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MUba<dleDe<dle 

Yunanlıların 
müracaatı 

M. Diyamandopu
los bugün gidiyor 

Bu gün muhtelit mubadele ko
"niıyonunda üçüncü buro toplana• 
ttlc Gömülcine ve lıtanbul komia
~011larının itleri a'Örüşülecektir. . 

I>iğer taraftan Yunan Hükumeti I 
:.enıiyeti akvama müracaat etmiş-
.. 1t· 'Yunanlılar bu müracaatlerinde \ 
~ÇGncü bitaraf bir aza intihabım 
lıteıniılerdir. 
h Evlccdc yudığımız ılbi, murah
•slarımız, bitaraf aza kadrosunun 

~atarnam bulunmasından dolayı 

CEMIYETJ BELEDİYE DÜN DE ŞEHiR iŞLERiNi KONUŞTli 

Avde't 

f akat 3 kuruş ! r. 

tycti umumiye ictimalarının gayri 
tn~ayyen bir müddetle tehirini iste
tnı~lerdir. 

'Yunanlılar da şimdi ayni arzuyu 
iöıtcrdiklerinden Cenral Döloradan 
~nhiJal eden izalıga başka bir zatın 
hıtihabıaı istemişlerdir. 

Adliye vekili 
dün gitti 

40 hin lira 
fazlalık 

sayfa 
! 

l(URUŞ!!I 
: 

Geçenlerde tayyare ile Atinaya 
hareket edeceği yazılan muhtelit 
lnübadele Komiıyouu Yunan heyeti 
:ıurahhaaa reiıi M. Diyamandopulas 

" ne-. •.uu tenır eımışn. 
d ~ Diyamandopulaa bu gQn gi
k tcektir. Kendisi Atinada 15 gün 
aldıktan aoera avdet edecektir. 
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Cüm uriyet 
yapılac e 

ında 
• sm 

Perşembe 
g 

(Mel!defi31 eırd ) ( .sılhı~em e) ( Mttiı1!:crıf®ırırlll< ) 

( ~mcalfilett 
Su sirketile anla. 
İstS:bulun au ihtiyacı~ı 

etmek üzere Nafia vekaleti ile 

COmhurlyet llcinınm yıl dönü
milao teHdilf eden teşrinievvelin 

yirmi dokuıuncu salı günü yapılacak 
tezahOrab milliye programı tcıpit 
edilml9tlr. Bu programa göre: 

1- Bu teıahilrat gündüz hükQ
met namnıa Vali bey efendi tara
hndaa tebrlkat kabulü; ordunun 

6,-Saot on birde Valf ve Şehr
emini ve tebrike gelmit olan zevat 
Beyazıt meydanındaki tribüne fİ· 
derek oradı:ı kolordu komandanına 
mülaki olacnklar n on biri çeyrek 
geçe başlayacak olan ı-eçit res
minde h::ızır bulunacaklardır. 

Ekalliyet mektep- ronika davası a 380 muallimden 
leri teftiş edilecek. yeniden başlandı 140 ı kazandı 

hk tedrisat müfettltlerl ba aynı 
birinci gününden itibaren bfitün 
ecnebi ve ekalliyet mekteplerini 11 kı 
bir surette teftiıe başlıyacaklardır. 
Bu teftltat bir kinunuevvelde ik
mal olunacak ve raporlar maarif 
emanetine verilecektir. 

Meııdut " Hronika ,. gazetesi 
mes'ul müdürQ Madam Eleni hak
kındaki Türklüğü tahkir davasının 
nakzen rüyetine dün aj"ırcezada 
devam olundu. 

Erkek muallim mektebinde mu
allim mu avlnleri için açılan kurslara 
380 muallim muavial devam etmitti. 

ko şirketi arasında mii:ıakere L 

reyan ettijini yazmışbk. Şehreın 
neti ve cemiyeti belediye bal 
su ihtiyacını temin etmiyen ılrk 
hakkında mufaaaal ve müdell• 
bir rapor hazırlamış ve raporuD 
vekllete takdim etmitti. Ema• 
ve cemiyeti belediye tehrln ıu i 
tiyacını temin etmek için imtiyall ıeçlt resmi yapmaşı, Darülfünun, 

mektepler, polis ve znbıtai belediye 
memurlarilc cemiyetler ve halkın 
bu resme i~tirnki ve gene şehrin 
muhtelif yerlerinde fenlikier tertit;ıi 
ıuretile olacakbr. 

7 - Geçit resminde ittirak e
decek bütün kıtaat, mektepler 
müfrezeler esnaf cemiyeti saat 
10 da Darülfünun meydanına ta-

Madam Eleni Atina gazetelerin· 
den iktibas ettiği ve Yunan ordu
sunun ricatını hikaye eden bir ro
manda Türkler için 04 Ağriyotero " 
yani "vahşi" keJimesfnl kullanmıı 
ve bundan dolayı mahkemeye ıev
kedilmişti. 

Fakat yapılan lmtibaada bunlardan 
yalnız 140 kişi ıauvaffak olmuf, 
diğerleri: kimi bir, ki l de bir kaç 
dersten muvaffak olmamıtlardı. 

feshi lüzumunu ileriye ıilrmiif 
Diter tare.ftaa Nafia komi1erfnl 
fştirakile bir proje hazırlanmıft 
Bu proje üzerine terkos şebeke 
a-enlşlettirilecek ve şehir iktiya 
tatmin edilecektir. 

2 - Yevmi mezkurda dev:ıiti 
rumiye ve mek,tip ve resmi ve 
hususi müessesat tatil edilecek ve 
sabah saat yediden itibaren bilu
mum deva[ri resmiye ve hususiye, 
mağazalar dükkanlar, vapurlar tra
mvaylar donatılacak ve gecesi her 
tarafta tenvirat yapılacaktır. 

mamen toplanmış bulunacaklardır. 

Sureti içtima ve yürüyüş •ırası 
koorduca tespit ve tanzim oluna
caktır. 

Müfettişler bir mektepte birkaç 
gün kalacaklar ve her muallimin 
okuttuğu bütün derslerde hazır bu
lunacaklardır. Bu suretle her mual
limin ne fekilde ders tedris ettiği, 
talebesini nasıl terbiye eylediği ıı· 
nıfta intizamın ne suretle muhafaza 
edildiği tetkik olunacağı Gibi, mu· 
allimlerin devamları ve mektep ida· 
reaile olan vaziyetleri ve teabit edi
lecektir. Devamıızlıfı g6rülen, usu
lüne tevfikan dera veremiyea mu· 
allimlerln nzifelerine nihayet veri· 
lecektfr. 

Maarif vekaleti, muvaffak 
olamayan 240 muallim muavininin 
tasfiyesine karar vermi~tir. 

Y alntz bir dersten dönenler ve
kalet nezdinde teşebbüsatta bulu
narak kendilerinin bu karnrdan i.s
tiına edilmesini rica edeceklerdir. 

Şehremaneti ve cemiyeti beledi 
yenin şirket aleyhindeki taleplerin 
oirket de uzun bir izahname hazır 
lamıt vs şirket müdürü M. Kutel 
no tarafından vekalete tevdi edil 
mişti. Şirket, kendisine ilk imtiya 
verildiği zaman fehrfn o ı:amank 
f htiyacı nazan dikkate alınarak te· 
alsab vücuda getirildiğini bilahar• 

yangınlar yüzünden tebekenln mO· 
hlm bir kısmı tahrip edildiği iç.İP 
mütebaki tesiıatın bugünkü ihUya· 
ca kifayet etmediğini iddia ediyor. 

3 - Seat on ikide muhtelif 
yerlerden toplar atılacak ve Iiman-
dald vapurlar dild eriyle ittirak 
edeceklerdir. 

8 - Alny şu tertipte hareket 
ede ktir: 

A Kara ve deniz ordu kıtaatı. 
B PoJie tnbuıu, zabıtai belediye 

müfrezesi. 
C Cümhuriyet timsali. 
D D rülfünun ve mekitibl iliye. 
E Hurufu hece ıırasile liseler, 

munllim mektepleri ve orta mek
tepler ( mekteplerin izcileri ızcı 

Şimdiki ağırceı:a reisi bulunan 
Haııan LuJfi beyin riyasetinde bi
rinci ceza da bu davaya başlamıt ve 
dava salahiyet harici görülerek a
tırcezaya nakledilmişti. Ağlrce.ı:a 

Şerif hey geldi 

4 - Saat ondan onblre kadar 
hükOmet konaj"ında Vali bey tara
fından aıağıdaki tertip ıırasiyle 
tebrikit kabul olunacakbr. 

1 l.tanbulda m vcut meb'u anı 

elbisesile mensup olduğu mektep 
talebesinin önünde bulunacaktır.) 

F Jtfaiye. 
(_VIBAyette ) 

muhakemeyi ruyet etmit ve 10 tem
muz tarihinde mes'ul müdür Ma
dam Eleni'yi 1 sene ağır hapse 
mnhkum etmişti. Temyiz mahke
meıl bu karan 9 noktıdnn zaif 
bulmuf ve nakzetmiştir. 

Diln muavin Cemil bey iddiaaını 
fU suretle dermeyan etti: 

Bundan bir kaç pn evvel An
karaya giden polis müdürü Şerif 
bey dün Ankaradan avdet etmittir. 
Geçenlerde yazdığimız gibi muma
ileyhin polis müdürlüğü bir sene 
daha temdit edilmiştir. 

( D~DııDsar-cdlctı ) 
kiram 

2 ÜçGncü kolordu kumandani ve 
kumandanlıkça dahlli teşrifat edile
cek erkia ve ilmera ve zabitan. 

.3 Darülfünun ve maarif ernittlerf 
4 Viliyette mevcut vekaletlere 

mensup bilumum müfettişler. 
5 Memurini adliye 
6 Darlllfünun key'etl ve mekati

bl lllye müdür Ye muallimleri 
7 MaUye vekaletine merput in

hfNr idareleri müdürü umumllerile 
rüosayi maliye ve maiyetleri, rüsu· 
mat, tapu müdirlyetleri. 

8 Memurini dahllf ye, vali mua
vini, mektupçu, polis müdürü, Bey
koz, Üıkfidu, Beyoğlu, Bakırköy , 
adalar kaymakamlan ; muhasebei 
huaullye, lakin, hukuk ioleri, nil
fuı müdGrlerf. 

9 Maarif mUdürü ve Jile müdürü 
ve muallimleri. 

10 Yollar batmGhendisi Ye ziraat, 
orman, baytar, müdürleri. 

11 iktı.at vekileti mmtaka mü
düderi. 

12 S.1aluye •üdürlerl ve bilumum 
memurlai sıllhıye. 

13 MilftJ, Vilayet mecliı:ıi umu
mi azası ve encümeni ve meclis 
bqkitlbl ve cemiyeti umumiyel 
belediye azası ve erkanı Emanet 
ve ıuabab idariye mfidilrleri, halk 
fırkası, ldllllahmer, TOrk ocağı, hi
mayel etfal, Tayyare cemiyerl, ba
ro lteyeti, OçGncü mıntıka etıbba 
odaaı heyetleri, Muallimler bir-
litf, Matbuat erkanı, ticaret 
odan heyeti uıhlre, hayvan 
boraalan komiıerleri, imtiyazlı şir
ketler ve milesseaatı maliye müdür
leri, eemlyatı bayriye. 

Konsoloalann tebrikıib Hat on 
beı buçuktan on albya kadar kabul 
!dllecekttr. 

Klyafet; fırak, siyah yefek,beyaz 
boyua batı, rugan fotln veya iskar
pindJr. 

S- Saat iki buçuktan ilçe kadar 
V all beyefendi kolordu, halk fırk81111 
hillllahmer, l'ürk ocağına, hlmayei 
etfal ve tayyare cemiyetlerine iadei 

ziyaret edecektir. 

zabıta romanı: 22 

An f11 cSı liil H lfil 
Cftlrilc§ly@tö 

Yazan: SKOT 
Bu mükilemeden şu netice ha

sıl oldu: Sabah saat yedide büyük 
bir operatörle iki muktedir hasta
bakıcm Sır Oliver Hnnltain'nin evi
ne mlteveccihen Londradan hare
ket ettiler. 

Smltb mükllemeyi bitirmeden 
evel: 

- Hesap pusulasını Mıııtır Weat
herby'ye glSnderininiıt. Bu işte ken
disinin çok iatffadesi vardır. 

Demişti. 

Bunun fizerine Detektif derln 
bir uykuya daltlı; ertesi sabah te
lefonun zil sesi ile uyandığı zaman 
saat ondu. Bir erkek seıi Goldatre
am Muhafız kıtaabna mensup bir 
zabitin, bir fotografı teşhis etmek 
üzere, Mııtır Smith'e murar.aat et
mesi hakkındaf emir aldığını ıSy. 

ledi. Smith teşekkür edip zabitin 
ismini sordu. 

Su: 
- MQJizim Thompson! dedi. 
Smith saat on birde buyururıa-

nı:ı, pek memnun olurum. 

G Mehterhane muzlkası 
H E5naf cemiyetleri yaya ola

rnlt. iştirak edeceklerdir. 

9 - Alay Beyuıt, divanyolu, 
Sultan ahmet, Sirkeci, köprü, Şit
bane yokuşu, istiklal caddesi tari

kile Tnk im meydanına gidecek 
geçit resmi orada hitam bulacaktır. 

Mektepler Sirkeciden itibaren aer
be&tir. 

10 - Alayın harekete başladıj"ı 
zamandan köprüye muvaaa)abna 
kadar İstanbul cihetinde ve köprü
den taksime muvası!abna k.ıdar da 
Beyoğlu cihetindeki tramvay güzer
gahında tramvay arabaları bulun
mayacaktır. 

11 - Geceleri kara ve denizde 
işleyen bilumum vesaiti nakliy::! 

gece ııeferleri yapacaklardır. 

12 - Temini intizam için icap 
eden tedabir merkez kumandanhi"t 
ve polis müdüriyetince itüha:ı. edi
lecektir. işbu program daYetiye 
mak2mına kaimdir. 

İştial eden maddeler 
Vilayet sanayi müdürlüğü, mü

racaat edenlere buhar kazanı için 
ruhsatiye veriyor. Halbuki Galata, 

Topane, fetih, Beyoğlunda bazı ae
nayi merkezlerinde iştial eden 

maddelerle mtıldığı emanetçe ha
ber alınmıştır. Şehremaneti, bu bu
har kazanlarını kaldırtmayı düşlln-

müş, f kat sanayi müdiriyeti ruh. 
satname verdiğinden men !çin ka
nuni imkan bulunamamıştır. 

Mahalle aralarında yangın tehJi. 
kesini çoğ:ıltan böyle me\'8t kuUa
nılmaın doğru görülmüyor. 

Emanet lştfat edecek m eva t 
kullanılan buhar kazanlannın nıeni 
için ruhsatntıme verilirhen daha 
fazla dikkat edilmesini sanayi mü
dürlüğünden rica edecek ve bu 
ks.zanlar kaldınll!l caktır. 

Dedi. 
Sonra kalkıp pijamasını çıkar

dı, bir soğuk cu banyosuna dalıp 
çıktı, sonra gene yatağına yattı, 
telefonu açb. Evveli otelin lo
kant ından yumurta ile jambonlu 
yumurta istedi; aonra yattığı yerde 
tırnş oJmak lı:tediği için bir de ber
ber çağırdı. 

Otelin garsonu gelip kahvalb 
tepsisini yatağın yanına bıraktığı 
zaman Smith cüzdanından bir lira 
çıkı:.np garsona verdi. 

_ Arka asansörden kimse gör
meden bir polis memuru getire
biJi rmİDİ n? 

dedi. Garson cevap verdi: 
- Zannedersem getirebirina, 
Ve dünya görmüş bir adam ol. 

duğu için hayret izharına lüzum 
görmedi. 

Gnrson gittikten ıonra Smith 
derin derin düşündü, bir cıgara 

ynktı ve Langa Dooth yanında .2!:, 
madığı için jambonlu yumurtayı 
temamiyle unuttu ... 

Bu sırada telefonun zili tekrar 
çınladı. 

Sarih bir se!I : 
- Goldstream Hassa kıtaatı 

on birinci bö ilğünden miilıizim Ro
bertson, dedi. Siz New·Yorklu Mıı-
tır Smithle g6rllıüyocum, değil ml ? 

- Evet. 

Zam isteyenler 
Muhasebei hususiye memurlan 

Emanet memurları mlsfllu, maatla· 

rıDa ıam yapılması için istida ile 
Ylliyete mfiracaat etmitlerdi. Bun
lann i~':daaı encümeni vilayete ve

rilmişti. Zam talebinde bulunanlar, 

Bunlar istidalarında ilk mektep 
muallimlerine karıtbrılmamasıaı, 

çünkü onların kıdem zammı aldık

larını, diger taraftan bunlar için bir 

Barem kanunu hazırlandığını, ve 
adetlerinin azlığıoı, bir kaç ıene

denberi zamma nail olmadıklarmı 
ıöyleycrek taleplerinin kabulünü 
ricn etmektedirler. 

Encumeni vilayet bunların tale
bini is'af ederac zam bütcenin ih. 
tiyat faslına yapılacaktır. 

Vali hey rahatsız 
Vali vekili Muhiddin Bey rahat. 

aız oldutu için dün makamına 
gelmemiştir. 

Kardeş katili 
Bundan bir kaç ny evci Un ka

panında Hacı kadın mahalle•inde 

bir evde cinayet olmut ve Şömen
difer ameleıinden Ahmet isminde 

biri i cı Bayram namındaki kar

deşini bıçakla yaralayarak öldür
milttil. 

Bu hadisenin iki kardeşten biri
nin odasında yahp yatamayacai"t 

meseleainden çıkan bu hadisede 

katil mevkiinde bulunan ahmedin 
muhakemesi dün bitti. 

Ahmet 18 sene aA"u" hapse mab
kQm edildi iıede kardeşini kendi

aini dövmete kalkmaaı eıhabı 
muhaffefede addolunmut ve ceza
sının yarısı indirilerek 9 sene mild
detle ağır hapse mahkQm edllmlf, 
ayrıca da hldematı ammeden mah
rumiyeti karargir olmuttur. 

-Efendim, ıiıe dair batı Jıu•usi 
talimat aldım. Şimdi kulüpteyim. 

Bu sabah ıizi ııelip arörebilir miyim? 
- Hay hay ... 

- Kaça dötru releyim? 

- Tam tayin edeceğim dakika-
da gelebilir misiniz? 

Zabit biraz barit bir seı(e cevap 
verdi: 

- San'atım vaktü zamanile ha
reket etmektir. 

Smlth: 
- Rica ederim küstablıfıma 

vermeyiniz, dedi. Odamn saat on 
biri bet geçe l'elir misiniz? 

Mülhim: 
- Tamam, dedL 
Bunun üzerine Smith ıaatfnl 

alıp telefonla otelin saatini sordu. 
Tam o sırada kapı vmuldu ve 

Deteklifin daveti üzerine içeri tık
naz, mavi gözlü, aarı aaçlı bir adam 
ıcirdi, 

Smith ıordu: 
- Siz kim siniz? 
-Ben Poliı Mildilrlllğünden l'e-

ltyorum Efendim. ismim Browu. 
- Niçin geldiniz? 
- Öyle emir "1dım, Efendim. 
- Kimden? 
- Bilmem Efendim. 
Smith Bordu: 

Söled. i nızin doğ'r.ı olduğu ne 

- "Temyiz.in nakzı iki esasta 
toplanır. Biri kelimenin manaıına 
aittir. Darülfnnun müderriılerindea 
Fazıl Nazmi bey bu kelimenin her 

lisanda olduğu gibi bir kaç manaya 
relebilece"1ni, fakat burada vahşi 

makamında kullanıldığını izah et. 
mittir. Bu noktada ısrar edilmesini 
ve usule ait olan diğer noktalarda 

da nak:ı.a ittiba olunmasını isterim. 
Maznun vekili Hüsnü Bey bu 

kelimenin vahşi manasında istimal 

ediJmediA-ini, Fazıl Nazmi beyin bu 
kelimenin aksi " munis,, olduğunu -söylediğini ve binaenaleyh " Ağri· 
yo tera ., kclimeainin ancak " gayrı 
menus, "anl114ılmamış,, demek ola
bileceğini ve bunun da hakareti 

taznmmun etmediğini izah etmiş ve 
nakzı vakıa ittiba olunmasını iste
miftir • Nusret beyio riyasetindeki 
hey'eti hakime müzakereden sonra 
ittibaa karar verdi. 

