplıcaların zev~u. tafıııı hak· 
kında verilen tafsılatı okurken 
ağızlarının ıalyaıı akar: "Dün 
gece "Vichy,, de falan prenı 
ve p;enıe• ıu • kadar ki~illk 
mutantan bir ıı:ıyafet verdı ... ,, 
Evvelsi akşam falan hint raca· 
aı "Evian,,da şöyle bir eğlence 
te'rtıp etti ... ,, ,Yarın filen acem 
fehzadeıl, doıtlarını ve ~avet· 
lilerini"Prideı • Leı • Baıos,.de 
hayali bir ıark gecesinin aihri 
füsunu içinde yaşatacak ... ,, 

yolum bu şehirlerden biri
ne, "Aix-Les-Bains,, e uğradı. 

Gazetelerin fU prens ve 
prenıeılerini, kont ve kont~s· 
lerini raca ve şehzadelerıni 
yakırı'dan görebildim. Haıyetl 
Bu vahi şifa kaynakları kena
rında, dünyanın bütün .ze?gin 
sakatlarını, buruşuk ıhtıyar
larını romatizmalılarını kol
tuk değnek.lerile, küçük ara· 
balarile, 18rgılarile ve haıta 
bakıcılarile toplanmış buldum. 
Süılü içme yerleri etrafın~a 
ıabahtan akşama ~adar İ?gı
liz acuzler!, Amerıkan müte
kaitleri, İspanyol bunakları, 
billur fuıkıyelerdeıı akan ale
lAde bir suyu bardak bardak 
içiyor gazinoların orkestrala
rı can~IZ havalarla bu BU dolu 
ti!fkin karınlara beyhude neşe 
vermeğe çalışıyor ... 

Aix • Les . Bainı de yaprıtklı 
böyiik ağaçların dallarından 
caddelere ve meyda~lara _dö
kfllen gölge bana !>ır ahıret 
alacalığı hissini verdı. Hastane
leri andıran büyilk otellerde 
pehriz yemekleri ... 
Mezarlııı andıran bahçelerde 

l. b in baıı-durgun, üşünce ı, ezg 
talar!... • k' 

BHtalık, ihdyarlık v~ çır ıo 
liiin maddi uıanzar•larıle d?l!1 
ofao bu yerde euynn ne 1~81~1 

olabilir ? İhtiyara: bakan ~h~
yar, hastaya bakaa haıta, çı~kı· 
ne bakan çirkin, son oefe11ni, 

Sabahleyin daha nat 10 da Ali· 
ve H., vekili Sadi Rıza b~yle bera· 
İ>er aju ceza mahkemeli ıalonu· 
nun önllnde dolaııyordu. 

Sadi Rıı:a B. bir aralık ~av.a~ın 
ve adliye koridorlarının ıerınlitın· 
den bahıettl. Aliye H. : 

_ Yavaf yavat buraya da alıt· 
tık dedi. 

Saat 10,S ta yaklaııyordu. k 
Aliye H. dava1ına 9ahit olara 

davet edilenler birer birer koridor• 
da ııörllnmete batladılar. Bunl~r 
ara1ında bilba11a Madam Mannı· 
lfİn valideıi Madam Diruhi, ııene 
Madam Mannifin zevci M. Kevork, 
poliı memuru Lütfi efendi ıröze çar• 
pıyordu. Dava ile alakadar o~anlar 
dlln için mahkemeye ırelmeli mu· 
karrer olan M. Berkeri aramakta 
!dilene de M. Berker meydanda 
yoktu. Biraz ıonra ~!iye H: mahke· 
meye çağırıldı ve ııırdi. Alıye han'.· 
mn ırirmeaini müteakıp mllbaşır 
ıahitleri birer birer çağırdı. 

Yukarıda uydığımız zevattan 
batka Sinem, Yazmacıyan, madam 
Sürpik, Yuıuf Ziya ve Arif efendi-
ler çatrıldılar. 

Bir aralık müayü Berker de ça• 
ğrıldı. Fakat gelmediği anlaşıldı. 

Şahitlerden madam Sürpi.k, mah· 
kemeden çıkbktan sonra hır arka· 
datımıza, hidiıede olan malümatını 
ve Madam Mannitin yaralanın.alinı 
mllteakip1 kendiılni, eczaneye ır~~ü· 
rdlltllnü ıöylemittır. Madam kr
pik, bu itte iımi ıreçen M. Ber er 
hakkında da: 

- " iki ırenç kadının araoına 
kundatı ıoktu, timdi ıeyriııe bakıyor, 
demittir. 

Bir aaate yakın devam eden mu• 
bakemeyi mütakip Aliye H. mah
k e aalonundan çıkmııtır. 

em Aliye H. refakatinde avokatı,bir 
akraba11 ve Kocaeli meb'uıu avokıt 
Selahattin B.Ier bulundutu halde 

Adliye önünden bir otumobille hare
ket etmltlerdir. 5 teşrini evele talik 
edilen ırelecek muhakemede M.Ber· 
ker ibzaren bulundurulacakbr. 

hüzün içinde vermeğe mahkılm· 
dur. 

Her ne şekilde olursa ?bun 
insıın çirkinliği zehirlı;_rm ~n 
katilidir. Bu zehri ~ozlerıle 
içenıer için hiç bir membaın 
tifası yoktur. 

Ahmet HAŞIM 

ÖLEN BAŞPAPAS VASIL YOS Ef. 

P · tkbanede dün 18 metropolit• 
&rı ( •L 

ten 13 il toplanarak ö en patrı .. 
V aeilyoı efendinın cenaze meraal• 

• ·n ne ıuretle tertip edlleceil 
mını . 
ve yeni patrik intlbababnın ıbzara• 
tı etrafında ırörüımütlerdir, 

Hronika davası 
nakzedildi 

Neşrettiti "lzmir felaketi. nam• 
lı bir tefrikada "Aviyotera. kelim· 
esi kullanarak Türklllte bıkaret 
ettiğinden dolayı 3 ıene a§ır hapı~ 
mahkum edilen Hıronika gazeteli 
mea'ul müdürü Me Eleni hakkındaki 

t 'ıce na· bu mahkumiyet kararı emyı • 
kzedilmitür. Mahkeme yeniden go· 
rlllecektir. 

Evkaf yeni bir 
şekle girecek 

Ankara, 3o. _ Eski evkafın su-

ti . daresi irin kanunu medeal-
re ı • fık • 
nln tatbikat kısmına nıuva yenı 

bir kanun hazırlanmaktadır. 
Hazırlanan kanunda evkaf lda

reıinin ıslahı, evkaf nıuamelitınıa 
mOtehass11 zevat tarafından ida• 
re1i derpiş edilmektedir. Bı!ı ka· 
nundan sonra evkaf yeni bir ıekle 
girecektir. 



Heır gün blır mc!.':> 11 
... 

IRAK vE V iSI 
Milletler cemiyetini11 son lçtima

ında Britanya batnlr.lli Mr. Mac 
Donald şu nıilhlm sözleri ı5ylemiçtlr: 

*Yanı b ~ımızda ea ·i medeniyeti 
felsefesi, dinleri, ;.-fanı he mümtaz 
bir ilem var. Bu Alem yalnız grabın 
imtiyazı zannoluna11 maddi kuvetten 
aabrumdu. Daima uykuda 1andığı· 
mıı Şark uyanıyor, ve kendia!ne 
a.111! muamele edilmeai limm gel-
4iği hakkında bir fikir ediniyor. 
Şarka bunu Öğ'reter. biıiı. Ve Şark 
lıugün bunu 'bize bahrlatıyor. Biz o 
, ~ IC"llc:e hürriyet.ı.f'rini temin etme-

ı;~;z. Batınfardanhri takdi• ett ğimiz 1 
lı..ırıiyeti onlardrn eıirgenıek bir 
luifran olur. l:>u mılletlere i•tiklal
lerini temin e.memekte biiyük bir 
harp tehlükesi var. Daha fazla be
klemek, hUrriyeti i"t~meye istemeye 
vermek, bıı hu•uıta cesaretsizlik 
etmelıt, husumetlerin . birikmesine 
badl olmak bizı istikbalde bir ul
timalum karşısında bulu durur. 
Karanlık bir a-ecenin zevaline ıahit 
olacak bir tulü'u haz.,!amalıyu. E
ter bu meı'eleyi •aktlnde ba'le
deraek ıulha hizmet etmiş oluruz. 
Bütün bu düşman milletl~r mütte
fikimiz ol r .• 

Bu ıözieri düae kadar müatevli 
bir devletin baıvekili değil, ancnk 
bir feylesof aöyl•ye bilirdi. Amele 
fırkaaıaın bu cesareti takdire aeıa
.. ır. Geçen kabine Mısır ile müza. 
kereye 1iri4emlyordu. Amele hGkO
zaetl lae lmkiaın müaaaderl dere
eeala .. e ileri gitti. Eter avım ka
maruıada ıauhafazakirlar pek ku
netll elmeaalardı Mac Donald el
lıetft dalwı hilı' olurdu. latiklile ka
.. .-- -- fraka geliyor. Irak, 
tı.dl, .,,,_. milltakildir. Yalnız 

laıı:ıt .. e ba cle•letin ancak 1932de 
MWeder e-iyetine girmesini ter· 
•iç a<ieeelt. 

I• toplanıtanda l111iltere, Mil
letler ce•iyetıH, 1927 de olııa
J.aı.. •aada muahedesinden v zge
çeeetiıoi ra••- bildirdi, Buadaa 
aoara, laer iid memleket, Mtaır mu 
U.dal tekliade bir lttifakname lıİı
zalayacaklardır. 

Demek oluyor ld f.gilterenin 
mllala•- aiJaaetlnde bir yen.ilik 
tebariz eML u ... taayalım ki btl 
.ı,a..U. iuiıml aiklerl olmıkla 
.,,..,.bef mali n iktiııadi ıeb ;ılul 

tle var4or. Bu • dalar palıalıya O· 

tw-uyuı, ve iapterade yergiler pek 
;p(lkııektJr (fert hqaaa -•de 180 

tiltk lirası ). işsiz amelenin ıdkta .. 
ela beş n ilyonu çok geçiyor; ahali
den k rki.. bir·ne: ,,..··1~t ha.,;n,..!0 n
d en muntazam cadaka verilmekte. 

Iraklılar suriyelilerden daha ta
lihli. F ransada müstemlekele. e bir 
biıriyet veriimeain:o teınayill bile 
V<'ktur. Suriye lraktan daha ileri 
olduğu balc!e vaıııı ona hiçbir aevı 
i•tiklali layık görmüyor. 

itiraf ecl.,riz : mandanın kalk
ması ile yerine ittifak muahedesi 
geçecek, lısırlıı Irak gene ingilız:n 
gölg si alhııda bulJ acak. Lakin 
bu ikinc; eziyet her halde ehven
dir. Araplar milli bır ink~afın ça
r !erini claha kolay bulurlar; yabancı 
:.kerin tahakkümü oltını:la kalmaz

lar; iş erlnı bildikJ.,ri gibi görürler, 
mcst-li ırklarından olmıyaa u11surlan!1 
:nemleke leriM küme halinde gelip 
yerleşmelu.ne kartı gelebilirler. 
S· ıiye b;,ınıı muvaffak olamadı ve 
Fransa, ıneml ketin bir:lğini kıra
cak mi' tarda e~meniyi Halep ve 
Şam vl!Aye !erine yerleştirdi. 

Hanciye nazın iken, Baifour Fi
li.tini bir yahuıli yurdu haline ko-
ymaf:a teşebb!lsle turfa etti. 1 

Mandater değil de müttefik bir 
devlet dahili ı,ıere bu kadar bur
nunu ıokamaz. 

Arap alem.i için yeni bir devir 
başlıyor demel.tir. ln,allah Filistin 
de M11ır ve lr:ak gibi yan kurtu
lur. En korktuğum Surİ)enin iatik
balidir. 

Arap llemi deyip tc geçIRcyia. 
lspany. dan lrenın cenubuna kadar 
uzanan Afrika! ve Asiyai bu kişver 
ıneaaha ltiban ile muazzamdır. Şu 
Glkd ri ihtiva eder: 

Fas, Cezair, Tunuı, Garp Trab
ulusu, Binga:ı.i, Mısır, Mısır Sudanı, 

Ye .a, Aatr, Ade:ı, Haı.iramut, Ne
cil, Umman, Mukat, Hicaz, Şerla, 
Filistia, Suriye, Irak ve lrakl-aceın. 
Akdenizin b!itün cenubu, bıitün ,ap 
deaiııi, kıamen Hiot denizi. Yalnız 

l'thdeti haiz bu ülkeler biri birine 
blti~k olmakla beraber pek az 
ıneakundur: Elli milyon i11aan. 

Arap ilemhdc yenilik ve mil
llyet har..&..,ti baş gösteriyorsa da 
lt•nun inkitafı içia bir u aaraaa 
U.zımdır; çllnkll arap diyarları aevi· 
ye itibari ile hlrl birinden çok far
kiıJı •. 

Yirmincl asır arap inkılabına 
da ı bit olacaktır. 

caıaı Nuri 

MaaıırBfçe 

~alı ıK DA l\1, ı<·rİ !İP'' 11, 1<129 ' 
---_..;,=_ ==-- ~-

Şehir I-Ic. berleri 

( __ E __ rn_a_n_e_tt_e_) 
Yeni oktrlıva 

tarifesi 
Cemiyeti Umumiye! belediye dün 

aabah toplandı. BugunJen itibaren 
tatbik e~lecek yeni güıarük tarife
ıine Eı.zaraa idare cncü111eniace 
tadil eclilen Oktrova uifeılai mÜ· 
ıakere ve kabul etti. Eskiden güm- ı' 
r~ğ'ün rayiç k.ımında dahil emtaa 
uzerind n g rük re•minın yüzde 
oa nisb tinde duhuliye reami alm• 
makta idi. Bu madde aynen iple a 
edilm ·şiir. 

Eı.ki tari!~de eldi~enieri adi ve 
ala olmak iizre ik!ye aynlmakta ve 
birinciainin ki1011uudan on ikinclı:
nin kilo nda,n 120 kuruı duhuliye 
resıni al nıyerdu. Yeni tariiede eldi
venler lııt edllaıi,oe de okfru· 
vanın tezyidine imi.in olmadığın· 

d~n kiloıu tevhiden on kuruşa İn• 
llir!!m;~tir. 

E.kl "uhuliye tarlfeain de po•
tal .. rda ıki kısım idi. 

Bu da zal'Uri ol~rık birleştirilnıl, 
ve reami 2S kuruş t; uiııden teabit 
edilmi,tir. ipekli kuma; ~"a ait fasıl
lardan yeni gll"1 tı: tarifesinde 
eaaılı tadilat ) av ;cııı:ı c:h le encü
ıııtnin büUln ıpekt:Jere a t resn,in 
tevhidile kilosundan SO kuruş resim 
alınması hakkındaki knrıırı da ka· 
bul edildi ..• Kadın şapk•la• nın !:e
her adedind~n on kuru!i resim a: 1-

maaı kararlaştı-·ı 1 · ı •• 
Madenlere gelince, bunlar üçe 

takıim edilerek cevherine 2, killçe· 
10 mamuiihna 20 para reaim vaz
edildi. 

Afatı muıikly~c!en alınacak re· 
sim de gümrük tarifesine tevfikan 
kilo ilzerinden alınn' aaı kararlaıtı· 

rıldı. 

Dolu p!ikların beherinden 15, 
botlarıı:dan S kuru~ duhuliye reı• 

'iıi alınacaktır. Şemaiyel <rİn beher 
adedine 10 kuruş resim vazedil
mittir. 

Ü6kiidar. Beykoz yolu 
- Ü.küdar-lleykoz ceddealnfo Çu
bukluya kadar lntaatı bitınlıtir. 
ı\nc~k Çubukluda bazı lıinai..nn 
lıtimliiki ile caddenin ikmaline za. 

r11ret ızeriildilğünden emaaet iıtlm• 
lak utuanıeleılne bu gllnlerde bat· 
layeeaktıır. 

Beykou kadar uzaaacak olan 
cadde bu ıene llkbaltara kadar ta
mamlaaacaktır. 

iktisat 
meclisi 

( TDcea_ıı:_ettL) 
Tütünlerimiz aley

All ilfllsaı meclisi hinde propaganda 
raoor hazırllJIOr. ~lcaret Odası tütünciller encü-

- menı bugün öğleden sonra içtima 

Ali iktiıal meclisi azaaından bir 
yrup bu hafta ıonunda Bursaya mü· 
teveccihcn harel.et edecoektlr. ':v
velce de yazdığ'ımız veçhile Ali ikti
sat mecliai azaıından yedi kltilik 
bir grub bundan evvel karadeniz 
sahillerini ve Trakyayı tetkik et
mitler ve bir takım notlar almıt· 
lardır. Bu seferki aeyat.atta da Buraa 
ve havalisi tetkik edilecektir. Bu 
tetkikatta Bunanın 1'1ıntaka itiba
rile sanayle mi, yokaa ziraata mı 
elverişli olacagı anlaıılmı, buluna· 
caktır. Ali ikti•at mecliainin bu ye· 
di kişilik h.,yeti yaphkları seyahat 
hakkında bir rapor ihzarına başla
mışlardı~. Rapor birkaç noktadan 
şayanı dikkat buauaatı ihtiva etmlt 
bulunacaktır ki bunların başında 
müstakbel iktisat poltikaaının han
gi mıntakafar itibariyle sanayi mu
hit ve hangi mıntakalann ziraat 
muhiti olacağ'ı da ayrıca mevzu
bahı olacaktır. -
c·aınınnsaırllaır<dla) 

Konyada fabrika 
Mü•k rat inhiaan müdür muavi

ni Hüsnü B. 1 kaç rün ıonra Ko
nyaya gidecektır. 

Hüınil B. Konyada ye Eretlide 
}epıfacak fabrikalara alt itlerle 
meıırul olacaktır. 

Şarap mütehas6ısı 
Müskirat inhisar idaresi tara

fından Avrupadan getirilen tarap 
mütahauıaı tetkikatına devam et
mt'k üzere Trakyaya geçmiştir. 

M. F aber Kırklarelinde tetkikat 
yapacaktır. 

, Behçet Beyin tejtişatı 
Tütlln inhisarı Umum Müdürü 

Behçet Bey İzmlrden Mani1aya hare· 
);et allllltUr. --

edecektir. 
Tütüncülerin bu içtimaı Türkiye 

tGtiinlerinin ihracatını teshil ile alA
kadardır. Çünkü bu ıene kemmiyet 
itibarile Türkiye tütünleri Yunanis· 
tan tütünlerinclen azdır. Fakat key
fiyet itibarile tütünlerimi:ı: Yunan 
tütünlerinden iyidir. 

Yunanlılar Türk tıltlln pazarının 
en iyi müşterisi olan Almanyada 
tütünlerimiz aleyhinde propagaLda 
yapmağa batlamışlardır 

au gilnkü içtimada bu husuata 
mevzubaha olacak ve bizim de AI
manyada mui<abil propaganda teş
kilatı yapmakııgımız hakkında mü
nakata cereyan edecekür. 

Dünkü muamele 
Boraada lngiliz firaaı dün 1004 

kurut 30 parsda açılmış ve 1006 ya 
yükselmiştir. Altın Boraa haricinde 
878 den muamele görmüştür. 

Oda heyetinin kararları 
Tlearet ve sanayi oda11 idare 

heyeti dün toplanmı,tır. 

Bu içtimada aınıflarıaı tenzil 
ettiren tacirler ınea' elesile, yerli 
mallann yerli olup olmadıklarının 

taylıol i,ln ekaperler intihabı mev· 
zuubaha olınuştur. 

Bundan ba9ka 16.000 liradan 
fazla kefaletin Ticaret odası hey
eti idaresince taadiki kar.ırlaıtınl
ın14tır. Yeril malların yerli olup ol
madıklarının tayini ticaret odaıın
ca eksper intihabı 9undan ne,et 
etmektedir. Bir takım mDeuatı rea
miyeye bir kıaım müteahhltler gir
dikleri tP.ahhüt dolayiıile yerli malı 
ı!iye ecnebi malı vermektedirler. 
Bu bittabi aşıkar bir hile oldutun
dan bu cihetin önüne geçmek için 
bu ekıper tayini işi mevzu baha 
olmuttur. 

