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Telgrat adreıi : btaabal, IID 
Telefon :lltaabal. 1"7iı 

Pahalılık 

En müessir 
Kimsesiz çocuklar f Kişi iki san'atkarımlz 

Emanet bakımsız çocuklar Karadenizde Fethi ve Sadık beyler için 
bir çılre için yeni bir kreş açıyor fırtınalnr yükseltilecek bir ahide 

Mücadele için bir Kreş nasıl olacak? Çok fakır analar Kay~olduğu_söre~e.n Dün jürinin beğendiği iki eserin•· 
milyon lira çocuklannı kreşe bırakabilecekler. yat mana ge mıttir bipleri Avrupaya gönderilecekler. 

lfealekette hayat paiıalıhtıma ;9
1 

derece tabammllau bir hale 
Le ditial hep bWyonız. Ba pahah
ri iırı tablt ve ıaruri sebepleri ha-

dade bir de eaaf lhtikln flbl :,zt Ye ayle yanm tedbirlerle cle
lla8 fakat mOesair amett çarelerle 
h tadeleye muhtaç .. bepler oldu-

•" da hepimiz blİiyorua. 
Şimdiye kadar ahamlf n 

!:•akta olan tedblrlerln aatbl
ı.-;... ltu en mtıhim me•elede zerre 
-- te.w bile ra.termedl. Blllldı 
:::ı ve tilccar ortaya bir rGmrilk 
) -. mueleai Hkank Uatlkina, 
.. ~ tehir ortuıada riı.JJ tekaYetba 
~ '--..ıan oldular. 
1J1t Şinıdi haber ahyoruı. ki, emanet 

defa olaak Gı.re mGeulr bir 
~e, ye"8e çareye bat YUnDak 
--.uadedir. Fakat bu çare ocak 
ellaaııetle .u&yetba teYhldinda 1o- ı 
""• tatbik eclllebllecektil: 

Bu ifte ne 
~ar ıeç kal
~ oleak bile, 
laiç bir feJ yap
-._aktan .. o 
•akta kadar 
beicuyeblliria' 
leç olaua, sGç 

\NKARADA B'OYOK BiR llUVAFFAKIYET GOSTEREN ŞEFKAT 
YUVALARINDANı ÇOCUK BAKIM YURDU 

Soa slalenle futma Karadeals
:.•r.lyee talaril»at ,.,........ lu ed•• olmak here biri klflk, 
Udal blJlk iç ka11k ~ •1-
ratarlarkea bir ..,.r tar9' •• 
brtan ............. 

Ka111dar •apurua arkall• ..... 
.. olarak ı.tubula ptirllirba ip
.. lr.op•Uf ye Ka,mlar Korlea ŞI-
.. n ... ,. c11palfludlr. 

1 

.... _ bqb Meluaet kapta-
.. lcluuiMe ı.aı-- k....- Jl
lda Ha.ta derdi Yapma Ak.- bH 
aaldUerlM dlfiank parpladmlfbr• 

Dbldl .... Sut. ........... .. 
tlJle bir .... .....,. .... . 

•a.ıo ..-.. ı..1 u • .,.,.. 
-•ualab beldeallea Wr Aa .. eh 
mlyoaen lllt • ,Jllatu • •-18tleld 
J•ba lalll pla-lt olmua.......,. 
............. Geni&"-... 
Mfaretl, ....... ........... 
... J•b bllaarrl Ue .............. . 

Amerlkala ...,__ ... .......... 
... buılanaa lalmll ........ ... 
1•taa ....... plecetl •e Uaurat-

Şelaremaaetl klmeealz aevutla- cuklan ocla7a konulacak teruiala ta lnalua ...... Jatakh n•oalar lda-
na bG..ntGJmul ı..ıa veal ve bil•llk Cbe..ıne bırakacaklardır. n.lne WhllrDmlftlr. lclan bir •Clcl· ~- ~ ı ı "" elet beldecllktaa ... ra ,at Botu-
bir Kret açmata karar vermfftlr. Çocuk teradnla Gserüae bıraka- clu p~tltl takcllnle baber ....U.e-
Bu uuhanenia telırla TGrk ve fa- hr bırakılmaz bir dl placak ve li lçla Ç•••kkaı.,. Wpaf ....... 
kir aGfuaunun keuetle bulundup çocuk otomatik ft..ıtle lttlalbade- oradu plea ...... tıelpafaa .., 
bir mahalde açdmua mukarrerdir. ld memur ocluma ıtrecektir. alaDchta Wlcllrllalttlr .. 

Emuet Krq lçla mtlaulp bir Teraddeld dl çalar çalmu Bu laaMı berlae Mr •alaarrlrl-
blaa ___ ......_dır .,._ b ttırı• tik talar! u....1 •-- mis ~k Amerika Hfaretlacle, Ye ~~ .. cllye-

Eaki ..,..,...;.-. 
beyin ibtiklrla 
"e Pahahhkla 
lllllcadele için 

.,._..MI · ~• • ._ ,... otoma vall • Uln ... Deni& tlcuetl mGcllrlyetba-
aırl tertibab haiz ola 11 • .;~~::.:::.;::i~~••r.an~~:1:fJ~;..l.~•...1ıa:bct1 tahkik .-.tir. !t:tı ...... t .... ...... ,... .. 
YJ1e bir tnalaane apaafa teteb- c1 .. ı11ycw lds 

lcu••eden fi. 
le çıkaranı da.. EJ,ıanette -'md·: h" • ••• •• 

il' taıavvuru iktaaıt mGdOrü 
"ardı. Emanet KEMAL ÖMER BEY 
ll-...Ue halka ucuz erzak aatacak, 
t~ muraf çıkbktu 10nra clz't 
~ 1abf yapacak maj'aı.alar 
aç.calc •• V akıi bu nihayet pa
~ tevakkuf eden bir maele de 
0
-., balkın bqlıca lhtiyaam temin 
~ceti için evleviyetle tercih olun
~ ldL Haydar bey teıebbOdnde 
~~ak olaaycb, fakir l.tanbul 
~ bu derece azbrap çekmezdL 
~ 'Wllllcll r&IJoruz ki, Muhittia 
ta,.__ de netlcetannetlce bu kanaata 
~ ..... buluauyor. 

~ 'llJAyetM ...... tffhldln· 
~ ..... ~ara, beta.at mldlrlGtGae 
~ batka bir tekil .......-, 

tı-~ Ye aaWüyetlnl pnJtfet
~k, bilahare yiyecek •• içecek 
~da lhtlklra meydu •erme
t...L • lçia bir mll)'oUak ..... ,. 
-..... edecek. . 

B.a Para l.taabul ıibl bGyGk bir 
~ lçla u olmakla beraber veçhi 
laıs lll ele •lmhr· Hatta o kadar ki 
ı..; .,... ... 1aramıyacapdu korku-

bGa eylemlttlr• Memur odaeına dllfecek numara - Baıle \tir tef4ea habuclu 
Bu kıt 500 yatakh olacak ve en ile çocuk kaydedilecektir. Karanhk deflBa. Eter bayle bir t•Y varit 

•on terakkıyab havi tertibat il• oı.&yda baberdar olmama leap 
odadaki numara11 lıe çocutu terket• ecleidi,. 

mllcehhez buluaacakbr. mek isteyen alıp fidebilecektir. Bu Amerika aefaret koaafmtlaa ela 
Eı.cOmle Kreı te bir karanlık ıuretle herbanıt bir 1ebepten olur• fu cevap nrilmlftlr: 

ocla alacak ve çocujıanu bırakmak aa olsun "'OCUtunu terkedenler bUl- - Julater yab Pazar fGal 
'!' fehrimlse ıelmittir. 

lstlyenler ldmaenln bulunmıyacatı hara çocuklannı ziyarete pllp ken-

_b_u_o_d_•._1•_ai._re_re"""k==:te~=rk~e ... d:"ec=-e"':kl~e;"'rl,.,;ç~o ... · ==:::d~ia1_n1_11:..;.o~•a.:.;,ı;;;;;ıkl;;;;a~t·;:n~·1:.:a=b11::e::.:ce::k:.:tlr:.:... _ Adliye vekilimiz 
Ne kolay kazançl 

bugii" gidiyor 
El çabuklu«u ile pivasadan 30 Adliye ve-e_ J klU Malalı' 

bin lira dolandıran adam •t E..t..., ........ lna. 

Adliyenin mevkuf Fehmi Kaya bey hak· 
kında yaptığı tahkikat ne netice verdi? 

Geçenlerde piyaaayı 30000 Ura 
kaclu dolandırarak kaçbtı cihetle 
ıeçen rGa mOddei umumilik. emrile 
pollıçe tevkif olunan F ebmi Kaya 
Bey baldwıdaki tahkikat tamik olun• 
mllfbır. 

Bir muharrlrmiı.in bu mea'ele 
etrafında yapbtı tahkikata nazaran 
hacllaenin taruıı hayret tafailib 
pdur: 

eaat etmlf ve t• llrahk bir boao
JU lu1'cbrmak latemlftlr. 

Kua~azyan bedelini ertesi ıü
nG verecegini vadetmif, maamaflh 
cliter taraftan tahıildar vaeıtaaiyle 
Himmet zade ticaretbuealaclea 

b6yle bir bonolan olup olmadatuu 
10rmuıtur. 

Himmet zadeler ortada sahte 
bir bonolan oldutwau ıarGace 
derhal hem bu baakere, hem de 
muamele yapbklan bankalara tele
fon ederek bayle aahte boaolar 
oldutuadan bahıile cllkluat etmemi 
ta••İye etmiflerdlr. 

... Aaka· 
ra:pa aYClet• 
leri mukar· 
nrclir. 

Velcll beJ 
buaual bir 
va1roala Aa
karaya fi
clece ktlr. 
Vekil beyba 

Eakiteblrcl 
lameleri c 
•uhtemel .... 
Maarif ... AclBye klUm 

ldD Cemal MAHMUT WT BEY 
HGaal MJ ,llahaut Eaat beyi dla 
Aclllyecle slyaret etmlftlr. 

SERllET BEYiN TABLOSU 

Glnl -·atlar abd ......... 
iki 1U'atkan.u t&UWerlal lblal 
1t1a AnapaJa flaclerlleceldercllr 
Dla akademltl• ........ j&t lleptl, ...................... ,..... .. 
............... ttl .............. 
,.. taW... ~...,....,.. 
Bal 18tlhap ......... Nuret beyla 
l&P•lf .......... Mfkel hftallde 
tleaeeek derHMe fhelcllr, •• Wr ........... , ... ,.........,.,. 
............ ed,..,. ....... 
..... .,. .. -'atldrw ppılmıt
br. 

Tanan cemiyeti lıluıra slder
ken Berutta dGfen Fethi •e Sadık 
lae7ler namına bir abide reblae 
karar verclltl cihetle abidenin pro· 
jeılaln tazimini ,Oı.el 1&11

1atlar 
akaclemleladea rica etmlftl. 

Akademi tayyare cemiyetinin 
bu tekllflDI Avrupa koabrana 
menu ittihaz etmlf ve talebeair NUSRET BEYiN HEYKELi 
JaPblı eeerler arulacla Nunt be- l ..,. lserlnde ylbeltlleeek olan 
Jin laeykell WrhıeUlll kaı.aamlfbr. ......... projeıial tefkl1 .-...... 
Bu beykel telüt tanareellerln me• cllr. 

eerlfBay 

Polis müdürümüz 
tebdil edilmiyor 

Polla mldlril Şerif M,m Ordu 
naılae allamua e"9lce tekarrilr 
ebalt " bu lualwıta da keadblae 
tıebHpt ,ap1W.i1 c:llHttle mum.Ueyb 
bir kaç sGa eYnl Aakaraya sit
miftl. Ankaracla mlclafaal milliye 
n dahlllye veklletlerlnin iıtitar· 
ul lı.erln• Şerif beyin ukeri yazl. 
feeiae avdet mllddetl bir eeae daha 
temcllt eclilmiftir. 

Buna nuaraa IOD •niyet clola· 
,..ı,ı. Şerif bey poU. mGdürliliGJa· 
de ipka eclilmlf bulunmaktadır. 

Şerif beyin bufGD tehrlmlse 
a•detl mubtemelcllr. 

Petrol 

Şarköyde yeni 
kuyular açılıyor 

Şark6y ve Merefte .,,..,..... 
metiı.ul miktarda petrol mad... • 
tfedildltlal yaallUfbke S.a••ı 
maden damarlannm raJet ..... 
oldutu tetkikat netle...._ nla
tılmıtbr. Bu madeaia ifletilaeı. 
imtiyazı Hedi• Abbu Hllml _,.... 
ya .erllmiftir. Maclellia ifletllaes' 
için faaliyet bqlamlfbr• 

Uam plea ~t .......... 
nla bir ksamı ~mlftir. Diter Bir 
lmau ela yaimaCla ıelecektlr. 

1 ngiliz fHosu baş im· 
mandamnın telgraA ....; ÇIJald bu paraJI ıeaede içer JCb 

~ llradaa tlç ••nede ve dardGacG 
te11ıa1a • Jla bla Ura ayırmak auretile 
tt.. ecleoektlr. Bu karuıea kade-
•a:i. it l.taabalun latbdeld 
ile la Wdıruau. Sonra lna para 
'-Jd 1~cak mlcadeJe tanı da 
~:. • VU&Jet ldarel ba•uiyeal 
U.-, bir daa •erilecek olan lna ,.,. 
lflrllcl Jercle aaJri tabU yftk••me 

Fehmi Kaya Bey Çakmakçılar
da SGmbGllG han yanındaki mata
ı.umda tuhafiye tlcuetile meııul 
olcluju bir ıırada, kolayca para 
kuanmamn 10Uanm araıbrmıt ve 
Dlha:1et bulmqtur. 

Bir hattat çlnkorrafa sici e
rek 111tlteacltllt ticarethane flnnalan 
ya~nDlfbr. ....... .. tlcaretluı
nelerdir ı 

Bu esnada Fehmi Kaya B. l(ara.,az. 
yaaa telefonla mGraeaat ederek llono 
bedelini tediye etmeainl beyaa et
•lftlr. Kara~aı.yan telefonda her 
~:rhı meydana çıktıtuu anlatınca 
Felami bey l.tanbulclu kaçmak u
manıaıa hulQJ ettltlni idrak etmif, 

Kizım Paşa Haz- Cemal Hüsnü B. 
retleri Ankarada şerefine ziyafet 

Aakara, 21 ( A. A ) - TlrldJe 
nlanm terkeclerkea lnflUz flloaa 
eapumaadanı telaizle fU telpafı 
sladermiıtlr: 

Ankarada Milli Mtldafaa 
kili beyefendi hazrederlne: 
TGrklye sulanndan a,,....._. 

bizim için unutulmaz bir bata.. 
tetkil edecek olu ikametlmis ... 
nuında bana ve zabitamma " ... 
tGn filoya göeterilen çok ı,ı Jaahl. 
den mGteveUlt tahaulaabmlll lıilr 
defa daha armu yeclbe ..We•ıırt& 

~ '" ...... dullal faallyete 
~--. .......... pltlrt:Ue-
~· retlrtlleeek, enak top-

M.a - .. k&rm Mika •blaeak. ... ~ .............. ,,. .... 
~ telalnle ......... . 
......_.,. bir ama clqildlr " ._. ._. •••cuttur. Bilaaeaaleyla ba 
--~'i!.~Gcadele tam ela umaa 
delil d!:- tatbik ecllleeek Wr unl 
"- ' ..... olmalMbr. Bayle olua· 
dera"h halk emanetin açacata yerı.. 
Pi er ı.t.diiinl acaza ala'°9ace, 
... ,••• da bir nazım vadfulal de p e.,,• l olacaktu. Blscle ı..r pjClea 
rı Y~ldd6tGnllecek bu meseleyi ya
lr&I a bırakmıyarak uaml ehem· 
~etle takip ve bir an enel ID-

e ınelc en hararla Wr it olaoaldlr. 

Himmet sade lbrahha Etem, 
Kuap zadeler ti~ Hattat 
biraderler, Mebmet Tahir •e ftlre
lda\, Safra biraderler. 

itte Fehmi KaJa "1 Japtata 
.. ldlifelerl• blrlllde Boaolar ela 

ltutumlf •• ba tekilde o tlcantlume
len alt ..ıate bonolarla keacll aa
-a tHlye edilmek &zen mulatellf 
miktarlarda paralar 1umlfbr. 

a. boaoalarla Buakar Lefterci 
etha " Karq6ı.yaaa mGracaat 
ed• Felml Kaya Bey bu 'buke
lenla bir uyla ,.,. koparmata 
•••affak ollaUflm. 

Bir ...... e , .... Kaya Bey 
llbMaet udelerla .... boooauau 
alarak Buker ~ wa· 

maamafih fiderayak kadinne para 
ilzam oldutuaclaa 1-' taasbn ettltl 
6000 liralık bir ç_ekl alarak Si
auaryan hanında Safra birderlere 
•lracaat etmif •e bu bononwa kı· 
nlmuım latemlftlr. 

Safra Mraclerler •ulyelten filp
~ltler Ye kama1~eaklanm 
-.ı-•9*1tlvdlr. Felual KaJa bey 
:ib. 'Ek: rulınet bilerek Ame
TGrk lir pna l»aaka•aa ıttadt '" 
rerek ~ ... , ~-:..1- olan boaoyu .._ 

- ··- ....... aldıktaa so-
nra alelacele -~ ... Ye eneloe 
pua~rtunu lauarlact.ta cihetle so
lup SofyaJa almatta=. Nihayet lü 
ay kadar mOclclet sarfuacla para1u 
auyu çeldaee Fehmi ~ tekrar 
lıtanbula ıelmit ve badlae lauracia 
tevldfile aetloeleamlft:lr. 

Aakara, 21 - Meeli.I rel8I Ki· 
Dm pqa Hı.. bu aabah kon•auiyo
aelle Aakaraya muvualat ettL 

lıt.ayonda relllcGmlaur Hs. ... 
maa k&tlbl umumi Tnflk " ..,. 
JHer Ruaulal beyler, Baf..wl llımet 
pqa HL " bltla ......... ......,. 
devlet reW Nuret, C. R. F. lrltlW 
umumul Saffet ... ,..,. " ..... 
harbiye, meb'ualar , ... " Jaa
parma mGfruelerl ile halk taraful. 
tlaaı.tlkW edil& r.taııv'•••u-
ı-tmulka pataP ..... ..ıa-ı 
ifa .,...... ~ ......... trutl .. ............................. .,. 
plealerla ........... aJfl AJf1 ,Derini 
ınldlktaa ...., .-.. IPI U• clotru......... .. _.... 

ilk ............... ......... 
..ıme bul_.. ..... Vekili Cemal 
.... .., ............... t16 
tla 1'akaad• Wr çay ..,.,_ti H• ............ 

Bir memurun tagayyu·· b•• TGrkiyede pçirclltfmls mH"dt ,.._ 
U lerin milletlerimiz aramdaki d..t-

U..Uaa , 20 - Mani.. maarif luk mllnuebabm takYlp etleceflae 
katibi " daire mutemecll Yuyah ftlphe yoktur. A,.U •·~=
Felaml efendi muvaı.eDei umum&..e •at ve teplddlnıbtaauala ..... • b d • 

la i •3 b8r baıretlerlDe 1 • - • e•-
" uaqı yeye ve maarif cemiyetlae 1 tlslad rl ..... laaklnmıı.-
alt bir miktar para yaaıada oldutu ;. lbsal eaba~laa d.taae mla. 
laalde tapyyap etmlftlr • Polip RrperverHk tloJa,..O. aam•ml mla
yapalaa aranmaela mumalle,W. k· ..ttarhk ............ kabullne " 
mirde veya l.tanbulcla oldutu .ay. lalnl1atuna kabine refllderlniz na
lu-1t t ir. Y .m.dfki .. _.t ,...... cllade tereGmu olmanızı rica 
laraa mikt ra teab t t4eri• • Fıel4 



,,, 

S b k Kl!:tgalnBı.tant•S k [ Şehir H~berle~i ) ltalyaya giden 
a 1 ra ece a i So-~--------------~ talebesi geldi 
viyet}erİll adamı İmiş? (Mahkemede) (Mekteplerde) ( Müteferrik ) ı.~:_1,...,:~ ... !:ı-: :::e_bp 
ıc...w.. • Hablkllala • atla• 

.............. s.ka .... •at
Jep olmua, NadU bama kaHHrak 
KabU. ............. ~ 
..,.... ymy.t tama•e• hjlftl. 
a. ıta lçla .ulyet ıaralaat bll
petmlftlr. F..ld lttlfqluıa ... 
laaafl bir teldl albada oıur .. olaua 
avdet e•..t •lmlıdla 4etlldir, 
fabt ati•• elacakbr? Taa •uetesl 
... makalerial. 1enuacuıuau bu 
ıualla laaWae ....,_tınlftir. 

Ut- ••6ılllf oldnt• ,.m.. 
4aa takip etmtt ,artıaea Fruaı 
... tul .U,.r ld; 

•Salnk kral Amnallalua 1apb1'1 
tecrlbe, IMaab 1'&bUe laaklm olu 
saba u. .. ••k ltlr 14are kar
mak l8tetllll talulinle iatifade et
.... leap ed• bir tlenl aubtevi
tllr. 

llp.lltaMa tül n muatıu• 
bir .......... h .... -ktal ....... ........,. ......... . ... ....... ...• .....,... ............ ,, ........... .... ....................... ............. 

.,._ ..... LoMıa ... ... .. 
ko.- ................... . 
aftl ................ ...... .......................... 
~ ................... ...................... ..,.._ 

Sallati•al halinde 
••hat ....... .ua~ 

.................. ......,...ldı 
ı - ıs Hulruda ........... 

.. ...ıcb mlftelle kanunu muaddel 
maddeleri ••dbiace kudUeriae 
•erllea mna44ı mlftelle,t ınalilti
mal .,wDIW •ahallt ko•lqon
lann wpt.t iMi buu U. tanlf edi
len ............ talaklkatlle lptidaen 
ıablt .._ ı .. nsa IMa fllllerladea do
ı.,. ...... uMJrewae Mıat edlaceye 
...... ~-- ............. tarlı
ten wa iN ıtW •ı••• ..nlml.f mu......,.• ••balll komllJo•lar
da r1••ılaı•ktlr. 
ı-11 ................ 

olu m ...arala bauaua doku
Z111l• .. ddubul• •ahaner etkllde 
aali ... al• ...._dülanallu dola11 
Jaaldarm9 •lfettltleree ta .. ldkata 
..... ..t ..... ta .... .... 
m .... ta el•••" olulara lla p
ald• multata nrlbalyeeektlr. 

S - TaYUMla obaıJU arulJI 
ta"nU ıetlnaek lçla ba huıuıa 
4alr ıhllerllea ced•eldeld alk 

,..U "'1et prtlle •nadcb mlftel· 
le tt.. aaTalıkbr. Ancak iN ara .. 
dm ....... ı~ ......... 
7allus Wr dela1a mah1Uı olarak 
aulaa ... tewla edllmlttir. 

Ev numaralan 
Nnaara~ lfia 1-' numara 

,.....,._. ı.aB ,.,.. ltlr mite• 
............. edilecektir. 

Sokak w-terlal ..... lüteler 
ce•ipli lteled11.,e •erileeektlr. 
Sokak ..... rlacl .. b ......... w.. 
dt,e ••clWa.. teWll edlleoet/ ....., .......... 

zallHta romanu 20 

An nanın 
Cinayeti 
Y-ıSK.OT 

- S. RlcMrcl Fatoa alçba 
New • Yorka ılı.it ? 

Su 011Yer ceyap verdi ı 
- Umumi rre• lJ&aı laallnde 

boJteriklaia laallterecle layu pk-
armalanaa maal .ı.ak içla-

- Ne •uıta U.? 
ihtiyar batım Nlla11p 8np 

yerdir 
- Onu yalan Sar IUchanl f•· 

toa Wli1or4u ••• 
v .............. ol•tan MMr 

•ennelsl Oıerl•• konuta•'m 1•• 
J'ıda kaldal Jemekt•D 10ara telıirar 
JLütuplaanqe dlSadilcr. 

Hi&metçl bbve retfrclL 
~mltlı flacamaı kaldarcla, fakat 

ka&.veyi at:una 1Btürmedea onu t .. 
krar yerine ltarakıp 10rdu : 

- Salatada ıarımıak var ma 
idi? 

Sır Ollver bıtı De • UJU'. " dl· 
fe lflret ederken biru mltebanfr 
ıBrllndO. Smfth: 

- Tuhaf, dedi, un.uak koku• 
su ~yorum. ~ 

lıau,an 
- Bu odayı temlıletmek lbım, 

~ive ,.oyı~odL l:ıı.ır~d• yalnız yafı· 

4aa .._•rlllinln mü•• oldutunu 
arafbr•ak, llakb ve,. laeklu tabii 
bir .. ytllr. 

Rinyete aauru ... kan au
dinde mGhlın bir Jardım IMd• .. 
olan Beae Sakaaaa hareketini Moa
ko•a lllktaetlala teniç etmekte 
e1ıııı1.,_ dlfllaınekte içba ortada 
........ tellepler ...... 

