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imar Aylbaşu 1 

iKaAM Baydar paşiı B. M. Meclisi 
tramvayı açılıyor 

20 güne kadar 
tramvay işliyor 
Oıklldar • Haydarpafa bM~nyı-

11111 ikınall kvvvel kaıflıeye ırelmlttlr. 
20 i0.ıı IOD• 

ra Oıldldar 
•Haydarpa

•• tranınyı 
ltlemeı}'e 
hat~yacak· 
tır. Hat üze
riııdeld faa
liyete~ dü 
Üıklldu t. 
'•ınvay fir
~etl nıeclld 
idareııladen 
A.•ııl B. bir 
lllıdıaniriai
~. fil İaaba· 
tı \'ermlftin 
-M Üıldl• 
dar-Kıukh 
tr • ..,,,., tir· 
ketinin Hay ··. ·kücitır lıalk tramv•· 
d arp &fa _ ıarı flrketl mildllriı 
Batlar batı FERiDUN BEY 
••bekul lltitNık no:.O.taaından Ha
ydarpaşa ~dlae kadar 4 ldlomet
rodur. 4:S glln zarfında havaların 
fe.zla yağıtlı ve binaenaleyh bir kı
•ıın ameliyabn leraııaa imkıin bul
unınanıaS1na raı}'men ikmal edildi. 
Geriye kalan Üıküdar, Doı}'ancılar, 
Karaca Ahmet kıımı iki kilomet
redir. 

Bunun da 600 metreıinde ray 
f~,, ya b tmlttlr. Baldye•lnl ha
valar 10 ırfin zarfında müHit oldu-
ku taktirde ikmal edeceğimizi lı
ltıet Pata hazretlerine vaat ve 
teahhüt ettik. Her taraftan bu milli 
te4ebbi11 milzaharet ırörllyor. 
. Bilhassa şehremini Muhittin bey 

Üsküdar ve Kadıköyünün inkişafı 
noktai nazarından azami ırayret 
Ve müzaherat ıröıtermektedlr. 

Mecliıi idare reiıi Emin Ali 
hey Üç ırün evvel yapılan ilk tec
!ubede halkın cuşu huruşu bizim 
1Çin en büyük medarı te9ci oldu, 

Dün Başvekil Hazretlerinden 
•alJı~ımız telgraf aynen şudur: . 

w Tepşirinize teşekkür ederım, 
rııuvaffal ı ; · etiuizi tebrik ederim 

t & • ... n .... ı ı. 

Başvekil 
. iSMET 

Din yapılan tecrübeler de çok 
•lluvaffakıyetli O'. i!l uştur. . . 

Yirmi gün sonra kü4at reımını 
Yapacağız,, 

P 4· iral F1eld'in 
bir te~ekkürü 
Geçenlerde limaniınızı ziyaret 

~<l«n hagilıı. Akaenız filoıu kuman
<ıan, aıuıral Fidd cenapları tarafın
dan CIÜ11 vaavde atideki teşekkür 
teı,,. fı ı : t• . a•a ge mı ş ır: 

ls taobul Şehremini ve vali vekili 
Be)efeııdi hazretlerine 

20 Birinci teşrin 929 
B hrisefit ü ıübahrisi 
~ şkurnandanlık kalemi: 

b "Konen El zel et': ,, gemisi İstan
d ulu terketmezden evvel hakkımız
~ ııöıtermiı oldut>Juuz lutıfkar 

h''jkfirperver!ikten ve her sınıf 
h 8 tarafından mazhar olduı}'unıuz 

araretlj hüınü kabulden dolayı ge-
~ek Şr hı m ve ırerck zatı kıralinin 
leu!nandant altında bulunan gemi

n zabitan ve efradı namına te
Şekk~atıntı takdim ederim. 

t 
Guzcl ve tarihi şehrinizi ziyaret 

e tne"" • ,ı · "' otcdeaberi çok arzu eder-
''."· Bu ziyaretin hatıraaı biç ıilin

.ıtnıyecektir. Buradaki müddeti ika
Aet• · · 

1 
•mızı her veçhlle hot ıreçirtııılt 

~ an umumi samimiyet ve doıtluk 
L &tırkası hepimizde layezal bir bia 

"""a ın19tır. 
1'ekrar mlllikl olacağımızı limit 

e~crek memleketinizin ikbal ve H• 

a. eti hakkında en aamlmi temen• 
nıler· · . 
ırcu. ırnızı arzeyler, ihtiramatı mah· 

•a mı takdim ederim efendim. 
Başkum .. ndan 

Amiral 
F. Fleld 

Gazi hazretleri bir 
nutuk irat edecek 

Ankara, 23 - Büyük Millet 
Meclisi 1 tepinisani cuma günü 
öğleden sonra reü vekili tarafın· 
dan açılacak ve ReiJicümhur ha· 
zretleri hükumetin geçen seneki 
faaliyet ve icraatına, önümüzde· 
ki şene itti.haz edilecek tedbirkre 
dair senelik nutkunu irat buyur· 
aoaklardır. Ayni günde divanı 
riyaset intihabı icra edilecektir. 
V aklin gecikmesi ihtimaline me
bni encümenler intihabının erten 
gttnkü içtimaa terkolunması mu· 
AtemeldiT. 

Maarif Vekilim iz 
yarın gidiyor 

Maarif Vek.lll Cemal H11ıu6 Bey 
yann ıebrlmizdeu Ankaraya avdet 
edecektir. 

Amasyada yangın 
Amaıya, 24 [ A. A.] - Ter· 

zi köyünde çıkan bir yangın
da altı ki~i ölmüı ve iki kiti 
yaralanmıştır. 

------
lzmirden i i 
ihracatı nedir? 
lzmir, 24 [A.A.] - Mevıim lp

tldaaından 9lmdiye kadar 20 milyon 
238 bin 923 kilo incir ve 2 milyon 
638 bin 678 kila burde incir 
ırelmit ve bunlardan 16 milyon 
326 bin küsur kilo incir ile 768 bin 
küıilr kilo hurde incir ihracedilmiş
tir. 

Divanı riyaset 
namzetleri 

Ankara 24 - Halk fırkası gru
pu 31 teşrinievvel perşembe günü 

toplanarak divanı riyaset namzetleri
ni tesbit edecektir. Teşrinisaninin 
ilk haftası nihayetinde ismet paşa 
mecliete hükumetin tatil eınaaında
kl faaliyetini, dahili, harici vaziye
ti:ıi izah ile itimat reyi iıtiyecektir. 

IE'fF ~ aı IFı) ©! aı 

Habibullah 
yakalandı. 
Emanullahın bir 
tebrik telgrafı 

Hoskova: 24 [A.A] Beçe· 
Saka ve sabık Mezarı Şe
rif valisi Seyit Htıseyin Na
dir Hana dehalet etmişler· 
dir. Efgan hükümeti yeni
den teessüs etmiştir. Ema
nullah Hanın tehrikine ver
diği cevapta Nadir Han E
manullah devrinin Efgan 
tarihine Altın yazı ile ya
zılacağını ve kendisi tara· 
rafından çizilen yolda ytı
rttyeceğini bildirmiştir. 

Nadir han 
Peıhaver, 24 [A.A]-Afganiıtan

dan ırelen aoıı haberlere göre Ha
bibullah ile bazı tarafları Nadir ha· 
na ana teılimiyet etmişier ve Ki· 
blle fi. elmiılerdir. 

26 Teşrinievvel, Yarından itibaren 

ve 

Yalnız 3 Kuruşa! 
.......... ....,.,.,, .............. 

Doğru haber Güzel gazı 

• 
Halkın gazetesi olan /K DA yarından itibaren, her gün 
8 sayfa çıkmakla beraber, fiatını 3 Kuruşa indiriyor. Gazeteyi 
niçin 3 Kuruşa indirdiğimizi yarınki nushamızda izah edecegiz. 

1....-Bugün kısaca şunu söyleyelim ki bir taraftan fiatı indirirken 
diğer taraftan gazetenin m ünderecatını "Halkın Gazetesi,, 
denecek bir hale getireceğiz. Bütün gayemiz budur. Bu vadin 
sözde kalmadığını okuyucularımız görmekte gecikmiyecektir. 

Yarınki Nüshanıizda : 
• 

3 Kuruşa ikdam 

Kötürüm Vilayetler : Y akup Kadri 

• • Ali Naci 

[Bu .m ·kale Yakup Jr ~dri Beyin Şark '\'ilayetleı · yaptığı son tetkiklerden miilhen· -· 
lçi.udeki çok şayanı dik! ... 1 t fikirler nazarı iu.uara alınmağa değer ehemlliİ) et edir. 

Aç olmayan adam 
Kelepir merakı 

• • 

• • 

Ahmet Haşim 
Yusuf Ziya 

Hikaye, Yeni roman, Miza,- , Şuun 

SJP)©lr Y©lk ! 
Muharriri: Ali NACI 

• 
Vaıroındaın ölt:öbaıreın ,DKIOAM9 D okuyunuz ! 

8 Sayfa 3 Kuruş 



Cuma IKDA M, 

Nazilt7:K:;~~:ı::~;sında [ Şehir Hab~rle~İ ) 
bir tren kazası oldu 1

( Vilayette ) 1(Mahkemede)l(-Müteferrlk) 

Susıgırlıkta 

Son yağmurlarııı 
tahribatı 

~n11d flln Aydın hattında ~I~ f rahinı beyler de vardır. Kaza etra
tren lıaza•ı olmut ve on üç kıtı fında tahkikata batlaıımııtır. 
bıdif IUr~tte Jaral~omj,3tır: . Kaza lktısat VekAletl ziraat mGdlrl 
Kuyucuk ıstaı7onu ıle azıllı ara- umum' · N k' ll' ı t ad~ n 

Mill~t mektepl~ri On musevi~in Ekmek yapıcılar 
talimatnamesı muhakemsı dün toplandılar 

Soa yaj'lnurlana S1ı1aflrhk " 
'nıQlhakabnda vücude retirditi .... 

lar tespit edilmittir. Verilen mall• 
mata naaaraa bllha11a aerl1at .,.,. 
murlar Ye 1ellerden fadaca aGte
eHir olmut birtok ldJylerde top• 
rağa serpilen tohumlardan haJU kal
mamıtbr. 

'k' k'l 151 a ıyt. ıo, z raa m uru 
aaatia. yani nazılbye 1 1 1

• ometre Zühtü ve Jktısat Veklleti hqerat 
mesııfed~ ve yüz oauocu mılde vu- - t h R b le . M . 

EUza Niyei'e i•mlndc bir mu.evi Ekmek yapıcılar cemiyeti yeni 
kızının cenaze merHimil Hna•ıdna aeae lntihabab dOa icra edilml,tir. 

k b 1 t mu e aHııı ecep ey rın anısa-u umuş ur. . . . . . 
y t A ız tahkikata göre ha- ya gıttilderını yumıtbk. Ziraat 

dlse :~ :u~~tie olmuftur: Müdürü Ztıbtü bey ile ba .. rat. 1110-

Millet mektepleri talimatname•ini 
tetkik ve programlannı te1bit ede
cek komiıyon yann Vali vekili Mu
hlddia beJfn riyuetinde içtima ede
cektir. Bu seneki proıraaılara 11hhat 
ve yurt bllgiıile heaap derileri de 
ifhe edilecektir. 

Türklüj'ü tahkir etmekle ma:ı.nunen 1 ·h ı nti a at esnaf naürakiplerinin 
birinci ceza mahkeme.inde muha- huzurunda cereyan etmif ve Halk 
keme edilmekte olan 10 mueevlnln fırkaıı namzetleri ihrua ekseriyet 
dava•ının ~uhakernece aju cezaya ebnitlerdir. Evelki gün saat 6 raddelerinde telı 51111 Recep bey dün ıehnmlze 

Eğirdir'den hareket etmiş olan 9 avd~t e~m'ş!erdir. . d An 
numaralı yelcu katarı; Kuyucuk is- k akıyettın bey r:1a~ısa an • 
taıyonuoa kadar muntazamaıı yolu- arNayakihareket ctmıttir.R b 

d t · ti a 'yettift, Zühtü ve ecep ey. 
Da evaaı e ıaış r. " 

K kta d 1 1 1 ler Maniıada bulundukları muddet uyucu n a yo cu annı a -
d kt A d d ;-, 1 1 zarfında te.sİ• edl!ecek bat çubutu 

ı an ıonra y ına o6 ru yo a - . , 
mata batlamıttır. Fakat Naıilllye fidanlıtı için tetkıkatta buluaımut-
lki uı tr f d i " lar vefidaahtı• yeriaal tHbit et-

IU om e mesa c e, JU yuz i 1 d' 
0 ld i d 1 na t er ır. onuncu mı e t ej"ışm f ve laft\ M . H k- - d 

2
.r:n . . aaııanın oroz oyun e ;;JIV 

orta k11ımdan arabaları blnbirıne d• ü lük fid l ,. . • .. ı- el 
. un m an ı6ın teılıı ·~ -bajlamata mahaua olan :ıeacır ko- rl ı· b' L t b 1 B 

t ve f ı ır ua u unmu,tur. u 
pmuı ur. b · &.: lik d' · 

T b d i l ., . ağ JILım e ılerek fidanlık ya-
rea u 11ra a a f •ta•·Y• ıı•- lacaktı 

diyordu. Makini•t arkuıada olaa pı M ta~~ b b ihtl 
ın Kanın •t çu utu )'•et hidbelılen bihaber yoluna denm b fi 

dl L-d ki b 1 d b••ı u danlıkta yeti,tirilecektlr. e yor, .,_ a ara a ar a - M . 
bot laif a tı a bGtiin aGratile . ~nıHda. pamuk i•t.a•yonu te.U 

tr l .. _Lı .. d. y 1 d edılmıyecektir. Pamuk ıataıyonu ya 
ıa uuup e ıyor ar ı. A d . . . 

'-te .. _ b d klnl•t ba- Y ın ve yahut ta Nazıllıde tHıı 
.. -m u •ıra a ma d'J k . 

_..ı.. 1 . L-t t e ı ece tir. 
tıaı .... a7a çev rınce - ann or a- . 
dan apılmıt oldutunu pmüt ve N~~lyettın bey; ~e,.k AJdın 
derlaal lokomotifi i•top etmlttlr. h•va~ıaınde werek Jz•ır, MaDiM ha-

lttei ta b ıırada bütQa IClra- valiaıade yapmıf oldutu tetkikat 
tile af&ttJ~ d:tru ırltmelrte olan neticeaini lktiı•t VekAletia~ bir 
arabalarla diter arabalar müsademe rapor!~ arzedecek Ye pamuk ıatu
etmltlerdir. yonu ıle asma çubuğu fldanlitı ha-

Mlaa .... Mtlc..tade yolcalar- kkındaki mütaleuını bildirecektir. 
clua oe lf llitl yaralanmıtbr. Bun- Z6htii bey ile telırimiae a•det 
lana 1..-. hafiftir. Yaralananlar eden İktıaat Vekileti Hatarat mü
içinde Ay'- mGddeiu•u•i•i, AJdaıı tüh.tsaı•ı Recep bey de tetkikahna 
hatb &çileci kı•ım mlfettitl Refik devam etmek içiD düo Ayvalığa 
ye Aydın .. tb telıraf müfettitl lb- hareket etmittir. 

Fakirlere yardım 
Geçea ıepe kıtın tiddetini tah

fif etmıll laare fıbr•ya ldhab 
yeriııe para clatıhlmıftı. Fakat bu 
para bOJlk ltir f"Jd• temin etme
mittir• 

Ceml1et1 lteledl:re azaJındaıa 
bazı ..... Wr teı.rir buarlaaıflar. 
Ba takrlr4e •1UDet ~Uınclaa ıtim
clldea ws.• ,.... w111ak üzere 
bir pua tallala eclil•eıhü lıteye
eekm. 

Şelırlmt.leld Hm .u.ın,..t ... 
mutlan ..... fıkaruuıa klmOr 
teni •twıaelE ,..,. ı•1et yerlade 
bir uaal taklbedi1or. Yazın k~mü
rtla en uov s••ınısacla ihtiyae•a iki 
miıll plyaıaclan kBmGr topluyorlar, 
bu ldJmlrCla yansını f aklrlere da
fıbyorlar, yansını da lll•lrla pa· 
halaadıtt zaman piyuara çıkan
yorlar. Satılan k8mlrt• fazla be
deli Ye meccanea datttılan kömtlr 
bedavadan temin edllt19r. 

Bu ıuretle cemaat kaluıadaıa 
klSmGr tevzil için hiç l»lr fedalıb
lak yapmata hacet kalmıyor. 

Emanet, vakit ııeciktitl için, 
ha aeae bu uaulü tatbik edeaıiye
cektir. Ancak ııelecek sene için 
ılnGmGzdeld ilkbahardan itibaren 
kömGr aatıa almak içi• munzam" 
tahılaat l•temektedlr. 

a:abıta romanu 23 

An nanın 
conayetn 

Yazan: S&.OT 
..ımith ıakin •eaile : 
- Sizin de beni ald4tııııt olm

anızdan bir ualık tlN"e•ir aibl 
oldum, dedi. Siz de biiıbütün inıi
lizuri olmıyaa bir fey var. Fakat 
•izde aynı &•1Na .. • •tYrl 11..
bili tarif bir bal -.:r.dlm ki bunu 
yuz' de bir kıt' ada Wzmet etaı••lt 
ı iç bi. kimıede bulaaq kabil .,,,. 
ğ.1 .. i. Sahi, bu ıene • Glaıat 11 ler 
ıııı kazanacak, " Y ankee " 9" 1111 

- Zannederaem " Yonkeeler " 
!:z ~nyanı bayretıdqis. 8ue • W 
1 .a mm neticesini anlamak için ırene 
bir ·~~rikan gazete•i aldım • Ben 

lnııilte..,de de>fdum am1AJ Amerika
da büyüdüm, harp üzerine allih ~
tına alındım. Ailemin bütün erka-
Jeri harpte öldil, yahm be• kaldım. 

Bunun üzerine Smlth Berenice'ia 
f8nderdiji fotoırafı zabite ıöıterdl. 
t~akat reaim okaQı fena çilqpaftı 
ld Roberaon fotopafı kina•r• ben
zetemedi, •onra t.lefonu alıp mua 
vini ile konuttu• 

Dah• cevap al•ıdaD Smlth'e 
•ordu: 

Nümune hapishane8İ 
Adliye vekaletinin bu seneki 

1110hi111 faaliyetlerinden biri de ha-
piahanelerimizin ı•lahı olacakbr. 
Eakitehlrde inta•ı karu altuıa aJı-
nan birinci nıınt•ka ntlmuae ha
plıhaneai iki milyon liraya mal 
olacaktır. Veklletla tuaYYUrabaa 
llaZU•D burası yeni ceza ka.uau-

m uzua ihti7acatına tama•.. nau
tabık bir ıurette en modern teal-

aah ibtin edecektir. Fakat bapia
laanelerimize aaıl arzu edileD latf-

.ııuaı verecek yeni huırlanmakta 
olan talimatnamedlr. 

Bu talimatname Sakıoaya haplı
haaeler talimatııaneainln •JDen tu. 
cilmesi olup mahpu.ıann ı•lahı 

n•fa eylemelerini temla ecleeelc bir 
çok incelikleri ihtiva etmektedir. 
Yeni talinıabn tatbikine imkin ve
reeek ıurette numune hapiıhau. 

lerlııin taaddildO memleketi•iaa 
müAim dertlerinden bi.rial tqkU 
eden bu meaeleyi balletmit bulu

n caktır. Eakiıebir pümune hapla

haneıi ikmal edilince h•piahaaelır
deki bütün azılı caniler buraya nakl 

olunacaktır. Yıeni ceza kanunumu
zun hapsı münferit buauıundaki 

abklau liyiklle tAfbik edileeektir. 

- Bu zabit harp içinde orduda 
hlzanet etmitmi? 

- Zaıınadenem 1916 da hizmet 
etmi4. 

- Harpte 61müt mü? 
- Bilmiyorum. 

Zabit muavinine •arih emirler 
verdi. Adreaini verclitl bir fotoı
rafjıya iki küçiik zabit wönderip, 
hatp esnasında Goldetrean HaHa 
Muhafız kıt'Hında .... met et.it 
bütOn zabitlerin fotorraflartndan 
birer kopyesini verme.ini foto..,af
sıdan bllvaııta rica etti. 

Küçük zabitler bu fotorraflar 
çıkanldıkça bir tarafUıı oteh ıe
tireceklerdi. 

Millblm RobertlOaı t.lefonu 
7erine koyduktan sonra: 

- ika foto.rafçılu harp esna
ııada Manı denizini ıeçeq bütüa 
aaWtleria rHmini çıkarmıtbr, dedi. 
Resimler getirilinreye kadar ıiıe 
laqb bir hizmette buluaal»ilir mi
Ji•., Sızla içia f ayd•h olabile .. k 
hiç bir feyi ihmal etmemek üzere 
mafevklmden emir aldım. 

lıeitla ....... , 
- Size bu emri kim vereli ? 
- Miralay. 
- Miralay niçin benimle alika-

dar oluyor? 
Zabit hayretle: 
-Bilmiyorum, dedi. Sizin malO

matıniz yok mu? 

qefterdah k ) 
stihlik vergisi 

Aldıtı mız malOmata rBre f.tth
lik vera-iıiaia tarzı tabail n tarhı 
haılranclaa ltll»aren detl,eeektlr. 
Bu hu.us için maliye vekaJeti bir 
kanun liyih&11 bazırlamıttır. Li)iha 
yaluacla meclise 1evkedilecektlr. 
Bu lAylhaya nazaran l•tihllk ver
giıi yeni 1enei maliye batından iti
baren mGeHeaabn ha•ılatı aaflye
Jert tlıerbadea detU. mGeHeaeaia 
İflal ettiği binanın kıymeti aıliye1l 
üaerladen tarbedllecektir. Bu ıuret• 
le aleHeaabn defterleri, yahut bl
letlerl ikide birde kontroldan kur
tulacaldardır. 