Havadan buz imali 
Havadan kimyevi buz imali hak

kında Emanete vukubulan teklif 
F' ••n,.•~· .... r1~~'"'ifl1).iatir. .,- --' 

Çocuk bahçesi açılıyor 
Gülhane parkında 6 teşri- ov

velde çoeuk bahçeıinin kü~at rea
mi yapılacaktır. 

Beyazıt· Aksaray yolu 

Mani1a Vilayeti ile Akhisar ha
valiside tütün mahsulünü tetkik 
edecek ve mubayaat için lizım ge
(.,n talimatı verecektir. Mubayaat 
Müdürü Nazmi lıey ile tütün müte.• 
haHıaı l..vlçreli M. Perin de bera· 
ber gltmlttir• Laleli caddesinin teui e'1ilmek-

Akhiaardan Bergama, Ayvalığa te olduğ'u malilmdur. Tahsısat bit
ıreçecek, oralarda Ji.zun gelen tat• tlği cihetle bu ameliye yarım kal-
klkatı yaptıktan aonra da Çanak- m_ıı;.tı_r_. __________ _ 

ızmlrd& 

Randevu evleri 
kapatıldı 

Bir muallim vazi-
d ( Maarifte 

fesin en çıkartıldı Ticaret meı,ıebinde 
kaleye ırıdecektır. ( Adi On-ede ) 

Boraovanın tGt'n haatalıldan mü- 17 

cadele merkezi ittihaz edilmesi ka- Jrti"a tahkikatı 
) 

lıımlr ıo:ıeta!erinden : 
Geç•aler4e randevu nleri y;;. 
•• suate•lz de bazı ne,riyat 
1-flı· Bu ae,riyat ehemmiyetle 

dlkkata alınmıt ve ahlik 
Ulı..tı• ............ icap eden ted-
lılıler akn ...... r. Göaterilen faaliye• 

al ~et 11etlcaler verdlt!ai me• ......,.ede •Gtahede eylemekteyiL 
Zait•- daima .. iSyle faal lılr 
vulyeMıa p.elde aıe .. auniyet 
tn..,ı...kteylıı- Diln zührevi em
raz 1ıı:...ı.,-u- atideki kararlor 

veri im ittin 
Tepeektt Ali çavuşua haneaini 

raade.,.,. m ittihaz eylediti anla
td•1" ft Melalıat, Ayşe nam111da 
iki dıa c6rmü methut haiin:lc 
yakalaamıftır, Karııyakada Soj'Uk

k11)'\lda Meeenet aokağ'ında 9 au
marada Çakır Ahmet ve yine o clva· 
•Ôa Ma<lam Mari, haneleriai Hn e u 
et'I ı.aıı.cıe itlettılderiadea yapılan 
tahkikd neticesiade Melahat nanua
da e.-li bir kadınla Hadiye ye Şazi

ment haaımlar eürmüme,Aut halia· 
de yakalaamış ve erkekler firar 
eyleai;•·~. 

B n:adan ba,ka Saçmacı ha
ma"'1ının1 iki çeımeliktt Hacı Mev
lilt ııokatıada lbrahim kerlm••I Sa. 
cflye haaım Jıaaaalain liçer ay aed
dlne ve Dere aokatında bili numa
ralı ka)ıvehanede yakalanan Naz
•İye haaımın muayeaeye aevkine 

n kah..ehane aıhibine ilk clefa ol
duğu i~ln ihtaratta bulunulmaaına, 
Muırlı caddeaınde Antalyalı Kamile 

hanımın ve Karantinada Tilrk otlu 
ıokatında S3 numarada Hacı Hü
ıeyln efendinin hanelerinin üçıor ay 
müddetle ıeddine, umumhaneforin

cle mı;ak-.,aı bul ndurım Şaınlı Me
lei<le gczl.klu K c!riye haneleri. in 
vn br er eu:ı k pa ı.ıııasına karar 
ltriln t r. 

---
T akltbi Hüküaıet "'addealnden 

dört buçuk eene ağır bapoe mah
kum edilerek Adliye Vekıletlnin 

emrile Siverek hapi•haneain gön· 
derilen Kom lıniat bulgaristanh Alo
m et Kaya efendinin ze.vce ... i Hacer 
hanım; Mualliınlik mesleğinden çı
karılmıftır. 

Hacer hanımın nteolekten çıka
nlınaaıaa aebep kendisini• val:tlle 

Türk tebauın.ı reçmek için reaIRI 

muameleye te4ebbilı etmemeıi ve 
el'an Bclgar tebaalı kahmş olıııa
sıdır. 

Hacer hı>nımın ; Kor.ıüniat Ah
met Kaya efendi İIP izdivacına dair 

nüfuz tezkeresinde hiçbir kayıt 
yok isede ayrıca izinname ve reımi 
vardır. 

Hacer hanım; Türk tebaaaına 
reçmek ve muallimllk mesl~ğ'inde 
kalmak irtemişıe de tal:iyPte ıreç 
mek İÇİD eyvef emirde Z(: Y'Cİnin ri .. 
zası olmak l"zımdır. 

Bu muaMdenin U>un •Üreceği 

aalatılmıt Ye açılmış olan ilk mek
tepte yazlfesine ba9l1tmadan mes
lekten çıkarılmıştır. 

Mamafih Hacer hanım Tllrk te
raasına geçtikten aonra ınuallim 

olabilecektir. 

Silivrid~ki 
yangın hasaratı 

Silivriye tabi Celiliye köyü yan· 
21111 hakkındaki iptidai tahkikat 
kısmen ikmal edilmi,tlr. a ... huauı
ta tanzim edilerek vilayete gönde
rilen rapora nazaran yangın eana

aında 3S b! 1 t.!ik e~p. 110 bi.ı 
k'lo hububat ile 24 aamnnlık yan
mııtır. Y angtııın eopnbı zuhuru hıık
l:ında henüz kat'! bir celil eld~ 
ed1 Ie demiştir. 

ula hat 
Ticaret mektebitıia ili kısmın

daki tetkilatı değ'ôştirınek ilzere ik
ti .. t nklletinde bir komisyon teı· 
kil edUınittir. 

Bu komlyon mekte;> ınücıürlyetl 

tarafınclan gönderilen raporlan tet
kik eylemektedir. Mektebin şehben

deıllk ıubesile de Hariciye vekale

ti metıul oloıaktadır. Hariciye ve

kileti bu tubenla den programla· 
rını tetkik etmektedir. 

Şimdiyt kadar mektebin yükaek 

kısmından mezun olanlar ulumu a

li}eniı. lh~iaa• ıubel rine giremiyor
du. Bunun için lise mezunu olmak 
lii.,,md1. 

İktioat vekUeti mektebin yük

aek ticaret kısmını lise beline ko • 

yacakhr. Bu suretle ticaret llseıln

rlen çıkan talebe ihtlaas şubelerine 
dahil olabilecektir. 

Y!ikaek ticMet kısmının liae ol

masını Maaı;f vaklleti talim ve ter
ôiye heyeU tetlı.ik etmektedir. 

Tedrisat başladı 
lıkmekteplerJe bugüııden itiba. 

ren yeni ıene tedrisatına ba9laıımış

br. Ameli hayat mekteplerile liıe

lerde 12 teşrinievvelde tedrisata 
başlanacaktır. 

ilk nıektep kadroları 
bk tedrisat mekteplerine alt 

kadro dün Vilayete tebliğ edllmiı

tir. Kadroda ufak tefek bazı tebed· 

düllit vardır. Bazı muallimler mec

buri tahvile tabi tutulmu9, buılan 
da kendi ~rzularile becayi' edil. 

mi,tir. Bunlardan ba,ka bazı 111Gn. 

halkr de bu aene!d muallim lllek
tepI .1 mezunları tayin edilmı4tir. 

rar laıtırılm ıttır. ""'i 
Mahut lrtııa tahkikatına yedinci 

istintak dairesince devam olunmak

tadır. DGn mevkuflardan Jül ve 

Leon Freakolarla Bosnalı Lutfi B. 
istintak dalraaln• getirilerek yeni
den *dunı9ma. farı icra edilmit ve 
bu *dıorUfD!a.da tekrar tahliyelerini 

talep etmişlrraede reddolunmuştur. 

Cerh~eır 
Memurla 11ıendilci 

·arn~ında 
KaragtimrUkte oturen ttıtun inhi· 

sar idare•i memurlarından Necip 

efendile seyyar mendilci Aptullah 

yekdiğerile münazaa etmişler l'8 bso· 
\arından yaralanmıı!ardır. 

Kavgadan 6onra 
Motörcü namile maruf Laz Ali 

ile deniz bakkalı Mııatafa kavı;a et

nıi~ler neticede Ali @u~talı çakile 

Mu•tafayı üç ye.indeıı tehlikeli sur•t· 
te yaralamı§tır. Ali kaçmış, Mustafa 
da Sen Jorj hastanesine • ldırılmış· 

tır. 

Çakı ile cerh 
Samatyada oturan Recep ile ayaı 

mahallede oturan Todori kavga et· 

ıni~ler, Recep, çakı ile Todoriyi 
yaralamııtır. 

Kayın biraderle enişte 
Şehremininde otunn Ahm11t efen· 

dinin hanesiııe kayın biraderi Bekir 

taarruz ederek tehdit eylediğinden 
yakalanmıştır. 

iki arkadaş ara~ında 
Veznecilerde oturan Talat ve A· 

rif isminde iki kişi kavga etmişler, 
Ali Tal!tı bıçakla ka'ça. ndan yara· 
)ayarak kaçmıştır. 

Kayıkçile kahveci 
Knsımp~şada kayıkçı Suleymanla 

Unkapanında kahveci Mehmet kavga 
etmiıler, Mehmet Süleymanı bıçakla 

a~ır surette yaralamıştır. 

SDırll<at~eır 
15 lira içitı hırsızlık 
Anadolu Hi-arında Lıalı.ıı"" kıı· 

Adliye vekili 
Beyin tefti.ıatı 

Adliye vekili Mahmut Eaat B· 

dünde Adliyeye gelmiş ve 1aat 15 
ıe kadar me~gul olmuttur. 

içtima bugüne 
b?rakıldı 

Muhtelit mübadele komiıyonu 

heyeti umumiye içtimaı bugüne 
tehir edilmlttir. 

Bugünkü içtimada evvelce ver• 

dlğimlz notalarla Yunanlıların ce
vaplan mlizakere edikcektir. 

ltıbesin~ hırsız girmi§ 15 lira parasi· 
le bir terazı çalarak kaçmı~tır. 

KazaıDaır 
Otomobilden atlarken 

OrtaköyJe oturan Kadri Etem 
isminde bir kömür amele•i bindiği 

3156 numaralı kamyondan :;ere at· 
lam•ş. v~ nğ ayağ h,gerlek altında 

kalarak yaralanmı~tır. Yaralı amele 

Senjorj hastahanesine kaldırılmış, Şer 
for de yakalaumışt.r. 

Her günkU 1nesele 
Şoför Nevzadın idare,indeki l· 772 

numarali otomoqil Vefada oturan 10 
)'B~larında Hııseyin çocuğa çarparak 
&ğ:r ıurctte nıecruhiyetine sebebıyet 
vermıştir. Çocuk haoıaneı e kaldırıl· 
nı'tı r. 

vapur --
Bu genç, bu sene yiiı y"': 

baau. Bu münasebetle lıl" 
ıilyada bir sergi kurulmuş. Gaı' 
telerde güzel ve tııtihi ınaIOıııl 
var. Gönül isterdi ki türk ı:ııil~ 
haaaıalar bu hususta bizi de t•0' 

et.inler. 
Evet 1 insan otlu, bütÜll lıl!' 

tında, bir ura gelinceye de~ 
deniz üzerinde kol ve rü~glr 1'"' 
veti ile yürüdü. Buhar maJcinP 
yeni bir feyclir. Fek yakın bir ~fi 
kad~ • harp gemileri bil• kol 1'U' 
veti ile hareket ederdi. Kalyoııl' 
rın makinaaı kllrdkti ve aıra fil 
kürekleri mahkumlar çekerdi. fr~ 
aada küsekçi, hamlacı çok detiloıl 
ve lcıral gllçlük çekermiş. 

Hakimler kırala yarumak içi• 
mücrimlere latlhkakındu fazla Jı& 
rek cezaaı verm"k idet olmu .. ili 
aya mahküm olacaklara ebedif" 

kürek:, Bunun maküıu yar: ıaJı 
kürekçi tedariki için idama li~ 
olanlar da affolunuyor, ebediyall 
küreye veriliyormuş! Fakat bu ıf°ı 
işkence mahkiimlar arasında P .. 
çok telefat verdiğinden Co(berl 
nam vezir Afrikadan ton ton aly1' 

hi getirtmif. Likin verem onlad 
da ailmlş, süpürmllşl Okudutulll 

fıkralara a-öre bir çok tilrk eıiıl 
frı.nsız kalyonlannda inlemif .,. 
telef olmut••• 

Buhar makinaaı bu •ahtetl oro 
tadan kaldırıyor. Şu kadar lıı:i onıı' 

da atetçileri kürek ınahkOmJannd" 
daha müreffeh değil. Bir aralık bll 
çetin it ırene mahir.Omlar& gördO• 
rülmüf. 

Fen huna da çare buldu: Masul 
denilen petrol tortusu ateşçillğ'i Ilır' 
ediyor. Hele infilak motörü İfİ bllr 
bütün kolaylaştırdı. " Diael " ılıtr 

mindeki motör pek az inaana ihtİ' 
yaç gösteriyor. Maki.na adeta keıııll 
kendine iılemekte ... 

Bir harika demek olaa buıı.t 
makinası da ihtiyarladı, modall 
geçiyor. Elektrik uvvetl Ye infilllı 
motorü git gide buharın yerini tıı• 

tuyor. Elyevm bu tarzda pek bil• 
yük gemiler yapılmaktadır. 

ımcıı, Jo.W 4a cıunyayı nayrc«• 
bırakan, tarihin aeyrini dcğiştireıı. 

beşeriyet kadar eski olan kllrclı 
Ye yelkene paydoa deyen buhıl 
makinası olaa olaa daba yirmi bet 
aene ya9ar. O da kürek ve yelkeJI 

gibi tarihe kanşıyor. Direk yelkc• 

nin; baca, buhann alametleri idi. Dl• 
eael makinaaı ile mücehhez geınl• 
!erde bunlar da yok! V apunın ıl• 
ması detitiyor. 

Yirminci aaır buhar devri dej'i l• 

dir. Bu aaır elektirlk ve motörüıı 
buhara galebe çaldıtı tarih bııtıdır• 

c . llıl · 

a lUI ~ ıüı ırıı 

Yeni tarife tatbik 
~diliyor 

Yeni gümrük tarifesi kanununUD 

tatbikına ıuretl muhakka.kada bu• 

gilnden itibaren b&flrnacatı hak• 
kında Maliye vekiletinden dün ıra-· 
rük idaresine tebligat icra edllmll' 
tir. 

Amerika ı muhat" 
rir şerefine ziyafet 

Şark kadınbğ'ı hakkında tetlıİ
kattıı bulunmak üzere bir kaç ,ao 
evvel ~ehrimize gelen Amerikah Jıl. 
Yort Safea ıerefine dün Türk ocJJ• 

ğ'ında bir çay ziyafeti verilmlttİf• 
Ziyafette Türk ocaldan k.ititıl 

umumisi Reşit Saffet Beyle mG11•11• 

ver Tllrk kaı1mlanndan bir IP•ıDI 
hazır bulun uıtur. Ziyafet akf ... 
on dokun kadar samimi bir ıe1'11• 
de 'denm etmlıtır. 

Sırbistanda koınÜ· 
• 

nistlerin faaliyeü 
Belgrat, 30 - Polla, talinıat1Jll 

Ye lizım gelen parayı ecnebi nı•ıll; 
leketlerden alu y~ni bir komiln~., 
grupu meydana çıkarılmııtır. 

d · · ıa.zııll grupun propagan a11 ıçı~ . el• 
gelen parayı ele ıreçirmek ıçın B 
irat timendifer iatalyonunu aoyına• 
(ıı taoavvur etmlt oidutu ıöyleD" 
mektedir. 40 kiti tevkif edilmlı 11

• 

bit komünist tdef .,)muştur, 



U(Ql m 1r1 n~nerı } 

Federasyon 
• • 

nızanıııanıesı 

lrlandanın işsizliğe çare 
vaziyeti gibi bulamıyor 

Ankara, SO - Ankarada spor 
faaliyetlui baılamıştır. idman cemi· 
Jetleri ittifala te,kilabna yeni bir 
tekil vermek için alukadarlar meş
gul olmağa başladılar. F~derasyon 
nizamnamesinin tadili için lstanbulda 
mütchassıslardnn müreltkcp olarak 
teşkil edilen komisyondan başka 
bazı mıntakalardaki alakadarlara da 
bazı projeler haıırlamolan bildiril· 
mistir. 

Bu projeler umumi kongrenin 
toplanmasına kadar ha:ııriauacak 
ve umumi kongrede müzakere 
olunacaktır. idman cemiyetleri u
mumi kongreıi ikinci teşr:ude Aa
kar da toplanacaktır. 

Yeni yapılacak ni:r.amnamed e 
ittifak te kiliibna daha ziyade mer
kez.i bir vaziyet verilecek ve teş
kilahn umumi idareıi merke:r.e alı
nacaktır. F ederaıyonlar birle,tirile
cek ve timdi mevcut 13 federasyon 
yerine az.ası üçer kişiden mürekkep 
olmak üz.ere azami 4 federasyon 
Ailcude (etirilecektir. 

Terbiye enstitüsünde 
Ankara, 30.- Ankara Gazi orta 

muallim mektebi ve terbiye enıti
tüsilniln duhul müsabaka imtihan. 
lan ikmal edilmif tir. Bu imtihana 
dahil olan birçok taşra ve Ankara 
ilk mektep hocalanndan yirmi al
tm muvaffakiyet kaz.anarak mek
tebe girmiflerdir. Yakında tedrisat 
baılayacaktır. ----

vaziyet eli11ıdir 
t1:aniaa, 28 [ Huluıi } - Dün 

.. e.gan yağmurdan ıergilerdeki üzü
mler yine simsiyah oldu. Manisanıa 
bu günkü vaziyeti adeta elindeki 
ıerveti nikpetlerle kaybeden bir 
bedbahtın halinden daha fazla eli· 
mdir. 

Lobdra, 20 [A.A] - KudG.tea 
Dally maile blldlrtldijine göre Fi
listinin •imdlki va:r.iyeti İrlandauın 
b;r ka; sene ev" elki va:ıiyetini çok 
ar.dırmaktadıri Vı.1.:ıa ihtiUll b. tıh• 
nlmıştır, fakat buna mukahıl mt:
miekc-tin heınen her tarl\fıı d-. mün
ferit katil cinayetleri ika olunn:ınlt
tadır. Öldürülen her ynhudiye mu
kabil bir arap öldilrülmektedir. AhM 
alinin aulhpHver kısmı dehşet içiı. 
de yatıyor. Fillatindc bir yahuJi 
bırakmamak için l\raplarm hafi bir 
teşkilat yaptıklarını aösterecek em
areler çoğalmakt;.dır. Gerek deniıc 
gerek knra tnrikile meuılckete gizil 
surette pek çok ıilah ithal olun
maktadır. 

Hükiimet kifi vesaite malik 
olmadığı için bu kaç;.,. ak 1 J;... _ .. ,. cı '1>•" 
onute geçemiyor.Deyli Meyil l u tel-
~!' a ıu satırları ilave etmiştir. 

uteveffa lort Northchiffe sahibi 
fi~~~ bb~zı ~nı7teler vaı;ıtasile Fi-
11 ının ır gun ıkinci lrluada ola-
cağını bundan 7 aene evvel İnrlliı 
m!lletiae. ihtar eylemi,ti. Onua tah
'!'ı~atı tımdi fahakkuk ediyor. Fi
lııtin hakkındaki ıiyasetlmlz. belite-
mehal değiştirilmelidir. Aksi takdir
de başımıza büyük bir beli davet 
edecek.lir. 

Komanistlerle 
müsademe 

Berlin, 29 [A. A.] - Kom\iniıt
lerle bir müsademe vuku ıauimu,. 
tur. Blr kişi ölmüştiir. 

Venizelos aleyh
tarları kazanıyor 

Atina, 30 (A.A] - Sel!nikte ya. 
pılan belediye intihabatında V eolzolos 
aleyhtarı naınzt1t ek&eriyet temin et· 
miştir. 