N_.ba••• •• _.. ...... 
karfıııada Moıko•• aıazetelenala 
.clkttll ayale utr .......... lba
nttlr. 

MMkova suetelerlala bu ıab. 
tu ha:yaDeılala clenceal okadar fa
al.dar ki, hu razeteler Nadir hama 
ancak Hiadistan lluncluada flnll
fl rartia• ıayulade k ......... 
ıayllyecekn kadar llerl ıttmekte
dirler, 

RIYaJete naaaraa 11efe Saka 
nkutuaua arefesinde Hla4lataa la0-
k6metbal protesto et.it n Hlad 
kaltllelvhda haplls Warai albada 
olarak Na4ir bu l.Wae mOcadele
Je lftlrak ettUderial elyte.lftlr. 

Bete S.kaaıa •lmtaaaa •JU· 
daracata tHlrler baklaa•a rıto.ko
•a4a ...... de 4olu ..._...._. 
ıtrltil•lt olmaıı wı. Nulr lwua 
•alebeltiae laıllisleria •• kaatleltara 
...._lyet •ermekte olduklar aaap 
tarlr. Şimdi a...ı. kaae•ı ... ...._ 
rla M tekllda teulalr edeeetlal 
aalamaktadar. 

Şurayı Devlette 
Elkltehlrdekl DIYUI Al mual· 

llala hitamını mlt.U. Ş..11 deY• 
let heyeti umumiyeal eluerlyede iç
timaa davama ltqla1acakbr. Eald
telalr Divua Ansiala l.taabul _,n. .. , ........................ ,.,. 
makta oWUlll tetkikat Wr kat 
pae kadar ikmal edilecek ve ora-
daki heyetin Eskifehire ••detiai 
mütealap uaaea ıuhut Ye •lclafa· 
alan da dial•••if olu ........... 
meaia ıoa karan ela nrileeektir. 
Karana bu •1 nihayeti.. dotna ft• 
rilecefl lwnetle •ubt .. .WV. 

......,. DeYlet la~ .....,.. .............................. 
yamada lktısat Vekllfi~nln taazlm 
ettftl MGlkiyetl Sıaafye kaauau 
liyibaıile, Tapu umum müdOrlütG• 
nGa yapbfl Tueil EmWı kuua 
llJllaa11 bulua•aktadır • 

Heyeti 11muai1e içtlmalan Dk 
lçtimamı mOtealup ıık sık lçtimafa .. 
nn" deYam edecek Ye yakında ap
lacak olu BGyGk Millet Medlslae 
takdbal IWm ••len •nala ikmale 
çahfacaktır. 

"Vakıt,, refikimiz 
.. Valat,, refildmls dlaldl alaha• 

ile on Oç ,..... ıtnalftlr. Reflki
mlsln ydd6n0m0a0 tebrik ve mu
yaffaluyetiade devamıaa te .. -ı 
ederiz. 

500 Muhacir geldi 
Ola Bulrariataadaa ....,.... 

bet yla mubaelr plmlftlr. Mala&· 
clrler Anadolunun mutellf .... 
kalarma yef4e.ttlrllecelder41r. 

yorum; evin içinde ortahtı 41erie-
1'P toph1acak kadm yok. s.ıtıa, 
ıla bb' renç laala e.-lemn de pDp ~ 
bu~ ,. ..... , laeralter onraı... 

Smltla cevap verdi: 
- Vakaa Wsim için çok iJI 

am--..fakat sat kı& içlD pek Ut 
blrtey olau UIUUtderlm. 

Durdu, etrafı kokladı, IODr• 
ıorclu: 

- Bu mes'ele halılma•ald •a
taleaau ne dir? ~,........._. lwaıt 
cihete tevcih ebnellJI•? 

Oliver: 
- Ml11 Merle1'l• llae s&a• 

derdiji fotoırah f6ıterla ltakajiaa... 
Şmith cebinden ~O.daauu ÇI• 

kanp feaıaia terakkıli .. ,-.... 
Bahrimllhiti ıilratle ıçebilea 
fotorrafı aldı; ctısdam ltnaenlı 
bunuıma .. tlrdOs çialdl ••d•• 
Aatbaou1'aia kokulU bllı 11111•._ 
IS,orclu. 

lhtirar amir ıGlerek: 
- Siz de ber 1erde koku daP.• 

7or111Dua caaıa ... Fakat Mr Uld• 
Wr kadımn c6&danm1&a b'11attır• 
dttı kokudan dola11 1••et• kaba· 
bat tı.alamaauaı._ 

Saltla b~ ...... Wr pkan ..... 
dolat••I• 1>q1acb. 

Ollven 
- Telals telrrafla nrDea fotoe

raflar pek iyi '1lrmayor. Ualformala 
bir a1ker reıal oldufta aalata~ 
ilatimaJ bir ıaltlt ... Fakat ...-.U 
bJrteJ anlatılmıyor". Maaıaıflh tau 
ad•nı&a ldaı oldutumı, n• u1111ıua 
)'ıtpaı ıoı öj renrr.,n\I 1 J?' , . 

H la •• ıd Ek JJ k y avdet ebaiflerdir. Bunlar 22 a sını 'O üren a iyyet me - eni bir kongre den ı1tarett1r. 
4 

ftaıyada 24 ,On kalan ta1•1'1 
••neye mahkum! tepleri daha toplanıyor Miıa.°' Napou, Ro•a. Fn...-

...e Turlao tehlrlerlni psmlflet ti 

K&tımpqada ~ ...... Mter· 
pt ....... , ~ abvalai ........ .. 
dllfa41ea delaJi Wr shtir buhranı 
e ...... da lldlren Burhanettiain 
........ tlla ltiHi .. katli fi
llnde Main m•haffefe 1ar11clltl•
den katil 4 .... atar bap" mÜ· 
kam oW.. 

Hınız postacı 
Bua ... pl.n ..... etti ..... 

Ye kıymeti 1Mkhlplar içinde ltu
ı.- pualara aldapa4ha dolaJI 
po•ta milveullerdu Şükri isminde 
biri .... .,. ·•Ur:-· • ...,.. .• 
... kea..._ ••kMllmlftir. 

Htiklimeti tahkir 
SWntl l._tlw ile aaau Fama 

haaıana bGktmetla ......,. ...... 
vtyulal tahkll' elnalyle mUJ1111teD 
•flreea ........... ..Mk .. 
........ Mfla•911fbr. Dla ... it· 
l.m celW __ _.. •anlıcem• 

tel* ....... 

Maarif ldareıl bu Hnedea ltlha
rea ekalliyet mekteplerinde tOrkp 
derslerlnla daha ...... nrette olm
tulmau içla bası derıleria tlrk,. 
olank techWM karar yermifti. s.. 
.. a. .. ıaduberi yem tedrlsıt it• 
e .... pe yapdıyor. 

llurif alfettifleri IMa ay •••· 
da ebftlyet ... kteplerlatle sakı bir 
teltlt yapacaklar, tGrkçe tedrlıaba 
... ı tatWk edllllekte oltl•tu•• 
teablt edecelderdlr. 

ilk tedris.at aGfettlfleri ecaebl 
n ekalffyet mekteplerlal ita .... 
11la n daimi nrette teftlt etaaelıc 
içla .. 1r a1-lflardar. Bu teftipt 
neticeaiade deYamsıslıldan s6r1Jea 
m..ıll•lv baldaada maarif idareli 
derlaal .._budar .. llecek ve ltu pbl
leria va&ifeslne allaayet verilecektir • 

8a teftlptta .,.. aamancla .... 
alimlerin terbiyeYI uıullerle te4rl
aat JAPJP Jap.Ualdanaa dikkat 
eddecektlr. 

Senala celJııU. aqpl olaa Tu
riaı kuHlp kltiW utumtıi •e ayal 
umanda Bel~ib Tarial' kalup reili 
M. Pol da Şambron fehrimi&e ıel
•lftlr. 

M. Pol dB $a•bronun l'elmell 
1930 lauiranında tehrimisde top
luaeak olu lte,aelmllel Tariaı 
kulOp konrre1lle al&kadardır. 

Bu konrreye muhtelif memle
ketlerden mu ...... lar ıeJeeektlr • 

M. Pol da Şambronun kanaabna 
•&e, Mr memlekete HYfÜ celbi 
dolayıılle mGhim miktarda bir pa· 
ra firw. Meıell Fraauya bu yOz
dea 1eaede 14,000,000 fraaı• yalan 
ltlr para wfnaektedll'. 

V alo& İ>u parama Mr ım .. me· 
alekete ılre• ..,ama becleH be de 
.... te•ettl •IJalm bir 19kb tut
••ktaclır. Blaaenale1h ber memle-
bt ~ .. lfl•rll• meıpl ot.alıdır • 

iL Pol tll Şambron ..,.Rae teb· 
nmuetl tarafıadu Wr siJafet Ye• 
rlleeelctlr. 

( Em•nette ) ( Maarlfde ) ( Ticarette ) 
Ekmek ve Franceli A vrupada tahıil için İsviçre ile ticaret 
Basb.t• iti ...... Ekmek OD .... a. HDe Maarif Vekaleti ..... lnıçre ile uamudalai ticari mil-

-.. .._ pua " fnacelA ,U.i aa AvrupaJ& slade..U...k .. ... .....bata dair bir rapor buırlanmıt-
clllt ..... .......... sualanaıa imtlhıalan ... Da- br. a. raporda bahlarmu.aa •eçen 
Eski binalann enkazı ,..,,.._ koafenM laloauada ,.. .... ,. alabetle ratHt •Wljiln

pılmıfbr. lmtilaaaa BH meıuaa ha- d• bahsedilmektedir. Yaaaa hah-
EMI raaıaa 1erl...U., ,.kbnlu aı•lar 4a lftlrak etmlttlr. lmtl ... a laruwa eskiıl kadar saram temin 

ltlJlk W.ılarc&.a laus.ı. plu ... evrakı Maarif vekaletlae ~aderi· etmeditl de bildirilmektedir. 
kuı11 Wlaa ... , •ettltl IOkak lecektlr. Yetilzeytia ihracatımız hafif ni-
......,._ •• .. ,a.ıua 11..Watı Müf tt• J • • t• · ıbette a&allllJfbr. lsTiçn1e ithal 
ıWllHktMlr. e lf enn ıç ımaı ettiti•lz Yumurta ticaretinde en 

Eaaaet, lal~ bir •Gaaade .ı.ak· Maarif vekAletl mOfettlfl um•· bGJGk rakıbimlz Bulıarlıtandır. Bu-
11&111 ita auretllı eaku ko1aalan •llerf tlh Emanette bir içtima ak.. lıarlar bi&e rekabet için flatlarında 
....... ldlr. tederek bu ıeneld me1al ye tefttf tendlit yapmıtlardır. Bir 1ene ur· 

Memurin mftdürü pro•r••lanaa te.lpt eta1t1erc1ır. fıada lıvtçre1• yapılan yumurta ih
racatımu 1000 fran•• baBf olmut-

lıtaalMll tehn••Htl .... arta Sanayi bankasının tur • 
m0d6rlOtGne taJI• .._ D.WB19 • t ağ Om ihracatımız son aylar zar. 
memurin mGdlril Sa•lh 1ııey on ,en yeni sa iŞ m azası fmda ualmııtır Buna mukabil Yu-
......,.. l.taabala pl.cektlr. SaaaJI •• ••Mlia haakam Misi aaa lzGalerlaba l.Yiçrecleld ılirim. 
...... t.e:ı ..... ~.. ...... • .... ~ .......... ..., ........... lwl .. "'™•''" 
Aakanya avdet etmiyerek Jatu. Itibaren yeni bir ıatıı majaıuı 1.-ı.- iLL.Jau..u.ı. da La- •ıı" 
buldaki 1eal vazife1ine bafhJwkbr. açacaktır. asal••thr. Enelce bviçreala ita-
Seyyar e8nafın kıyafeti tır1ak lht11acmı biz temi• edlJor· 

Evkafın 181ahı duk. Fakat ambalajlar fena oklu-
Şelare•u•tl. lstaaltulclald MJ)'U tu içla lhraeabaıa aı.almııtar. 

•ufıa k11afetlerl hakkında blr ka- l.fttnH kaawau aaedeal aite- TOtlae ıellnoe lbracabmıs her 
rar lttUaae etmek lseredl. ...... M. Lemuan evkafua yem ıeae artmaktadır. Y at.ı& Bulıar-

Haber aldıtımısa ,an, 1aaa ldra tefkilAb baklanda ha:urladıp proje lar JU•urtada oldutu fibl tütbde 
Ue teaez&Gh NndaDan lfletea Mil• mulatevi1ataaa dair maliaaat ....,.. de blse rakip nziyettedirler. Soa 
dalcalana, ytlk arabacılaruua tof&.- •ittik- Proje ilzerlae 1eal te.flsl- ... aa1arc1a Balıarlar kendi tlton
lerla keadllerlae malasuı lnyafetleıl llta alt kaaua IA1lhau evkaf lerl lehine propal'uda yapı1or
olaealdtr. •••mi mldlriyeti tarafaclaa Da- lar. Bana mukabil tOrk tGtünJeri-

ŞerbetçUeria yuıa lz•lr iti ko• sar •e ltuıOnlerde heyeti veldle19 ala hariç memleketlerde tetldlib 
.-AAA-'--'- _,_....... takdim edilecektir. cam•• •·•--..--ıesm...... •• 1oktur. 

edilecek, terbetleria temls cam kap. Y eal 11,U.. nkaf mGte..UUe-
ler derua....&a •• urif Wr tanda ... riala vulyetlal bqtaa itap 4e
talman te..ı. olaaacakbr. Acık t.ab- flttirecetl lçla evbf mtlte..UU... 
lalarda yufka, kadayıf ve ulre ... leri birl ... rek aralanada Na te.. 
tal•• ... • içla salNtal belecllfe ••· .... ıyab muhtevi bir ... ı..ta 
aulanaa ..ır ""1aüftir. lauldaJacaklarclır. 

Et .. h• --•onu MGtevellller, varidab kenclilerl-
_,. .... ae alt ••kaftan tlaha mOımlr bir 

Multüa w... ittlMliaıie .... ıaurette lltifade edilebilmek içla 
edn...kte olaa et •bf Nloaua- ••••t emlalda ..,...,.,. kalW 
......... ., ....... ..... ..... ... ..... banka tetldhl tekllf et-
oakbr. • ...... . 

-s.lda ..-
.... GolUtnuı mulaafıı lataa

tıa4ea Wı aaWt MtU .a? Dltm•· 
lerl tlfte. .. 

ltltt,ar doatu ı 
- Bravo 1 dedi. Hep blWltlmla 

s.ıtla . . . Gold..... mubalizlan 
alralaJI ltla .._ Mr ta•ll,e mek
wı.. .ı.,.... ArMıtuwa 11rat1e 
bulurıuıau IUMClerim. 

Smltla iakemlulae dofı:u ıeldl, 
Haultain'• d1l~lldılllal cllaJeme
p ~ıı Smltla S. Oll..ta -. 
U.tlanaa dal•• çok fa1dah 'bu· 
hlrdu. 

O- flkrhlee MI• W'eatheritJ 
~ bir tehlikeye marus detlkllı 
,.~ tMlik• ... olay41, ........... lh,.-
katlar soktu yQcu4uau ortadU 
kaldınrlarcb. 

S.nb IONUl 'kv.a....._, 
llAlsor ........... 

-• - J:' •~F•t a... .... . ........ 
... ... .... Wııllk• • .,. 
dar. Hatırlarauns, New • Yorka ıel. 
dltl• aamaa kea41slal ılrmlftG-. 
Çok seki bir lal. 

Smltlu 
- E••t. eledi, 9ok aeldcllr. 
S.r Ollnr deY•• ettiı 
- Hem de çok a11zel ••• 
Smitla ayata kallCıp odada ... 

lat••t• bafJacfn 
- f~t ıert kokular kullu. 

mak hiç adeti d,tildı r. SarJmsak 
kot u Y' uyc.;ı t.ı.5 n? 

-Hayw ................ ..... 
ihtiyar fikrini takip ettlı O.aa 

kaaaatbae •Bre Coutaatia NeYlle 
Cemahlri mClttehidede çabua bir 
bolteYlk •••ura leli; Amerikada 
fanat kollayan. Sar Riclaar4 F•to• 
Y&k'umcla oldutu pbi ıamaa ... 
•a• icraata ıeçea ltlr çok l1aalar ......... 

He•ltata, Aaaa U. P..toa .. . 
11Btla Mr rabıta teıl• edea ... , 
lama fotopafaaa boJDUDda tqaclala 
sabittir. 

5-itla IOl'4hn 
- Peki, Mkerl ifaret 11.W..,ta 

• ıM1l'•l1aw••? Aaaa ....._. 
........... Mrflerla altlan p.a. .. 
•e••denlab? 

Sar OB•er pek Mvtllll Hlat ea
pralanadaa birlal yakarak eeYap 
...... c11ı 

- Bua. iki auretle lMh edeW. 
llJorumı l:tu, ya bir haber •ÜNnına 
)camdi, ,.ı.ut ta oaa la&mil olaa 
lda•ala katı.a•ı rica ••••
ifade e41Jorft. 

- O.. ı&ad .... laer laalcle fa. 
fiUs sabiti idi, delil mi? 

- Muhakkak. 
Saltla dalıın bir tavırla ... idi 

· - 8erealce .. Adam: ara,..aaa,. 
diyor. Sb de ayttl • •YI tekrar e.ll
y ~· l'r. :z euers,.nı hakkıo•1 

Beynelmilel seyyahlar 
kongresi 

0.tmlbdeld hulraa içbade ph
rbalzde Hyaehallel MffaJdar kola
......... içtima eclecejlal JUlaıfbk, 
Ba koapeala lauırhldarlle ....... 
olıaak üzere dfla Belçika Turlnı 
ldlbO reiıl ve turlar kluplan u•u
.ı katibi T. ÔIOte• tehrlmlse ıel
•lfth'· • 

var. Fakat 1• hepimil de aldaaı
pnalıc? 

Sar ODnr Haultala cevap nrclb 
- O takdirde ite tekrar bqtaa 

bqluaak icap edecek... Eılddea de 
IJI• J•p•uauyclık? 

Smlth: 
- 0,...- dedL Şimdi .a,leJI• 

babhm, farenin aıı.11aı ..... 
bala edlyon1111as? 

Hnltabu 
- Bu altlmh laaldkatta ba iti• 

lalç bir alAkam roktur. Enel& ba 
fare meı'elell fe•kalade bir teJ 
ıibl s4rllnlyor; fakat ıonra dlfO• 
aGllace mu•mmuı bala .... lıc 
•l•k.. ola1orl 

- Nanl? Fare tflal .. lsalt 
•clt,ormuıuau? 

Str OH.er bir an _., 10an 
ılslerhade mem..s,.t ifa•• eclea 
ltlr panlb ,.,.. ..... 

- Aanle Satdl'• 1tlrfe1 lzala 
et111ek bir f*iaftilt 

Dedi. 
- Beai.ıe alaJ ecllTOnunall 

Batln Mlclllderbal alı bana 8j'ret. 
dcıls· Sbd•• 1enl denler almata 
..... amadeyim. Bu fani dOnyada, 
•aabkl muhakemelerden aetlee ıs
tlbrae9 buıuıuad~ lllla küınlU 
yarabilecek bir klmıe taaımıyoru.ı 

D~rup etrafa ka\dad,, ıo•aı 
- Yalı ız1 e 1 ur ~ru,ıı nıµ• 

ba pldrlerdeld mtleueub pi• 
mitlerdir. 

T alelteleriaia ltaJya htlkam~ 
nin kendilerine kartı mlhmannG• .
&ane hareket ettitiai .a,-..ekW 
dfrlu. 

Bir dava ve köylüyear 
Resnell Oımaa beyle Deftılr

darhk aruında devam eden •• ,r 
•• , kualarUn wrı .. alt bul• ... 
muauam bir çiftlik davaoı bu~ 
lerde intaç edilmek iberecllr. Da.-. 
Defterlarlıtın lehine bll' cereJ .. 
almıftar. Neticede bayi• olart8 
çiftlik arazili kBylGlere te•Jd ecli• 
leeek Ye tecleJJln maa•eleai ,.. 
pılacaktır. 

Hırsızlarala mücadele 
Şeluimida bir çok •mtlerla• 

hırsaslak vak'alanmn çotalcbiı ,ar
GJGyor. Bau AmUerde malaalle H
kçilerllll.a pollıle beraber ça11pa ... 
daldan ve mahalle lnsib:ıtlle raJın•• 
dan alikadar olmadıldan aaJ ... h-
yor. Bunua mahzuru bl&. .... ...... 
:ılleleria tuba yerler :ie .. r.ee
lerin ıuas ... tıeriade daı.. dJacl• 
hiuedlliyor. 

Hırsızlık vak'alanma çotalm .. 
flleıiae malıaOe bekçileri her ıec• 
polia clevriyelerlle beral:ter ,... .. 
feri, maballeala in11batlle 1alandd 
a1'kadar olmalan lekarrilr etmlftlr• 

Mıatakuı ıenl9 fakat lulltat 
kuvvetleri daha u olın mantaka• 
larda IGzumuna l'lire ... dllleri d• 
mahalle bekçileri mahalleleri Nt 
bırakmayacaklardır • 

Deve ithalatı 
GOmrlk iatatlıtlkferlae ılre. 

memleketlmlae Yald olan deve ltla• 
halib çotalmı9tır. 

192S HnHiacle memleketlmıs. 

B Wa llnllk' • 
l :7ZT .......... 1 .1 - .1- _,T' lİSu -... ..... 

deye ,ır.lftlr. 
Memleketlmlse en :d7ade Sun• 

yeden den slrmektedir. 

Bergama tütünleri 
Bergama kaza11nda ba sene aefll 

tUtUnler yetifmiftir. Nahiyelerde nı 
köylerde olan lütün!er hemen kimi-
len •tılmıflır. Yllnıı Kulha dalai· 
liııde buluaan elli altm11 bin okka 
tütün pek u tatılmış olup mühim 
kısmı durmaktadır. Bir iki tüceU 
hepıinin aatıldı&ını itae ederek ttı• 
ttinleri kapatıp ıiaru sarar vermek 
istiyorlar. Nefi• ve toplu UltUn almak 
inteyealerin Bergama-la bunlu& bo
lacakları fÜphe.iadir. 

yUk arabalan 
YOk Arabalanma ... _....,._ 

ala alb antim kabahtıa4a oı..• 
•• alb aaatlmdea aobu luıhab.,. 

tald tekerleklen ta.tik pçlrllae.ı 
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lzmlr<dle 1 

··Eski Efesten 
kalanlar 

"' b ~ıllllr t 20 ( Huıuıi ] - Berlin 
ı:•ua ınGderrislerinden pro
ıet1 M. O.ytamaa ile lııtanhul mil
G •iWlr 11n1avlai Arif Müfit bey 

~ ..:.::::: vapurlle t•lırimize ıel -

[ t\a Sei111kta hafriyat yapmakta ola• 
Al arı atllıa MCifettltl Aziz bey ile 
/\. .. ..,an• Erllaken darülfünunu 
~tl'l •tika Profemörü M. Şulten de 

~~ktaa telarimize relmiılerdir. 
tlıaıı.,-: h.arahelerinde Oden civa
~ty hafriyat muvaffakıyetle 

;-- •hnektedir. 
~d.::ki ceaim bina enkazının 
hti ikinci aıırda vücude 
;b,, ~lalt ceaha bir hamamdan 
~ hıılua41utu taayyüıa etmektedir 

,._, , 11 civarila kıymeti tarihiyeyi 
~z,~akat ııklet ve bacım itiba
oı... •in getirilmelerine imkan 
'"' ,... daM buı eıerler de bu-

llll\lftur. 
,, a" eıerlerin hıfzı ve teşhiri için 
b't~ yeni bir müze inşasına 

L"'•ttır. 
•ar &L-buldan ıelmit olan Profe
ıı... Dayiaman ve rilfekaaı Efea 
Jllıa •helerine giderek tetkikatta bu-

taldardır. 
ili ~nbul mtlzeleri Müdür muavi
~. Milflt bey de evveli Berga
ti/'• bUihare Efea harabelerine 

tcelıttir. 

Devlet binaları 
hııa "-akara, 21 - Y eai plan muci
biıa ce Yenişehirde yapılacak devlet 
lçt •ı.r. ve memurin apartımanlan 
'ttt \~ıaı gelen arazinin iıtimlaki-

-tlanmı,tır. 

l>onanmamız Haliçte 
cllılFilomuzun mütebaki kısmı da 
ı_4. •abab limanımıza gelerek Do· 
rece }f-: ».-:--~:- . -'-~--·-

alice gırmıttir. 

t~irde yağmurlar 
~'ti llllir , 18 - Yağmurlar gene 
d,y •dı. B!r kaç gündenberi tlddetle 
~ lııı etmektedir. Hatta dün dağ
~~ll gelen .ellerden Göztepe 
et, 

3 
tıini kum baıtı ve tramvaylar 
... t kadar ltleyemedi. 