Bunu ıffiltellkıp mntfderumum1 
muavini Cemil Bey Darülfünun lisan 
müteha11ıslarından müteşekkil bir 

hey'etin kelimeyi izah etmesini ta
lep etti. Vekil Bey i•e kenclilerinJn 
ikame edf!cekJeri müdafaa fl•hudu-

nun dinlenmesinde israr etti. 
Hey'etl hakime Cemil Beyin 

talebini kabul ederek Darülfünun 
Emanetince tayin ediJec k mütehıu;. 
ınsların kelimeyi tetkik etmesine 
karar verdi ve muhakemeyi 2 Teş
rinisaof cumarteoi ıaat 13,30a talik 
etti. 

Musevilerin 
muhakemesi 

Ağır ceza mahkemesinde bugiin 
Türklüğü tahkir cilrmiyle maznun 
bulunan 10 mu•evinin muhakeme
ıine batlanacaktır. 

Geçen muhakeme celıeai maz
nunlara tebligat lcraaı için bugüne 
bırakılınııtı. 

ile aabit? 
Browu ceketini açtJ: 
- işaretimle aabit, Efendim. 
- ltaret çalınabilir. 
- O halde Polis Müdürlüğiine 

telefon edip öfrenlrııiniz. 
- Hacet yok. Ben namualu in

sanı gözOnden anlanm. 
- Mersi Efendim. 
- Beni naaıl buldunuı ve ne 

talimat aldınız 

- Otellerin defterlerine bakb
Jar. lngilterede bulundutunuz müd-

det :ıarfında •W muhafaza edecej'i&. 

- Pek ili Browu; tam vaktin
de geldin. Ben de timdi bir polia 
çağırtmışbm. 

- Biliyorum Efendim. PoU.e 
kapıda tesadüf ettim Ye savdım; 
fakat üniformalı bir poliı isterse
niz getirteyim. 

- Hayır hacet yok.Ben çağınn
caya kadar hamam odaaında bekler 
ınisiniz'l 

- Tabii Efendim. Bir tec11vüıe 
uğrıyacatını:ıı zannediyor musunuz? 

- Mümkün. 
Berbeı·, Smitb'i yattıj"ı yerde tı

raş etti; Detektif başım karyolanın 
ihşap ar~ğına davalı bir yaııtığa 
istin t ettirmiş, uzun bacaklarını -y 
teklinde uzatmış yahyor<:u. 

Hı:ı.ı..u kıta~b µıül .. .: mi Thoınpııon 

Tütün enstitüsü 
Ticaret odası bir tütün enstitüsü 

açmağa karar vermittir. Enstitü tü-

Nafıa vekaleti, şehir IU oebe· 
kesinin tevsii için yeni projenin 
tetkikatını ikmal edince şirketle 
yeni mukavele imza edilecektir. 
Diğer taraftrm Emanet timdlden 

şiıkei.Je halkın nefine olmak üzere 
tün tacirleri arasındaki mfişterek 
menfaatler üzerinde çalışacaktır. 
Enstitünün hariç memieketlerde teş
kilatı olacakbr. 

Bu memleketlerde tütünleıimiz 
hakkında yapılan propagandnlar 
mukabele edilecektir. 

Ayni zamanda ecnebi piyasalan 
hakkında malumat almacakbr. Tü
tün enstitüsü faaliyetine tütün inhi
sar idaresi de ittirak edecektir. 
Enstitü yalnız ticari mahiyette ol
mıyacaktır. 

Aym zamanda tütün ziraatının 
ıslahile de meşgul olacaktır. Bunun 
için enstitünün fen şubesi de bulu
nacaktır. 

Bu şubenin vazifesi memleket 
dahilindeki hasmhklan takip edecek 
ve tedavisi çarelerine bakacaktır. 
EnstitünıJn masrafJannı lktısat ve
kaleti, tütün inhisar idarcıi temin 

edecektir. 
Hu teşkfUita aft ı~ıer ıçıa oda 

reisi Nemli :ı.nde Mitbat beyin riya
setinde bir komisyon mesaisine de
vam etmektedir. 

Benzin fia tı 
Benzin fiatlarının 100 par arttı

ğını yazmıştık. Dünden beri gaı kum
panyaları gene Hatlara 40 para zam 
yapmıştır. 

Benzin fiatlanndakl bu teıeffü 
yeni gümrük mukavelelerinde ben-
ı:lnin ağır resme tabi tutulma•ından 
Ueri gelmiştir. Halbuki ayni tarife
lerde petroldan az resim alıomaanıa 
dair kayıt vardır. 
• Petrol kumpaoyalan tarifeae 
resmi artan benzin fiatını arbrdılar. 
Diğer taraftan tarifede resmi ten
zil edılen petrol fiabnı neden indir
medikleri cayi ıualdir. 

Hükumetin petrolu ucuzlaşhrmak 
için yaptığı terife petrol kumpan
ynlannın ihtikarı kartıaında bir türlU 
düşmüyor. 

kendisini bu yaz'iyrtte buldu. 

Bu zat çalak tavırlı, orta boy
lu, sivil elbiseli bir adamdı; vazife 
harlclnde ıivil elbiıe giymek bir 

lngiliz zabiti için pek tabii bir haldi. 
içeri girdiği zaman Smlth'in saatine 
hakbğını gördü, aynı zamanda kendi 
do saatine baktı, ıuıat tam on birdi. 

Smith hala tıraş oluyordu; misa
firine özür diledi; adam oturdu. 
Smith lakayt bir tavırla elinde 

eaatini ıalhyordu; saati çok dotru 
idi; çiinkü berber itini bitirip kapı
dan çıkarken eşikt., mülazim Ro
bertsonla karşılaşb. 

O zaman saat tam on biri bet 
ıeçiyordu. 

Robertson uzun boylu, ze.if, çok 
iyi giyinmlı bir l'ençti. 

Smith usulca kalkıp oturdu: 

- Mıdır Thompsoa, dedi, ıiz 
Goldstream Haua kıtaabnda mü
lazimsioiz değil mi? 

Tbompson içeri giren uker yü. 
rüyüşlü adama endişe ile bakarak: 

- Evet! 
dedi. 
Mülbimi Roberhon adamın ya. 

xüne dikdik baknrnk: 
- İmkanı yokl 
diye bağırdı. 
Simtih polise ıeslendi: 
- Brow~I 

yeni bir anfoşn:.:a yapmaj'a mu
vaffak olmuştur. Terkoı tirketJ, 
şimdiye kadar mülga nezaretle 
tespıt ettiği esa•lar dalalliade 
tesisat vücuda getiriyordu. 

Bu tesisat müşterinin fİk&ye• 
tini celbedecek kadar pahalı 
idi. Emnııetle şirket asasındaki yeni 
itJlafa göre şimdilik yalnız tehre· 
mnneti tarafından yapılacak olan 
tesisata münhasır olmak üzre yeni 
bir tesisat tarifeı;i vücuda rctiril
miştir. 

Bu tarife, eski tatlfedan ytızde 
30 nispetinde daha ucuzdur. Bu 1•· 
kında halle için de tatbik edilecektir. 

Bundan başka Emanet, yeni bir 
saat tarifesi de tanzim etmektedir. 

Şirketin §imdiye kadar kullu• 
dığ! saatıer kunftaugu -zuman -Dır 
daha şehrimizde tamiri fmk&nnıı 
olacak derecede taferruab lhtfya 
ediyordu. Bu saatlerde eberlya 
su sarfiyatını yanlış olarak kaydet• 
mektedir. 

Emanet halkın aızıltılanna al• 
hayet verme' için yeni aaat tarffe
.. ini tatbik ettircı:elr.tlr. Ancak yeal 

ınat tarifesinin tııtbiki için tehre· 
maneti Fransadan saat katolotlan 
getirtmiştir. Bu katoloğlua ıBre 
hnlkı:ı s&rfiyat miktannı anlayacafı 
derecede bir aaat intihap edilecek· 
tir. 

Okrayna ruhiyat 
kongresi 

Okraynadn H arkof ıehrinde ru• 
hiyat kongr si açılacağı yazılmıttı. 
Kongreye avet edilen DarülfüauD 
emini Neşet Ömer ve Köprillü 
zade Fuat beyler perıembe gQnü 
şehrimizden hareket edeceklerdir. 

. 
Polia hamam odnsından ayJe 

hızlı çıktı ki Thompson kapıy• 
'Yaramadan polisin eli yakalll8'l 
7apıfmıştı. 

Smith, polise şu emri verdi. 
- Bu adamı tevkif ediniz. Kea

dialne yalandan :ı.abit süaü vermekle 
ı:naznundur. 

Browo meılekten yetişme bir 
memur lakaydiıi ile : 

- Peki Efendim, dedi. ŞfntOr 
~ötürür gelirim. 

- Bittabi ınülazlm Roberı.o" 
t>u bal karşısında fa,mp kalmıttı; 
izahat istemek üzere Smlth'in y•· 
nma oturdu ; mütecasiri hilcııfrıi 
meydana çıkarmağa bu kadar ça
buk nasıl muvaffak oldu~nu ızıe
rak etmişti. 

Detektif: 

- Çok kolay! dedi. Telefonda 
bmiuin "mü1az.im Thompfson,,oJdu· 
ğunu söyledi. 

Halbuki bütün fngiliz ordusu 
zabitleri kendilerinden "ınÖ•Y01• 
diye bahsettiler. Sonra onu gör
düğüm zaman Hası:ın zabiti olma• 
dı~m nnladım... Ensesi tıraşlı, br~ 
n~kları iğrenç derecede kirli idi. 

Robertenn ıordu: 
- Benim de sız( ayni suretle 

aldatmadı~ım ne oıaluIY . 
,...,itınedı) 
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Bergam~da Son Ltifiln~ "Zepp~lin" 
hafriyat sebepleri ispanyada --

B~rgama 22 
B Yarım 11ırdanberi devam eden 
trganıa akropolunun hafriyab ge

Çen ıen" başlta sahaya gcçmiştır. 
Burası; Kasabanın garp tarafı 

~terinin bitişiğinde bulunan Viran 

1 
Pıdan bir kilometro ötede Askü

ap nıabedidir. 

Yol Viran kapı - AsküJap'yone kadar 
ö .. un lhuntazam yapılmış ve ÜitÜ 

ruf mü• ld ,. b - .. .. ille .,. o u5 u, ugun gorunen 
Ilı rnıer direklerinden de belli ol-
Poİktadır. Askülap mabedi, Akro
t \lQ Gç kilometre g-arbında bir 
ı!Ptcik üzetinde bulunmaktadır. 
qafri 
" Yattan evvel burada bazı duvar 

erleri ve bakiyesi görünmekte idi. 1 

I Geçen ıene buranın hafriyatında 
~~ı~an amelenin adedi yüze kader 
tı:ı' l:rlıt ve Gç ay kadar de .. em et
lt lftir, Bu ıene de aynı suretle ça-
tılnıakta ye bazı mühım binalar 

ıııeydana çıkmaktadır. 
gö Şiındiye kadar yapılan hafriyata 
ttı te elli metro ka nr kutrund ve 
hi~rkezi bir bina e~ fmda üç mu
ltt d!ire t şkil eden galeriler olup 

llıtfleri ;htiva etmektedır. 
A. l'trihin kaydet-neııine röre; 
t'i!a ~Glap mabedi r-ceze ve hastala-
dt 81tındıtı bir ş ahaııe idi. Bura
tıı tedavi edilen hnst&lar gece ke-
l ttlerin albnda ydnrinr ve rüya
i~lllda hııstalıklnrına yDrayacak 
,1~cı Öğrenmeğe çal•şırlardı. Oraya 
t 

1
1nanlar her ıür1ü t .. kıpkn kur-

ı.ı Urd 
ı u. 

td lnparaforlar bile hı. r ıyı .r:iyaret 
lf'trler ve (Apollon) un o{tlundan 

1Yet temennisinde bull nur!ardı. 
J • liafriyatı ynpan Alman Miıze
\Ctı Müdiı~ü Profefi ör M. Vigand 
~tltı ıni.ıt l r sıs arkadaşı lstan
!\ Asan Atil a Müze memurla-
ııdan h yd~r hey komiser olarak 
1Yetc n • aLo.tte bulunmaktadır. 

.d~h e 'ı ak ıuüdürü-
" ~ 'l"I .,,.,.J,..om.P~l 

,, tl"rl', 23 - Adliye veklletl 
""" l?! ' 1 H isnli bevin irtikfp \' 'h • d: 21, cürmünden muhakemesine 

ol val'll edilmit ve irtikaba vasıta 
ıö~ t-arbmanın keşfine lüzum 
ol l'\ilduğündcn nıl!hakeme talik 
llnn1uştur. 

ı~h... <l 
...Yll' f'n gidecek izciler 

1 
lzınir. 23 [ Hususi J - Geçen 

u~e. olduğu gibi bu sene de lzmir 
tıı.~liı İzcilerinin Cümhuriyet Bay
rı •na iştirak etmek Ü7.ere Anka
ft l'l gitmeleri kararlaştırılmıştır. 
~~lt:ritnh:. iimdidcn hazırlanmakla-•r. 

l'ür, Tıp ceın·yeti 
fııt.ı{:rk tıp cemi,>eti idare heyeti 
b~ 0hatı yapılmıştır. Reisliğe Maz
liil •rnan Bey, a alıklara Şükrü 
l'il~!tıı, Kaı.ım lsmnil, Fethi, Ahmet 
tdiı'"• Nuri Fehmi beyler intihap 

ttılflerdir. 
ll· ---
lt otomobil sovuldu 

ar Snt<:ik, 23 - Bi!ecik iıe Bursa 
ot~:llda ıeyri\scfer eden bir yolcu 
llll'ı 0 hili bas1.m ugr. mış, yolcu-
Ş\i ~ h pıi soyu!muştcr. Jandarma 
ltı'p .e Üzerine ilç kişiyi tevt.lf et-

lftır. 

~l' • 
Zıncan yolunda 

bir soygun 
ltaytrt~lnc"n , 22 - Şehrirn.zden 
b,4 ıne giden nltı yolcu, yolda 
lilıt/İüıel!ah Ş,) hıs taı afından çev
iaah!;ı1r1 1:e. p .. raları ile eşyaları 

tnıştır. 

•lıtiJaııdarrna, yol kesenlerden iki
ttrrı.elak~lamıştır. Dığerlerinı takip 

l\tedır. 

nusyada 10 idam 
. ı3erlin 22 dıti]d' . ' - Moıskovadan bil-

r.,lla~ğdne göre,Çar Hükumeti jene
Yirrı. n an Mihailof, Viçeçarski, 
id11~~g, Dokalok ve Şovkamın 
ltiitı:ı ı'~na hükmedilmiş ve bu hü-

V n. az edilmiştır. 
'1ttal~rılen malumata g8re, bu je
lı.iikfı~r ~ephane aanayiinde Sovyet 
c11d ctı aleyhbe bir teşkilat vü-
ltrd~ getirdikleri için idam edilmif
l:ıaşk~ tyni sebeııten, jenerallardan 

Ç eş ktşi daha idam edılmiştir. 
ack ar hükumeti zamamoda yük
htli ın~ıuı rdc bulunan buyuk rüt
Z'ltfc~lll itlerden bı. ço~u Sibiryaya 

1 tn ~l rdır. 

Paris, 22, (A.A] - Parlamento 
açılmıştır. M. Briand istizah takrir
lerine cevap vereceği tarihin tayini 
hakl ında meclis reisi tarafından 
vaki olan davete cevap verdiği sır
ada hükumetin iktidar mcvkiine 
munhasıran tamirat planını tasvip 
ettirmek için gelmit olduğunu ha
tırlatınış, fen memurlarının snrfet
Hği mesainin bazı teahhürlere ujt
ramaıa yüz:1nden tamirat mes'elesi 
hakkındaki itilafların kat'i surette 
tanzimi hususunun gecikmit olma
ıından dolayı müteessir ve trıüte
esslf bulunduğunu beyan etmiştir. M. 
Briand hiıkıiınetin mevcudiyetıniva
zifesinin lüzum gösterdiği müddetten 
fazla uzatmzk niyetinde olmadığını 
ili.ve eylemi~, La Hey konferansı 
hakkındaki istizah takrirlerinin mü
zakeresi için bu konferaus ukte
dilen itilafların meclise tevdi edil
mesine intizar olunm&sını talep et
ınişti r. 

M. Briarıd, buğday mes'e esine 
müteaililc ıstizah takr·rıerini Cuma 
güuleri müı:akereııinı . e diğer gün
lerin bütçe hnkkındaki umumi mü
zakereye tahııiıini teklif etmiştir. 

Sosyalist meb'uslardan M. Blum, 
harici siyasete müteallik istixahla
rın tehirini kabul etmiş fakat içti
mai sigortalar, askeri tahsisat ve 
buğday mes'elclerinin derhal müza· 
keresini istemiştir. Diğer birtakım 

meb'uslar da buğday mea'elesi hak
kındaki müzakerenin cuma günü 
yapılmasını teklif eylemişlerdir. 

Radikal sosyalist meb'uslardan 
M. Montigny sol cenah meb'uslarile 
sağ cenaha nıenııup bir çok mebus
ların a1kışları arasında vaki olan 
beyanatında, Young planı hakkın
daki istizah takrirlerinin La Hey 
itilaflan tasdik edilmeden evvel 
müzakeı esini, ondan sonra beynel
... u .. ı l.uuh. .. 1 n._u Al .... ı .. 1uh. lablÔ• 

yesi ve Sar mes'eJelerinin tetkikini 
istemiş ve her gün bir istizah tak· 
ririnin müzakere mevkiiue konul
masını teklif eylemiştir. 

Sabık nazırlardan M. Luis Marin 
M. Montigny nin beyanabna tasvip 
etmiş Ren ııırazisinin tahliyesi hak
kında izahat istemiş ve efkarı umu
miyenin bu husus hal<kında tcred
d üt ve kararsızlık içinde bulundu
ğunu beyan etmiştir. M. Marin hü
kumetine faaliyet ve icraab hakkın
da parlamentonun kafi derecede 
tenvir edilmemit olduğunu i!ive 
eylemiştir.Milli birliğe menıup meb
uslrı.rdan M. Mandel Ren arazisinin 
tahliyesinden dolayı hükumete hü
cum etmlştlr. 

Sosyalist cümhuriyetçilerden M. 
Violette elyevm la Hey konferan
ı::ının neticelerini mahvetmcğe çalı
şıldığım söylemiştir. M. Franklen 
Bouyyon bu sözleri şiddetle proteıto 
etmişlir. 

Sağ cenaha mensup bir çok 
meb'uBlnr hükumeti Ren arazisinin 
vaktinden evvel tahliye ettirdiğin
den dolaya muaha2e etmişler Ye bu 
tahliye keyfiyetinin ancak Y oung 
ptlii.nının tasdikına başlandıktan 

sonra icrası lazım geldiğini .söyle
miş1erdir. Bunun üzerine M. Briand 
tahliye tarzına ve muamelatına ait 
bazı izahat vermiştir. Sosyalist M. 
Blum meclisin vereceği karann 
ehemmiyetine nazarı dikkatini cel
betmiş, ve demiştir ki: ·bu karar 
La Heyde iirişilen taahhüdatı ihlal 
edecek mahiyette telikki olunma
lıdır. 