Bat papazın mirası 
O.tenlerde •efat edea lııat ,.. 

pasın variıi çıkmadıtı takdirde lca
nua aueibince eıalild 1Dahl0l aclcle
dilecektlr. Bu itle •etrul olan da
ire bu huıuata tahkikata baılamıf
tır. Müteveffaaaa ltir vuili ~·kar .. 
emlild Yeraset nrglaine tabi adde
dllecektlf. 

Bir muhtelis 
6000 Ura lhtilia ettljiıadea afır 

ceza mükemesince 3 ay hapu 
mahkG111 edllea albaea ..,,..,. tall
ıll memuru Ahmet Muhtar efendi 
hakkınd.ıd karar 1Dahkemei tenayi• 
zce Dakaedllmlıtlr. Ahmet M1ıhtar 
efeadlala aGddetl mahkGmiyetl 5 

nakline karar verflmi' ve evrakı dava Ekm~k yapıcılar cemiyeti aza.ı 
bunun için müddeiumumiliğe ıön- elyom 4,000 e baliğ olmuı bulun-
deriJmittl • maktadır. 

Müddeiumumilik bu evrakı bir 
taraftan atır ceza mahkemeıine Ekmek yapıcılar cemiyetinin ya-

pacatı itler ara•ında en uıühim 
ıevketmekteyken birinci ceu mGd- meaai •aatlerinin aekiz üzcriııdeaa 
deiumumlliğl kendi mahkemt:ıine te.bitidlr. 
•erdiği bu karan temyiz eylemlttlr. 

Bu tenaJlz üzerine birinci ceza Yangın tulumbaları 
nıahkemelbain karan temyiz mah- Ril•umat idaresi gümrüklere 
kemesince tetkik edilme•l icap ey- yangın için birer tulumba g8nder
fe•ektedlr. mittir. Diln anadoluya 70 tulumba 

Halbuki yanlıthkl~ evrak ajır ıevkedilmiıtir. 
ceaa mahkemesine ıevkedilmiıtir. Telgraf makinesi 
Dan bu cihet anlatılmıı Ye evvel 
eblirde evrakın temyiz mahkeme.i
ne ıevki kararwir olmuttur. 

T ariadaki cinayet 
Geçenlerde Biiyiikdere üzerinde 

bir çilek tarla11nda cinayet olmut ve 
Rizeli Hızır iıminde biri kaf aıından 
de1nlrle vurulmak ıuretlle öldilrGl
llllttO. 

Bu cfaayetin faili olmak Gzere 
yakalanan rene Rizeli Alialn muha
kemesine dOn atır ceza mahkeme
ılnde deYam edllmlftlr. 

DünkG muhakemede S.yotlu 
jandarma Bölilk ve Takım kuman
dulan, Bölük katibi, Derbend jan
darma kuakol kumandanı p.lait ıı
fatlle dialendiler. 

Bualar, katilin, maktul Hızın 
vaktile biraderinin öliimfine •e
beblyet nrdltinden dolayı hi•ıl 
olan kin aetlcealnde ılldlnlGtGnü 
ikrar ettitinl birer birer ı6yledUer. 

Kambiyo borsası maliye vekile
tife daha ııkı muhabere etmek için 
borsa dahilinde bir telıraf makiaHi 
buluııd11rmata karar vermiıtir. Bu. 
DUQ için ınaliye ve dahiliye veki
letleriain müsaadeai iateoecektir. 

Zirai kredi kooperatiti 
Ziraat bankuınıa ıirai kredi 

kooperatifleri yapacatı yaıılrnııb. 
Bunun için bir heyet Karadeııiı ıa
blllerinde tetkikat yapmaktadır. 

Heyyette ba11kanıa hqlcuk mü. 
9a'Yirl Mazhar, kooperatifler "fi 
Adnan beyler bulunmaktadır. He
yet Trabzondan Giresoaa geçanit
tir, fittiti yerde zirai kooperatifle
ri• ae ıuretle teşkil edileceğini 
tetkik etmektedir. . 

Polis kongresi 

teıaeye iblat edilmittlr• 

CEmanette 
Nuri Bey 

) 
ltelı iter, bidiıeyl temamen in

kar eden katile, bu tahitlere kartı 
ae dlyecejini 10rduk~ Ali aı.dUeyi 
ldllliren lnklr etmekterdL Yealclen 

Emaaete alt bazı •eaeleler hak
kıada takibatta bwUUtak here 

Parlıte inikat edecek polla ko11-
•reaiae bükuaıetimiı namına i9tir•k 
edectk heyet 7akında tehrlmlıden 
hareket edecektir. Poli• müdOrn 
Şerif bey de heyete lttlrak ede
cektir. 

Heyet teıriniaanhaia 20 linde 
Püiıte buluaacakbr. 

Ankaraya widen e•aaet muhaae
beciıi Nur Bey diba 9ehriqalze avdet 
etmiftir. 

Kar temizleme makinesi 
Emanet tarafından Avrupara ıri· 

pariş edilen kar temizleme maki
nesi yakında şehrimize aelecektir. 

Şark demiryollan tlrketi tara
fından C'elbine teveaıül edilea ma
ldae de yakında ıelecektir. 

Bar nedir? 
Şehremaneti, ıuiaoludan ayn, 

barlanlM da ayn miktarda bde
dlre rG•111nu alıyor. Bu •e,,Uula 
tahılllne memur olanlardan çoj'u 
bar ile •azlao, meyhane, ltiralıue 
aibl 7erlerl tefrik ve tayin edeme
mftler, •• tereddüde dütmütlerdir. 

Emanet makamı, barla gazino 
•• meyhane farkını mG,ktllita 
utrayaalua izah etmittir. Emane
tl11 tarifin• aöre içinde kadın 
mOıtalıdemin bulunan ve kadaııla 
dq, .0U... 7erler biardar. 

S•lth batını ..Uadı: 
- Bu otelde bulundatumu aaaıl 

Jı.ber aldıaıı? 
- Belli ltath otelleria laıma 

azamına ~lefon ettim. 
s..ıttı: 
- Ha.. dedi. Bilmek lat editlm 

cı, ıey Yar. TlıcHDIOD iımindeld l»a 
adamın buraya ıelmeıi haberlerin 
bir yerden barice twenula 
ettljial iıbat ediyor. 

Emrin nereden •erlldltinl Ye 
ılze vaııl olmadan evel kimler va
lllNa U. tebUt ..Wltw baaa 161-
Uyeblllr miıiniz ? Saniyen, lize rea-
alal ,..terditl• uWti9 U.bal •• 
al.UU.S lpe11111ek tat11onaa. 

Bir mllddet nauhtellf mentslara 
dair konuttulu, Smlth ı8z0 mem
leketteki bntıklıldara ıetirdi. U
•w•I ..._. tehUk... aeveut olup 
olmadıtı. ıordu. 

Jtoltertaon: 
- Orduda ldaıeye mn1ınlret 

verilmlfor, tiedi. 
- Şayet ihtllll çıkarsa kıtaat 

ıadık kalırlar mı? 

iki fllh1din cotlrl l~ muhü•'llle 
te'-,ıı ecllldl. 

Ltikı vapurlar 
Vebaya bula9ık limana utra

dıjuıdaD dolayı, Rıbbaa yaaaqb
nlmayıp, açıkta, ıamandıra'ya bat
lanuık naecburlye tinde kalan aef a
iadea, lçlade veHitt ııhhi1eıi ile 
re1111i tabipleri b1ıluaup latanbul 
ve bmir tarikile, Manilya - lıken
derlye, Köıtence - hkenderiye, Tir-
1eıte • lata.bul ribi hatluda mun
tasaa ve muayyen ıefer yapan. 
LülP ve Senlal Marltlal Rumen, 
Loyt Trieıtloa, Hldivlliy ve ıaalr 
ku•PUJalara alt LGka poata va
purlanaua, ae:ı.aretl •ıhblyelİ altıada, 
ıe111lnl her tarafı elektrik zlya
ıile kunetll tenvir edilmit olmak 
ve uuıvııaJara batlı halatlara ma-
10111 ve ınuayyen eb'atta Hacizler 
koaulmuı bulunmak .. rtlarile ge
celeri dalal çalıtmalanna mii•aade 
edllmitttr. 

Detektif; 

- Erkence yemek yiyelim, de-
dl. Sonra biri mGddet uyuruz. Fır· 
aat b\lldukça uyumak çok iyi bir 
ıeydlr. 

Poliı mGdüriyeti memuru •enit 
bir tebe11ümle gülümıiyerek: 

- Miiaadenizle tunu •Öyliyeyim 
ld ıiz olur olmaz adamlardan de
tlblniz efeıull•I dedi. 

MGlbıın Robertıon akıama 
cloj'ru tekrar ıeldı. Smith ıözlerinl 
utuıturarak doj'ruldu; lirown da 
derhal YakabtJ• takip koridocla 
aabet beklemek G.aere çılda. 

Zabit sordu: 
- Baıea lalç ,tyiamlyeoek •i· 

.ıa1&? 
- Giyinmekte bir fayd• •5rflr. 

ıe111 aiyinecetlm. zabıt bir iıkem
Jeye ptıuııp telefonu eliae aldı, ote
lin ltanaı iatedi. • Ne llterıiniz? • 
demek 11ter ıibl Smith'in yzGne 
ltaktı • 

Detektif batı ile naenfi i .. ,.t 
verdi. Robert•on bir •odaiı viıkl 
ıımarladı. Detektif. 

- E? .. DeclL Ne ... ber? 
- Oldukça iyi habe,Jerim YU. 

Et sarfiyah 
Son Gç ay zarfında mezbahada 

18203 erkek, 4301 dltl karaman, 
25945 erkek, 5994 eliti datlıç, 3313 
erkek, 4350 dişi kıvırcık, 303 erkek 
169 dlti keçi, 90532 kuzu, 221 otlak 
4244 yerli, 1548 ecnebi öküz, 651 
yeril, 80 ecneb~ inek, 240 erkek, 
366 diti manda, lSS dana, 206 ma. 
nda, 155 dana, 206 malak, 1 deve 
149 erkek, 89 difi domuı keıiladt
tlr. Bu müddet zarfında bakarattan 
1206, aınamdan 8607, ahta ile 28 
8k0z, 61 kuzu, 5 inek, 2 dana 
47 koyun, 2 manda imha edilmiştir. 

Ceza gören esuaf 
Gene Oç ay aarfında "2469" ka

ıap, "595., balıkçı "379., tavultçu, 
"747,, aakatçı, "113,, •ütçO, 29 ••· 
kembecl, dnkkanı ile 576 ahırcia 

teftiıatı baytarjye yapılmıtı 64 ka
aap, 1 aakatçı, 1 bahkçı, 9 tavukçu 
cezalandırılmıtbr. 

mndflril de Harbiye nazınndan emir 
almıf. Sonra bazı malumat daha 
aldım, fakat pek sarih detil; bir 
tayia dolaııyor. Ben de onu ltitti
tiğim gibi •İze tekrar ediyorum. 
Göya, •abık Hindistan naibi kırali
lerinden biri, teşkilatı h .. nyeye 
menıup eıki bir memur tarahndaa 
telefona çatınlmıf. Gene aynı ta· 
yiaya nazaran, naibi kırall de biitün 
nazırlan telefonla uykudan uyandı
rıp New - Y orldu Mııtır Aurele Sm
ith" Londrada bulundutunu laal>er 
vermlf. 

Smith ıakin bir taYUrla ı 
- Ya ! dedi. Ben de öyle bir 

fe)' oldutunu zannediyordum. Bu 
teralt dairHlnde haberlerin harice 
terettuh etmulae hayret eclU111e ... 
Siı ıpefhul x.a.ttin kim oltlutunıa 
ötreıaebildiniz mi? __ _. 

- Yi\zbqı George Leoaara 

Yayla çayır köyünde Ye çarlü 
dereıi Oıerrinde ilci dejirmeal •aw 
götGr111f, GOrecede 15-16 hane aular 
altında kalarak köylülerin yiyecek 
zabireai faJ11.11mıt ve teJef ofm11tt:Jr. 

Su•ı j'ırhtın dit er köylerindeki 
baHrat berve~hiaticlirı 

Kocapınarda 300 Jdle eldlmlt 
tohum telef olmu,tur. 

Karakayde 250 kile ~kllmit to• 
hum vo kıtlık zahire •• Aaaalar 
sular altırıda kalarak mahvolmuı 
canıi odaıı ve ba.u nJere ıular ti· 
rerek •'1• ve aahireleri ıalaba11tu. 
Köy muhtarına ait 3 yqında dl.,.. 
yi seller ıötOrmOttilr. 

Balıkeılr - Su11t11lılc bea IMtb 
lzerinde bulunan S45jilt V•JI" 111-
yünde İbrahim beyin çlftlitfa' Mllw 
ba .... alc '200 lllle b~ay, ••••• .,. 
otlan ıular 11latıaıt •• ıellerle rft· 
mittir. Çiftlikten 150 ldlmeı haf
vaaı bu meyanda aaahvolmuıtur. 

Korucu olukta 150 kile ekllmlf 
tohumlan seller klmilea 26tllr•Gf· 
tür. Eıa1en bu kl1 P•k f.W,. ol· 
rnalda tenaelll açbta ıınaltkbadurlu 
Bltiba bu lclrlerde lelaülauat la• 
ıaaca aaylat yoktur. BuauDla IMre
ber vaılyet çok ciddi olup kiJll. 
ler i ... lerlal bile tomJa ede••••· 
t• hAtlamıtlardır. Bu klylerha et... 
hal: yardımına ko~ulmazsa "* fe. 
ci bir vadyet hbıl olacakbr, 

Suagırlık beleciiyui kaz ...... 
tealaatını tamir ettirmej'e ı,.9lamak 
Gzeredir. 

Balılı:eılr - Suııtırlılı fHetl tlae. 
rinde kiremit ocağ'ı civarı•da yıka .. 
lmıt olan köprü Nafıaca t..ır edi. 
lmektedir. Sultan PJl1Uldaki kip.. 
rii kiıaiJen yıkd••tbr. Mu .. kkat 
bir köprü yapılmaktadır. 

Hastalar geri . 
~ evrıımıyece1'. 

Hasta çokluj'u ka11ıaında haı
tanelerde yer kalmadığ'ındaa bah
setmittik. Bu vaziyetia daha uıaa 
müddet devamı dotpQ •irilaailyor. 
Emaa1:t, aj'tw h..talann belaem .... 
hal hastaneye kabul edibnelerbü. 
di~erlerinin de ayakta tedavi edile
rek mGmkOn oldutu kadar balam
,ızlıktan kurtanlmalaruu bilclir
naittir. 

Kıbrıstan gelenlere 
1 Haıiran 927 tarihinde, Harlei

ye Veklletinee Hıa edilmit olu 
Kıbns Türk Şehbenderliti, bilahare 
tekrar ihdas edilerek 928 Temmu .. 

zundan itibar~n lamaka kaqbuında 
ifayivuifeye hatladığı cihetle, dofru· 
ca Türkiyeye i'elmek üzere meak6r 
Larnaka limanına uğrayan ıofalaill 
buradaki Tilrk Kon.oloalutuna Sıh
hat patentelerini vize ettirmeleri 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekA
Ieti celilesinin emirleri mulrtaza~ 
aınadn oldutu tebliğ olunur. 

fakat bu ıoq derece mahremdir. 
Şayet anneal işi de çok oha 

kederinden muhakkak auır. 
Snaith pijanıaıının dütmelerlal 

ç~zmete bqhyarak: 
- H~r halde b~ıı •öylememl 
Dedi. 
- Efrat ve7a Hbitandan ltirl 

divanı harp kararile kqrıuqa eli• 
zllecelı oluna kanıını bacalettw 
kurtarmak içiD ı;;icıllinde l~P ola .. 
rak _ıöıterilir. 

Yisbat• Ro11eweU hllcuıq eı.-· 
tmd• k•t'uı baıınd• ltulunmJchl' 
için idama mahkGm olmu• O f&• 
•AD dc:illine ıaip oWutıa ~14e
clU111it- Sonra 1ao.._ ve aa..,.wı 
laClcumu takip ... kantık.I~ 
eınuında, Net_ utua yakıa ~ 
bir garajda lft'1~tea "eJaret al• 
bncia tutul•"• 8'a ıııtıdı ~ 
bir obüı i•abet etıni.f i gaahpu..., 
da, ıaöbetçileı de i'ttriıa•P GhP11tl-'• 
Yahııı ııar.Ja IAl•ad& ,de• Ula· 
kely: i•ıııicıde bi• ç'vu, kurıtı•••• 

Snıith merakla •ordu; 
- Bu çavuf hile:. bayatta 1111? 

- Evet. 1 ekaO~ ... ,. abyor 
Roberbon filltlmıecll: lnı tebeı

ıOmü çok lnrlllzvari idi. l4üıaade 
alıp 'tti. 

"-inız kalan Smith tame..ııe 
ıotuyan janbonlu yumurtuıaaa bpq, 
telefonu açıp iki tepıi y~mek ısmar. 
ıadı. Sonra Brovnu odaya çaıırdı; 
adam derhal ıeidi. 1 

Evveli. bilditinlz ıibi ı,.. mıralay
da• emir aldım. Oda •uamelib 
Mtİ1• müdüründen emir almlf. 

- Bu zat yiıkıek riitbeli ume
radan, detil mi? 

C•tlabert RoH .. vell ia111la4e ~if q., 
bit. 19l6 ııenetl ,Q111an9da liolUa
de evveli ıaip olar•" JÖ•terilmif, 
•oııra hemen tnrihte bir obil• lnfl
llkında parçalaıı•lf oldutu IJ.7de. 
dUmif. Zabitin an,ae•iııden batka 
akrabası yo1'•u• 41t1atlfi d, lıili 
Folkatone'da oturuyormuf. 

Smlth yerinden kalkarak: 
- Şimdi tiyinmem içlıa bir H• 

b•P varl dedi. 
Roberhton ıl:lıüne devamla: 

•• Uverpoold .. l>Jr b,,.~.6 ••';t• 
•ttıyor. T~hat cJe.ıl ,..r,· O~ h• ta 
evvel alu:" kal~D .. c1 .. •• biri 
~ür•c•a• .-t••• ,;, n Yuıbat· Ro• 
•tıwel• ha 'it"' r o• '6•1ilm•• • lJtld .. 
14)Dta Bl•k~i~ ça•UfU aöraıek lfla 
Liverpoooa a-ıtmıfl 

- Jtııacraldır. Mua .ıeiib zatiye - .d.r ıe, dah<.. oiıoıadım, dedi. 



An karada 

Gazimizin 
2iyaretleri 
Ankara, 24 [A.A.) - Rel-

ılettmh6r hazretleri bugftn 
6iieclen 10Dra Akköprft yo· 
hlladaki Salahattin Refik Ley 
t.hrlkaıına giderek bütün te
•ieatı, Atelyeleri, Depo ve bü
roları tetkik buyurmuşlur ve 
~karada vllcfida getirile• bu 
cıdden kıymetli eserden mem
ll1Qa kalarak beyana takdirat 
et.ıııerdir. 

Bu fabrika ıon zamanlarda 
lbıa.t velı bankalarının tekmil 
tealaatını yapmıttlr. Gazi haz
l'etlert hillhara Anadolu Ajan· 
11 Y~ Hakimiyeti milliye ga· 
"eteai ldarehaneıini teırif hu-
1'1r•uılardır. 

• •• 
....... ., 24 [A.AJ - Reiıi· 

'har Gazi Mustafa Kemal 
ı-.;etleri bu aktam saat 00 

~ ellide Hakimiyetimilliye 
~ ajanı idarehanesine teşrif 
.._hrmuılardır. Müşarünil
leita bir müddet istirahatten 
'°llra gazetenin matbaasını , 
Ye1a1 makineyi teftiş ve mu· 
~~ısıalarındıın iz~hat almış
~. Gazi hazretleri on do
~~ellide idarehaneden mn
'q'•k.at bu) w-muşiardır • 

Gazi Orta Muallim 
mektebi 

1. Anıt.., 22 - Gazi Orta Mual
!111 P.tektebınin teşr'n!uııi bidaye
tiıade açılması mukarrcnt:r. Maarif 
ttliiateşarı Kemal Za'm lıe)le mek
~Pler müzesi müdürü İım<lil Hak
-..~ey, Avrupada mubayaata de-
- etm9Mte~arıer. Metuet>ıo bu 

•••eki ınevcudu 150 talebedir. 