Asım Paşa 
,,~kara, 21 - Dün akşam saat 
~ buraya gelen ınarşandizle er
''-barbiyei umumiye ikinci reisi 
''1't Paşa ve diter bazı zabitlerimiz 
A Wr. 

dli}e meslek mektebi 
.,, ~ra, 20 - Muatantik ve ic· 
ectıı, '"-'llru yetittlrmek için teai• 
teıbia:.. .\11.kara adliye meslek mek
ll, le duhul imtlhanlan bitmiftir.
teıl'Q._ llt mektebe fazla rağbet glis
t~ıtt!!' laıtihanlara 170 kiti ittlrak 

~•bin bu seneki idari pro
.._,11 d llda bazı yenilikler yapıl-

G fl•flnGimektedir. 
llteb tçell ıeae m ktepten çıkan 
itte :.:• Çoj'u mühım aıemuriyet-

Ge il •dılmittir. 
•tile d~'Q. .. •ene olduğu gibi bu 
llrllftlld •uaait bir binada mektep 
te \tertı an ınGkemmel bir müsame-

ecektir. 

Adanada iki tevkif 
A.c1 .... 20 "1tidtırn - Yumurtalık nahiye 

Y "•ttf fAli Rıza ve belediye reiıi 
ltaYlerde Indller nahiye merkezi ile 
•t,fı , ' telefon hatb tesisatı ma- · 
... , •snıUe kb tapJalll illa uz vermeden pa-
"'it •• akta olduklan ihbar edll
f,._dll Cebelibereket viliyeti tara-
d l'i tahkiki 'k 'rilllli . ne ı l memur gön-
~. 1 tlır. lık tahkikat tahm' 

- tı b ınen 
l>tr, ald k in lira miktannda bir 
thaı tey~'flann~ teıbit etmit ve de
~"hiy~ 1 

• ~~-zekkere8İ kesilerek 
t,:Yhand ınüduru ile belediye reisi 

~ a tevkif edilmittir. 
d llndan b k ~?\ otlak aş 8 ıeyyar aşiretler-
ta. Ql par.ı~ı olarak epeyce pa-

'"ını . "1t!diğind t ıse ~e aşair henüz gel-
ltı:şhr. en ınıktarı malum olma-

Ccben B 
·~h~· l ~reket vi)Av •ti bu me 

.;• e ıtn " • 
ınıyetle tak p mektedir. 

Te~ri11icn C'I 22, 19:..~ 

Nasrettin Hoca! 
Frrarnısada 

Yeni ayan 
azaları 

1 Efganda ~a~re~ti~ Hoca Konya medresesini 
Emanullahın hıhrmış, ıcazet almış ve Konya mah-

Paris, 20 [A.A.J - Ayam azalığı 
için yapılan kısmi intihabat neticesi 
fudur: 96 azalık muhtelif fırkalar 
tarafından şu suretle kazaaılmışbr: 
Cümhuriyetçiler 15, sol cenah Cüm
huriyetçileri 14, müıtakil Cümhu
riyetçiler ve radikaller 15, radikal
ler, radikal ıoıyaliıtler ve soıya
IJatler 41, Cümhuriyetçiler ve müs-

Jakil sosyalistler 11, anıele enter
naayonaline mensup müttehit sos
yalistler 3. 

Şu hale nazaran ıol cenah cüm
huriyetçileri 7 ar.alık kaybetmişler

dir. Bu ar.alıklardan ilçünll müstakil 
radikaller, üçünil radikal soıyaliıt

ler, birini de müttehit sosyalistler 
kazanmıtlardır. Yeniden intihap edi
lenler arasında başlıca fU zatlar 
vardır: Sabık nazırlardan. M. Hoano
rat, Albert Karraut. Durand, Jouve
nel, Schramek ve hariciye eaclime•i 
relai Luclen Hubert. Bu ıefer inti
hap edilmiyenler şunlardır: M. Blum 
Marsilye beledıye reisi Flaisıiere, 

Francoua Marsal ve Anteriou. 
Paris, 20 [ A.A] - Yukarı Ren 

eyaleti ayan intihabatında milli 
cümhuriyetçilcrden M. Pfleger inti
hap edilmiştir • Bu intihabat için 
namzetliğini koymuf o?an Raryhi~
tAt meclisi 1abık meb'uı&lanadan 
muhtariyet taraftan papaı Haegi 
ekseriyet kazanamamıştır. 

Akhisar kütüphanesi 
Mani1a, 20 - ldarei huliluıiyece 

Akhlsarda inşa edilmek nzre epey 
zamaa evvel ihalesi yapılan kütüp
hanenin inta edileceği yerde evvela 
birtakım tahkimata lüzum göıte-
rllıneai muamelatı reıımiye noktai 
nazarından inşaatın daha bir kaç 
ay teahhürünc sehebiyet verecek
tir. Bu kütüphane için bütçedtki 
tahsi1&tından fa:ıla gidecek masrafı 
ka2a Deıeaıyeın vereceJHlr. ınıaam 

b84layabilmek için bu parayı kaza 
belediyesinin idarei hususiyeye ver
.nesi idarei hususiyece hükQmeti 
merke:ıiyeden tahsisatı munzama 
istemesi ve kararnamesi reldikten 
sonra ilivei iaıaat bedeli ihalenin 
yilzde yirmisini geçmekte of mum
dan dolayı yeniden münakasaya 
vaz'ı icap etmektedir. Akhisarlılar 
işin bu tekilde en az üç ay geri 
kalmasını istemiyorlarsada icabeden 
tahkimatı yaptırarak yerini miita
ahhide göstermelidirler. Dört sene-
den beri ıUrünüp duran fU kütüp
hane iataabnın halledilip bitmesi 
zaruret halini almıttır. 

İngiliz lirasının tereffüü 
Ankara, 21 - lngiliz lirasının 

yilkaelmesi hakkında born. komi
seri maHimat gönJerdi. Yükselma 
devam ederse maliye vekaleti teda-
bir alacaktır. Maliye vekili bu mes
ele hakkında çarıamba günü heyeti 
vekileye izahat verecektir. 

Ankara civarının 
sulanması 

Ankara, 21 - 700000 lira sar
fiyle Ankara civannuı sulanması 
için Çubuk civannda yapılacak bü
yük inşaat için münakasaya 9 gu
rup iştirak etmittlr. lttirak edenler 
araıınd3 ecnebi gurup ta vardır. 

Bir volkan indUada 
Moıkova, 20 IA. A.J _ Kam

çatkadan bildiriliyor: Altmış 
d b 

. •. sene-
en erı ıonmllt olan Goreı...ı 1 'd ,.vo-

kaoı ft.Dl en flallyete ~eçmiıtir. 

Bahri konferans 
V uhington, 21 [A.A) - Japoıı

za ıefareti deniz teslihatının tahdidi 
konferan11na memur Japoa murah. 
has heyetinin Londraya l'ftmek . 
üzere Vashingtondan geçerken M. 
Hoover ve M. Stimson ile J'Öriife
cetini bildirınittir. 

Avustralyada 
Kamberra, 21 [A.AJ - Müstafi 

çiftçi ve mllllyetçl koalisyon hükü
meti relıi M. Bruce, iltifasını bugün 
umumi valiye tevdi etmittir. lnti
babattan muzaffer çıkan amele fır
kası. lideri M. Scusainden kabineyi 
tetkil etmemi rıca edllmittir. yeni 
nazırlar amele fırkası azaaanın a-

k .. ~· • y r n ı ıç ı. maa. ııcçilecektir. 

k d ı . kemesinde gölge kadısı tayin edilmişti 
ar eş erı. - 40 

Londra, 21 [A.A] - Kabil ka· 
leıinde yapılan taharriyatta kapısı 
kilitli bir mahzene tesadüi edllmiı 
ve açıldığı zaman Amanullah banın 
Öz ve üvey kardeşlerile Kandahar 
vallainin ceaetleri bulunmuştur. Bu
nların aa1ıl öldürüldilkleri anlatıla· 
nıamııtır. 

Poiııcarc'ye ameliyat! 
Paris, 20 {A.A) - M. Poincare 

nin sıhhi vaziyeti, kendisinin bu
gün öğledeh sonra bir kıliniğe na
ldedllmeaine müsait olduğundan o
raya rötürülmüı;tür. Yann ikinci 
ameliyat icra edilecektir. 

Na11ettia Hoca Medre1eyl hltir
mit, icazetini almııtı. Konyadaki 
ahbapları ona: 

- Hoca, dediler, sen Konyamı-
210 adeta gülüsün. Hepimiz seni 
severf... Yeni Konya kadııl da 
mevkiinl sana ıaedyundur. Eter 
sen eıki kadının foyasını apaşi
kare meydana vurmam ış olsa idin 
o pılıyı pırtıyı toplayıp gitmez, 
yeni kadı da yerine gelmezdi. Bu
nu o da blllyor. Git, kadıya müra
caat et. Seni civarlarda bir yere 
hakimliğe tayin etsin. Bi:ı de söy
ler, elimizden l'elen yardımı ya-
panz. 

Troçki Rusyaya dönüyor Bu söder henüz medreseden 
Kovno 20 - Moskovadan bil- icaı:etini almış Nurettinin hoşuna 

dirildiğine göre komünist fırkası· gitti. Ona ümit verdi. DoğYuca 
nın politika tube1l Troçkinin Sov- yeni Konya hakiminin yanına srit· 
yet ittihadı meıaalikine avdet eyle- ti. Civar kuabalar için bir kadı-
mesl aleyhinde karar vermiştir. hk talebinde bulundu. 

Şubenin fikrine göre Troçki hak- - Hakim ~fendi: 
kında aucak komilnist fırkası kon-
ifHİ karar vereblUr. 

Ormanlarımız 
Ankara, 20 - Kömür hav:ıala

nndaki or.-ııımlarda tctkikabnı ik
mal edere f. Ankaraya dönen grup 
iktisat nldli Şakır beyi ziyaret et
miıtir. Grup azası u:ı:un müddet Şa
kir beyle görüşmü,Ierdir. Bu ziya
rett .. orman teftiş heyeti relıi Mit
hat bey de hazır buıunm:ı,tur. He· 
yet orınaulardaki tetkik&tmdan me
ıt.:nunen avdf!t etmiştir. 

1\1. lWac Donald 
Ottava, 21 [A.AJ - M. Mac 

Donald ile Kanada Batvekili lVI. 
Maken:ıi King arasındaki mükile
meler cumartesi akşamı · bitmiştir. 
M. Mıııc Donald Ue mai1eti dün ak
,. .. Noare e müteveccihen treae 
binmitlcı dir. 

Bir ta yyarecinin cesedi 
RabRt, 20 1 A . A ] - Dalgalar 

Mebedwa kumsalına bir ceset at
mıştır. Bunun tayyareci DegennH in 
arkadatı mülizim Revet ye ait ol
duğu zanrıdunuyor. 

Tsalyada hir haydutluk 
AtJ:ıa 18 - Tsalyada Kardlçe 

kasabım civarında bir emlak 111hlbi 
eşkıya tuafmdnn daj'u kaldırılm ı 
ve ancak fidyd ııecat alındıktan 
solll'a ıerb~ıt bırakılmı4br. 

Ankara hattında 
üçüncü bir tren 

Akşamları 1aat 8 de Haydarpa
şadan Adapaa:arına giden poıta tre
nile Ankaradan saat 11,30 da hare
ket eden maı tandiz kaldınlacaktır 

Bu suretle lstanbuldan Anka-
raya üç.üne.Ü bir tren tahrik 
edilecektir. Üçüncü tren ilavesi b 
h - 'dki 'u at uzerın e . münakalatın fazl lı-

ğından ileri ıelmektedir. Ko:ya 
yolculan Eaki~ehirde aktarma ede
ceklerdir: 

Radyoda bir tecrübe 
Darülbedayiin temıillerini ve ba

zı yüksek uz tak1mlannı radiyo va
sıtasi ile abonetere d;nietmek için 
bir teşebblllte bulunmuş ve bu ha
ıusta bazı tecrübeler yapılmışbr. 
Likin tecrübeler iyi netice verme
diğinden bu teşebbilıten fİmdillk 

vazgeçilmittir. Maamafih radyo tir. 
keti bu itle metıul c;ılmaktaa bilı
büıiln feragat etmit detildlr. 

Ucuz petrol 
ra Yeni 1rilmrilk tarifelerinden son

petı:oldan lnhiıar re1mi alınma-
dıiJ lçın çiftçilere muafi et b 
tası yerilme.i tatil edum>i ti maz a• 

Halbuki zilrraa reaım!ı." 
tev.aii hakkıada bir k petrol 
Bu kanunun bir mad dan~n vardır. 

1 
esıade z·· 

petro tevziine dair bir tali urraa 
me Hyap~lacajı zikrediliyor. nıatna-

enüa bu talimatna 
mamıştır. Hazırlanacak nıt eli yapıla matna-
mede inhisar idaremi litvolu d .. n Uj°u 
zaman zurraa ne auretle petrol da-
e-ıtılacatı te1pit edilecektir. 

Talimatname yRpılıncıva kadar 
'Ziirraa uc1.ız petrol vcr:lmitece '.tir. ı 

-· Maalm~mnuniye sizi tercih 
ederdim amma, dedi, her tarahn 
kad1lıtı tamam. Münhal bir tek bile 
yer yok. Eğer bir it olurııa size ha
ber veririm. 

- Hakim efendi mademki bana 
büyilk bir hüınü teveccüh gösteri
yorsunuz, mademki münaelp bir iş 
hlılurı:anız, behemehal lütfedeceği
nizi temin eyliyoraunuz, şimdi siz
den bir i• ic.eyeceğim ki o it bu
gün açıktır, mGnhaldir. Ayni za-

manda hiç talibi, nkibi ve ragıbı da 
yoktur. Ne hfikılmete ne de ehaliye 
zararı dokunmaz. 

Hakim. Hoca hakkında pek çok 
methiyeler işitmit oldutundaa onun 
edeceği teklifi can kulaAı ile din
lemeğe hazırlandı ve sordu : 

- Peki, dedi , o münhal mahal 
Qehiltl!t ?' 

-'Öyle iti yerici ıiat!ı de yard11111 
dokuaur. Halledemediğiniz müşkil 
itlerden ai:ıi kurtarır. 

- Peki dedik ya, çabuk söyle
yin, açık olan yer hanıl yerdir? 

- Ne para isterim ne de puf •• 
Sadece beni gölge kadısı yapın • 

- Gölıe kadılığı nedir? Böyle 
bir vazife bilmiyorum. 

- Böyle vaı.ife yok amma ılz 
icat edecekahıiz. Mademki para ia
teıaiyorum, aizin Konyada gölgeniz 
o!ayını. Başaram&dığıaız, bal ede
mediğiniz çapraşık ifleri bana ha
vale edin 

Hikim dütün.dil, tatınd:. Madem
ki Hoca Naaretlin ne paı a iıtıyor
du ae de pul, onu gölge kadısı yap
aıekta bir malızur yoktu. 

- Peki, dedi, lstedltba olsun. 
Bundan sonra 1en beaim gölge 
kadım oldun. Odamın karfı&ında bir 

oda var. Oraaı senin odandır. iate
ditln ılbl dişe, daya.. icap eden 
d•v•lan ıana gönderirim. 

Hoca 'emali ciddiyetle yeni 
vazifesinin başına geçti. Gösterilen 
ociayı kendi maifaf ederek döıedi 
ve köıeye ıeçerek kuruldu. 

Sabahleyin gelir, aktama kadar 
köte ıaiDderinde rahlenin batı uc
unda bekler, akf8mlan kalkıp sri
derdi 

Bir gün Koaya hakiminin huıu. 
runa ha.mınan yaka11ndaa tubnuf 
ıürükleyen bir adam l'elcil. 

- Ef.ııadim, bu ada• bem• 
hakkıllll vermiyor. 

Hikim: - Hakkm nedir ? Ne 
istenia bu adamdan ? 

Davacı - Hakim efendi! Bu 
adam karye eırafından meıhur &en-

gin Saracettin efendinin odunuau 
yardı. O, her baltayı vurdukça bea 
de kartısına l'eçtlm, boyuna: .. -Hı· 

[nk!.. Hıakl." dedim. Bu aoretle ya• 
rdımım dokundu. Odunu yardıktall 
ıonra parayı o alda. Bua hlt bir 
,ey vermedi. Bu kadar emefl• bo
t• gitti. Buna bir akçe blle •ermi-
yor. Mademki yardımım dokuachl, 
aldıtı paradan bakki1a1 venla. 

HAkim , hıak de••nln mAaa•n• 
bllmedlji lçlıa mGddel aleyhten 

aordu: 
- Bu adam, ıea odun yararkea 

hınk dedi mi? 
- EYet, dedi, 
Bu tasdik keyfiyeti .. .<ne..-fne ne 

I.emalettin Şiikrü 
........... ... ,.,_ 

yıapacağını kestlremiyen hakimin 
birden aklına gölge lc:adıaı olan 
Nasrettin hoca geldi. Davacıya: 

- Biz dedi, bu işe karışmayız. 
Fakat benim bir muavinim var, kar
şıki odadadır, Ona gidin, meı'eI .. -
nizi çabucak haliediver1in. 

Davacılar gölge kadısına gittiler. 

Nasrettin bermutat kötesine ku
rulmuttu. Davay• dinledi. Dava eden 
adama: 

- Evet, dedi, hakkındır. Ne de
mek? Sen karş1sında durup hınk 
dedifin halde senin hakkını verme
ııin. Bu hiç olur şey mi? 

Müddei aleyh telaşa.dü~er: 

- Aman efendim. odunu ben 
yardım. O karşımda sadece sey
retti. Aldığım parada ne hakkı 

ola bilir? 

- Sen aus. Aldığın 
çıkar bakayım. 

pa.ralan 

Adamcağız kemerinden paraluı 
çıkarıp Hocaya verir. 

Nasrettin: 

- Bana 
getirini 

bir akçe tahtası 

Emrini verir. Tahtayı getirirler. 
Hoca parayı tahtanın üzerine birer 
birer ve yüksekten atarak dava 
eden adama sorar: 

- Seslerini duydun mu? 

- Evet. 
- O halde duyduğun para es-

leri senin hakkındır.Al onları, odua
cu baba! sende paralannı al • Hınk 
deyenin hakka paranın sesi, odun 
yaranın hakkı da paranın kendisidir. 

[Bitmedi] 

Glrasonda 

BU seneki 
mahsul 

Gh:e1on fındık müstahsillerinin 
bu sene, mahıulün mahvolmaıı do
layisile pek :ııiyau.. müzayekaya ve 
mütkil bir vaı.iyete düştü~ünü mü
teadd{t defalar yazmıf ve hatta 
bu hususta nıahıulün idrakinden 
evvel taahüdata girmiş olaa1ar da 
bu ıaG,knl vaziyetten kurtarıla-

bilmeleri için bazı teşebbüaatta 
bulunduğunu da ilave etmiştik . 

fktasat Vekili Şakir bey bu bu
ıuıta diyor ki: 

- 11Bu sene fındık mahsulünde 
mutat fevkinde olarak büyük bir 
noksan olmuttur. Yaz yatmurları· 
nın tabii haddlıa fevkinde, mebzul 
ve ıürekli olmaıınıu ve mahauliln 
henüz nema baldutu aylarda ha
vaların bir aralık hilifı mutat so
tuk gitme1i ve bu afetin zubQrun• 
da amil oldutu zannedilmektedir. 
Türkiye mahıuUi iyi ve fena 

senelere ıare 400,000 ili bir mil
yon kaatar arasındadır. Bu aeae 
istiluıal ıahalannda reımt ve bu

suıi membalarımı:ıdan aldıtımız 
maIQmata göre, fındıklann belir· 

dili aylardaki tahmin Trabzon 
m1ntaka11ada 100,000 ka•tar idi. 
İdrakten ıonra en ıayanı itimat 
tahminlerde i1e bu miktar Trabzon 
80,000 Ordu mıntakasında 20,000 
ve afetin ea fada tahribat yapbiJ 
Gire•onda 10 veyahut 20,000 kantar 
olarak teablt edilmfttir. 

Karadenis •••takası fıadık mah
•ulUaln 7,800,000 kantar tahmin 
eclildll'I 11ralard• dahilde ve hariçte 
yapılan ıatıtlann umumu 66,000 
çuval lç fındık raddeıiadedir. Bu 
saht• yapmıt olan tacirlerin fındık 
mahıulümfbe ani olan afetten sonra 

pek mD,knl ~ir mevkide kalmıt 
olduklan dotrudur. Ancak Gireaon 
mahkemennde teablt edildltl veç-

hile evelden ayrılmış ve keffedilmi
yen böyle bir hal karı111nda ••bcı 
Ue, alıcının mGtekabilen anlatma• 
ları bütün mUşkü)itı bertaraf ed•· 
c. ~ ğ:ni ı.i h "'z gfüOyorum,. • 

? 
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Bir kahvehanede 
kanlı bir cinayet 

Evvelki gece saat 20 raddelerin
de Galab. da Arapcamiinde Mah
mudiye cadrie1inde Halim efendi. 
nln kahvehaneıinde bir cinayet ol· 
muştur. 

Kabvehr.ncde. oyun oynamakta 
olaa 11andalcı Osman Mustafa ile 
diğer Osman bin Osman kavgaya 
tutu,muşlar, bunlann döğüşmekte 
oldukunu gören arkedaşlan kav· 
ganın - -onune geçmek için ayır• 
mağa te• bb'" . e us etmı~Jerae de ,Od 
lm:an Osm M f an usta a bıçağını çe-
kerek Reşit H Ö .. . ' .asan ve mer ııım· 

Jerınne arkadaşlarını kalça ve bat· 
lnrından yarala b _ rnış, unu muteakıpta 
asıl hasmı Oıman bı"n O t smanı ıa 

memesi üzerinden yaralamış ve 
yar ah ~daın bir az sonra ölmüştür. 

Katıl Osman polisçe yakalan
mış ve Adliyeye teslim edilmiştir. 
Osman doğru tevkifhaneye ablmıt
tır. Yaralılar hastaneye ltaldırılmıt• 
!ardır. 

sn ırfk{a'{ÇDeır 
Yol kesenler 

Çemberli Taşta Tne:"pazanD• 
da oturan Bekir ve metresi Hikmet 
kadın evvelki gece Divan yolundan 
geçen Esnaf bankası memurlarm· 
dan Habip Cemal beyin 5 liraıııu 
gaspetmişlerse de memurlar tarafla
dan yakalanmışlardır. 

Yazın~ hırsızı 
Kumlcapıda yazmacı Mihruıa 

64 adet yazmasını çalan Aram ya
kalanmıştır. 

l(ış geldi diye 
Mahmutpafada Kahveciler ee· 

miyetiodacııı Ahmet efendini• od .. 
sından kendisinin buluıımadıtı bir 
sırada Eftat ismind~ bir ermeni dart 
palto çalarak kaçmtfbr. 

CRketin cebinden 
Şehzadebaşında 16 mart ıehlt· 

ler caddesinde Kırtaaiyecl Faik be. 
yin evine evvelki gece hırsız p 
mit, ve Faik beyin karyo!aaı bqı 
ucunda a1ılı bulunan caketi oebla· 
deki 380 lirayı çalarak kaçDIJfbr• 
Meçhul hırsız aranmaktadır. 

Varnıgbnlar 

Tutuşan balyalar •• 
Galata nbtımuıda Rıbb.m firke

tine ait bulunan balyalar diin ateı 
almıtsa da derhal ııöndürülmilftilr. 

Kazalar 
Tramvay altında 

Tophanede oturan Salih beyin 
oğlu Fikret mektepten avdetinde 
48 numrolu tramvay ıı.: ... ::.:!• kala
rak yaralanmıştır. 

Ezilen çocuklar 
Cerrah pafada oturan Bedia ha· 

nımın oğlu Hayretthae 1755 auma• 
ralı otonıabil çarparak yaralamafbr• 

Elektirik fiatları 
Bir gazete eleittihk OcretlerlM 

O!'I para zam yı.pıJdıjını yomıftır. 
Bu haberin dotru olup olmachfuu 
tarife komiıyonuadaa •orcluk. 

Kouıiiyoadaki elektirik mata. 
ha11ııı bize dedi ld : 

"- Alb ay evnl elektrik tart. 
fesi teıpit edilirken tlrkct bize 
noksan bir fiat ~6atermİf detflcU. 
Tetkik ettik ve gördilk ki fiatın 10 
para indlril•eal lbımdır. 

Y ann koml•yon toplanıp ..... 
leyi tetkik edecek. Bu on para zam 
talebini ya kabul ederiz, ya etmeyb. 
Para temevvilcabnın elektlrik fiat
Jan üzerinde tealri olur. 

Bunun ilzerine elektrik ücretini 
1? buj~ktan 17 on paraya hadlrcll• 
dık. şırket alb ay zam iatemedl, 
Şimdi flatlara 10 para zam il• 17 
buçuk olarak teapitini istiyor. 