Mektupçulararasınaa Hize halk fırkası 
Manisa [Husuıi] - Baiıkeair bina Sl 

mektupculuğuna tayin olunan vili- Rize, 30 - Bura halk fırka uıu-
~et!miz mek.tuppı u J:li.. i b~y ma- temedi Mehmet beyin bir eseri hi· 
~h memurıyetine sııtn, yerme ta- mmetl olan halk fırkası binallnın 

yıu olunan Kan mektupçusu Cev- infaab bitmek üzeredir. Cümhuriyet 
det beyin te.srii hareketi Kan vila- bayramında parlak surelte reuni 
Yetine bildirildi. küıadı yapılacatından ıimdiden iı-

-.. tiluarat baılannıtır. 

Mezuniyeı 
Mani1& [Hususi] - jandarma 

al~y kumandanı Nuri, Ağır ceza 
reııi Cevdet beylerin birer, asliye 
Ceza hlkimi Hüseyin Fehmi beyin 
hir buçuk ay mez.uniyet emirleri 
itlmfıtir. 

Sıcaktan soğuğa 
ManiH, 28 (Hususi) - İki gün 

~adar ~er yerde sıcaktan vantila
törler ışletnekte iken dün yağan 
Yatmuru müteakip hava birdenbire 
sertleşti ve ıoğudu. Herkeı odun 
Ye kömür almnta ba9ladı. 

NlelJ'us intihabatı 

Rizede kı§ 
Rize, 30- Burada havalar aerin

ledi civar datlara kar dü,tü. Har
man nıevıimi ınilauibetile köylerde 
hummalı bir harman faaliyeti var. 
Yaylalara kar yağdığı için inekler 
ve koyunlar da avdete baıladı. Bir 
hafta evvel 18 kuru'a satılan mıaınn 
okkası 10 kuruta düttll. Fiatın daha 
pahalllaınıuına intizar eden ıtok 
sahipleri bu ıayri muntaz.ır ıukut
tau zarar etmıt erdir. 

Manisada sıtma 
mücadelesi 

. Ma!'i~a 29 - Sıtma mücadele-
Manisa, 30 - Vilayetimiz. Meb'. ıınde ıatıhdam edilecek sıhhat me-

uıluğuna H ık valilerden Mithat murları için bir kura açılması te-
b~yin namı.etliği ilin olunduktan karrilr etti. 
sonr hey.eti teft çiye derhal faali- Emir gelir geJmez. kurs açıla-
yct geçmiştir. intihabat 4 birinci cak ve talipler dört hafta kursa de-
leşrin cuma günu ynpıl~caktır. Köy- vam "edecekler, ehliyet gösteren-
erde bulunan müntehibisanilere ler mucadel eye alınacaklardır. Mü-

1 cadele laboratuvar fi'~ . 
Y.•zı an davetiyeler derhal kendile- ol B ki b fe l5.ne tayın 
rınc 2önderilmişür. le~:kn vaz~f i ey d

1
e ~ehrimiae ge-

cen baf adı. 

Ziraat bankası binası Poyras fırtınası 
İzmir, 29 ] A.A. J - Ziraat ban-

k~sının Gaz.i bulvarında inta ettir- durdu 
dıti yeni bina bilmek üıredir. Ban- fzmir, 29 [A.AJ - hlrka ü 
kanın k~aaları. yn ında avrupadao denberi devr.m eden poyr .. ırr.n:: 
ge~ecektir. Tefrı\alın hitamını müte- ı;ı durmuştur. Fırbna esnasında bir 
nkıp parlak merasimle reımi kü at balıkçı ıandalının batmıt oldutu 
Yapılacaktır. ~ haber alınmıştır. 

Üziiın bolluğu 
Tekirdat, 29 - Tekirdağda h _ 

valar birdenbire değişti, Soğukl:r 
hıışladı~ından berk s kı,Iık palt • 
larını giydi. Bu sene Tekirdağ : 
havaliısinde çok me zul üzüm v e 
..ı ar-
·ur. ~u scbc_Pten ço miktarda fa• 
'ap ımcl edılecektir. Mliskirat inh·-

'd . d 
1 

sor ı areııan en tnhl iknt yapt 
h 

ım, 

sntı, u u ı:nda t i nlı:ı c!eğ" t• 
'ld' . . • ış ı-

rı ığını. ş rap amıl t'rhıe bir mük • _ 
fat verileceği, yalnız Mercfted b~ •

1 
k e ır 

mı yon il~ şarap ımal cdlieceii 
beynn cdıldı. 

Balkan olimpiyadı 
Atina 29 - Atinada yapılmakta 

oaln Balkan olimpiyat oyunlarının 
ikinci ıünü müHbakaJar 25 bin ... 
yirci huzurunda icra edilmiıtlr. Mü
sobakalann neticeleri şunlardır: 

1500 metro - 4,24 2/5 bulgar 
Gülle atma - 13 m. 56 yunan 
Uz.un atlama - 6 m. 86 yunan 
4><200 - Bayrak. yunan. 1,38 

1600 X 800 X 400 X 200 bayr•k 
yarış, 8 dakika 20 ile Romanya ta
rcf ,ndan kazanılmı!'\tır 

1934 10 "' • kalarının. d 31 -yl032 a~nesi mileaba-
t k . a unanuıtanda icraıı 
e arrilr etmiıtir. 

---Londra, 29 ( A • A ) - M. Mak 
Donald Amerikaya hareketinden 
evvel amele fırkaısı konferansına 
g~nd rdiği bir tcl27afnamede, ka
bınen n p rlamt: toda takip edeceği 
ınea:ai programını bildirml,tir. Bu 
t~lgraHa i~s:1 lik meselesiae kuşı 
~lınacak t~dLirler hakkında hiç bir 
ınıada bulun,n;ıdığı bildiriliyor. 
==-~=-==-=~====:::::::-=;=-:....,.,._ 

Gazi llazretleri 
fllıriaci ı ) fadan mabat] 

Söğiltl , s rıt lG.SO de ve mu -
ıikıı v~ uhhuuı biriken halkın 

Y qa lcr.ltJrİ "'rr.ıuni:a Haydarpaş::&ya 

yanır~b. H ydarpaıadan itibaren 
garın mctb il c kadar bir t:aafta 

meıktcr llleı-, difer tarafta polis ve 
zrıbıtat belccliye mGfTes:eleri bulunu
yor ar lı. B nlarm a•lıtaınnda, va~on-

lar ilı r'nde ve gaım 'nyıınz pen· 
c-erelrhıde, birçok lıalk toplaamıı,ha
bıskhı ul mlıyor ·e"yaşa,var oll,,diye 
bF<"jır yordu. Garm methallnden 

nlbıı7wne bd<ır olan kıaı111da, ısra 

Ue bir a keri klt'a, mluilc~,bahriye 
naudku Eıınaf cemiyetlerile diğer 

cuaiyetlude.'I münbılutp aralar, 
ÜOHet, Vilô)et, Fırka erktm, Vlli
yet ve btled!ye ıneclili anlım, Ct'• 

k&n1 ••k~t"lye, meh'uslar selim ve 
ilıt:irutt '\'1t2iyedhade duruyorlardı. 

Gad iıuı"4:Uorl u ze:"·ahıl arre
l•nncbı neçer~k bnılannı edtinı
laclı\ıitllD ve baulannın ell•rini eıi::
hk bın ıııunıa huwai vagonlanna b:-
adller. Bu snadn, )'aularuıda ken
diltırine ruf kat edea Dahiliye Ve
ldit Şilkrfı ~aya beyefendi ve nuya
verl~i '-uh•mıyordu. Gaıl hazretleri 
te~yle gf:luılerln hepıtini birdeu ka-

vı &yeu IJJ;nltefit ve beşq bir bakı
şla iltif.ı& bvlunuyorlardı. 

•atla .W Mulıldclin hey 
kol oı-da llumaatlaaı Şiikril Naili v~ 
fırka m_üfettifi Hal,kı Şiaa1i pafa
Jar Gau hazretleriui şehir namına 
Koca Eli hududuna kadar teşyi et
me~ nr.~e huıusi trene rakip oldulu. 
Bır dakika ıonra,Gazi haz.retlerinio 

arlr.a Hhanhtında ve ayakta bulun· 
dukiuı buıuıi varoalarının Sarı de
llllr pat s.aklıjlaı kapadılar ve bir 
aa eo.nra, tren orada toplu bulunan 
zevatHı candan ıeli1aet temenolleri 
ve ıeli• ve ihtiramlan arasında 
hareket etti. 

Arıkarada sevinç 
Ankara, 30 - Gazi Hı. nin 

te,rifleri şayi olduğu için Ankara
yı büyük bir sevinç ahaı,tır. 

Ankara ,yarın 1aat onda bü
ytlk ~aziaine kavu,acaktır. Gaa:i 
Hz. ilUn hueketleri ani olduğundan 

ve mii,arüaileyh hazretleri esueıa 
m~r af yapılmuını arzu etmedik-
1 ennden istikbal hazırlıklan yapıl· 
mamıtbr. 

Kalbi ve samimi olan istikbalin 
daba kıymetli olacağı tabiidir. 

Vali Nevzat B. viliyet namına 
Gazi Hz. ni ir;tikbal için Eakişehre 
gidecektir. 

Son yai'an yağmurlar dolayııile 
Ankara istasyon caddeıinin tevsii 
ameliyesi bitmediğinden bugün hu
mmalı bir faaliyetle çalıtılıyor. 

Çankıtyada inşaata bu rece de 
devam edilecektir. Civar G1tıiııin 
ıereflne mükemmel surette elek
trikle teDTİr edilecektir. 

• • • 
lıtanbul, 30 [A.AJ _ Reiıicüm-

hur haz.retleri refakatlerinde Dahili
ye vekili meb'ualardan Kılıç Ali 
Recep Zühtü, Nuri, Hasan Cavl; 
beylerle kltibi umumi Tevfik 

R 
, ıer-

yaTer üıuhi beyler ve maiyeti . 
erkA ld en 
h an~ 0 uj'u hal~e eaat on yedide 
k uıuaı trenle Haydarpaıadan An. 

K
araya hareket buyurmu9lar lırnet 
Azını p 1 h ' ' . aşa ar azaratı i.e fehri-

mızde bulunan v k'll Vill e ı er meb'uılar 
yet, Emanet, Fırka erk A ·ı 

k i l anı ı e 
aa er r cal tarafınd i 
ve Vali, Kolordu kauro ıtdaıyonda 
F k 

man anı iJc 
ır a müfettit1 taraftnd ·ı~ 

h\iduduna le dıır teı:yi oaln vı ~yet 
d T 

Y unmuşıar-
ır. ren hareket ederk k . en aı u 

ve polıı milfrez.eleri tarafıııd an re•· 
mi selam ifa olunmu ve yirmi 
pare top atılmııtır. 

Cama O O~ ehri -,. 
St ·g~ı- a 

• ..., • 6, ,,, 
ıecıgıı ı.. ı ,~a-

S:lltnhle}in, <talı gazeten· i 
okumadan, hizmet~~ ~b:e bi:- mt' 

ktup getirir. Snzişli bir kitabeti 
yazılmı bu satırlarda, alil bi 
zevceden, aç çocuklardan babu 
dilnıekle ve si1.den, ıizin lıerkec 
çe malum olan insaniyet ve mü· 
rüvvetiniz.den muavenet beklen· 
mektedir. 

sumiyetin sükunu rahati içinde 
uyumağa gidiyorum.,, - Lucile.,, 

Yazan : Henri ROBERT 

17'4 ıeneal Nisanının be ine mil· 
sadlf yerminalin 10 uncu günü idi. 
Baharın ilk parla~ günlerinden 
biri idi. Akşamın ziyadar sükuneti 
ıokatın haşin velveleıi ile elim bir 
teat teşkil ediyordu. Göya milletin, 

revfni temsil etmek üze. e komite tara
fından tutulmuş bir takım vicdansız. 
alçnklarci mürekkep bir ıürü, Dan-
tonun arab'1ıını takip ediyor, mah· 
kur;ı!arn ağızla .na relen hakaret
lerde bulunuyo lardı. 

Son dakikaya kada safJil ka
lan Camille (Kamil), zavallı Camille 
de hakaretlerine ceYap vererek on
ları iknaa ça!ışıyordu. 

-Millet, ı;eni aldatıyorlar, Kurban 
e,.ilen ı;e.ııin b&e!it!ll r::-, do~t!a!' ndır. 
Sami 89 da hfüorJyct için ıilah 
bftşına ben çağırdım 1 Cümhuriyet 
lehinde ilk çığlığı ben kopardım 1 
Beaiın cinayetim, yegane cinnyetim 
göz yaşı dökmüf olmaktır. 

Hitabet gayretinin hı:ıı ile ~Jm
letini parça parça ctmi;ti. 

Danton: 
- Ral at dur, dedi, ve bu alçağı 

hıra 1 
Robespierre (robespier) in evinin 

önür.d n geçerl{en Deım:oulinı (de
mulen) yumru~un sallayarak bay· 
kırdı: 

- K tfllerim bcmlen ı.o1'ra ya-
t aınayr. raı:l 

G~_. ..,tinin önüne gelince Danton 
kendinden evvel idam edilecek olan 
H~rault de Sechelles (hero dö ı:ıeşcl) 
le kucald;ş.nak i•te.di. Ccllit mani 

olchı. 
Duton: 
- Sersem ! dedi. Kesildikten 

ıonra kafalarımızın da sepetin için· 
de kucaklaşmasına mani olııc k 
mınn? 

p .. .er. ouliaeı(Demulen)e gelince 
o, lllmt:aen e"1.•el, mahıı:un Te tiyat
rovari bir tavurla haykırdı: 

-H6rriyetin ilk havvariıi itte 
böyle 6lüri 

O ölilrken b~çare Lucile (Luıil) 
de, kocasıaı kurtarmak için jeneral 
Dfılonfa air.li tertibat almakla ittiham 
edilmiıti. Fourter - Tinville (fueik 
tenvil ) i öldürtmek, veliahdi tahta 
çıkarmak n kocaıını lhtilil mah
k,•uinln elindea almak için halkı 
kıyama teıvik ettiti söyleniyordu. 

Onu 111ahvetmek için bu kada
nııa lüzum yoktu. Dillon, sabık Pa

ria peıkoposu Gobel, Akıl mezhebi
nin sabık Papa'ıı müddeiumumi 

Chaumctte (tomet) birkaç hafta evvel 
giyotindea aeçen Herbertin kansı 
ile t6Coaclergerie,, de buluştular. 

Topu birden ayni zamanda lhtiM 
IAl ıaahkeaıeıine sevkedildiler. Lu-

eile Daımoulins (lüıil demulen) ıülcu
netle cevap verdi ve kendini daha 
ıiyade preaılp namına mOdafaa 

etti; çGnkü ölmeği canü gönillden 
istiyordu. 

Hakkındaki hükmü işittiği u
man ıevinçle batırdı : 

- Demek birkaç saat sonra 
aevrm Camille ( kamil ) ime tekrar 
kavu acağını 1 

Sonra annesine, eaf ve derin 
bir heyecan ifade eden fU .ade sa
brları ya:r.dı: 

" Bonauar, ıevgill anneciğim ! 
Göz.ürnden bir damla yaş akh: bu 
ıP.nin içindir. Masumiycti:ı ıükiinu 

rahatı içinde uyumağa gidiyorum.,, 
" Lucille " 

idam ıebpuı karşısında ıilku
netini ihlil etmedi ve henüz yirmi 
dürt yqına basmamıı olan bu na
rin yapılı san,ın çocuk hpkı bir 
ro•alı kadın gibi öldü. 

Bu suretle hayatta birlbirini çok 
sevnıit olan bu samimi ve pür ih
tizaz ruhlu iki gen~ mahluku ölüm 
ayni ltkencede btrlettirdi. 

• • • 

Tahakkuku adimnlimkb umu
mi bir saadetin serabına kapılıp, 
inangan halkı tehlikeli hulyaaının 
peşinde koşturduğu zaman babasına 
yazdığı mc mektuplardaki şairane 
heyecanı hatırlıyor musunuz? 

O zaman " Hürriyet, Müsavat, 
Uhuvvet ,, kelimelerinde, beşerin 
bütün sefaletine çare.az olacak, 
izbrabını çektiği her türlü içtimai 
derdi iyi edecek sihirli bir fazilet 
tevehhüm edılıyordu. 

Mıl et kendi l.endini idare etle 
refah ve s2adeti içın arbk hiçbir 
miini kalmıyacak ve hür, musavi ve 

kedet ınsanlnr, da'mli r .. him ve ı•ilf· 
fik ol •• n guler ) fi:r.lü t~bintın sine· 
s:nde, zevk "e ş nli;ı; içınde kucnk· 
laş cnk zannediliyordu. 

Sı•nun için ne lazımdı? 
O kndı:ır az bir şey ki ••• 
•• Yalnız bir günlük anarsi!" 
Bu sözü bizzat Camille Desmou-

lins söylcmi"ti. 
(Bitmedi) 

Alma1ı;'a -Fransa 
mukareneti 

Bandonviller, 29 (A.AJ M. Pain
levc, Frans .. nın Almanya ile bir 
mukarenet tesisi imkanına miiteallik 
iaüıakarattan dolıyı hiç bir endişe 
hisaetmiyecejini ve bu mühim me
selenin mil '•rFe edilm~kte olduf"u 
encümenlerde mareşal Petain'in 
mevcudJyeti biH'iln zihinleri tatmin 
edecek mahiyetle olduğunu alSyli
yerek deıalıtir ki; "Biz. her türlil 
tecavüz fikrini reddederiz. Fakat 
hudutta her türln tehlikelerin mün· 
defi olmasını temine azmettik. 

* • • 

Kapıdan çıkarken, ıiyah, Um 
lime bir Ç' rşaf içinde apsaıı bir 
) üz. canlı bir fada gibi yolunı • 
zu ke er! 

- Allah rızası için! •• 
Çeşme h8fında, testisi kın1mı~ 

bir çocuk, en usta aktörleri ağ· 
latncak bir mm affokiyetle bıçkı· 
ra hıçkıra ağl11maktadır. 

Köşede, cılız bir keuç, 11eka 
kolunu ucundan haıılı deri p r· 
ç11ları bribi sarka:ı ıki parmağını 
sallıyarak si?:den merhamet bek· 
ler .. 

Köprünün üstü bir dilençı 

sergi idir: ı,ıe, ihtiyar bir a 
con zamanda tese'ül ile ticn t 
mezcetmiş, toplu ipe . ata 
dileniyor.. işte, eemer teni 
tfinde siyah gözleri bir k& 
yumşaklığile bakan yanşak 
H bir mze: 

- Paşşaciğim, Allah tath ca· 
nını ba.ıışlasın, Alah seTgilin· 
den yır.rn~ .. ı?:ı!.. 

Diye diller dökerek Pefhahle 
.takılıyor .. 

1ıte, ~·üzfi ıakahodaıı ye eab· 
lı kardan dah" beyaz, 14pb ka· 
nununa r.sflmcn ar l e ıiyea 
nebi 1nlt1 lı bir ihtiyar, yed& 
içinde mürakabeye dalmıt-. 

İ te, dik l Mkışh, zorba kılıklı 
hir topal, herkesi vazifeye dant 
t:di1or: 

- Efendi, fakiri ıeçmc..-
V c nihayet, işte göğiü baft&D

başa nişanlarla dolu, soo ym ıte· 
nenin bütün harplerinde• u& 
çıkmış canlı bir tarih, !'izi, ;eçen. 
asrın ına,'ernsından bakan sön 
na.zarlarla tiilzüyor. 

Faknt, hi>r yolcunun ylre&/• 
bu sefalet nı~ nzaralsrına kaı :ı 
kanıkenmı~tn·. Ziı a, hepimiz bil • 
rlz ki, lstanbulun lıaktkt faklı• 
)eri bu dfJencUer de4i1dlr. 

vusu1 zıya 

Muazzam nüma· 
yişler yapılacak 

Londra, 30 [A.A] - Nevyorktaa 
Daily maile bildinldifine g8r• P· 
rek bu tehirde ve /uek Vaahhaı· 
tonda M. Macdonaf şerefine bü1ük 
ve parlak merasim yapılacaktır. Mu· 
mail~in lehine halk tar afı:ıadu 
muazzam nünıayişler vukuuna iatl· 
zar olunuyor. 