~llkarada cünı l1 u-
. riyet bayramı 

I' Al.kara 24 - Cümhuriyet bay
ıı'rtaı Y•l{l~fuğından Ar.kara kala
'1.lda,tı. Reımi geçit için medlı 
~ddeainde tribünler yapılıyor. 

İstihsal i ~ ogramı 
tlı. .\aakua 24 - lktı.at vekile
'll te lllnu.;.i şekilde yeni bir istıb. 

Proıramı hazırlanmaktadır. 

lsınet paia vapuru 
~ .\ıık.,_, 24 - Y elkenei zade
~ la•et paşa vapurunun ecnehi
''-ct. '-llauuaa heyeti vekiiece mil· 

eclllaılştlr. 

Çıftçile.-re-to-hunıluk 
"-Gtt.A.ıalcara, 24 - İktaı;at vekaleti 
)~A tahumluk tevzii için faali
b.~7 hulunuyor. Bu husuıta ziraat 
......... •ldOr ile temaatadır. 

Daonzhklnr 
~ara, 22 (Hususi] - MAc•
~ .. da•ızlık koyun mubayasına 
1\11 •laa baytar umum! mDdDrü 
~, . lba. laey idare1indeki heyet, 
tiıa~f~ lııitiditini iktısat vekile-

D"'!~·Jtir. aa, "-JllılfJar ... memJeketimiıe 
ııı.,,trllnıiftir.Bu damızhklann tevıi 
"' 0 ll Karac• bey harHı olacak; 
d'tll'• .. aa ic•p eden mphallere gön-
ıa1, ;celde•cUr.Bunlardan bir kısmı
llle1ı ~~Lalova fiftHiiııe ıöpderil -l' .... temeldir. 

't:!!atçıların temizliği 
"'lfat • 24 lA.A] - Belediye ta
llıalll -elealala yıkanmalarını te
t"-i~ '9lr laamam iataaına karar ,ur. 

İznıirde bayram 
ıa,;:_ır, 24 (A. A.) - Cümburiyet 
"'tile 1 aktalllı Vlliyet konağında 
lıııa-.:!' dbalo lçbJ iatihzaratta bu-

a ır. 

leni bir hükumet 

0 konağı 
1',~ d~anlt 22 - Kaymakamımız 
1'l11ll eyin tet"bbGail ile yeni ve 
••taa b:'i bir hükilmet binaaı inta
'dileıı il anmıttar. Bina pa k itlilıaz 
1'ltltt 111-1ıalli.n karşısında inta edil
''bı~ . ._ alb ay zarfında ikmal olu .. 

--tır. 

anr dalhal 

"Ditman,,a 
ne oldu? 

Londra, 23 [A. A.) - Loadra
ya ritmek ilzre dGa TenS•dea ha
reket eden Aaıerlkah Ko•ba)' Dl· 
teman ın taeyareaiaL. beklemek 
için İrJand nın cenubi ve farp H· 

hiJlerinde bir çok halk birikaıittlr. 
lrlanda aahlllerinln, ~arh ve cenup 
kısımlannda ve aç1klannda han 
feraitl bu aabah gayet rüzel idi. 
Fakat atleye doğru rü:ııinn tidde
ti artmıf, g8k yüzü bulutlarla Ör· 

tDlmüf ve 'iddetli bir rarp rG.zgarı 
eameğe batlamıttır. Biraz son?a 
etrafı 'r sis tabakası kaplamı4br. 

Maamafıh, Diteınan'ın receleyin 
gelmesi ihtimaline mebnl Kroydon 
tayyare karargihında lazım relen 
hazırlıklarda bulunmuftur. 

··----
Çin tayyareleri 

Moıkova, 23 (A.A) -T•• Ajanaı 
bildiriyor: Çita tehrinden lt'ar olun· 
duguna nazaren bir takı• Çin tay
yareleri, Rua hududu boyonca uçuı· 
lar yapmaktadır.· Beyaz ruılar tara
fından aevk ve idare edilwn 12 Çin 
bombardıman tayyaresi Mançuriye 
gelmittir• 

Kralıça Vatikanda 
Londra, 24 [A.A] - ftalya kra

lıçasının ıelecek ay zarhaba Papayı 
resmen ziyaret edeceti haber YC• 

tiimektedir. 

.Zeppelin'in 
scyahatı 

Parla, 23 [A.AJ - Zeppelin ba
lonu, ıaat 13/45 geçe Llyon körfezi 
ilı:erlnde ve saat 15/30 da Barcelon 
tehri Uatünde uçmuıtur. Balonda 
her şey yolunda gitmektedir. 

İspanya kralı hasta 
Hendey, 23 [A.A.] - Sevilden 

~elen bazı hal>erlere nasar- l•pan
ya kralının şiddetli bir nezleye tu-
tulmuş olduğu bildiriliyor. 

Gene bir mes' ele 
Tokyo, 23 [A. A.J - Harbinden 

bildiriliyor : Çin zal:nta11 Sovyet 
konsoloahaneainde dört saat tahar
rlyatta bulunmut ve bina dahilinde 
bulunan üç Ruau tevkif etmittir. 
Çinliler tarafından neıredilen bir 
tebliğde komUnlatlerin Harbinde 
karışıklıklar çıkarmak Diyetinde ol
duklanna ve Rus konıoloıhaneainia 
q .. oıbareke ittihaz etmek iatedllde
rine dair Çia zabıtaaına verilen ma
lümat üzerine bu taharriyata lüzum 
görüldüğü kaydedilmiştir. Taharri
blttikten ıonra 18 Ruı daha tevkif 
edilmiştir. Sovyet konaolosunua ml
f arekatinden aoara biaa kapatıln"f 
ve Almarıya konıoloıuııiln himayeai 
altına verilmiştir. 

Hooverin nutku 
Loui•ville, 24 [A.A.] - Bu ak

t•m burada bir nutuk ı8yllyen M. 
Hoover, başlıca gayelerinden biri
nin iıka ameliyesine yarayacak 
k .. nallar vücuda getirmek için ne
hir ve göllerden latifade etmek ol
duğunu beyan etmittfr. Bu prugram 
senevi yirmi miliyon fazla maaraf 
ihtiyarını iıtilzam edecektir. M. 
Hoover, bu paranın bir harp kemi
ıi fiyatının yarısı olduğunu ılSyle
ıniş ve deniz tealihatının tehdidi 
konferansı neticeıinda Amerika 
bahri inşaat maaarifinde taıarruf 
yapnıata muvaffak olacak olur1a 
kılıçlann saban demirine tahavvül 
ettijiain görülecetiai ve J>unun cok 
bot bit ınanzara te9kil e4octJiDin 
muhakkak bulundutunu llive et
miştir. 

Komiteciler 
Sofya, 23 [A. A] - Lac ıazete

• b k harbiye mektebi mGdilrG 
ıı aa ı , . 

. 1 Damyan V alcef in harbıyel 
mıra ay . 
saeıaretine hitaben açık bar •eJalu., 
lnuıu netretQJektedir. ~ alcef ••k: 
tubunda kendisinin aldüreceğiııe daır 
•on g(lnlerde mOteaddlt mektuplar 
aldıjlnı ve ayın virıni birinde har
biye -.ez~etlae aıeaıup kayıpabm 
Porkof ile diter bir fabııa ik•••t· 
ıihının etr;ıfında dolatbklarHu 
bildirmekiedir. Kaymakam Prokof 
aleyhine yapılu bu hücum ve itti• 
haıııdan dolayı Valoef ale7~•• ika• 
mel dava etmittir. 

Fransacna 

istifadan 
sonra 

Panı, 23 [A.AJ - Siyasi maha
fil, vazl1eti ıoa derece karıtık gar
mektedir. Yarın Reimı te açılacak 
olaa radikal konıreal, ilk karar de
ğiftirilmediti takdirde pazara kadar 
devam edeceğinden bu kanııklık 
birkat daha artmaktadır • Bir çok 
mahafilde mecliain M • 8rlaııd ın 
Lahey de takip ettiti siyaseti mu
ah.ze eylediti , Marin grupunun 
ha•eket tar&ı•ın buna şahit oldu
tunu beyan etmekte, diğer bir kııı:n 
ise aleyhte rey vermiş olan radi • 
kaller ile ıoayalilitlerin M. Briand ıa 
harici aiyaaetlae taraftar bulun
duklanaı kaydeylemektedlr • 

Her halde vu=yetteld •ar~t 
nazarı dikkati celbetınek ve daha 
bir ıu evvel Karkaaoııda saylediji 
bir nutukta M. Blum un hükftmete 
taraftar ekseriyette bir detitikllk 
vukuunu muhtemel ıörmeditini taı
f'ih etmit olduğu hahrlatmaktadır. 

Bir çok gazeteler, M. Briand ın 
deruhte etrnit olduğu vazifenin 
muvakkat mahiyetini hatırlatarak 
meclis üzerinde kendi lehine bir 
teair yapmata çahfbjına dikkati 
celbetıaektedir. 

Reia ci mlıur M. Doumerpe, mü-
f& verderiae batlamıf, iyan ve 
meb'uaan aıediılerile iyan maliye 
eacilmeııal, meb'usan maliye endl
nieal ve meclisteki muhtelif grup
ların reiıl•rial kabul etmittir• 
Meb'usaa meclisi reiei Eliıa sara
yıncılan aynhrken buhranın u.ıun 

liÜrecetlni, kolaylıkla halledilmiye• 
cef(irıi çünkü vaziyetin fevkalade 
karanlık ye mulak oldutunu ıöy
lemiotir. 

So$ynlfst gru pu bir lctima yap-
mııtır. M. Paul Boncour un hüku
mete iştir;ıke taraftar olduğ'u ıre 

teklif vukuunda bir nazaret kal ulü
De laazır buıunclutu söyleniyor. M. 
a...-.- a- ~nın banCi •iyuet 
dolayıaile -ıuhur etmit olmasına 
ratmen M. Briand ın narici siyase
tine bjr helel Ye zarar ıetirmemlt 
oldutu•ıı ilave etmiştir. 

Londra, 23 [A.A) - Taimea ga-
zetesi, Briand kabineainin sukutu
nun yalnız Franaa için detfl, fakat 
bütün Avrupa için büyük bir ehe
mmiyeti haiz bir vak'a oldwtunu 
yazmaktadır. Dally Chronlele gaze
teai M. Sıaowden'ln rBaterileD mG
•aadekirlıldarın Frauız Dlllletl ta-
rafıntlaa bot ıörillmüt olmumıa bu 
munffak11etalzlikte ıae dereceye 
kaclAr amil olup olmadıtmı cayi ıu
al rarmr'·tedir. 

Raria, 24 [A. A.) - Matla ıa
nte.lae nazaraıı batvekilet için 
Steeı la lımi Uerl· ıG~Dlmektedlr. 
Soayaliıt farkaaınıa takıaacatı va
•lyet ne oluraa olaun M. Paul Boa
cour ua hDkOmete lttiraki kabul 
edecetf ıöylenlyor. Sol ceaah fır. 
kalan fd. Briaad m laarlciye neıa
retiatle kalmaaını ıararla latemek· 
tedir. Petit Parialea rueteai bu
rna Elize ye davet ec\ilecek ilk 
zabn M: Briand olacajlnı yazıyor. 

Berhn, 23 (A.A] - M. Briand ın 
lıtlfuı ılyaıl •ahafllde bGyGk bir 
hayret uyudır•aıfbr. 

Pariı, 23 [A.A) - M. Doumer
pe aıyaai milfaverelerhıe ıaat 19 
da nihayet vermiftir. Yarın ıabah 
tekrar miltaverelere hatlıyacakbr. 

Paria, 23 (A.A.] - M. Daladier 
Eliıe don çıkarken gazetecilere va
ki olan beyaqatında reiıl bulunduğu 
fırkanın sol cenah blrlltl aıaııııdaa 
sniirekkep bir ekseriyete iatiaat 
edecek herhanrf bir hilkOmete da
lma taraf ar oldutunu fakat, bir te-
911erkilz bOldl~etiae ittirald kabul 
edemiyecetini M. Doumerrue e .ba
tırlatm11 oldutunu ıöylemittir• 

Loa4r-, 24 (A.A) - Fruaadald 
bGktmet buhruı laaklaada Mnllan 
bir •'I~• c•••be• M. Henderaoa, 
M. Bnagd an ikt4dar mevkii114e11 
feldl.._eaiııte teeaGf ettltlni beyan 
eylemft ve mltarilalleyhla takip 
ettltl ılyaaete cihan ıulhuaua me
afaab lktiıaaı olarak devanı edil
ecetini kııvvete Omit ettitfal ilave 
eylemittir. 

Edison hasta 
Londr-, 23 - Edison ıon ıGa

Ierha yorpalufu aeticeai olarak 
baıtalaamı•tır. Doktorl•r kendlıiae 
tam bir iatirabat tavıiye etmiflerdir. 

Nasrettin Hoca! 
~ Arkadaşlar ! Sizin bu pişirece
ğiniz yağlı, ballı yemekleri 
ben de yemiyecek olursam 

v eger 
Alla-

hın laneti de benim üzerime olsun 
-43-

Hocaya: 
- Yahu, dediler, kadı oldun, 

şöhret buldun, baba mirasına kon
dun, bize bir ziyafet olıun çekme
din. Bu hiç ahbaplıta 11tar mı? 

~emalettin Şftkrü ,....... ' 

Hoca o gece sabaha kadar aya
zda çivi ke1ti ve şafakla berabea 
camiye sreldi. Onu hu hale sevk· 
edenler de sabah namazına camiye 
aelmitlerdi. 

Sordular: 

3 

1 Maskeli haydutlar 
kamilen yakalandJ 

lımirll ıporeu (Haki) nln re•Ç 
ya,ta tahadetlle nelicelene~ ~J'fUD 
ve cinayet vak'a11 failleri ıaadar
manın aldığı tedbirler ıayeaiade 
tamamen ele ıeçmittlr• 

Muhtelif araba ,.. ntomoblllerl 
•oymuş olan Jiis)eri mMkeli laa1· 
dutlar dört dejil, bet kitidir. 

Geçenlerde Aynlık • 8erfama 
hududu üıerindeld Çarkçılar ka
yGnde vukubulao otomobil •oypll• 
culutunun failleri de bu haydutlar 
olduğu tahkikat neticesiııde uıla• 
şılmııtır. 

Nasrettin bunları aöyliyenlere 
baktı. Bir saydı. Yirmi kltiden fazla 
idi. Ziyafeti duyunca bu yirmi kiti
ye bir o kadar da llAve olacakb. 
Bu iae hiç iti ne relmlyordu. 

- SBzünde durdun, durdun amma 
acaba hiç bir kerecik olıun Hınma· 
dın ve ateş yüzü görmedin mi? 

Bunlar Çanakkalede lıkh edd· 
mit çin1renelerden Bektaf otlu 
Hasan ve kardetleri Bektq otla 
Bektaı, Bektat otlu HOaeyln ile 
Muıtafa otlu Haaan ve Hakkı aa• 
manda bet hayduttur. Hakla ı .. ın
delti şahı• da bunlarla allkaclarcbr 
ve daha yeni tevkif edUmittir. - Hele bir az bekleyin. Elbette 

:r.iyafet verecetim.Fakat vakti, aaati 
var. 

- Peki amma havalar iyi gidi
yor. Büsbütün soğumadan bir kır 
atemi yapsak. 

- Hep beraber olalım, arifane 
bir şey edellm, aonra da ben size 
zfyafetfmi yine veririm. 

- Olur mu? 
- Olur. 
Nasrettin hocanın teklifi kabul 

olundu. Herkea kendi yapacağı ıeyi 
aöylüyor ıre : 

- Baklava benim üzerime ol· 
•un. 

- Piliv da benim Gzerime. 
- Hoşafı ben yapanm. 
Gibi herkeı bir yemek il&erine 

alıyordu. 
Sm1. Naarttine geldi. Herkesin 

Gatüne tir fey aldıtını rören, fakat 
ınaaraftan kaçan hoca: 

- Arkada'flar, dedi aldn bu 
yapıp pitireceğiniı: nefia yemekleri 
eter afiyetle yemezsem Allabııa 
laueti de benim üzerime olsua. 

Arif ne olan bu ziyafet yapıldı. 
Hocay.ı birtey aldırtmadıYar ve 
hep ona iicram ettiler. Faaaen ma
ksat alaydan ibaretti. 

Na1rettinin, yerinde aarfedilmlt 
guzel ft üklell aödeffal s6ylet
mek için ona ekaerlya ıebepalz tq
vilderle kızdınrlardı. Eğer bayle ol
masa idi Hocan.an cevheri meydana 
çıkmazdı. 

Ziyafetin aonunda bir mflnaka
t• batlad. 

- Hanlar arhk sotudu. Gece
leri adam akıllı ı.tyaz oluyor. 

Diyenlere öbGrlerl daha yaz 
aıeakların bltmediti cevabım verl
yorlarcb. 

-Soguktu". 
-Sıcakb. 

mGnakaıaaına Naarettln de ka
nfb. Ancak onun ne kadar inatcı. 
olciutunu evvelce miıal zikrederek 
ılSylemittik. Bu mGnakaıada da 
•yal iaat ile ve larar ederek pce
lert ha.alana srOndGz gibi aıcak ol
duğunu iddia etti. 

Havalar laakikaten adam aluDı 
ıotumuıtu. Geeeleri ıokakta ro
cuk giymede• dolatmak adeta im
kiıııızdı. Bayle oldutu halde Ho
canın inadı kartıaında hepıi bir ol
dular: 

- Sen dedder, bir don ve bir 
römlek gece ayazında donmadan 
ıabahlaya bilinen hepimiz aana ay
n •J'l'l bir ziyafet verecetlz. Fakat 
tayet duramazaan sen hepimize bir
den •ofra verecek, ıofta pllivl pi
tlreceluln. 

Hoca razl oldu. Arkadaılar: 
- Şartlanmı:ı daha bitmedi, 

dediler. 
Sen ıeae bir kovukta kesadlal aak .. 
lar, 90nr• aabahl•yın : 

- itte ayuda durdum diye mar
taval atanın. 

- O h•lde ne yapayım ? 
- K61 meydaıuacla Hac:a Fettah 

efeadimo evi var yL 
~Evet. 

- itte o e.in kar11ıında •ece 
RbaM kadar duracaksın, ...ı ew
clea rarecekler. 

- Olur. 
- Bir aaat daha yar. 
- Bitmedi mi: 
- Bitti .. Yalaı• bir ~ 
- Yamada aaeet•• ._. dela-

let edecek hiç bir t•1 l.ealUDlllV'•· 
cak. 

- Pek Ali Syle olıua. 
_ yana 1&bab bfl,ak caınl de 

lnıluturus. 

- Olur. 

- Tanrı hakkı için hiç bir ateş
te ısınmadım. Esasen her taraf zi
firi karanbkb. Yalınız çok uzakta 
bilmem banııi evin penceresinden 
bir <Slü kandil ıtıtı g<Srdüm o kadar. 

Bu cevap üzerine derhal itira.z
batfodı. 

- Yo... işte bu olmadı. Bizim 
,artımız b6yle detildi. Mukavele
mizde ateşe miitealli&c hiç birşey 

oimayacaktı. Halbuki ıen o gör
düfün ışıktan mükemelce ıaınmış 

•andır. 
Ve Hocayı miitteflken iddiayı 

kaybettiti için ziyafet vermeğe 
mahkum ettiler. 

Naırettin oyunu anladı : 
- Peki, dedi, dediğiniz gibi ol

sun. Size ziyafet verecetim. Yarın 
hep medreseye buyurun. 

Cemaat, n!hayet Hocaya iste
diklerini yapbrdıklannın ıevinci 
içinde dajılırken Hoca da içinden 
kıı kıa gdlüyor n yapacatını ev
velden taaarlama; kurnaz inl'anlnnn 
memnuniyeti ile kendi kendine ı6y
lenlyordu: 

- Y ann ben aize bir oyun ede
yim de rarnn •• 

(Bitmedi) 

Clemancau 
hasta 

Parlı, 24 [A.A] -M. Clemancau 
saat ikiye kadar buhranlı bir rece 
geçirmittir Nefeai darla,mııtır. Saat 
7 de kalkmıt ve ıonra koltugun 
üzerine uzanarak tekrar uyumuttur. 
Doktorlar, mumailehln vaziyetinin 
pek fena olmadığını söylemekle 
beraber yatının ilerlemit olmaaına 
binaen tethla hueuauada ihtiyatlı 
buluı lmaıunn muvafık olacahı fik
rindedirler. 

İtalya veliahti 
Brilkael, 24 [A.A.) Meçhul aa

keri ziyarete ıiden prens Ümberto, 
bir tahıa tarafından sul kaade ma
ruz kalmıtbr. Prense bir ıey olma-
mıtbr. Mutaarız tevkif edilmiftir. 

Hı\yvan hastanesinde 
Fatihteki hayvan haataneaiade 

bu üç ay zarfında 227 beyrfr, 20 
kabr, 9 merkep, 12 aıp, 23 koyun, 
31 keçi, dl köpek, 27 kedi, S9 ehli 
tuyur 2 maymun tedavi edflmfttir. 

Yunan hilekarlığı 
Atina, 24 (A.A] - Fınnlara ve

rilmek üzre un tacirleri tarafından 

ithal olunan unlarda 10 milyonluk 
bir bilekirlık meydana çıkanlmıtbr. 