Mamafih formülü tetkik etmede• 
ııammın kabul edilip edllm,iyecetl 
hakkında bir şey saylenemeı. 

Zam teklifinin kabul edibaul 
ihtimali kuvvetlidir.,, 

Tashih 
7-10-929 tarihli nllahamısda GI· 

reson ağırceza mahkememi riyaıe
tine Hidayet beyin tayin edilditl 
yuılmııb. Mumalleybten _aldıj1mm 
bir mektupta küçilk bir sühul e ... 
ri taıbib edilmekte ve meıuaa 

latanbulda bulunan Gireson ap 
ceza mahkeme•i aıa11ndan Hida
yet beyin hitamı menzuniyetl haı .. 
bile vazifesine avdet etmit olduta 
~h h edi mektcclir. 
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V~lf~ffil konserleri 
ıc -

(Çal n ©]@} rril ru~ a 

Güzel Eesi ve şarkılarile rulılnrı · 
mızı gaşyccfcn, Türk nağmelerini 
musiki td.nıki!e inceleştirip oo ııt 
bedii çaşui veren \'e san'atil~ Tiirki· 
yedtı ol<iurru kadar A \ ropa ve Ame· 

" 

Baise, 30 yaşmda. 
Şahika .>l • 

Baiııe - Vay Şahikacığım, seEa 
ıcldin ... Ben teni hala Avrupa se
yahatinde zannediyordum ..• 

Şahil;a - Dün feldim , Baise
cigim... Bak ayağımın fozu ile doğru 
sana geliyorum • Nekadar haki

. katli olduğumu artık anla 1 

Bai~e - Haydi.. H&ydi ... Nafile, 
beni inandıramazsın ... iki aydır Av
rupada&ın, tutup bana iki satırlık 
bir mektup yazmadın ! 

Şahika -Ne yapayım, a kardeş .• 
seyahat öyle tuhaf bir şey ki. Yalnız 
sana değiJ, kimıeye mektup yaz
madım .•• 

Baise - Malum, malum .•• 
Nekadar olıa serde yeni evlilik 

•ar ... Bal ayı bul insanın gözü dün· 
yayı görmezi 

Şahika - Kuzum gene etlen
meğe batlama... Sen böyle bana 
takıldıkça Mnden evvel kocaya var
.dığıma bayağı pişman oluyorum. 

Baiae - Aman pifman olma ••• 
Anlat bakalım, nerelere gittiniz? 

Şahika - ltalyaya gittik. 
Sen ihtiyardır diye beğenmiyor

ıuo amma, adamcağız beni gezdirip 
memnun etmek için ne yapacajını 
bilmedi. 

Baice (mtlıtehıi) - Allah ver
Jİn •.. Allah versia ... İtalyada aeler 
~ördünzüı bakalım? •.. 

ŞHika - En·eli Vezüv volka· 
nını gardük: Düşün bir kere: Biz 
gittik yanardağ ateı püskürmeke 
başladı ••• 

Baise (mü.tehzi) - Demek ate
'iniz yaaar d•ğa da ıirayet etti .•• 

Şiihika - Sen iltedlğin kadar 
etlen ..• Ben kKmetiaıden memnu
BUm ••• Senin gibi gözüm gençlerde 
değiL •• Zenıin olıun, bana rahat 
ettirsin de •.• Ha, aormağa unuttum. 
Senin ıeııç n14anh ne alemde? 

Baise - MalQm a... işlerini ta
k1p ediyor. 

Şahika - Ayol bu ne bitmez iş
böyle ..• Aylardanberi hep bunu işi
tiyorum... Bakalım, sonunuz neye 
varacak ••• 

Baiıe (siteınle) - Sen hiç me
rak etme ... Elbette bizim de biribi
rimize varaca~ zaman gelecek •• 

Gelen0 gldeırn 

Maarif müdürü 
Bir l;aç gün evvel Ankaraya gi

den ,Maarif müdürü Haydar Bey 
.c!ün şehrimize avde~ etmittir. Hay· 
da-r Bey Ankarada ilk tedriaat mü
düriyeti umumiyesile temas etmiş 
ve ilk tedriaat programı ve ıureti 

tatbiki hakkuada izahat vernıiştir. 

Demokratların hareketi 
sukut etti 

8 Teşıiniev\·el 929 tarihli "Dem. 
Sgovor,, gazetesinden: 

Demokratların hareketine diğer 
muhalif fırkalar tarafından lazım 

gelen ehemmiyet verilmedi. So~) alisi· 

ler, l~iberallerin dahil oldukları bir 

harekete iştirak edemiyeceklerini 

vaktile bildirdiler. 

Radtkaller, demokratların daveti·" 

ni en•clii ihti}ıntla karşılad ı lar. Bun· 

lar progr11m lnı<ıusunda itilaf hası l 

oldulda ıı onru harekete i ş tirake ak· 
ı;;am karar verdilf:r. 
' Bo)an Smilofun bu h:ıreket lınk-

k ndaki be) anatıodnn sonra, ınahafil i 

Sİ) asi~ ede 'e hu usile fırkalar arasın · 
dn drn10.,rntlarm teşebbüstioun sukut 

t') lcL 1 İ kanauti vardır. 

Propngaııda filimi 
l or.dra, 21 [A.A] - Bc: rlinden 

bildi:<ıdiğfoe naznraıı Alman millc

t:ni dimi :.ıiycte ımndıracak bir 

p. ı;.ı gur.::& vasıt ıı. ::1 ofar:ık kuUn
n:h .. ı. .. l. üzere l:r çok fi lim iabriko-

ı. • ~o "'..ıhili ol.m lmelkc. ş1rkcti
ıı . :r :~· -.n h:ne senedntı ı; .. tuı 

.. " . . ·'. . 

Celal çok ciddi bir çocuk ... Tam 

bir iş adamı... Yalnız şu son zaman
larda biraz işleri bozuk gitmiş ... 

Onlım düzeltrneğe çalışıyor... Ben 

eminim ki pek yakında muvr ffak 
olacak ••• 

. rikilJs. da tnnırıan ve W'liten \'e 
Sahibinin sesi mües::;esesi lı:ış mu· 
ganniyeliğini ruuvoffakiyetle ifa eden 

· Fihiye ha.nım birkeç konser vermek 
için fehrimizden vaki da\•eti kulıulle 
Trabzonun mihıe\'\"er \·e musiki ve 
Lediiyata meclup güzide gençliğine 
ve hanımlrma bir ziyafeti musikiye 
çekmek Uzerc e~ \•elki giın şehrimize 

gelmiş ve Salı ak~11m ı nt1keri mabtcl
de bir konser vermi ştir. 

Şahika - Ne yalan söyleyeyim, 
ben hiç emiu detilim ••• 

Baise (münfail) - Benim emin 
olmam kafi ... 

On gündenberi Aukarada.. İ-t· 
)erini yoluna koyanak için biraz pa-

raya ihtiyacı vardı .. Ben lazım g-elen 
parayı verdim. Bugüne, yanna bir 
haber bekliyorum .. Geçen gün bana 

"Baiseciğim, sana biraz elim genişle
sia, Avrupedan bir oda takımı geti
rte ceğiml,, diyordu .. Daha şimdiden 

evini düşünüyor. 

Şahika - Ayıp değil ya.. Ben o 
adamdan birşey anlamıyorum! 

( Bir müddet ikisi de susarlar. 
Bu sırada kapı çalınır, biraz sonra 
hizmetçi elinde bir zarf, bir de pa
ket içeri girer.) 

Hizmetçi - Ankaradan mektup 
geldi. 

Baise (yerinden fırlayarak)- Ver 
bakayım ••• 

(Mektubu açip cehren okumağa 
başlar) 

Baise (okuyarak)- "Baiıeciğim .• 
Size bu mektubu yazmata mecbur 
olduğumdan dolayı ariiteeasifinı. ft
)erimin icabı bir müddet Avrupaya 
gitmek niyetindeyim • Nekadar 

ka1acfğınu l4Jio edemiyorum •• 
Sizi de intizarda bırakmağı muva .. 
fık bulmuycrunı. f,lerim bittiği za
man sizi görmefi bittabi unutmı
yaeaklm. Siıe bir hatıra olmak ilz

re küçük bir paket gönderiyorum. 
Bira1 kilçGk oldu amma, kuaura ba
k raazaınul Az veren candan, çok 

veren maldan! Allaha ısmarladık, 
Baiıe haaım!,, 

{Baiae hizmetçinin elinden paketi 
alır, açar. Bir mukavva kutunun 

içinden piyanoıundan tezlonruaa 

varıncaya kadar yirmi bet parça
dan mürekkep bir oyuncak oda ta
kımı çıkar ... ) 

Ş:ıhika - itte öyle nıtaalının 
d\işündütfi evin oda takımı böyle 
olur! 

Nakıli: Kamran Ş. 

isyan neden çıkfı? 
Geçen hafta Aıyada da miihtm 

vak'alar olmuştur. Efganistan ahva
lmde şayanı dikkat yeni bir inkilip 
olmuştur. Emanullah hanın Avrupa 
seyahati eanaıtında memleketin ida
resinde gösterilen ihmal ve gaflet 
bu memlekette kanlı bir i"yan ve 
akabinde müthiş bir harbi dahili 
çıkmaaın11. baia olmu~tur. 

Bu karıtıklık esnasında Saka 
oğlu Baha isminde bir cete reısı 
kendisini Habibullah naı'nile emir 
ilan etmiştir. 

Fakat devlet adamı olarak ye
tişmnıeiş olduğundım hükumetinin 
daires~ni Kabilin etrafından ve şim
Afganıatandan ileriye tevsi ede
memittir. 

Halkın ekseriıi ve bahuıus mü
nevver sınıf bu idareden memnun 
deiildir. 

1919 ıeneıinde lngiltereye karşı 
açılan karpte Afgan. ordularına baş 
kumandnn olan Nadır han şimdi ki 
karışıklık ve bahusus Habibullahın 
idaresi devam ettiği takdide küçlük-
le vatnnına temin ettiği istiklalin 
kaybolacağım anladığından birader-
leriyle mücadeleye atılmıştır. 

Şimdi mumailcy Kabil zaptcde
rek Saka oğlunun idaresine nihayet 
vermiştir. Fakat bununln iş bitmi
yor. On ay devam eden karışıklık 

esnasında memleket harap olmuş
tur. Ezcümle Celaıabat yerle yek
san olmuştur. 

Memleketin imarı çok büyük 
himmete muhtaçtır. Fakat en bü
yuk ihtiyaç kuvvetli bir iıükumet 
t esisidir. Böyle bir hükumet tees-
süs edemediği takdirde Afganista
nın istiklıili t eh?ikede kaıdıktan 
başka lngiliz ve Rus rakabetinc 
müsait bir meydan olacağından ci
h:ın müsalemeHni c:ddi ve hakiki 
bir ısur~ttc tehlikede bırakacaktır. 

Geçen sene Türk OCllğinda Seıni 
llırafüro beyin verdi ği solo konseı in 
ikincisi olan bu kon!ıer çok takdir 
edihgiş ve alkışlanmı ştır. 

K:onseiın ani "Çe tertibatsı z veril· 
mcsine rnğmen mahfel salonu kadın 
erkek güzide zevatla dolmuştur. Sesi 
nekadıır ytlksek ve nağmeleri neka· 
dar san ·aıl ı ise piyano çalmakta da 
o kadar yuksek kudreti olan Fikriye 
hanım pı yanonun önüne otururken 
şiddetle alkışlandı, modern peşrevle 
kon ere başlad ı . Kendisine Münir 
hey kemanla refakat etti. Bu 
p~revi tanbuti Cemilin Zeybeği 
Sirtosu takip etti. Deriıı bir vcct 
içinde dinleuen bu fasrlbıtıdan sonra 
Fikriye hanım G~ okşa beni, Geçen 
ateşli geceler, Ay~eoin duast, BirgtiD 
olur okşar dili, Titre~ork.ıen dudakla· 
rımda adm şadnlarınl olmdu, tekrar 
tekrar alkışlandı, badehu "Son hatmı,,, 
kiı:.piklerinin her teli, aı1ık ne siy.ah 
Şarkılarını okunurken hisler, zevkler 
son haddini bulmuş, alkışlar ealoau 
dokl\lnDuştu. Plaklardakinden nıç 
taiksı~ sesini ve piyanosunu evvel.ki 
ak.~am..ı.avkle ve takdirle dinlediginlız 
Fjkıi,o haQım perşembe @ünü veda 
korıserile henüz plaklara veıımediği 
yeni ve çok yitksek parçalan da ilave 
edecek ve Trabzonlulara tatlı bir kaç 
saat yaşatacaktır. 

Foça açıklarında 
bir müsademe 
Evvelki ffin yeni Foça açık

larıada bir Türk yelkeulisi ile bir 
Yunan motörii arasında 3 saat 
devam eden şiddetli bir mü1ademe 
olmuştur. 

Muıtafa icaptan ldareaiodeki 
TGrk yelkenlisi ev.elki gün eıki 
Foçadan hareket ederek Gemlite 
dotru yoluna devam etmekte iken 
yeai Foça açıklarında beyaz boyalı 
bir yunan motöril He k8'datmışbr. 

Beyaz boyalı Yunan motöıil 

Mustafa kaptana işaret vererek 
tevakkuf etmesini bildirmiştir. Fa
kat Mustafa kaptan Yunan motö
rünün ifarctine hiç ehemmiyet ver
miyer~k yoluna devam etmiıtir. 

Fakat işaretine hiç ehemmiyet 
verilmediğini gören Yunan moterü 
kaptanı; tayfalarına ateı emrini 
vermiştir. 

Yoluna devam etmekte olan 
Türk yelkenlisine tabanca ve oto
matik tüfeklerle ateş edilmeğe baş
lanmı,tır. 

Mustafa kaptan da kendisine 
ateş eden Yunan motörüne muka
beleye başlamış ve bu suretle iki 
taraf an~smda şiddetli ve devamlı 
bir müsademe başlamışbr. 

Üç saat gibi uzun bir müddet 
devam eden bu tiddetJi mücadele
den sonra Yunan motörü daha faıla 
mukavemet cdemiyerek Karaburun 
istikametine doğru kaçmağa baş
lamııtır. 

Muıtaf a kaptan da yelkenlisini 
tekrar eıki Foçaya getirm iştir. 

Müsademe esnasında Mustafa 
kaptan elinden ağır surette yaralan
mıtbr. Yunan motörü taifelerinden 
bazılannın da yaralandıktan tahmin 
edilmektedir. 

Yunan ticareti bahriyesi 
Atina gazetelerinde okuduğu· 

muza göre, Yunan hükumeti tica
reti bahriye işleri ile yakından al· 
akadar olmaktadır. Yunan ticareti 
bahriye filosunun takviye i için 

Hariciye nazın M. Mihalakopulosun 
rh·aseti altında büyük bil" komisyon 
teşkil edilmiş bulunmaktadır. Bu 
komisyonda bütüıı Yunan husu ı::i 
vııpur kumpanyaları armatorJP.r 
temsil edilmektG.dir. 

• 
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zanslı ların; daha sonra Selçufd Tü
rklerinin k·y~etli ve tarihi eserle
rini taşıyan lznik kasabasına gitmek 
için katlamlmaeı giiç b lr azaba gir
mek lazımdır. Çünkü, Yenişehirdea 
itibtıren İznige giden yol; çoli bo
zuk ve harapbr. O derecede kJ 
nerdeycc izi bile kayb~ Llir 
vaziyettedir • Buraya tt~ b~ 
mcv~minde oir çok: ~ ~~ 
geliyormuş. Bilhassa Aın,~ 
gelenler şayanı dikkat yekQn tet
kil ed"yormuı. 

Kasabada koofQl'u ınlikemmel bir 
otel bulunmadığı halde; e.en~~
rio bu der~ce rağbet göstemıeıi; 
iznik huiıtiyaplık ~inde ıııeş

hur bir yec ohııaııırı~. Ök 1.ocil 
içtimaını aktede.nler; bura.<filk kiti-. 
secle toplanınıtlar. 01,111.0 için kUi'se 
tarihi bir kıfll'eli haizdir. Surların 
yukardan aşatı imae teıtibatlı ka
pıları; yer altı JOlf.aıai ıöRtlecek ve 
tetkik edilecek eserfetdir. 

Bilha&1a Selçuki Türklerialıa Çi .. 
ni fırınları, ince ve yüksek diitün

celerin mahsulü olarak yapılm,. 

eserlerdir. Bu fınnlu •on zamanlar
da faaliyet neticedqde meydana çı

karılmıştır. Haaılt, adile aeılan hu 

l'~lün kıytecnda tarihi eserlerin 

m.maleket.imlüı zeagin bir köşe1i 

olaa bu yuf'dua l>lru bakımsu kal
d~nı pdam. Yoltanna bir parça 
itina editine; kabnak için değil fa

ka tge~e\ için lz~e gitmek ka

bildir. Liktn bu v~et ve 9erait 

altında hnike ,a1tmek dütünilleceiı 

Hayvan sergisi 
cumaya açılıyor 

lstanbul hayvan sergisi bu eu
ma fÜDil DolmaPahçe sarayı ahır
larında lriltat cdjlecektir. Sergiye 
~ YDmel • h~-lbapot hu-

Jac&kbr. 
Sergide birinciliği kazanacak 

hayvanlara verilecek 5000 lira mn
kifatın ŞCt"aiti taksimi tesbit edll
mittir. Bundan evvelki sergilere iıti
rak etmiı olan hayvan!ar bu ıer
ıiye de kabul edilecekler, ancak 
birinci ikramiyeyi alamıyacald.ardır. 

Sergiye duhul teraiti büyük hay
vanlar için 1()0, koyan gibi küçük 
hayvanlar için 40 kuruş tan iba
rettir. 

Bulgar .. "\ unan 
hududunda hadiseler 
Selanik, 18 - Bir Bulgar köy

lüsü odun kesmek üzere hudutta 
Bulgar arazisinden Yunan araz.isine 
girmiş ve Bulgar arazisine döner
ken Bulgar hudut muhafızları tara
fından açılan ateı ile itlaf edilmiş
tir. 

Buudan başka Mtriç nehrinin 
T ompoda mevkiinde maktul iki 
Bulgarın naışlan bulunmuştur. Bu
ulardan biri kadın, biri erkektir. 

ı 
~~s~dir, v.et in1aoın iatirahalından 
feqakarlıkta bulunul~ası demektir~ 
B~ası. eskiden bir ie_!a ~erk~,ıf 
imiŞe. F~at 60~ ~'tik ,?bir 
yeye bıhvil e.dil1tliflk.;.,ftt.e .. >:~·· 
nın harap kafıf)nıa. ..,. ti:-.; ~~ 
oah:ye oluşudur. Bİ.lıaenaJtıj;h ;v-. 
vcla bu giiıel ve asarı çp) q,lb 
k~abayı· K&za y,ııpınak lium.. <18-. 
da~ sonra da bir:aı. y;ollanna ~k
ma}t. 

\<~sabanın zirai vaziyeti· fl;.f.\a 
değil .. Y aluız p.irinç ziraati tuz~ 
elen. ııQrıa çoğalıyormµi. Giliel ha
'ICast; şirin manuralarile bviçreniD 
(Lc:man) gdlünUn_ m.QUM'aaına tq 
çıkartan bu ka ... aba, bi-ç olmaırta 
Yalıva'ya yakınlığı oolUai n•ann· 
dan imar edilmeli vt: yoltwı y~ıl

malıdır. Kim temin eder ki dtik

balde: imik; Mekkece, Geyve ve 

havaliıini <!emir 

Ct'AlZ· 

ağlarla örmiy-

Binaenaleyh Bursa valisi Fatin 

beyin yol yapmak huıusunda vi

layette tatbik ettiği program lz.nik 
yollarına da tamii olaa fena olml-

caktır. 

Çünkü; tarihi eserleri görmiye 

gidecek olanlar; kasabada yatacak, 

rahat edecek bir yer bulmasalar 
bile, yolda rahat seyahat etıiııler. 

600 haneli lznik için kaza teş

kiliib biraz manasızdır. Fakat ne 

yapalım ki eskiden kaza olan bu 

kasabanın halkı buna alışmışfor. 
Hemen her yert'.c ileri sürdükleri 
dtlek kasabalannın kazaya tahvi
lidir. 

Bir köyde cinayet 
Çatalca merkez nahiyesine tabi 

çiflik köyünden Muıtafa oğlu Hü

s•yinin evine eşhası meçhule gire

rek Hüseyini kurşunla öldürmÜf
lerdir. 

~eyyar esnahn kıya:reu 
Şehremaneti, lstanbuldaki ıeyyar 

esnafın kıyafetleri hakkında bir ka
rar lttlhas etmek üzeredi. 

Haber aldığımıza göre, yazın kira 

ile tenezzüh sandalları işleten un· 

dalcılaran, yük arabacılarının şoför

le rin kendilerine mahııus kıyafetleri 

olacaktir. 

Şerbetçilerin yazın lzmir işi ko .. 
caman güğümlerle gezmeleride meıı 
edilecek, şerbetlerin temiz cam kap. 
lar derununda ve zarif bir tarzda sa

tılması temin olunacakbr. Açık tab• 

lalıırda yu!kn, lmdı:ıy:f ve sı:irc sa

tılmaması için zabıtai belediye me
murlanna emir verilmiştir • 

Brük8elde komıinistler 
Brüksel, 20 [A.A] - Gazetelere 

nazaran, dfua komünistler farafından 
yapılan bir mitingin nihayefnde 
polis bütün seyircileri isticvap et
miş ve üç İtalyanı tevkif eylemiştir. 

Komünistlerin t · ~ 
Londra, 21 [ A.A ] - • 
~ blldirildiği.:ıe göre It .. .} 
retine vuku bulan teca; .ı 
methal otuz kadar befçikalı, 
ve Macar komünist tevkif edil
mlflir. 

.. 

Oranda 
Oran, 20 ( A.A J - Dün parla

mento azasından mürekkep bir 
hey'ct, buraya gelmit ve liman ile 
civarını ıczmiştir. 

Bir rekor daha 
Londra, 21 [A. A.] - Bir aske

ri tayyare Te~rinisanic!e bir uçuştn 

lngfüereden Kapa gitmeğe teşeb
büı edecektir. 

İki hava hattı 
Londra, 21 [A AJ - Amerikar 

bankalarından müteşekkil bir seı 
dika büyük denizler üzerinde i 
hava hath teaisi için hazırlanmck
tadır. 

İş bankası 
Uşak, [A. A] - İş bankasının 

25 inci şubeai bu gün şehrimizde 
merasimle küşadedilmiştir. 

Yunanistanda belediye 
intihabı ve kadınlar 
Atina gazetelerinde okunduğı,ı· 

.AAY t:)u- - - 1' ... J .. : , .. _ :- •!:L ~-:ı .. _ t .. .-

dınlarm hakkı reyi olması hakkın· 
daki layihayi kaııuni yede kadınlnr· 
dan ancak 30 yaşını ikmal etmie 
olmaları ve okuyup yazma bilme· 
le ıi gibi bazı tahdidat mevcut oldu· 
ğundan M. Venizelos bu tahdidatı 
kaldırmak ve kadınların bu husu~· 
taki hakki reylerini tatmin etmek 
tasavvurunda bulunmaktadır. 

Bir vapur oturdu. 
Battavya, 21 [A:.A] - Bowen• 

kastle namındaki İngiliz vapuru 

med esnasında Macassar yakınında 
rasifJer üzerine oturmu;tur. Bir t.:ıh· 
lisiye gemiıi imdadına gitmiştir. 

... , .. r;a .. ...: ......... mıw 

E elemenk Bahri Sef~t 
Bankası 

Merkezi 
Anısterdam 

Galatada Karaköy hanı 

dairei mahsusa telefon Bey
eğlu 3711-5 Merkez posta· 
nesi ittisalinde AllaJ ci han 1 
telefon lstanbul 5t nernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 

•••••••••••• ••••••••ce•o••: 
Döyçe Oryant Ban i 
· Tarihi te'sisi 1322 : _________ , ___ , ______________ _ 

• : Merke~i idare Bel".lirı : 

(ALEKSANDRE DOMA) nın 
Romanından muktP.hes 

Monte kristo 
Filmi Frans ı z sinema san'atmın 

mııznff eri etidir. .... , ............... . 
' ŞEHRE NETi BU A1<$AM --~U.UMD 

11
11 

--
Tepebaşı tİ· 

yatrosunda bu 
akşam saat 21 
bııçukla yalnız 

i Telefon Be} oğlu 247,248 -934. ! 
: 985 ve 1stanbul 2842,2&1.~ : 
• • : Banka muamelatı : . -: ve kasalar icarı : . ~··· •••••••••••••••••••••••• 
~----~--~~~~ ---il 1111 

,_T•-·va-tro_, s_ine_m_a J llllflll Muallimler le 
talebelere 

······• ·\~~·~ •• ı:.~ı:ı·.\\\\':ı~ı:.ı:.~~~~~~~\~':ı':ı~~':.~·.ı:.ı:.~~~~~~~........ ~ . .. 
·: iKDAM :: 

1 ~f Abone ücretleri H 
Şevki B. ı Kadıkoyu Mısı rl ı oğlun· 

da Sönmez ateş 
Feruhta : Varyete de film 

i'a~it B. : :\1illette kara değirmen 

vak'as ı \'C l\IUthi§ iftira 

ye film 

Kumarbaz 
5 Perde 

. .. • ı 'iOO :: 

1•5 Türliyf! i!O'ıuı Seaelık '}OO .~ 

·İ Altı . , lık soo :: 
ıı Üç ll)lık • oo :: 
İ• Ecnebi mcmlekt'tler i çin Scoelik 33 i: 

' Cmr~a aünleri matine saat 3 ~O da :i " .. " Alo ·~hk ıfıoı• g 
h ,, • r .. " " C " 'JOt ' • 

Her cumartesi akşamlara için ı :i ç •••• ii 
fiatlarda tenzilat yapılmıştır. hmmmummumu:mmm:umm::~····· 
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Llk ı:rı.E1.çle1.rı 
rıe ~a.ma.rı? 