~ımuınıııııııırnıuı ııııımmııııı ıııııınııumııı:mnmıunu "I 
: ~ V<elillD I 
= = 

~tefrilf amlzi 
~ Tarihi tefrıkamızbir 1 

Kat0n e<a ıra ır i kaç güne kadar bite- i 
Akvam meclisine f€ ceği için okuyucuıa- i 

Faris, 29 (A.A] - M. Painleve, 
BadonviJler tehrlae Iejyoa doııör 
nftanını tevdi elmlttir. MıanıaiI ... }·b, 
Franaanıa ıuih davasındaki hidem•· 
tından ye M. Briand tarafından 
mu ... rraı:ıe bir surette takip edilen 
muslıhane siyasetten bnhıederek 
bu noktai nazardan hiç bir mem• 
leketia Franıadan ziyade teslihatını 
tahdide karar vermit Te Franaanın 
askeri hizmeti 12 ay tenzil eylemiş 
oldu~unu beyan etmittir. lttihu 
edilmiş olan tedbirler, hiç bir su
retle Fran&&nın emnü ıelimeüni 
ihlil etmemiıtir. Rifte ~·e Suriyede 
aük'1n ve aaayiıini temia edilmit 
olması buna delildir. M. Painleve, 
1930 ıeneainden evvel hudutlara 
ait techizat iılerlnin eaas itibariyle 
ikmal edil•iı olaıatını ilive et· 
mittir. 

• • • ~ rımıza yeni ve çok=: 
gıdeceklerını :-:: meral ... h hiı·: ~ 

bize bildirecekler! ~ Zabtt:e ! 
- :rom:rıl == 

---~- = E 
Atina, 29 - Yunan hükumeti, g; lıazır)aoıağa başladık.= 

Türk notasına. birkaç gün zarfın~• ~ Aoıerikalı Polis hafiyesi ~ 
cevap verecektir. Cevapta Yuaanıs- :::: h'l · b · = 
tanın Türkiye ile itilaf arzusunda ::= Smit n yem lr macera· : 
olduğu bey. n edildikten soara: = sanı anlatan: ~ 
0 Henila muallik bulunan meı'elele· E A i 
rin daha fazla uzamamaıı ve bu n n an1 n :1 
mes'elelerden mütevellit sui tefeh- Jl'> i 

hümlerin vehamet kesbetmemeai için • • 'i 
Cemiyeti akvamın muaveneti talep cınayetı i 
edileceti bildirilece~r. • . - f 

Yunanistan Cemıyetı Akvama. - ı' • d k' b b • . d - - smın e • u roman, -za ı1a 
nihayet 15 tefrinia~ıye ka ar mu- - · roman lan yaıı:makla İftihar et-
racaat edece~ ve Tur~-Yunan mü- = miş ln~li:z. mueUiflerınden ff. 
zakerabna aıt u:ıun. bır muhtırayı T. 1. ~cott un şaheseri adde· 
notosına leffedec ktır. = dilmektedir 

Yuııan hükumeti muhtırada, mü- - ' N 
zakerenin neden iıakıtaa uğradığını, ;;; A.NN ANI 
Türkiyenln ihtilaflı menilin heyeti § Ci NA Y"E Ti 
umumlyeılnin hakeme tevdlini red- El 

Onlan vuran bu adalet.iz hüküm 
ve aiizel a.tk roınanlarmı giyotinin 
kanı içinde bitiren caniyane zulüm 
lrartııında teeesür ye infial duymak 
lhnıı relditlnde hiç fÜpbe yok. 

dettiğini izah edecek, ihtilafın hal- = Pek yakında "'İkdam. sil· 
ledilmemeııinin bütün yakın şark için ~ tunlaranda intişara başlı-
tehllke teıkil edecetl beyan oluna- - yacaktır. Taharri wemuru 

Ancak mu'eleniD bir de ibretn
miı: ciheti vardır. 

Filhakika ihtilllln ıanld bütün 
felaefeıi toplanıp CamUle Desmou
llnı'ln hayatına caıab b1r halde ak
aetmlttir. 

cakbr. 
2 

Smithin dahiyane bir me· 
Cemiyeti Akvam kAtibi umumi- = baretle e8rarına nllf uz et

l~ği ;unaniıtanın Rotasını T6rkiye- § tiği bu bari ulide macera :.;..::1 

ye bıldırecektir. ~ nın okuvncalanmızı 
Tü k y , 

1 
. • ;;::;romanı • 

r - unan meı e eıının kinu· e • dd ti aUik aiiaıır ve 'ÇOk 
nu •anld toplanacak olan Cemiye· ! §1 e e . . 
ti Akvam mecliıine arzedilmesi muh- lJl"maull f"dE'<'eğcınm eınlz. 

meldir, lll'JI 1 • 1 1 it 'lll' ulUU llılfl!lllJIHllllllllllllUr 



Nasrettin Hoca! 
Hoca Nasrettin haşaş yutup hama· 
Qta gitmeğe ve serhoşluk nasıl olur 

tecrübe etmeğe karar verdi 
- 18 - . • ~ 

Kemaletti..a Şikrü 

NASRETTiN HOCA SARHOŞ HAMAMDAN ÇIKJYOR 

Jerbofluk, yani insani sersem 
edici içki ve aalre iptili11 çok eoki 
umanlardanberi meYcuttur. Afyon 
(ibl maddeler ve buna benzeyen 
ıeyler belki inıanın cemiyet haya· 
bnda toplu olarak yaıamııta baş la
dıtı ilk devlrlerdenberi mevcuttur. 
Ştırelıt• tarihiııin eski olduğımu 
blllyoruz. ispirtoyu ise dokuzuncu 
aaırda ilk defa Araplar ke9fettikle
riıai lıU kitapta okumuştum. 

Blaaenaleyh bu müteaddit ser
hof edlel vasıtalarla Nasrettin ho
canın J•fadığı devrin adamları da 
kHdill!l'ml ıehirliyorlardı. 

Dinin menetllği bu haram içki, 
taa11up hialerinin çok kuvvetli za
manına möaadif o devirde bile 
bu memnulyete, bu Allah yasağı· 
na karp gelebilecek kadar kuv· 
vetll idi. Düıünün ki bu iptiladan 
o devrin kocaman ıarıklı ha
kimleri, kadıları bile kendilerini ve 
neflılarini kurtaramıyorlardı. Bunun 
en b11riz delili Hoca Nasrettin 
kırda gezerken teoaclüf ettiği bir 
hidlıe dlr. 

Horta köyünün, her türlü kala
balık hayatının fena n muzır ldet• 
lerlnden uzak, aaf muhitinde yafa• 
mlf olan Hoca Nasrettin, daha o 
ıaman ve genç ya91nda içki ne dir, 
aarhotluk ne dir bilmiyordu. Yalnız 
bll•iyor değil, işitmemişti bile. 

Bir ırün, Konyada medreoe ar
kaılatları bir kır gezintiel yaptılar. 
Ak.tam tehre d&ıilyorlardı. Naoret-
1in, botıwnı pek ıevdiği için yol
a. lııo"" yemit toplayarak bir az 
pNıle kaldı. 

Arkada4lan çoktan ıehre gel
mi4Jerdi. 

Hoca, geç ve yalnız kaldığını 

Jilrilnce baamak üzere olan akşa· 
ının alaca karanlığı içinde adım· 

lannı ııklafbrdı. Fakat yolu ıaşırdı 
ve bir bata düştü. 

Batın içinden yol ararken ayağı 
bir ciıme takıldı. Eğildi. baktı, ka
vuklu, cübbeli bir adam, kendiıin
ılen ıreçmlf yatıyor. 

Bu adam o ırün bağında içerek 
aerhoş olan Ye ıızan Konya kadısı 
idi. 

Tabii Nurettin tanımıyordu ve 
Kadıyı ölmllı bir adam ıandı. Bir 
fatiha okuyup ıreçecekti. Fakat Ka
dının arka11ndaki güzel umur 
kiirklü cilbbe hoşuna gitti. 

- Herif ya ölmüş ya ölecek. 
Soua bu canım cübbe kim bilir 
kime nuip olacak; iyiıi mi ben ala
yım bol bol dua ederim. 

dedi ve ıızmıı olan kadı efen
dinin arkasından oamur kürklü cü
bbeyi al•p ve 11rtına geçirip med
reoeye geldi. 

Kadı, ayıldığı zaman arkasında 
ki cübbenin olmadıjiını görünce 
hiddetlendi. Fakat kime n ne diye
bilirdi ki? Ç;ı.r naçar cübbeıi~ şe. 
hre aydet etti ve adamlarına da 
11kı sıkı tenbihledi: 

- Benim aamur kürklü cübbe
mi aptut alırken bıraktığım yer
den biri aşırmıf. Çarşıda kimin ar· 
kasında görürseniz alıp getiri:ı. 

Kadı efendinin adamları çar~ı

da dola~ırlarken, arkasında aamur 
kürk, koilar;nı kabarta kabarta do
laı;an Nasrettini yakalayınca heman 
tutup ne olduğunu anhımadan dogru 

1 

kadı efendinin huzuruna götürdüler. 
Kadı, mııhkemede idi arkasında 

kendi kürkü ve cübbesi ile getirilen 
Nurettin! gorunce önünde ki iti 
bırakıp hiddetle ve adeta bağırır 
gibi ıordu: 

- Molla! Arkandaki o cübbe 
senin ırl? Nasrettin, hiç şaşırmadan, 
çok tabii bir ıesle cevap verdi: 

- Hayır. 
- Nerede buldun? Kimden al-

din? Kendi malın olmayan b;r feyi 
nasıl &ırtına giyiyorsun. Çıkarın şu

ı:.un arkaıından cübbeyi. 
Kadı nın bu emri üzerin adam

lar Nasretticin arkasından cübbeyi 
çı karmağa hazırlanırlarken Hoca: 

- Durun. diye b'ljiırc!ı. Kadı 
efendinin ıualine cevap vereyim de 
cübbeyi öyle çıkarın. 

- Ne ceYap verecekıin? 
- Bana sırtımdaki samur kö.r .. 

kü nerede buldujiumu ıormadınızmı? 
- Evet. 
- Dün akşam geç vakit kırdan 

gelirken bir bağ içinde kendinden 
ıreçmi9 yerde yatan bir adam gör
dlim. işte bu kürk o adamın arka
ıın<la idi. 

Kadı, işin ucunun kendine doku· 
nacağ'ını anlayınca Nasrettinin der· 
hal sözünü kesti : 

- Anlaşıldı, dedi. Sefih ve ıer
hoş bir adamın cübbeai imiş. İyi 
ettin de aldın, kendi malın imiı gibi 
güle güle giy. 

Hoca mahkemeden ıevinerek 
cıktıktan ıonra arkadaşlRrının yanı

na gitti. Ve meı'eleyi anlatarak 
sordu: 

- Kadının söylediği iki kelime
yi anladım. Ötekini anlamadım. 
Sefih ve ıerhoş dedi. Sefih maltım. 
Fakat serhoş diye bu memlekette 
neye derler. 

Medrese arkadaşlan Naırettinin 
bu cahi]liğine güldüler ve onunla 
alay için: 

- Serhoşluk hoı bir şeydir. 
dediler. 

- Nasıl olur? 
- Aktardan bir az haşaş alır 

yutarsın, sonra da hamama girip 
terlersin. İşte o zaman ıerhotluk 
naoıl olur görüraün dediler. 

Nasrettinin, daim ' bilmedijii 
ıeyleri öjirenmek adeti . Jduğu için 
heman ertesi günü arkadaılerının 
tavsiyeıi Üzerine haşaş yutup ha. 
mana gitmeie ve ıerho9luk nasıl 
olur tecrübe elmeie karar verdi. 

!Bitmedi] 

Avusturyada dahili 
harp! 

Viyana, 29 [A.A] - Heimwehern
ler tarafından dün öğleden ıonra 
tertip edilmiş olan numayişler aşajiı 
Avuıturyanın en büyük dört vili
yetinde sükun içinde cereyan etmiş
tir. Polis, yalnız Modling de müda· 
hele mecburiyetinde kalmış ve ora• 
da 20 kişi tevkif edilmitdr. Soıyal 
demokratlar.n içtimaları da keza 
ıükiln içinde geçmiştir. 

• • • 
Viyana, 30 [A.A) - Heinatsch

utz ve Schutzbund namlarındaki te
şkilat menıuplarile milli ıoıyaliıt
ler dün gece çarpışmışlardır. Bir 
kaç yaralı vardır. 

Çövö ~fivfiyö 
~ök.eır 

" Çhaınpı elyıcı ,, de ağır ağır 
yürüyorken arkamdan kıvrık bir 
buton sapının omuzuma takılıp 
beni geriye doğru çektiğini hisıet
tinı. Arkama döndüğüm zaman iki 
metre boyu ile Jean Badinet'nin 
kocaman elini bana doğru uzattığını 
gördüm. 

- Vay koca oğlan sen misin? 
Jean Badinet'yi görmiyeli çok 

olmu9tu. O zamandanberi çok de. 
titmiş, üstü başı çok düzelmiş, ben
zine kan, haline neşe ve şetaretle 
beraber bir kibarlık gelmişti. Halü 
hatır ıoruştuktan sonra : 

- Gel, dedi, şurada biraz otu
ralım laf atanzl 

Jean Badinet ile yolda yürürken 
konuşmak çok muz'iç bir şeydir. 
Evin blrincl katında bulunan bir 
adamla sokaktan konuşmağa ben
zer. Kendimi bu zahmetten kurtar
mak için teklifi kabul ettim. Bera
ber putacı dükkanlarından birine 
girdik. 

Jean Badinet bermutat bastonla 
maıanın mermerine hızlı hızlı vura
rak garşonu çağırdı. 

- Een dondurma yiyeceğim .. 
Tabii sen de dondurma yersin .• 

- Benim b;raz hafif nezlem var 
da .. 

Jean Badinet bu itirazıma hiç 
ehemmiyet vermed,.n garsona: 

- Beye de dondurm:ı ... dedi. 
Sonra bana dönerek: 
- Azizim... dedi. Çivi çiviyi 

söker. 

- İyi amma, ya beni ıökerıe ? 
- Hayır çivi çiviyi söker ... Has-

ta oldun mu sa1'ın bu düsturdan ~aş. 
ma ... Ben daima böyle yapıyorum ... 
Hatta sana istersen bir de misalini 
anlatayım ..• 

Jean Badinet birşey anlatın•· 
dan 1uramaz, onun bu halini bil· 
dlğim için : 

- Durduğun kabahat 1 dedim. 
- Bizim amcayı bilmem tanır 

mıaın? 

- Hayır ... 
- Ha .. Öyle ise tanı.. benim 

amcam, ıenin anlıyacajiın babamın 
kardeşi.. Altmış dört yaşında turp 
~bi ihtiyar. Malilm eaki toprak ... 
Adamcağız o yaşa gelmiş, hastalık 
nedir bilmiyor, yegine zevki kendi 
kafadarları ile ak93m kahvede top· 
)anıp tavla atmaktır. 

Geçenlerde bir aktam yine 
tavla başına oturmuılar. Amcam 
hiliifımutat üıtüıte dört parti kayb· 
etmiş. Fena halde köpürmüı ufak 
tertip bir kavgadan sonra ka· 
pıyı çekıp sokağa fırlamı ... tabii 
o hiddet içinde divarda aaılı duran 
pardöıüyü almak giymek kimin 
hatnna gelir. O gece de hava ina· 
nadına ıoğuk... Hasılı efendim am
ca eve gidinceye kadar mükemmel 
soğuk alıt. 

Ertesi ııün kendi•ini görmeğe 
gitmiştim, Yorgan döşek yatıyor ... 
Hekim çağırttık. Bir çok ilaçlar 
verdi. Daha ertesi gün geldiğim 
zaman yatajiın ucunda duran ma
sanın üzeri bir eczane tezgihına 

dönmüştü. 

Amcam iyileşcce~ine gittikçe 
fenala~ıyordu. Her ökıürüşünde ya
tagın somyası gıcırdıyor, odanın 

camları aarıılıyor. Baktım olacak 
gibi değil, .. 

- Amca.. dedim. Bu böyle ol
maz, ateşiniz pek fazla. Eğer hekim
lerin ıöylediklerine bakacak oluraak 
vay haline.. Bak hararetin düşecek 
yerde çofaldı. Atalar sözüdür çivi 
çiviyi ıöker derler, •u iliçlan kal
dıralım. Pencereyi açalım, karfllına 
geçip oturunuz. Bırakınız ıoğuk ha· 
va biraz yüzünüze çarpsın. Eğer bir 
şeyciğiniz kalıraa yiizüme tükürünüz. 

Çivi çiviyi aöker, düıturuna am
camın da aklı yattı. Eusen ilaçlarla 
başı hoş değildi. B.tlkon kapıaını 

açıp kendisini şezlonga, tam rüzga
rın knr ,ısına yatınp çıktım. 

Erksi gün gittiğim zaman söy
ledijiim çıkmış, a:ncamda ne öksü
rük ne de hararetten eıer kalmıştı. 

sin. 

- Yal Demek iyileşti ha ... 
- Y 000 ... Sizle•e ömür vefatetti. 
O kahkaha ile gülerken ben: 
- HayAllah müstehakkını ver-

deyip pastacı dükkanından dı
tu• ~1kbn:a. Je•- Q. ..... u...... ..... "ÇlVl 

çiviyi ıöker,, düıturu tedaviıine bu 
derece kıymet verişinin ve onu her 
önüne gelene bol keıeden tavıiye 
edişinin hikmetinı ıonradan Öğren

dim. 

Frans1Lia• yeni bir filim yaptılar: in bir mazeret. Alman ballıl~ 
Bütün Fransa bu filim~ karşı emperyalizme kurban edilıııİ ~ 

çok büyük bir alaka gösteriyor. İlk başkalarının ihtirası yüzünden 
iraesi Harp malulleri yetim ve dul- dutlarda can veriyorlar. 
lar menfaatına Teşrini.aninin seki- Ortada her iki milletin ins~ 
zinde Pariate olacak. halkı arasında düşmanlık yok· 

Fillm hem tarihi, hem askeri man, en büyük düşman be.tel' 
bir filimdir. ıefil ihtirasıdır. 

Verdun filimine gösterilen bu Eser üç kısımdır, daha do~ 
alaka ne onun tarihi kıymeti üç ( hayal ) den ibarettir. sır' 
nede filimde rol alan ıinema yıldız- hayal: Kuvetl ikinci hayal: Cebııf 
larının şöhretleri içindi. nemi üçüncü hayal: Mukadd• .A 

Verdun bir harp filimi idi. Bunların her birisi birer bar 
Büyük harbin bütün beşeriyet için faaıl teşkil ediyor. 
teşkil etti~ tamir edilmez felaketi Harbin en şiddetli 
en ince teferruatı ile canlandırmak, içinde vatani bir roman 
insanların yene insanlar elinden yaşatılmıştır. 

neler çektijiini göstermek için ya- Birinci kısmında Alaman o~ 
pılmıştı. lan F ransaya ta aruz etmiştir. Ver~ 

Hakiki harp sahneleri, müthiş müdafaa eden 1800 kitiden 80 
bom bardumanlar , hakiki obüoler kalmıştır. 
kelimenin tam manasile ( Harp ) Bir ıabab Alman telırraf ıi 
beyaz perdeye aksettirilmek üzere dünyaya ilin ediyor: Duamonu ııf 
sinema şeridi üzerinde tesbit edil- tetik. 
mişti. Bu haber Fransa efkarı unıuıf 

Siperlerde öldürmek için inun yesini alt üst etti. Duamonun ı1 
:;özleyen askerlerin kendi hayat demek Verdunun ıukutu ve bİİ"'' 
kaygusu içindeki işkenceleri, geri- Fransanın istilaisı demekti, 
lerde dulluk matemi, öksüzliık, ye- Tek bir asker: 
timlik felaketleri bekleyen kadınla- - Hayır diyor, geçemeyecelı1' 
rın, kızların, nişanlıların boyunlarını Eserin ikinci kısmı hakilı•tfl 
büken acılar birer birer ve ayrı ve bir cehsnnemdir. Üçüncü kJl1' 

ayn temıil edilmi~'i. ise Mukaddesatı göıteriyor. 
Verdun ne bir poropaganda fi· Filim harp sahnesi olan Verdund• 

!imidir ne de başka milletlerin iz- harbe bizzat iştirak etmiş olanl•rl' 
zeti nefislerini kıracak bir ınahiyeti beraber yapılmı ştır. JI 
vardı. Almanyada geçen kısımlar , , 

Beşer, hangi millete menıup olu- Alman yada çekilmiş ve işin ır•"(ıl 
na olsun beşerdir. Harpte ölürken emperyalizim aleyhinde olduğu ;çi' 
de ıztırap çekmiştir. Bu itib~rladu· alınanlarla bu filim yapılırken ııın• 
ki Verdun filimi bütün beşeri ıztı- zaheret etmişleadir. 
raplara ittihaf edilmiş bir filimdir. Verdun filminin diğer bir bu•"' 

Siyasi ihtiras kurbanları evveli siyeti de roller ıahıolarda değil, bl" 
bütün fecaatı ile göze çarpıyor. ıerin hiı, ihtiraı, ıztırap ve iş!ıetl' 

Fransızlar \•atanlarını karıı ka- celerini temsil eden ıahaiyetıerd' 
rış müdafaa ediyorlu. Bu onlar İÇ· olmasıdır. 

r
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Talep ve israrı umumi üzerine önümüzdeki PERŞE~IBE akşamı 

;·; A~Rô {f!;6Nlia:MA DA. 
ll iVAN PEJROVIC ne ViYiYAN GiBION 
• n,~ un dehakarane temsilleri 

;~ ÇARIN ELMASI 
Mejier bilivelet vefateden zen· 

gin amcanın yegine varili Jean ' 
(ORLOF) 

: Muazzam ıüper filmi irae edilecektir. 
Badinet imişi 

Nakili: Kamran 
~ 12 kişilik bir Rus Balaylakası ORLOF un şarkılar• ve 
liE melodilerini taganni edecektir. 