Hollivod'ta yangın 
Holliwood, 24 (A.A] - ConaoD· 

datecl filim induıtriea ye alt labo
ratuarda zuhQr eden bir yangında 
10 ili 20 kiti kaybolmuttur • Yan· 
ıuaı çıkmaıına 'aebep bir baflUktar. 

Araplar mahküm 
Hayfa, [ A. A. J - AJb arap 

Safette TUku bulan ıo .. kar••tahk
lar clola,..0• aaGebbet hap•• mah
ld• oımUf)arclır. ----
50 kiıiden haber yok! 

Grandbaven, (Micbi•aa) 24, [A.A] 
- Mllvaukee den SO yolcu ile ha
reket etmit olan, 30 ıaattenberi 
........... bot yere intizar oluııan 
Mllwauka namındaki nehir aaQda
hnıo aldbetiadea endite edilmek
tedir. 

Costes Hanoy'da 
Haaoy, 24 [A.A) - Franaıs tay• 

varecllerde" Coate• Ue Molloate 
buraya relmitlerdir. 

Hali firarda bulunan Mutafa 
oğlu Haaan namında idi. Düa lla
niaa vilayetinden alıaaa ltu telsraf· 
ta Haıanın Maniıa hududunda ... 
tifa etmeğe çah4ırken yakalaadıtı 
bildfrilmiıtlr. 

Caniler vmkadan ıoara fuah 
vlliye~ hudutlanndan u:ıaklatarak 
tekrar Çanakkaleye gitaıek, orta• 
dan izlerini kaybetmek iıtemitlenlL 

Silahını Manisa viliyetl dahllla• 
de Kırkataz kazasında bir yere ıak
ladıktan ıonra Akhiıar bavallıladea 
geçen haydut Huan yakalanmıe. 
bu auretle hepai de yakayı ele ver
mi4tir. 

KatiDerl ıilr'atle ve bOyük ••• 
baretle kimilen yaiı..Alayaa ve ada
let peaçeaine tealim eden J.-darm• 
müfrezelerinin ve bunlara kumanda 
eden zabitan ile it bqmda buluua 
Kaymakamlara V .ali Kaum p•f& ta
rafından re,men takdir ~ e Jml
mıtbr. 

Ganilerin öteden beridea reha., 
amelelik ve aepetçilik ile pçinea 
çinsrenelerden olduğu tahakkuk et• 
mittir. 

Soygun ve cinayet vak'aıı Orta· 
kahn civanııda olmuıtu. Berı-... -
lılar ne vakittenberl Ortakün 
mcvkiiode bir jandarma karakolu 
ihdaaını iıtedikleri halde bu .,... 
ları yapılmamıı ve alhayet elaaJ8t 
ve ıoyguo -.ak'uı buıul bulm .. tu. 

Vak' aıun ol şu ela s6-ter1Jor ki 
burada bir karakola lhu.• vardır, 
bu ihtiyacı Vll&yet Jandarma im· 
manhtının dikkat nua.ruaa nzedf. 
yoruz. 

Kadınları çalıştırma 
yurdu 

Kadınlan çahıbrma J'Ul'cla lpa 
Aluarayda aarl tertibab haiz bir 
bina yapbrılmakta !dl. Bu Hm ... 
lnşaab hitam bulmuş olup çahf
tırma yurdu yeni binanna aaJde. 
decektir. 

Tunusta veba 
Tunua ve lıfakade bir çok W'elta 

nk'aları görüldütl haber••· 
tladan tekmil Tuaaı hnaalan 
muvaredatına Muayeaeal TıbW,. •• 
itlafı Far koaulmuftur• 

Nahiye kongreleri 
Halk fırkaaı nahiye koaıre)erl 

devam etmektedir. Bu koa,...teı 
25 pn sonra Dihayet bulacalitu. 

Tiftik piyasası 
Tiftik ticaretiDtleld clurrunla111 

devam ediyor. Fındaktaki·durgunlak 
mah• -1ıjıadan, tiftikteki iae çok
lutundaa ileri ıeliyor. 

TOccann elinde 6 milyon Drahk 
aablmaınıt mal vardar. Şimdiye ka· 
dar aablan mallaraa m89cıuc(ü 31 
bin balyaya balli olmuttaır. 

Bu mıktar, tiftik SAhauHloGD Gç
te birini tetkil ediyor. Buhruaa ae 
zamana kadar denm edecefl beUI 
detildir. Hala Amerika .. la,tlte
reden mallarımıza kartı talep yok• 
tur. 

Pirinç ithalatı 
Pirinç ithalib slttlkp p•l•Ü· 

tadıır. Buna me1Al.Iletteld lltdaaa
latın fazlalıjı aebep •-1'taclar· 
Ne lyit 

(Gelen, 91den) 
Hakkı Şluui Pı. 

Halla fwUel •IMttltf Halda 
ŞlaHi Pt- B. N. Mffllai.U. lçthaa
ıaa ittlrala. .-.a Dzere pazar fÜnil 
Aakaraya rldecektir. 



Alphonse Allais:den : 

c o~:te ü (Q) 