Cuma günil intihap edilen mm
taka teknik heyetleri yakanda f11a
liyete geçecektir. Bu heyetler me
ranında bilhassa futbol heyetinin 
lfe haşlaması beklenmektedir. 
Çünki futbol mevsimi geldiği hal
de ortada faaliyet programı bile 
llıevcut değildir. Bu gecikme hiç 
f&iphe yok ki tesirini gösterecektir. 
. Futbol heyetinin ilk yapacağı 
ıe benıen fikistürü tanzim etmek 
"~ lik maçlarının ba~layacağı tari· 
hı tespit ederek ilin etmek olma· 
lıdır. ManHız teahhürlere mani 
olınak için bu laususta iltizamı sür'· 
at etmek ilamdır. 

İstihbaratımıza nazaran mıntaka 
futbol laeyeti perşembe günü topla· 
nacak ve bir •esai programı çize
cektir. 

Gcııa.uor•r lcongreıi 
Galaıuany kulübünün Cuma 

~llü toplaan umumi kongresi 
hey'eti idare iatiHba&ını yapmı§ 
\re tesirini htbol takı.tarı arasına 
kadar ur.atan ikilik ve partiza11lığı 
~aUederek ortaya kuvvetli bir 

, ıdare he,eti ptiımişlir. Maamafih 
bu heyet içinde Daver hey gibi 
Galata1aray İ9İD çok çalı§Dllf ve 
ınuvaffak ob11uo bir zatm ihmal 
'<iildiği göriil6Jcmlu. 

Ahiren koape İlltihabatını, ni· 
~bı ekeeri,et olMedıp için, tec
dıdi kararla§tal§tıl'. Bu seferki 
toplanmama daha heyecanla ola· 
Cip laiuaia eciümektedir. 

İntihabatın ,,_iden icrasının 
~\er~~ dQ ı.r. .aiıPbihn@! 
sıaı temi11 eı.eei mullw•elclir. 

Futbol maparı 
Kadıköyünde ehmmiyetli futbol 

ınaçları yapılmaktadır. Bu cümle
den olm1tk üzere Altınordu ile Hi-
11al kal'fıllfDHft berabere kalmı~ 
ılrdır. 

F enerbahçe- Moda rum takımı· 
nı 12-0 yenmif, Beneberit musevi 
Jtakunını da 6-0 ma#dp etmiştir. 
-.irde futbol maçlan 

C. H. fırkuı tarafından vazolu· 
~~ kupa maçı cuma gilnil kala· 
"""1k bir sporcu kUJtesi huzurunda 
~'lıelmıpar. & mtıWm müsabaka· 
:11 evvel lik JQaÇlarma hazırlık 

0 
lllak üzere K. S. .K. ile Sa~arya 

taltıınıan ar11ında husu!I bir mag 
Yapılnııı ve K S K bire karıı ild 
layı ile galip plmipir. 

--Otoy .. .Altınay ma~ı 
d Alta, • Altllla,' magı Altınor
la~~ lfu.e,lo beyin idareeiade o. 
~ laat dortkı bafladı. 

V C-u. Faruk, Hilmi, Nevat, 
p 9bbi, Feyıi, Çonıenlko, Vehap, 

~ Hakkı beylerden miltefek· 

~)' taJnmı da .Aılaetthı, To. 
.__ N..1, FWmt, Hayri, Cez-

~t, a.e, Jiwılı R1fat 
mGktı*ildf • 

.... ~ devncle Ud tuü ta uyı 
~.,a 'W:u. 

.._ ~ ..._.. AJtıaa118 oek 
... kGl}'Uldaiu görtiltl

~ ....,.,, .. bir aralık aley~ 
...... T 1 • bir kemeri kurtar
'-Jaa ......... pgUt .... AJ. 
..... .Wd ili htkıuMl'lltlll eıı.eo 
llM. • ıa1 "'Wli a•ll•tırıdu. 
~~.il lacıl clıldkade Velaap 
it --l'IVllll alılatuak kale öaGae 
la~ topu ortaJac1a. l'uM bu tn.tı 
) U iatlmal edMek Uk pltafl 

11•ptı. Etraftan kopan alla,ı.r b-
~ ~ Vehap neia bir bamle Ue 

ilci sayıyı yaptı. 
iki dakika içinde olan bu iki 

"11 AltınayhJarı sarımııtı.ı Bw:aa 

inzimam eden bir kısım balkın 
çok faz]a gürültüsü oyunC'uları 
çok fazla sinirlendirmişti.Altaylılar 
galibiyeti tahkim etmiş olmaktan 
mütevellit maneviyet yükskliği ile 
hakim oynıyorlardı. 

Altınay ise halkın menfi teza
buratını icap ettirecek derecede 
favullu oynamakta idiler. Bu sıra
larda Altınaylı oyunculardan biri
nin hakeme doğru koştu~u ve ha· 
kemin boğazına sarıldığını se) ir· 
ciler hayret ve teessüfle gördüler. 
Fazla olarak Altnaylı diğer bir 
oyuncu da Altmaylı oyunculardan 
birini tokatladığı da görülünce 
işin büsbütün çığrından çıkmakta 
olduğu anlaşıldı. 

lzmirde centilmenliği ile tanın· 
mı§ olan kıymetli sporcumuz Hü· 
seyin beyin uğradığı bu tecavüz, 
oyunun devamına imkan bırakma
mıştır. Bu suretle hakem ve Altay· 
lılar maçın nihayetine 17 dakika 
kala, maça devam edebilmek im
kansızlığt karşısında sahadan ay· 
rıldılar. 

Bu sene muntazam mesaisi ile 
lzmir ikinciliğine kadar yüksel~n 
Altınay takımı lzmir spor mubi· 
tinde iyi bir mevki kazanmıştı. 

Maaresef bu şekilde nizamat 
ve sporculuta &ykırı hareket eden 
bazı oyuncular, bu takımın şöhre· 
tine çok fena bir not verdirmekte· 
dir. Şunu itiraf etmek lazımdır 
ki, Cuma günü hakemin maruz 
kaldığı tecavüz çok çirkindir. Bu 
hareketin tekerrür etmemesini ve 
Jiıt maçTHının Cla feci neticeler 
vermesini temin için heyeti mer· 
keziycnin lazım gelen kararlar 
ittihaı etmesi icap eder. 

Otomobil ve tren 
rekabtti 

"SAMSON., REFİKİMİZDEN -
Samsun· Sıvaı demir yolları işletme 
müdUro Yakup bey ile haaeket ve 
cer ıoheeinden hazi zevat bu hafta 
bat boyuDda bir tefciı aeyahati yap· 
mıelardır. Yolda Yakup beye ıumen· 
dö(erin biraz fazla olan tarifelerile 
otomobil ve kamyonlann yaptığı 
rakab~tten bahsettim. 

Bilirorum hatta hat boyvnda 
kam} on ve ~tom<;>hill_erin . yaptıği 
nakliyat miktarını ı~saı şekılde _t~t
kik ettirdim. Çoğ;;t çıktı. Bunu~ ıçın 
bir rapor tantim edıyorum dedı. 

Filhakika malnm olduğu üzere 
Anadolu hattı tarifeleri eski fi) a· 
tını beş misli olduğu halde Şamson· 
Siva• hattı tarif esi sekiz mislı olarak 
tanzını edilmiştir. bunun beş mi:.le 
tenzilini ve bird · A vrupada olduğu 
gtbi burada da bir dördııncli sınıf 
~un yapılmasını hatırlattım. Bura\'a 
herkes ve bilhassa amele ve ı~oyllı 
herdılrlU eşya ve levazımıle girip 
gideceği )terde çıkarabilir. bu sın·f 
hem ucuz hem kolayliklı olmak iti· 
b.ri1e çok ravak bulacaktır. bundan 
başka Ladik. Zile gibi yerlerdeki is· 
tuyonlnrdan kasabaya kadar olan 
uzaklığın yolcu ve yükcülere tahmil 
ettigl nakliye ma1arifıai tay edecek 
bir tetbir dtitfinülmeıi de çok muva· 
fık olacakbr. bu tetbir şüphesiz 
bı> mesafelfır uuında idare tara 
fındao ebYeD tleretlerle kamyon 
itletmek ve berketin malını mağaza· 
Janaa teelim etmek olacaktır. bu 10• 
aetle otomobil ve kamyonlara muvaf. 
fakiyetle rekabet edilebilecektir 
sunederim. -----

Romanyada yeni naihı 
kır ali 

8 Birinci Teşria 929 tarihli "Mir,, 

gazetesinden: 
M. Maniu gazetecilere beyanatm

da, yeai naibi bralt intihabı için f 1 r· 
Ular rtıesulle mlidavelei efkarda 
bulunaoatıaı 16ylemiıtir. 

Bu tecrtlbecle muvaffak olamadı
tı taktirde naip iutihabı için kama· 
rayı tevkil edecek ve bu takdirde 
hUktlm hiç bir namzet C(istermiye· 
cektir. 

Borsa TAŞRA 
21 Teşriniev,·el929 kambiyo, nukut borsası fiatlar · 

SARHOŞU Cl~A YE rl- Kar~ı 
yakada bir cinayet olmuştur: Bir 
meyhanede adam ak Hı kafa) ı tutan 
Ga\'Ur Hasan isminde bir adam gece 
saat 12 de evine gitmek istemiş, 
fakat evinin uıak olduğunu naz .rı 
itibara alarak bir arab~ya binmiş ve 
kendiainin tarif ettiği yere kadar 
göturülmesini arabacı 8 ışodao iste
miştir. 

A~KAR \ HAtLAR! - Ankara 
ve civarı bal'rlarıo t.a:idk etm• 
üzere şehrı m ıe gelıuiş ol• &reoköy 
aııma fidanlı''' m ıdıır,ı BıwbaıaeUM 
çey v•tkiklltıı devam etmıtktedlt. bu 
tetkikat henüz bıuoamifdr. Mamafi 
a ırhanettin b yiıı ball yad.erde-'~
t & teLkikler Ankııra hatları l e 

ıı-=--ı:::m:::ıı==== 

Nukut 

1 lngiliz lirası 
ı Amerika dolftr 
20 Yuuaa dr.shmi 
1 Alnıaa r•")ht mark 
l Avueturya 1Ulni 

1
, 26 Ley Rumanya 
20 Leva Rııl!Iar 
1 •'elemek filorln 
20 .FraoAız frankı 

11 20 Jı11lyan liretı 
20 Kurun Çek Jalu•ak 
1 {.ırunetl• ıüTiye 
l Zloti Lebiatan 
20 Dinar YOf!aalavya 
20 Bt'Jçika franlu 
l Pel'.ata l•panr.a 
20 J.vlrre fraalu 
1 M«"dclJye 
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Kandillı iskelesi 
( lntepd) vakurunurı çarpmaüı 

21 Te§rinievvel 929 Ticarte 
Borsası fiatlan 

le ehemmiyetsiz bir surette ha· aımm------TAasari l\.zami 
ıara upavan Kandilli .iMelaiae \ r:. ... : i:.~ 0 LıL ..p. 
flırket vapurlannm yaaqm...... 1-~':0:..~!!!,;..-' ~~p:.~lil=l~4~1 
ve bu yüzden kandilli ahaliıinin Bugda yWe 
ııkinb çektitini yazmışbk. Yam"f&k çavdarb 

Şirket dün bu ebemmiyetaiı ~= 
basan iki saat aüren bir tamirle Sert 

D6ame 
ortadan kalkmıt ve bu sabahtan Sert mabllll 

tibaren Kandilli iskelesine vapurlar 11 Buıpmtaa 
11 E«."Debl 

yanaımaya batlamıştır. ~ ç .... c1ar 

İki saat g!'...l kısa bir zamanda :..r:, 
tamiri mOmküo ~lan iıkeleyi on \alet 

aiindenberi tamir ettirmiyen ve l\lerelmek o- Nubat 
Kandilli ahaliainin 11kıntı çekmeıine fouuly• 

1ebep olan fİl'ketin, bu tamiri vak- ~':;ae.ı 
tile yaptarmamaaının hikmeti acaba Un .... 
nedir? 

Eskiyen kiğıt paralar 
Eaklyen kitat paralanmızın ye· 

nilerile mGbadelesi için ıeçen dev· 
r~i içtimaiyede 1S14 numara ve 
2-6-929 taribll kanun çıkmıtb. Ma
liye Vekilliti bu kanun mucibince 
paralann tebdili için iaap eden ta-

Ekatra Eknra 
t• fo:Utra 

Siriael yumıafÜ 

ı .. Sert 
ldnel 
Fındık kabakla 
Fıadık içi 
Sandık botal&aa 
kanmı 
CevUı 
A&yoa lla1atJıl 
l'aPatı 
Atlyoa 
Tiftik 
O'akf 

ıs 

16 ~ 

12 15 
9 20 

10 
9 

11901 
1)60 
1190 
1160 
1100 

4050 
165 

17 ıs 

17 so 

! 
ı2 so 
11 I& 
10 
9 

30 

ı600 
1250 
ısıo 
1225 
lllft 

1 
1 

4 000 
ı65 

1 

1 

limatnameyi ha11rlamıtbr. Talimat
namenin bazı tetkikab dolayiaile 
kmali gecikmiftir. Binaenaleyh bir 

çok halk ve esnaf kanunun müba-
dele için tespit ettiti eaaaah bil-
mediği için eıkimiı paralar iizerin
de müşkülata tesadGf etmektedir. 
Maldm oldutu Gıere mezkir kanun 

veai dahilinde eakiliti olmadıkça 
kirli ve yaPlfbnlmıt olsa dahi te
davili etmeci zaruridir. Hini mOba
dalede çerçeve dahilinde taluim 

edilmif yüz loumdan noksan olan 
k111m mlktan bu aeltep Gzeriaclen 

mucıbince evrakı nakdiyenin çerçe- temil edilmit olacakbr. 

Arabacı Bışo bu teklifi k1ba 1 
ederek müşterisinı evine götürm ~ğe 
başlamıştır. 

Gavur Hasan tam evin önüne 
geldiği vuit h•rnul b ıluıı Ju ~u tabın· 
cas nı çe cerek BJıı ya. bir el ateıı 
etmiştir. füşo başınJ ın yaralanın ~ 
ve derhal olm1ştlir. G•"e Jaıhr.nı 
kumandanı S:.ıreyya bey hii User 
vazıyet etmiş ve Givur H.ı•nıı gece· 
lilc cntarisile yablaıım şttr. 

Hıısan evvela inkir e.m·~ ise le 
maktulJ.11 yan n:ı getırili ı 'e sıç:n ı· 
lamıy.ı hışla n ' ve itirJf e.m · ştir. 

MlLLEr MEKTEPLERi - ~lıni· 
sa vilayeti dahili ıJe'.\i miiltıt m0 ktep· 
leri teıkitatı t!lın'lttılı.11>1 ~ı r. B:ı 
m lnuebetle vilayet t.ırafı '.li'l 1 b!!.lka 
hitıbe:ı oeşredile.ı h•yan uru h: 

Bir tetrin · n:ıiJen itibua:ı 16·4.'.> 
yaşınjı b.ılunt'l b ıtı11 \".ıt:l'l lı11iar n 
millet me'.1teplerine ı ... v .ı :o ı n •c'.>.ır 
h~lunduk\arı bi ıae'l,\ey 1, bn yaşta 
olanhrırı mı~!lllelerin.. en ya cıo ilk 
mekt~p'ere gid rek isıın'erini kayıt 

ve b:r :.ayıt veısikast aİru!\ları laı tu 
geleı:eği, o:rn;uo y"-:m ı bilenlerin 
m1zhır olacaklar m isıaJ. ı~ ve m !ıt• 
tebe devam e•m·~ 'ıı oj- h.ıkk111d1 
yap lac1k ın ıclıat b"ldirilcni., ve 
Türkiye halkını en ça.h ık bi- z.ımııı· 
da okuyup yazma;ı gay.. eıiinen hıl· 
kumetin bu yold11kt cel:• i mesaisinde 
halkın da yardımı isteoilmiit:C. 

z;hur ctnukteı:Lr. Ayni se•H auftaıck 
lstanbul ıl Aoksra'da ekilmiı attlı 
Amerika cubukları iyi b!k1imak IU· 
retıle burada çok gtızel bir halde 
b ıy11m ı .. t•ır. 

lZ\11R TELEFO~U - lzmir tele
fon şirk0ti tesisatını kat'i kibalini 
icra) a melTlur olan bey1et meaitini 
ikm'll etm·ş vC' k11t'I kabal muamele
sini ifa e> lem iştir. Hey"et reisi lbsao 
Cemal h \ bazt kuçiik neYıkıı mili· 
t ena olmak üzere. teiiaalln milkem· 
mel olclu~unu siiylemiştir. 

FIRK \ SAK.\RY.\ MINTAKA· 
Kl~D ~ - C ımh ırivet Halk Fukaaı 
Sakarya DılW)eıM rl!~~yeieri.e yeni
den baş\am :ttr. Nah ye mutemetlili 
halk mızın arzusunu nazarı dikkate 
alarak geceleri fırşı binas ndı Frao· 
aııca d,.r~leri tertip eomiştir. Aynı 
zaının l ı uı:ı ıhı muzaaf, ticaret ders· 
len ,fo tertip olunmuttur. Fraesl8Cı 
derıını Q,m'anlı bankasl mubaberatı 
resmiye n ıd mi Rauf ye ıasulu mil· 
zaaf fo~sıni de lş baıtkast mifıasel>ei 
um~m.ye ~efl rinde Kem:ıl. sk.e~der 
be} Jer 'ahriyen deruhte etrnıtlM'dır. 

.~hk:ıcy3 nahıyest mutemetlili ar· 
rıca Him.ırei etfa\ Ankara meİ'keli 
tarıf n i ın lıım1ye edilmekte olaıı 
kimse~ız <'O"uklarla da alAkadar ol· 
maktad r. lutemetlik bu ya'1'ulara 
nuhiye dnbıundo taheıs edilen mabal· 
dekı b nad ı ısıırah"tleri i~ yatak, 
yor~an ve ba~tao "~"~ yıt ICadar elbi· 
se ve avnkkab tedank etmi~dr. 811 
çocuklar mu ıtelıf mekteplere yedet
tırec klerıır. Çocuktara b~1'm8k, 99: 
ma~lrlarıa yı \ıunaıi ve yemeklelllli 
p · ;İr n ~ t ızre iki bdın buluompftar. 
Ç lcukl:ıra t::ıcak yemek de verilecek• 
tır. 

1 Kadıköy köprü tarlfelerı 
Köpriiden Kadıköynden 

Kndıköyüne i Köprüye 

ı - l""l ... 6 15 
6 ıs 1 os 
'1 os 7 40 
7 40 8 10 
8 15 8 45 
8 40 9 05 L'l 
9 20 9 50 
9 55 10 25 

10 25 11 05 
11 05 ll 40 
11 40 12 15 
12 15 13 
J3 05 13 50 
3 50 14 35 

14 25 15 
15 15 16 
15 45 16 30 
16 10 17 
16 40 17 15 
17 15 17 45 
17 50 18 25 
18 25 19 05 
19 05 19 45 
19 45 20 20 
20 30 21 05 
21 21 28 
22 05 23 

l"J le'- ,.ı. .. c.-. Puar, Ça"" 
ıt•ba stilleri Haydarpapya qnya 
eakbr. 

~'"I s.ı. r yalnaa Pıuıarteel, Çarta111o 
bıı ....... Hıı1clarpafa1a ıatnya· 
cııldu. 

Köprüden 
Haydarpqaya 

l - 1"'1 
6 15 
7 05 
7 40 
7 55 
8 ı;; 

8 52 
9 55 

11 05 
11 40 
12 15 
13 05 
14 25 
15 15 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 ("" 
18 40 
19 05 
19 45 
20 30 
22 05 

6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
17 

2() 
11 
48 
25 
5S 
11 rı 
35 
56 
35 
11 
48 
29 
08 
S8 
40 
08 
08 
13 
40 

18 15 
18 ss 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 08 r-ı 

, ... J Seferi .,..... ......... ,..... 

P~~mbe. C.11-. Paırar ,11.a_..ı ... 
klbedeu •-8~ ~ 
eaktır. Ramaunı• JılırlMI .......... 
Ba)ranua _ ..... ...-- ..._ ... 
aecc u.y.ı.,..... .... .,. .. k•. 

("") Wrn ,_ı- r .. r. P°"I -~ 
c;.ıma 1 au1nt n.,_...,,_ys ......, .. 
eakur. Yalıus R......- hkiatıi ... 
aüadea B•......., n -•- .... ... 
kadar bfll' ırla Baydar.,.ta ....... .,. 

............................ ~iiiii· ................. .... 

Adalar tarlfesn 
10 Haziran tarilılndea itibaren Cumadan mida gönlere malu ... adalar hatta 

Sefer No. 
Pendikten kalkıt 
Kartaldan • 
8. adadan • 
Heybeliden • 
Bursudan • 
Kınalıdan • 
Mudadan • 
KacbkayGnden • 
Kaprlye VUlf 

Sefer No. 
KöprOden kalJılt 
Kadık3ybdea " 
Modadan " 
Kın ah dan • 
Burra&daa • 
Heybelldea • 
B. adadan • 
Kartaldan • 
Pendlkten " 

ı s s 7 9 ıı ıa ıs 11 19 
15,00 
15,15 
15,45 
16,00 
16,15 

2 

6.00 
6,10 
6,25 
6,40 

7,2S 

4 
7,44 8,25 

9,05 
- 9,20 

8,35 9,35 
8,45 9,45 

- -

--
7,10 
7,30 
7,45 

8,30 

6 
t,10 

'"° ıo,es 
lo,22 
10,JO 

-

1,00 
7,10 

-
8 

10,1s 
10,35 -
11~ 
11~ 
ıt,55 
11,50 
12,15 
12,31 

7,05 
1:ı.o 
7,45 
8,00 
8,15 
8,30 --t,ıs 
ıo 

12,00 
12,ıO -
1~ 
ıs,~ 
SS,20 
p,11 --

-
1,00 -----
12 

ıs.ss 
JS,55 -
ııt: u,oe 
U,16 
15,40 
15,55 

9,00 
9,10 
9,25 
t,40 --18,25 

14 
15,00 -
15,40 
ıs,ss 
16,10 
16,25 --

10.00 
1o.ıo 
lo,25 
10,40 --11,25 

16 
17,00 

17,45 
18,00 
18,15 
18,2S 

-

--
11,30 
11,40 
ıı.ss 
12,10 -
12,55 

18 
18,00 -
18,45 
19,00 
19,15 
19,30 
19,55 
20,10 

14,0S 
14,lS 
14,30 
14,45 

15,20 
15,40 

20 
18,0S 

U.00 --(") 

16,30 
16,SS 

17,20 

22 
19,00 

19,45 
20,00 
20,15 ---

21 

17,00 
17,10 
17,25 
17,4J 

18,0S 

18,3!) 

24 
19,0S 

-29,00 
20,10 --

23 

18,3S 
18,45 
19,00 
19,15 
2-

o 
26 

20,15 

21,00 
21,ıs 
21,30 
21,40 

25 
19,0S 
1920 
1 ') 
:l.),05 
2'),20 
20,35 -
21,10 
21,3) 

:U,45 

--
-l"l 
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Bergama - ı ili yolunda 1Suriye-Filistln kongresinin 
maskeli haydutlar amele fırkasına telgrafı 

Perşembe günü Dikili ile Ber
gama arasında gene bir soyguıt
culuk vak'ası olmuı ve neticede 

kıymetli bit- genç <ıe98'ret ve mert
li~inin kurbanı olmuştur. 
" Hadise şu şekilde cereyan etmi-

§tir: 
Bergama yolunda ikide birde 

birtakım ~nculuk valı:'aları 
oldutıJ '9'e failleri ber defa yaka
lanmasına ratmen bAdiııelerin te
kerrilr etırıekte devam ettiği nıa
lüm8ot-. Per§embe güaü Dikili ile 

Bergaıu şoeesi üzerinde Ortııkah

ve denilen mevkie yakın bir ms.· 
halde maskdi beş şaki pusu kur
mu§ ve iki kazı merkeLi aru~ında 
araba ve otomobille gidip gelen· 
!eri avlıımağa ~amışlardır. Şa
kiier evvei& iki araba ile bir oto· 
mobiti çevinrıişler ve içindeki 

yok•4wı indirerek bağladıktan 
ıoıır.a mü.kemırıelen soymu~laroır. 