ırn~aıırfvaznyetn m Dz 

Bu seneki tütün 
mahsulü, satımı 

%!'."'.~& Tenefüsler eımasında zengin varyete 

OPERA 
Sineması 

İraeıine devam etmekte olciuğu 

' [ Tiyatro, 

· Darülbedayi 
B k saat 21 buçuk~ u a şam yalnız muallinı1°' 

Bu sene tütünlerimizin nefaseti 
piyasaların müsait bir şekilde a
çılmasını ve devamıni temin etmiş
tir. Umumi rekoltenin yüzde sek· 
sen ile doksanı ara.ında ki kısmı 
hemen hemen satılmış gibidir. 
Rekolte on sekiz milyon kilo tah· 
min edildiği halde on beş, on altı 
milyonu geçmiyeceği tahakkuk 
eylemiştir. Kumpanyalar ihtiyaç· 
!arını İzmir mm takasından temin 
edemiyeceklerini anladıklarından 
açık kalan kısımhırını kııpatmak 
üzere Sisam adasına gitmişlerdir. 
Elyevm üç büyük tütün şirketinin 
müdürleri Sisam adasında müba
yaat ile meşgul bulunuyorlar. Geri 
müdürü M. Yantoş de bunlar me· 
yanındadır. 

Milas tütünleri bir buçuk gün 
zarfında kiimilen satılmıştır. Ga
vurköy mıntakasında muameleye 
devam olunuyor. Ancak bu mınta· 
kada bazı köylerin tütünleri çok 
nefis olduğundan verilen fiatları 
sahipleri gayri kafi görmekte ve 
tütünlerini satmak istememekte· 
dir. Bilhassa bir Alman şirketi 

vasi miktarda tütün mübayaa et· 
mek istediği halde mal bulmakta 
müşkilat ç<'ı ndir. Hastalıklı 

küçük bir . . istisna edilirse 
mıntakamızda satılacak pek az tü
tün kalmıştır. 

Yalnız Akhisar mıntakasında 
tütünler bu sene bir az geç hazır· 
!andığından orada daha kuvvetli 
satı~lar yapılamamı§tır. '.\laamafih 

İzmir gazetelerinden: KADININ 
HARBE GİDİŞİ 
ilk sesli flimle muzaffer 
olmakta berdevamdır. 

talebelere. 

Mary Dugan 
3 Perde • 

Temsild~n sonra tr~11 
, mvay temin edıımıŞ/ 

hemen bütün kumpanyaların bek· 
]edikleri son mıntaka burası kal· 
mıştır. Akhisardaki vaziyeti bütün 
mübayaacılar çok yakından takip ffi1 
eylemektedirler. Yalnız bir şirket ~ 
Akhisarda yarım milyon kilo tü
tün mübayaa eylemek üzere hazır· 

lığını yapmıştır. Tütün inhisar 
idaresi de Akhisarda kuvvetli mü
bayaa yapacaktır. Evvelki gün in
hisar başmüdürü Behçet bey refa
katinde lsviçreli tütün miitahas
sısı M. Prin olduğu halde Akhi
sara gitmiştir. Nazmi bey de bugün 
Akhisara hareket eylemiştir. Bina
enaleyh bugünlerde mübayaata 
başlamaları ve bu hareketi bütün 
kumpanyaların takip eyleyerek 
Akhisar tütünlerinin de bir kaç 
gün içerisinde kamilen satılması 

muhtemeldir. Akhisar ti.i.tünleri de 
satıldıktan sonra elde bu sene 
mahsulünden satılacak pek az 
miktarda tütün kalacaktır. 

ıoavetDeır J M. Troçki Şişliye 1 ( 

naklediyor. Fatih Askerlik dairesindeıı: 
1 

Fatih aekerlik dairesine nıerbru 
şubelerde kayıtlı 322, 323 doğuıP ~ 
ve bunlarla muameleye tabi olanlar~ 
celp ve sevkine 15 Teşrinevel 9 D 
tarihinde başlanacaktır. AlakadaraP'r 
mezkür tarihte şubelerine müraca• D 

!arı ve gelmiyenler hakkında k•00 
1 

ahkam ı nı tatbik edileceği ııeşr f 
iliin olunur. 

Bir tütün §irketi bu sene müba
yaatına hiç karışmadığı halde şir· 
ketlerin gene ihtiyaçlarını kapata· 
cak tütün tedarikinde müşkiliita 
tesadüf eylemiş ve civar adalara da 
el uzatmak mecburiyetinde kalmış 
olmaları nazarı dikkat& alınırsa 
geçen seneden elde kalmış tütün· 
Jere de bu sene yeni sene mahsu
lünün kiimilen kapatılmasını mü
taakıp müşteri zuhur eylemesi 
çok büyük bir ihtimal dahilinde 
görülmektedir. Tütün inhisarı ha~ 
müdürü Behçet bey Akhisar mü-

M. Troçki bu yazı Büyükadada, 
izzet Hulonun köşkünde hatıratını 

yazmak ve balık tutmakla geçirmİf• 
tir. 

Troçkinin mesai odaaında bir 
kaç daktilo çalışmaktadır. 

Havalann ıoğuması üzerine Tr
oçki Beyoğluna nakletmek üzere 
Şişli tarafında bir apartımaıı ara
maktadır. Bir kaç güne kadar Bü
yükadadan ayrılacaktır. 

Küçük itil.afın luzumu 
Prag 30 [A.A.] - Berliner tag

blat ırazetesi muhabirine beyanatta 
bulunan M. Mazarick, Avrupanın 
umumi vaziyetinden bahıederek, 
ıulhun menfaati namına kUçllk iti
llfın mevcudiyeti lüzumunu ehem
miyetle kaydetmiştir. 

hayatına nezaret edecek, burada 
işini bitirdikten sonra Bergama, 
Ayvalık ve Çanakkale mıntakala
rına geçecektir. İnhisar idaresi, 
takdirle kaydetmeğe mecburuz ki 
tam zamanında ve yerinde tütün 
mübayaatına iştirak etmiş, müstah
sile müfit olmuş ve diğer mübaya· 
acıları da yıkıcı bir rekabet kar9ı· 
sında bulundurmamı9tır. 

• • • 
lstanbul müddei umumiliğinde;:. 

Istanbulda KadıköyiınJe bulun
1 

ul 
ğu anlaşılan ve fakat adresi Jtleç 

1ıı:· 
olAn Tav§anh müddeiumumi•i Jl,tl a 
nettin beyin derhal vazifesi b~ı~. 
hareket etmesi !uzumu Adliye ,e 
Jetinden bildirilmiştir. 

• • • 
Tıp talebe cemiyetinden: ;;,ıı 

İtalya vapuru 1 Teşrinevel Jan 
gUnü saat 19 da Galata rıbtııı~ 1~111~ 
hareket edeceğinden seyahat9 ıŞ 11t 

edecek arkadaşların mezkur gUn 
8b~' 

15 te Tıp talebe yurdunda hazır blil 
· tle ıe lunmaları !uzumu ehemmıye 

olunur. 

l;ii Londra şehremin ~1• 
Londra, 29 [A. A.] - Sör ~

liam Water-Low, Londra şehreııt 
Ujiine intihap edilmiıtir. 
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.A. tlet:izı:"I=ı birirıci
llkleri ya.pılı.yor 
,, Geçen hafta tehir edilen mııı· 

taka atletizm birincilik müsabaka
ları nihayet cuma günü, hava eğer 
bu ınüsaadesizliğinde devam et

m~zse yapılacaktır. Mevsimin at· 
letık faaliyete gayri muvafık ola
cak derecede gecikmi§ bulunması 
dolayısile bu seneki birinciliklerin 
sönük neticesinden lıaklı olarak 
endişe edilebilir. Çünkü birçok 
atletler birincilik müsabakalarının 
nihayet ağustos içinde icra edile
ceğini tahmin ederek idmanlarını 
ona göre tanzim etmişler, ağustos 
bittiği halde ali.kadar teşekkülün 
harekete geçmediğini görünce at
letizm birinciliklerinin bundan ev
velki senelerde olduğu gibi yapıl
mayrcağına kanaııt keepederek 
faaliyete hitam vermişlerdir. 

Istanbul atletlerinin en iyileri
ne malik olan Galatasaray ekipi
nin mıntaka birinciliklerine girme
meleri ehemmiyetli bir hadiseteş
kil ediyordu. Onun için bu ademi 
iştirakin sebeplerini öğrenmek is

tedik. 

Calatasaray 
Besim bey bize 

atletizm kaptanı 
dediki: 

"- Bizim bu müsaı..akalan. i~
tira.k . etmememizin sebebi gay;t 
basıttır. Herkes bilir ki atletizm 

bir ihtisas işidir. Bilhassa hakem

ler bu hususta en yüksek merte

bede bıılunmalıdırlar. Halbuki 

bu sefer hakem heyeti iyi teşkil 
olu~mamıştır. Mes' ele Şerafettiıı 
~ey'.n bu heyete girmesi buna de· 
lıldır. İşte bu vaziyet 929 mıntaka

birinciliklerini iyi netice verme-
ıneğe mahkum eden sebeplerin en Şeref bey belki iyi bir futbol 
başındadır. hakemidir. Fakat atletizme vuku-

Meml.e~etimize en lazım spor- f 1 b 
!ardan .hırı olan atletizmin uğradı- u 

0 
mayan u zatın olduğu bu mü-

ğı şu ıhnıal, hevesli sporcuların s~bakaya Galatasaray atletleri 
mevcut oluşuna rağmen bu inci· gıremez.,, 
zabı kuvvetlendirmekle muvazzaf Besim beyin bu sözleri üzerine 
olan teşkilatın bu arzuya vurduğu Şerefettin beye müracaat ettik. 

halta darb~~arı 9ok acıklı, çok şa- Mumaileyh diyor ki: 

~d~~. teeısur bır macera teşkil "- Bu haftaki müsabakalarda 

Çalışmak isteyen, memlekete hakem olduğumu hiç bir makam 
b_erşeyd~n çok ve herşeyden fazla bana tebliğ etmedi. 
lazım hır sahada ilerlemek arzu Bu itibarla hakemlik mes' clesi 
eden bir gençlik var. Fakat maal- varit değildir. Maamafih atletizm 
esef bu gençlik her adımında inki- başhakemi Ahmet beyefendiden 

" 