Donanmam z 

··., ı !.. ::;, 1 o::<:, 

stanhulda 
Donanma İstanbulda ı dedir. Fakat gene kendine göre 

12 Birinci teşıin tarioli (Daily Almanyadaki nasyonalist propa· 
Telegraph) gazetesinden: gandasındın dolayı Alman Cüm· 

~~~~~--~~~~ Zamanın değişmesi, bugün bir huriyet hükumetine muavenet et
İnı:ı;iliz filo!una, istanbulu dostane mek ve onun nüfuzunu kuvvetlen
ziyaret ettiriyor. Amiral Sir Fre· dirmek İngiliz milleti için bir 
derik Field, Queen Elizabeth zırh- vazifedir ... 

Bu hıKayemde mevzuu bahis
edeceğim Alsid Pako hakkında be
nden molümat isterseniz maalmem
nuniye ~eririm. 

Alsid Pako, otuz altı, otuz yedi 
yaşlarında, iri yan bir adamdı. 
Pont - Andcmer'de, Pcrigueux yolu 
üzerinde gümrük binasından üç ev 
ötede otururdu. 

Harikulade adiliği müstesna, 
Alsid'in ne manen, ne maddeten 
diğer fanilerden hiç farkı yoktu. 

Söylediğim evde Matmazel Se
zarin ismindeki amcazadesi ile be
rab>!r otururdu. 

Alıid büyük bir kimyevi gübre 
imalathanesini tem!il ederdi. 

Fakakt san'atının şirini asla id
rak etmemişti: sa tbğı gllHi:ıç şey
lerin nuıl oluptn mezruata feyizli 

bir gıda teşkil ettiğini merak etme
mif, Öj'rcnmeğe lüzum görmemişti. 

Benim fikrimce Alsid Pako bir 
lıayvandan başka birşey değildi. 

Pek küçük yaşta ·iken babasız, 
anasız kelan Sezarini Alsidin annesi 
Madam Pako yanına almıştı. Ma
dam pako, çocuğu ileride evine 
kihya kadın yapmak gibi hayırlı 
bir emele ba.ladığı için yeğenini 

muvakkaten küçük bir hizmetçi ola 
(ak kulJanmağa baıladı • 

Zavallı Sezarinf 
Halim selim bir kız olan Seza

rine bu işi gülümseyerek kabul etti. 
Madam Pako: 
- Sezarin! derdi: Be, parası 

olmıyan kimse kendini işe alıştırır .. 
Derdi:_ Haydi bakalım, bulaşık yıkat 

Sezarin de bulaşık yıkardı. 
Madam Pako: 
- Sezarinl derdi. Bet parası 

olmayan kimse kendini işe ahştı

rır... Haydı bakayım, kunduraları 

boya! 
Sezarin, daima o .. daldarında 

tebessüm kunduraları b.ıyardı. 
Sezarin ev işleri içinde büyüdü, 

mükccın.el bir genç kız oldu. 
Seneler geçti , Sezariu otu

~na yakın, evde kalmış bir kız 
halini nldı. 

Fakat rene de o kadar güzel, 
öyle körpe idi kil .. 

Ya cildi ••. insanın öpmeğe kıya
mıyacağı, fakat öpmekten kendini 
alamıyacağı latif, rakik ciltlerdendi. 

Zavallı Sezarinl 
Bu sırad<A Madam Pako öldü; 

kocuı da keza. 
Alaid amcazadesineı 
- Benim yanımda kalırimısın? 
Evimde kahya kadın olunun. 
Dedi. 
Sezarin tehalükle kabul etti; 

çünkü - arbk kendisi öldüğü için 
size söyliyebilirirn - amcazadesini 
seviyordu. 

Sessiz ıedasız, için için, fakat 
fena seviyordu ... 

Ya o Alsid olacak hayvan; g 

hiç iarkında değildi 1 
Köylülere ne kadar çok gübre 

aatarsa okadar fazla memnun olu
yor, ve ideali orada kalıyordu. 

Zavallı Sezarin 1. 
Bir akşam Alsid eve pürneşe 

geldi. Sofraya oturup havlusunu 
açarken: 

- Sezarin yavrum! dedi. İşler 
yoluna girdi. 

- Ne var? Ne oluyor? 
- Evleniyorum! 
Sezarin sadece "ya!,, dedi, faknt 

yanaklarının· pembeliği uçuverdi. 
Bayılacak gibi oldu. Fakat gene de 
kendini tutup ıordu: 

- Kimle? 
- Bil bakayım. 
- Atine ile ... 
- Bilemedin. 
- Jeanne la ••• 
- Tamam! 

Sezarin o akşam yemek yemedi, 
Alsid olacak hayvan da farkında 
bile olmadı. 

Zavallı Sezarin 1 
Alsid evlenmeden bir gün e~ -

el, yani bekar olarak son yemek 

yediği ııün, Sezarinin mutfağı mis 
gibi kokuyordu. 

Alsid: 
- Sezarin, dedi, senin ycmek-

1erini arıyacağım kaliba ! 
Güzel kokan, fırında pişmiş U• 

cık ;ahanda bir yemekti. Soğanı, 
Aimyonu hcrşeyi yerinde idi ! 

Bu hem sert, hem yumuşak bir 

etti. Sığır değil, dana değU, kuzu 
dej-iJ ... Ya ne? 

Hele domuz; eti hiç değildi. 
Alsid merakla sordu: 
- Bu nedir kuzum? Ne yemeği 

bu:böyle? 
Sezarin sadece: 
- iyi mi? 
Dedi. 
- Sczarinciğim, ömrümde bu 

kadar güzel şay yemedim. 
- Benim istediğin1 de zaten bu 

idi ... 
- Kuzum söyle, bu netfir? 
- Mutlaka üğrenmek mı isti-

yorsun? 
- Eveti 
- Peki öyle ise .. 
Sezarin korıajını, gömleğini açtı; 

sol memesinin albnda - ama ne soJ 
me:ne görmeli! - Alsid, itan 'ı hir 
yara gördü. 

Ayni zamanda Sezarin kaskatı 
yere diiştü. Fr.kat ölmeden evvel 
sönmüş sesi ile yalnız şu sözleri 
söylemek için başını kaldırdı. 

- Yediğin kafoimdi! 
Zavallı Sezarinl 

Nakıli: Kamran Ş. 

lısında bir balo verecektir. Şehirde Siyonizme karşı Filistin
de donanma zabitan ve efra_dı?a de hiristiyan ve müslü· 
birçok ziyafetler tertip edilmıştır. • "' 
ı esillercet Avrupamn fırtına mer- manların mıllı programı 
kezinde hüküm süren mizaç ve is- 10-10-929 Tarihli "Reicbspost,, 
tidatta yeni bir mizaç ve istidadın tan: 
ha}ret verir eınnıaresi görülemi- Kudüs 1-1915 te. harp esna· 
yecektir. sında, ltılaf devletleri ırap halkıua 

S ılh zamanında, bütün ccnehi kendilerile ! irlikte Türkiyeye karşı 
donanmalarına bu ~uları kapamış muharebe edecek olurlarsa, ken
o!an 1841 mukavelesinden 1918 dilerine tam bir istiklaliyetin 
mütarekesine kadar, hiç bir İngiliz verileceğini vadctmişlerdi. Araplar 
harp gemisi Çanakkalcden geç- hunu yaptılar, fakat bilahare bir 
medi. Kırım muharebesi esnasın· istiklaliyetten bahis hile edilme· 
da Türk müttefikimize yardım e- rui~tir. Bilakis bu hami devletler 
den donanmamız karadenize geçti. memleketi müteaddit parçalara 
Rus-Türk harbinin hitmesi sıra· · ayırmışlardır. Arapların bu hak
larında, 1878 ikincikanununda İn· sızlığa karşı olan kızgınlıkları, 
giliz fiJosunıı anc:ızın Marm~ra de: Suriye, Irak, Maverai Erden ,.e 
nizine girıne::ıi ve Ayastafanostakı Filistiudc bir çok defalar ihtilaller 
Ruıs karargahının gözü önünde zııl.fıruna sebebiyet vermiştir. 
Büyü rncla açığında mevki alına. 1 Fakat Suriye, MavP.rai Erden 

( 
emri verildi. Bunun Husya'ya tesı- ve frak lıic olmazsa kendi parla- 1 

-~ .. VJ __ ~_k_IYl_a_t ___ J ri olduğu şüplıesizdi, Fakııt hu ha. mentoların; malik oldular, ve bti J 
l(a·ugadan sonra rekctin esas netice'Si, o zarr.an Lo. suretle sivasi hayata bir miktar ol

rd Carnarvonu takiben Lord Der- sun dahil olmak fırsatını elde etti-Ortaköyde Yuc:uf heyin karısı fild 
Melahat hanım kom.::usu Behice bynin çekildiği Lord Beacon ı ler Fili!,tinin ise Balfour beyanna-
hanımla kavga etmişl~r, neticede hükümetin<le bir parçalanma idi. m: sini kendi hi~sesi olarak aldı. 
Melahat hanımın 2 aylık çocuğu Hu e ki ihtilaf Ye zıddıyetler, FilLtin arapJan on sencdenberi 
düşmüştür. Polisçe tahkikat yapıl· on dokuzuncu asır Avrupti5ının siyonizim altında eziliyorlar, fakat 
maktadır. korktuğu şark mes.elesinin çoğunun Lu da ruhi ,.e siya.si bir proje 

Da 1yak halledilmiş olduğunu göstermek olduğundan, hedefine hiç bir za-
Vezııecilerde Kuyucu Murat pa- i~in zikredildi. man vasıl olmıyacakt&r. 

şa mahallesinde oturan Hat~e, Tekmil Loğıı~lar ~ıntakası Laus- Filistin yerli hıristiysn ve nıüs· 
kızı ~lelek ve oğlu Fethi iiçü bir anne muaheclcsılc bıtaraflaştırıl~,~ş lüman sakinleri sulhun aşağıdaki 
olup ayni rnahaJJe oturan Fatma ve dc'.ııiz ge~idi Siivey~ ~analı gıbı şartlar tahtında' elde edilebileceği 
hanımı dövmü~lerdir \ tekmıl geınılere :::erhestır. .. . kanaatıinde müttefiktırler: 1. On 

P 1. h ki d l k k Her ne kadar İstanbul en rnuhım o ısçe a arın a ta ı i ·at ya- senelik bir tecrübeden sonra şim-
pılmaktndır. türk şehri kalmak mecburiyetinde diki ıejimln muvafık olmadığı 

Kalrp Sektesl.,ıden ise de, hunaan böyle TurJ.Clıukumet 1 ld d d k 1 an aşı ığın an emo rat par a· 
merkezi o]m:ısı me"'clesi bitmiştir. 

Topkapı tütün deposunda amele meııtolu bir hükumetin tesisi, 2. 
Fazla olarak İngiliz filosunun 

Cemal dün kalp sektesinden vefat Milli yı:ıhudi teşkilatı güden siya-
etmiştir. 7.İyareti, e~ki ızamanlardaki gibi setin lağvedilmesi, 3. Balfour 

taarruıi ynlıut tedafii bir ittifak 
<C<eırD11 Deır olınıyacak. hedefi sırf Şarki Avru· beyannameı:iniıı lağvi ve paralarını 

k muhafa1,a eder bir siyasetin tatbiki, 
Alacak yiiziinden 

Gedikpaşada Çorlu medre~esin
de attıran Vnsi1 ile makineci An· 
don bir alacak yüzünden kavga 
etmişler, Vasil makasla Andonu 
sol memesi üzerinden yaralamıştır. 

~1erlıa1le•de 
Çemberlita~ta Abdullaiım mey· 

hanesinde garson Sabri ve Mahir 
kavga etmişler, biribirlerini şişe ile 
varalamışlardır. 

Ka2aoaır 
Pencereden aşağı 

Kuzguncukta, oturan ~Iatma;:el 
Eleftero evde sinema makinesi 
tecri.ibe etmrk üzre pencere başın
da bulunduğu bir sırada mü' aze
nesini kaybederek dii~müş ve bel 
kemiği kırılm1stır. 

Sıı cel~erkerı .. 
Ortaköyde Ma lak ) olunda posta-

miivezıii Mustafa efendinin karısı 
Atiye hanım kuyudan su çekerken 
ı~~va::Pne ini kaybederek kuyuyu 
duşnıu~ eclc kurtarılmıştır. 

Ezilenler 
ŞofQr M u~tafanın idaresindeki 

otomobil Bakırköyiiııde Bulgar te
baasından Diınitriye Ç3rparak ya. 

ralamı:.:tır. . . . 
-Ot Şoför Hikmetın ıdaresındeki 

1474 numaralı otomobil Beyoğlun· 
da 15 ya mda oarson Kirkora çarp-

~ c 
mıştır. Kirkor ağır yaralı ıllarak 
hastaneye kaldırılmıştır. . . 
~ Şofur Ha::anm idaresındekı 

otomobil Karagümrükte :,eyyar 
berber Recebe çarparak yarala
mıştır. 

Etihba odaları 
Ankara, 24 - Bazı yerlerde ni

zamnamenin llizum gösterdiği eks
riyet olmadığından ettiba odalan 
intihabı yapılamadı. Teşrinisanide 

ynpılmaıı teblit edildi. 

panın sulh \ e ~ükfınuııu ·uv\·ct-
lcndirecPğin<len hiı; bir tarafta 4. Mukaddes beldelerin statükoya 
"1iphe U\'andırmıvacak olan bir An- gore idaresi, S. ~1uhaceretin, par-
'/.; ' J lamentolu bir hükumet tarafından ofo • Türk dostluk micakı ıni1za· 
kerelerinin başlanmasına yapılacak bir kanunla tahdidi. 

l\tiibadele mes'elesi nor· "l\f. Roherdokye" nin 
mal bir safhada Akvam Cemiyetindeki 

·beyanatı 
Atinada çıkan " Ka.:iınerini ,, 

O'azrtec:inin 12 Teşrinie\ vel 1929 o 
tarihli nüshasından: 

Beyhude yere l\lillctler Ceıniye· 
tine gitmeğe ve mukabil cevaplar 
yazmağa hacet kalmaksızın nihayet 
Ankara diplomatları ile anlaşaca· 
ğımıza bfmziyor. 

lstanhu1'daki l\lulıtelit :i\liibarle
lc Komisyonunda müzakerat daha 
normal bir --urette t'<'rcyan etmek
te V<' Yunan-Türk noktai nazarla
rında L~r mukarenet mü~ahede 
olunmaktadır. Müzakeratın ka(i 
surette neticeleneceğine kafi nik· 
binlik caizdir. 

işbu malumatı tamamile ınev· 
suk telakki etmek mecburiyetinde 
bulunduğumuzu süylcmek için kafi 
sebepler vardır. 

Binaenaleyh müzakeratın iyi 
neticeleneğine pek inanmak istiyo
ruz. 
Rothermere~nin teklifi 

9-10-929 tarihli "Deutschd Al· 
gemeinc Zeitung,, dan: 

Londra 8 - Bugünkü "Daily 
Mni1,, de "cümhuriyet daimi ola· 
cak mı?,, namındaki makale inde 
L.Jrd Rothermere, 1ngilterenin To· 
go ve Kamere müstemlekelerinin 
lnailiz mandasını kabul ettikleri 
aııda Almauya'ya iade edilmesi 
teklifini ileri şürmektedir. 

Lord Rothermere Alman cüm· 
huriyetinin daimi olacağı ve mo· 
narşi :;t efkarının Almanya "da hiç 
bir teşebbüsü kalmadığı kanaatin-

Şamda çıkan 10-10.929 tarihli 
El'kabes gazetesinde baladaki 
serlevha ile yazılan başmakaleden: 

"l\1. Roberdokye,, nin Akvam 
Cemiyetinin manda komisyonuna 
Suriye hakkında vaki olan beyana· 
tında hakikati tebdil ve tahrif ede
rek Suriyelilere rağmen ~;uriyede 
)<'ni bir siyasetin tatbiki lüzumu
nu ima etmişti. 

M. Dokyenin Cenabı Haktan 
korkmadan Surivenin vakın mazi
si hakkında mug~l4ta ~uretile pek 
müşevveş bir şekilden ~landa Ko· 
mi.:ıyoııuna nakletti~i şeylerin ha· 
kikatini beyan etmek istiyoruz. İs
tikbale i~e ne ''Dokye,, ve ne 
Fransa ve ne de Akvam Cemiyeti 
hakim oJamazlar. 

Meşru bir suretle intihap olu
nan bu milletin vekillerinin ka· 

rarile kesilip biçilmiyen şeyi Suri· 
ye milleti kabul etmiyecektir. Irak 
ve Mısırda istismar siyasetini şid
detle takip eden İngiltere Mubafa· 
ıakar Fırkasını iktidar mevkiin
den devirip yerine o memleket· 
lerden gaspolunmak istenilen hür
riyet ve hukuklarını temin ede
cek Demokrasi Fırkasını kuran 
feleğe kimse hakim olamaz. Ne 
Dokye ve nede Fransa ona karşı 
gelemezler. 

Mazi için istediklerini uydur
sunlar, biz de daima hakikatleri 
beyan ederiz: Hangi cihet galip 
2elirse gelsin. 

. ---- - ::c:::...-::.-_ 
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""n.enKaııın en uc•nıuı ••nema t\ltlstlerıncren ai.oria Grıfith yakınd 
ıesli bir filim oynayacakbr. 

Korin Grifith muvaffakiyetli bir sinema artisti olduktan bafka eyııi 
zamanda gayet fasih konutan bir tiyatrocudur. 

Yapacağı sesli filimde ayrıca bazı parçalar da taganni edecektir. 

FZiZE 7E 

M~lb~IK SIN~MASDNDA 
IHTP,RAS 

1UU1UC.:>":>11C~I 

BiLLi DOV 
İlk matine saat 13 de 

~ame••••aa•••~••••a•••••••••••••••••••••••••••••m•••••~ ..,-•aa••••••••••••••••a•••••••••••a•••••••••••••••••••••"" 
:: El.HAMRA SiNEHAslNIN ;: 
:: Bu i'Ün ve bütün hafta zarfında büyük cıuzaffariyetlerle fraeslne :: 
•• d d • - 0 
•• evam e eceğı ı' 

EE 1".C>:RiS ŞÖ~ .A.L -YE ;i 11• ,, 
a • nin temsili ı' 

;: P ARİSLİ ŞARKICI ! 
O• , 
:: filimini ve RAKEL MELLER. in şarkılannı işiden ve gören seyir- ' 
•• ciler kendilerini KAZ 1NO DÖ PARI de bulunduklarını zannederler 'ı 
:: Saat 13 ten itibaren devamlı matineler =~ .. ,, 
•••m••••••m••••••••m••••••••• •••••••••••••••••••••••••••'' ·························································' 

"l\1 • Roberdokye,, maruzzikiı } 
beyanatında diyor ki; Vatanilerin 
reislerinin ifadelerinden, onların 

hüsnü niyetlerine ve. mandayı ka· 
bul ettiklerine dair bizce bir kana-

at hasıl olmuştur; bir de şöyle di
yor: 

'·Mandanın kabulünü !!arahaten 
mutazaınmm olmıyan kanun esa
side bulunan bazı maddelerin tat-

biki, gerek hükumet ve gerek 
memleketi kargaşalıklar maruz kı· 
labilir. 

Bundan sonra heyecana gelerek 
yük,.ck bir sesle ş<.iyle demiştir: 

"Vataniler, eşyanın hakikatle· 
rine bakamadılar, binaenaleyh el
de ettikleri fırsatı k:ıylıederek şe

refle hakimiyet mevkiine geçmek
ten mahrum kaldılar.,, 

"M, Roberdokye" nin bu son 
ibaresinden maksadı, Vataniler 
kanunu esaside manda protoko-
lunu kabul etseydiler o Z'iman 
Frans~nın hükmii iradesine göre 
hareket edeceklerı cihetle istimarın 
köleleri gibi yapmış olurlar ve şeref~ 

le vüzera ve Hükkam olurlar, 
halbuki, atnrıilcrin hu murat 

olunan keyfiyetle hakimiyet mev
kiine geçmemeleri kendi hüsnü 
talileridir. M. Dokve"nin evvelki 

J 

ebyanatları da hilafı hakikı:ı.ttır. 

lUillet mektepleri 
Ankara, 22 - Aokarada miJJıt 

mekteklerinio geçen sene 20000 ti' 
lcbesi vardı ; bu sene bu mikl'' 
nazan dikkate alınarak evveli rrıe' 
vcut mektep binalanndan istifad~ 
edilecek ve lüzum görülürse, •f 
mahaller temin edilecektir. Anlı~' 
rada, millet mektepleri I teşriıı1• 

• • 1 o 
sanının cuma o masına rağmen 

gün açılacak fakat, aglebi ibtirıt'1 

tedrisata cumartesi günü ba9IaJ1"' 
caktır. 

Akseki ticaret hankıt9l 
Ödemiş, 22 - Merkezi fııııirdC 

ı tııı:ıolan Akseki ticaret bankası s 

bulda da bir ajanlık açmağa )(a~:: 
vermiş ve bu hususta tetkık•t 1 

• 

ra . • b k 1· 'd e rel•I sı ıçın an a mec ısi ı ar , 
H • 1 hare asan Fehmi bey Istnnbu a 
ket etmeştir. 
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Mıntaka tekkik heyetlerinin 
intihabından sonra Jik maçlarının 
haşlanması kı!fl bir zaman meselesi 
oldu. Yarın toplanması mukarrer 
olan futbol heyeti senenin mesai 
programını yapacak ve bu ıne· 

yanda ağlebi ihtimal lik maçlara 
fikistürünün tesbitıne mütevecoih 
ilk adımı atacaktır. Şehrin en 
canlı ve eitemmiyetli spor hare
ketini futbol lik maçları teşkil 
ettiğine göre bu suretle spor hare
ketlerinin başlaması yakınla§mış 
olacaktır. 

Şanpiyona maçlarının başlaması 
yakın bir tarih olduğu !U günlerde 
bu seneki lik maçlarına iştirak 
edecek ekiplerin umumi vaziyetini 
gözden geçirmek faydasız değildir. 

Ceçen sene şampiyona macla
rının verdiği neticeye göre mıntaka 
birinci küme kulupleri araeında 
§u tasnif vücuda gelmişti: 

1 - Galatasaray 
2 - Fenerbahçe 
3 - Beşiktaı 
4 - Vefa 
5 - Beykoz 
6 - Süleymaniye 
Bu mevsimin başında, bu ta· 

kımların geçen lik maçında aldık
ları neticelere istnaden bir hüküm 
vermektense bu tnkımların son 
yaptıkları hususi miisabakalardan 
antrenemon esnasında elde edilmiş 
intibalardan fikir alarak müta
lea yürütmenin daha muvafık ol
duğu kanaatindeyiz. 

Galatasaray - İstanbul ıampiyo
nu, geçen senelik maçlarına çıkan 
kadroyu aynen muhafaa etmekte, 
bnzen ufok tadilatla sahaya çık
trıaktadır. Sağ iç Şadlinin tahsil 
İı'in Avrııpava gitmesi mevkiler
arasında baz; değişiklikleri istilzam 
etıniş. mesela sol açık Kemalin 
nğ cenaha nakline mecburiyet 

h ıl olnıu"c:a da bu değişiklik 
td .. tınm te~avüz kabiliyeti üzer 
in e - ne mi.iı::pPt. ne de menfi· 
ınaı. u~ bir tesia yapmamıştır. 

·ıhadın bazı dahili ve idari 
nH ailden doğan israrı halledilir 

P 1 kın•a l 11 Je~erli oyuncunun 
ill.I ı ıeır in olımur~::ı (;alatasa

r '' ) ene salabetli bir şekil almış 
'>laf' ktır. Kuvvetli bir takıma, 
rn ln.:len bni devnm eden mu· 

" i kr,etlerin verdiği manevi)et 
ve itimadı nefse sahip olan Gala
ta a .... , ın hu sene ) ene şampiyon· 
hığa bütün rakiplerinden daha 
Yilkın olduau bir hakıkattir. 

Fc·nerbalıçe . Isttmhulun ve Is
tanl ullul ırın en çok sevdiği Sarı -
l~cl· ert tal ... ın epeyce süren. isti
halesini bu sene ikmal etmış ve 
takıınına sabit şeklini vermiştir. 
~eni şekle ıı 1zaran Fenerbahçe 
lıuru01 hattının maruf tecavüz 
iktidarını daha zİ)ade takviye et• 
111 • ~' en :ı:nyıf ncıkta,.ını teşkil eden 
ınua\ in hattına azami kuvveti ka· 
zandırılmıştır. Bu şeldile Fener· 
blhçe gt>çen şene lik maçlarında· 
kinden kuvvetli bir manzara arzet· 
ıı:ektedir. Ru itibarla Fenerbahçe
nın hu seneki muvazenede esaslı 
hir tec;ir 'ıpacağı beklenmektedir. 
Be::thta§ 

Bt)iikt::ış bu sene için en 
fazla çalısan tdktmlardan biri
?~r. Antrenörle inin nezaretinde 
Hına ile idmanlarına devam eden 
: u k:p, t> çen ene oldnğu gibi, 

e Ue korl..u}u bir fAkİptİr. 
ı efa 

\ < ıl rm e i ovuncuların 
Jau L r ı... ı;ınııı ba~ka kulüp· 

lere dağılması dolayısi]e bu sene 
bir mevcudiyet gösteremiyecek
leri tahmin olunmaktadır. 

Beyko~ 
Beykuzlular geçen sene Jik 

maçlarının son devresinde çok 
fena bir vazİ)ette idiler. Bu sene 
vaziyetlerini ıslah ettikleri mu
hakkaktır. 

lstanbul spor 
Süleymaniye 

Mıntaka futbol hey'etinin hal
letmek zaruretinde olduğu mesail
d'en biri de Istanbul spor - Süley
maniye mes'elesidir. 

Mıntaka hey'etinin bu işi nasıl 
bir sureti tesviyeye raptedeceği 
merak edilmektedir. 

Bugünkü faaliyet 
Bugün Kadıköyünde Fener 

bahçe sahasında Rumlarla Fener· 
liler arasında atletik müsabaka
lar ve futbol maçı yapılacaktır. 

Stadyumda Stadyum kupası 
turnuvasına devam edilecektir. 

Galatasaray kongresi 
Galatasaray kongresi, hey' eti 

idare reisi Necmettin Sadık beyin 
istifası dolayısile bugün yene top· 
]anacak ve intihabatı tekrar ede
cektir. 

Petrol aranacak 
Ticaret ve Sanayi Bankası Kon

ya Eretlisinde petrol tüharriıine 

karar vermi4tir. Banka bundan 6ç 
dCSrt aene evvel Merefte havaliıinde 
ele petrol aramıt. bir fen beyetl 
mahallinde tetkikatta bulunmuftu. 
O zaman yapılan sondaj ameliyeei 
hiç bir netice vermemiştir. Ticaret 
ve Sanayi Bankası 15 sene müddet
le memleketimiz dahilinde petrol 
taharri etmek hakkını almıfhr. 

Buna istinaden bu aefer Konya 
Eretliıinde petrol tahaniyahnda 
bulunacaktır. Bankanın Müreftede 
petrol tabarriai ile ciddi ıurette 

meı.,U olmadığı bazı mahafilde 
ıöylenmektedir. Maamafih bu iddi
aların ekserisi gaz kumpanyaları 

tarafından çıkanlmaktadır ve ne 
dereceye kadar doğru olduğu belli 
değildir. Ticaret ve Sanayi BankHı 
müdürü Şaban B. Avrupada bulu
nuyor. Diğer müdürler petrol mes'e
lesi hakkında tek bir kelime söy-

lemete salihiyettar olmadıklarını be
yan ediyorlar. 

- N--
Cümhuriyet bayramında 

sefirler 
29 teşrinievvel Cümhuriyet bay

ramı münaaebetile tehrimizde bu-

lunmakta olan ıefirler Ankarada 

yapılacak meraıime ittirak için iki 
gün ıonra Ankaraya hareket ede
ceklerdir. 

Türk ocağ~nda 
Türk ocatı idare heyeti diln 

toplanarak kıtlık bir program tan
zim etmiştir. Bu program mucibin
ce her hafta ocakta bir konferanı 
verilece tir. 

Bir halta konferanı aaat bette, 
diter hafta ıaat dokuzda bathya
cakbr. 

Konferanı verecek zevat 35 ld
tiye baliğ olmaktadır. Bunlar ara-
11nda Darülfünun profesörlerinden 
İsmail Hakkı, Mustafa Şekip, izzet, 
Muslahiddin Adil, Zilhtü beyler bu
lunuyor. Bundan baıka herkesin 

anhyabilecel}'i bir lisanla ııbhi ko
nferanslarda verilecektir. Sıhhi ko .. 
nferans verecek doktorlar arasında 
Akil Muhtar, Kadri Ra4it, Kazım 
lsmail, Tevfik Remzi beyler bulun• 
maktadır. 

Konferanıtan sonra ocağın mu
ıilô heyeti tarafından konserler ve
rilecektir. Konferanılara Teşrinisa
niden itibaren batlanacaktır. 

., ~ --' .. 1 
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Göz ~ stalıkları 
Cerrahpafa hastanesi gün geç-

tikçe tekamül etmckte,Avrupa hasta
nelerinin iktifa ettiği tesisat ve alab 
getirterek insani hizmetlerine inkişaf 
vermek suretile memleketin ihtiya
cını tatmine çalışmaktadır. 

Ahiren " Elektroeman " denilen 
bir makine daha getirilmittir. 

Bu makinenin bir eşi daha henüz 
memleketimizde yoktur. 

Gözlere kaçan mevaddı hadidi
yeyi çıkarmak ameliyesinde kulla
nılan bu alet. memleketimizde bil-
haHa fabrikaların ve sanayi ame
leıinin çotalmakta olması nazarı 
dikkate alınarak getirtilmittir. 