Bundee sonra işlerini artık 
bitmiş gibi tdi«ki eaen hayclut

J• }'Ol. kenarında kuytu bir yere 
çekilMelt yemek yeırıeğe b.:ışlamış
lardır. Tam bu esnada D:kiliden 
lıa aket e4eıı bir k myoa da bidi
se IPMıaHine gelmiş bulunuy(}l'OO. 

Kamy<ı11 d& bir şoförle ınua Yini 
ve Me.dfl.a efendi namında bir zat 

ile gazetemizin fotoğraf muhabiri 
Ha"ı bey bulunuyordu. Haki bey 
çalışkan, kendi halinde ve çok iyi 
bir ~r. Gaze~mizin fotoğraf 
muhabiri" "ei yapmakta olduğu 

gibi ayni zMMt1da betonarme mü. 

telıa~sısı sıfatile de birçok işler 
der'uhte etıMkte idi. Nitekim Di

kili i!!kelesini de bu çalışkan ge· 

ng yapmakta idi. 
Kamyon hadise mahalline ta

kart'iip der etMll'~ haydutlardan 
btrisi yol kenarına çıkmış ve fi
Jint1191111 kamyona tevcih ederek 

bur emriıri vermiş, kamyon da 

durmuvtlH'. Kaıayondan evvel! ~
f&, muavi11i ve nilıayet Maz!Q.m 
efendi iemi§, Hııkkı bey yerinden 

hmıklaman1~H". Eşb.ıya inmek 

eıariai kencti6ine de tekrar ediııce 
haydudu yalını zanneden Hakkı bey 
iaiyor @lbi yapırıış ve lıııreltet ha· 
imden bil'Mtifade tabancasıtıı çıe· 

1 kMek içi.deki yedi kurşuau da 
, haydudun Uznine boşaltmıştır. 

' 

1 
Sel&nikli Mümin i~minde olan 

bu haydut derl-ıal olduğu yere yı
kılın:ak vefat etmiştir. 

Fakat hldi~ye pu~ularından 
seyirci olan baydudun diğer dört 
~rkada" Mül'llİllin akibetini gö
rünce derhal silrhlarını Halkı Beye 
tevcih etınieler vo Liç.ıre genci bı
ri baf!lldaa diğeri de kalçasından 
olmak llzere iki kurşımla yere ser

miJ!erdir. Haydııtlar bunun!~ da 
, iktifa etmemişler, Hakkı Beyı ayrı· 
cı bıçakla da yarılam ışlardır. 

1 Haydutlar soygıınculuğı.ın hnyfo 
kanla nibayetlf.'nt.l;ğ ! ni goriiııce 

hadise ıııahallinuen firar etmişler
' dir. 

MM'ele pek az sonr, Bergama 
zabıtasına haher \·e ri imi~ ve vıık'a 
mahalline şitıp olunarak tahkikata 
haşlanmıştır. Bng3m1 • lu stan t iği 
h l\d i•e yerine gel iıği zaman zavallı 
sel.adaşımız Hakkı gon nefesinı ver• 
memiş bulunuyordu.Hakkı bey pek 
.az ,onra biç bır ıfade veremeden 

vefat etmiştir. 

Dün devam eden tahkikat n"ti
ce•;nde hanlutlardan ikisi yaka· 

lanını•tır Oıo ınohi l ve arabalarda . > ' 
,oyulmuş olanların hep•i haydut-
ların iki•ini de ıııükPmmelen te~hi~ 

~ etmi şlerd i r. 

Zabıta ıl iğn iki haydudun da 
izi tiz ,. ri ııde !i r. Bu mel'unların da 

Lurün ) u .. i• nmaldrllla intizar 
e·ıı l · ıı e kl.,tİ; r. 

1 lekkı 1 .eyin ~ehrimiıde bulu
nan ıı nnc~i ılı: ka rde~ i dün bAdise· 
yi i. aLer " ı rıu il~ rı;u nıaya ~i \miş· 

ler ve biçare gencin ce edini oto

mohil/e ~ehrimize geti rmi~lerdir. 

Hakkı beyin cenazesi merasimle 
kaldırılmı§ lır. 

ı0o fki çe~melik yangını - Cu
ma gecesi gece yarısından iki saat 
sonra, lki çeşmelik mahalle hal

kına çolr heyecaıılı ve endi~eli "8· 

atlar ç;eç irten lıir yar.gııı olmu~· 
tur. Ate) karakolun sol cihetinde 

tütün ustab.ışı~ı hacı Ahmet t'fen
dinin 2 nunıaralı ev in;n altındaki 

tenekeci Haydar efenı .. ıı m dilkki-

nından çıkmıştır. 6 odadan ibaret 

olan bu ev kiimilen, evin altındaki 

kahvenin tavanı kısmeu, tenekeci 

dükkanının üst kısmı ile bitişiğin

deki tütüncü Salih ve Urlalı Ah· 
met efendinin evleri kısmen yau
mıştır. 

Yangın gfirünmezden evvel ga
rip bir infilak sesi duyulmuş, et

raftaki binalar susılmıştır. infilak 
bir benzın veya gaz tenekesinin 

i~tial ederek patladığı hissini ve

riyordu. Ateş ihtida karakol nö· 
betcisi Talat efendi tarafından 

&ôrülırıü } ve esa~en infilftk üzeri•e 
h!itün mahalle halkı derhal sokak

lara diıkülmüştür. Halkın yardımı 
polislerin ve bekçilerin mü:ıterek 

m[iza heretile yangın old uğu yerde 

bastırılmak için. bü,Uk gayret giıs
teril.,i,tir. 

Aleder dülı.kanın üstündelti ha· 
neyi sardığı halde içe rden L ç bir 

feryat i~itilmiyordu. İkiçeşmeliğill 
feda«:ir deHkanlıları ateşler için
de kalaıı e vdeki kadınları ve eş
yayı kurtardılar. Ateşin teve~söü· 
ne mani olmakta büyük aıail ol
dnlar. İtfa iyeye maalesef geç ha· 

her verilm iştir.Mr.amafih itfaiye ne

ferleri de lıarık malıalline yetişir 

yetişmez lkiçeşmelik mahallesini 
tehdit eden büyük bir felaketten 

kurtarmı ~ lardır.Aluııı:ımız malüma· 

ta ~öre lıarik mahallme geldiğinde 

Uluyolda yangına ka1'ı tesis edi· 
len su hazinesinden istifade ede. 
memi~t ı r. Günkü hazineden su al

mak müınktin olmuyordu. Yalnız 

Uzunyoldaki su haıınesindeo isti· 

fade edilmi~tir. 

Kısmı idari r"isi Sabri bey geç 
vakfa kadar yangının söu®rül
mesine nezaret etmi~tir. 'leneke· 

ci Havdar efeııdiııin dükkAnındalti 
eşya Magdeburg sigorta ~irketine 
H)(l !irap ~i gortalı idi. Hacı Me· 
hmet efendinin yanan evi ~e e~ya

sı ise Helyeçye siıı.orta şirketine 

13000 lir.ıya sigortalı bulunuyor
du. 

lz~flRDE BELEDiYE NE iŞLER 
YAPIYOR? - Belediyenin 10 •ene 
içi" ı, batı!{asınd~ıı akdetmiş ol
duğu iki ınilyon liralık ist!kran alt 

muamele ve deynin sureti tediyesini 
natık karar, maliye vek1lettııde ıı 
tebliğ edilmiştir. 

Teb!igata naz~'"en, bunun için 
ınnkii~davfille iıtikraz tah villtı çı· 

karılauktır. Bel diye bu pera11 
yüzde 9 buabiyle almıılır. lO 
aeoede 980 589 lira yani re.lllmalle 
beraber 2,980,S89 lira verecektir. 

Temlııat olarak belediyanin 
maliye dalresinılen ıı.lmakta oldutu 
kazanç ve ,.,181"kafat verğlleri 
biue•i gösterilmiştir. 

Defterdarlık bu parayı belediye
ye nrmiyerek, senelik takalt halin• 
de it bankuına :yatıracakbr. 

Tahvilatııı parafe edilm~ darp• 
hane mildüciyetine, nıııkıın 111 ab• 
kamının hilsnil tetbiki de defter
darlı~ıı tevdi edilmittir. Defterdar· 
!ık, 923 aenaıldde belediye hiHeai
ne isabet eden muaakkafat ve ka
zanç vefj'iaini teıbit e<l•••k maliye 
vekaletine bildirecektir. 

lıtikraz tahvilltın beher hlueal 
10 ar lirıılı4tır v~ 20 bin tane çıka· 
rıl aca"IC.tır. 

Beyruı' ta çıkan J:J'Ahrar gazete· 
sinden: 

•Bir haftadan beri ·Bravton•da 
iaibt eden İngiltere Amele .fı rkas ı · 
nın konııresine K.ahiredeki SıKiye ·· 
Filistin kongresinin Tenfiz komitesi· 
oia keside ettiği tdıı;rafta ıuyle di· 
yor: 

•Surive - Filistin konırresi11in 
Tenfız komite•i, Fihııin meı·eleıini 
Amele F ı rkas kongresine kemali 
hilrmeıle arzetmekle beraber mez· 

klir mes' eleye ehemmiyetle bakılma· 
eıo ı ve adillne bir ıuretıe yegine 
ol•bilecek alid~ki esaslar dairesinde 
halledilm~sini ve Fili•ti11in buhran· 
dan kurtar , lmaaını rica eder: 

1 - Hiç bir ıuretle tenfiıi ka· 
bil olmıyncak bulunan ·Balfor• va
di•inin ilgMı. 

2 - Nisbi bir temsilin esası Uz. 
erine Filistinde meşruti ve demoli ra· 
si bir hükilmd teşkili. 

3 - lngiltereuin Filistindeki 
"Sulta" "idari memurları"nın mtl•· 
tebıdane efaline "ihavet verilıııesi. 

uSültı,, n ı n rf· Ji rı ' n e2ctimlesi 
Sahvuni y•hudiler:ni ı l tizam ve arap· 
!ar ı . tazip ve darp, fena muamele 
etmesi, Sahyunilerden Müddei uınu
mi "Bintviı,. nam 9absın kendi va
zifesini hey'eti tahkikiye meyanında 
bulunıturınaeı ızibi nıes'eleleri beyan 
ettikten eonra telgrafa şöyle devam 
ediliyor. 

"İngiliz süngUleri Filistinde bu 
gibi mezahmi tecviz ediyorsa met• 
kiir sllftgüler, bu mezalimi her •a
kit müdafaa edemez, ve o zamaıı 
Fili.etinin yabudiler için milli yurt 
olamıyacağı gibi billkis Filiıtini iha
ta eden 10 milyon arap ve 3 yüı 
milyon Mils!Uman için fitne ve kıtal 
oalıa.ı olın~ bulunacağı Şl vlıesizdir. 

llunu i8CJ emmü selamet için sarfı 
mtsai eden Amele hükllmet i nııı tec. 
vi~ e tn1iy~cegine eminiz. 

Mısır Kıralının Yeğen 
paşaya verdiği ferman 
Kahire'de ç ı kan 5 birinci teşrin 

929 tarihli Bl•siyae ga;eteıinıleo 

Azizim Adli paşa; 

"Bizce mUıellem olan yuuek 
drayetıoize ve umuru devleti idare 
etmek lıususuodaki iktidar:nıza olan 
itimad • ıııza binııerı Mecli!i "foızar 

Riyaeeti ınell!edinin size tevcihini 
irade ettim. Kabine teşkil ve buna 
göre takdim edece~iniz listenin tas· 
dikımı:ıa iktiran etmek tızere işbu 

emrimiz sadır olmuştur. Cenabı bak 
<'ilmlemizi ınemlek•tin ınt'Ilafiinin 
biımeıinde muvaffak huyunun., 

30 Rebiiüıııani 348 ve 3 birinci 
teıritı 929 tarihinde Muntezeb sara· 
yıııdan sadir olmuştıır. 

Adli Yeğen 
rala cevabı 

Efendimiz! 

Fuat 

paşanın Kı· 
ise şudur. 

Zatı Haşmetınaab • n bana kar~ı 
olan bıı itimat ve husnU zanlarına 

mukabil hulueumla teşekkUral ı mı 

arıetmekle terefyap olurum. Halihazır 
voziyeti uzun bir mUddet teemmül 
eltim. l1emleketimizio kat'ettiği bu 
kadar merhalelerden aonra aldığı 
bu muhim oiyasi vaz' iyeli karıısında 

ltnezzulen >akı olan elendimi•in bu 
teklifini bilatereddüt kabul etmeğe 

sevkolundum. 

Kabin•mi•in ilk hedefi meşruti 
idareyi iade ve eerhestile Meb'us in
tihabat;nı icra etmektir kı memleke· 
tın alacağı &on vaziyete dair meclio 
son kararını verebilsin. 

Kabinenin takip edeceği haıt ı ha
reket iae milletin itminanın ı muaip 
adaleti icra ve bilhassa lnsiltere ile 
mUnasebatım ızla diğer harici müna· 
•ebatımıı n aamimi V3 dostane bir 
ıuretle iyi olruHıQı temin etmektir, 

Ene!A CeQ!lbı HakkHı aynı iııa· 
yetine v~ Zatı H.ımetmaabı o teyidi· 

ne iııtinat eden kabinemiı, ahalinin 
ve menıureynln hissiyatı vataniyele· 
rine itimot edecektir. ŞUphuiz ki 
onlar ınemlekeıin bu qazik yaziyetini 
takdir •derler, 

Kabine, nizam ve intizamını ye· 
rine iade etm•k için muktatl olan 
tedabiri ittihaz elmekten geri kılını· 
yacak vı bu husuııa vazıfesinde ku
'µr ıoden ml'murlatı meı'Ql ıuıacak· 
ıır. 

(Bundan •onra Kabineye tespit eı· 
tiği ytJzersn o i~ ı uıleıuıi ~lra i1~ zik .. 

r~.mek !e cevabına nihayet uel'IB~r.) 

Bulgaristana mahreç 
• 

12 l:lirind teşrin 929 tarihli "Ut· 
ro,, pzetesindca: 

l:'ııırieten Yunan ı;aıeteei Pariee 
bildirıliyor: Burada b..ı.ıı.aa BuJıar 
nuı rhrı M. M. Buref ve Mollof Bul
gar istan ı n Adalar denisi ırıahr~ci me
s'eltsi ne dair beyanatlnrtnda: 

Selanik serbest mınnkası içitı vi· 
mdiye kadar kendilerine hiç bir tek
lifte bulunulmadığın ı Adalar denizi 
mahreci mes'elesinıa Bulgariotıınla 

bily ıı k de• letlere ait bir meeele ol
duğunu, Bulgaristanın ııe.rbi Trakyayı 
Yunıııistana değil doğrudan do~rııya 
büyük devletlere terk eyl<ımi§ olma· 
aı lıasebile ~imdi bu ınUhtm mes'e
lenin }alıı 1 z onlarla halline çalışıla· 
cağ ı n slylemışlerdir. 

Sırbıyaya tazminat 
12 Birinri teşrin 929 tarihti ·'Ut· 

ro gazetesinden: 
Eyı ıualilmat alan mebafili siya· 

siye aras ı nda dün şılyu bulan, Par;s
te mü~ehass ı s1a• k tımisyona azasın· 

dan ç ı kan habere göre, hududun 
iki tarafı nda emvali olanlar ve hıı· 
d ı•• . ı emvali olanlar ve hudutta bila· 
raf ın ı ııt ı ka te , kiline dair Sırp tek· 
liflerini Bulgaristan kabul ederse 
Bulıı;ar tazmirıatından hissesine ieıbet 
eden ytlzde 4 ten feragıta Yogoslav
ya hazırm ı t-

Yeııi Pirot nizamnameleri Bulga
ristan tarafından şu şekilde bir be· 
yanname ile tasdik edildijl:i t•kdirde 
Bulgar ta zıııınatı lizerinde Yugosla>ya 
hiç bir ınuıkilıtt çıkarm ı yaeakm ı §. 

Bulgar nıehaftli si;-asiyesini mU· 
tehayyir eden, Belgradın bu tuhaf 
iddiaeı karşısında yeni tanzim edilen 
Pirot ııizan.nomeleıinın tasdiki gecı· 

kecektir. 

Bulgar tazminatı 
12 Birinci teşri n 929 tarihli"Ut· 

ro,. gazet~sinden: 
So<ıyal demokrat Fırkası umumi 

merkezi, ikinci beynelmilel icra ko· 
mitesinden cevap aldı. 

Mezkar ctvapta tazminat mes'ele· 
aine dair gönderilen malumat ı n alın· 

dığı bildirilmekte ve mes'elenin fev· 
kalade ehenl!:ııyetle ve mufassalan 
tetkik edilmekte olduğu temin olun· 
maktadır. 

Slovakların muhtariyeti 
10 Birinci teşrin tarihile Prağ· 

dan yazıl ı yor. 
İki Slovak nazırı Lobay ve Tiso· 

nun istifa'ar ı n•n l\1aearik taraf•ndan 
kabul u mbnasehotile, Slovak tideri 
Hinka Slovakya muhtariyeti için mü· 
cadelelenio ancak şimdi başladığını 
söylemiıtir. 

Cezası dolayisile hnpeedilip edil· 
miyeeeği nazarı itibara alınmadan 

M. Tuba Ko•içedeu meb'uı intihap 
olunacaktır. 

Litvanyaıla sui kastlar 
• 

10 Birinci tetrin tarihli Varşon• 
dan yazılıyor: 

Kovnodan telgrafla bildiıildiğine 
göro, Litvanya zabı taeı sabık Bat ve· 
kil Valdememarasın §&hs! dostu ak
tris Komit'ae dalıil olmak lhre bir 
kaç heyecanı amiı tevkifat yapmı)tır. 

Başvekilin ietifasından sonra ak· 
trisin evindıı gizli içtimalar aktedile· 
rek •iyasl suikastler tertip edilmiştir, 

Senelik iğfal mevsimi 
Şam' da çıkan 2· 10·929 tarihli 

"El'Kabes,, gaıeteıinde balidaki 
SerleYba altında yazılan başmakale 
de şöyle dtniliyor: 

"Fransan ın Suriyedeki siya•elile 
bu eiyasetiıı taraftarları buluQ11n ba~ı 
Suriyeliler Fransızların her sene için 
hususi Lir mevsimleri vardır ki, bu 
mevsimde "Vataniler,. fırkası üzerin· 
de icra ellikleri görülen hucum çok 
•Ürmeden izmiblile uğrar, 

Şöyl~ ki, geçen eenıı kanunu esa· 
•iniıı ınahııt 6 maddesinin h•zfi 
mes'eleıinde vatanilerin muvafakaıini 
ve mazbata mes'eleaini itaa hususu· 

nu!l asl ı ve esaıı olmadığını meb'ualar 
yüzlerine vnrmuşlar ve yalan.-ılıkle• 
rını meydana çıkarmışlarcl • , fl~nıı 
ınuteakip , meb'uslar , vaziyetle -
rini tahkim etmek için balildakl 
şartın ve Fınııaızların emir ve ira· 
delerine muti •e monkat oldukıar na 
dair çıkadan şayi•l•ron da do w ru 
olmad ı ğ ı tebeyyün etmi~ ve bu aeier 
''Milli \liuk,. ııam u& haı · rlsnan 
yeni Lir h~cum :-1 t ~tı t ı ~ t' n 'e:;·t:!t"e. ll ı· 

1.1f ı l b '.l .. t: ıııt.l UJ ı ııt ..... t' h.. g ,, ı 

Vaş·n-gton seyahatı 
Roma, 26 - Londra koeferan· 

sı Vaşıngtoo ~ Loadııa kadar To
kyo,Paris ve Roma hariciye Mkli
le tlerinde de :hararetli faaliyetlere 
ve noktai ~ tııırtilerine Zf'min 
teşkil ediyor. M. Mac Doııaldın 
Vaştngton seyıılıahnda lngilteı:e 
ve Amerika ıırd8111da, hahri tahdi· 
d; teııliltM lll<'S' elesinde,ibtidal bir 
itilaf zemini bulmuş olmaeı Roma 
ve Pasiete intizar edıldiği gibi na
hoş tesirler uyandırdı. 

Bu cümleden olarao Italyarı hü
kümeti Quai D'Orsay (Kedorsey) 
nezdindeki büyük elçisi vasıtasile 

Fransa hükumetine, Londra k'.ln· 
feransında müzakere edilecek bü

tün bahri mes' eleleri tetkik için, 

iptidai müzakerata girişmeği tek· 
lif etti. O surette ki, bu müzake
re, sayesinde Itıılya · Fransız bah
riye davası Londra konferansına 

gitmezden evvel halledilmiş bu
lunsun. Ve iki !atin devlet beş 

devletin iştirak edecekleri Londra 
konferansıııda müttehit bir cephe 
arzedebilsin. 

Parieten gelen haberlere göre 
Italyan devleti Fransız efkarı umu
miyesinde ımıumiyetle iyi bir su
rtte karşılanmı~tır. 

Quai D'Orsay ( Kedocsey) in 
Consulta'ya bu davetin hüsnü te
lakki eden bir cevap vereceği tah

min ediliyor. Hatta Fransa - Italya 
ara~ında müzakeratın başlamış bu
lunduğunu iddia etmek nahemev
siın sayılamaz. 

"Temps,,in bir makalesi 
Amerika Reisicümhuru M. Ho

O\ er ile İngiltere Lirinci Nazırı M_ 
Macdonald arasında Wa~ington· 
da cereyan eden müzakerat hak
kında fransızca "Teınps,, gazetesi 
bir bent neşretmişitr. Bu bendine 
şayanı dikkat kısımlarını, Fransız 

Hükümetinin noktai nazarı göster· 
mek itibarile, naklediyor: 

"'.'vl. MacDonald tarafından Mü
ttehidei Amerika da söylenen son 
nutuklar İngiliz birinci Nazırı ile 
Amerika Reisicümburu M. Hoover 

mülakatının her iki hükumeti hir 
uzlaşmanın yakinine götürdügü 
husnsundaki his ve intibaı teyit 
etmektedir. lngiliz lisan ittih.dı 
ve cemiyetleri himayesi altında 

verilen bir ziyafette M. MacDo

na!d demi§tİr ki: "Nihayet halli 
sulha alakadar bütün Milletlere 

döklllen kanları ve sarfedilen mees
ileri mnt8"aman makaleler neşret• 
meğe başlad ı lar. 

Franoız kuyudu ihriraziye•ini "Va· 
tanı,, !ere kabul ettirmek için Fran• 
sızların ıarfettikleri me•ai beyhude 
olunca sevindiler. ÇünkU bu suretle 
"Müessisan Mecliıi,, muattal kalmı~ 
ve milletin hukukunu himaye edecek 
kanunu eaasl tenfiz edilmemiştir. 

Bugün yeni mev•iınin yalan şayi· 
aları zuhura baılamııtır. Şöyle ki, 
bazı mahafilin kendi kölelerinden üç 
fırka t"fkll ederek mezkar Uç fırka
nın birleimesinden gülünç bir "Kar· 
tel,, (itilAf) meydanı gelmi~tir. 

Ubudiyet, hürriyet, istik!&! ye 
İ•limar arasında ılevlenmeıe yUz ta
lan cidal sahasına atılan meııkllr Uç 
fırkanın icra edecekleri bu son hU· 
cum ıçın "Vataniler,, in müfrit 
inatları yüzünden siyaıttlerinde 
muvaffak olmadıklarını ve bundan 
sonra Fransa Htıkilmetinin ancak 
kendi köleleri bulunan oabık n IAlıık 
vüzera ve bunlaruı kuyruklarile mll· 
zakerata girii<!ce@iai ve mtieMieaıı 

meclisi de "M. Bon•o,, nua avdetile 
beraber baUUfas ı l edildikten sonra 
manda taraftarı olanlarıo yeni inti· 
habata ça~rılacaklarıcı ve bunu 
müteakip hemen bir "Kral,, veyahut 

b ir "Emir., nasbolunacaktır; diye 
lyalan bir takım zeminl~ ı ihzar etıı it· 
!erdir. l~te ıinıdi bunlar ı n bu yeni 
mevalmdeki işlerı bu merkezqedir. 