Bcoır~eı 
30 Eyini 929 kambiyo, nukut borsası fiatları 

r= A~ıldı Ka ~a. Aç. if. 
~~~F~-~:ı;:::..ı~~---ı~rr 

Nukut , 

1 lngiliz liraıı 
1 A mrrik• dolar 
20 Yuu.ab drahalt 
1 Almu rayh7 •ark 
1 ATUıııturya filini 
26 Ley Ruınan}·• 
20 Ü•o Bulgar 
1 Frlemek filorin 
20 Fraunz f'raulu 
20 ltolyoo llrotl 
20 ICurun Çek Jılu.-ak 
1 Çırnnetis •Üvly~ 
l Zloti LehitlaG 
20 Dinar Yo~slavya 
20 Br1ç:lka frankt 
1 Peqta hpany •• 
20 JıYit.re frankı 
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ara uğramağa mahkıimdur.Çünki herhangi bir emir telakki edersem 
faaliyeti teksife memur bulunan- bu vazifeyi kabul ederim. 30 Eylal 929 Ticaret 

M. Daltlıvin i.~ 
. ~ 

başında 
Londra, 29 [A.A) - M. Baldwin 

m uhafazakaran fırkssınıU idaresini 
veniden deruhte etmiştir. Muma
ileyh, fırka teşkilatının yeniden ten
sikini düşünmektedir • 

Beş haf tada iş 
Wellington, 30 (A.A] - Başve

kil M, Word ın bütün yeni Zeland 
işsizlerine beş haftada iş temin ede
cek bir planı olduğunu beyan et
mesi büyük dikkat ve alaka uyan
dırmıtbr. M. Word, bu plan hak
kında tafsilat vermemkle beraber 
bunun bir hakkikat olduğunu söy-
lemiştir. 

Anıele fırkası kongresi 
Londra 30 [A. A.) - Amele fır

kası kongresi Brigtan da münakalat 
nazırı M. Morrisson un riyaseti altın
da toplanmıştır. ..:.._ __ _ 

Yunan meclisleri 
Atina, 29 [A. A) - Ayan ve 

meh'u.an mecliılerinin açılması ta
rihi 1 Teşriniıani olarak teıbit edil
miıtir. 

Hırvatların bankası 
Zagrep, 29 [A.Al - Eski Hırvat 

köylü fırkasının mali ihtiyaçlarını 
tomin eden köylü kooperatif ban
kaaı umumi mecliıi, heyecanlı bir 
içtima esnasında bankanın tasviye
ıine karar vermiştir. Hisse senetle
ri hamillerinin raporuna göre ban
kanın matlubatı 20 milyondan iba
ret, zimmeti ise 26 milyona baliğ 

bulunmaktadır. Mezkur raporda 
mühim miktarda mebaliğin yolsuz 
olaHk sarfedilmiş olduğu ilave ed
ilmektedir. 

@ Beynelmilel banka - Paris, 
28, [A.Al - Beynelmilel bankaya ait 
teşkilat ile uğraşacak heyet birinci 
Teşrinin üçUnde Baden şehrinde 
Amerika murahhası !\!. Gackson 
Reynolds'un riyasetinde toplanacaktır. 

j 

(~in yeni bir ihtilfllı 
<loğrıı yiiriiyor 
Londra, 30 [A.A]- Daili mailir 

Çin muhabiri bildiriyor. Çin yeni 
bir ihtilale doğru yürümektedir. 
Memleketin her tarafından gelen ve 
vaziyeti pek gergin gösteren haber. 
ler buna hiç şüphe brakmamaktA· 
dır. Evvelki iıyandan daha pelı 
müthiş olacak olan yeni iıyan ne. 
ticesinde Nankin hükumeti muhak. 
kak inhilal edecek ve Çin bir takım 
manatıka inkısam edecektir. 

Bunlardan her birinin başında 
ancak kendi amalini terviç eden 
birer askeri diktatör bulunacaktır. 
Y anlız geçen ay zarfında reiıi hü· 
kfımet Çankateke karşı üç ıuikast 
vuku bulmuıtur. Memleketin her 
tarafında mumaileyhin aleyhine şid· 
detli beyannameler elden ele do
laşmaktadır. Nankinde bir çok 
kimseler tevkif ve bazı eşhas idam 
olunmuştur. Cenuptan ilerleyip Nan• 
kine son zarbeyi indirmek için bir· 
!eşmek üzere bulunan iki kuvvetli 
düşman ordusunun harekatı hükumet 
mehafili tarafından büyük bır endi. 
şe takip olunmaktadır. 

Memleketlerinin ahvalini pek 
iyi bilen Çinlilere nazaran Nankin 
hükumeti olsa olaa bir iki ay da 
ha yaşayabilecektir. 

Tayare müsabakası 
Sidnay, 30 [A.A] - Son zaman• 

!arda tehir edilmiş olan Atlu ok
yanosu muıabakasına iştira etmit 
olan bütün tayyareler, birinci mer
haleyi katetmişlerdir. Me!bourne a 
doğru yollarına devam eden bu tay• 
yarelerin muhtelif fasılarla oraya 
vasıl olmakta olduklarına dair ha· 
herler gelmektedir. 

Atletiziın musabakası 
Paris, 29 [A.A) - Atletizim mQ

ıabakalarında Fransızlar 69 ıayıya 
karşı 70 sayı ileF enlandiya!ılan maQ'· 
lüp etmiilerdir. 

=~~~_:.---

r~. lı.. p. 

1 

14 11 

!ar bilerek ve ya bilmiyerek manı- A 1 
1 t etizmdeki vukufum halısına Borsası fı'a-tları 

~ ar ihdas ediyorlar. Heveskarları kırıyor, soğutuyorlar. gelince hu hususta menfi bir iddia =.-,.,,...,,,.....,...,,."'"'i~""""...,...~=-... 
Mıntıka birincilik müsabaka- da bulunan Besim beyden ziyade . .\s~ari <\zami 

!arının uğradığı akibet buna bariz bu sahada sahibi seliihiyet oldu- Cinsi 
bir delildir. ğumu ispat ettim zannederim. Be- Bugda yü•de ' b y çavdarlı 

Müsabaka tarihinin çok yakın· sım eyin son Peşte hezimetinden ' umu,.k 

K. 

17 

/ ıı<osii!l Oııabeır 
Almanya· Lehistan - Boırlin, 28 

[A.A) - M. Hermers Almanya ile 1 
Lehistan arasında aktolunacak ticaret 
muahedesi hakkında mUz•ker~ye 
memur murahhas heyet reisliğinden 

istifa etn1iştir. 

Köprüden 
Kadıköyüne 

l -1""[ 
6 15 

Kadıköyndea 

Köprüye 
6 ıs 

7 05 

tarn'ffe o eırl 1 
Köprüden 

Haydarpaşaya 

ı - l'"I 
6 15 

, 
H&ydarpatadaıı 

Köprüye 

6 2q 
7 13 
7 48 
8 25 
8 53 

l 
1(11.ılea 

aştığı şu günlerde çok şayanı dik- evvel kendisine vaki olan ibtarattin Süıııu 
kat bir haber daha alıy·oruz. Gala- buna delildı'r. &rt Dönme 

~as.aray atletleri bu müsabakalara Binaenaleyh bu bahsın artık Serı mohluı 
1 l k ki 

' [ Bulrariatan 
Ş ıra· etınıyece ermış münaka5aya tahammülü kt Ecn•hl 
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iZMİRDEKl KAZA TAHKİKA
TI - Kemeraltı elektrik kazası talı· 
kikatı henüz neticelenmemiştir. Bi
rinci istintakta dünde bu kaza mUna
ıebetile tahkikata devem edilmış ve 
zavallı Nevzadın genç yaşta olümUne 
sebebiyet Hren feci vak'a hakkında 
Hüseyin efendi isminde bir şahsın 
§ahit sıfatile ifadesine müracaat olun
nıuştur. 

Hüseyin efendi; feci vak'anın ol
duğu gün Bebzat efendi ile beraber 
telleri biribirine raptetmekle meşgul
du. 

Bu itibarla mustantıklikte verdi,.,i 
ifade çok ehemmiyetlidir. " 

Haber aldı~ımıza göre elektrik 
şirketi müdüriyeti; müddeiumumilij(in 
kaza tahkikatına ~tfettiği ehemmiyoti 
nazarı dikkate almış ve korkmuş ol· 
malı ki; genç yaşta ölen Bebzadın 
ebe,·e)·nine bir teklifte bulunmuş, 
davad~n yaz aeçerlerse kendilerine 
'k " ı ·ramiye ,·ereceğini bildirmiştir. 

Şahit Hasan efendi vak'anın nasıl 
oldu~unu uzun uzadıya izah etmiştir. 

10 S< 1 O 
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Amsterdam 
Galatada Karaköy hanı 

dairei mahsusa telefon Bey

eğl~ı . 3.71 ~-5 Merkez posta
nesı ıttısalınde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

Kadıköy - Altıyolağzı 

••!•·-·······~·,., ...... .. 
Bu fabrikava konacak olan b . ~k 

t 1 K • b uyu mo ur e . ara ur~n kazasının elektrik 
le tınvırı de kabı! olacaktır. 

Ekıtro 

1 

Birinci yumup.k 

t " S.rt 
ki.ncl 
Fındık kobulr.la 
FınChk içi 

, Sandık boıa1tm• 
kan mı 
Cevia: 
Afiyoıı l\JalaCya 
\'apağı 

Afi yon 
Tiftik 
Olak~ l~ 180 -•••••••••••••••••••••••••••• ! Döyçe Oryant Ban i 

: Tarihi te'sisi 1322 : • • 
: Merkezi idare Berlin : • • : Telefon Beyoğlu 247,248-934, : 
: 985 ve İstanbul 2842,2843 : 
• • : Banka muamelatı : 
• • : ve kasalar icarı : 
• • •••••••••••••••••••••••••••• 

18 Kelloga nişan - Wuhington, 
28 [A.A] - Fransa lıUkumeti M. 
Kello!(a Lojyon donör nişanının hi
riııci rUtbesini ita etmiştir. 

119 Fransada Japon tetkikatı 
Paris, 28 [A.A] - Fransada bulunan 
Japon heyeti Chalon - sur ·Saone'daki 
deniz inşaatı tezgahlarını ziyaret 
etmiştir. 

• Fransada gazeteler - Paria, 29 
[A.AJ - Maliye nazareti sınıf harici
ne çılı:arılmış mllhim mık tarda sililı 
•tokunun emlak ve emval idaresi ta
rafından mUzayede ile ıalılması hak
kındaki kararı tehir etmiştir. ÇUnkü 
bir çok gazeteler bu satıştan tevellut 
edecek tehlikelerden habsile itirazda 
bulunmuşlardır. 

@ Almanyada yeni bir kanun -
Berlin, 28 [A.Al - Gazetelerin neş
riyatına nazaran cumhuriyetin müda· 
faaeı hakkındaki yeni kanunda siyasi 
faaliyetlere matuf maksatlarla bir 
kimsenin hayatını tehdit için her 
hangi bir cemiyete dahil olan, şekil 
ve reisi devlet aleyhinde bulunan 
nazırlara ve Alman bayrağına hah· 
ret eden, halkı cebir ve kuvvet isti
maline teşvik eyleyen kimseler hak
kında hapis cezası tayin olunmuştur. 

* Bir grev bitti - Paris, 28[A.A] 
Posta otomobilleri şoförleri tarafın
dün ilin edilen grev bitmiştir • 

7 05 
7 40 
8 15 
8 40 
9 20 
9 55 

10 25 
11 05 

·11 40 
12 15 
J3 os 
.l3 50 
14 25 
15 15 
ıs 45 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 
19 05 
19 45 
20 30 
21 
22 05 

1 

7 40 
8 10 
8 45 
9 05 ['] 
9 50 
10 25 
11 05 
11 40 
12 15 
13 
13 50 
ıı 35 
15 
16 
16 30 
17 
17 
17 
18 
19 
19 
20 
21 
21 
23 

15 
45 
25 
05 
4S 
20 
05 
28 

i] Sefer yalaıs Cuma. Paur, Çar
,_nba pnleri Haydarpapya utraya 

cakur. 
1 .. ) Se.fcır yalnız Pa1:.arte.•l, ç..,am· 

ba giia.leri Haydarpapya 11i;ray•· 
caktır. 

7 05 
7 40 
7 55 
8 15 
8 52 
9 55 

11 05 
11 40 
12 15 
13 05 
u 25 
15 15 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 [•" 
18 40 
19 05 
19 45 
20 30 
22 05 

9 11 l'l 
9 35 
9 56 

10 35 
ll 13 
ll 48 
12 20 
13 08 
13 58 
144-0 
15 08 
16 08 
17 13 
17 4-0 
18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 08 ("") 

l ... 'J Seferi yapan ,.·aparlar yaba .. 
Per:emhe, Cuauı, Paa•r «ünlerini ta. 
lill>Nl~o a~ Haydarpa,.ya uir•Y•· 
caktır. Ramaaoıu birinci ıee•inden 
Ba,.nmıo .oou.nca ıeceaine kadar h•r 
ıecc Daydarp&f&Y• o&rayacaktır. 

ı~ı Soferl yolnı• Puar, Per,..mbe, 
Cuma ııünlerl Hoydorpapyo ujroya• 
eaktır. Yolnll Roıııuonıa b;ruıat ııü· 
mıüaden Bayramuı .onuncu pnbe 

L. 
kadar her sü.1ı Baydarpafıo op-a7• 

---------··kh-··--·----AdlaDaır taırlfesn 
% 1ZM1Rl. . NÜFUSU - Dun 

Dahiliye vekaletinden vilayete bir 
tahrirat gelmiştir. Bu tahrirat!• Karşı 
yaka, Bornova, liuca, Seydiköy, Ala
çatı, Adagide, E.ki ve Yeni Façalar, 
Dikilı, Paf'a, Barbaros Armutlu 

. Karaburun belediyesi ile fabrika
yı ınha ettıren zat arasında b · · · I unun 
ıçın. ır an aşma )'.•pılmıştır. * HİR MAKINl:ST YA:\D! _ D'· 
yarbekir n~mune .. çıfıliği makinie~ 
lamba ıle hır motoru muayen,. eder
ken ben~ın t~tuşmuş, feryat ederek 
vardım ıstemıye başlamıştır. Etraftan 
yetişenler, biçareyi . saran alevleri 
söndür~tişler, kendısını ha.taneye 
nakletmışlcrsecle ıı;ece ~efat etmiştir 

10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan matla gilnlere 

13 

mahsus adalar battı 
'"'19~--2~1~~-2-3~--2~5~ 

Ç 1 
. • • 

an.dar ı,_ ~ıre,, Bozdagı nahiye ve 
karıyelerının belediye hudutları na
zarı dikkate alınmak suretiyle nüfus 
miktarları ıorulmııştur. 

* YERLİ KUMAŞLAR _ Su
reyya paşa mensucat fabrikası, lzmir 
ticaret odası hu•ıısi surette kışlık 
kumaş numuneleri göndermiştir. 

Ticaret odası lzmirde kuma' ti
caretile meşgul olanlara bir çok 
terzilerin " listesini çıkarmış ve bun
lara da nümune göı•derilmesini fab
rika mUdürlüğUne bildirmiştir. 

) erli kumaşlarla bir kat elbise 
35 liraya çıkmaktad:r. 

* KARABlJRL bA ELEKTRİK 
- Karaburunun :Saıp iskelesinde bir 
'1 " ı.;.,.,.. f.,h,..lk"IA\ ln ~ Pttiri1mokt.,,.4i,. 

* lZ\lİRDE KAYS! FASİT- K;ş. 
la içinden geçen Çobanoğlu Zeki hey 
caddesinde rar fer~iyatına başlanaca
ğını yazmıştık. 

Belediye fen heyeti ile Elektrik 
şirketi mUhendisleri; bu ferşiı·at için 
dün ,bir içtima yapmı şlardır. 

Elektrikli Tramvay şirketi tarafın· 
d.an burada yapılacak tesisat ve fer
~ıyata aıt projeler uzerinde tekrar 
m~za~e~eler olmuş ve projeler tasdik" 
edılmıştır. 

h O~Umtizdeki pazartesi günü hapis 
ane önUndeki kavis için !§zım olan 

k!vrık yayların ib20rına başlanacaktır 
' '· .ı- r ... ,..; ....... t 1.. ı. •. 

Sefer No. 
P endikten kalkıt 
Kartaldan 

" B. adadan 
Heybeliden 
Burgazdan 
Kınalıdan 
Mudadan ,. 
Kadıköyünden " 
Köprive vant 

.. 
• 

Sefer No. 
Köprüden kalkıt 
Kadıköyünden 
Modadan ' 
Kınalıdan " 
Burıazdan 
Heybeliden 
B. adadan 
Kartaldan 
Pendikten 

.. 
.. .. 

2 

1 

6,00 
6,10 
6,25 
6,40 

7,25 

4-
7,44 8,25 

8,35 
8,45 

9,05 
9,20 
9,35 
9,45 

3 

7,10 
7,30 
7,45 

8,30 

6 

9,ı.ı 

-9,50 
10,os 
10,22 
10,30 -

5 

7,00 
7,10 

7 
7,05 
7,20 
7,45 
8,00 
8,15 
8,30 

9 

8,00 

-

11 

9,00 
9,10 
9,25 
9,40 

10,00 
10,10 
10,25 
10,40 

15 

11,30 
11,40 
11,55 
12,10 

17 
lS,00 19,05 
ıs,ıs ı9,20 

14,05 15,45 17,00 18,35 19,50 
14,lS 16,00 17,10 18,45 20,0S 
14,30 16,lS 17,25 19,00 20,20 
14,45 16,30 17,40 19,15 20,35 

16,55 18,0S 
lS,20 21,10 

_.,::8~,o~s~~~9~,1~5~~~8~,S~S~....;;1~0~2~5~...!1~1,~2~5~....:1~2~,S~5~~1~S~,40~~-1~7~,20~~~18~,3~0~.~~~20~~~2~1,~30:--
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

10,15 ı2,oo 13,35 1s,oo 11,00 18,00 18,05 19,00 19,05 20,15 21,45 
10,35 12,20 13,55 

11,05 12,50 14,30 
11,20 13,05 14,45 
11,35 13,20 15,00 
11,50 13,30 lS,16 
12,lS lS,40 
12,30 - lS,55 

15,40 
15,55 
16,10 
16,25 

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

18,45 
19,0f• 
19,15 
19,30 
19,55 
20,10 

19,00 

(") 

19,45 
20,00 
20,15 29,00 

20,10 

21,00 
21,15 
21,30 
21,40 

22,50 
22,SO 

-(") 
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Maliye vekili Sararoğ1u Şükrü Fta maru1 kaldığını ırnreı ... k icap 
~e-y evelki gün vali Kazım PH, ı.·ır- eden t<\ bi üsatta hu' .nmu'?lardı. 

ka mutemedi Salih Ye ticaret oda- lnh;s~r idaresi bu haklı teşebbüsü 
ı katibi umumic:i Turgut beylerle 

1 
derhal nnarı dıkkate almış ve Afo

otomobillerle Kemalpaşa kazasına çatı'da bir depo vücude getirmiş· 
gitmi., orada hağ1arm ve mahsulün tir. Dün bu münasebetle Alaçatı 
uzi}etlerini tetkik etnıiıtir. dan M<'b'uslarımıı.a muhtelif imze-

Armutlu, Sinancilar ve Ulucak larla bir teşekkür telgrafı gelmiş· 
köylerinde alk ile bir arada otu- tir. 

rarak köylünün dertlerini bizzat -~-~-YJ-~-{Y)-~-1-A-©l-O-dinlemiş ve akşam üzeri avdet et- ~ 

mi lerdir. 
Gece Balıribaba'da Türk ocağını 

ziyaret etmiş ve ocak idare heyeti 
kendilerine ikramda bulunmuş ve 
musahabe eylemişlerdir. 

Maliye vekili; ocak azalarından 
bazılarının Türkocağının ihtiyaç
Jarı hııkkındeki özlerini dinlemiş 
ve müzaberette bu unncağmı va

detmiştir. 

Maliye nıemurları 
Maliye memurlarından bir kıs

mı Maliye Vekili Saracoğlu Şükriı 
beye mür caat ederek kendilerine 
peşin maa§ veriJmedığinden b ... his
le ikayet etmişlerdir. 

Maliye memur1snndan mühim 
bir kısmı son teşkilatta ve E) lfılde 
tı:yin edilmişlerdi. 

E} lulde tayin edildiklerinden 
b hslle bu memurların ancak Teş

• • 

-tc--
İt.mir gazetelerinden: 

Belı.A.l;y~11iu ı:t fiallerini ucuz· 
tatmak için bazı tedbirler aldığını 
ve hayvan tüccarlarından biri ile 
enJaştığını } azmıştık. 

Bu nnlaşma dünden itibaren 
et f ıatlerına tesir etmiştir. 

Ka aplar; arktan ucuza et sa
tıl cağını an1a)ınca fiatları düştir
meğe ba~lamışlardır. 

Belediye; et fi~tlarını ucuzlat· 
mnk için tiıccar Caferaki birader· 
lcr ile ıınl1~mıştır. Şehrin on iki 
yerinde, b le lİ) enin göstereceği 
<ltikkanlarda C feraki biraderler 
et attıracaktır. 

rinevvel iptidasında maaş alabile- Caferaki biraderlerin sattmıcn-
~ekleri Defterdarlıkça ileri slirül-

ğı etler umumi eatıştan daima ucuz 
:müş ve Eyliil maaşları verilme- olacaktır. 
mişti. E ğ k l k 

Halbuki memurin kanunu me- n aşa 1 on ·uruş ucuz 0 ac .. 

1 d . h • tır. 
mur maaş arının auna er ayın n·· E f ·ı İk' ]'k · 'd d · · · un şre paşa ı e ıçeşmc 1 te 
ıptı asın a verıleceğmı emret· Bel d" 'k' d "kkt:. d C r d" ı e ıyeııııı ı ı u · ·unm a aıe· 

me .,1te1 .ır. V ,_.1. B "k* t ı raki biraderler okkası \80) kuruş-
u a ıye e&.t ı ey; şı uye e 1 

b
"yük h · . , tan et satmağn bnş amışl:ırdır. 
u e emmı) et vermış ve mes - . . 

80 kuruştan satılan et; 1y1 koyun 
eleyi defterdarlıktan sormuştur. "d" n·11- b 1 . d 
N 

· b . l l k etl ır. ıF>er satış şu e erı e ya-
etice u gün an a~ı nca tır. k d ..ı... kt 

d . k ifle . ın a açuuca ır. 
re ı ooperatı rı Kasaplar ne kadar eti ucuzlatırsa 
Ziraat Bankas1 Umum Müdiri ucuzlatsın Caferaki biraderler da· 

Şükrü bey; Ödemiş hovaliEine git- ima on kuruş noksanına satacak 
mi~ti. Ziraat Bankası İzmir Şubesi ve bu suretle halkın ucuz et yeme
Müdiri lsmatl Hakkı bey de Şükrü si kabil olacaktır. 
heyle beraber gitmişti. Dün avdet 

etmişlerdir. Kimse bulunaınadı 
Çeame ve Urla havalisinde de 

ilk tetkik t yapılmıştır. Şimdi de 
Ödemiş, Tire, Torbalı '-e kuşada
sı h valisinde tetkikat yapılmıştır. 

Müdiri U umi, bey mahsulle
rin vaziyetini ve ayni zamanda 
Kredi Kooperatifleri için icap 
eden şeyleri tetkik etmektedir. 

Kemal paşa kazasının Armutlu 
Ulucak köylerinde, Ôdemi~'in A· 
dııgide nahiyesinde ve Kuşada ın
dn Kredi Kooperatifleri te'sis edil
mi , faaliyete geçilmi~tir. 

V 1i Kazım P§. Adagide Koope
ratifini bizzat açını tır. Kooperatif
lerin faaliyeti ile Maliye Vekili 
Şilkrll bey de alakadar bulun

maktadır. 