M. Briand, M. Blumun müdaha
lesindc:ll memnun kalmıı ve uarı 
yüzünde belli olan bir teessür ve 
heyecan ile meclisin dikkat naza
rını M. Blum un son sözleri Ü'Zerine 
celbetmıttir· M. Briand ııözüne de
vamla demiştirki: Binaenaleyh çok 
büyük bir ihtiyat ,.e kelumıyctle 

hareket edeceğim. 
Daha fazla ıöy!emek hakkını 

haiz değilim. Omuılannız üzerine 
büyük bir mes'uliyet yükleniyor. 
Bunun üz:grine M.Mandel, M.Monti
ıınyile M.Blum ve muhtelif !eklif
leri teksir ve baha çahtan meclis 
reisi arasında uzun bir miinaka,. 
cereyan etmiştir. Filvnki meclıı 
perşembe gfinil bütçe müzakere.sine 
ve cuma günu zirai Gi) aıet h:ııtkın· 

Fr,derihshafen, 22 ( A. A.) 
ZeppeJiıı balonu, yarm •aat 7 de 
lııpeuyaya hareket edecektir. 

Berlir., 23 (A. A.) - Graf Zep· 
Un balonu bu anbah İspanyanın şi
malinde bir [leyahat icra etmek 
uıere nralannda f spanya sefiri bu
lunan 8 } olcuyu hamil olduğu hal
de hareket etmişt:r. 

Biri daha geçiyor 
Harbour Grace (Teınöv) 22 (A.ı -

Tayyareci Ditemaıı atlantik okyn
nosu ürerlnde bir ceveJan yapmak 
üzre ev<'!lC\: hiç kimseye haher ver
meksizin havalanmıştır. Hareketin
den bir kaç saat sonra alın•n bir 
telgnfta Loı draya gitmekte olduğu 
Öfrrenilmişlir. Dlteman. alçak ka
natlı ve tek satıhlı ''Golden Hind" 
isminde bir tayyareye binmiş ve 
Gr'nviç ı;nntıle 17-15 te harek<:t et
rniştir. Tuzyarede 165 gatonluk esa
ns VIU'dtr. 

Harbour Grnce (Terre Neuve), 22 
[A.AJ - Tayyareci Ditemau ın at
las okynnosunu geçmek için bindi
ği tayyare piyasaya yeni çıkarılmıt 
ufak ve pek az benzin sarfeder bir 
tayyarr.dir • Uçtuktan 10 dakika 
sonra Ditmım, Saint Fraucis burnu 
üzerinde bulunuyordu. Saatte 125 
kilometre katedcbildiği takdirde 
almiş olduğu benzininin Londraya 
kadar seyahat etmesine kafi gele: 
ceği zannedilmektedir. Tayyarecı 
40 yaşında ve evli olup 2 çı>cuğu 
vardır. Şimdiye kadar çiftliğinde 
çalışmak ve hayvan yetiştirmekle 
meşgul olan Ditman ıon zamanlar
da pilotluk şehadetnemeıini almış
tır. Ve biraz sonra da seyahatını 
yapmakta olduğu tayyareyi muba
yaa etmittir. 

Kudüse giden komisyon 
Kudo-. 2S A. A. ) - Son kar

gaşalıklar hakkında tahkikat icra-
sına memur komisyon 24 teşrini
evvelde Kudüse vasıl olmuştur. 

Şilide bir suikast 
Buenos Ah es, 23 [A. } - San

tiyago Şiliden bildirlliyor: Bir şa
lııs Reisicünıhur Jeneral lbanoze 
tabanca ile ııte, etmi,tir. Reise bir 
§ey olmamıştır. Bir anarıist olan 
mütearrız kaçmıfbr. 

Santiyago, 23 [A.A] - Dün Şill 

Reisicümhuru M. lbanoz'u kaUet
meğe teşebbüs etmit olan Llıix 
Ramrires namında ve 18 yatındaki 
ddikanlı tevkii edilmiştir. 

dahi istizah takrirle.rinin tetkikına 
başlanması hususunda ittifak hnııl 
etmif ise de harici siyasete mi:te
allik istizah takrirlerinin müzakere
si hakkında hiç bir taraftan sarih 
bir teklifte bulunulmamıtbr. 

Hükumet, bu baptaki iıtizahla
rın tehirini lstemlt ve itimat mese
lesini ileri sürınüştür. M. Blum salı 
gününü teklif etmiştir. M. Briand 
buna itiraz etmiştir. M. Montfgny: 
15 T. Sani tarihini teklif etmlt ve 
bu teklifi M. Blum'dıı kabul eyle
miştir. 

Bunun üzerine M. Braind itimat 
meııelesini ileri ıürmütUir. Araya 
müracaat neticesinde bilkiimet, 277 
reye karşı 288 reyle ekalliyette bı
rakılmıttır. 

Paris, 22 [A. A.] - Kabinenin 
sukutu ıiyasi mahafllde büyük bir 
hayret uyandırmııtır. Bu mahafll 
zahiren ikinci derecede ehemmiyeti 
haiz bir meseleden dolayı ekalli
yette kaldıtını beyan etmektedir. Bu 
mahafilin iddiasına naıaran bükO-
metin aukutuda ıebep olan mesele 

harici ıiyaset hakkıadaki iıtizah tak
rirlerini mü:ıakeree. için 15 T. Şani 
gGnGnfü tayini teklif edilmiş olması
dır. Hilkumetin daimi muarizlan bu 
teklif dolayısile ekseriyet mebuılım 
araaında bir lıtinatırah bulmutlar
dır. Harlci1e e:ncilmeni axa•ından 
biri meclis tarafından ızbar edilen 
~u reyin Ren ara:dıinln hiçbir ka. 
yıt ve ııarta talti olmaksızın tahll
yuhd Jaıcmlcketin kabul etmediti 1 güı:tc.rditlni aöyJ,,m ftir. il 

Siyasi mabafil buhranın kola 
lıkle hatledilmeycc •ti koalisy!; 
ekı(Jriyrtini lıOkGm~te halef olacak 
derecede kuvvetli &ulunnıadıbı mü-
talea~ınd~dır. 

c ' • 
ek:siktir, üs-

A 

Arkadaş . Bu a tın 
te altı buçuk akça verme azım. 

işine geliyorsa 
bozu 

... 
e, hatır için so 
• ver ey • 
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Nasn~ttin Hocanın köyünden 
parası gelmişti. Artık bir paı çacık 
nefes alabilirdi. 

Borçlarını ödedi. Kendisine şöy
le bir çeki d ızen verdi. Öyle de
ğilnıi va, artık köşe kadısı idi. Na
nıı Konyada ve herkesin ağzında 
geziyordu. Sırtın!\ da oldukça kıy
metli bir klirk yaotırdı. 

Şimdi dir mühür kudırmak ln
znndı. ır.z.ımdı amma Hoca bu mü
hürü kazdırmak için vereceği para
ya acıyordu. imza varken mühüre 
ne lüzum varda. Ancak hakim efen
di öyle hıtediği için razı olmağa 
mechur oldu. Konyanın maruf bir 
mühür kazıcı11 vardı. 

Ona gitti: 
- Seliimün aleyküm! 
- Ve nleykürn selam gölge ka-

dısı efendi buyurun, ne emredi
yorsunuz. 

- Bir mühür kazdıracağım. 
- Canla baş üstüne. Koskoca 

ve namlı bir kac.ı.;. mühür yapmak 
benim için bir şereftir. 

- Kaç para alacaksın? 
- On beş akça. 
- Ne? .. On bet akça mı? Hiç 

bir mühür bu kadar pahalı kazı
lır mı? Kalıbımı değil, ismimi kn
Za<:aksın. 

- Öyle amma sizin gibi büyük 
adamlardan para çıkarmazsak, kim
den çıkaracağız? 

- Peki, senin ile bir pazarlık 
yapalım. Kazacağın mühürde yaza
cağın harf batına ne abram? 

Mühürcü kendi kendine hesap 
etti, Nasrettinin bir ismi de Haaan 
idi, Onunla beraber olursa epl 
harf edecekti. Parasını da öyle İi· 
tedi. Fakat Nasrettin: 

- Ben, dedi, mühü.rüme yalnıı 
(Huan) ya:ııdıracağım. 

- Nasıl isterseniz. 

- Eakat sen Hasanın yalnız Hı 
ile ıinini yazacaksın. 

-0 n111ıl olur! O zama11 Hasan 
detil, .... okunur. 

- Sana ne? aen dediğimi yap. 
Mühürcü bu garip teklife itaatle 

mühürü kazdı. 
Bir hı ile bir ıin yapb. An

cak ha nın noktasını daha koyma
dan batı ucunda duran Nurettin: 

- Şimdi, dedi, bir az bekle •• 
Hı nın üstüne noktasını koyacak 
değilmbin? 

- Elbette. Hiç noktasız hı olur 
mu? 

- Elbette olmaz. Yalnız sen o 
noktayı hı nın üstüne değil, (sin) in 
kiıeei üstüne koy. 

- Mühürcil Hocanın bu yüksek ze
ki.sına önünde hayret ve onu takdir 
etti. Öyle ya.. Hı ile sin yazdıktan 

sonra noktayı hı nın üstüne koyacak 
yerde ıinin kasesi üetilne koyarsa 
Hasan ismi çıkıyordu. Bir tek nok
ta ile Hoca bir harf kazanıyordu. 
Bu zeka oyunu karıısında mühGrcü 
iıtediğinden ila bir mühür kazarak 
Hocaya hediye etti. 

Hocanın para aahlbl oldutu ar
bk Konyada malum olmuftu. Fakat 
o, hırııı: enditeıinden, çalarlar kor
kusundan parasını yanında tafımaz- • 
dı. Bir gün çartıda ahbaplan ile 
otururken tanıdıtı adamlardea biri 
yanına ıeldi: 

- Kuzum efendi hazretleri, de
di; çok rica ederim fU albaı be· 
zu ver. Pek l&ı.ım oldu. 

Nasrettin Hoca, yanındaki ar
kadaılardao sıkıldı, param yok diye
medi. ÇGnkü üıtilnde para taşı
mıyordu. Para bozdurmak iıte7e1a 
adama: 

- Şimdi aıraaı mı yaf ... 

Diye baıından savmak istedi. 
fekat adam inadına •U'Dllflk mı 

ıırnf!~ı •b. Mütemadiyen ve üst Oı
te israr ediyordu. Hocaya yaıuadakl 
arkadaşlar da: 

- Canım •e.·aptır, •• olur, fU 
adamın a)bnını boıuYer. 

DecHier. Bunun Ozerin• aaçar 
vaziyette kalan Nasrettin: 

- Ver bak•ytm albnı ... 
Dedi. Altını aldı, alinde eYlrdi, 

ÇC\'irdı, sonra : 

Kem lettin Şükriı 

- Hem crı, deui. Ben bu albnı 
bozamam. 

- Niçin? 
- Çünkü eksiktir. 
- Canım efendim liİZ bozun. 

Knç para eksık uıe o kadar noksan 
verin. 

- Ayol... Çok eksik... Nafile • 
ııorlıımn .. Boznm"m dedim ya. 

Adam cağız Hocanın ellerin-e sa
nldı: 

- Kuzum fendi... Kaç para 
verirsen ver, ben razıyım. Canım 
şu l\lhmmı bozun da işimi göreyım. 
Bana büyük bir iyilik etmiş olacak
liınız. 

Nasrettin Hoca bu çıkmaz yol
dan nasıl çıkacağım diye dü'iüne
rek terlemeğe başiamıştı. 

Nihayet herifin elinden kurtul
mak için albnı avucu içinde bir 
iki hoplattıktan sonra : 

- Arkadaş, dedi , hesap ettim, 
bozdurmak için verdiğin aitın okadar 
eksik ki bu altını verdikten sokra 
dah üste alta buçuk akçe vermen 
lazım geliyor. Nasıl ... işine geli
yorsa söyle, hatırın için boznyım. 

(Bitmedi) 
====-=====:;::::==-===== 

Temps ve Yavuz 1 

Roma, 21 - Pariste münteşir 
''Temps,, (Tan) gazetesi Adalar de
nizinde hakimiyet mes'elesi hakkın
da bir makale neşretmiştir. Muhar
rir "Yavuz"un tam bir şekild t 
mirinden ve Türkiyenin yeni sipa
rit ettiği harp gemilerinden sonra 
Adalar denizinde hakimiyetin Türk 
donan01asına intikalinden dolayı 
Yunan umumi efkfırının endit• 
içinde bulunduğunu ve hükumetin
den Yunanistanın bahri müdafaa ı
nın temini için tedabir ittihazını lı
tediğini kaydettikten sonra diyor ki: 

"Türklere gelince, hiçbir taarruz 
ve istUa emeli beslememekle be
raber Anadolunun geni9 sahillerini 
her güna asker ihracı teşebbüsle
rine karşı müdafaa mecbuıiyetinde 
olduklarını ileri sürmekte ve şu 

suall sormaktadırlar: Yunan. filosu
nu kime karşı istimal edebilir. Ta
bii, olsa olıa Turkiyeye karşı! Yu
nanlılar bu sebepledir ki Türkiye
nin şarki Akdcıniz bahri hakimiyeti 
eline geçirmesinden korkmaktadı.r" 
Gazete, vaziyete fazla bir vahamet 
atfetmemekle ber~ber, Türk-Yunan 
meseleleri hakkında gaı:etelerin 
neşriyabndan hfilıl olan fena inti
baları kaydetmekte Ye şu mütaleab 
ilive eylemektedir: 

"M.Venizeloı Yunanistanda fik
irleri ve ıinirleri teskine çalıimak
tadır. Zaten, yapılacak bunca itleri 
olan Türkiyenin tealihat yoluna atıl
masa lmkanaızdır, Tilrklye - Yuna
nistan arasında bahri rekabetin va
him neticeleri olabilir. Eğer Yunan 
hükumeti, rıvayet edildiği gibi vasi 

bir bahri program tatbikine teıebbüs 
ede.rse, Türkiye de zaruri olarak 
ayni yolu takibe mecbur olacaktır." 

Bir beyanname 
ParİI, 22 (A.A) - Denizler ve 

müstemlekat birliği blr beyanname 
neşretmiıtir. Birlik bu beyanname
ılnde netlceıt bazı milletlerin taarruz 
falklyetinl tezyit ve diter bir takım 
milletlerin mildaf aa kabillyetlerfnl 
tenktı edecek olan be.r tilrHi itilifa 
kartı proteeto etmekte ve Fransa· 
nın dört denizde sahilleri oldutunu, 
büyük bir lmparatorJuga •ahlp bu-

l d 
ıırerek ana vntanın 

UD uğunU ve • k 
k ,. t lekibn 111ndafaaaıaı ter 

rere mu• em • dik 
ve ihmal edeıııaiyecet,11nl .na.zan -

k eylemektedir. Bırllk, Fran-
ate ara: . • . A 

emnü selameti ıçın xarurı 
sanın 

olan hacmı lıtiabl yekGııunu hu-
kuku hükümranısi mahfuz olmak 
ıartUe tayin eylemek hakkında ma
lik olmasına talep etmektedir. 

Amerika gümrük tarifesi 
W~ıbington, 23 [A.A.]- Gümrllk 

tarife 1umununun müzakeresine bat-
lıyan ayan meclisi lıül·umet tarafın
dan teklif edilen t.odbirleri kabul 
etwemiı;tit. 

• , 

~©rr'S~<QJCı 

terlin bir kaç 
k ruş düştü 

lngiliz füaııı dün 1032 kunıft. 
açılmış 1031 1-2 da kapanmıfbr 
1036 ya kadar çıktığı da olmuştur. 

Dün lzmlrden kambiyo gelmiştir. 
Komiser vekHI Hasan Bey diyoı 

ki: 
-"Ben vaziyette bir gayritabi

illk görmiyorum." 
Bu tereffü arz ve talep hadiıesin 

den mütevellittir. Mesela fazla mL. 
\'ar d l olur a ucuzıar. İngıliz lira 
ıı da öyledir, Az çok olunca du 
~er. Geçen seneye nazaran bu aent 
ıdhalat çoğ nıı~. Tüccar Avropay< 
borc~ımmi. tır. Bu boclan ödeme\ 
~çin Ingıfü lirasına ihtiyaç vardı" 
işte terefüü scbebı budur. 

.Döşe 
ziyafet 

,.. 
şererınt 

verildi 
Beynelmilel Tunng kulüp katib' 

umumisi \ e Belçika Turing Jrulüp 
reısi M. Döşen şerefine dün akşam 
saat beçte T okatlıyanda şehremaneti 
tarafınd n bir ziyafet verilmıflir. 

Ziyafette şehrimizde bulunan 
Turing kulüp mensuptan da ha
zır bulunmuş v ı.iyafet çok samimi 
olmu~tur. 

M. Döşen dün gerek haziranda 
şehrimiz.de aktedilecek ol:ın beynel
milel Turing kulüp kong "İ vt 
ger kse mevzubahs olaca 1iğer 
lıususat hakkında bir muharriri
mize şunları söylemiştir: 

- "Beynelmilel Turil'"' kulOp 
kongresı 1930haziranında 1 tanbulda 
aktedilecektir. Kongrenin alb ail• 
devam edeceğini zannediyorum. 

Seyahat işleri her memleke 
için çok mühimdir. Bundan dolayı 
bnzı memleketlere külliyetli para 
giriyor. Bu itibarla kongrenin .hem
miyetli olacağı fÜphesizdir. Şımdi-
den 25-30 devletten bu kongreye 
murahhn.s iştirak edeceğini biliyoruz. 

Kongrede en mühim olarak 
mevzubahs edilecek hususat pm· 
rük ve pasaport mes'elesidir. 

Bilirsiniz ki gümrüklerde Ye pa· 
&aport işlerinde müıkülit olursa 
bu her hangi bir memlekete gelecek 
seyyah üzerinde tesir icra eyler. 

Bu itibarla bu noktalann ehem
miyeti olduğunu söylP.dim. B•raya 
gelişimin sebebi 1930 da burada 
inikat edecek kongre ile alakadardır. 

Bu kongre ıçin hazırlıklarda bu
lunacağım.,. 

Ge en pirinçler 
Yeni gümrük tarifesinde plrf nç

lerden istihlak vergisinin gümrük
lerce alınmaması hakkında biı· 
madde vardı. Bu madde dolarıılle 
teşrinfevel b[dayetinden itibaren 
ayın on beşine kadar lsUhlalc ver
gisi gümrüklerden g' çen pirinçler
den alınmamıştır Eakat ayin 16 un
da ıgOmrGk müdürlGğüne gelen 
bir emirle piyasaya çikankan 60-70 
vagon plrinçin kilode 10 kurut 
Gzerinden is tiblak vergicinin de. 
pozito olarak tüccardan tahıili bil. 
dirilmiştir. 

Oktruva 
( 1 nci sayfadan mabaat) 

olacagı cihetle bu paranın 25 bir 
lirasını Ccrrahpafa baıtaaealndc 
yapılacak tamirata aarfo1unma11 
teklif edildi ve bu teklif te bütçe 
encümenine havale edildi. 

Emanete devredilen vakıf ıulann 
vakfiyelerini çıkararak heyetin tahıi
sabna ait biitçe encümeninin mazba
ta11 okundu. Bu mazbata heyetiumu
miyede tiddetli müaakaşalan mu
cip oldu. Azadan Avni bey dedikl: 

_ Kanun bu suları emanete 
devrederken onlara alt varidab da 
vcrmiıtir. Halbuki bunlann kayt
lan bir türlü çıkanla:namaktadır. 

Su arada bazı yolsuzluklar da 
olmaktadır. Meeela hamıunlarda tat
lı ıu, pay mahallinde ise Hamidiye 
ıuyu kullanılırken şehir sup·ıx kal
maktadır. 