Mhayette şöyle deniyur: 
"M11ır'd11 iıtikl!l ve lrak'ta hlki· 

~iyPt olduktan sonra Sııriye dahi 
kendi ıres'elesini tam bir istiklal 
mes'elr,si ~PldinJc meydana koyac•k 
ve \ atanilcr anc•k Lu sureıle Fransa 
ile rıı za\ orata gi ri ~ebilerekl•rJır, 
b şk. lı ı ~ek i~ •si~ razı ~l nı - ) " '"ı~ 

... ' l · · ~ 

1 

arasında beyMl.milel vul bir 
lttpafa CD~ 00.lunau ili 
eleler 'i!ı;erinôe iki ınft!m ıres• 
ıu üırıkiln oldutu derecede bir 
laf ıoııia ettik: . ., Hartd müoııs<' 
komrt- ını-afıocian Nıe~Yvrk 
~erefioe tertip edılen iıir içftOI 
.ıngilia biri•ci nazırı ou.W.uı -
!emiştir: 

"Tesisine çal~ı!ınıır iı.il•f 
~ bütün millet~re tecmrl e 
mediltoe tam •e ııterımuniyetb 
olamır.aoaktır,..,Bu et leıcMe /ı.. 
rika - lngilia itilaftannıtı ıttlı 
meselesi balı:.lr.ınd&lri umemf itil 
teshile mataf bir premip itil 

olacağı anl~mrktadtr. Haki 
bu merkezde oJd+ tııkdhde 
ndra ile W a iııgton IJC9Ml se 
Londra ile it m'in yept~ı f[1 

ayni fikirle hare ·et ediyor deıııe 
tir. 

In gil1z birinci nar:ırı M. . 
Donald' ın mes' eleain kati tıaJI 
İngiltere ile Müttehidei Ameri 
nın kararma mUteınk:k.tf olıned 
ni ve bu hususta bııyndmHel • 
bir itilafın vüoudın ek.em olduAll 
nu kaytetmek isteme&lte 
Amerika-lngifü: 

şimdiye kadar deniz lcu-.dııııriıı'I 
tahdidi me le&i haklc-- -a.-ı 
etmi~ olma•ına bih•kkill lı 
lunabilir. Adet mes'ııleei 
ameli olarak Cerıevre imari .ko 
yonu tarafından tetkik .,. wnu 
teslihat konferansı t•ra6adm 
!olunabilir. l'•ten denie ku·-.dll'I 
rinin tahdit ve tenkia ulllOl9l 

lihat mes' eleaiaia bir t..ıtbe-ıdllll 
ibarettir. Birbiri~ nkt !* '°' 
merbut olan beni, hahd .,. ha 
teslihatın tabdidi ~·ete.i ... ~ 
müştereken halloln NBıı, 

M. Mac Donald'uı Vfıa 1 '~ 
Amerika Reieicilmbuıuw ,.pPlt! 
ziyaretin mane'ri neticoei her 
ittifak ve itilif e{yHeıJ ha.ııılapıD""j 

iki milletin sulh -~unu _,;tel• 
mek suretile W8fiDP''" ile J.na 
arasındaki milnaaehatta !Doıekııfı'I 
bir emniyet t61!le etmek ~t. 

M.MacDnaaJd h« f8J"J nıiand' 
sulh tc§lcilAtınuı iwtfleun etti#' 

tehlikeleri kod.:madan lrehtıi eyle
mektedir. lngillıo b!riıı<i Marınıll 
ebed1 eulha kartı olan imenıDıll 
cesaretine malik olduğunu taol' 
mak IAzımdır. 

Eğer yalnız mütekabil hüaıııl' 
niyet, diploması erılde aamıml· 
yet,mes·elesmde 6iD11fret ve be~ 
klfi gelseydi sullı ttıo)ttıttı -·e
leei çoktu balledilmif oluıdu. fş
kat maatteettlilf merıfaııdet- araaıd' 
da tehaltif ve d~lerin huşı,dl 
vaziyetlerinden n.ctteffltt m~ıf' 
veş mes' eleler vardır. Buuda all' 
valin sevlı:ile, M. H<>ot"er ve 1'ı 
Mac Donald müllkatında oldul' 
gibi, kat'! bir adım atmak busıl" 
sunda şedit bir arzu mt!'JOOt (j,_, 
sına rağmen menfaatler biribirljll 
çarpışmaktadır. Amerika • mglll• 
münasebatının inkioaf ettiği tıılll 
bir emniyet muhiti içfude, Wr 
şington müşterek be,:lllllame.siııdl 
kayt etti~ veçbile, •Yeni bir fi" 
kirle eeki tarihi mes'"leferlJI -
hallemek !Azım geM:~ mnıan bile 

bu hal kar§ısı.nda bolunuhyor. 

lngilialer i~ Aıııerilı.a uıısıııd• . . 
mevzuııbabs o>lan eei.ı tarihi ıı:ıes" 
elelerin en ~t'ibimmı deJ)jıletİJJ 
ıerbestisi meıı'eıeeıdh M. ~tr 
ile M. Mar f.>onaıcl'u. t. _._ıeyi 
müzalr.ere cdiJ' •tnwıdllı:leri pJJlıllll! 
de~ildir. ~'alı:at lagiltl pııetelet"! 

okunacak olıırı.a bu "mCMleoiıa Jıı~ 
liz efkAri um11ıoiv.-•iode bllyü)ı:; bır 
yer tuttu~ıı ~lur. •llef':'r: 
"'a•ete•ln İl\ t>90r..Uifi hit h11 

"' · 'ele-ina nm .. ı. ~sın. ı.e;ır .. !-u ıne$ b 
• le ll ıı· nin hanı t"'r"l.,r. h,.rl.ı anu . ;.. 

rici add .. deıı P • .; .. m:sakına 181 

nat edıler.,ı.. •raıınıı,ı• ·. 
" , ası~dı Lcındra ılı· "'a~lng o:> ar 

·· ltet1l cere"an ~tmrk te o: ·tL. ıı:ı.oz• 
J Lt-·Jell 

bu lıu•u"' •aı . aıV. ro.-•.;111 o.rauı 
iı i liif ih• ı mRlleri h~ld<1nda bııi teıı• 



aliye vekiletinden: 
3l6 selle8indetı 1927 mali senesi niha

Yeliae kadv mitli hükümet biitçelerin-
4- 111atlu.lm olanlara gerek milli hüküm
et ~ ~ sakıt hükumetin bütçe emana· 
v~ .ar e .. Ht h6Saplarıııda mukayyet 

IMtitıtta•lar, şubitt '30 nihayetiııe 
um.taıl ile lla.lulldtı-klan mahalln ea 
·aiMeflluruna Attlracaat eylıeyip yet

f'lflıjWH.. aıttltt}ıat v~kalarını vererek. mu
•W'-acaat veetkası al•alan lazım

la mö.ldet zarf»ıda müracaat etJRem .. 
•it -.e vesika Mmamış olanların iddia et-
~ alaeak 1513 ııuaerah kanun ınuci

liat'iyen huine lelt,iııte Stıkıt olacaktır. 
930 ıHitayMi-n BtMKa hiç bir ma· 
kaltttl edthttiyette'nden ala~ak iddia· 
INluHttlHıD 9M> senesi 

1.MM..duklan BtMwıftn 

~ müracaat 

Martından 
en 1'üyök mal

etmeleri ilan elunur. 

Arazi Müdörlüğünden: 
d ~ ...... ormanı .... "' tbrhk ve ciereli 11MR\lkasmcWwı iki 1e1te miid-

4111t "RlirılediiWJk mere .i8880 kifo ti-tir Ye 316 metro hıik'ap 
::. .......,.. ıı.-a; w: iellll ı.- alllıl6t hatap ve 200 keatı.r 
2 

.... Ye imali ,.ıarhlda illele edileeeğinden tali.p olanların 

.1-.. ...,....,_ ,eı.ü nat 0111'ete kadar 18t-anbul Evkaf müdiriye

~6 ; •• ye AtııHi MlaNlifle ..,acaat ..-.leri. 
2 

• 

ANTRASiT 
&halarıada son tekemmül 

. 

Ankara Eselı'leali 

Behiç bey ticaret· 
hanesi. 

mıa oda vt hodnım dükkan 
~ .:-- ıacle mıılıalleolnde bilytik br-H w: nalbant sok•· 
~ ftWu 'JRaa oda ve bodrum dükkin bedeU 4 tak•itte öde11-

aııaaa....,...•u••••• .... •••-•••••...._. ..... a•••••••••••ııueıa•••••••• : 
i Emvali metruke ili111 
L ................... ------·····-·-·-·-··--·····------·· ... · .. -·-.. ·--

Sa hl" 1.t hane hissesi 
Saim" t tefeci mahaUes"nde arpacı bakkal sokaiıada 

kiia atik 1 c o.lu hataCtlİll W hisse itibuıiM l.uiReye ait 228 
hiuettia be.d akıtitte ödeıuaek i\zere 1315 lira becieli muham-
•enlle ~-1 O- ariirine miaadif cumartelİ pi saat 15 de miııa-
yetfei .ı..ifeai mukWl'er.tir. Taliplerin " 7,1 h ... ltile teminat 1Hk
buz&arilc Eınva1i metruke uMt kemi.,_.. .ancaat eylemeleri. 

lstanbul ithalit gümrü
ğü müdürlüğünden 

4 AHjfi H P' T1 W\e yat akmetud1r. 
BaMtt. ımdıırrer bir kalem ..,,. 2.!- M • 929 tarillincie latanbul 

ithalat rttmrüğü satış amharında bilm6zayede ihalei kat'iyesi icra kılı
nacatı ilin olunur. 

İyi eşya oyun üzerinde 
müessirdir 

Bütün dftnyada ıeelim edilen buhakikaıt 
yak111t.laa g6raek ve tecribe etmek i 
tereelliz höth Sper levunmatmızı 

Zeki Riza 
MILLISPOR ticarethanesinden 
tedarik ediniz. Futbol, Güreş 
Bedett terbiyesi, iz(-ılik, Eskrim 
&ks v. s ... 

model· en sağhun ma "' ·en 
ucuz fiyat 

Veni neşrrıy~Jnıt 
"'Hayat,, 

On beı g~ııde bir defa çıkan ilim 
ve fikic mee111uae • Bu Sa) ıda ~1.T. T. 
Rei i mtidel'ris Me1ımet E.nin bevin 
yüksek talı:ıil n.eti'elesi hakk adaki 
depdi yasıaını her allnevver oku· 
maJuiır. 141 fa 1 M119ınt okuyu•m. 

999•.0•••··~········••cte 
D~niz ha~tanesi 

Diş tabibi 

Bedri Haklti 

maıııııı &:ıem Zr11ıı yok rı111&1iHilm111 1 ~ Mefhur 

~ Standart İ 
~ ~ 
' m 

i i 
İ l(ARYOLALA.t ı 1 
B Fiatlarda kat'iyen zam yoktur. 

~ 14 ve 16 lira,·a 
J ~ 

r.ı Beyoğlunda 370 numaralı Bakfır 
mağuelarınrlan tedari ı 

edebüirsiniı. 
ın ~ MN.: FMMEL KARYOLALAR 
!IUllllClle '-!IJllll:BIDl!I •••lllll9 :::ıt· e 

B evo~lu sulh ıukul.; hakiuuiğindcn: 

Müddeile Dimosten ve Niko tarafın • 
dan n ü<l<l ialt-. lı Yaai aleyhine İkame 

eyledikleri iıt:ıdad: 91ya davasının cere • 
yan eden muiıakenuııiııin UJ-10.9"~ cel. 
sesinde hazır bıılunmavan müddeialeyh 
) ani hak ında ııyap karan ittihaz kılıM · 
nut ve aıüddei esbabı ıubutiye olarak 
noter beacdi iLraı eylemi§ '" muhakeme 
21·!1·929 Aaat 14 e lalik. ıuhıımıı oldu -
ğun• an m ddei aleybıoe naiiddetı muay • 
) ene zarfında itiraz etmediği ve mahke -
mede lıaıır bulunmadığı takdirde muha · 
~eme gıyaben devam ve intaç olunar.ağı 

gibi ıniıbrtrt veaaik ve lıasmın dermeyan 
eyledı i vaka)i dahiili raT ve kabul etmiı 
addolunacaj: tebliğ nıalı.amma lıi..aim olmak. 
ii&re ilan olunur. 

tt ~ IOOOlira bedeli muhaıntaen ile 10-929 tarihine müsadif ça 
~--.. ... aut 14 te pazarhkla alzayedeai mukarrerdir. Taliple 
~oınl'l,IQ he.bile teminat makbuzlarile emvali metrtlke satış· 
............._ --.zns::a .mü, racaat eylemeleri. .. ----=_ U lkudar ıkincı au1h hukuk. mahll.em~ 

I~ıonb• ul ı·ıhalat QlJ1 mru' Qu11 körf:~n:~~e!ıd~is;r.ın:a~:::ahOD.:~~ ede mukıme Hatice Nüzhet H, hep 
ı Heqireierı l'atma Gınran ve Emine 
NerilDlln Hanımlara nıi uasp ve tayin 

m.lJI__ du/l rlu"-QaA nden•. ed:hnıt olmakla bu lıapta birgHynaitiraa 
olanların on gün zarfında mahken:eye 
aıaracaatJal dermeyan eylemelen lüzumu 

\". :lau olunur. 
ı·~r•ncı zade Ahmer Refik bey namıns bilvürut ordiaoları mumaileyh tarafırıdan Tütün JlÜmrütünde -------------
~İtıd eın.fından 'teofan Kig·adi ile gümrük komiıyonculanndan Vila•yatllye ciro edilen 7 ıandık oyun D ~ıı_maııda tercunıan Yonus maballe-

<'! .. "'l t•h«l-.ı C C O mlrkalı ve 2-3 nıHn•falı İki aandıtın \İılAı:yadis t•rafından mualbelesi yapılarak eının Yahya ıokalnıda 7 numaralı 
..... 1 a .. l hl' ha11tde ınukim lısmaıl efendi ai.mntetinde 
~t - 1-ü•r'rünt\h 1122 No. 22 mart 3ıt0 tari 1 aktarma iıtiduile bemirtat vapuruna tahmilen İzmire Yo~k:i efendini• matlubu • 50 • lira 

iti idi~ Y Z ~ B ID<irkalı 1-4-5 ~o. üç sand~iı~ muamel~. Vi!aayadia tarafm~an yapbrılarak lıtanbal hakkında tastir kılınan davetiye varakaaı 
\t L ~-~rin l.55 No. 10 maan 340 tarıblı aktarma ~•le De•urtat vapuruna tab•ilen AyYalığa m•batiri tarafından bill tebl~ iade kılın-

tırıezaıHc Y A B '- N • d ğ T f 0 i> i. t fanda mıt ve müddeınln taJebile bir ay mfld • iü.._, .. ,. _ - .. marlla 2-3 o. iki san ı m eo a ~. •ı.am . ara 1l lllUamelesi yaptınlarak Istaabul 
• ~ • t dede il&aeo tebüRat ifUı karUJir oldu -
ı-... 1~. r--Gıünün 227 No. 12 mart .340 tarihli aktarma ııtiduile &.ımire paderiJmek lizere 1.S mart 34() padao )evmi muhakeme olu 18-11-29 

\L_ •.n e D.ılirtaı vapuruna tahmil ve bilahara geri alıaarak 18 mart 340 laribiade Famaka vapuruna paıare~tesi saat 11 de mıabakemeye pi
~ llliılllılen iz • , ı.:. d D 'rta d medıAi veya m addak bir vek.il atıacler-
~ ~ • e 8eVKO unan cem'an 7 sandık oyun uğı HllD emı f vapuru erunuaü l:ao,altıluak Nn• mediği takdirde gıyaben muamele oluna· '1" derun~na demir iıkara parçaları ve saire konPlmak suretil~ ~u~tev.yab olan oyun kitltl•nnın cağı illn olunur. 

•~APPEL 
Diin .. ranın eıı 

Müke1nnıel } azı 
makinesi ~ 

Huıueile FIANSIZ hök.amettnıla dahi ıalulir •e tereib ett'll maltin 

llatif, metin ve eeğlam 
Her ciheti taahhüt olunur. ~ .. !~~ 

Türkiye Umumi acanteaı: 
Y. üaork an: lstanbul; Sadılci e an 30 • 33 T d. Ist. No2256 

11icaret i~leri umum müdürlüğünden: 
36 lkiaci M9rin 330 Wih\i kanun hlkii•krine göre Tlrkiyede it 

yapnalc 6zere teecil edilmif olan ecnebi şirketlerillden ( lstena Karpet 
Limöt) fU'k.etiDİA u11tumi vekili haiz olduğu aelihiyete bin ... ba kere 
müracaatla kendi.inin muvekkaten pybubiyeti eSH818da yerme tffbt 
nam ma yapacatı işlerden dolacak davalarda müddei, mGddeuleyb vr 
üçüncü phıa sıfatlarıyle hazar boluamak ve şirket memurlan.dan Anri 
Geraon ve Antuwm Dalleçyo FJenclilerden ltiriliie müttereba .ı'ı 
imzaya meaua olmak üzere Kari Saltzyer efendiyi vekil tayin e,tedili
ni bitdirmiı ve JAzımgelen kitıllan venniftir. Keyfiyet tedrik edhrek 
muvafık görülmüş olmakla ilin olunur. 

CONTİ LEHİMLEME MAUNASI 
Okzijensiz ve kftrükaüz gayet kuvve&li le •11•• 

bir surette lehimler. 
Satışıyla alakadar olmak i~? 

Satış müdürü yakında İ'"anbula geı.celEdı. , 
Teklifatın ekspres mektu.biyle atideki adıete 

gondr.ritmesi : 
Centiaantal-Licht- U. Appuateı..•Gee 

Frankfurt rı M. Allemaı 

J8tanbul icra daireeinden: TQphanede Hacı 
Mum Mahlleemin Tercu-n ~ıkma:tJ 

sokağında ( Bt:)~lu Kumbaracı yoku~) 
Uiıı olup Ahilo Pr..moe evMalan Yorgi 
ve Kostanten efendilerin tahtı tuamıfu 
da bulumu atik 27 ve 29 numaralı iki 
Lap lıaııcnin heşer biue itHıariie birer 
hiawleri ~arallf't fff!ndlye olan borçla
rından dolayı ihalei e"eliJainin icruı 
içia otuı gtin müddetle ..._yedeye llo
nulmuttur,27 numarımın lıududu cephesi 
~e yan tarafı tarik, Katinko ve Olimpya 
emlıikkrile mahdut doKsan dürt arşın seki& 
ı arıııak murabbaından zemin katiyle be-
raber bet katlı hali haricen klrgir alt kat 
d _.. pumaklakh olup mfif&emilltı ~k· 
d ğerinden camekanla müfrmı zemhıi mer· 
mer iki tatlık bir sarnıç, ıemini çini maa 
tl ferruat malhz ocaklı mutfak odun ~e 

'köırıürlük mahalli ıki helA, iki kiler, = 
diven bqlan camek&nh birisinin zemini 
çini, diğerleri ah14p dort sofa, sele.iz oda 
t.amatır aamağa mabıus kork.uluklu 
kargir taraçı havi olup bir luamının hia
eedar diğer kıaunlanuda Müeyü K.1&ber. 
Belakin, ve Safı Bey, madam Ka\jula 
nıüete<ıirdir, Elektrik ve terkoa tortibatile 
muciz mii tere!< aydınlık mabalini muh· 
tevi tamamı be§ bin yüz doksan dört lira 
dır. Atik 29 numarah hanenin hududu 
cepheai tariki has tarafeyni Vitali, OlilQ
pya ve medyunların enılllıdle mahd t 
) tmif alh buçuk art n nıurabbaında bod
rum katından maada be§ l;atlı haricen 
kfirgir l!Mlf&erek a)dın.l:ıı hu unat: alt 
katlan demır parmaklık pencereli yüzde 
otuı derecesinde muhtacı tamir hanenin 
milfteınilltı bodrum katıddal maltız ocak· 
lı, belle: ve dolaplar: ve kömürlü!fi mev· 
cut mutfak, ik.ı kiler, ve tafhk, beş kil· 
çuk aofa, iki hela > edi oda ve klıgiı 
korlwluklu taraça muhtevi derununda 
hissedar Yorgi diter k.ıaımlarında hele 
Nıko ve Polikeviç milltecir.,n mukimdir. 
Tamamı ik: hin dok.uz yüz lira kıymetlidir. 
fazla tafıilit <nSda· 7881 numaralı doıya· 
euıda muharrerdir. lateyenler ınuracaat 
tdebilirler meık Qr biuelerin ittiruuıa 
talip olaolar hitıaelere musip kıymeti 
muhamminel rinin yüzde onu niabetinde 
pey akçelerini lstaobul lcıa dairesi vez. 
aeıine tealim f1meleri ve 25 • 11 • 929 
tarihinde &:ıat on ikiden on bete kadar 
ihalei evvel:yelen icra kıluıacalı illıl 
olunnr. 

J ıtaobul emvali mfllrilke müdüriyeti ile 
Mahmut Nedim ve Necmettin beyler " 

aairenin tariaıı uhtei tuamafmıda bal•· 
nup iaalei ıuyuu ınuında bilme.yede 
satılmasına lı.aıir .mi• lıebcıellapada 
ilkele caddeaiDde 46 namaralı Un k.dim 
iki odayı havi •• yıblaut odalar mevcut 
mahalliu 'Z1 • Tepüaıaaai • ~ . ~ 
IÜJlÜ aaat 15 te iha)ei eYYeliyeııı lcr& Jtı • 
J~daD talibi olaD bymeti aıoham • 
;:ı.,.i olaD 15320 Jiralun yüzde onu nia
betiade pey akçeaini müataahiben ye~ m ve 
.. ti mesk4rde Swtanahmet ıWh icaııs1na 
maraeutJarı illıı olunur. 
.-

J staobul dö~Gacıi ic:wa m d J t c 

O.man efeadlıaiD 1atma ~ .... 

tindeki ·o··- ....,. O .. O 

ıwı amherb o"-mda Çnhag ı ~ 
ltiinde ktia tarluıın ...U ıu...i "' -
müddetle ihale ile möaf ..... _ 11'1 • 
nacaktır. HududU: iki ıu.fı yol lıir ....ıı 
Ço~Çt.tmeai bir tınf1 emidee tiMli ,. 
ile mahliıat ~ ....... ı! 17 ' b 
on eeltiz clönflm mikdanada _. • _. 

ağacları ile Ye balen pJri -.U w ..,a 
mezrudur.ICıymeti DNIM-•; ...._ ciıı* 
lan liradan •tip olulaı ...,._ + 1 

nenin hiı aeye IDGlip ,We oa nw..ıa• 
pey akçee&le 25-11-92«J tan"Wacle luıl cmlG 
buçuktan OD b8f .bufllll bdar biaaı ff Ja 
bilvek&le llrilr•CMt e,lemeleri i1ln olanar. 

J ıtanbuJ aıliye mdkemeei 3 hdl Jııa. 
kuk mahkemeaindmı: Bimb.ıea Ve)lli 

bhaeyin kalan!:~~ ~ R•ı ı,u 
n:m e1 ..... e ı-e eylectiii •ar -. 

dan11ıun cari tahkilcabnda İllpatı T6cut 
etmmniı olduğundan hak.kında il,.._ 
tahkikat ioruuıa karar .,.ileı-ek p1li& 
ietimaı suretile muamele icra edilmit cıı. 
dutundan İfbu mu1U11elell ~·P kararana 
tarUıı ılindan itibaren otı gün ..rtmda 
itiraz etmediAi takdil'de llir dala ..aı. 
kemeye kabul edilmi~ illa ....... 

S ultan Alırnet ıulh icı-M&Ddu : r=;' 
Al•yf' ve Muarzez baaı..ı.r ile Zlya 

efendinin ŞA)ian uhdei tasarruflanncla h
lunup izAlei fuyuu için bilmtı.ayecle 11111-
munıa karar verilen ....... ..... 
Fevziye mahaUeıinin truı .. y .Uı±de 
M numaralı fevkinde iki oda bir alıdetı
hane , alt katı bodrum ktısfr ecahaae 
ile F~ıiye eok-&aııda lltil k_... kft · 
mit ve •ç öı«ılti Ye teri::• " aJektr1k 
teıieatuıı ı.Yi 12 nmatah pnıj ile ,_ • 
D:nda\ı.i No. 10 köttecıl clltklaaaaa rT 
teırin: ..m 929 ~ıuii'IUi il& 
ihalei eneliyeai en kdmamtJndaa .... 
baaenha 1600. garajla aoo. tM.n - . 
klmam 350 Ura kıymeti •h•·-lli 
oJmlAla _ybie cm DiebetiDcle pey ...... 
rini bamiJen talip olanlann yem mes • 
karda Sultan Alamet ali. { 6) nam halLU 

dainllne mlnmatları Uh olimut. 

1 ıtaabuJ y edinoi - ~ : 
lataDbulda Çi9flkpuamıda Akaa + 

baıııoda 10 oumarah yuıbaaede ..-. 
ik~ el)OV~ ıbmetglbı aıegbıal Idık~ 
yeh efend:ye: Diriye hanımın afmmlliahı 
de alacağı olan (7000) lirayı mu ü ft 

muarifi muhak.eme •abeiOOj r" 1± 

)•tıb dı~ı tahkıkat 11eticeıincle anl•t•lmtt ve işbu fiilde mukıtddem Emınonunde lzmlr ıokajmda s numralı 
~ollli •nede )Orgencı. de Ahmet Refik, Tut.an gümrugünde linıoncu eınafından Teofan lcigadi ve gümrük 

o ı• .,onculanndan Villsyadlnin ciimleıinin müıterek "sahibi mal oldukları tahakkuk e1lemiş olaıakJa 
lrıak 'l te IDeri olan gümri" k kKnununun gayrimuadele 64 acü madduiain fıkni ahire.ine tefti kan lcaçırıl-

--~Doktor~•-.. 