Köylümüz; kendisini Faiz he· 
)asından kurtaracak ol n bu mü
esseseleri benim emektedirler. 

Diğer yerlerdede peyderpey 
Kredi kooper tifleri açılacaktır. 

Üzamleri toplatnııyorlar 
Kemalpaşa h8't·alisindeki bağ

ltırda toplanmamı~ daha pek çok 
yaş üzüm vardır. 

Hir müstahsilin verdiği iuhata 
nazarım üzümü toplayıp sergiye 
koymak için yapılan ma raf; satış 
mn~rafmdan daha fazlaya mal ol

maktadır. 
Bu yüzden bazı b ğcılar bağla

rmdııki üzümleri toplamaktan tar· 
fınazar etmişlerdir. 

Alaçatı'da depo 
Geçenlerde Meb'u larımızdan 

Enver, Münür, Knmil, ve Hacı Hü
seyin Beyler Urla rn Çeşme taraf
larmda bir tetkik "C)ahati yapını:.· 
Jar , e Ala çatı ·da İnhi" u idaı e mırı 
Lir Tütün deprıCJu b ı nrnaı ıa ·ın 

daıı dola) ı balkın büyük müşkü· 

Roma 28 - italya balonunun 
mürettebatından l:cıybolanlnrı nra
mak üzre kutup hevaliııincle dolaş n 
ltalyan heyeti hiçbir iz bulamamış 
ve avdete karar vermlçtir. 

Ş ehremanetinden : Köpü 
muhafızları için yapbrılacak 

19 kat elbise açık münakasa
ya konmuştur. Tnliplcrin şart
nan:eyi görmek için her gün 
münnl:~snyo iş!irak için 'hal" 
gUnü olan 21 teşrinievvel 929 
pn.:ı:artesi günü levazım mü
dürlüğüne gclmeieri. 

Ş ehremanetinden: Tephir
hanelerde müstahdem mü-

bahhirlere y8ptınlacak 24 ta
kım elbise ile 24 kaput kap .la 
zarfla münakasaya konmuştur. 
Taliplerin şartname almak için 
her gün lev zım müdürlüğüne 
gelmeleri. Teklif mektupları
nı da ihale günü olan 21 teş
rinievvel 929 pazartesi günü 
saat onbeşe kadar mezkur 
müdürlüğe vermeleri. 

D aire hududu dahilinde pe
rakende kaldırım tamira· 

tının beher metro murabbaı 
vahidi kıyasi işçiliği açık mü
nakasaya konmuştur. Taliple
rin şimdiden daire heyeti f n -
niyesine müracaatla şeraiti 

anlamalnrı ve 21-10-929 tarihi-
ne müsadif pnzartesi günü saat 
15 te Emanet heyeti fenniye· 
sinden rnusaddak ehliyeti fen· 
niye şahadelnamelerini ve 500 
lira dipozito akçesini hamiien 
d ıre encumen.ne m'"rıacaat 
eylen eleri ıl n o'unur. 

II"DA'\J. T"ş·n ,,,11, t<':9 

Teşrinievvel 
ç -Perşen1be giı ü 

yorcı 

Müteha8~'1S Sporcuların ;azı!arı, Tü.Lki re 
Avrupada Spor harcketl~ri, A vcu uk, ava .. 
cılık, Sinen1a, Rom n~ Hkaye, ıkramiyeli 

müsabaka 'v. 8. 

eşya oyun üzeı·inde 
müessir 1 r 

Bütün dftn} da te Um edi ' n b haki atı 
ya mdan görmek ve tecru , etme • is

terseniz, bütün Spor levazımatınızı 

• 
l 

MiLLİ SPOR ticarethanesinden 
tedari ediniz. Futbol, Güreş, 
Beden terbiyesi, İzcili , Es rim, 
Boks 

•• go o 
Ataların bu sözündeki i abeti tssarruf kutularımız kadar kuvvetle 

ispat eden bir şey olmaz. Farıedelim ki bir y 111da bir çocu
ğunuz var bu çocuğunuzun istikbalini temin için lıer gün 

kumbaraya yirmi beş kuruş at ağa karar verdiniz. Her 
gün kumbaraya attığınız bu para bir sene sonunda (90) 
liraya yakın bir yekfına baliğ olur. Çocuğunuz beş 
yaşına geldiği zaman (500) lirası, on yaşına vardıAı 
zaman (1200) lirası, on be ya ında (2000) lirası 

yirmi y&şında (2900) lirası toplanır. Hayata 
atılacak çağda bu her müşkili atlatan bir 

sermaye olur. Derhal Bankamızdan bir 
kumbara alınız ve bu ıünden tezi yok • 

her gün 2.S kuruş arttırmaAa 
başlayın Bu gllia arttırdığınız 

( 25 ) kuruş yarın çocu00 

ğwnuza bir sermaye 
olabilir. 

~ 

1 sıanbul ,.rdüncü icra memurluğundan: J 1 etanbul icra•ından : Emine ve Ane 
Dudyan Yennnt efendinin mütuveffa ı hıınımlarla Nurettin beyin Süleyman 

Yazmacı Agop Kapamacıynn Efendiye i:za· izzet beyden borç ıı dıkJan altı yüz elli 
fetlc, karısı Madam Diruhi Knpamacıyan liraya mukabil merhum olan kasımpa,a 
ve küçük Ara Agop zimmetinde al cıığı da yol değirmeninde şeyh sokağında es-
olan biıı iki yüz yirmi bir lira otuz buçuk ki 2 yeni B numaralı maa bahçe ha· 
kuru~un ma faiı ve maMrifi muhakeme ne kırk beş gün müddetle müuıyedeye 
ve ücreti vekalet temini istifası zımnında vaı olunarak. bedeli mümyede haddi }a. 

Istanbulda Çarşui kelıirdc örUcillerde 59 yıkıncla olmadığından kat'ı ihalrsi icra 
numaralı lıir bap dulı::klnın tamamile, Ba· ktlınmnk üzre müzayedenin bir ay temdi· 
Jatta Kızıl Çavu~ mahallesinde Mescit so- din• karar Hrilip yeniden milz.ayedeye 
kn[;mda rski 4 yeni 6 um.aralı evio dl). vaıolunmu:tur. Hududu: Hulusi B. hane 
rtte bir hi•sesi birinci ihaleleri yapılmak ve bt>Jıçesi, Abdullah, Ahmet Te Nuri beyin 
üzre otuz gün m.ü~detl~ müwyedeye ko: haneleri ve kısnıeo Yusnf ağa vereseeiniıı 
nulmoştur. Çar~ı ıçındekı dfik}c!o n emsalı haue ve bahçesi •e Şeyh aokağıle ıııah· 
gibi eski tanda Toooz, kArgir ,.e tnhmi • tuttur me9ahnaı yiiı kırk doku.ı metre 
nen on bir arşın terbiinde olup, asıl dük- terbiinde arazıclen doksan se iı: metre 
kin dokuz arşın 'e öndeki ma1' Ui :ki hane ve mütı-bakıei bahçedir. Mügtemi· 
arşındır. Hududu: Mehmet efendi • Hacı !Atı ; Bir antre, bir trtşlık sekiz oda [ bı· 
Yusuf efendi, Çarşı duvarı 'e meı.k.Or yol riııi yülı.lü dolııplı digeri kfiçük. bir sandık 
ile mahdut olup, kiracısı M6118himdir. oeusını muhtevidir ] üç helD, dört eof11, 

B:ılr.ttaki 1 nne )&rım kllrgir olup tahminen bir merdiven altı kiler bir mutfak bir 
yüz on altı buçuk terbıiude anadan Te le.uyu bir kömilrlllk ve elektrik tesisatı 
bina 112 arşın üzerine yapılmı~ır. Zemın vardır'. Şeyh eol..ağında ikinci katta bir 
katında çiçekli çinı lintre. tullııi bir odayı, pbne§•n ve lmhçede yedi meyTe ağacı 
kuyuyu, lıe!Ayı havi M lta mutbah. birinci vardır. Hanede Mustafa ef. kiracı ve bir 
katt y k ve dolap ı bir odnyı ve bir kısımdn borçlular sakıııdir fazla malfımat 
sofu, bir heli , 1kir.ci kat birinci kntın 929 · 29-10 dosyadudır. ) uzde be~ zamla 
aynı ol n, li'ir ıahnişin fatladır. İkinci kat taliplerin kıymete mııhııınmınesi olan bin 
çatı oluıı bir koridor ikı oda iki dolap liranıo yütde onu uispetınde pey akçesi· 
ve çinko tar&çııyı havi ve bodrumda kıs - teslimi ~ezrıe etmeleri ve 7 • 11 • 929 
ınurıük vardır. Hududu: Osman bey, Do- tarihinne ısaat 16 ya kadar ıt lci kat'iye· 
mni}e ve Dimitrodan metruk hane bahçe- ıri yapılaca~ı illin olunur 
sile mllhdut , kiracısı yoktur. Balattaki 
hanenin 11ıır.11mı iki bin yuz kırk , çarşı • 
d..ıkı dı..kU. lıın yar. atını§ ıkı lira tt y. 
mt"tlidıı· ltbu ik f!!H menkulu almak 
1 t 'enlerın k 1) metlı-rınn ) \lz e onu n.li. 

betinde pey akçeaıni \e 928. 7490 evrak 
numarasını alarak d.ııreytı gelaıelen ve 
4-11·29 tnr"hıe ae.aı on Uç buçukıan on 
he" · kadar tıirıncı ılıııl~oın yapı ıı ~ı ıJan 
olunur, 

Her nevi muharrik kuvvet tesisatı yapar. 

Isianbul iihalô.1 
QômrlıQlınden 

Marka Maa dara kilo 
2 Saad ık AP 145 Reklam Ye katalolc 
1 Adet 00 8 Otomobil lastiği 
1 Çuval 09 40 Kibrako 
1 Sandıkç.ıl Lj 1 Kahve 
ı Sandık MC 11 Asbestus 
1 • P+C 52 lastik şırınga 
1 n 1\ : 1 c 19 Sardalya 
3 ., 00 201 Fincan 
i ,, R 31 Karbonat da manyezı 
3 • g s 1041 ~00 Fotoğraf kağıdı 
3 • 08 'll 

" 
,, 

10 ,, JH '6 Demir tok 
2 " '· L . 7 Gramafoa tası 
1 " 43510 39 Seldu sinyet 
1 ,, 00 98 pamuk fisto 

Balada muharrer 15 kalem eşya 30-9-929 tarihinden itibaren 
lstanbul ithalat gümrüğü satış anbarında bilmüzayede atılacatı ilin 
olunur. 

s 
RTiP 

30nco ke ide 11 Teşrini avveld dlr. 

iV 
LıRADIR 

• • 

AV 

, 
IC.A: 

:ıo. oo 
15. 00 
, .ooo 
0.00 liralık ikramiyeler ve 
O.Ooo liralık mükafat 

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

35,000 lira isabet eden "19901,, numuah bilet Jıtanbul Bergama, 
Sarıkamış, f:tmir, Zara, Samsunda satılmıtbr. 

1 

lira isabet eden "16614,, numarala bilet bt nbul. Burdur, 
fzmirde aabimı\lbr. • 

18,000 

lira iaahet. eden "802" numaralı bilet Istan ıul, Ankara, 
Mersin, lzmlrde aatılmıttır. 
lira jıabet eden "37lı?S1,, numaralı bilet Istanbul, Edirne 

Korkutei, lzmir, T vaata sat.lmıohr. 

15,000 

12,000 

10,000 lira iaabet edeu "53133,, numarah bilet Ist nb\:11 Anllara, .. 
Tııı!"us, lımlr, Mudur:nuda Htılm ıştır. 
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Gayet taze olarak gelrnişttr. 100 kuruşa kiloluk şişelerde Hasan Ecza büyük tenzilat 

Aslıeıl müna· 
~.ff asa ilBnlari: .................................................... 

Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma J 
komisyonundan: i ... ~~~~ .................................. ~ ......... ~ ............... ~.-· .................... .. 

A nkua merk. ·hı· · · lr. ez ı ıyacı ıçın 600000 kilo saman kapılı urf suretile münakasa)a 
ted' 0;-~etu~. ihalesi 17-teşrinienel·929 tarihine 11 ü~;.ıdif per§cabe ~ünü saat on beş· 

11~ atipleruı pıtııllmeıini komiıyooumuzda görmeleri munakasaya iştirak için de 
Aaır. •ede ~a~h teminatlarile birlikte teklif melı.tuplarıaı yevmi aaatı ihaleden evvel 
eyi~~ ~ılli müdafaa 11bn alama komİS) oııu riyasetine makbuz mul.abilinde teslim 

S urtta G&nan cınrındak.i kıtaatıaihtiyacı olan ekmek ve arpa kapalı zarfla müna
S. U..ya k~•uttur. Jhalesi 7 · :Birinci · te-şrin . 929 ~·arşPmba giinfı saat 15 te 

.ıttta aıken 1&tıa alma lı.omiıyonundı yapılııcııktır. Talıplerin Sıırttaki meık(lr ıı. • 
mıayona muraca.atları. o 

E lazizılielü kıtaatın ihtiyacı .olan ekmek kapalı zarfla milnaka11ava konmu"tur Ih 1 • 
5-b' · · . • .. . n esı 

ınncı tqnn·929 cumartesi güaü Yal 15 te Elıı .. izde ıı.~keri satın alm:ı · . 
ııuada yapllıcakhr. Taliplerin El11iı.deki mr-zkü,. koınhıyona milıacaatları 1l'!}O· 

E niacaaclaki ukeri orta mektebi için h,.rcke fabrikııaı Jachcrt k . d . 1 ,. _ _,:__ h b' 1ı· . umaıın an o çfi 
.._.unı Te er ır aıırah mUteah ıne aıt olmalı: ~artile 450 t '- ha · . . 

13-b' · • · 929 'bi d Erz' d "hal 
1"'ını rıcı elbıse macı t8friD- tarı n c ıncan a ı e )Bpıhnak üzre lllÜn k k 

Tılipierha Eniacudalı:i askeri orta mektep müdüriyetine 1niiraraa~ asaya onm~ttur · 
Tokattaki btut ve müellCS4tın ihtiyacı olan Sığır ve Kovu ::· . k 
m~~,. koamaft11r. ihalesi 2l·birinci teırin·Y29 p u-t;at UnUer; a~h zarfla 

kattalı:ı ubri eatın alaa koırıiıyonundı yapılacaktır. Taliplerin ~nam ~.fa te. To • 
nuanıada görmeleri ve teklifnamelerini Tokattaki mezlı:ılr k . ta eaını komızyo • 
K utamonideki kıtahn ihtiyarı oı~o Sığ•r rti, ıs.de yağı a:ıuııyo~a vermderi. 

• mtmab11ya kftmuttur. ihalesi 21· Birinci te rin ·929 ıı- v .... oduıı kapalı zarfla 
aıde .. keri •bn alma komisyonunda yapılacakt § T 1' 1 yazarteeı aut 15te li.utmo 
aumuzda 16rmeleri ve teklifna-le . . k ı~. a lp enn şıvtnanıelerini komiıvo-

.-.. rını aataıııorııdeki ın kıl k · 2 9 ·eylül·929 pazartesi günü pauırlıkla ')ı 1 d 1 .e~ r oınıs) ona Terrueleri. 
aüdürıyeti emrindeki clir·eı R ı ka e_ e ı ecein ılAn olunan Iatanbul Yoliarna 

görüldftğünden pazarlığı 6-hirinci teşriıı~~r orune ~lıı'.acık kar.ana \erilen fıat bah lı 
edilmiştir. Taliplerin prhıameeini k . pazaıdgunli Nat 14 te }apılmak üır talk 

L omıeyonumuz a gormeler· t · .___. 
mezdlrda komicn.·011umuzda ı.. __ ır b 1 1 

1 ve emınııtUü"ııe zeımtLı 
~J naz u unırıa an. 

ı·!··························· -

1.-i Mik •••••••••••••••••••••••••••••: 
Fuul-fa 433~1 ihale tarihi Gtinii Sııot ekli 
BWPt t3330 3-10.929 Pero:nbe 14 .ıpalı zarf 
Nollut 4S340 t:~929 Cumartesi 14 
Bulgur 60668 710. 9'l9 Pazar 14 • 
Faeulya uı.ıu.o 0 • 929 Pazarteıi 14 • 
Nob uuuuo o-10-929 S.Iı 14 • 

ut 60668 9-10.929 r-~ L 14 Kat .,...pn .. a • • 
a.at ihtiyacı i,in benı:"~hi hali altı Jıalf!m mevıddı iaşe hiz•lar nda Gi. ster'lc 

tanlllet&e ~eri iora edıl kti T r ı · · · . ' " n •e rt ed l ~ r.. ı ·~ erııı prtRameeını koınısyonumuzdan alınalnn 
e,.er lr. u~ e r.uı ı ~lan ~lı.ılde~ı. teınınatlarile teklif mektuplannı ihale "-atı.tind ·n 

oaıayon rıyuetme nrmelerı ıl&n olurıur. c 

F ıncblUıda Kliıı. Kolord~ ~inuınıu Catı tamiri Kap.lı zarf uıulile münakasaya kon· 
lerin IDUfhlr. lha~e~ı 10 tqn~ı eVTel 929 Peroenbe gilnü saat 14 le yapılacaktır. Tali 

yoaU.:-!İ.1h::1 b~1:ı:10 vf ı&r!i::'u~d.e yaaıb olan tek ildeki teminatlarile komı!': 
K ıtaat. i~tiyacı içiıı 42000 kilo arpa pazarlık auretile mubayaa edilecektir. ihaleei l 

ihaı Tqnaı ~nl 929 ealı günii saat Oll betten itibaren yapılacaktır. Taliplerin yevm 
ede koaııyoaumuzda hazır bulunmaları ili olunur· 

C illeti Aak~yece dafatir 111p ~~irilecekttı. ı>-ı.arlıklı ihaleıi 3 Te~rini e\Vel 929 per· 
~· tenbe cUnü •at on beşten ıtıberen yapılıca"tır. Talipler numuneıini ıönnek ve 
,.ırak etmek ilıre komiıyoDumutda hazır buluom&ları ilin olunuı 

• • • Clıaıl Çorlu Tekirdağ 
1.eytia ,.. 2500 2500 
Bulgur soooo 25000 
Odun 520000 
Zeytin Yal 3500 2500 
OdUD 400000 

~ekli 
aleai 

Kagalı 

Ktıpa)ı 

Çorludaki kıtaat ihtiyrcı için berveçlıi bal& meyaddı ia11e münakasa •u t• ı ıı.-.. _.;a•ı 1 . " " re ıy e mu· 
-~:•a euı ecelr.tir. halelen 7 • 10 · 929 kazarteııi günu saat 15 te icra d'l k · ttlipt la _.. · • . 

1 
. e ı ece tır. 

1 
~ _.ll&llleaını ~örme erı ve prtaamedtı yazılı olan şekildeki temiııatlarile or· 

Udaıu aatıa al111& komıayonunda hazır bulunulmuı illn olunur. ç 
V ı~t iatiyaca iprı 2000 kilo kurıı ilzüm p11.arhk ıuretile mubayaa edilecekt' ·ı 
~ le11 1 Tetrini el 929 sal ır. ı 1a
YeTJ11 ilaaled b evv ı gilnil 11at on beıten itibaren yapılacaktır. Taliplerin 

e lllisyonımı&da hazır bulunmaları ilin olunur. 

Ç ortudaki kıtaat ihtiyacı içia 30000 2- 000 .1 !\.~ 
lhaleei 7 • 10 • 919 paarte1i .. ü ve ı k_ı o nohut münakasaya konmuştur. 

ıneailli pmelr. .,e ltıtirak etnı k gun aut 15 te ıcra kılınacaktır. Taliplerin tartna· 
atlan ilin oluaur. e O&ere Çorludaki aatın alma komieyonuna muraca· 

f 
............................. . 

' DUrdtlnc· kol ordu Ntınai;.;:··k~;~··· .. d·-1 
•• • • • • • • • • •• •...................... yonun an: t 

}. Eekitehir'1e bwuııan efradın ihtiyacı (90,915) kilo ::::·;~~·1~· ... •••-
günü 11at (14) te kapalı zarf usulile ıhale i vapdacağıad tal' 1 • 

929 ._a~şamba 
kapalı zarflarile ve prtnameıini görmek üıre b~r "iİn ıtomı·aın ıp eJrın 1Ye.vm ihalede 

2 
. . (1700) " ·ı b .. yona ge me erı 

. - Havı kıtutı ıçın ••o ea unun 19 . 10. 929 . 1 · • 
ıh 1 • d ı· l . art . . cumarteaı a cm ıuretle 

a eıı yapılacağın an ta ıp erın ş nımuını gurmek üzre her ·· . 
telllinat paralarile komiıyona gelmeri. gun ve > evm ıhaled11 

r····························· ..... ············· -· ~~:.~~~!.~~~~~~~.~~~~~!:r.ı~.~~:!~:~~~;d~;· ·1 
P · d A · • · b' d d 17 1 • • • • •• • • • • • ıYa o tıı mektebı ıçın 820-1-120 e a ın a ac et dıı ve 17 adet i 1 • . : 

lop Ud' 1 • M k •1 ç astığı Dun-
7 .. veya g ıyer markalı olara}> a enı muna n~.ı suren e ıat n alınıcakt Iha' . 
d·te~nnı enel 929 Pazarteıi günü uat 14,30 da Harbi7e Mektebi yemekhane;;·. .. ~esı 
eltı münaluııla maballiade icra kıhnacaktır. Taliplerin prtııamesi ioin komı·ı rı oniln· 

lllGr tla • • ak . . yonumwa acaa n ve ift r ıçın de münakasa mahallinde hazır bulunulması ilin ol 
..,. ••• _ unur. 

·······\J)···································-······ 
Bak+tr köyünde barat fabrikalarında imlltı harblve 1 

lltambal .. tınalma komiıyonondan: + · 
•••••••••••••••••••••• 

Adet 
•--z met"ril 2 Adet 
- u Gu motörü 3 
Adler • 1 Ziraat lok omobili 1 
Burodoe • 1 Şarf dinamoıu 4 
Dizel • 2 Fort tiat motör p.rçalttı 

Bunçbi ball malı.emenin milra ede ·· . 
ıniltayedesi 5 • 19 • 929 camarte · ~•- KUDliade İftiruına talip ıuhur etmediğinden 
b 

ıı g .... 11ne temdit ec1·1 • . ·raı· l . . 1 . irlıkte mezkOr günde a.ıat 15 de ko . ı mıttır. ıp erm temıııat arıyle 
. mııyona •urıcaatlan 3()()() kılo Klorkalı)om için •ilnak... · 

. fi~t gali ~rul~ilt olduğundan mu:!:!:!~ talipler tarafından tek~ oltlan 
temdıt e~ılmı~tır. falıplerın teminatlariyle beraber 

111 
5 · 10 · ~29 eumarteeı gUnilne 

K apalı arfla mubay a edılcceği akdemce ilan edil~ kow11yona murıcaatlan. 
kuıell'! malzeınc6i 5 • 10 • 929 cumarteaa ti •tt olan on iki kalem Deri ve 

edilecek• r. fa iplerin tl"lllınatlariyle birlikte me!o:il :: 14 de puarlıkla mubayaa 
komı yor. na \e oartnan mi ıeırmek. iateyeul . h gU Ank•ra merkez aatıo almı 
at.i.Uı. ıruı er gilıı komiıyonumuaa muraca· 

Seyırnsefaln 

Merkeı Ar.entası; Galata K!.ipnlba· 
şında Beyoli;lu 2362 ·· 
Şuhe Acantası: Mcı'adet hanı altındı 

lstanbul 2740 ---
Trabzon ikinci postası 

(ANKARA) vapuru 3 T eş
rinievYel Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Sinop 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu: 
Gireson, Trabzon, Rizeye gi
decek ve Of, Trabzon, Polat
laane, Gireson, Ordu, Fatsa, 
Samıu11, Sinop, lneboluya uğ
rayarak gelecektir. 

Ayvalık sür'at postası 
MERSiN) vapuru 1 T eşrinevvel 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Geliboiu Çanakkale 