Sarıyerde günde 7 ton ıu sarfe
clen bir hamam 17 sene jçin evkafa 
ancak 13,50 ,lira lcare verilmektedir 

Azadan lsmail Sıtkı Bey de va
kıf suları hakkında uzun uı:adıya 
izahat verdi. Ve : 

- Vakıfnameleri tetkik etmek
ten hiç bir fayda yoktur. Eaaeen 
bunlnrı tetkik etmek te ırayrı müaı
kündQr. Evkaf!a uyufup beher sene 
muayyen bir para alalım. 

Dedi. Mnbata reye kondu. E
manet il' rıkamının bulup ta iuhat 
vermesi için bu mea elenin halli 
i'elecek celııeye kaldı. 

Kadıkö ündr yapılacnk bu:ı 
fabrikası hakkında tetk kat crnsı 
tal rür ederek a~ ımıı nu • .ıyet \ (;-

rııdı. 
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Iıf es'ut lıafta 
- Bu ne aevinç yahu ? 

- Tabii. Mes'ut bir hafta geçir-
dim • Dini ede ani .. a) ım. Cumarte
si günü kanma:Sana yeni bir elbise 
yaptırayım, dedim. 

- Tabii sevindi. 

- Hayır, istemem dedi. 

- Olme.z şey! 

- Pazar günü bir mektup yaz-
dım, bir daktiloya verdim. Yanlış
kopya etti. 

- Olmaz şey! 

- Pazartesi günu tki belediye 
memurunun konuıtuklanna kolak 
verdim. 1ıaret memurlarının mururu 
uburu idare edemediklerini, kendi
lerinin kuru caka yaptıklarını itiraf 
ettiler. 

Per embe 1 .K D t\ l\! , 

- Bari sadık bir köpek mi ? 
- Bu husustu merak etmeyin. 3 kere sattım, 3 kere kaçıp geldi. 

- Fırtınadan korkmuyor musun ? 
- Hayır. Yıldırım senede bir kere bir kişiye vururmuş. Geçen haf-

- imkanı yok! 
ta kom uma vurdu. 

-===-======:======-=~~'-= ~-=--=:::;;~~ -===:====,=====~===--='-'===-

- Sah günü Darülbedayi reji- caktım. Kalemde uç, hu1ckada mü- Te:ferrııot 
ıörüne tesadüf ~ttim. Ben tiyatro- rekkep buldum. 

Yal ' 
- Sen!r. !rlbi ince, hassas bir dan, abi!hassa piyesten anlamıyo- - ancı. -

C k 1 kız.... çaştını doğrusu! 
rum, bir heyeti edebiye lazımdır, - uma günü arım ve çocu <- - Neye? 
dedi. larımia gezmeğe gittik ve ak~ama _ Sevmediğin bir adama nasıl 

muayene etti. Bin bir sual scrdu. 
Nihayet dedi ki: 

- !3u pantalonla cnkctin halis 
yür.don oldugunu garanti edermisin? 

- Ben sizi aldatmak istemem. 
Düymeleri halis kemiktir. --

Yanbş 
Hanım efendı, fazla dekolte 

gezen hizmetçiye çıkıştı: 
- Haydi göreyim seni, artık 

bir gömlekle gez? ... 

S88BlilE!mesınmmEJGESEE8•B8~E~e• 
ırı 
l!l 

ın KULAKTAN 
ı:ı 
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llafzza 
- Sana teessüf erim. 
- Neden? 
- Hani söz vermiştiıı? 
Ne sözü? 
- Hpni "seni alırım, cvlen:rıı 

demiştin, vadetmiştin. 
- Malumya hafızam ço :z.,;f• 

tir, unuttum gitti. -
Hastalık 

- Mehmet gelemiyecek, yataktll' 
koılkmııdı. 

- Hasta mı? 

- Evet, metresi vnr. 
- Sari derene. 
- Neden? 
- Çunkü metresi hcrLes: gc~ııt 

- -
Olnıaz 

Seksenlik varciı. 

- Yahu neden aparlımanı geS' 
dirmiyorsun? deye kapı) :ı çıkışt> 
Kapıcı on,uz silkti: 

- Gezdirmem. 
- Sebebi. _ MübaJaha ediyorsurnl kadar kavga etmeden gezdik, et- \'Arıyorsun? 

6 lendik. · Alı ıı·ka 
Ç 1 a gu·nu·· Galatasar"'yl - insan evlenirken teferruatla - arşan. n ı _ Uif ! .. 

- Olur şey değHI Beyefendi de 
ayni şeyi teklif etti. - Ev sRhibi apnrtımnnınd-' 

Nihada rasgeldim, Zeki bczıj her _ Akşam, avdet ederken bi: oğraşmaı. [iki kopuk arasında} 
d di 

J 
-Bak sana şayanı hayret bir 'IAf J t 

cenaze çıktığını istemez. -
zaman reçer, e • avcıya rasgeldim. Bir tek kuı:.ı vura- ş ı k 1uer ıanıe nasıl _venildi,.i nnlntılıyordu. Ceaı " Diirfist beş liralık güslereyim. aşı aca 6 

- Haydi canım sende!.. meJığını itiraf etti... şey değil mi? Himayei hay,·anat cemiyeti aza- yetin azası göz ya~ ·ını sildi: 
- Per§embe günü Postahaneye Arkadaşımdan hemen y:-ıldım. [Müşteri müteredditti] - Neden şaşılac~k şey olsun? sındandı. Bulunduğu salonda, bir - Zavallı fareler, kimbilir k•f 

aı:.'=r=d=im=. _Z_arfı..::::ıı:=n=ü=s=tü ... n.e.....,a=d=r="e..,s~a=z=a:-:ıı:::!:::::A==ca=b=a==d;;.::c=li==m=-i=o=l~m~=u~tu=?;;,.===--=-==!.::;==B=c~ğ=e=n=d::..:iğ""i==e=lb=i=s=e!;;yi=~y==~=k""fa-"a"'"'ı==, ='===-=~B=e=n=i m=-==d=e=o=n=d=a=n=.======-k=~==L==k=ç=o=cu""'~""'-u=n='=f=a=r'-'e=Ie=r===ta=r=a;,:.fı~ıı;.;;;d;;;;a;,;;n~.,;;!..:,..ü::,;,.;ndiir açtılar? 

ıfi~~·f' 
, .. . . /- ~ 

- Afacaj'ım kız seviye ve zeka itibarile benim 

dunumdamı olmah? 

iznin dün bitti, bugün evlenmek için izin 

istiyorsun. Dün evlene idin 

- Her zaman burada gördüğümüz ihtiyar gemici 1 
ne oldu? 

- Mevsim ieçti diye Ankaraya gitti. Denizden 
hoşlanmaz. 

- Kanm bana çok düşkündür. İskarpinlerimi etil• 
çıkanr. 

- Yatacağın zaman mı ? 
- Evet, imkan varsa ... 

Mahkeme ıalonu, Tarafeyn te
~ekkül etmiştir: 

Müddei, otuz. beş yaşlarında, 
orta boylu, tıknazca, çok bilmiş bir 
hanım. 

Müddeialeyh kocası, kendi ha
linde bir adam. 

Reis (Müddeiye hitaben) - Zev
ciniz aleyhinde talak davası açmıt· 
ımız, öyle mi? 

lhüddei - Açtım zahir ... istemi
yorum, tahammül edemiyorum ... 
Zorla değil ya... İşte dünya alem 
şahittir ... Eğer kimse bir suçumu, 
kabahatimi görmiışse söylesim ... 

- Rdı - Demek kocanızdan 
boşanmak istiyorsunuz ... 

- Müddei - Ne yapayım , ha
kim efendim. Kocamdan ben boşa
nmayayım da kim boşanım .• Eğer 
ıi:ı benim yerimde olsaydınız, boş
anmazdınız da ne yapardınız .. Al
lah aşkına söyleyin hakim efendi ... 

Reiı - Hanım ben senin yeri
nde nasıl olurum?... Hem ıen o 
kadar çok ıl>yleme de sana sora

~ cağım sözlere cevap ver ... kocan
daıı şikayetin nedir? 

Müddei - Ne yalan söyleye
yim ... kocamdan biç şikayetim yok .. 
dünyada kimse.ye iftra etmek elim
den gelmez... ahrette iki kolum 
yanıma gelecek... on bir scııeden
beri beraber yaşıyoruz ... adamcnğız 
bana bir gün bir fiıke vurmadı .. 

Hoş ben de kendime fiske vur
duracak kadın değilim ) a. .. Hamd
olsun Allah güç vermiş kuvvet \"er
miş ... ellerim armut deqirm!yor ya .. 
kimse bana cJ;ni süremez ... Uç sene 
evvel bir gün tramvayla Topkcıpıda 
halamın süt kardeşine gidıyordt m .• 

R<!is - Hanım, sadetten ay-

- Dün nişanlımı tanımıyordum ki ... 

rılıyorsun, bu anlattığ.n ~e) lerin 
davaya taalluku yok ... 

Müddei - Hayır ı:ırası düşmüş
ken söyliyorum ... Tramvayda sersem 
herifin biri bana laf atmaz mı? Hnydi 
efendim... bütün cinlerim başıma 
çıkh ... açtım ağzımı yumdum gözü-
mü ... 

Reis - Hanım sadede.. sadede 
Müddei - Deyeceğim bu ki, ko

camdan şimdiye kadar •lp kıracak 
bir söz işitmed'm. Hem onra müs-

rifliği de yoktur, ağzına bir damla içki 
koymoız. kumer oynamaz. Hamdol
sun şimdiye hndar hiç bir fenalı
ğını gören olmamıştır.. Dışarda 
gözü yoktur hem. 

Reis (sözünü keserek) - Hanım 
sadetten uzaklaşıyorsun... Bunları 
neden bize anlabyorsun? Senin ko
candan şikayetin varmış mahkeme
ye mürııcaat etmişsin. Şimdi de ko
canı metede 'ede bitiremiyorsun .. 
M<ıdem ki kocandan bu kadar 
memnunmuşsun ı allah nıubarek 
etsin... Bizi neden rahatsız ediyor
sun? ... 

Müddei - Demem o deme de
ğil reis bey.... Kocamdan memnu
num amma, bir fena huyu var on
dan şikayetçiyim ... 

Rei.!I -- Hah... işte neden şikil
yetçi isen onu söyle .. 

Müddei - Kocam benimle la
kırdl etmiyor .... 

Reis - Dargın mı? .. 
Müddei - Yok ~fendim. Böyle 

dargınlık mı olur.. Dargm olan iıç 
gün, beş gün konuşmaz. Halbuki 
bu öyle değil... Sanki dilini kedi 
yutmuş gibi susar oturur... Allah 
aşkına söyleyin hakim efendi ... in
san buna taham.~ill ed r mi? Put 

~ıi'.Jı~ıreş~e Dk©Jam 

Roınany?da son niyabet 
mes' elsi hadiseleri 

On günden az bir 1.aman zarfın· 
da Romnnyada öyle bir siyasi buh
ran başla}ıp iııkişaf etti ki meın· 
leketin iyaşi tarihinde, kıral Ji'er· 
dinandııı uliimihıdeııLeri böyle 
l>ir buhran görülmemiştir. Naibüs· 
saltan:ı lluzdugan 7 Teşrinievvelde 
öldü. Bu uretle üç kişiden mürek
kep naibussalt:m&hk , hükumP-tin 
fikrine göre çalışaınıyacak bir şe
kil aldı. Bunun içındir ki hüku
met, ölenin yerine biri i intihap 

edilinceye kadar, krallık irade hak· 
kını nazırlar mecli ine 'ernwğc 
karnr verdi. Hükumetin bu tedbi
ri Liberaller ile hükumetin do tu 

gibi bir insanla karşı karşıya nasıl 
oturulur? 

Reis- Garip şey ? .. Hiç konuş
maz mı?. 

Müddei -Konuşmuyor efendim, 
konuşmuyor ... Nasıl anlatayım ... 
Zorla değil ya ... Adam benimle ko· 
nuşmak istemiyor ... 

Reis - Sakın diJinde bir kusu
ru olmasın? 

Müddei - Yok efendim... baı· 
kaları ile görseniz tıpkı bülbül gibi .. 
Bana gelince put kesil:yor. 

Reis- Garip şey ... Müddeialcyhe 
hıtaben) efendi zevcenizin hak
kınızdaki şiküyetini işittiniz mi ? 

~ Müddeialeyh - işittim efendim .. 
Reia - Hakikaten zevcenizle 

senelerdenberi konuşmuyor musu· 
nuz? ... 

Müddeialeyh - Konuşmıyorum 
efendim. 

Reis - Feaüphanallah ... 
Sebep? .. 
Müddeialeyh - Sebebi karımın 

konuşmasından bana sıra gelnıiyo
ki .... 

Kamran Ş. 

l~ükre~, 19 B. Teşrin 

bulunan halk fırkasında hile hoş
nutsuzluğa sebep oldu, ve her iki 
grup ta bu hareketi protesto için 
Buzdugan ·ın ) erine birisi inithap 
edileceği gün parJamento}a gelmi
yeceklerini ilin ettiler. 9 Teşrini
evvelde intihap için, meclisi milli 
namı altında, ayan ve meb'usan 
mecliJeri mü:.tereken toplandılar. 
Meclise seyircilerin tehacümü fev. 
kalade ir!i; localar tribünlar tama
milP. dolmuş, jandarma biiyük bir 
müşkülatla intizamı temin edebil
mişti. 

Gazeteciler ve Parlamento aza· 
sı olmadan meclise ghrmeğe mü
saade alanlar, sıkı bir taharriye 
tabi tutuluyorlardı. Kuvvetli bir 
asker taburu meclis önünde inti
zamı temin ediyordu. Meclis a
çıldığı zaman evvela muhterem 
ulünün Latırasını ihya eden nu
tuklar irat edildi. Köylülerin reh
beri Dr. N, Lupu ve mi111 fırk::ı 
namına Porga, bu münasebetle 
ayni zamanda yeni Regent inti
habı meselesinden de bahsettiler. 
Dr Lııpu, hükumetin, siyasi haya
tın böyle mühim bir dönüm nok
tasında kıralhk meclisini, kıraliçe 

Marininde iştiraki ile dav~t et
meği ihmal edişinden dolayı tees· 
süflerini beyan ve ancak bu mec
lisin bir Regent'in halefini tayin 
etmesi doğru olacağını "öylemiş
tir, Prof, Yorga maziden bazı mi· 
sallar getirerek bir dakın Regent'
iu mem!ekete pek te foidesi olma-

- Hayır, gece sokağa çıkmak istediğim zamall• 

"""" t:::±::!!2 

MULEN RUJ 
MUZIKVARYETE 
REVU. DANSIGIN '1 Pek \•akmda küşut edHe•ektir. 

dığını go::ıtermek istemiş ve bir 
defa daha Prens Karol"un tehirli 
ile yapılan hatadan dolayı t~essüf· 
lerini bildirmiş ve hu aratık hu· 
giin tashih edilmiyccek bir hatadır 
demi~tir. Mezkur nutuk büyük bir 
tesir bırakmakla beraber lıükilme
tiıı noktai nazarını değiştirememi~
tir. 

Meclis reisi kısa bir teneffüs-
ten sonra, meclisi Hegent intiha· 
hına bztşlamağa davet etmi~tir. İn. 
tihap neticesinde, hükumetin gös
terdiği namzet Costantin Saratze· 
anunun 445; Jeneral Presanın 

22; sabı" veliht Karalun 9 rey al
dığı anlşılınış ve nihayet Şarat

zeanunun kazandığı ilan edilmiş

tir. Maamafıh Averesconlar ile 
Liberallar yeni intihabın netice
lerinden memnun değillerdir. Mez
kur fırkaların gazetelerinde yeni 
Regent Saratzeanunun maliye 
nazarı l\lihai Dopovici'nin d~madı 
olduğu kaydedilmekte ~e başvekil 
Maniunun ; memleketın hu en 
yüksek makamını da elde etmek 
için kendi fikrine uygun bir ada
mı regent intihap ettirdi~i yazıl· 
maktadır. Bundan da anlaşılıyor
ki muhaliflerin hükumete karşı 
olan mücadeleleri aznlacak yerde 
gittik~e artmaktadır. ;\1aamafih Re· 
gent Buzdugan'ııı gerek ölümün-

'. ; ·. . . "' ~ · .. ~ 

Mevlut kıraati 
Edirne eşrafından Rasim bef 

zade Hacı İbrahim beyin rubul11 

ittihafen kerimesi tarafından Tef 
rinievvelin 25inci cuma günü, cır 
ma namazını müteakip Üsküdsr 
da Ayazma camiinde mevludu pe' 

bevi k ıraat ettirılecektir. 
------~----------------·---------__,/ 

Bir davet 
Anadolu ajansı ilanat şubr 

sinden: 
Pazar günü yapılan müsabıt1c• 

neticesinde muhasipliğe alııs'11 
·ıe 

Ragıp Cemal beyin şubeıı>• 
müracaatı rica olunur. 
-==============-===-""~ 11ı' 
den evvel, \'e gerek: sonra, ~ e r-,_ 
rek hükumetin son kraarı e!I1 

"'kuoe
sında bütün memlekette su d·ıe· 
tin berdevam olduğu inkar e 

1 

51 
mez. Yalnız karışıklık çık~~ıt 
ihtimali yüzünden Bük reşte.!·1 

·rı· 

istinada komünist muiı.u rı k ." 8t 

d D . 1 .. . lutuk ır en anaıt stratı nın 1 • l bt" 
. d"l . . Yenı ta e 

etmesı mene ı mıştır. bit 
lerin Bükrecı soksklaTlDda . 

' ~ ~cıbur 
demosstrawiyar yapmak te~ dııts 
lerine polis •.arafmdan :ııış~anıa 

0 
mümancat edilmiştir. Hulasat u~ıırJ 
siya~i buhran esnac.ın.da 1} ur 
memlekette sükunet hnkını o.Jll 

tur. 



Ye~i heyetler 
t:opl~rıet.cak 

Mıntaka merkez heyeti ile bü
tün tekntk heyetler cumartesi gü
ı1ü ilk içtimalarını yapacaklardır. 

Heyetlerin mesai proğrarnı, ge· 
çen seneki faaliyetin tahkiki ancak 
o gün kabil olabilecektir. 

Bilhassa futbol heyetinin lik 
maçları hakkında ittihaz edeceği 
ınukarrerat e.bemmiyetle belden
ınekledir. 

\;~. ~tbol hexetinin bilhassa 
llliota.,,lar arasındakı temaslara 
ehe~t vereceği tahmin olun· 

~· 
'\:tıçü#tle ıa·mpiyonası 

K<ii9ilk takımlrr arasında yapıl-
llası evelce takarrür eden şampi· 
Y~a me~arı yilk.mlarda başlıya
C&kıır. Bu ~ta fü.cistür tanzim 
0~ak üılelıedir. 
M~MCr~r ~mpiyonası· 

İki seneden beri icra edilmeyen 
llıekt6pli4er şampiyonası bu sene 
laP.ıla<)akbr. 

M~ktepİHer birliği spor Rocle
tni istihzaır-ata geçmiştir. 

1'ürksPıor çıktı 
Yegane spor mecmuamız Türk 

sporunun dördüncü sayısı çıkmiş· 
tır. 

Ankara<dJa 
Millet mektepleri 

Bu sene Ankara Millet mektep· 
ferinin açılma hazırlıkları başlamış
tır. 