Şimdiye kadar, gö:a:lerine me-
vaddı hadidiye kaçanlar (~-6) yüz lira 
ıarfederek Avrupa hastanelerine 
~itmekte ve gözlerini ancak bu 
suretle tedavi ettirmekte idiler. 

Bundan sonra Türkiyenin nere
sinde olursa olsun gözlerine mevad-
dı hadidiye kaçanlar, Cerrahpaşa 
hastaneainde meccanen tedavi edi
leceklerdir• 

Getirilen makine 25 kilogramlık 
kuvvei miknatisiytyi havidir, - ,. __ 
Diplomasız dişçiler 
DitÇi Mektebinde imtihan edil

mekte olan diplomasız dişçilerin 
imtihanı dün bitmifti. lrntihana giren 
57 kitiden 52 ai muvaaff ak olmuf
tur, Sıhhiye Vekaleti yakında bun
ların permilerini verecektir. 

"V . ,, gecesı 
Cümhuriyet bayramı ferefine 

önümüıdeki pazartesi (ÜnG Silrey-
ya pata aalonlarında bir balo ve
rilecektir. Birinci "V" gecesi namı
nı taıiyan bu baloya maruf bir 
çok aileler davet edilmiftir. 

Üçüncü büro 
Muhtelit mübadele komiıyonu 

üçüncü bürosu dün toplanarak Gü
mülcine ve lstanbuldaki emlak hak
kında müzakeratta bulunmuıtur. 

5 

Etibba odasında 
Etibba odım ldare laey•etı, dit· 

çiler roe1'eleılJe d• ••11111 olaHf• 
tur. Oda, mekhptea meı11n dini· 
ler tabelalarıada "dit tAbll>I~ per• 
mili clltçller ite ya(oıı "ciltçi. V.D• 

vanmı kullanal:Ueuklerdir. 

Doktorlar mubadenet 
cemiyeti 

Etibba odaıının teıelddilGDclea 
ıonra etibba muhadeaet c:emiyetinin 
vuiyeti

1 
cemiyet azası ara11ncla 

münakaıeyi davet etmlttir. Maha
denet cemiyeti, yalnız aıa arasında 
mealeki rabıta ve tesanüd6 te•ia 
ediyor. 

Etibba odaaı tetkil ecllldlktea 
ıonra muhadenet cemiyetiala nd· 
fesi kalmıyor. Ancak, cemiyet tea• 
vün esaaıaı kabul etmlt H pmdlye 
kadar azuından bir çofuna •e aile
lerine yardımda bulanmaıhtr. 

Cemiyetin taavün Hndıtmda 
mühim miktarda bir para Yanbr. 
Cemiyet azasını di1fünclitnD bJa 
noktalar yann cemiyet heyeti uma• 
miyesinin aylık içtlmaında mballen 
edilecektir. 

Bu içtimada cemiyetin ipka ••J& 
taıfiyeai haldoacla karar yeriJeeeJstlr• 

Sıhhi müe&seseler 
Ankara 24 - Sıhhiye veldletl• 

nin Y eni4ehirde yaptırdıp 7 .,.,.... 
lık lntaat ilerledi. lnpat 930 .....ı 
ıonunda bitecektir. Bu meyu .. 
bir HıfzıHıhha mektebi, aerom _:} 
•tı darüliıtihzarlan vardır. Ha&u~'
hai umumiye binuına lizım om 
ali.t ve edevat Rokfeller 111leı11• 
ılnin verdiği para ile Ui....U ...,.. 
halline yerleıtirildi. Kimya ..... 
faaliyete geçti. 10 gilne bde ....... 
teriyoloji tubeai de faalyete ........ 
yacakhr. 

TaröfeDer 
lngiliz lirası 1030 

kuruş! 

23 Teırinievvel 929 7icarıa 
Borıa11 fidtlan 

Kadıköy lköprü tarlfelerl 
Köprüden 

Kadıköyüne ı 
1 - l""\ 

Kadıköynden Kliprüden Ha~ 
Köprüye Haydarpafaya ~ 

Cinsi fngiliz lirası dün de 1025 kuruı
ta açılmıı, bir ara muamele bara
retlenerek 1036 kurufA kadar çık- J 
m ıfbr. 

A•ari Azam1ı 
K. _ P. K. p. ··=-===•========• d l 

Akşama. doğru sukuta başilyan 
lngiliz liraıı 1030 da kalmııtır. Bor
sada yapılan tahkikata nazaran bu 
ıukutun sebepleri şunlardır: 

Dün Ziraat Bankası bir mik
tar kambiyo aatmıtbr. ihracat mer
kezlerinden de kambiyo arzedil
miıtir. 

Bugda yüzde 
fanlarb 

Yumapk 
Kızılca 
Sün ter 
Sert 
Dönme 
Sert mahlu& 
Bulaıariıtaa 
Ec.aebl 
Çavdar 
Arpa 
Mılll' 
Yulaf 
Merelmek 
Nuhat 

3 ayda evlenenler ~~_:-:;• 
Son 3 ay zarfında Bayazit dai- KQfyeml 

relinde 123, Fatih daireainde 221, !:anı Eb~ 
Beyotlu daireıinde 337, Yeni köy Ekltra 
dairesinde 28, A. Hiaan daireıinde Biriael ymaapk 
26, Üaküdar dairesinde 54, Kadıköy llı.i:ci Sert 

daireainde 80, Adalar daireıinde 10, Fındık kabakla 

Bakırk6y daireainde17 çiftin nikah- ~:~t ':!.utma 
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Adalar tarifesi 
10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan mida günlere mah•ua adalar hattı 

Sefer No. 
Pendikten kalln~ 

Kartaldan " 
8. adadan " 
Heybeliden • 
Burıudan • 
Kıaalıdan • 
Mudadan • 
KadıldSytlnden • 
Kapr&ve VU'lf 

Sefer No. 

Köprilden kalkıt 
Kadıköyilnden " 
Modadan 
Kınalıdan 
Burıazdan 
Heybelidea 

" 
" .. 
" B. adadan 

Kartaldan 
Pendikten 

" 
" 
" 

2 

1 

6.00 
6,10 
6,25 
6,40 

7,25 

4 
7,44 8,25 

9,05 
9,20 

8,35 9,3S 
8,45 9,45 

3 --
7,ıo 
7,30 
7,45 --8,30 

6 
9,to --,,so 

10,0S 
ıo,22 
10,30 

-

5 

7,00 
7,10 

---a,os 

8 
10,15 
10,35 

11,0S 
11,20 
11,35 
11,SO 
12,15 
12,30 

7 
7,05 
7,20 
7,4S 
8,00 
8,15 
8,30 

9,15 

ıo 

12,00 
12,20 

12,SO 
13,05 
13,20 
13,30 

9 

8,00 

8,55 

12 
13,35 
13,55 

14,30 
14,45 
ıs,oo 
15,16 
15,40 
15,55 

11 

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

10,25 

14 
15,00 

15,40 
ıs,ss 
16,10 
16,25 
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13 

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

11,25 

16 
17,00 

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

U,30 
11,40 
ıı,55 
12,10 

12,S5 

18 

18,00 --18,4S 
19,00 
19,15 
19,30 
19,55 
20,lC 

17 

14,05 
14,15 
14,30 
14,45 

15,20 
15,40 

20 
18,05 

19,00 

["J 

19 
15,00 
ıs, ıs 

15,45 
16,00 
16,15 
16,30 

16,55 

17,20 

22 
19,00 

19,45 
20,00 
20,15 

21 

17,00 
17,1-0 
17,25 
17,40 

18,05 

18,30 

19,0S 

29,00 
20,10 

23 

18,35 
18,45 
19,00 
19,lS 
2-

o 

26 

20,15 

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

25 
19,0S 
19,20 
19,50 
20,05 
20,2' 
20,35 -21,10 

21,30 

28 
21,45 

"2,50 
22,SO 
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O&" de ikdam 

İki senedir hiç 
ll~r f ok tor yok! 

A!t• •en e w·l lıa~1 •ı i ~ -
,. r:,ır J l • ~ . lı uı ızı il. Ut.: l.t· t"'

•' ı ·t etnı 111 ,tili. ~"k bu il. 

ı ı .:e gur u!,ki Küre! in 
'j . k ., 

1 • v.1h ızlerıııı azço · sı -

1 uıt vaffıık olmu'İlar ve yeı 
.• , .. w ,,, ve :irin binalar ve kil.r· 

• r .. 1, ır yııplnk k~~a•ı~ ·ı ,,.. 
Jı •ıııaıı ht'rnan yemden meydana 

yırı sefa l IFD 

Acentası; (;alat.ı K pnH.tJ 
@f'l ı 2.{62 

... b ~c-a ta5ı: Mes'adet ban1 altındı 

le- nbtıl 2710 

p, t rmi•ler ır. 1 

Yalova postası 25 "Peşrini 
evvel cumartesinden itibaren 
Köprüde• 8,45 te kalkacak ve 
yalmz fü}'iikadaya uğrayup 

Yalovaya gidecek,Yalnvadan
da 17 de kalkup aynı tarikle 

gele~ktir. ı ,e ıde be} altı eve ve dört 

j ~. ,liil.1 .. aıı yapılıyor. 

Yirmi kü-ıur bin liraya müte
hhıd il.al~ edilen mektep binası 
ı ~.!•anın en bü-.liK bir bınu.ı ola

•~ yük eliyur." Yalnız bu bınaıla 
oır mühendis istihdamı münakasa 

:artlarından olduğu halde böyle 

lr müheodi istihdam edilmeme
-i viiKiinden hi•ıının projeye mu
,,nfık olarak m,.yda11a getirilemiye

ce*in~n korkuluyG:. 
Beledivenin cııJd,. ve sokakla

rın lı.aldır;m!arı için bir teşebbü8Ü 
aorillmiyor. Çar-,nın orta•ına bir 
~ton havuz yapılmı9oada oııundıı 
suyu yok. 

ORMAN İŞLERi 
Küretıın b;J.lı~oa dağlık kısım 

!anadaki körlöler bu senelere 
kader en çek ormaadan intifa ey
!cnwıltWı İ4ltler, Bu orırıaııd.n ba
ıilanınn ih~i ve hudutlarının 
tan.tit ve teyııii mllHlete~i hu 
i.i>v1tilerin ~~!erini mulıtp ol
maktadır. lne~u hududuna ya
kın köylerde ve l11ebolu köylerin
de bu 1e11e mııurların fena oldu· 

ğu da ıöyletıi,.r, 
Y llflll yı"ni L.ercs-te fabrika•ı 

etr adııki ki.ıyldler için hır İS 
"e 111ftitet lll6Tlb ı olmak ta be de 
);uda civarındalti üç beş köylü 
ıçin varit dlabilaektedlr. 

KA.ÇA.k rtTV1'LER 
Küre ile Ay erk lıut'iudu ara· 

ıında ~rekini bavalisimle on 

üç yük tiitüın ka~ırıldığl haber 
ııllllmış ve KilreOeı:ı bunlıır _il~t'rine 
gidilmişse de vakı.ltde yetı11ıleıue
diğin<l tüt®'ler t11t~la111aıuıştır. 

KOY KANUıU VE KÖY 
TELEFU.tliI Alo 

Kilıe~ yirmi L..adar küyünde 
köy k.Munu tatı,rk edilmeltedi_r. 
Diğer k" ylcnle yava~ yııvaj tathık 
edi1e(!{'ktir, K"ylenie tel fon ıe,i-
atı için de bin lira kadar para 

toplauımştır. 

Uzak ve mühim kl\ylerdf"n bnş· 
Uyarak ıeelsııt ıkmal oluııacaktır. 

BİR BOMBA MESELESİ KöY
LEHDE İKİ Kl:jl DAHA 

KATLEDiLDİ 
KİİI'edtı üç dört gündür bir ha· 

rfi~ me'VZUbrlıistir virıın bir evin 

• ıltına bo ba gibi bit şey konmuş 
e bu içerdekilere suikas~ iç.i~ 
·apıic!ığı tahmin edilerek bır kı_?1 

tevkif edilmi<.tir. )ılesele henuz 
tenevvür eıı cmittir. Adliye tah
}.ii.ata devam ediyor. # 

l.hmkii. gün Sipahiler köyünde 

babıt..ı .. ullu iL.i kişi katledilmi~. 
ilu k •ycten Arap olğu Ali onbatı 

~r~ııdi Qi;lu İbuıl:imi cerh eyle
ıııı·;der llırahııo de i.ur~unla Ali 

on 1 ·ı ı ile Rt'cebi katley!emiştir. 
Pun er eveldeııberi yekdiğerile 

8 ,,~lı imi,ler. . " 
'i onlıa~ı evvelce de bir defa 

h 1 f - ue ıı.ıecruh dü mliş imi, 
: ı.' 1 ot tı;i.ıı Kurc mü<ldeiumu-' 

l 

," j ın<lıH ıa kuıııarı<lanı bu 

11 : , ıoır. 
~ 

l\.• !H:l ıı.:; lJOKTOR YOK 
l~ rf j .. i seıı~t!ir Juktouıız
. t... Ç.!ll ,ıı 1 nltı kıııl lıa>ta

., ·~ 11 u h~ı .. :ıııza bir dok
~- \ ııı e<lıl ııcı11ı~tır ufak dir 

, _ , ı u ı~ ıı 1ı,,.1, i!H01Joluya veya 

ıı ı ·ı l! tı ~ı<.1edir. ı< -----
I 

l."' 1 • 

J 
r 

t.: .ı , , ıo. JULıı.. .. 111 .. ı..rı 

.) u.nu.ı,tur. ~.-ııİ· 
ıt. nıu ,.o. r 

L 

-Se remaneti ilan lar1 .. 
~ ehremanetiııden; cra edil -
':i' ftl kte o!an kaııaliusyon a
meliyatı dolayısile Fener cad
deainin Uııkapanı ile Reji öaü 
arasına rr.üsadif kısmının 25 

T etrini evvel 929 tr.riltinden 
yalnız geceleri bilcümle vesa
iti aakliyeye kapalı bulunac:ığı 
iliırı olunur. 

S ehremanetinden: Çift.ngir 
•, yallglft yerinde yirmi doku
uzncu ada 591 harita numaralı 

arsa yaoıııda 7,20 ve2,70 metre 
yüzünde 18,72 metre murab

bamclalti arsanın metre mu
rs b ba ına 20 }ira kıymet tak
dir olunarak satılmak tçin açık 
rnüzaycdeye lcoanıuştur,Talip
lerin şartnameyi görmek içMı 

her gün müzayedeye girmek 
için ihale günü olan 16 Teş
rinisani 9:!9 cumartesi günü 
levazım müdürlüğüne gelme

leri. 

--
Fe enıenk Bahri Sefit 

Bankası 

er kezi 
Amstcrclam 

Galatada KarakiSy hanı 

dairei mahsusa telefon Bey

eğlu 3711-5 Merkez posta· 
neai ittisalinde Allalemci haıi 
telefo.ı lstanbul .569 hernevi 
ban\.:a Muame ô.tı ve emniyet 

k•saları icarı 

A ılı;e u~uncu hu .uk. ınahkemeıiıu.ien: 
~{uddeı . aımıyP- hanımın Anadolu 

ka\1ı1~u1da bol!nak Mt"hUJe-t 1111hal!eıııiııde 
htt.n1aııı soh.a~ıucla 13 numsral1 hanede 
mur.im ik.eu t:lyev.a ı:..aBletf!ılhı meçhu~ 
bulunan MuAQıme-r hin Burhan efeadı 
al<yhin. ikanıe eyle l:ği bo~nma ve :\fos. 
tafa namı çoc•ıklannın da doğum kütü -
ğüne k~yJı dtı.YMından dolftyı mahkeme -
den aadir olan v~ booa,nmalarına 'fe Mus
ıata nam çoc~~un doğum kütiij;une kay· 
dıııın ve mu.arifi muhakemenin 
mliddeaaieyLe hthnüJiue mütedair bulu· 
nan 17·10.929 ıarıh ve 675 numaralı ilA· 
mın ik.ametgAh \'C: mı·a ... eni nıe~·hul mu· 
maileylı \1u.ınunrr efendiye ilinen tebliğt 
tcn"p •dilmit olduğ rndan tebliğ maka· 
mına kaim olmak U1re il8mın bir eureti 
mahkeme divanhanr-sine talik. edildiği 
ilin olonur. 

z ay! - HiC!köy ı he.inJeıı dmı§ ol· 
duğum askert 'ı't&ikarut ıayi ettiuı. Ye

nisini çı!..aracağ 111dıu hükmü yoktur 
Kasımpa 'ıhncı maballPsindeo 

31 l tevf"llUtlii ~inasi Ali 

Z ayi - 4 .. 8 • 92.9 t.~'.'ııli. (~alata itha· 
llit ftimrüğil mfidurıyetııı~·n yedine 

muta 700 lirayı ha\'I. hıı: kıta . f'~aneti 
ayniye mak.hu.ıuınu zayı ettı~. yenııını çık.ar. 
tacağtmdan eskisinin hükırıu yoktu . 

Mabmutpaııa hamam •o":"k l? . No. 
trikotaJ imalithan .. ı .. bıbı 

H.ısan Halil 

Beyo~lu liuci ~ııllı llıi•imliğinden: F~rdi 
neyin Tak•ımd• bel.ir soı.ağmda No. 

$apartmanda mukiın Mu•t•fa Kadrı Bey 
aleylıine İkame eylcdlğı istirdat d•vaeı 
üı.erino ilanen tebligata rağmen müddeı· 
ale hin ademi ıcaLtti dolayiıile bermu· 
cilıi talep hak-.uıdtt. gıyaben muhakt>me 
icra. .na ve givaı.ı karar.nın 25 gün müde
tle ilaıı~n ttblıgiut! kaPJr verihnl ve mü
df'i da"asıaı isb\loltt:n iz,uı.r açııuu indeLD• 
ltir ycuıJJ tekht eyıewıı ve emrı aHıl u 

keme 21 • l ! · 9"1.Y '•rıı.uır onı M1Jıf pt:r· 
>"' l:;J' !I t 14 ılf tali 'i P.f!'Jlmı! rJ 

4 1,,. uı lrleı •lryh:n mJ0 ·e i mUl'l\f'-

Lll f .ı r..ı.' edıp 11.ııih.J.•t:ıı.ede 
au ~1 ~~• e ,,,.v.l•'ı t&.KdirJe yeuııuueu 

m n" ın a ı a ... l uıı; .. cıu1ıı n 

Cııma 1 K D A 711. Teşrin"e\ vf'I 2), 192'1 - --- --- - -===="'"'==~===~ 

Haydarpaşa. ile Anka-i BCVCK 
Tayare piyangosu 

VEDiNCi TER tP 

ra arasında üçüncü bir :l 
yolcu katarı 

Haydarpaşa ile Ankara arasında yolcu münakalatının artmıf ol
duğunu gören Devlet Demirvolları ve Limanları Umumi idaresi her gün 
Haydt?rp~şadan aat 20 de hareket eden 10 numaralı lı:atarla Haydar 
pıı~aya saat 8 de mu,·asalat eden 9 numaralı katarı 20-10-929 tarlllin
den itibaren Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa arasında ioletmeğe 
kıuar verınl~tir. 

20· 10-929 T11rihinden itibaren Haydarpaıa ile Ankara arasında 
her güıı işleyecek olan üç katar §unlardır: 

Haydarpaşadan hareket 
Ankaraya muvasalat 
Ankaradan hareket 

Posta 
13-

7,25 
20,20 

Sür'at 
19-

9,05 
19-

Muhtelif 
20-
15,33 
11,35 

Haydarpaşaya muvasalat 14,28 9 - 8 -
posta katarlarının teehhürsilz seyrü seferleriııi temin için badema 

iobu katarlara fazla araba ilave edilmiyeceğinden mevcut mevkilere 
göre bilet verilecektir. 

spor 
JJugün çıkan 4 üncü rıushasında 

gene pek çok kı)'metli yazı ve 
resimleri ihtiva ediyor 

Seyyahın hayalimdeki Sporcu ve Ahmet Fetgeri Beyin Spor-

. : 
' . . 

~ . 4 üncü keşide 11 Teşrini sanldı<!oır-. 

BOVOK iKRAM.VE: 
45,000 LiRADlR 

Ayrıca: 

20.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOliralık ikramiyelP..r vt 

1 O.Ooo liralık mükafat 

<'3,900,, bu keşi dede cem'an 

numara kazanacaktır. 

40,000 

20,000 

15,ootl 

12,000 

10,000 

lira isabet eden "58960" numaralı bilet . lstaobcl, Edlral', 
Cebelibereket, Gebzede sahlmıftır. 
lira iaabet edeil "16597" numaralı bile;, Jstaabul, BllrHdr 
satılınıttır. 
lira isabet eden "30494,, numaralı bilet fıtanbul, ~F 
lzmlr, Balıkeoir, Samıunda aatılmıştır. 
lira iaabet eden "19935" numaralı bilet Berırama. ht•D...,' 1 

Çıldtr, Kaf da aahlmıttır. 
lira iaabet eden "4438,, numaralı bilet latanbııl, Saıaaur. • 
da satılmıfhr. 

1 
da milli propaganda isimli makaleleri bilhassa şayanı dikkattir. 

Galatasaray kongresinin yevmi gazetelerde intişar etmiyen 
tafsilatını, şehrimizde ve Anadoluda yapılan son maçları ve Av-

rupa müsabakalarını, gene Türk Sporun bu haftaki nushasında arazi müdürlüğünden: 
bulacaksınız· Paşa bahçesinde tepe köyünde vaki bir buçulı. dönüm bahçe ilç 

Orman 
Bunhrdan başka Spor SinemP.sı, şundan bundan, Almanyada sene müddetle icara verilecektir. Müzayedesi Tetrinieaııiain albncı 

Futbol seferberliği, hikaye, Stadyumda Orta Oyunu, karikatör, Çarşamba günü saat on beşe kadardır. Talip olaııların Iatanb.ıl c1'· 
müsabaka V. S. kaf müdüriyetinde orman ve arazi idaresine müracaat etmeleri. &'888888888 8888888888~1 _____________ d ___ _ 

••••11eı••••••" Orman arazi müdürlüğün ern 
-: Be, oğlunda:- B } ~ kl ~ Beykoz kazasına tabi yazla çayırı karşıl!lnda vaki beylHt mandıra 

B-AZA. R d:- e sogu ugu nam çiftliğin vakfa •it hissesi şayia•ıDdan takriben (:iOO) •nm çayır 
FRENGi ve ADEMi İKTiDAR ve (3000} dönüm çalılık ile taşlılc araıti \tapalı zarf uaüie qt1le,calp 

J\,11&.illV Pari~ (Sain Luis) ve (Necker) tır. Müzayedesi Teşrinisaninin yirminci Çaroamb .. jllıM1 aaat Oll bete 
- Kliniklerinden mezun kadardır. Talip olanların şeraitini anlamalı: üzer~ t.t..1Md e1"bf mil· 

Camf"kiinlarımla teşhir e<lilen Dr. SITKI NECİP düriyetine orman ve arazi idaresine nıüracııat eyleme&ori lllrı +am. 
V AZ() da kaç adet l.lo~oglunda !atıkla! cadesinde 

WORL.0 OVE9t 

Bıça~ı vardır? 

16 ila 27 T eşrinevvclde 

eğlenerek kazanılacak 

4150 D~ıraDok 

ikramiye 
varılır. 

·············-·········· .. -} tanlıul rnahkem('i asliyesi altıncı hu -
kuk dairesinden: • · 11fıa hanımın koca.qı 

Arap~irde Zuhrop Siifla mahallesinde mu· 
kım b ömürcü Ali oğullanndan Mevlut oğlu 
Halil ağa aleyhıne ilı.ame olunan bOpnma 
davaoının 19 -teşrinienol-929 tarihli celeei 
muhakemuinde tarihi il8ndau itibaren 
bir ay sarfında evine avdetle ! .... ocalık. va
zifesini ifa etmenizin ihtarına ve bu~uk 
usul muhalı.emeleı:ılne dair 1086 !\o, ka • 
nununun sarahati dairesinde hak k.ınızda 
!OD ve muaıneleli olrnak üztıre müttelıaz 

gıyap kararına miidıleti mez\. tire ıacfınıla 

itiraz ve yevmi nıuhakrme tayin ettiril· 
medi~ takdirde muhakemenin ınyaben 
neticcle-ndirileı:eği ve bilcümle valtıatı 

ikrar etırıit nazarile bakılacağı malO.munuz 
olmak üzre ilin olunur. 

S ultan Ahmet !!..inci ~ulb Hukuk dai· 
reıinden: GümrUk.ler umum müdürlü

ğünün Calatada Aleksiyadi hanında 17 
numarada Alekeındır Kolaro aleyhine 
yirmi tç lira alım•, dört kurq gümrük 
resminden dulavı ikame eylediği dayanın 

muhak.emeıi için müddei aleyhe gönderi· 
len celpname mumıile) hin ikım~tglhının 
meçhul olduğu prtilo iade kılınmaoı ha

•ebile bir ay müddetle illnen tebliğat itJo 
rısır.a karar ~erilerelc muhakeme 30 tt,. 
rioi aani 929 cumarteei günü saat 13, 30a 
talik edildiğinden }evm vakti mezltOrde 
biı.zat ve ya bilveklle mahkemeye gelme
oi '"" a•ıi takdirde hakkında 'ıy~p kararı 
ittiba7 olunacağı Hukuk lJ~lll Mahı...eme

leri 141 inci ma<ldnine tevfikan tebliğ 
malıi.amıııa lLıim. olmah. üzere Üin\ k.ey· 
fiytl olunur. 

Z • l,11.laıa ithalıit güınrü~ünün 
ayı- 19%8 numaralı beyanname 

muhteviyatt pamuk ipll~leri için depozito 
obrak verınit olduğum 81 liıa 41 ifuruşa 
wuıı.abil ahteyledığim 21121 :-!o. ve 30.9. 
<n9 tarıbli bir klt'a depozito ma•buzu l<a· 
zaen z ·i eımlt olduğuıudau kaydına İfa
ret ettirilmiş "' in n' ıı J1U\'l htikuıo 

;; • L u•..ı .... 

ı lll numaralı İötıLıl apar1manı· 
ııııı birınci katında. frengi en 
mlle,.ir edviye ve nıuFıı~Jit uaul 
ile lıelso~ukluitu ve ihtililetının 
en muannit :'·ki Heri aş• lar ,.e oıo-
notrrmi gihi veMiti elı·ktrikiye ile 

ve niık"lf•lmPıtıPk ÜZPre tf"d::\\'İ olunu 

Re~ıı~ıuıade Hüseyın l>eyin Avni Ecirler 
sanJ ~ından borç alığt paraya mukaLil 

v<faen f•rağ oylediği Kadıköy Osnıau~a 
el)·evın Raşimpaşa u1aha1lesinin eski Ha
ht a~a }'eni Süle~nıan ef. sokağında eı:ıki 
18 mükerrtr yeni 10 ı. o. lu n1aa bahçe 
hanenin Lirinci ilıaleıJi )"&pıluıak üzre otuz 
gün milıayedeye konulmu tur. 

Hududu, \!. Eflali ve Emine H. Şa· 
diye H., Yu!-uf Ziya efendinin eml&kh·ri 
ve yol ile malıdut 101 m. arazide 55 m. 
murabbaında iki kat bir tavan arası \G 

yangın duvarlı ahıap bina vo 17 m. ahsap 
muıbah Te 29 m. aralık bahçe ve kO,...,ı 
mahallidir, Mü~t•milılıı: Zemini ~ini bir 
aotire bir oda, CcimekAnh kapıdan r.emini 
çini ev altına geçilir merdiven altında bir 
gusulhane bir heli ve bir od• olup oda· 
dan mutbaha geçilir, mutbahın r.emini çi .. 
ni ve bir alaf1ranka ocak ve iki mermer 
yalaklı muslu~u vardır ve bahçeye med
hali dahi vardır. Ev altmdan ahşap mer
divenle çıkıldıkta bir 10fa üıerinde kar
tılılı.lı iki oda bir beli keıa akşap merdi
venle çıkıldıkta bir tavan araıt ıofa tavan 
arasından etrafı çinko iJe mestur fotograf 
ınahalline çıkılır. Hanenin davarları istan· 
ba ve kapılar yağlı boyalı ve bal,ı·enin 
etrafında ik.i metre irtilaında duvar ve 
bahçede bir kuyu vardır. Hanede yirmi 
lir• icarla Nec•ti '.13. eakindır, Bin beş 
yüz lira kıymeti muhammineli olup almak. 
ve daha rıyade malumat 926-7791 No. lu 
dosyasındadır. Kıymeti muhamminebinİ.Q 
•ıo 10 nisbctinde pey akçesini alaraı. ı.. 
tanbul Gördüncü icra memurluğuııa ge.L. 
meleri ve 28·11-929 tarilıiud • ıaat 15 o 
kadar birinci ihale i yapıla~l ilan olunur. 

6 ıneı hulı: .. ı. mahi<e. eıınden : Medıba 
h•??ll~u _kocası rPji ınlic.türiyeti umu 

miyesı ık:ıncı şuhe ı.. snıınuıt Lrfu.lı Uiş 
tabibi Rı1:4 6ubri bey ile rı ·yaoölerin~ e 
mütek.evvıo neısep ,.e na'a' a da,·:ı.aın.o 
ik,aınetgilunııın rueçhuHyetır.-: bina•rı h•k.· 
kınızda gt)ab~n eert.:yau tdeo muhık.t>111e• 
uin size aLfı;ylc::ııdi~ \o;: netu.:c ınut. ı<.aıılıt .. u 
medenioın 61.:> ın..:ı d.aJuroıı mutıbin e 
no beş lira ~afa .... a ta~•r.J,• &Ucruk h.-, ... 
danın oesı.:bı 9 lt'1ı11tıı ,ı qııı ••n•. \ .. "l65 
ı o.lu hükıuU havi llnnı·ıı ,.hıı~. ıe mu. 
mer mü"'4ly-rtt netır..-.;ı .h.·n 11.ı., 111, ! 
•• ik mc::tgfı ~ınvın olı·t.·hıılı"" ı ''''•; •t•"' 
tebliğal ihı edı tııı,,ınıf •du~ı 11>lac L ... ul....ı,,.. 
usul muha1.keıı1e11•d kH.nıı•Jıuu·o anüı.ı .. .aı .. 

tevhlJı. tar,t· İ. ılılur1•o ınba;,..n l·ıı uıılıL 
ıartında itircı etul.;ıı.ı ,.e ıık.ıi tal\Uircio 
h Kll1l'Z18 l\ t"•ı ın ... aıneıeı 
iia .uı cı~ ılMU UI ~uur~ 

Orman arazi 

Orman ve Arazi lVlüdürlüğünden 
Üsküdarda Tunus bağındaki caddenin tarafeyninde!Q kabrbtaa• 

dan yola ifrağ edilmekte olan mahalde bulunan doksan adet ser· 
vi ağacı satılacaktır. MüzHyedesi Teşrinisniniıı. İD altıncı cu...n.· 
günü saat OD beşe kadardır. Talıp olanları" staobul _EYlı:el )ıl(j. 
ditiyetinde orman ve arazi idaresine müracaat etmelen. 

Evkaf Umum 
· müdürlüğünden: 
Guraba hastanesinde mevcut müstauıel ~y~ .le keza müstamel 

Röntgen cihazı müzayedeye yazedilerelc T efrini •aoiııiu yirıninci çar• 
~amba günü saat OD dörtte ihalesi icra edilecegındcr. talipl.erin ıııe~k~r 
e~yayı görmek üzere her gün öğleden evvel ha~t'lney~ l'e ıhale gilııu• 
de idare encümenine milracaatları . 
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l33Q 4096 9454 Erenköyünde Sahrayıcedit mahal
lesinde Kayışdağı sokağında harita 
7 mevkmade eski 65, 65 ve yeni 
125~ 125 numarall iki yüz altmış 
ııekız arşın arsa üzerine ahşap Uç 
katta bet oda, bir sofa ve eU altı 