Küçükkuyu Edremit Bl.lrhani-
ye Ayvalığa gidecek vo dö
niişte mezkur iskelelerle bır
likte Altmoluğa uğrayacaktır. 

Geli',9_lu içi,, yalınız yolcu 
alınır yijk alınmaz. 

----
Anadoiu ve Moda Kalamış 

hattı tarifesi 2 leşrinicvveldcıı 
i ibaıetı tadil o:ıınmuş ve mu· 
.ıddcl ınrffc isk lelerede ilan 
edilmiftİr. 

K ırnlık kagir hane 
Be~ ktaş n Ak-ıret!erdc 2, 35, 43, 

41. 76, 82, 83, numaralı tN:,05 ve 

elf'ktr'k tt>c;i atın. havi haneler bil
llh;, ay e i 'ar tdilfceğiaden teşrini· 
vvı·l n ir •ıci sıl flınlb den itibaren 

yiraıi crt n ml ddrotle aJeni muzayede
v~ vaze lilnıiştır talıp olanlar n ve da 
t." Zİ) r.ce m:ı.uınat almak istiyenle· 
rin ~!?, tl ~ı iııit>H el 929 çarşP-mbs gll· 
nıı &ı.at o•ı ii~d kadar mahalli a1ez· 
hurda 54 11umar11da mutev•lli kal'· 
makanı) l~lna \ e t'\ mi meıhürun ~n 
iu,:ı ndcn on bt şine kadar lstnuhul 
e~·kııf miir!ut"i) f;;Iİı de idare cııcüme· 
mıH• mlıı·ac{ıatlar ı. 

K uriı koy Su 1 ıı _icr:ı.sı ıdar.: Btr I yni 
mal Hıımı b hın tcrr.ini j,tıfası için ma· 

hçuı ve fü uhtu ınuker er kadı köyünde 
moda cadde•ındc 83 No. DükkAml ı nıe-v· 
cut e d .. tirik t m'alı ile 1!1.ınha Ye eınayi 
saı efüruht ol nac.ı.~ıııuırn 12 T~rini t-nel 
929 ta•"i.ııı e r u,adıf (Ulil!I tesi giınü saat 
12 raddcleıın e bil miıı3yecıe füruht edi· 
lı ı:c~indu it hp olnrı!nrın }t:'Ylll ve u ... tı 
nır.ıkilıdı: uınhnli mt zkure müracaat etıne-
l"r' illn r,lun ır. · 

Be) t;>lilıı birinci Sul~ hukuk hAkim· 
lığınJen: Andon Kaaapyan efendi· 

nin Üsktiduda a~l hamamında 7·8 
numaralı hanede mukim Aziz hin Ta· 
hir f•ft-ndi al"' hine yetn İ!I altı lira 
seksen k :mı~ beddi hasa~ııı tahsili 
hakkındıı ikımıe eylediği davanın ic· 
ra kılınan mulıakemı•ainde merkum 
Azizin daveti vakıaya adcrui icabetin· 
den dola} ı hakkında gıyap kararı 
ittihaz kılınmış vt müddei davasını 
evrukı hanb.ikh e ve şııhutla ispat e· 
deccğini ve ademi auhut halinde y~· 
~in . teklif !ylemiş Te müddei aley· 
hm ıl..ametgahmın meçhuliyetine bi· 
naf'n mUttehiz _gıyap kararının yirmi 
Leş rtiıı nıiiddetle ilanen tebliğine 
karar vnil~rek muhakemenin devamı 
16-10-929 saat 11 e talik kılınmıı 
olduğundan müddeti muayyeneıi 25• 

rfında mUddeı aleyh gıyap kararı· 
ha karş! itiraz etmediği ve muhake
mede hazır bulunmadı~ı takdirde hu· 
kuku usul muhakemeleri kanununun 
?• 337 nci maddeleri mucibince 

va ıa~ı kabul Ye ikrar ve yemini eda· 
~an ımtinı etmiı addolunacağı teb
lii makamıaa kaim olmak ü•ere illn 
ofunur. 

} e!-nbul dQrdtincU icra daireıinden: Hay· 
rıye ve. ~ilınivc hanımlarla Mueıafı En-

ver efendının Kleonik." h 1 lar d J 1 . ı anımı o an borc-
Ye~ :1mı omaayhı llQlll ~çuı bulunan Calaıadı 

ı eıınde eski Balık ıı-
IOübttk nd.. (Şarap iakele.i mevlciiade) : 
ııı errer nıunl\falı bir kıt'a 
b
. . . h 1 arBaDın yarısı 
ınncı ı a esı va ılmak üare t b' 

muddetle ınevkıı ınuzayede)·e .~ 111
1 ır f(Ün 

h 
• . ili.ODU mu§tur. 

Mesa aeı: Yedı yuz elli altı ve ~-1-· 
d .. ded' H ec:aı.ız par· 

mak ter ıın ır, ududu: Bir tarafı KH· 
~e oğln emlaki, btr tarafı Ürgüplü kiti b 

. b. p e-
yın arsası, ve ır tarafı denız \C bir tarafı 
tarik ile mahdut tur. Arsa halen Lo • Jt> 

s 
Kremi 

Di~leri yfız sene yaşatır ve çürütmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi be
yazlatır, di .• etlerini kuvvetlendirir, ve kanamaktan men'eder. Ve diılerln ara• 
sında kal~uı tcft>Esulıatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerl e mani 
olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır. }likropları imha ve ap 
dan gelecek beı türlü lıastahkların sirayetine mani olur. Avrupada blrlnclUil 
diplomalarla musn<ld ktır. En höyfik mdkAfatı e!mıştır. Yirmi kuruşa Hasan eesa 
depo u. ~~~~~~-~~-~-~~-~--~-~-----~~~~-~~~---_._ __ __ 

Tütün inhisar ıdaresi umum 
müdürlüğünden· 

Ortaköyde Feriyede kain Tütün Ekıper kursuna bu sene 25 talebe alınacaktır. Taliplerin ad 
maclup haddi geçerse bir müsabak'l yapılarak müsabaka neticesinde kazananlar kabul edil~ 
Bu müsabaka 5 Teşrinievel cumartesi günü Feriyede saat 2 de yapıl~caktır. Taliplerden aia•cak -' 
şunlardır. 

1 Tllrk olmak. • 
2 - Yatı on sekiıden aşağı ve yirmi beıten yukarı olmamı?c. 
3 - Liak 1 orta tahsilini ikmal etmiş buluumak; ( Yani liselerin dokuzuncu sınıfıaa ma•elfalayetle 

geçmiş olmak. ) 
4 - Sıhhah tam ve büuyeıi tiltünI iotigale müsait bulunmak. 
S - Alelitlak atır cezaları müstelzim cürümlerden ve muhilli hayeiyet bballatlannclaa dola,. 

mahkum olmamak. 
. ( Mezkur hususat : Nufus tezkareıi, mektep şahadetnamesi, veya orta tahaili ikmal ettijine dair ... 

arıf idarelerinden müsaddak resmi vesika, idarenin iki doktoru tarafından verilmit ııbbat rapora, mah•llk 
evya kariyesi ihtiyar heyetinin polis veya jandarma dairelerinden müaaddak ,.Udetnamelerile t•,,_. 
olunur.) 

Taliplerin nihayet 2 Tetrinievvele kadar TOtün inhisar idaresi umum müdürltltüne iatida ile •iin· 
saat etmeleri ve vPsikalarını da beraber getirmeleri ilin olunur. 

Uçüncü kolordu satın alma komisyonundan: 
Trıbaonda bulunan l .ııı.aı ihtiyacı için on beı kalem mevaddı İafe bizalanada gösterilen tarihlerde ihaleleri icn ectilecıL.ttr 

'faliplerin fll'tDameaiııi almak ve istirak etmek üue Tırabzondıki ııabn alma koamyonuaa müracaatları ilin olunu. 
Erzakıo Miktarı ~İlk tenıınatı Jbaleıi icra edilecek !baleti ae ıuretlo İhale 
cinsi kilo lira tarih icra edi~eceği gtlnil 

Mercimek 10000 188 13-10-929 .ıeoı puu 
~uru fuulye 12000 225 13-10-929 • • 
Pirinç 11300 357 13-10-929 • • 
Nuh ut 8000 162 13-10-929 • • 
Pıtatee 21000 152 12-10.929 • 
Sotaa 15000 68 12-10-929 • 
Odun 875000 422 12-10.929 kapalı Z. 

~k~ UıO• ~ ~~ {tt~g~ ~ 
Tuz 9600 65 14-10-9!?9 

Zeytin daae 
Sabun 
Sıiır eti 
C.u >atı 
Ua 

2000 60 ıs.10.929 
2700 110 15-10.929 

tooOO 1097 16-10.929 
9000 216 16-10.929 

180,000 2700 lS.10·929 

• 
• 

Kaııalı. Z. 
aJeDl 

kapah z. 

• 
• 
• 

puarteal 
• 

• 

• 
..ıı 

10 
ıe • 18 

lJ 
ıe 

9 
10 
10 
ıs 
16 
14 

itiz cihetinde Rusumatı ait ah:ı•P bir ba· 
~a vardır. ~er artın murabba~n~a .kırk 
lira hesabile ta:ıwnına otuı yed f bın ıkı tiz 
elli Uç lira otuz dört kuru§ kıymeti tahmiu 
edilnuıtir. it bu gayri menlul arsanın ı ti· 
raeına talip olanfar ve dıı a zı ;le m Ü· 

ti muhammin sinin yüzde onu niııbetiııde 
pey akçesini 929-:>944 doıya numıruile 
Isıanhul dordüncü icra meınurl~• mu
racaat etmelen ve 4·11·29 tarihınde ... t 
on be e kadar birinci ıha! )&pılır n· 

Z 
ayi IatanbuJ dt ....,ıarı muU..becD
litinden eramil mtat cuzdaııımt •Ji 

eyleditimdea yenisini alac:&Atmclan akW
ni• bUkmU }oktur. 

cehremiııi ciraundafa. 
ı.-,, ,.,,"~" r111 l(,.,,,;,.. dan ı ıl ri \& bı~okl e 

mat aln• k i tl'\f' !er hı• .,. k' r 

• 
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HASAN l{UVVET ŞURUBUKansı~lık, ademif ktidar, ~ 
verem, Sıraca ve kem 

hastal•klarına nafidir. 
·~~-;-~~~~~·~~~~~~~~~-~~~~~~~~ı~ı-~=-=-~=-=~==·~~=--~~!ZC:~ ~~~t:) 

Vakıf akarlar 1 Vakıf Akarlar 1 

müdürlüğünden: Müdürlüğünden: 
Müzayedeye vazolunan emlak Pa'Zarlıkla kiraya veriJecek Emlak 

1 - Yemişte ahi çelebi mahallesinde soğancılarda cami tahtında 1 - Şişlide mecidiye kariyeıinde iki oda. 
11 No. dükün. 

2 - Babı alide lala hayrettin mahallesinde Fatma sultan sokağın· 2 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Yenişehir sokağında 
da 18 • S No. dükkin. 58 No. dükkan. 

3 - Çenberli tatta yağlıkçı han üst katta 9 No. oda. 3-Galatada Kemankeş mahallesinde camiişerif havlısında 24 No. 
4 - Yeni kapıda katip kasım mahallesinde 59-57 No. dükkAn. mektep mahalli. 
5 - Çarşıda terlikçiltr sokağında 11 No. dükkan. 4 - Galatada Şah kulu mahalesinde Yüksek Kaldınm sokağın· 
6 - UnkapamDcla yavuz ersinan mahallesinde cami altında 7 No da 1, 3, 5 ve merdivenli sokakta 2, 4, 6 No. arsalar. 

dilkkia. 5 - Mahmut paşada servili mescıt ve şeref sokağında 3 ve 26 
7 - Unlcapanında cibali caddesinde 89 No. arsa. No. meıcit ve odalar. 
8 - Çelebi oğlu alaettin mahallesinde tahmis sokağında 78 No. 6 _Uzun çarşı caddesinde 296-125 No. dükkün. 

arsa. 7 D h 9 - ~-ıda rubacı hanı üst katta 31 No. oda. - aya atun mahallesinde yeni han sokağında 37 • 33 No. 
•y , dükka"n. 10- ehzade baıında emin nurettin mahallesinde mektep soka· 

tında dört duvardan ibaret mektep mahalli. 8 - Çarşıda Alemşah sokağında 6 No. dllkkin. 
11 - Tahta kalede rüstem paşa mahallesinde nalburlar ıoka- 9 - Çarşıda Çuhacı hanı alt katında 41 No. oda. 

tında 59, 330, 332 No. maklup dllkkan. 10 - Çenberli Taşta Nuruosmaniye caddesinde 19 No sofcı hani 
12 - Kaaımpafôda kulaksız ahmet kaptan mahallesinde kadı oda bqılık ve camekan mahalli. 

memçit çeımeai ıokagında 69 No. hane. MOddeti müzayede: 9 Teşrinievvel 929 çarşamba gtlnü saat on 
l! - Kasımpaşada türabi baba sokağında 5 No. dükkan. dört buçuğa kadar. 

/ t 4- Beşiktqta vapur iskelesinde kayıkhane ve cami arsası. Yirmi gün müddetle ilan edilen bafida muharrer emlakin pazarlıkla 
Müddeti müzayede 13 Eylul 929 dan 5 Teşrinievvel 929 çarşamba ki ·raya verilmesine Encümen idarece karar verilmiştir . . Talipler 

fiinü aat on dört buçuğa kadar. k ıartnameyi o umak ve taminat ita ederek icara ait taleplerini demir· 
Ballda mulaarrer emlik kiraya verilecetindea müzayedeye vazolun- yan eylemek için lıtanbul Evkaf müdiryetinden vakıf akarlar müdür

muştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna lllğüne müracaatlan ilin olunur. 
kadar prtnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzaye- Evsaf ve müştemilatı hakkında malGmat almak istiyealer mü· 
deye ittirak etmek Ü7.ere lstanbul evkaf n1üdürlüğünde vakıf akarlar zayede odasındaki ecri miıil raporunu okuyabilirler. 
mtıclürlüjtlne mlracaatlarl ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malQmat almak isteyenler bu mild
det zarfıada müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını 
görebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın zemin katında 22-5 numaralı 

maiaza ve lıanın birinci katında 37 ikinci lcabnda 31 ve 32 ve 34 
numaralı odalar. 

Müddet 16 teırinievvel 929 çarşamba günü saat on dört buçuA"a 
kadar. 

Yirmi gün müddetle ilin edilen balada muharrer emllldn pazar· 
lakla kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmittir. Talipler 
şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermi
yan eylemek için Istanbul Evkaf müdiriyetiude vakıf akarlar müdilr· 
lilpne müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müıtemilitı hakkında maiumat almak isteyenler müzayede 
odasanclaki ecri misil raporunu okoyabilrler. 

V akıt akarlar 
mlldllrllıglınden 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
Galatacla ıultan heyazıt mahallesinde kain 98 • 159 ila 167 numa

rala maa miiftemilit hüdavendigar hanının vakfa ait hissesi. 
Müddet: S Teırinievvel 929 Cumartesi günü saat on dört buçuA'a 

kadar. 

L o k s 
Sert sabunla ovduğunuz çocuk çamaşırlannı 

tahrip edersiniz. 

Yavr uııutna refah ve sıhhatine çama~ırının büyük tesiı. vardır. 
Bunun için çocııl~ çamaşıalanoın yilısnmasına hüyük ihtimam 
lizınıdır. Yavrunuzun çamaşırlarını uıima temiz ve yeni gibi saklamak için 

LÜKS kullanınız. 

LÜKS Un hafif pı.ıJları çamaşır~ann tizerindeki bütl1ıı. pislikleri 
ve yeni &ihi ) umuşak ve temiz haline getirir. 

... JI ., ..... 

çıkarı r 

KAPPEL 
Dünyanın en 

Mül~emmle Yazı 
makinesi 

Hususile FRANSIZ büktlmetinin dahi takdir ve tercih ettiği ma1k 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur Ye .aaksttıe • dahi 't'erilb 

Türkiye Umumi acentesi: 
Y. ünork an: lstanbul; Sadıkiye Han 30. 33 Tel. lst. No22~ • 

Harbiye mektebi müdürlü&ünden: 
Askeri Tıbbiye mektebine talip olacakların IS. 10. 929 tari 

kadar mezkur mektep idaresine müracaatla kabul ıeraitini anlanı 

Erzak münakasası 
Küçük yüksek baytar mektebi 

rektörlüğünd 
. M~ktebimizin sekiz aylık ekmek, et, sade yağ ve erzala m8t 

vıuı ıle sebze, meyva ve sairesi ve me1'ülltı hayvaniyeıi me 
mllnalcauya vazedilmiştir, 

Tailip olanlar ıerait ve evsafını anlamak üzere her gün ve yeti 
ihale olan 9 teırini evvel 929 tarihinde defterdarlıkta mües~ 
tüccariye ve zürraiye mübayaa komisyonuna mtlracaatlan. 

1 LASTİKÇİ HÜSEYİN HÜSNU ve ŞERtKl i TİCARETHANELERİ 

1 1 Toptan ve perakende 

1
1 Muhterem müıterilerimiziD kışlık lutik , potin , ppka ye 

muşambaya ait lazım olacak eşyaları celp ve ihzar edilmiş. 

mnm .. Fiatlar her yerden ehven ve maktudur. 

1500 teneke benzin 
mu baya 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünde 
Azapkapı levazım anbanna teslim edilmek üzere 725-730 dereced 

1500 teneke benzin pazarlıkla alınacaktır. itaya talip olanların ~d 
1,5 teminatı muvakkateleri ile 5-10- 929 cumartesi günü ıaat 10,3 

Yirmi gün milddetle ilan edilen balada muharrer emlakin pazar
lıkla kiraya verilmesine encümen idarece karar verilmiştir. Talipler 
prtnameyi okumak ye teminat ita ederek icara ait taleplerini dcrmi
yan eylemek için İstanbul evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar müdür
litüne müracaatları ilin olunur. 

Evaaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler müza
yede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. Mustamel kamyon ve 

b • Galatada mubayaat komisyonun bulunmaları. 

ı- Ali ticaret mektebi 
Vakıf akarlar müdlır~ nek otomobil satışı 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden 1 u gönden: Müatamel dört adet Berliet kamyonu ile bir adet Flat markalı 
Mu•• zaydeye vazolunan emlaAk binl!k otomobili pazarlıkla satılacaktır.Taliplerin her glln kamyonlar ile 

otomobili Azapkapı levazım anbarında görmeleri ve S-10-929 cuma 

müdürlüğüde~ı 
Ulumu iliye ve yüksek kısımda mukayyet eski talebenin 10 tefti" 

evvel 929 tarihine kadar tecdidi kayit icin mektebe müracaatlan.~ 

tamirat 1 - Meydancıkta hubyar mahallesinde yeni postahane caddde- ertesi günü saat 10.30 da yüzde ttedi buçuk teminatlarile Galatada 
sinde 42-44 No. maklup iki baraka [halen kızıl elma lokantasıdır.] mübayaat komisyonunda bulunmaları. Pendik Bakteriyolojihanesi Baytari müdiriyetinden: it 

2 - Boğaziçınde Kanlıcada Çubuklu caddesinde 12 No hane Müessesemiz müıtemilütından bulunan bir ahır pazarhlcla talll 

mutb
3a-k Pangaltıda Fıranıız mezarlığı karşışmda 115-2 No iki oda bir Tı· ca ret odası o' cr~ıı· nı· ettirilecektir. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün,.,.~~ \.:J iştirak için de yevmi ihale olan 2 teşrinievvel 929 çarşamba güDÜ ~ 
4 -Kadı köyünde Cafer ağa mahallesinde cami tahtında 18 No. on üç buçukta defterdarlık binasında müeaaeaata ziraiye bübayaat kO" 

d"kk" vermi' cenler misyonuna gelmeleri. __,, 
u . ~~ddeti müzayede: 26 Eylul 929 dan 16 Teşrini evvel 929 çar- .::!} Z ki h d 

ıamha günü saat on dört buçuğa kadar Ticaret ve sanayi odasından ev er eş asa göre eğişir 
Balada muharrer emfik lciraye verilecctinden müzayedeye vaz- llergilD bir çok ethasın Nuvote maAar.alarnnn camalı.lnları ilnüode du~~k : 

olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on do'•rt bu- 929 senesi oda ücreti kaydiyelerinin ve 928 senesinde tediye edilen ve ya bu meaele hakkında müdavelei eflr.lr ettikleri görülür. Bazılatı, digerlerın•
0 

,_. 

k · · "'-- d d · J karını tenkit ederlerse de berkea kendi fikrinde israr eder ve hiç bir §eyde •~" 
,.ut.una kadar şartnameyı· okumak ve teminatı muvakkate 1"ta ederek azanç vergısı .u.crin en ° aya tesvıyeıi izımgelen yüzde 2 oda ı la z alb ı , 1!t d '- kalmadan ayrı ır r. .ira mesele bir zevk ve hüınu intihap meselesidir. H u" - WI 
müzayedeye iştirak etmek üzre Istanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf resminin cezasız tabıili mübdeti bir ana kabili temdit olmamak üzere liz kumışları hakkında bahsedildiğinde herkes gerek Hfaset ve renk ve 18~ 
akarlar mftdürlüğüne m6racaatları ilan olunur. 15 teşrinievvel 929 salı gUnü akşamına kadar temdit edilmiftir. O ebveniyet iıibarile en iyi ingiliz kumaolarmın Karaköyde Top<'ular caddeeuıdc: 53 

E k ..J h " b ·· · t · 1 hakk d maralı { Bebek tramvay iıtaı}onunda ] TAYHM~"\ ..... ıı.azaa.ında bulunduğunda 
vsaf ve müştemilatı hakkmda malumat almak isteyer r bu müd· zamana af,jar enuz u ucret ve resmı eıvıye etmeyen er m a eyler . · -. 

det zıarfında müzayede odasına ml\racaat eaer~k ecri misıl raporlarını sureti kat'iyede iki miıli ceza tahakkuk ettirilecek ve tabıilit icra ==· ==-===================-~=== 
görebilirler. , vasıtasile yapılacaktır. Me•'ul Miidür: Ea'atMahın" 