Bunlar için evvela muhtelif şehir· 
~erde mevcut mektep binalarından 
ı~tifade edilecek ve ell·er bu binalar ..... 
\\\iracaat edecetdere kii i ge mezse 
0 zaman ayrıca mahal ihzar edile· 
Cektir. Maarif Eminliği ve l\laarif 
MUdüriyeti bu hususta lazım gelen 
ha.,ırlıkları tesbit etnıi~tir. Geçen se· 
ııe ınillct mekteplerinde Ankara mer· 
kezinde! yirmi bin vatımdnş okumuş-
1u. Bu sene de bu miktardan az ol
l'llıyacağı tahmin edilmektedir. Millet 
lllekteplerinin Maarif Eminliği tarafı· 
tıdan tanzim edilmiş olan talimat
llaıneler de keza lıa sene tatbik edi· 
ltı:ektir. Millet mektepleri bu sene 
1 teşriuisanille Cuma olmasına nığ
ın1;11 açı:acaktı r. 

M. Deşan 
Beynelmilel Turing kulübü katibi 

11tnuın}>:i l\l. Deşan Aııkaradadır. 7\1. 
~ Şaıı 1930 sene"irıdc toplauacak 

01an turizm kon ırcsi hakkında ha· . "' 
<: tlıJdur \e oteller ve saire tarihi 
ınulıaller h~kkındn tetkikat nıpacak· 
l . r, 

Asfalt yollar 
~ A•.rupa ve bilhassa hılya ve 
t rsilyada asfalt yolların tetkikine 

1 ::ı ... cek olan heielin henliz hareket 
funu tukarrur etmemiştir. Yakında 
ı"'Y:etin gitmesi için İcra v<>killeri 
ıey etinin vereceö·i karar ve müsaaue 

· afıa vekilli~ineı:> tebliğ olunacak •re 
rnl ııt~akılıen hey"ct hareket edecektir. 
1{'\ t d ·· N d' J c ın yollar umum ınu uru ı a tr 

'" lıey' eti fenrııveclcn Ali talip lıe:-ler· 
"' 11 t .. :ıekklil edı.:ceği muhtemeldir· 

Sinema komisyonu 
Siı "ın k · J · t'l a omu,yonuua ev\I! ce ın ı 1ap 

' llerı ınurablıas Nadir beyin Varşo· 
\a ,ı:nend.fer kungresine i-.tirak et· 
'• si dolay sile Nafıa vekill~ği komi· 

1 ~ r.a Nafıa Yekillirri imtivazl ı sirket-
~r b • ~ 

tımunı müdtıninü intihap etmis 
\ f> ınu ·ı h • ınaı ey komisyona iştirak eyle· 
ıı ı tır. 

t . 
l . ıınadn. vekıllik1ler tarafından 

·· cu • fılınıter h:ıl Kıııdu hazırlan-
1 c:; o)a•ı s•ıjeln ~özden rreçirilerek 

·ı l . ,,.. 
, ·. r. tzerınde müzakere cereyan 

• ,. ır. 

(. H~ i lYf ualliln 
nleltlebinde 

G. zi orta muııllim mektebi teş· 
11 

•• ıi bida) etinde açılacaktır . .M~· 
J n ı;çılıııa hazırlıkları hugün· 

• "r ..ı i cJil nı k lızPrı~c.lir. ~I "k· 
ıı } .z ı;, i kud·ır tuJt.lıcsi 

Atletizim müsabakaları 
F.B. atletiziın kapdanlığından: 

25-10-929 Cuma günü ittihatspor 
sahasında 10 da ikinci kısmı 1 ·30 
da başlamak üzre atletizim müsa· 
bakası vardır. Kulübe mensup 
bütün idmancıların, Guma sabahı 
9 da kulüpta bulunmaları. 

Atletizim kaptanı 
Saat Müsabaka 
10 100 
10,15 1500 
10,30 Uzunatlama 
10,50 400 
11 Disk 
ıı,ıs GüÜe .... 
11,30 Cirit 
13,30 200 
13,45 Yüksek 
14 800 
14.15 3000 
14,30 Üç adım 
15 100,200,300,400 Bayrak 

Mintaka merkez heyeti 
Mıntaka viy.asetinden: Yeni hey

et.i 'merkez~e ~10-029(.;umartesi 
güuü saat 17 de ictiına edeceğin
den heyeti merkeziye azalarıla 

idman heyetleri reislerinin teşrif
leri rica olunur. 

Maskeli şakiler 
yakalandılar 

Bergama • Dikili yolu üzerinde 
bir kamyonete baskın vererek 
Hakki beyi feci surette öldüren azılı 
şakilerden Mümin oğlu Osman, ha
dise esnasında Hakkı beyin bir kur-
şunu ile öldürülmüş ve vak'a ma
halinde bulunmuştu. Bu şerirlcı 

pusuda bulunan katil arkadaşları 

cinayetlerini ikmalden sonra firar 
etmişlerdi. Fakat cümburiyet zabı
tasının üç koldan aman vermiyen 
takibatı sayesinde Hüseyin oğlu 
Ahmet ile Şaban cıvar köylerin sa
manlıklarmda yakalanmıf ve Üzer
lerindeki kan lekeleri cinayetin 
asıl faili bunlar olduğu hakkında 
şüpheye mahal bırakmamıştır. Key
fiyetten haberdar edilen Jandarma 
kumandanı Fazlı ve Kazım beylerle 
Bergama kaymakamının yaptıkları 
tahkikat neticesinde ele geçen bu 
şakilerin ayni zamanda Ayvalık soy-
gunculuğunu yapan çete efradından 
oldukları da tesbit edilmiştir. Henüz 
ele geçirilmeyen bir şaki kalıyor. 

Merkum hakkında da takibat devam 
etmekted!r. 

Şakiler derdest edi!i~ce. isticvap 
edilmişler ve cinayet!erını gızlemeğe 
muktedir olamamışlardır. 

Anlaşıldığına göre bunlar siste
matik surette faaliyette buiu1!an 
bir soyğuncu çetesine mensupturıar. 

Çanakkale valisi. ile ya.pılan 
muhabcrat ta bu hakıkatl teyıt et-

. miştir. Bir kaza kaymakamı ile üç 
kazanın jandarma kumandanları ve 
müfrezeleri munhasıran şakilerin 
takibatına girişmişler ve cinayete 
sahne olan bütün mıntakayı abluka 
altına almışlardı. Bunun içindir ki 
şakiler abloka hattı haricine çık-
mağa muvaffak olamıyarak yakayı 
ele vermişlerdir. 

rnrdır. Muallim kallro:;n ikmal olun
muştur. 

İktısat istatistikleir 
İktısat vekilliği yapılmak.ta olan 

istatistiklerin ~untnzam olması için 
hububat, nakhyat sanayi nebatlar 
hakkında gönderilecek ve bu hususa 
dair cetvel.ler m~ntazam olarak ve 
alfabetik hır sıra ıle hazırlanıp gön-
derilmesini "'.ilayetle: ~iraat müdtir
lüklerine tamım etmıştır. 

Ticaret odasında 
Evvelki gün toplanıp müzak~rede 

bulunan Ankara Ticaret o<las1 ıdare 
hey'eti yeniden kayt içill m:ir~caat 
eden tliccarların beyannamelerını tet· 
kik etmiş ve bu tüccarların sınıfları· 
nı tesbit etmiştir. Bundan başka Ja 
odaya kaydedilmesi için müracaat 
eden otomobilciler ve şoförler ce· 
miyeti:.ıin mlirıH'ırnt· t('tkik edilerek 
l ııı: nrnkınn rat ittihaz ediln:iştir. 

l ılı 

2 itfeşrinicvvel929 kambiyo, nukut borsası tiatlar 
Açıldı Kapa. .. - -- Aç: K · 
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10291 
Nukut 

1 Ingiliz lirası 
1 Amerika dolar 
20 Yuuan drnbml 
1 Alman ray~ mnrk 
l Al·usturya §ilini 
20 Ley Rumanya 
20 Leva Bulgar 

l Felemek rıiorin 
20 Fransız frankı 
20 Italyan lireti 
20 Knnın Çek JelnYak 
1 Çırnnetis ııüvtye 
1 Zloti Lehi•tan 
!?O Dinar Yoguııla,-yn 
20 Belçika f'rankı 

il 1 Peı:ata ispanya 
20 Jnirre frank• 

11 1 Mecidiye 

1030 
211 00 
54 50 
50 25 

30 00 
24 75 
30 
81 

163 
220 
123 

00 
75 
50 
so 
00 

22 25 
73 

115 
29 

795 

50 
50 

T nlwilıit 

211 
~o ~ ~ı l Tertip (A.B.S) 
;:)~ ~ IO 

54 37 ~~ 2 " (D.E) 

50 50 ;' 6"' 3 ,. (F.J) 
30 5() • 

24 
30 

82 
lf·3 
250 
124 

22 
73 

II7j 
291 

796 

7:i Galata tabtelarz D. Y. 
5(1 Ietanbul tramny Ş, 

Riht Dok. Ant. 
75 Üsküdar Katlık.öz Sa 
50 Iıtanbııl anoa lm Su 

Erejll Madew 

50 Hisse senedat; 
25 t:= 
o•J ı:ıa = 75 p;-
~ 

İt bankan 
Mülga itibar. Mill 
01rnoulı Bk. 
.!HiJH İktisat Bk. 

!!: Ticaret ve ıanayi 

1 

1 

37 

1 Çek :< 
1

' Londra 1 Isteı·lin 1032 00 1031 SC ~ 

Esnaf Bk. 
Şirketi Hayriye 

., Teoıettu 

Haliç ,·apuılıır An 22 72 
An. D. Y. yolu 

22 ı ! Nivyork 1 türk L Do 
Paris .. 

it Mi:ano 
Berlin 
Sofya 
Brüksel 

.. .. .. 
" 

Frank 
Liret 

IHark 
I.en 

Belf(a 
Florin 
Frank 
Kurun 

Ametirdam ,. 
Cin evre 
Pr•ı 
\'iyona 

)fadrit 

" 

" 
" 

~ille 

Pezeta 
\'orşuva ,. Zelol 

ı l Atina •• Drahmi 
ıı Bük.re~ 20 Ley Kuru~ 
Moıkova 1 Çronenı 
Bcljlrllt türk liraıı Din. 

istikrazlar 
1,lstikrazı D. vadeli 
'I Düyunu muvabbede 
1 

ikram.iyeli demir yolu 
1902 Gümrükler 

, l 903 Saidimahi 
1905 Techlıı:ad Aıkeriye 

...., f 1903 Tertip c 1904 
ı::s 190 l 905 

1 ~ l 1908 1t>rllp 

1 
~ 1908 " 
- 1•109 

Şehremaneti 

.. 

0,47 
12 
9 
2 

93 
22 
l(j 

66 75 
3 
ı 

43 

20 
50 

16 30 
3 50 
3 2.ı 
4 75 

37 
24 

1067 
27 

4 
i'5 

12 

97 sc 
196 75 

0,47 
12 
9 

57 ......... 
2~ :"" 

s ~. 

i :~ i 2 7; 
16 5 ~ 
3 CJ~ 2:;1 : 
3 2~ :ı 
4 251 ~ 

36 95 ı.f.IJ 
24 75 • 

1077 i=: 
7 90 t 

~ = 

.. .. .. 100 
Mudanya · Buna 
Samııuu Sahil 
Tram,·ay 
Türkiye mlW 

ittibrt • 
İtimat ,. 
Şark ~igorta 

Bozknrt 
Anadolu A• T. 
Jst. Umn!11.. 
Bolya Karaaydm 
Arılan Çimen. 
Bakırköy ., 
Ti.irk kömür M. 
Mermer Tqı Ş. 

Ha'l'll caıa, alektrik 
~ " ., temettu 97 50 

197 50 t'ıküdar· Kadıköy 
Jr:mır meıı:bha 

İuanbul T. Aoo. 
Rilıtim dok. An. 
ittihat ı!'.)Jirmenci 

'!l. fark merk t"Cıı:I 
:t, Jıt. Ka1apları 

~ Reji (hali taıflye.) 
.,.. Türk tüt. .4.•o. 

f Duban Türk., 
fark del:irmew. 

1 

31 .ıo 3 ı 
1 

! 

ıı ;;o ı 
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Sırpları protesto 
Belgrat, 23 [A. A.J - ltalya se

firi hariciye nezaretine bir nota 
tevdi etmiştir. Bu notada Pola mah
kemesinin verdiği karar münasebe
tife Yugoslavya matbuatının aldığı 
vaziyet protesto edilmektedir. 

kaçmış olan Habibullahın düşman· 
ları tarafından yakalanmış olduğu
na dair olan şayiayı teyit eden hiç 
bir haber gelmemiştir. 

----t·-
Pekinde karışıklık 
Pekin, 22 (A.A.) - Bu akşam 

şehrin her tarafır;da mühim karışık· 
!ıklar vuka gelmiştir. Ellerinde so-

palar olduğu halde bir çok el ara
balart sevkeden adamlar tramvay
lara hücum etmişler. yolcuları indir
mişler, biletçilere sui muamelede 
bulunmuşlar camları ve arabalhrın 
ahşap aksamını kırmışlardır. Bütün 
şehirde aynı zamanda vuku bulan 
bu taarruz ve hücumların bir team
müt eseri olduğu aşikardır. Seyril
sefer tam 3 ıaat münkati olmuştur. 
Bir müddet sonra müstacelen sevk
edilen askerler karışıkhk çıkaran

ları dağıtmak hususunda zabıtaya 
yardımda bulunmuşlardır. 

Şehirde örfi idare ilin edilmiş
tir. Sükun ve intizam yavaş yavaş 
avdet etmekte ise de tramvay se· 
ferlerine başlanılamamıştır. Bu 

kargaşalıkların sebebi anlaş,Ima
mıştır. Mamafih bir müddetten beri 
el arabacıları sendikaları ile tramv
ay müstahdemleri arasının çok açık 
olduğu bilinmekte idi. 
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f 22 [A Al S b 'h 1 · ·ı · Zavallı ıhtıyarın7 kendısını olum yerıne 
ye . - a ı ıır torpı ış- . · d k' h k d ı 
. . . .. .. . gütUren Fatma ısının e ı u a ın a 
tı~! etmı~, 3b bl aklıkçının olumUne •ıe evlendiği anlaşılmıştır. Fatma ihtiyar 
dıgber blmır a ı çının yaralanmasına kocanın ilk ailesinden kalan çocuk· 
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FRANSIZ A)ANINDA- Paris22 larm AVC auu e ı memesım 
{A Al - Ayan meclisi sırf şekle ait ediyormu~. 
bir içtima aktctmi~ ve istizah tak- Üvey evlat istemiyen ıevce aı:zu· 

sunu ihtiyar Ahmede kabul ettıre· 
rirleriain bilha~::.a buğday meselesi k d' tr 

miyeceğini anladığı zaman ·en ı Oı;;· 
hakkındaki istizahlarıııı salı günü lu tabir ile birlikte onu tehdide ka· 
müzakere edilmesini kararlaştırmıştır. · d rar vermiş ve bu kararını evm e 

HİNT ORDVLARI KUMANDA· nihayet mevkii fiile koymuştur. Zev· 
l\İ - Londra 22 [A.Al - İngiltere cesi ye fü ey oğlu tarafından h~-:ıının 
kıralı, Jeoeral Cbeh\Ode nia mareşal muteaddit yerlerinden ağır surette 
Birdwoo<l un verine Hint orduları cerh edilen ihtiyar adamcağız Bal· 
ba~k.umandanlığ~na tayinini tasvip ya) a getirilmiştir. Doktorun muaye· 
etmiştir. Sabık kumandan 6 Ağustos nesinde yaranın tehlikeli olduğu an· 
1939 da Yazifesinden ayrılacaktı r. laşılmı~. carih Tahir ve valdesi Fıt· 

AFYON ENCÜMENİ - Singa- ma yakalanmışlardır. 
pur 23 1A.AJ - Hali hazırda Singa· 
purda vaziyet hakkında tahkikat ic· 
ra etmekte hulunan Cemiyeti Akvam 
afyon enciım eni bugun htikiinıetiu 

afyon fabrikasını teftiş etınig ve ka
çakçılık memnuiyeti ahkamını tat
bik eden idare memurlarının biri ta· 
rafından bir gemide yapılan taharri· 
yatta hoz ı r bulunmuştur. 

SARRE ME:>'BLESİ - Paris 23 
[A.A} - Sıme meselesini tetkik ed· 
en nazırlar eııC'ümeni mesaisini bi
tirmiş ve hükumete rapornnu tevdi 
etmiştir. Bu raporda netice olarak 
Fransa ile Almuıı) a amsında maden 

sanayii hakkında aktedilmiş olan 
itilafların maden ocaklarının havi 
eraziye dahi tatbiki. glimruk ve ta
ri r~ itibarile mm cut istatükonuııl935 
sene.::ine knılar muhafazası isten
mektedir. 

Beynelmilel banka 
Paris, 23 [A.A) - Matin gaze· 

tesi yazıyor: Beynelmilel bukaf& 
ait teşkılab tetkike memur olup 

bankanın idare axaaımn ve merke· 
zinin tayinine ait maddeler müı· 
teana olarak diğer meıail bak• 
kındaki tetkikabnı bitirmiş olan 
komisyon azası beynelmilel ban• 
kamn bankalar fevkinde bir miiet• 
ıese değil fakat, banknot ihracuıa 
mezun müesseseler mahiyetinde 
bir teşekkül olacağını beyan etmit
Ierdir. 

Tahliye aleyhinde 
Paris, 22 ( A. A. ) - Jener• 

Mordacp ın riyaseti altında Renin 
tahliyesi ve Sarreın terki alepinde 
mini bir komite teıekkül etmlttir• 
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Rizeli şal{ılerden diğer 
kısmı da gönderildi 

fzmir 22 B. Te;rin 
Senelerce Rizc·Trabzon Of-Ar· 

tevin Bayburt ve bavaliıinde eeka· 
vette bulunan ıoyııunculardan 18 
k ışi evelce şerimize getırılnıi§ler
di. Bunlar 'usret çet,.siııe men
sup bulunuyorlardı. ~on zaman· 
larda aynı çetetin hali firarda olan 
diğer efradıda derdest cdilecı::kle. 
rinden muhakeme} ti ğöriila.ıek 

üzrre şehrimize eevkedilnıi§lerdır. 
Dün İstanbuldan Konya vapuruyla 
şehrimize getirilen pkiler uere
tin babası Y akup ilt! kıırdeşi Re· 
uf, Durmu:, İlyas, Mehmet ve 
Riza namındadki §erirleı dir. Bun
lardan başka davaları Denizlide 
görülmek üzere gene şehrimize 
getirilen en azılı haydutlardan 
Koçoğlu • Mercanoğlu · Kör İslam 
oğlu ve Türap oğlu çetelerinin 
reisleri Rize)i Ha ydıır, Dursun, 
Ahmet, Mehmet, Ali Mustafa. 
Hurşit, Osman, Mustafa reis Mu
stafa oğlu Mustafa vapurdan çıka. 
rılarak muvakkaten umumt hapis· 
haneye getirilmişlerdir. 

Şakiler vapurdan çıkarılınca de. 
niz merkezinde çalışan Laz kayık
cılar bunları tanımı,Jıır ve : 

- Bu benim babamı öldürdü 
Bu evimizi yaktı. Bu paramızı.aldı 
diye feryada başlamı§lardır. 

Şakilerin nakline nezaret eden 
Rize ııerkomiseri l\lc'.ıııet bey şu 
malümatı vermiştir: 

- lzmire naklettiğim ~ı.kiler 
yeni çeteye mensuptur. Bazan 
bunların otuz be§ kişi birleşerek 

metanetle bulundukları görülü· 
yordu. Hepsi says dürbünle ve 
lngiliz bombaları, Alman siliılıları 
ile mücehhez bulunuyorlardı. Ha
len Rize ve bavalisinde yakayı ele 
vermiş bir caki bile lrnlınamı tır. 