arşın arss üzerinde bir mutfak, ve 
dört yüz elli arşın üzerinde diğer 
bir mutfak haıııaın arabalık ve ça· 
maşırlık ve bin yüz yetmiş bir arşın 
bahçeyi havi bir köşkün tamamı 

Kamil B. Fatma H. 

SOS 3693 10463 Beşiktaşta Sinanpa§ayıatik mahal
lesinde eski köprüba~ı ve yeni Hay
rettın iskelesi sokağında eski 21 ve 
yeni 11, 23, 25 numaralı ( mahal
len 25, No kapılar mahkeme çık
mazındadır) bodrum katı kagir di· 
terleri ahşap olmak üzere üç bu
çuk katta ve dört yüz kırk iki arşıa 
arsa üzerinde dahilen harem ve 
ıelilmlık kısımlarını havi onardan 
yirmi oda, beş eofa ve seksen dört 
arım arsa üzerinde hamam ve mut
fağı ve yetmiş aekiz arşın arsa üze
rinde selamlık mutfağı ile kagir bir 
hamamın ve yetmif aroın arıa üze
rinde fevki üç oda, bir ,fayı ve 
iki hatlı ahfap ahırı ve üç yüz iki 
arşın bahçeyi havi bir sahilhane
nin tamamı 

Ayıe Elmas ve Fatma Seniye ve Çeşmiela 
hanımlara Ahmet Kadri ve Hasan 

iSO Basri beyler 
397 12512 Mevlevınane kapı!ında Melekhatnu 

mahallesinde Birinci paşa bakkal 
sokağında eaki 27 ve yeni 3 mıma
ralı yüz kırk iki arşın arsa üze
rinde bir katta kıımen duvar ta· 
şından inta edilmiş karğir dört oda, 
bir kuyu ve altı yüz sekiz arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

9 
v Mehmet Sadi B. HatİLe Mediha H. 

5 43~ '13490 .·.umkapıda Çadırcı Ahmet çelebi 
nıahalleöinde Camii şerif sokağın
da eski ve yeni 3 numaralı altmıı 
dokuz arşın araa üzerinde karğir 
üç katta dört oda, bir ıofa, bir 
mutfak, bir kuyuyu havi bir hane
nin tamamı. 

Emin Mehlika Necmiye Enise Nebahat ve 
7 Fahrünnina Hanımlar. 
S 400 13787 Hasköyde Hacışaban mahallesinde 

Kalaycıbahçe sokağında eski 94 
ve 114 numaralı seksen arşın arsa 
üzerınde ahtap üç katta dört oda 
iki sofa, bir mutfak, bir kuyuyu ha: 
vi bir hanenin tamamı. 

Süleyman Ef. Melek H. 
95 249 14359 Aksaraydll Muratpaşa mahallesin-

de eski ve yeni Sofular caddesinde 
eski 65 ve yeni 79 numaralı yetmiı 
arşın arsa üzerinde ahşap üç katta 
biri sandık odası olmak üzere beş 
oda, iki sofa, bir mutfak bir kuyu 
ve iki yUz on ıekiz arşın bahçeyi 

3 havi bir hanenin tamamı Fatma Bedriye H. 
/o 725 15272 Bebekte eski Küçükbebek caddesi 

ve yeni ıokakta harita 1 mevkiinde 
eski 30 mükerrer ve yeni 3 numa
ralı yüz on beş arşın arsa üzerinde 
.ııhşap üç katta yedi oda, iki sofa, 
bir mutfağı havi bir hanenin tamamı. 

Fatma Münire H. 
626 15429 Kasımpaşada Tahtakadı mahalle

sinde Çıkmı:zmnğhane sokağında 
eski 6 ve yeni 8 numaralı yetmiş 
arşın arsa üzerinqe ahşap üç katta 
biri sandık odı.sı olmak üzere üç 
oda, üç sofıı, bir mutfak, bir kuyu 
ve on iki arşın aralığı havi bir ha-

7 nenin tamamı. Muharrem Ef. Aıiye H. 
00 2045 16169 Bayzıtta Sekbanbaşı Yakup ağa 

mahallesinde eski Kalaycı ve yeni 
Kalaycı ve Fırın sokaklarında eski 
22 ve mükerrer 22 ve yem 1·24 nu
maralı biri yüz altmış arşın arsa 
üzerinde kağir üç \<atta altı ~da, 
diğer seksen sekiz arşın arsa uze
rinde karğir iki katta be~:oda ufak 
bir sofa bir mutfak bir kuyu ve iki 
yü1 altmış iki arşın bahçeyi h;ıvi 

l iki hanenin tamamı 
55 1802 16246 l'eylerbeyinde et<ki orta ve araba

cıhır sokağında eski 1 ve yeni 21 
num~ıalı yüz üç arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta dört oda iki sofa 
bi.r m~tf~k ve bik tulumb~yı ve üç 
yuz yırmı beş arşın bahçeyi ha'fi 

7 
bir hanenin tamamı Behçet B. 

55 2071 16246 13eylerbeyind.e eski Orta ve yeni 
Arabacılar sokağında eski ] ve ye. 
nı 21 numarnlı yüz yirmi dokuz ar
fın arsa üzerine ahşap iki katlı bet 
eda, bir mutfak, bir tulumbayı ve 
e (i ıki ar~ın bahçe;·i h ,.i bir hane· 
"in tamamı. Behçet B. 

'1lizu,edt' l\lııluımmen İkraz 
Lı:deli lir8 kıvnH'Iİ f\o. 

., Ale hı ı nP f ııı r i n ~ \'t" nf'v'i\e 

me\ l \ nı il~trnıilütı 

3580 16673 17632 Kadıgöyünde Göztepede eski Ali 
bey ve yeni Rıdv~npaşa sokağında 
eski 20, 21, 22 ve yeni 14, 14 nu
maralı altı yüz on beş arşın arsa 
üzerinde bir kıta kağ'ir iki buçuk 
katı ahşap olmak üzete üç buçuk 
katta, yirmi dokuz oda, üç aalon 
iki mutfak ve iki yüz altmış arım 
arsa üze kine kağir arabalık ve ufak 
odaları ve yüz on ar~ın arsa üze
rinde ahşap kümrsleri ve dokuz 
yüz seks~n beş arşııı bahçeyi havi 
bir köşkün tamamı. Reşit Paşa 

225 923 17786 Üsküdar Valdei atik mahallesinde 
Çavuıdersi sokağında eski 60,62 
ve yeni 74,76 numaralı atlmış ilç 
arşır. arsa üzerinde ahşap iki katta 
üç oda bir sofa ve seksen arşın A 
rsa üzerinde ahşap bir ahır bir 
oda bir mutfak ve yüz kırk dö
rt arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. (ahır elyevm odunluk ola-
rak kullanılmaktadır) Naciye H. 

6440 12945 18249 Erenköyünde Sahrayı cedit maha
llesinde mukaddema Yalıboyu el
yevm Caddebostanı iskelesi soka
ğında eski 4444 ve yeni 27, 29 
numaralı bin doksan sekiz arşın 
arsa üzerinde motör mahalli ve imi 
lathane ve yüz elli altı arşın 
arsa üzernide mıuangozhane ve 
demirhane ve bin yüz elli ar~ın 
üzerinde etrafı kapalı ardiyeler iki 
yüz sekiz. arşın arsa üzerinde açık 
salaş ardıye kırk arşın arsa üzerin· 
de yazıhane otuz iki arşın üze
rinde helalar, altn ı. • eş arşın üz
erinde araba iınalath.ınesi ve iki 
dönüm iki yüz ellı altı .. rşın ara· 
zınin tamamı. Bekir Karni 8. 

2837 12600 18548 Galatada Yenicami mahallesi.ıde 
Ayazma ve çeşme rnkağında eski 
8, 10 ve 8 mükerrer ve 13 ve yeni 
10, 12, 13 numaralı y!iz a!tm:ş ar
şınana üzerin<le kargır üıy icatta on 
yedi odayı ve altıoua bir dükkanı 
müşt~mil bir hanenin dört yüz his
ee itibarile üç yüz ..,m dokuz tam 
ve üç sı:biminin yedi hı·se ıti bıuile 
beş hissesi Mazaito Yoda ve Simoil Yoda 

1000 2468 18934 Erenköyünde Sahrayıcedit mahal
lesinde F eyziye sokafpnda 21, 21 
mükerrer 21 mükerrer numara! 
yüz on beş arşın arsa üzerinde bir 
katı kagir bir katı ahşap olmak üz
ere dört oda, bir sanclık oadııı ve 
yüz yirmi sekiz arşın arsa üzerinde 
bir !(atta ahır ve arabalık ve oda, 
bir kuyu iki dönüm üç evlek yüz 
elli yecli arşın bahç"yı havi bir ha-
nenin tam mı Eyüp Sabri B. 

550 1974 19156 Üsküdarda H11celıasar habın ma
halleıinde eski Servilik mahallesin
de ve yeni Yeşil baş sokağında eski 
52 mükerrer ve yeni 2 numaralı 
yüz on ıki artın üzerinde ahşap iki 
buçuk katta yedi oda, iki güçük 
sofa ve otuz iki arşııı arsa üzerinde 
bir mutfak ve iki y"i1. elli altı arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Hatice İclal 

.. .. ve Safiye Müııire Hanımlar 
12954 1513 Buyukadada Sıvacı sokııgında eski 

v~ yeni 4,8 numaralı · hfap kısmı 
yuz sekıen arşın arsa üzerinde ya
rım katı kagir iki katı ahşap im-
~~ üzere iki buçuk katta sekir oda 
ıkı sofa, b:r mutfak, üç kuyu ve alt
mış arşın üzerinde bir sarnıç ve 0 • 

tuz dokuz dokuz arşın ar1a üzerin
~e dör~ oda kırk arşın arsa üze
rı.nde bır oda, üç kulübe ve dokuz 
b_ın d~rt _yüz doksan bir arşın bah
yı havı bır hanenin tamamı. 

Ali Rıza B. Fatine H. 

Yukarda cinı ve nevile mevkii ve mu""şt ·1•t 1 ml'lc emı a ı yazı ı e a 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 2 T · _ 

· 929 · h" ·· d'f · eşrın sanı tarı ıne musa ı cumartesı günü saat onbu uktan "t"b 
.. d "b 1 k ç ı 1 a-ren muzaye eye mu aşeret o unara saat on beşte { muh 

kıymetlerini geçtiı'1;i takdirde) kat'! kararlarının ç k'l . akmmen e ı mesı mu arrer 
bulundu~unda~ talip olanların mezkur günde saat on beşe kadar 
Sandık ıdaresıne müracat eylemeleri ve ııaat b t on eş en sonra 
vuku bulac~k müracattların, kabul edilmeyeceği ve mezkur emlake 
evvelce talıp olanların kati karar esnasında hazır bulunmadıkları 
ve baıka tal~p . ~uhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müza· 
yededen çekılmış addolunacakları lüzumu ilan olunur. . 

Ma~~aını Vilayetten: 
25 Teırınıevvel 929 cuma günü saat ondörtte Dolmabahçede eski 

Eıtabli Amirede açılacak olan hayvanatı ehliye 1 .. rgisine Meclisi umu• 
mii Vilayet ve Cemiyeti umumiyei Belediye azalarının teşrifleri rica 
olunur. 

ar ar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1- Yerıi kö)J<' lain pazar kı;yığı ve iskele ve kayıkbaM 

araası 

2- Tarabyada pazar kayığı iskele mahall 
3- lstinye pazar kayığı iskele mahalli 
4- Galata Yolcu zade İskender caddesi 1 numaralı garaj 
5- Çelebi oğlu Alıettin kuşçular arkaamda 4&.49-93 •umaralı 

maklup dükkanın 1·2 hissesi 
6- Uzun çarşı yavaşça şahin mektep sokak 18 numaralı hane 
7- Monla giırani Topkapı dergah tahtında 4 adet dükkan 
8- Beyazıt Emin bey mahallesinde 11 numaralı dibekli ınektep 

mahalli · 
9- Mahmut paşa Hacı köçek büyük çorapçı hın odabaşılık ve 

kahvecilik 
10- Kuzguncukta -:'.ar•ı caddesinde 111-27 numaralı maa arıa 

dükkan • 
11- Üsküdarda Rum Mehmet paşa Çeşme caddeıiade 3-1 No. 

dükkan. 
Müddeti müzayede: 10 Teşrinievvel 929 dan 30 Teşrinievvel929 

Çarşamba güü saat on dörde kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaııolun· 

muştur. Taliplerin yevmi ihale olan son ııünün saat on dört buçuğuna 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvaklcate ita ederek müzaye-
deye .. iş~.i:~k et~ek üzere lstanbul evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar 
mUdurluııüne muracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu mlkl-
det zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını 
görebilirler, 

Vakıf akarlar 
müdiirlüğünden 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Çarşıda yağlıçılarda 17-19 - 47 No dükkanlar. 
2 - Çengelköy pazar kayıgı iıkeleai 10 No dükkin ve meydan 

mahalli 
3 - Feriköyünde Sinem sokağında 4 No ab§ap hane. 
4 -Tophanede Süheyl bey mahallesi Dolmabahçe caddesi 3 No 

d!IJ.l an 
5 - Beyoğlu Muradiye mahalleıi cami tahtında47 No üç adet oda 

. Müddet: 13 Teşrinisani 929 çarıamba günii saat ondörde kadar. 
~ırmi gün .müd~etle ila~ edi!en balada muharrer emlakin pazarlıkla 
İ<:ıraya ve~ılmesme Encumenı idarece karar verilmiştir. Talipler 
ıartnameyı okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini denııl
y~n .. cyle~.ek için lsta~bul Evkaf müdiryetlnde vakıf akarlar müdiir
lüğune muracaatlan ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında ma\Gmat almak 
zayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

iltiyealv mii-

Vakıf akarlar 
mudurllıglınden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
Bahçekapı Çelebi oğlu Aliettin mahallesi Tahmis sokağındı 78 

numaralı arsa. 
Müddet. C Teşrinisani 929 çarşamba günO. saat on dörde kadar. 

'r'.irmi gün mübdetle ilan edilen balada muharrer emlakin pa.ıarlıkla 
kıraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler şart
nameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermiyan 
eylemek için lstanbul Evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar müdürlüğüne 
müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak iıteyenler mlizaye-
de odasındaki ecri misil raporııuu olı:uyabilirler. 

V akıt akarlar 
mlıdlırllı(?lınden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1- Ortaköyde büyük ayazma caddesinde~ N~ı. d 1..kAn 
2- Ortaköyde vapur iskelesinde 36 No. dukkan 
3- ÇenberlitaşAtikali paşa yağlıkçı ha~ No. oda 
4- Mahmut paşada Hacılcllçek ınahallt'ıi Kürkçü hanı lst kat 

15 No. oda 
5- Bahçekapı Çelebi oğlu Alaettin yani cami havlusu 139-3 No. 

dükkanın 8-12 hissesi 
6- Yenikapı Katip Kasım mahallesi Deklrmen sokağında 22-42 

No. hane 
7- Kadıköy Z~htü paşa mahallesi Fener caddesi 21-23-25-27 

No. dört bap hanenın 14,5-24 hissesi 
8- Gıı~~ta .Kemankeş mahallesi Çömlekçiler caddesinde 14-16-18 

14-20 No. dukkan. 
Müd~e~~. m!izayede: 25 Teşrinievvel 929 dan 16 Teşrini,.ni 929 

cumartesı p.un.ı saat ondörde klld 
Balada m~hnr~er emlak ki~•y~· verileceğinden mlizayedeye vazo

lunmuştur. Talıp!.er,rı ve•·nıi iba~e olall son güııün Hat on dört buçuğu-
na kada~ ;.rr~1'11lmeı i c ku.,.a I· •• 1eaıinatı nıuvakkate ita edere le m üza
ye~eye lft tllı< etaı~•< iıı~:e lsıan:,ul tvkaf müdürlüğünde vakıf ekarlar 
mudürli:ğüne ır.i.rac.u t.•rı 1 1;ır. olu•·ur. 

Evsa~ ve mıi~t:milah ha;kında malılmat almak iıteyenler bu mGd
det zarfında müzayede odasına mürncaat ederek ecri miıil raporlarını 
g6redilirl"r 
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! · Fındıklıda 1\f. l\f. vekaleti satıaalma •
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•. 

i komisyonundan : · 
f ................................................ ~ ......... . 
K :ıstnı:r.ooidcki kıtaaın ihtjyaci <Aan odun ~"..alı urfla mUna~asaya ko?nıuştur. iha· 

leai 27-birinci '.Fcşı.in•929 Fti7er gnnli e.tt 15 te ~onıdfl nskcrı sntıu alma 
komisyonunda yapılace tır. Taliplerin l a;.tznnonideki mczkfir komisyona müracaatlari. 
A akeri ilıti~·acı için 26 - • l>irinci tc'"'rin • 929 <'.:µma:r4cai g!.iııü aaat 15 te 50 adet 

sıhhiye arka çantalurıaa mahsus boyalı ecr.a kutusu ile ~1 modeli 25 çift tabur 
ı:<ıhbiye sandığının ed~vatı vaziye ve taksimatt dabUiyelerinin tadilatı pazarlıkla )'W· 
tırılacaktır. Taliplerin şartnamesini komisyonumuıdıı görmefori \e ihale saatında prt· 
namede yazılı old~ gibi teıuinatlarile komisyonumuza r.ıınacaadan· 

E ili bin metro peksimet torhalığına mahsus bez kapalqzıırf uPullie nıünaka!la kon· 
m~r. h~ l! . l • 929 tarihine müsadif P81.ıll'tesi saat dört buçvktur. Ta· 

kli!lerin şaı:tneıı:ıe ve nümuaesirri gQrmek ü.zr~ her gün AUJ;nrada merkez snt.ın alma 
komisyonuna nmMGSat'Lıi-ı w: müaa&asaY.n ı~rrak. ede®kl.&in o gün ve aaatınw 
ev' el tdtlif ve t.enriiınt mei.tuplarının mald.iuı: mu\ıdrllinde me!Cfir komi!ıyon riyase· 
etin tevdi e.yr~. 
J Emit. ~a, Dırıca ve Adapa1.:ırındald kıt~tın ihtiyacı olan ekmeklik. un ve merci· 

Dl"k bpa~ı zarfla ve ayrı ayn şartnauıelede münr ' ·asaya konmuştur. ihaleleri ununu 
28-10·929 sah günil saat 15 ,.c merdmeğin 29-10-929 s4h günü saat 15 te lzmitte 
askeri satuı alma umi~ouur.da ynpılııcalctır. Şartname suretleri konıiııyoııuınU%da var· 
d•r. TaJiplerin J:ı:mitteki mt.'%l:ur komisyona mUıacaatları. 

A slceri ihtiyacı içiıı 23 · 10 • 929 puıaı tesi günü saat 14 te 30 kalem bakteriyo· 
loji al.iit ~c ederntı pd7.al"lıkfa ahndçaktır· Paliplerio şartnameyi komisyonumuzda 

gfırmeleri ve :i1iale E~atında şartnemede yuıh olduğu gibi teminatlar ile komisyonumu· 
za maracaatları. 

l 
crkez ihtiJ&Cı :için ~ kff<> bulgur 75000 kilo kuru fasulya 45000 kile merci· 
mek bpal1 r.arf aıudile JAUnoL.;a~a koaulıoo~ur. Mercimel. 14 . 11 . 929 tari· 

hine nıüııadif Pe~be fıinlii eaat 15 te fasuiya ile bu!gur 16 · H . 929 tarihine mü· 
sadif cumartesi gfilıü seat 16 da İ<ra olunacaktır. Taliplerin tcmiııatlarile birlikte 
teklif me\::tuplannı yevm ve s.ıMı inaleden evvel makbıız mnkabilinde Ankaradıı Mer· 
kez SllUıı alma komisyonu ıiy.asetitıe tevdi eylemeleri. 
A skeri ihtiyacı iQin 1500 ton La,·emnin könıürü kapa1ı zarf usulile mllnakasaya 

konmu,ıur. Jhalesi 4-11-929 tarihim r.nibııdif Paurtesi günü sıınt 14 komisyonumuz 
ıniinaka a scılo:-t nda yapılacaktır. Taliplerin §llltaauıe suretini yirmi kur~ mukabilinde 
t!lınal:m 'e teklifuaınelcrini şartnamedeki tan~da ihzar ile komisyon riyasetine vermeleri. 

f ···o;ü;;~ü··k~~~r:i~··;;;;~~i~~~··k;;;i~;·~~~;.<l~l 
~ .............................................................. ...... K ıta : iMi)acı {Çin 200o ıato piriuç p~zar.fiıt ı.ıırctile mubayaa edilecektir. Ibalesi 

2t>-l~921) ~marte!li günü !it o~t~ icra edilecektir • Taliplenn eartnaruesini 
rnıırisyo;uamaeda ~rmı:igri ~ Fttı11m~ )a:nlı olan ~ekildeki teminadarile k.omisyo
numuzd:t lıımr bulin11u•lvı il&o o unur. 

C ilıcti uı..eriye için 22 ton çİmt;ntO paıadık surctile mubayaa edilecektir • Ihalesi 
26 tejrini evvel 929 cuın:ırlc~i güniı. saat oo beşten .itıbJren yapılacaktır. Taliplerin 

ş:ırtııamesw ı genmek ve ıştirak etıııek üzre k'lmıeyonumuzda huır hulunmalArı iliin 
o!uııur. S i'iA~laki kıtnat ibt~yacı için 5450 kilo aabun bir ay zarfında pazarlık auretile mu. 

:bayaa edilecıoktir. Taliplerin 27.3 lıra teminatı muvakkatelerile Sivaı satın alma 
komi }OnunamüracaaUan ilin olunur. 

10,0-'.>0 kilo to? ~eker 
(• ·:· (• 

26-10·929 cumartesi saat 16 dıı 
10,000 • ı,ra • yağı 

300 • ÇA\' 2810-929 pıı.zartesi • • 
FındıklıJa 3. Kolordu satın alma komisyoııunda pazarlıkla mubayııa edilecek 

Şeker, Gaz ve Çı.ı.) m paııarHlt günleri bal!da gcisterilmiştir. Taliplerin vakti muayyende 
tcminatlarile komia1ondıa bulunarak pauırlı~a iştirakleri. 
C iheti A İ(eriy-e için elli ton çimento pazarlıkla mubayaa edilecek tir. ihalesi 26·10· 

" 929 c:.ımartepı gfmiı saat orıbe~t" icra edilecektir. Taliplerin şartnamesini komi,;. 
)Onumuz.da gorm,,l.,""Ti ve rtnıunede yazılı olan şekildeki t.-:minatlarile komisyonumuıda 
ha~ır bulunmaları Ulu olunur. 

27·:6-929 tarihinde p;uar gümi sut 16 da Selimiye kışlasının tamiri zımnındıı ta. 
lıplerle pu.arhk yopılal-uğındnıı iştirak edeceklerin vakti muayyende komisyonda 

hıııır bulunmaları ve parorhk güııiiıı<ler. e•vel:d rı;iinlerde kc§ifnameyi görmek üzere 
Lomisyona 'eya 3. K. O. inşaıtt hcyl'tiııe müracaatları 

ı 8150 L:iJo t>a " )<:Vmi ıhııie,lc \'l'rı!ra fıatlnr gali görüldüğünden tekrar bir ay müd· 
· detle münakasa)ıı koum~tur. :>04 lira teuıiııatlarile Sı\ııstaki satınalma komisyonuna 

ruüracııatfarı ilan olunur. 

K ıtaat ihtiyacı isin 3@000.10000 kilo arpa pazarlık suretile mubııyaa edilecektir. 
ihalesi 30·1()..929 çarş.mb:ı gilnü saat onbc§te icra edilecektir. Taliplerin şartna. 

mesini kvuııeyonumuzda gvrrno1erı ve şartnamede yazılı olan şekildeki tcminatlarile 
komisyonumur.tla h~ır h l ımnalah ilin olunur. 

k ıtaat ihtiyacı iç~u 10~32 çeki O<iun pau.r~ı.: 6uretile mubayaa edilecektir . ihalesi 
3().10-92.9 Çllt'iauoa gunu sa:ıt ~n altıda ıcra edilecektir • Taliplerin şartnamesini 

çl ·m '1' H' i.:t!raı, ı1ınel. Ülre korıııs)ouumuza mi.ırne.:ıatları iliin olunur. 

K ıı .... t ılıtiyacı i~m WOllO !.!lo barbun}c. fasul}csi pazarlık suretile mubayaa edile. 
cekt'r. lbalc"İ 3().10·929 t;nrşanba ~unu BLlat ondörtte icra edilecektir. Taliplerin 

rıır1 Ullffietİnİ komisyonumuzda gor.mP!erı V~ şartnamede yazılı Olnıı Şekildeki teminat. 
.aril koıııiıı~onunıuzda llazır bulımnıafarı ı!An olunur. 

K oıordı;n,un lıaa ınahallcrinin pazar!ıkla ıa.mi~i taka~rü~ etmiştir. Pazarlığın ihalesi 
29°10-929 lı gııniı sacı onbeşte ıcra edıle\;ek tı.r. folı~I;rin şartnamesini gormck 

,.e iştıral, etmeı< üzre koıııİS} onu muzda hazır bulunmaları ılan oluııur. 

O rlıııni}e lı.ış~asıııdıı mevı:ut mı lıteiifiilciııs. kohııe C,}a •a.tıl~cııktır. ihalesi 4-11·929 
Patıtrte•i numi ,;ıııat on <l)rtte11 ir Tnliplerın Ş3rtnamesıııı gornıck. ilzre ko · 

" . mısyonu· 
muza ~e cşya}ı gorwek için de Ortaı..v)de Orhanıye kışlasına murncantları ilan olunnr. 

.... . ~ ..... . . ~ 

1 Fırka için 302·192 kilo arpa saat 15 
Ko!ordu ;,-05n . 
43330 kilo i a•ulr 14 
2·11·929 tnril ;M •·ı t ·lif cumartegi günü hizalarında gösterilen ssatlerclc pııznrlıkla 

mubn)n.ı ~dilecckur. fnııp\c in tenııııntlarile ''akti mueyycnde komisyouıı gelerek pa. 
z~rıığa ı~t ıraklerı. • 

S elimi) e kışlmıında mevcut gubrPlerin paznrlık sıırctile satılması takarrür etmiştir. 
lba!e_i 29·10·929 salı guuri ıo.:.ııt on b ~ıe icra edilecektir • Taliplerin §artnamesini 

çoımelır. ve ıştirak etmek fız.., \;oıı.İli)Onumuza mtirnrnat!arı ilan olunur. 

K nlordu kurıır~ii~ı dnhı ındt l.i 1 g adet kuru)n,"ak ve 30 adet boruları hinn haricine 
~ık rılnııı ' şı:rtıle kurnlnı:ı~ı \t' 4 ıu!!.'t c:ini soban nda tnmiri pazarlık sııretile )llJ>·: 

ıı .alaltır. U ~lcıoi 27.10·9-9 pazar ~unu sanı on dortte icra edil~cektir . Taliplerin 
,1 •ı ı. ıı. u.ıııc.ı.. H • 1 t.i • • :n.C'l, l ır .. lor ·-.)oııuır.um ınt r:ıcaı:.t!r.rı i!ıln o!uuur. 
. ~·~~ .... ~-..----··~~-. ...................... ..... 
ı })eniz rniiıbayeat komisyonundan ı 
t-·····~~~·~·~~~··~·-..······--········~·········: 

, :; ton br 112111 ı npııiı ...arfııı ıu.llesı 9 te rini .s:ıni cum3rtesi gün il Sllllt 14 te 

., J • v .. • • 15 te 
t· r ~ ı.ı.\'\ctlı-ri ıl ti~ac. 1 iı.in mıkdıırl~rı yul,arıda y~zılı gaz ve beııı.in kapalı 

1 l l.'e ml.r a ~}· onu r.rn .m \C 1 ıı:ıılnrıııda gocterılen guıı \'e saatta ihal~i 
, ı e .-~ırıı.It"l .:ı.r .ı.a , ·.llİ ı.: rmcl. İ"t")Cnlcrin her güıı ita ına ta.ip o.ııııların da 

• .. • ıı lı.·:ı.tt'' f,ı..u \t: etatıu h.eıııın p:ı,:ıJa deniz satın alını:. komıı:ı:onur.a miırn. 
• ı • • 

DOKTORLARA SORUNUZ 
iAFYMikALStN 

tCOMPRiMK KAŞE.TOZ YE GRANÜL::&: 
Günde 3'•d•I yahot 5 kl!lfı'k 

oculclara msıftt 
Şevki B. 

1 Emlak ve eytam bankası umum 
müdürlügönden: 

~ Leyli - Nehari 

~ o~!1i~~~,. ı 
ilsıoıf lara kız erkkek talebe knyduıııf! 
=ı devam olunmaktadır.Şeraiti ~·et Ü Mevkilerile evsafı mahsusaı aşağıda yazılı bir parça emlakin satışı müzayadeye konulmuştur: 

1- Müzayede kapalı zarf usuliyledir. ihale 28. 10. 929 tarihinde idare Meclisi huzuriyle icra edile-
.. . ~ 

cektir. Talip olanlarbeher mUlkün hizasında gösterilen oıikdarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat 
varakaıını teklif mektuplaAıyle beraber mat<puz mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek 
üzere taahhütlü olark posta.ya tevdi ede..ler. 

2 - İhale bedeli peşin olarak istifa olun11r. 

:$ f"hven olmakla beraber tcrhıye, ~ 
r • 
!3 tahsil, iaşe mükemmeldir. Ad:es: ~ 
!I Aksaray . Hase ca~ 
iiliiiii Tel: Jst. 3bB6 ~~ 
~~~~~~~~~--~~--::;...; 