Z ayi - Lloyd lı.umpanyuının :i.-.re • \ 
vapurunun 24 Seferile Mc marlia ve Hueki kadınlar haıtanesi 

latanblu mahkemei ..U,e birimci ~ 
dairesinden istihsal eyledili 7-T-- • 
340 tarih ve 6' numaralı ilim tlllllfnl 
tarafını• birayı teblfl IUdr kdl1llll IJl. 
barolUlle ibme&fflhıalSID meolwl .a
basebile tebliA eclilmemit Y• illaeD tel> 
ligat İCNllDA karar fnrilmİt old~ 
tarihi illDdu DiMJet ... , anuı-
340 • 3011 doeya aumaruaa• m9eteelailı•• 
daireye bilmllr9CI& kanua• bil 1-pta 
p.yanı kabul bir iriruaau YarM derme
yan eylemtQI& .e ya deyainiıi tediy~ * "akd •uretile istih'ik edilen 7 &andık oyun kitıdıadan beher sandık için 175 lira cem'an 1225 lira ce~ayı 

Vt " ın!tı Yot t cı ad Ahmet Refik, Teofan kigadi ve Vjliayadiı ve Demirtaş vapu'u acantaıı M. Celil 
Ilı .. :urlck tam Ahtn Nazif ve Hakkı efendilerden yelcdijerlerine kefaleti müteaelıil~leri olmak Ozete 
t, e en a i m k i 1 onumuzca kara ,-rilmit ve cGmleelnin adreıleri meçhul bulunmut olm•kt 

mı a aım u ıa üzere keyfıyet il olunur. 

74i0 • 7460 " 1461 n..-ndı 11 W,. Etibhaıındao 
Yan lpUlderieWn ....ı.;r l'IMUldyeli HUSEYİN İ 
icra edilirk.ea ber ...,ı. ordineewau ~- N AŞ T 
r.aen kaybetmit oldutumusdaa ifhu ordı· 
no ma1taatuaa h1111 olmak o.. düpli ta- Doğum ve kadın ::::::: 
tuını aıao.twmdaa kaybolan ealtiainin 
bük.JDll kabnad &ım Ulıı ecl rim. Türbe Eski Hildli A.Jıme 

&olta •ll'l•m R•baıı <ı ,o. IO 
l•JDa.J lbrahuıa 

meniz llaım pleceli ve akııi takdirde 
u ıı ere m olu ı ~ı DlA-

t ıw1t ma 
c ı iu olıaı:ıu.r. 



8 
-----==~ 

ı 

M ., 

Noryeçyanın halis Morina lahğı 
baş mahsulü alemşumul marka 

Gayet taze olarak gelmiŞtir. kiloluk şişe 100 yarım kiloluk şişe (60) ı~uruş1:ur. ecza deposu toptancilara tenz ıat 

Askeri müna· 
kasa iliinlari: 

1 
....... F~~'d:ı:i;d~. il: ~ı:. ~~k~i~·;i. :~~;~~iı:;:-1 

komisyonundan: 
,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, 

K onyadııki kılaatıu ihtiyacı olan yerli pirinç kapalı 1.arfla m~nak.,aya konmuştur. 
ihalesi 4 .. ikinci teşrin .. 929 pazartesi günü :.aat 15 te Xonyaıla a~kerı b&tın 

alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Konyadaki meıkilr komi•yona muracaatları 

+ ••• • ••• • 
Mnld Alınacak erzak ihalr. tarihi r. iı yatı 

Siverek Sade yağı, kömür kuru ot 2·11·929 1 1 tt·...;: 10 

Kiliı Mercimek 2-11-929 
Viranşehir Şeker 2 . 11 . 9Z9 10 

Sür üç Bulgur, zeytin &aman, gaz 2 . 11 . 929 10 

nohut 
Kilie Sığır eti, arpa 5·11-929 Salı 10 

Kilis Sade yağı Z4 • 10 • 929 Perş•mhe JO 

uiverek, Kiliı: \ı·iranşehir, Sürüçteki kıtaatın ihti~·acı olup rvv~lce altnara~ı ilin 
olunan yoka.rıda hizalarında yaz.ılı erzaka hılipler tarafıudaa verılen fiatlt:ı.r lJ3.halı gü · 
rüldüğünden hizalarında yanlı tarih gün ve saatlarda Urfa a· keri satın alına kornisyo· 
nuda ihaleleri yapılmak lızı:e talik edilmiştir. Taliplerin Urfaoakı me,kiir koıni•yona 
müracu.tları. 

p ı~rlıkla. alınacağı ili~ olu.nan ~()() &~et tencireye. '.°dlen f.otlar pahalı gtırül.dü· 
ğünden ıhalesı 26 · bırıncı teşıın • 929 cumartc<ı r.unu """' 14 de yapılmok u;re 

ıalik. edilmİ§tir. Taliplerin numune ve ~artname.~ini komiAyonunıuzda gö.aneleri -..e 
ihale gününde teminatlarile komisyouumu1Ja ham bulunmaları. 
Ü rdu ihtiy~.ı için memleket haricinden 150·200 d~ ıop kqumu ••leri alın•caktır. 

llıaleıi 26-birinci teşrin-929 cumanesi günü saat 15 te )ap::ac.aktır. Talipl:riıı An
J..arada Milli müdafaa vekileti harbiye cla.•reei rt:i::ıli~inc: ıuüraLa. ... tl~ı. 

D iyarbe~irdeki_ kıtutın ihtiyacı olon !asulye kapalı '"rfla nıünuka<aya kuııınu•tıır . 
Iha.lesı 24 .. bı.rıncı teır.n · 929 per1enbe günü saat 14 te Uiy~rbe!\.irdı: ıı~ .... crı ~atın 

alma komiıyonunda )·apılacak.tır. Taliplerin Diyarbckirdeki m"kür kr,ıni•)vııa müra · 
caatlan, 
B oluda bulunan kıta.atın .ihtiyacı olan düz kırm~. un, !nğır eti: arpa. f.8.t~e. yıı.~ı '~ 

bulgur kapalı zarfla mi.inak.asaya konmuitur. Duz kırr.ı..ı. un ıle sı~ıı ctınırı ına!eı.ı 
9 • ikiııci tqrin .. Çuma.rte~i ~ünü saat 14 te ••e aı pa !'IAde ..,·a;!l. bulgur iJ.aleleri 
10 • ik.inci te~rin • 929 paar günü paat 14 t~ Ar.l...a.caJa fııha talın ctinH• h(Jmi~}UU~n 
da yapılacaktır. Taliplerin Ankaradalli mekür komis)ona 1nuracaatları. 

A skeri ihtiyacı için 350 ton lavamarin kömürü kapalı zartla münakasaya konmu~· 
tur. İlwlesi 6 .. ikinci trşrin · 929 çar~mba gi.tnı..i qa1t 14 tc komisyonuınuıda 

münakasa ıalonunda yapılacaktır. 1'ahpleriıı ~rlname suretini yırıni kur,·ş nıuı.ı.nlıilia. 

de komİ.lyonumuzdan almaları ve tek!.ifnanı~lerioi şartnanledeKi larzdu. ihzar ıle ko· 

miıyoa riyasetine Yetmeleri. y erli mamul8tından iki bin adet yün battaniye kapt.lı zarna miirıakasaya konmuş. 
tur. ihalesi 30 - te~rini cvYt-1 • 929 wrihine mtlsadif çarşanbıı r,i.ınü sa~t 11,30 dur. 

Taliplerin §artname ve nümunesini gorınck üıre her gü!l ve münJkasaya i~tirak e-<le . 
ceklerin o gUn ve &&atından evvel teklif \C teminat m~ktupiarının ınr.kLu:l ruvkabilinde 
Anka.rada merke satın alına komio;yonu riy&.betine te,·di. C) 1 nı ·lrri. . 

M ardin hudut taburu ihtiyacı olan !aman. "ade yağı, sı~ır eti. kümür. kuru ii1.Uın 
mercimek, pirinç, bulgur. kuru fa. ulya. !'ahun. nuhu!, ga• p&tate~. ıo.~an, ZC'\.'

tua yağı, zeytun, tuz, çay, şeker ve makarna mlinaka~aya konn1u:ıtıır. lJıi:lle~i 2.i. 
birinci teşrin - 929 tarihinde ~Iardin askeri satın aln1a oıni .. yonunda }apılaccık.tır. 'Ilıl· 

!iplerin Mardindeki mezknr komisyona muracaatları. 

M ardindeki kıtaatı.o ihtiyacı olan Ekmek ve Arpa. kapalı zarfla n1linukasa)a kon· 
mu~hll'. ibaleıi 28 - birinci leirln • 929 tarihinde :\lardiı1 a:'.'keıı ... atıu alnı.:ı ko

misyonunda yapılacaktır. Taliplerin ~lardindcki mekılr .k.oıuİ!'}'ODI nn;racaaat!arı. 

A ılı.eri ihtiyacı için. (209) kdem gı;ı alil .ve .. edeı alı kapalı z~rf uoulile nıüııakasaya 
konmujtur. lhalesı 7-11-929 pe .. şenbe gunu saat 14 ıe J,om.,youuınnzda yapılacak 

tır. Taliplerin şartname suretini konıisyonumuıJan almnları ve teh.lifııumelcrini ~:ırLna
medeki tanda ihzar ile komisyon riya~etine vt•rmeleri ilJ.n olunııı. 

,\.••··································· ,·· ············· 
.. ~ç~ncü ~~~~~~~ •• s.~~·.~a~~~ • ~~~1!~!.~~~~~~~ J 
H ~ay za.rf da ik tnksitte teslim edihnek üı.re psuı.rlıı..Ja mubayaa. edilt·eP.ği cv'r'elce 

ılln edıl" ı 4300 J kilo kuru fasulye 23-1().929 tarihine mü•adif çarı•nha günü •aa 
14t~ tekrar ı zarlık.:\ mubayaa edileceğinden taliplerin teınınnt!aıile vaklİ muayyendc 
Komisyondı 1 anr b l.unara paarlığa i:ttirak ctnıeleri. 

C het_i _ask ye ic ı 18 kale~ .. e~-rak tab ettiril rektır. pa~~:ı~ın i~rası 22.10.9~9 
1arıhine ı üsad paıartesı gunu saat l·}te )apılafakıır. In, 1 plerııı ~artname~uıi 

komisyooumuıu"" ,.,o.-meleri vo ı,e.ıtnamede )Rıılı olan ~kildı:ki ıe·nıinatlarrilc konıis
yonumuzda hazır bulunınaları ilin olunur. 

K ırklıreli kıtaatı ihtiyacı için 80COOO kilo <aman ve 15000 kilo l111l~ur ve 2·10000 
kilo uman müba)a& edilecekıir. ihalesi 5 Tesrini sani 92Q ca!ı f!'iınü e!lat 15 te 

irra edilect-ktir. Taliplerin şartnameı.ini ıı;ürn1tleri ve c.ıtrtnanıedc y.;ııılı olan c,..kild,.ki 
temioatlarile KırltJar elindeki Sl1tın alma k.omı..;yoııun·J; hazır hulıı:ıı:1alan il5.n olunı.ır. 
G Umtif Buyu h~stal:.ane~ine .~00 nrat:nrlan fnz.ltı ın:~.tttr.la paraküiün ıtıhra.sı ikıiz.a 

ettiğinden talıplerın her gun ~ıeıkuı· po.rakt.ıH.i gornıek ü?.re hu~telı.ı f'ıC ve pal~rlık 
itin de 26-10-929 tarjhine mti~a<lif cumartesi gt.ınu ı:aa1 10 c.ia koW.iS\tJJıda hcrr iJu-
!unrnaları. . 
Kolordunun çatısının tamiri .. pazarlık ~ur~tilt> ya~ıl::ı.<-aktır. P<1z.ı.rlıgın ihalt:~i 31 reşri. 

nievvel 9'29 perşembe ~ünu saat 14 le ıcrı t-dıle<·ı:ktır. ·r~.li}'!~·rın ~·ırtnıını~iııi ı..o· 
miıvonumuzda JZ:Ormeleri ve şartnamede ~·azılı olan Şı:kildeki tenıinatlarilc h.o:ııi.•)onu· 
muzda bızır bulunmaları ilin olunur. 

f .. M~k:~;ihi";;k~~i~·~ ~~·t:::iı::~ k~~i~·;~;;ı:~·~;~"'i 
' ' ,,,,,.,,,,,,,,,~, .. ,,,,, .......................... ··~······ M ltepe Lisesi için 8320 Adat i\Ia.r:ilys. Kire~idi t~libi ıuhıır.t>:tınedi.~inden paıa.rhk 

ıur_eılle satın alınacaktır. Paıarlıgı 23-10.929 Çar;aııbıı gunu ... ı 11,30 da Harbiy. 
?\.Iektebındt mahalli mahsu::ıunda icra kılına~:ıktır. lalıplt.:rın ~a.rt:Hınıcsı için konıisyoaa. 
mUracaatları ve ı~tiralc için de pn.ı.arlık mahallindP ha:ır hulnnt:ı:ılan ıla,ı olunur. 

A akeri mektepler için 15000 kilo nıercİmf"k mcmhut Ljr nuınune ,.e ~rtnarnf"'Jl 
Veçhile ve kapalı 1.arf oureıile satın alıııscaktır. lhalesi 23·10·929 l,:Srşıınbı. günü 

ı;:aat 14de Harbiye ~Icktebı }'Cnıek hanf"leri Oniındtkı mabnlli mc.hsusunda icra kılına
cal!l.tır. 1·abplerin ~artname ve numunesi için konıı~yona D,uıaı:nalları ve i~tiraı.. ıtin-

Lave ~!aria kıımuro 

Ton 
600 
900 

25 
800 

50 
550 

15 

800 -3710 

Tıbbiye Mekt, ôı ı<in . . 
l~avdaıp.:ı .a lla~tıın .. ~i için 
J>i)aıİe atış ~ltktebi i~in 
)farbi)e '.\1ektcbi için 
llalıcıoğlıı lise>i için 
Gülhan• ha•tanesı ıçin )) 
Maltepe lisesi için 

) 
) 

\ 

l 
Bir ~artoamede 

Bir şaı tnaınede 

Kuleli lisesi i~in ) Bir şartnamede 

) o~orıda rnohallcrile Jıi,abrında nııkdarları yazılı 3740 Ton Lave marin kömürli 
ın t::.J ·.i:ııatı }a1:1lı 1Jlıluğu 't·ı;.:!•ılc 4 şartnamede olarak tl\hhl zuhur etmı-ci.i~ınden 

,p4trlık ~urrtile batın alın:ıra~tır. fa..-srlığı 22-10.9~9 !lllı r,ı.inU ~aaı 1.) te yapı!Jcakt:r 
"!- ıı,.1 .. r "1 r~rt .. anıtlrrı i<fın ı omİ!j'Olla n\i.:.rarantıtırı ..,.e i;tin.ık .ı~ın Je pa:-.arıılı. ın::ıha· 

h••~- i tiıt L..:. .... ı~n.cları :hı.n CJhır;..::. 

O:SRAM • 05RAM 

'~~ ~"]; - • ~ ....... ti 

yelkenci vapurlıJI 
Karadeniz lüks ve sür'at poııll' 

VATAN 
VAPURU 

23 mb~ 

ASRI MOBİL YE 
Teşrinievvel çarşa 

Günü akşamı Sirkeci rıJıb' 
mından hareketle doğru Zo'' 
guldak , İnebolu, Samıu0 

Ordu, Gireson, Trabzon ıürıııe' 
ve rizeye ııidecektir. 

Mağazamızda her keseye uyğun yatak, •-'on yemek ve yazıhane 
takımlarile k:ıryolalarımız rekabet kabul etm"z derecede ehveı..:lir. 
Bir ziy:ıret iddiamızı ispata kibdir. f•tanbulda Fincancılarda 
No 27. Tele: latan bul 3407. Tafsilat için sirkecide Yel· 

kenci Hanında kain acentaıı· 
na müracatla.Tel. IstanbuI 151 Al-IMET FEVZİ 

~ BCVOK 
nt~1. 

1~ Tay v~~ıN~i~!~~osu :~ 
!j~ı! 4 üncü keşide 11 Teşı-;nı sanidedlr. ™1! 

~::1 BOVC•< iKRAM.VE· ~ı! :~ a • ~ 
~~ 45,000 LiRADIR ~ 
:4; Ayrıca: il 
,, 20.000 1 
l l~ğ 1 s.ooo ~~ 
ı1:11Jj 12.000 ~~= 
1 :ı,~:: 1 o -oo lt~•I''• i~f. • ..._, lir:;lık ikramiyeler ve j ,~· i 

j;~ii 10.0oo liralık mükafat . ; 
~ı ·~ : \, i . b k d d !füıı 
:

1111 u . eşi e e cem'an "3 900 ·~· ~~! , " ıı 
\~i numara kazanacaktır. =~ı ~ w • •. ~rr~ :ır~: "1\1; • • 

l~ıi 40,000 lira isabet eden "58960., numaralı bilet lstanbul, Edirne, ~~ 
;j Cebelibereket, Gebzede satılmıştır. ~j 
~ .. ffi.l!;t'.,:.i.· 20,000 lira i&abet e '"n "16597,, numaralı bilet lstanbul, Buraada aa· ~:.; 

salılmı<lır. · . . ~ 
;,~~ 15,GOO lira h2bet eden "30494,, numaralı bilet l•tanbul, Sinop ~ /i 
:ı:l: İ :r,1: 
'H~ zmir, Balıkesir, Samsunda satılmışlır. !~! 
ı~ 12,000 lira isabet eden "19935., numaralı bilet Bcrırama, lıtanbul, ~~İ 
liii1i Çıldır, Kaş da utılmıştır. • ~ı 
~~! 10,000 lirn i.abet eden "4438,, numaralı bilet Istanbul, Samsun- ~! 
i~ı·ıi da satılmıştır. :~:! 

i• 1~ :; : 
• ·":-~f~i!Jclf,~fi=U.~~!l~tl.!J:.~?Er?.!:~1::7~~~~ - --~::-:'~'~"'!-';':/i.;-ı;:_· ~J:J."fil~'it~:· .;1': .... r;. ........ ~ .. ~ffiJ~~~tn~-M. ....... j~.~ffi.n .~~r~ i-lii: .......... w.: 

Cibali fabrikası tamiratı 
Tütün inhisarı umum müdürlüğüzden. 

Cibali fabrikasında yapılacak tamirat kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Taliplerin her gün şartnamesi;ıi görmek üzere murcaatları 
ve teklifleri ile beraber ~ 0 7 ,5 teminatı muvakkatelerini 28-10-929 pa
zartesi günü saat 10,30 a kadar Gatada mubayat komiszonuna tevdi et
meleri 

Pazarlıkla pencere imali 
• 

Pendikte Bakteriyoajihanei baytari müdiriyetinden: 
Müessesemizce Pazarlıkla muhtelif ebadda16 adet Pencere yap

tırılacaktır. taliplerin keşifnamesini görmek üzere her gün Pazarlığa 
iştirak içinde yevmi ihale olan 23 teşrini evvel çarşanba günü saat 
24te Defterdarlık binasında müessesati zıraiye mubayat komisyonun· 
una gelmeleri. 

aOıtQoııCo+Ot+H+ff~tOt ~ '°' 
~ Satıhk Fanile Makinası '°' 

1 Ingiliz fabrikası mnmulatıııdan az müstamel bir fanile maki- t 
nesi satılıktır. Talip olanların atidideki adrese müracaat etmeleri. ı 
tQt-0-fftat Taksim Zaubak sokak 3 No. Hnne -O-'°'oOoffoOo 

Yüksek mühendis n1ektebi 
mübayaat komisyonundan 

Yüksek mühendis mektebi talebesi için numunesi veçhile yerli 
:namulatından olmak üzere tahminen 260metre paltoluk ve 634metrc 
elbiselik kumaş kapalı zarf usulile münakasaya konuimu~tur. T es•irıi· 
~aninin 13üncü çarşamba günü saat 13,30 da münakasısı y;.p;l,ıcaktır. 
! !~o!c:in ::cra:tini &.n!arnnk üzer( niir:.c--·;ıt.l&rı lJ.jo cı~,1rH1r 

Vakıf akarlar 
mLıdurllıgönden 

Müzayedeye vazolunan eı 1lak 
1 -. Bahçe kapıda ~.ey~ Mehmet geylani mahallesinde arpacı! 

caddesınde 3·5 No. dukkanın vakfa ait hissesi. , 
2 -. Bahçe kapıda şeyh Mehmet geylani mahallesinde arpacıll 

caddesınde 5-7 No. dükkanın vakfa ait hissesi. 
3 - Mercanda tıgcılarda pastırmacı hanı derununda 20 21, ~ 

34 No. dört oda. ' 
4 - Şehzade başında Fevziye mahalle ve caddesinde 20, 22, ~J, 

26No. cedit numaralı arsa. 
5 - Balatta kara bat mahallesinde vapur iakelesinde 15 f'lo

dükkan. 
6 - Ayvansarayda korucu Mehmet çelebi mahallesinde Er~~ 

caddesinde 6, 8, 16, 18, 30, 32, 28 No dükkanlar ve üzerlerindelıi 
dört odanın vıdda ait hissesi. 

7 - Eyupda nışancı Mustafapaıa mahallesinde 57-19 No dükkjll· 
8 - Eyupda cezri Kasım mahalleıinde nalla Haydar caddesiııd' 

15 No arsa. 
9 - Tophanede Firuz ağa mahallesinde kadiriler yokuşunda 1 

dükkan. 
Müddet müzayede: 4 Teşrin!evel929 dan 26 Teşrinievvel 929 ca' 

martesi günü saat on dört buçuğa kadar 
Balada muharrer eııılak kiraya verileceğinden müzayedeye vazofl 

muştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün aaat on dört buçğıııı' 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayed•~ 
ştirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf akatf,I 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almalı: isteyenler bu müdd~ 
zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporı.rı'· 
görebilirler. 

Vakıf Umum 
M Lı dur l u g un d erı. 

Guraba hastanesine yevmi lüzumu olan 80-100 kilo ekmek mürl 
kasaya vazedilerek teşrinisaninin onaltıncı cumartesi günü 1aat ondô~ 
te ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamalı: üzere b 
~ü~evazım idaresine ihale günü de idare encümenine müracaatla~ 

Orman ve Arazi müdürlüğünderı: 
Büyükderede dere sokağında kabriıtan mahallinde vaki kulübe ~:. 

sene müddetle icara verilecektir. Muamelesi paıarlıkla icra edilecek~p 
Müzayedesi 26-10-929 cumartesi günü saat on beşe kadardır. 'l'•(J • 
olanların lstanbul Evkaf müdiriyetinde Orman ve Arazı idare:.ıP 
müracaat etmeleri . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-..,......, 

Orman ve Araz müdfirlüğtindeıı: 
Heybeliadada Vakfa ait sahilden bir sene müdde kum ihracı teşri: 

nisaninin on altıncı cumartesi günü saat on beşe kadar müzayede!, 
konulmuştur. Talip olanların lstanbul Evkaf müdiriyetinde OrıııaJI 
Arazı idaresinde müracaatları. .-"' 
~~~~~~~~~~~~--~~~~~-----

Orrnan ve Arazi müdürlüğünden: .. 
Büyükadada Vakfa ııit Ayanikola ve Yürük Ali ve Nizaı:ıı ınc\fk;'. 

sahilinden bir sene müddetle kum ihracı teşrinisaninin onaltıııcı cu~a· 
ertesi günü saat onbcşc kadar müu.yedeye konulmuftur. Talip olıı~ ,. 
rın lstanbul Evkaf müdiriyetinde Orman ve Arazi müdiriyetine ınur 
caat etmeleri. ~ 

Maarif vekaleiinde~ t-

1035 numaralı kanuıııın birinci madde3 i ve buna müteferri talı"rııl 
. dd . k 30 ·L' de )star. ııam.,ııın ma eı ıuuı·a.: ate1i '<nucibince 1-1-19. tanrın ııı''' 

Gü1el san'atlııa akad<"m;,inde mimo;lık l'Uh•at:ıanıe İ'tllihırnı yıı,.~ 1, 
ki O . . .1 • • , 1 . ·ı r:lc bırl· 

~a ı~. rıa gore ırntı:ıH:ı vermesı !azım?,:~·e" f':~n v.:~ı • . '0 cluıı"" 

1 
/.5 Kamır.tıt:.,~d 929 !Mrıhine kadııa Vı:ltaıetc mvrıwaatl.ı• ıl .. n"'""'·'',... 

• •••••e•H"' ,~•••••• • 
···········-······ .. ···················-····---·····'··········· .•••.•• •• \' ıt 1.i •ııl I\1L'd'.<r Es·ıt ''"'" 