Dört beş aydan beri şakilerin 
tenkili için büyük bir gayret earf 
edilmi§ Te nihayet cümlıuriyet 

zabıtası bepııinin hak.kından gel-
mi~tir. · 

Hapiıhanede bulunan Nusret 
çetesi aveneıine .Bizeden gelen 
mektuplarda •Burada isliih bitti, 
\!aylar evdet etti. deni.yor. Şaki 

sretin babasıda pı sözleri söy· 
l J: 

Mehmetçik abidP.si 
Jataabulua !§galine tua lüf eden 

16 sartta Şehzadebaıında şehit 
ecllleıs Mehmetcık crımiz için bir 
abide lıst .. ı tak~ . . ır elnıi9tir, Abl· 
da timdi bir ana halınde olan 
karakol blaa11nda y11pılacaktv. E
•aııet bu'yerl illtiıııllk etmek iste· 
mlt. fakat ana ıahlplerile idarei 
huıuılye .,. .. ındakl ihtilif h>olledll
mediAi için bu tetebbllı l.eni.iz ne
tlceleameııılttir. Arsa aahlpleri, bu. 

b"t' "k 1 raıUe beraber auaya ı ışı o.an 
kalenderluuıe blnası.ııın - ki bura11 
bir ada teıkil ediyor- kendllerine 
alt oldutu iddia ediyorlar. ihtilaf 
mahkeme.,. tetkik ediliyor. Bu 
günlerde halledince Emanetçe der· 
hal bu ada iıtimlik edilecek ve bu 
nne içinde şehltlerimiıin hatıra!ınt 
taziz edecek bir abide inşa edile- ı 
cektir. '"" 

Katranlı şoseler ' 
Şehremaneti, katranlı toseleri 

asfaltla tamire batlamıtbr. Yeni 
yapı !ocak şoaelerden de ıoğuk aı
fo 11 i•llmal edilecoktir. 

A•fQlt heın ıa!rlarn, hem de 
'OCUt'. o?x ~1ı:ta, ı.:zu:ı ı:an:ıan taınire 

jhtiy•ç ~p::st~rrnen::ıc~f.tedir. 
• Yalıııı in{aaita l:addinden fazla 
İ'ul~;.;,_:f;nailH•Blnl temin :\.ıı bir 
r ·ja ._!uanasına it.zum i;,Örü} .. 

r.•j r"· A... 
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- 68 yJ~ınıl~yım. Bngiiııe ta
dar benim lıakkımdıı verilıııi~ bir 
tek aızuhal yoktur. Amma buraya 
getırdiler. Hükfimet işidir, sebebini 
bilemem. Belki oğlum Nusret için 
getirdiler, Oğlum eşkiyadır. Allah 
belasını versin. Kaç ki~i öldürdü 
kimleri öldürdü, hiç hilnıiyorum. 
Onun sebebine buralarda sürünü
yorum, kı 9ki Lcy:ı:: evlat olmasay
dı. Ocağıwı,za incir d,L.ti. Beuimle 
beraber getirilen on yedi yaşında 
Rauf ta oğlumdur. Fakat eşkiya 
değildir. Ağusının yanında yakala
dıl!r. 

17 yaşınd3 Rauf d:yor ki: 
- Berı cşkiya dl:'ğilim. Ağabe

yim eşki: adır. Ben göçümüz yay· 
lada idi, göçün yanma gidiyordum. 
Haber aldım ki ıslahat müfreze· 
lcri etrafta geziyorlarmış . Beni 
evvelce dovll'üşlerdi. Gene dolaş· 
tıklarım l:abcr alınca korktum. 
.Ağalıeyimııı yanına koştum, bende 
senin yaoında ka'a ağım, dediı,. 
Ağııbeyiııı sonr:ı -eri yııkalarlan;a 
fena ıllur, demiş i-e de ben dinle
meyerek yanım.an ayrılmadım. 

Şakilerden 17 yaşıııda Durmuş 
nasıl e~kiye oldu~uııu ~ yle anla
tıyor: 

- Çete reisi Nusrat lıenim akra
bamdır. Ben Hizenııı hükümet 
b~ğçesinde \alı~,yordıım. Bir gün 
Nusretin duimaııı olan İsmail eve 
giderken benı gurdu. \t. dedi ki: 

Senin am ucarıın oğlu l\ u.ret bana 
mertlik etti (1) ~n de ouuıı akra
raba.ındansın !3ıı"n evinizi Larkı
nızi Lıı~ını1.;ı ge~irecegim. 

Çok canım sıl..ı ldı. Ve şimdi 
benimle birlikte Lurııya gelen 
Mehmetli buldum.Ona "gel senin
le birlikle lsmaılın evıııi yakalım. 
Sonra Nusretiıı yanına kaçar eş
kıya oluruz. dedim, Mehmet tek· 
lifimi imi ul t·llı. Erlc>si saLah bir 
tenı·~" g t.} agı alaıak isnıailin e· 
vine g,tıı ... 

Ben petrolu döktüm. Aarkada
şım .Mehmet ateşi verdi. Evin için
de yıılnız bir koca karı vardı. Ca
yır cayır yanacak deye acıdım. 
Kolundan tulup rnkcğa fırlattım. 
O vakıt ta 0 1~· i· r bacayı sarmıştı. 
Biz de arlo.a<la~ıııı Mehmetle dağ 
volııııu tutar.ık ıımucamın oğlu 
Nusrete oi.,~tık bir ay beraber gez. 
dik. Bir gün müfrezeler tarafından 
tutulduk. 

~-==~~~-

Bir ~iinlük 'telgrf'Jar 
Yapılan tetkikata nazaran Is. 

tanbul postauıinde her a-ün 15000 
18,000 adet telgraf çekilmektedir. 
Bu ha1apça ayda lıtanbul poıtane· 
ıinden çekilen telgraflar 450,000-
540,000 arasındadır. Bunlardan yal
nız dahili telgraflar bu yekuna 
dahil d j!"'ıdi-. 

İıtanbuldan en çok telgraf çe
kilen yer Ankaradır. Ankaraya 
günde 2()(i() - 2500 telgraf çekilmek
tedir. ikinci lımir gelme1<tedir. iz. 
mire lstanhuldan her gün çekilen 
telrafların adedi 1500 ile 2000 
arsındadır. 

İki zorba m~lıkum 
Temmuz avı içinde bir gfln Ha. 

IiçjeAyakapuda oturan Makfr a ih 
mınde bir rum kadınının 3!l,00Qlira
ıını cebren gaapttmek llzere Mak
rinanın evine giren, fakQt rnada· 
mın feryııdı lizerine emellerine mu
vı:.ffak olamayarak polisçe yakala. 
nan Re11am Cen•ısl ve Arzuhalcı 
Mehıı.ıet Nibadın ınuhakemesl dün 
bitti ve bunlar müddeiumumiliiiin 
tdebl veçhile 2 şer sene müddetle 
ağır hapse ınabküm edil<iıler. 

Spurcular arasında 
Geçenlerde yapılan Ga!~tasaray

Fener Bahçe maçında her iki taraf 
oyuncularından bazıları yarafon • 
mışlardı . 

Af ve tecil kanunu 'llınıılü dahi
linde bulunan bu hadi•ede yaralı· 
lann vazlyeti aıhhiyelerine dair kat'l 
raporlar gelm•ditinden tahkikat 
evrakı altınrı bttntakta durıııaktay
dı. [ıün rahat- 11z bulunan oyuncu• 
farın iadeı afiyet ettiklerine dair 
kı;t1 , •ar. "'" g•ldiji. cihetle dave
nin davanın ıecitıae karar \ieril
r.:ı şt· •• 

ı• ' ·. 

Ankara api~ a
nesinde islahat 
Bu sene haziranı müteakip Da

hiliyeden fekkedilerek umumi ida· 
resi Adliyeye geçen lıapishaneler 
meyanında Ankara lıapislıaııc<i de 
bulunmaktadır. Hahisbanede son 
zamanlarda yapılan znilikler ~un
laadır: 

Hapishane tamamen Adliyeye 
gt:çtikten sonra hopisf.anede ilk 
nazarı dikkati celbeden şey ağır 
cezalı uıahk umlarla, hafif cezalı 
ve vaziyeti hukuk.iyeleri birbirine 
tekabül etmiyen mahkum ve mev
kufların hemen lıem,·n aynı ko
ğuşlar dahilinde olması muvafık gö
rülmemiş bunu için her mahkumun 
cezas:na gore muhtelif koğuşlara 
ayrılmış ve mevcut 149 ağır mııb· 
kuma giydirilen gömleklerin ön 
ve arka ceplerine mahkfimun ko
ğuş ve sıra numarası konulmu~

tur. Bu suretle hapishanede mev· 
cut 6 koğuşun ikisi ağır cezalıla· 
ra ikisi hafif cezalılara ve ikisi· 
de rnevkufine tefrik olunmuş ve 
her koğuşa münhasıran ikişer gar· 
diyan ialısis edilmiştir. 

Hapishanede mevcut yiami dört 
gardiyanı mahküm ve mevkuflar
dan tefrik için de gardiyan da ye· 
şil zemin üzerine kırmızı şerit ve 
yıldızlı yakalı yeni resmi yeknesak 
elbise ve kask.,tler yaptırılmıs ve 
giydirilmi§tir. Mevcut üç yüz küsur 
ınahkilm ve mevkufun lıernen 

hepsi için bapishamıde nafi ve 
elveri~li iştigalat bulunmuş ve 
bunlar yeniden tesis e<lilen maran· 
gazhane, terzihane, matbaa aıelye
lerine tevzi edilmi~tir. 

Bu suretle hapisler buralarda 
maddeten ve hem de manen müs
tefit olmaktadırlar. Marangozha
nede gayet güzel ve zarif maran
goz işleri, terzilıan.ede mümkiin 
olduğy kadar cyı dilo.ış işlPri }apıl
muktadır. 

Matbaa kısmında ise lstıklal 
malıkemesi tarııfıudan mukad<le
ma maLkilw t:di:ıııi~ olan Kenan 
bey isminde birisinin bu husustaki 
yeniliktcu istifade olunmuş ve 
matbaaya bir pedal bir keski bir 
zımba ve raptiye imaline mahsus 
bir mukine ile bir çok hurufat 
konulmııştnr. 

Yeniden Istanbul'a bir tipo bir 

lito ile muhtelif hurufat sipariş 

olunmuştur. Yakında bu siparişler 
gelecek ve yerlerine konulacaktır. 

Matbaa işe başladığı zamandan. 
beri bir çok sipariş almış ve bu 
meyanda adliye Vekilliği matbaaya 
bazı siparişler yaptırmıştır. 

Hapishanede ayrıca mahkıim· 
ların okuyup yıızması ve bazı ma. 
lfimat edinmeleri için de Lir der
sane tesis olunmuş ve burada bir 
dNside müdür umumi Ekmel bey 
uhdesine almıştır. 

Hapishanenin veziyeti bu suret

le günden güne ıslah edilmekte 
ve sari bir hale sokulmaktadır. 

Ka2. hapishanelerine gelince 
bunlımn ekserisinde üç veya bee 
altı mevkuf bulunduğu anla§ılmış
tır. 

Hakikat hale nazaran hapisha
nelerde mahkum ve mevkuf ınik· 
tarı günden güne azalmaktadır. 

Ahimes'ut mektebi 
Ahimes'ut nümune köyünde 

açılmaşı vilayet idaresince takarrür 
etmiş ohm ilk mektebin hazırlık
ları da ikmal !'dilmiştir, Metebin 
asıl bina8ının ikmaline kadar, mek· 
tep şiaıdılik muvakkat bir binadan 
ııçılacak ve tedrisata başlıyacaktır. 
Mektebin asıl bi1M1sının yakın bir 
za~anda ik rııali bekleniyor. Mek· 
tebrn onü ııüıdeki cumartesiye 
açılması tekarrür etmiştir. 

Hamur işleri s~rgisi 
Br!lluelde teşrinlıanide aplacak 

Jıamur işleri ve past•cı!ıı 5f"r,ıit:ine 
hamur lşlffile mefhıır olan Tiir~ 
mamulitçıları lktıııtt ve:tô.lf"tl vası .. 
tadle davet edilmiştir. Keyf'yet 
ticaret oda•ına bildiril.n 'şiir. 

~ i!, • 1 Y nan n.ıotorur c .. • , ___ ..;;....-..~:;,,.;;;;~--'""" ....-etttın 

t:,l uı:cnk Balı ri S(,!it 
Eanka~ı Kazalar 

Tramvay-Otomobil 
661 numarolu vatmanın idare

sindeki tramvayla şöför Alinin 
idaretiind,,ki otomobil Sirkecide 
Ya ıkrı~kü caddesinde müsademe 
etmişler, her ikisi de haı;ara uıı· 

ram ıştır. 
tOo Vatman Arifin idaresindeki 

tramvayla şöfor Fahrinin idaresin· 
deki 1288 numrolu tramvay Har· 
biye mektebi önünde yekdigerile 
§&rpı~mışlar, otomobil parçalan· 
mıştır. 

Bir hanıal ezildi 
Şöfor Tabsinin idaresinde 2210 

numrolu otomobil gümrük hamal
larından Mu~tafaya çarparak 
yaralamıştır. 

Ceırhler 
Liman şirketi amelesinden Ra

şit, Hasan, Mustafa, Ali Taksimde 
bir birahanede işlikten sonra bir
birlerile kayga etmişler, neticede 
Raşit biçakla Hasanı bacağından 
agır surette yaralamıştır. Raşit 
yakalanmış, Hasan hastaneye kal
dırılmıştır. 

Kürekle gö~ünden 
Kuru çeşmrde İspironun kömür 

daposuııda amele Dimitri ile Şerif 
kürek e Diınitriyİ g<'Zünden )ara
lamıştır. 

Slr"katler 
Para aşırırken 

Sabıkalılardan Sait \e Latif 
Mercanda ~eyyar simitçi Sıtkının 
_canıekiinıııdan para çalarken yal..a· 
laıı mıştır. 

Daıvetleır 
323 doğumlular 

Fatih aslrnrıik dairesinden: Bazı 
gazetelerde 32:~ doğumlu efradın 
bu defaki Ttş inievvel 929 da 
celp ve sevk edilmiyecekleri neşr 
edilnıistir. Bu celpte 322 doıtom
luları kamileu ve. 323 doğumlu
lar da ihtiyaç ni,Jıetinde celp ve 
scvkedilerekl,.adir. icııbet etme· 
yenler hakkında ahkamı kanuniye 
tatbik edilecejl;inden aliıla<laranın 

mağduriyetine mahal kalmamak 
üzere lıeıııen ~ubelerine müracaat· 
!arı ilan olunur. 

~1ezLaha idare meclisi 
azalığı 

Karaağaç müessesi idare meclisi 
azasından Sami B. iş bankaıı Anka
ra şubesi kontrollüzüne tayin edil
ı:niştir. Şehremaneti, yeni idare mec
lisi azasını bu günlerde tayin ede
cektir. 

Jandarmalar varmıs 
~ 

Evvelki ~kü nüıbam....ta F~ 
açıklarında bir Türk yelı.e.w.ı ile 
bir Yn'laD motörflnüıı ~ <.aat mü
sademe ettftfni ve neticede Yunan 
motarüni<n Kuaburnn istlkametlne 
doğru fuar etti~ni yazmıştık. 

Söylenildiğke göre; Yunan mo
törüade bir Yunan ç.vuıu ile 12 
nef~ bulwım:ıJııta lmif. Banlar ça· 
vuıwı vercllAi bir emirle Tllrk yel
keırllaiıse .9t4Slj &fD"tl•, fa.lutt Jcaı.. 
fllarındakl ba lııliçak ye.fkeoıliden 
mukavemet edile~ biç alaJla. 
nna getirmemişlerdir_ 

Geçen günkfl nfilhamuda da 
yazdığımız veçhile Türk yelkenli&l
nin mukavemetine karşı Yunaa mo
törü daha fazla dayaııanııyarak kaç
mıştır. 

Yunan motöriiıriin buraya ne ıu· 
retle ve ne için geldiği hakkında ta 
hlcikat yapUmaktadu-. 

Memleket albümü için 
Matbuat umumi müdürlütli , 

Bursa fotoırrafçılarırıdaa birUıe 100 
çeşit resim sipariş etmiştir • Bu 
resimler ikmal edilerek matbuat 
müdürlüğ(ine gönderilm~tir. Mat· 
buat idareoi bu resimleri memleket 
albümüne ithal edecektir • 

Bundan başka evk f idareoİAİn 
yaptırmakta oldup hususi alblim 
de bitruek üzeredir. Bunadaki mi
mari abidelerin ve kıymet biçHml
yen eıerlerin reaimlerinden mlirek.
kep olan bu albiimden bir nüsha 
evkaf müdürü Sal.ihattin B. tara
fından Müşir Fevzi paşa hazreti~ 
rine Bursayı ıon ziyaretlerinin bir 
hatıraaı olarak takdim edilecektir. 

Kaçak ispirtolar 
Son zamanlarda rakı ve iıpirto 

kaçakcılığı çoğalmıştır. Bir iki gün 
evvel Kilyosta içi ispirto dolu bir 
•anda! yakalanmıştır. Bundan baş

ka Sarıyer önünde bir kaçakçı 

sandalı daha yakalanmıştır. San
dalın içinde 40 sandık i•pirto 
bulunmuştur. 

Şehir dahilinde de rakı kaçak
cılığı artmıştır. Bu ay içinde 110 
rakı kaçakcılığı vak'aaı vardır. 

Bu a-ünlerde Taluıimde bakkal 
A obun e?lnd çifte azan O 

kllo rakı 500 kilo salamura bu
lunmuştur. Buııdan Laska Fener 
cadde•inde Koıtaki efendinin evin
de 70 okka rakı bir kazan bulun
muştur. 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Kuakliy hanı 

dairei mahauı<a telefon Bey· 
eğlu 3711-5 Merlı:~ posta· 
nesi ittisalinde Allalemci han 
telefon lstanbul S69 bernevi 
baııka muamelatı ve emniyet 

kasalan icarı 

ŞEHREMANETi 

m~ 
illi 

11111111 

BU AKŞAM 

Bn ıık~mı 
Saat 21,30 da 

KUMARBAZ 

5 Penie 

Cuma günleri matine saat 3,BO da. 
Her cumartesi akşamlan ~ 

fiatlarda tenzilat yapılmııhr. 

Tayyare balosu 
Tayyare balosunun 7 Şubat929 

peışembe akşamı verilmıeml tıılıar
riir etmittir. 

J anb.ıl dbrdöncl! fcnı dııiı..ıudeu : 
Haçik elenJinin ın11ı.,veUa ~ illl

ieten ıezekedeııı an....ınııı... iN r n ııley 
hine iotiliad ntiği ilımı muc;ı+wi. Uıca-

ğuıdan dolayı mahcu. bahııwn r-·· 
pıda ııammıı sokağında cedit 12 - 14 1111· 
morıı lı hanenin nmf lıiaBesi - gtın 
müddetle ihalei ev.eliyo miiıoıpdaıene 
vaz olunarak üçyüz lira bedıoli talilıi .ı.. 
desinde ulup kat'i ilıalai icra b.lıoa:ı.lr. 
~re ~e yüz~e ı:,.., ranıla on bet J11n 
.,uddctle muıayedeye konmaeım. Jı;ıpu· 
dan içeriye girildiği 1&IDIDI - bir 
antre üzerinde btt oda IS opıiııııC'lıMe 
ahşap merdivenle bodnnn t.ııma tııdh.ıe 
malta dıııeli bir mutfak bir bıyıı ÔllP 
merdivenlordea yakarıya çı\ılr"t""" ,oıı.. 
lük n dolaplı bir oofa ilMriııde _,, oda 
ahşap bir apdeetbane ııo!alan ıtm,.tı>.dır 
merdiven başuıda aydınlık ~leri 
'ardır denmundıı Madam Maht l!ISılDdir 
oofada bir tarafı Kirkc. efendi lıfı ~ı 
Aroik ve Piıar baoeai IS ı..fl Pavli 
illin!"! ı:epııeııı n ıııaııcıuxııır -ııy· 
mctı muhommmeoı ı..m.mt 1300 liradır 
te.lip olanlarıu kıymeti nwıhammmeeınin 

mübres onn nisbetinde pey ııl:ÇMIDI miif· 
ı..bil.en 16 - il - 929 tarihinde - 14 
den 16 ya kadar bl-t ve ya bllftklle 
muncaat eylemeleri illıı olwım. 