3 - Talip olanlar lstanbul veya lzmfr pbderiınize yahut Merkez Emlak müdir~yetine müracaatla 
mufassal şartnamemni mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını bir lira mukabilinde 

eeeeeeeeeee1e111eeDll~ 

Deniz hastanesi 
alıp imza ve teklif mektuplarma raptetmeleri icap eder. 

Um. No. Mevkii ve Semti Nevi ve 
meşhuru mahiyeti 

lludut ve kıymeti 
ve müştemilatı 

Teminat Diş tebibi 

Bedri 
167 lstanbul Bakır köy Veli 

efendi ve ÇırPAÇı mevkii 
Tarla 541/2 em . t buçuk 

arşındır 

mıkdarı 
Lira 
800 Kadıkay - Albyolatzı 

........................ -' 

Le,-li ve Nehari 

I li • 
esı 

Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevc~ttur. 
Talebe kaydına başianmıştır. Her gün müracaat olunabilir. 

Şehzade başında polis merkezi arkasında tQt 
~· Telefon Ist. 2534 ...+++.+.O-+ 

•••••••O••··········~·················· · ················ 

L.~~~~~~i .. ~:~::?!.~ :.~~~:.~~~-~~-~i:!.~~-~~~~~-.J 
200 Adet : Lata I 180 Adet : Galvanizli saç oluklu 
100 c : Kadron 8 okka : çı\'I 

78 c : Direk 8 tahta : N::O 8 çinko 
8 c : Sövolik 2 okka : HH kalay 

12 c : Kapılık çam tahtası 16 adet : Galvanizli düz !!aç 
40 paket : B~dadilik t:= 100 metre: Bir parmak demir boru 

100 adet : Kalembaş Lata ~· ~~ adet dirscl: 
40 c : Pasalık S 

10 
• c c deve boynu 

22 • : Çıralı İzmir ,, • üç ajtıılı 
10 • : Çıralı hatıl 3 10 • c biiez.ik 

4enndık: Döşemelik } *" : N=O 10 terkos musluğu 
2 • : Badadilik Çi . 2 • : Bir parmak koııtrol musluğu 
1 c : Pervazlık vı Bir şartnamede 
1 • : l skelelik 

100 çuval : Çimento 

50kantar : Kireç 
Halıcıoğlu lisesi için bal11da cins ve mikdarlıırı muharrer 28 kalem inşaat tamir. 

ye mnlzemcsi yukıırda }az.ldığı ve~hile iki ı;.ar t.ııamede olarak uleni miinekasa sureti 
enim nlınııcaklır. Ilıa!clt>ri 20.10-92<> Cumarıe-:ı. günii sııat 14,30 Ja Harbıye Mektebi 
\eıncklıaııeleri önündeki mliııakas:ı mıılıallimh.: ıcnı kılııı .. caktır. Tııliplerin şartnameleri 
için koınİS)Oııa muraranthrı \C i5tirak i:in de münakasa mahallinde hazır bu'unulınn"ı 
ilıin olu ııur. 

A skeri mc:ktepler için 30000 kilo Nohut kapalı zarf su~etile satın alınacaktır. Jha· 
lesi 26 - 10 ~ 929 Cumartesi ı:i.ınü saat 14 ~e. Ha~bıye mektebi yemekhaneleri 

onundeki mahalli mahsusunda icra kılıııaraktır. 1 alıplerın şartname ,-e numunesi için 
kvınisyona muracaatlan ,.e i"tirrn: içinde hazırl~yacaklan teklif mektubunu ilnuıber 
mukabilinde komisyon riynsetiııe sııatı muayyenesıne .kadar vermeleri ilen olunur. 

A si.eri mektepler için 1500 ~.ilo Pirinç Unu alem münııkasa suretile satın alına· 
caktır. İhale;:i 7 · 11 - 929 Pı•rşeııı~ gü_nil saııt 14 de Harhiye mektebindeki 

nıUııalrnsa mnhııllinde icra kılınncaktır. Talıplerın Şartname ve iştirak için komisyona 
murncaat ' e lııızır bulunmaları illin olunur. 

······················~······ ............................ .... i Bakır köyünde barut fobriknlarıoda imalatı harhiye 

1
: 

: ft lı tanbul satmnlma komisyonundan + 
• ................................................................... 
~I iızayede ile satılaen~ı akdemce iliin olunan cem'an 5900 adede baliğ bo~ çuval 

için mfizayede gününde talipler tarafındıı~ tel.lif oluıınn fiat muvafık görülmedi. 
b-İnden ihalPSİ 4-11·929 pa1.arte i gününe temdıt ve talik kılınmı~tır. Müıavedeve ifti· 
raı.. cdecckleriıı yevmi mezkfirda saat 14 de teminatlarile komisyona müracaatları. 

•!• ·:~ ·:· 
400
200 Kilo Zeytin yağı 200 1'.ilo Sabun 

• Pırinç 100 • İrmik 
1200 Bulgur 200 • Üı.ilm 

500_ • Nuliut 1500 • Bıırbunye fosulyeQı 
~alada yazılı sekiz kalem el'U\k µnzarJıl,la alın~caktır. itaya talip olanların temi

natlıırılc lıcrabcr ye\'mi ihale olan 4-11.929 pazartesı günü saat 13 de homisyona mü
racaatları. 

M cvcut §artnıımeleri veçbile 188,5 ton döküm koku ve 137,5 ton gaz koku muba. 
yansı kapalı zarfla ve ayn ayrı mQnnkasaya konulmuştur. ihaleleri 21·11-929 per· 

§enbe gilnDek~~t snat 14 te icra kılınacaktır. Itaya taliı.ı olanların teminatlarıııı havi 
n)TI ayrı .t • ı mektuplanm mezkur günde ihale ıaatinden enel komisyona tevdi 
eylemclen. 
llıf e\·cut ~ıırtnnmesi \'eçhile üç buçuk ton dokum koku pauırlılda mubayaa edile • 
1'. cektir. İt ya talip o1~nhmn tcminııtlıırile beraber yevmi ihale olan 4.11.929 pazar· 
tesi günii saat 14 tc koınısvoııa müracantları. 

200. k!lo. hamızı azot f.4. kesafeth•de bilkimya Mf, 400kilo Amonyak0,29kesafrtinde 
V bilkımy~ saf, 100 kılo H~ınızı klorma 1,19 ke<ıafetinde bilkiınya ı;af pnzar· 

.uda rıınlıııyau cı.lılccekt r. lıa.a talıp oLınların ye\m ihal olun 30. 10 • 929 çarşaııı· 
l.ı .,.unu sa.ıt 13 de temıu .. ~!:lli) le: tomis' ona munıcaııtlQrc • 

Vi 
Y urtlarmızı 

Ferah ve neşeli 
Göstermek için 
VİM yorgunluksuz ve üzüntüsüz lıaneleriııiıi 

temiz saklam~kla rolünü ifa eder. 
Nem bir bez üzerine az miktarda VİM serpereJ; 

eşyalannızı siliniz ve anide lekelerin gaip olduguııtl 
göreceksiniz. Mermerleri temizlemek için "VİM~.e 
çıkışan yok ur. Beyaz tahta masaları, mutfak rafla· 
rını, çinileri, velhasıl damdan ınahzene kadar ha
lunan bütün eşya ve teferruatı temizlemek ve pat· 
latmak için VİM birincidir. 

'· VİM,,i hiç bir zaman kuru olarak kullanma)1· 
nız. 

LEVER BROTHERS LiMiTED PORT SUNLIGHT, ENOLAND 

A~=ıl3.tör 
Çok defa muvaffak olmadığınızın sebe!>ini aramıyormusunuz. Lük!" 

ve gösterişli bir fotoğraf makinesi ve bir çok filimler aldığınız 
halde çektiğiniz fotoğrafların hi.,r birisinde muvaffak 

olamıyorsunuz. Buna yegane çare sizi temamile 
memnun edecek anca!..: meşlıur olan KODAK 

makine ve filimleri olduğunu hiç 
düşündünüz m'i? 

KODAI( makine ve filimleri 
kullanmak: İ-:ıte muvaffa&.ıyetin sırr ı 

Her yerde arayınız 
Beyoğlunda Tünel meydanında Kodak şirketi fotoğraflarınızda 

olmanızı temin için daima sizin emrinize ru ı .d dır· 

Zonguldal( baytar 
müdürliiğündeı~: 

Çaydamarmda intası mukaraer 9662 lira 10 kuruş b('delı k ş•t: 
Aygır deposu inşaata t~şrinievvelin 28 inci pazartesi güniı ~flat onbe~~·. 
vilayet encümeninde ıhale olunmak üzere bu a)ın yı•dısindeı ıtıhar~;. 
21 gün müddetle münakasaya vazedildiğinden yıı ~nrlr. n.e ve k:Ş t 
namesini gormek ve daha fazla tafsilat alma~. iste) enlerin Vılaye 
baytarlığına müracaat eylemeleri ilan olunur. ____, 

Orman arazi rnüdür]üii-ünden: 
Terkosta siJahdar ç.<.yırının ctiakı) e~i ~nci fttiyc şubatın nihıı}'~ 

tin~ k~d::'r icara verilecektir. Müıayedesi Te~rinisnoınin ikinci Cu.ıde;_ 
tesı gunu saat onbeşe kadardır. talip olanlnrıı ı lstanbul vd:af ınu 
riyetine orman ve araıi idaresine müracaat etmeleri ilan olunur. -"" 

h·.~s'ul müdür: Esat Mahmut 