++o++oo~+Oo+t+OııOt +ıO++Oo+Oo+ot+O++Oı· 1 

Hakiki Bomoı1ti Gazozlarının '~ 
~p 

Alameti Farikası •rı 

c • 

Gazo7 şireleri Gazoz ~i§eleri üzerindeki 
İtalya veliahtı fizedndeı..i k•p•o!umuz etiketimiz 

Bruxelles, 23 ( A. A. J - ftalya Gozoı. k•pooı ·~ etiketlerimizin taklit edildij!;i förüldtt~unJe. 
veliahtı buraya vbıl olmuştur. Prenı hakiki B<.ı •• ıorı•ı !:•'O?uuu içmek arzu edenler karsol •e ehkeıim . 
ıatasiyonda kıra!, prenı Leopold, I tQt •lih k"t Ptmf'ıidir'-.r. 

prer• CI atleı ve balyanın BruxeUeı ff<o-ff~ff(o ~ffff+' 
sefiri tarafından irdkbal edilmiştir, 

Beyaz Rus çeteleri 
Mo•kovt.. 2e [A.A) - Tas aja· 

nsı lildHyor: Sovyet kıtaatı Rus 
arazisinC:e i!j bıeya .. l'us (Ptcılni jm
ha etml;ludir. Çnl'ler Swyct hu
dut muhaftılarınA ka'. şı atef açma
kta devam et,,.e~_ı .. dt•l~r. 

Yeni bir cümhuriyet 
Moıkova, 22 [A.AJ - Toçlkis

tan Sovyetler konırresi Taçlkiıtaru 
cürnhurlyet ilin etmlt ve ,. evlau 
ittihaz edilen Duıambıo bundan aon
ra lıtalin abat tesmiyeıine karar 
verilmi'ti~ . Nusratullah l'llak•uoı 
yeni climhuriyetln merlre 1 l<ra k:ı
aıiteai reiıliğine intihap edUmlttlr. 

Vinç zinciri kafasına 
çarpmış 

Pccure ismindeki İtalyan •apuru 
nun tayfasınd"'ı İsmail vapı.r amha· 
rında isııfle me§l(Uib.en Vinç zinciri 
kafas,na çarparak ağır ıurette yara
larım ştır. 

M US TAr A Ntz.itt 
AVI ~ı 

lLAN 
Şark demiryolları işledici kump~n} ası tarafından tahminen 9:· ~ 

ton bir parti eski dC'mır batılacaktır ,\Jakadarlaı ,' ·ha ziyade tafa 
almak için Sirkecıde kumpanyanır. aıcdiri}etin. ~ mur~caat edebi:, • 

r .. ". ·-·ı;tanhttl vilii}t>ti Defterdarlı"kiı~;;-N· 
• 
········Ad~;;;;;.·i·;ı~;·TicArct Bankaıın:;-t;;;idi st-rnıaye-s-:Ztetile ih~ · 
ihraç edeceği beheri be~ lira kıymetinde 100001 • .ı:OOOOO numarn • 
lı:adar yüz bin adet hisse senedınln damgı:ı resmi irtifa edildiği iı. 
olunur. 

Osmanlı Bllnkasının Ca'•~~ Y ·d c.anıi ve f:,..yoğlu devairi •c:ı:ı 
huriyet Ba~"'~n .. :nurıase\:.etile 29 Teşrlnievvei 9:.19 tıırihine müsa·• 
salı gün'i kapalı buluna«tktır. 
~--:::-~~~~-~~--""'.:--~--::--~~-~~~~~~~----· 

Orma 1 ve Ata.zi müdürlüğünden: 
8t'yo~J.,n<l t fo1i.:< ,•a:c.•,da perakende S•ırt't:r .• ~,ki tıışlı>r bi1reü1a· 

yt'de sıltıl'le .. :t .-. ra••p'ui< i>in.· • .. r·n·n do'.:uzurıcıı cum~rt~5İ günii 
sAat o•l;o .. ,,~ v"cıar ,..,, · V•lc.iiye e '"•'n· ınürı:.caatl:ırı iliin olunur. 
~~~~:-:-"'.""7----~~~~~~---• • • . ... . .(\.4>.. •• • ... • • • • .... .. • • ... c. • • "'• 
.................. 4 •• • •• ·,·~ • ., ........................ ••"":+ .. •+ .............................. . • c::-t.fk ............... "'!' ... 

•ı• ~c: ' : Fanile Mak ir.as ·~· 
•+• !T bk ••• I ••• ng• '7 ıa rı ası ır.ınıııla•ındaıı az mGslr.m ı· b;. f~ıı;ı. ı;»1l<~naeı +•• 
.:. ~atıhkt :r. Tal ip c l~nların a tıdeki ı>ıl r<'. • rr ür•, n.t h.>' • . ı +!• •••••• ·ı· 1 '· • ._ ........... •~ .... .,• . a••hu Zıonhııl.. eo!..nk 3 ,\,, lıı> • , • > • 



Norveçyanın 
baş mahsulü 

halis Morina balığı 
alemşumul marka 

Gayet 

M. vekaleti e. tınalma 
·Byenundan: 

"y. cı olan sade y ı k&Pftlı zarfla miln•kc.saya konınıa. tur. 
pazar gihlü 941at l~ te KonfSdıı ~ kori ııtın ıtlrna koınıs)O 

'llımn-in K b mekur ke.mfovorıa m ıracn:ıtlnrı. 
-..e ed ~tı ba) rij'e kapalı ~arfl.ı rai!'fla'<Cfa)B konmuştu~. 

·U~ t Olfb tır. T~~ §artnanıezlni ı-;~rmek frırc h~r ı; ıı 
edeoek rin tekltf mektup ve ıe 'natkt.nnı o gıio ve saatten 

>D alma k • y. ~~ "c ir&al eyl ıneleri. 
.~~~~öı.Wrtın ihti.ytl(ı olan y6l'li pil"ieç lnipalı ıarfla ml.lnak,~ya 1- on.rnu!tıır 

· teı.ırin . !)29 pezar~ güMi ~a!lt 15 te Kon}tıdıı a kerı satır, 
·~ı_,~llDl!ıda yapMeo&K>tır. T 'piıerHı K"Ol!yadaki ıoor.knr lı.:o."lıi.yoııa ı rnrt:caadf\rı 

ilin olunan 100 adet tencireye verilen fi tlar pahalı görüldil· 
:6 • .brrhıci le§rin . 9'.!9 cumartesi güHü saat 14 de )ııp.lnuık üzre 

::-................. T~in numune ve şartnııınesıni koll'lisyonumuzda g· r~deri Ytı 
1euauı:ı4l! te • arile kom~oıKJmw:da hazır buluırnıaları. 

dut tabu~ ibtaıncı eılan kQ)Ull ve ko~ eti milıı&kaM)a koumuştur. 
--ı<>L,.'Cı<uı..x' M\i · -929 'salı günü Uıfada askeri satın alma 11.omisy<ınunda yapı· 

dald mezkQr kl1Rİ5.yona möracaatlnrı. 
lmdut taburu ibtiyaoı olo.n Un yeniden n ümıka•a>n kcnmc t•ır 

-..,.,._,., ......... :iooi t~rin-929 Perşembe günü eeat }()da Urfa askeri satın elma ko • 

ı~~:m. . Tulipi rin Uıfad8ki mekftr komie)onıı muraoaat\arı. 
de kııt m i tL)"8Cl olen Mde )'Bğı kapalı mrfla mfüıa aeaya konmuş· 

~· · ~ tşin-9Z9 pazar güı.ıü saat 15 te lznıirde nıü tah!,nm mevki 
l\J~ •lntn toausyoouada yapılacaktır. Şartname suceti koıni-;yoı umu da mevc•Jttur · 
llit ~rin i ır.omisyonumuzda görmeleri ve teklifnıııııelcrini lz.mirdekı me::· 

i) -~~eri. 
\ le ciıJMttida bulunan müslahkem mevki kıtaının ibt~acı ı>hın dakik kupalı 
9~ le &f"I ayıı dört şartname ile münakas&ya konmuştur. ihaleleri ':ı-ıkmci t<·şrin 
Yap1~r gtt.tıö 15 te lımılide kı§lada ınfü;t&lıkem me~J,j. atı~ a !l'a 1 c.,rı \l un~a 
l:aıı;._caıı:tır. Şartname rnretlerı lioınıo)Oaunıuzda '\'ımlır . lalıple1ııı ıznıırJekı uıezli.UI" 
~a mö.racaatlıı.rı. 

~ + ••• 
6~~kt alınacak eI7ak ~ Ihnle tarihi günü &ıat 
f.: . ek, Sade yağı kumür kuru ot 2·11·929 cunıaıte i 10 
\ · Mercimek. 2-11-929 10 
lıah. '-'- 10 Sıırij""je~ Şeker 2-11-9!:!9 

~liaç Bulgur, :ze)tİn, saman, gaz, nohut 2·11-929 10 
l ı.is Sığır dı, arpa 5 1 .92<) l!alı l-0 

. Sade yağı 24-10 929 perşcnbe ~o. 
(ıl~ ~ r ·k, \Kiliı;, Yırn ehir, Sürilt;teki kıtaatın ilıti)BCI olııp ~\ \e!ce almac rı ıla 
l 'dan yoı. rma . hizalar ncla )1'7.1 lı erzaf a taliplı:r tıırafıııdan \erilen liııtlnr pal nlı . g • 
rı ut r•den hiza fırında yazılı uu il, "İlll ve ı:ınııtl rrin Urfa nsl.er sııtııı alnın honu!l)O· 
tt'lldn ihal leı İ>')Bpılrııak. llı.n: lalİb. :dilmiştir. Tııl plcrın Lıfodahi ııı~z! ur h.onıİS)ı.>nn 

-tacaatlan. Jt. keri ihti)acı içın 26 •• birinci tc~rin • 9ı9 Cuınr.rtesi gilııii aat 15 te 50 adet 
t. ı.ı ye nr , 8 ~i.lntalnrıı a mnh~us bo)alı ecza ı.utıı. u ılc 3 U modeli 25 ~ift ı bur 
1 \e nm1 ı!'ln ~ ı-dt°'\atı , }t: ' • tnk<=<.mntı dıılıili) clerırıuı ttıdıliitı p.11.111.ıkla )ap· 

Holuk ;;:;ıişe Hasan 

~~~K..;ı:;--8888888SB&~~ -iL 
Os ....................... nlı a kası 

% 5 C. izli, 1918/1334 tarihli istikr zı dahili tahvilatı 
bcmifierine 

1929 vadeli ve 24 numaralı kupon bedelinin 
ani 1929 taribiudcn itibaren Osmanlı Bankasının Galata 

id releri gişe erinde ve ~ilihat ıncrakizinde bulunan 
LU' ubelurinde ıediJ·e&ine müba~a~et edileceği mezkur tah· 
vil&t l a ıilledoc ilan olunuT. 

20 °ftiF'"' hr ı itibari kıymeıli beher tahvil kuponuna mukabil 
evrakı nnkdiYe olarak 50 kuruş tesviye olnnacaktır. 00 

upoolımrı numara bordurolen ile bi likte ibraz ve tes:Jl"mi 
üz.erine O ınrın!ı Bai"lkası tarafından hamillm·iue hcrayi tediye lıcş 
g.Un enrıı getirilme i mukted bir makbuz verilece'k.ür. 

- ~--~·-~ ~.88888Beı~ggggmm--

u 

ıc • 

LiRADIR 

iarrıhk ikrumiveler ve • 
o liralık nıükafat 

"3,900. keşidede cem'an 

numara kazanacaktır. 
~ ;ı,. ır. 1 iphırın ~artoam ı;ıııi konıis}OIJttmu:ı.da gormcleri \e ıhale sıuıt.ııda ~rt· 

e vıız ıı o.du~u g11,i teıninatlarile komisyonumuza ıııurncaaılnrı" . 40,000 lira j abet eden "58950" numnrah bilet lstanbul, Edirne, 
i .. n m ıı l · et h. ridndcn 150 · 200 da top c.. mu e t ri al na· Ccb hbt:rcket, Gebzede ı:v.tılmıştır. 

"'ô.~:nr--'; ı,.,Fı.....:-~~ . ..,..,._;~ tı- ""..a h•'. 2 ,000 lıra is et eden "16597., r.umaralı bilet lstanbul, Bursada 
.. n An ,ııra ı Mı lı Mud taa \ekalcti harbne dr.m: ı t• '"'it ne ınurat;:I tl:ırı. satılı ıştır. i arbekırd l.ı kıta:ıtnı i~ılı}ncı 01nıı fn.ul~a ~ap:ılı 7.nrfla miıııaı...ı .. a~~ . koı.rııuştur: 1 ~~'~ 15

1
000 lira isabet eden "30494,, numaralı bilet lstanbul, Sinop 

11: ı 24 · Lirıı ltşııı • 929 perııembe ~unu nt 11 ıc Dıynı ben.mle ask1:rı : ~1 İzmir, Balıkesir, Samsunda ,afılmışhr. 
"' 'nıa hom yonu. a ) ııı' 1.111...tır. Tnliplerın Dİ)nıbehiıd J,i m z.ktır koın.:ı)Ona f.~ d 199 ... 5 l b B 
, tnı:aatlan, ı ~ ·,~ 12,000 lira ir.abet e en " .> ,, numara ı ilet ergama, lstanbuI, 
+ t~ i ti Çıldır, Kaş da sahlmıştır. 
+ ~ .... ._ ..... --~----..-••••••++••-•~•••••••-· o) 1: 
!~Uçüncii kolordu satınalnıa koilllS) on undan t ~.:~,~~~. 10,000 lira iııabet eden "4438,, numaralı bi,et Istanbul, Snınııun-

; .Jrı: du ııatılmıştır. " ~···~·····~·-......................................... ,.~~ . 
\:t l.nıt, t-u~u ) 11 qahaı t ıne 2! O ıual atlan taıln nı ktıırrla pıııaküıl n sutıln sı iktizu :ı ·~· :._ .. 'E .. ~i[:•ır;!f,··· Y/a-u·:.··~"l;!-!k"'.Ji~~~!:f#';jg3~~'-'W,!H; .. ~!J!i::-':l5~1r=~· 

Cttır. l , 1 1 ı k " • ... • " • ~ ... ~ ~ ~-.-:m~~n....... ~ ili. .• • n •• .... ....u: 
ı "t';ınuen tf ııı !erili heı püıı we;.ırnr pnrııku .ı r,ı,nne 1.ı re a~tıı ııne\c \l pazar 
I~ de 26.10-929 ıarılıinc n.u .. adif ı.umnrtcsi ı;• nü ı:nut 10 du kou ı \Onda lıaz r bu· 

lllaları. l l'lbıondaki kıtaat ihtivacı için 6:100 kilo sade ya~ı kapalı 7.Brf uııulile münakasa· 
kYt. konmu•tur. tın t>•; 2 • T qrıni Fan; • 929 ded r. 'I alip] .. rin ~arıneme.,~ni ~ör· 

" ~ lt i~tirıık eımr.:1-- uıre 1 ı bzondnk.i s..tın alma koııııs) ı.una muracaatı .. rı ıl4n 
;;r, 

:.ınmnn Arpa 
hi.o Kılo 

Rırl:h.. 1' d 57000 1 wooo 
U,u • k .e ın k~ kıtaafıı. : 5r 000 140000 
1( n öprudekı • . · 1 ı d k' kd · 

!eti ırklar eli ~e Uzuıı köprildeki kıtaat ıçın ha ,,a a ı ~· ar arp~ ve !amana tahp-
taat larafındıın gali fint erılmcsin, binaen b-11·9 ... 9 t rılıınc mU.,adıf çnr~amba günü 
t:ıeıe;.s te thaleai icra dılmek uzre tnlıplerin ticaret oda ın_dan al ca~lnrı §D.hadetnn. 

t il l\.ı ve teminat nkç 1 rıle ırvmi me:kürda \e §ilttııaıııe.vı jl;omıek. ısteyc~l ~in her 

l\ 
rklar clı'nd .. f k t l k:unıı"s}ODUllll müracaat ve ıhaleve 1<•tırakJerİ e U\arı ır nsı sa ıu n nın • .... · 

'laııt ihti~acı için 342192 kılo sen )ik ve 113758 kilo kısn taksitle Arpa kapalı ıarf 
1Cra 11 llli!e muba aa t<lıl ccktir. ihalesı 27Teşrıni cv"J 929pazar günu saat ondortte 
~ cdılec"kt 'j 1• 1 . . k . dnn atdıalıırı \e ~:ırtnamcıde "a ~ı.ı 

1 
' ır. n ıp crın ~rtnımıe ını ·omı )OUUllllll • • , 

0 an .. k ld ı . • • d t buluumıılıırı alan oluuur. v 11 1 r.ı te mı• nllıırı) le komısyoııumuz n ıazır 

t\, ıtaat ihtiya ı içiıı 5ı()(ı27 kılo senelik. ve 1867.;0 kilo k1sn tnk itli Arpa kapalı 
faat ~~r usuli~· rnub )il t.Ji erektir. İhale 26 • TeşriııiC\)el · 929 cuınaıtesi günU 

rtn :> te icra cdıl ce t r. 'lalıplerin ı:artııaıue ıni konıiıı)onunıuzdan almaları ve 
1 ~ll "

1
tn dl' )anlı olnn ş kildcki tc'minotlurı)le komis)onuınuzde hazır bulunmaları 

0 unur. 
C 1hcti . · Ih 1 • 2Cı n" erıyc ir,in 22 ton çimento pazc.rlık suretile mubayaa edilecektır · . 18 ~81 

~l'tııa 1 ittııı \\ ·l w9 1. lnr.esi gCnü saat on beşten itib:ıreıı )np.lacaktır. Talıpl~rııı 
ol nu ın 5 nı nı ı, \C ı t ı k etmek üzre koıııi&yonumuı:da haıır bulunmal4rı ilan 
8 r. t 

n 5 '30 kilo sabun bir ay 1..ırfmda pauırlık tmretile mu· 
nn ~75 lıre tenıınatı mu\akkatelcriJe Sivae sntın alma 

nur. 
ento puzarlıkla ınubaıııa edilece tır. lhaksı 2f-10-
e ıcra edıleccl,tir, Telipıerın eartrııı·nesiui komis • 

~ .............. ~~·· ...................... ~ .. ~ ........... _. .... ! l\iekatibi askeriye satınalnıa koınisyonundan J 
.............................................................. 
Askeri mektepler için 

40000 kilo 
5000 -ooo • 

00 c 

ıoo c 

ı (j c 

000 
000 • 
000 demet 

•0000 kilu 
.s )\)()() • 

JÜ iV ılc met 
8000 
8000 ndet 

Pi)nde Atış mektelJi için 
5000 kilo Lahana 

Karnakıhar 
10000 • P ra•a 
6000 • Ispanak 

Taze Bezelye 
Sakız Kabağı 

Kok Kereviz 
4000 • Taze Bakla 

Tıııe ~ogan 

]{}JOO • Kuru Soğau 
l O O • Patates 

300 dt met Dereotu 
300 • Ma)dnnoz 

M rul 
3000 ki!o 500 kilo Ha\UÇ 

Bal"da ein ~e _nııl tarlan ya1.ılı k·~lık se'>ze keza )Okarıda go terildiği veçhile 
2 şartn. mede olıır • ıern ı,ılınnn miinakasası fintından daha aMğı fıaıla talibi zu ıur 
etmesinden ~n.ün hasa fl..ıtı gali görülmeAle n)nı U.rıdn ve iki şartnamede olarak pa . 
zarl.klar 2ı-JO. 29 pu ~r ,..ünu eaııt 14 te Harbiye Mektcbindc,.,i Munakasa malıallındc 
icra ı.ıl ııaraktır. Ta!ı1 lerııı ı: rtnaıııe!eri ıçin nıahalli mez rnrdakı komisyona müracıı· 
~t. un 'e i tirnk için rlc mahalli mezkurdaki Pazarlı · maluıllinde h~zır bulunuımıısı 
ıl:ın olun ır. 
A ekeıi n ktepler için 7500 kilu Ze}1iıı dnncsi Aleni münake a suretile satın alınn. 

en tır. ihale ı 31 • 10 · 929 Perşeııbe gunü 51\at 14 te Harbiye Mektebi Münakar;a 
mahallinde icra kılınacııktır . Talipl .. rin ~artname ve İ§tİrak için mezkur komieyonn 
mürncant ve hazır lnılııııınaları ıliiıı olunur .................................... , ................ ..... 

t ..... -~~_::~~1-~:ı.~~~ .. ~?~~~~?.ll.~~?~~ ....... i 
8000 Kı io Piriııç muıınl,nsai alcnı) e ile ihale l.!lrihi 24 . 10 • 929 ıııüsadif per· 

şembe ünü saat ou dörtte. 
Deniz talebe ve efradıaın iaşeleri için lilzumu olan 8000 kilo pirinç münakasai 

aleui}C ile yuk rıdn }azılı gun ve saııtta ihal!Si iern edileceğinden §llrtnamesini gör
mek isteyen eıin her giın itasına talip bulunanların bal.ıda muharrer gün ve aaatta 
Kasımpaşada deniı satınalma komı!!)Onuna murncaatları. 

yonumuzda görmeleri \e şartnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile komisyonumu· 
zda hazır buluııınaları illin olunur. 
{. ıtaat ihtt) cı için 2000 kilo pirinç pazarlık ıuretile mubayaa edilecektir. ihale.si 
· ~6-10.929 ı·umıırtcsi guııü saat onbcşle icra edilecektir. Taliplerin şartoamesinı 

konu!)'donunıuzda görmeleri '\'C .artrıamede )azılı olan §el.ildeki ıemınstlnrıle koınİS)O
numuz a hazır bulunmaları illin olunur. sc ııni)" kı la ın<lnn tenıküm eden ı;ubrclcrin pa:zaılık suretiyle eatılmnsı takarrllr 
. etmı~tir. 1halt:sı · 24 • 10 • 929 kerşembe gilnU eaat onbe~te yapılacaktır. Taliple

rın şartname uıı komı }Ouumnıdo. gormelcri ve rtnamede yazılı olan tıekildck:ı temı· 
natlnrı)le kom v nuı uzda hıız r bulunmalıırı il!ıı olunur. 

ıtaat ibtı) ı ıç 15000 kılo pırinç kapalı zarf u ulıle mubıı)&& edilecektır, lha· 
lesi 3 • 11 • ~29 pnznr günü saat onbe~te ıcrıı edilecektir. 1 ıılıplerin şartname

eıni tomİS)Onumuzdaıı alır.a arı ,e §arınamede y zıh olan ıckıJdekı teınınatlarııle ko
m.İS} Unuınuzda hazır bulunwıılar ıJ n olunur. 

7 

eşya oyun üzerinde 
müessi dir 

Bütün döny da teslim edilen buhakikat 
ya ında gör e ve tecrübe etmek i 
terseniz , bfttün Spor lev zımatınızı 

I\llLLlSPOR ticarethanesinden 
tedarik ediniz. Fuıhol. Güre 
Beden terbiyesi, İzcilik; Eskrim, 
Boks v. s ... 

En sağlam mo el, en sağlam mal ve en 
ucuz fiyet 

ve müessese mu ür 
nazarı dikkati ne . 

23 KlJ ŞA SOBA BO ULARI 
• 

Muhtelif şekilde soba ve malzemesi 

ez Act>nlası; G 
tındıı Be~oğlu 2362 
Şube Ar:ıntusı: .Mes'ndet hanı altınd 

1 tanbul 2·,40 

İzmir Sürat Postası 
(GÜLCEMAL) vapuru 25teş· 

rinicvel Cuma 14,30da Galata 
htımmdan hareketie Cumar· 
tesı sabahı izı ıiıe gidc~ck ve 
Pazar 14,30 da lzmirden ha
reketle pazartesi ~abahı gele
cektir. 

Vapurda Mükemmel bir or· 
kestra ve cazbant mevcuttur. -
I<ahvc ocağı nıU 

zayadeci 
idare Tr bzon hattı kahve 

ocakları bir sene müddetle 
oilmiızayede kiraya \'erilecek-
tir. Talip olanların şartnameyi 
görmek üzere h r gün müzn· 
yedeye iştirak etmek için de 
bin lira dipozito akçesini ha· 
milen 31 Teşrimevvel 929 ta· 
rihine müsadif Peşembc günü 
saat 16 da levazım müdürlü-

zade 
Biraderler vapurları 

ARADENIZ MC ITAZAftl 
VE L( KS POSTASI 

SA ARYA 
Vapuru 27 Teşrinievı;ei 

Pazar~ glmi.ı akşamı 
Sirkeci 

rı lıtımınuan hnrelrntle(Zoııgu 
dak , lneholu , Samsun Ordu, 

i ·leniehıclevmazr et ve adet 

deccktir. 
Tafsilat için Sirlt:edde !\fos 

adet hnnı ahında, acantasına 
mtıracaat 1'elefon:Istanhul2131 

B 
e)o~lu Be inrı ullı Hukuk hAldmli· 
~inden : Mnhruı 'e satılması muhıır· 

rc.r mutcaddıt mıı , saııdalya, iskemle, 
30.10 929 ı;.arşamba. gun.~ t1a!lt .14 te Hey 

or;lu sulh ınahkemesı önunde bılmiızayede 
satılacağından talıp olanların \aktinde 
mahalli mezkOrdıs bulunmaları ilAn C'lunur. 

Z ayi - Ü kiıd:ır a kerlik ubeflioden 
almı~ olduıı-un H~ ıluımı zayı ettim 

)Cnisini alae&Jınıdan :ı. )Un hukmu )Oktur: 
Samat)a hn ı ka ın naha 1 ı baltacı 

çıkma o ak Q hane 
iebıu t , ecıp 

A, 1ısın be e iye m 
yetindCll: Bedeli k fi 4S6 
r 32 kuruşt n ibaret A. Hbuk 
rında beton (Buz) irnllli 
kas ya verilmişsede taJ.iR ~ 
etmed'ğinden 24-10-m p. 
şembe gunu aat mı 
p zarlık suretilc i le 
ktir. Talip! riıı ehliy·ctıııanıü~\'i 
rini ve pey akç.elerini an.ua::~ 
hiben daire encü 
caatl rı. 

Bakır köy şubei idariy · 
den: Bedeli keşfi 1718 

70 kuru. tan ıbarct o 
köyde Şevk tiye 
in meclisi miOi cadd:esı~s'• 
camii şerif boluvarında 1 
bul caddesine kad r ol&R p
senin tamiri pauTlık SU11eti1e 
icra edilec ğinden 27 T 
nievvel 929 tarihi 
Pazar günü .saat 13 te 
olıml m d ke 
müracaat:ları . 

Bakır köy şubei id riye · .. 
den: Dedeli ke fi 687 lira 64 

kuruşt ibaret olan v~~...,
de Şevketiye ahali · · 
lan sokağı şo sı t 
zarlık suretile ior 
ğilıden 27 Teşrinievvel m ta 
rihine müsa.dif Pazar günü ıs.
at 13 te talip olan rm dah-e 

, e cümenine müracaatları. 

Edirnekapusunda çukur bos
tan a~ısında helvacı sdk.a-

. ğına ait kaldın lann 
zarf usulile inşa ı mukarr~r 
bulunduğundan talip olanl 
şeraiti anlnmak iç' daire beyh 
eli fenniyesine ve T eşrinisa • 
nin 12 inci sah günfi~ 14 
te teklif mektuplarım h m len 
encümeni idereye müracaatla-
rı ilan o1unur. 

1 tanb ıı 1edi.D<:J ıtr:ı memurhı.ğundan : 
ht.ınhuld Çi~ p nnda Altı~lt 

bııııındn 10 numu:alı yıwhaııcd~ mukim 
ik !1 elyev~r. •bıneıgtıhı meçhul Rafail K~r· 
)eh c dı e DWiy haoımm ıimm ııu 
de alncağ olan 780tJ) lıra)ı ı:wın faiz ve 
masarifi muhakeme tnhsiliııi mütedair 
l.stımblu mshkemci u!liyc birincı ticaret 
dairesinden istih 1 eylooiı,tı 7.'f mmuı • 
340 tanh \e 64 numaralı il!ııı üzerine 
tarafınıza bern) ı tebliğ tastir ı,.,}ınAn ıh
bıırname ıkıımctg hıııızın meçhul olınuı 
ha ebıle tehliıı- dılınemış ve illlnen teb
lıgat ıerasına ıı.arar 'erılm~~ olduruf~ 
t rıhi ılünd n nilıııyd hır ay zar ~n 
340 • 3671 ıiosya numarasını muıta hıben 
dair c bil t r ruı lrnnuneıı bu bapta 
§ll}.lı?ı kabul hır ıtır ıınıı v~rsa _derm&-
ynn eylem H ~ \ nı ııı tcdıy..:. et· 
menil J illi J f.' r \ B 1 t kdırde 
mu:ımd ıı ı e d 
lumua 1 
kam ıı kaım olma 



• 
'J ec:rinierw·I 2 l, 1 r'•~:; 

C1fRY KRAYSLE ' . 

KRAYSLER otomobillerinin yeni 1930 modelleri ilk iı·salatı fabrika tarafından Türkiyeye mÜteveccihP-n yola 
çıkmıştır. Bu se e, 80 modelindeki büyük tipten başka tamanıen yeni, gayet müzeyyen ve birçok teceddüdat1 

havi 4 muhtelif yeni tiplerin satılığa çıkarılmış · olduğu bize fabrika tarafından telgrafla : 

Otom.ohil pi yasasını altüst edecek~ şayanı hayret 
bir teceddô.dat olarak bildirilmektedir. 

Plimut Birçok tashihatı havi olmakla beraber son derece güzel bir renk ve karöser;de olarak henüz buraya vürut etmişlerdir. 
66 ~lodeli Kraysler fabrikasının en son icadı olup 6 silindirli ve malumunuz olan metanetile maruftur. 

70 Modeli Ezber cihet tashihatı havi birçok teceddüdatı fenniye iie mücehhez şimdiye kadar mevcut olan 65 modelinin mütekemmilidir. 
77 1\1odeli Son derece müzeyyen ve lüks bir otomobil olup mutasavver bilcümle rahatlığı cami ve keza birçok teceddüdati fenniye ile mücehhez olupşimdiye kadu dünyada hiçbir otomobil fabrikas 

tarafından bu derece güzel bir imalat vücude getır' Jmemiştir. 
Bu sene Kraysler otomobilleri diğer senelerden daha ziyade piyasaya hakim olacakları gibi bilcümle otomobil meraklılarını da hüyret ve telaşa düşürecektir, 
Şimdiye kadar esasen gayet az benzin sarfiyatile maurf olan Kraysler otomobilleriniu bilumnm yeni modelleri benzin sarfiyatı. 

Yeni bir ihtiraın medyunu şükraıi.ı olarak. oldukçadah•·•olacaktır. 
TUrkiyede dahi mevcudu binlere bal'ğ olan Krayslar otomabilleri taraftarları, yeni model Kraysler otomobilleri ilk partisinin vüruduna sabırsızhkla intizar etmektedirler. 
Otomobil mubayaası arzusunda olan zevatı muhteremenin pek az bir müddet sonra vürut decek olan yeni modellerimizi görır zden evvel diğer bir mubayaatta bulunmaları büyük 

hafifmeşrepliktir. 

Kraysler otomobilleri, en m ·· şkülpeseatlerin bile arzularını is' afa kafidir. 
Her kim yeni otomobillerimizin vüruduna intizar eylemek hususunda mutabık olup ta bunlara ait katalok!arı almak arzu ederse lutfen zirde muharrer tiplerden hangisini arzu ediyorsa, diğerl 

rini çizerek pullu bir zarf derununda posta ile göndermelerini rica ederiz. 

Yeni modellerinıizden Pliınut 66, 70, 77 nıodeli 
Kataloklarınızı gönderiniz, oto1nebilleri gösterini~. 
İsim : -~----------------
Adres:~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

Kraysler otomobilleri Türki~1e vekili umumisi: 

- .,.... --•' -
• • kendi acantalar aramaktayıı· 

Ylıksek mlıhendis metebi ı:··na;;;·o;;.~;,·tn~;;··i Adana Belediye 
' muba,raai komı·Q,ronundan· 1 M:~;;:~~t;:~;~:~!un l Riyasetiııden· 

~ · <..)~ • ğ l eJefon Ee}o~lu 247.248-934, g 
Mektep için lüzumu olan dört bin kila yerli şeker aleni münakasaya konulmuştur.Teşrinisaninin 13üncü g 98:> \C ı~ tı.ıııbul 28-12,2'.343 g Adana beledivesi tarafııı<lan irae edilecek arsl 

~~~·şamba günü saat 14 te münakasası yapılacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere müracaatları ! Banka ınuaınclatı 0 üzerirJf' L1tjv. aç · ııi~lıeti şcırtname..:inde gösterile 
ılan olunur. ~ 1 d l 

_ -----------------'----- ve kasalar icarı ~ f\ll\ZBEBA YC tef<·rruatı ile snguk ıava epo arı 1 

Yu•e ksek orman k bo ------------ G&c.e«ı e Cl CCOCOQCöOUHHeee•cıe>~ )t ' 1 miye ( J1 İ011 buz Çll\.arabilecek buz fabrika~ 
me te l ;.~"""°"""~ iıı~a ve te~j·i kapalı zarf usulile münaka~aya kO' 

1 D · h · nuhnuş~ur. . 

ekt. } ·ı enız astanesı 1- J rı ~a ~. t ve tesisat peşin esas uzerine ibate r or ugun aan: o·ış tabı'b'ı o d ] ı i\ , L ıa ,,, 
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e i ccr ctir. llh tt·an it her iı=tihkakraporunu a lP 

~ektehimi~ 1 Teşrinisani 929 tarih.i~de küşat 1 @©l~i ~~ ~n~il ça İn§aat bedc-hrıin tanıaıın· tediye olunur. .. 

edılerek tedrısata lllUbaşeret olunacag)· ılall olunur.,· ı....!:::.y.-.A ... ltı;o-;:;ı----~ 2- 1\1\iııakasa 15 kananuevvc} 929 pazar gülltı 
~ saat an dörtte Adana heJedn~es?11de miiH:§ekkil J3C .. 

Bursa San'atlar mektebı• J~g_gggggggg•g• 888~ •8888888~_g-ı!8jı:J }ediye meclisi tarafından ir.r~ J.rı l'l134 'ağH!d~n talip}~: 
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lerin miınakasa, ınüz.a' l.Jt~ ve ihalat kanu!.ıu ile 0 

.. d.. ı ·· "" . . d ur { spor baptaki şartnaıııt,ler ta~tf atr daires:.ude lıa~ırladıkiat: 
mu ur ugun en: ~ .. .. .. teklifnanıelerini vakti mezkura kadar nıakbuz JJJ" 

Keşif bedeli 996~ira 33 k-uruş olan mektep binasının muhtelif ~ Bugıın çıkaıı 4 U1lClt 1ıuslıasında kabilinde beledive riyasetine tevdi veya irsal eyle .. 
kısıml~rına ait tamirat münakasaya konulmuştur. Ta.lip olanların keşif- lX1 k k k I' z · ,... nıeleri ]azı~dır.. . * 

nameyı görmek ve şeraiti anlamak üzerere mektep ıdaresinc müraca- tx.l gene pe ço l) met f, ya~ı ve 3- Münakasava iştirak eclecekltrir. ehli~·et "t j 
atları ilan olunur ı.,;·ı • l • •ht• d• ·k l b · · k"k · ·· 1. '9 1"'11;3 . ) reSl1n erı ı lVa e l)'Or sı a arını erayı tct ı - yevmı ırnt~ıa 1fa~aon1 a ... 

929 Ha' .rvanaiı ehli\ re I~ Seyyahın hayalimdeki Sporcu ve Ahmet Fetgeri Beyin Spor- sekiz giin evvel göndelrnıe!er~ me::n~ttuı· .. f t , .• ., 
~ ~ I'. 1 da milli propaganda isimli makaleleri bilhassa şayanı dikkattir. 4- Hazırlanmış o an prOJf'. şartnamer.. ;:-ııil · 

ı .• . . . • , e' ı A. . 1 Galatasaray kongresinin yevmi gazetelerde intişar etmiyen münakasa şeraitini ve saır evralo 1311 nıey: !CUİ:l 1" ser ""6' ısı tafsilatını, ~ehrimizde ve Anadoluda yapılan son maçları ve Av· dosya.Jar bf'IPd~~ eden yi~nıi he~ .. :ira ~t:.k~ 1 !J•lll' .l:' 

25 Teşrinievvel 929 Cuma günü Dolmabahçede eski has ahırda !':1~a mküsabakalarını, gene Türk Sporun bu haftaki nuıhasında tedarık öhıuabıhr. ve har ıçt~n ınuı vf'aa : , ' , r e • 
1 k (Xe "'u aca sınız . . ( k 1' .. . . , . 1 i r \ 

açı aca tır. li Bunlardan başka Spor Sineması, şundan bundan, Almanyada liple.rP. bedeli Dlll a t .. ın,, .e rost 1 lie t:ı:• : ııı ~ . .. ... 

• L • .Jf - .. ~.tbol seferberliği, hikaye, Stadyumda Orta Oyunu, karikatör, hertürlü izahat dahi talep vukııı~uda d·Jrhal !ı ı ' JJ 

' naJJrıye~ı~ft ~ . .:88~8~88?58888 8888888888~-.L,· rilir. ·, .J·i 
1Mart929 tarihinden itibaren altı ay müddetle tntbikine Ticaret 5- Muvnkka.t depozito ın ;.kt.arı ı!..'al-tu< ı ~l- l , .. 

Vekaleti celilesince müsaade buyurulan yolcu ücret tarifesinin 1 Ey- Or n1an \ e Aı·azı· müdürlüfrıı'ndcn.· bin lirad~ı·~ :ilıal p t11r:hJ1 d~n )iil arı?'.ı i ir }.d~ta ' alr 
lu 929 tarihinden itibaren altı ay da ha tatbikine müsaade buyuru!- u fında bu :ro i k' ar Le deli ih'1 it' Il .!.L 'i' ~ d '~ <"J .iJC':S. ( 1 

f J 
dtırru v<;;'.a!eti ~.1 uşariileyhanın 7 . 10-929 tarih ve 4572-258-7422 nu- Beyoglunda Tozkoparanda damgalı otuz ade t servi ağacı ikinci lağ ed İ j eCP k 1j ,.. • 
rrı ra· ı t>mirlcr ine a •fen fotanbul Deniz ticareti müdürlüğünden bildi- teşrinin dokuzuncu cumartesi g ünü bilmüzaycde sa~1L,caktır. Taliple· . --. -... - · .- · M nı.ıı 
ri ı e'dz ke}f}et ilan olunur. rin saat onbeşe lndar nr..tzi idaresine müracaatları ilan olunur. lvı.es ul mua ur : }-.sRt a .:ı r 


