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Okuyucularımıza 

3 kuruşa 
gazete! 

ikide bir, gazetelerimizde, hayat 
Pahalılığından şikayet ederiz. Fil
vaki memleketimiıde herşey ateş 
Pahaaınadır. Ayrı ayn !ebepler, ayrı 
ayn milcadeJeye değer vaziyetler 
~eUccsi olarak yiyecek pablıdır, 
ıçecek pahalıdır, giyecek pahalıdır, 

binc.c~k p"'lınhdıı. l3u mukadde
nıeyi, hayat ı;nhnlılıgına karşı 

bur,. · rı. li. ın~cacele açamı:ık için 
Yazmıyoruz. Çuni ü her ~a2.c.>tcıı.n 

ıamau zaman yaptığı bu nevi neş
riyalın naı.ıl neticcdz kaldığım, da
h• do~n;su tenkit edilenkri kıı.d ~
lllak gılıi asa};i bir hava husu!c . • 
lıtınc:kten b~d:a bir şc..ye ynraı. · · 
dığ uı f k i~ i bilıJ on:%. hiiikis, 
biz, h --, ntm ı ... hdı bulduğunn::r. za
turetler"nrfen söze l:n1iamakla asıl 
hrı~. ti bir madc\cnin, okuma mal:ıe
llı.e~=n:n, zarurc-t eı e naz.aran daha 
rıe kndar "tok pahnh olduğu f ıkrini 
•çı!{cıı ortaya atmak istiyoruz. 

Mt.ınleketiır. · :z.de hiç bir.şey ir
fo.ı. l.ad<ar p•·t ıılı degi!dir , .e kıth
~ı da buı.dan doğan tabi ineticcclir. 

Ötcdenberi halkın ne kitap, ne 
gaıı:te okumaciığından ~•kayd edc
ri2'.. Nıçin? Bu memleket o!~umaktan 
Ve Öğrenrnckten hoşlanrnıyan, geri, 
İp.idai b:r halk ile mi mes
ktntıur·ı Bu farc:ıziyenin asla doğru 
Qmc;ıdıltı harf iııkılabmda milyon-
1.trc~ infar.m suı:amı~ bir halde derse 
ar1lmı .. L , c olir t deri k; p~mcsi!e 

sab:t okıu. B'ı.acna?eyh buhranı do
&'Uran a.sıl sebeoi - her memiekette 
tnuayyen bir z:.imreni:t ihtisas malı 

lan yüksek ilim ve irfandan sarfı
ı az.ar - büyük kütlelerde, Su ve 
elcır.ek ltadu I·ayr.ti okn okc
ırıa •ı y"'zrna ihtiyacınm pa-

orarr.ah lizıa:flclir. ..... ..._ y .... 1rru z-.ırurc"lını hıç 

Lir zı;.no,u vatanın ıh.iyacına gö
re ta:-ı:r.im edtmemekle beraber. 
~ilhas!:a pahalılık yfü:ündendir ki, 
ırfaıı, b zde, daima, imh} c:.zh bir 
sınıfn münhasır kaldı. F:ıkir halk, 
fiyatı l ' O}"UU\'\ artırılan kittıbı,gıızeteyi 
c:ılaınadı.Okuma itiyadı kökleşmeden 
nrsıldı. 

Bincıeoareyh, kitabı da, ga-
zeteyi de, halkın, yani hamaiın, bo
Yacın.n, ~rı/ıkçının, amelenin ve 
ka::;lnç sev·y,si düşlti.ın her insanın 
koiq !.le" ted:ır:k C>c!cbilcceği bir had
de iı di rnc.c Jizımdı:-. Kalabalıklan 
o'kı:tmak !ç":--Hr tt"rnftan dağıtıcı 
t şl<ilihlarır-ı aüzeitnıekle beral:er
ı:ıt ne.cılk en c!ci>ru tedbiı· budur. 
· ap \ e g •. ~ete, lüks eşya o!maktan 
Çıl·c.rılualı 'llC. Lcuz, haıcıf.lem bir 
hale koni.llm:ı[ıdır. 

B..ıııu:ı içindir ki, "İkdam ,,ı, bu
gi;ı dcc ;tib .. ren 3 kuruşa satıyo
ruz:. 

Uir gazeteci için gaye, çok ka-
2:, ~rr.ak degil, !curduğu kürsünün 
v neşrettiği fikirlerin etrafında 
llli.ırzkiin oldugu kadar çok insan 
topla ynbilmektir. 

Sal:.la:nnğa lılzıım yok: 
• S0,0(,i) lira, 100,000 lira gibi bü

Yuk ae:-\ etlere muhtaç çok müte
"-«nıiI makineler getirmek ve gaze
tcinızi, rniıyonlarla basan Amerika 
trıatbuatına mahıus bu güzel aletler 
Vıtsıt.tııle neşretmek iktidar ve iddi
asında değiliz. Ancak, elimizdeki ve
a;f U h 1

• e, bu gazeteyi halkın gazetesi 
alıne ko '· . . . . • • ~ meK ıçın sayımız ve samı• 

~ıı~eliıniz içim· :lden tatan bir aık 
alın dedir. 

ın " İkdam " başlığının boyalı ol
k •ınaaını bununla telifiye çalıtaca-

dız ve bugünden itibaren, daima ol
uğu "b" ın gı ı, halkın ihtiyaçlanna ve 

ce enfaatlarına daha dikkatli bir ter. 
rnan olacağız. 

Para ·ı Yv • ı e .satın alınamayacak ku. 
cı ınuharrekemiz budur. 

Ali Naci 
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er gün 8 sayfa 

Seyahat miJıahaeleri: 1 

Kötürüm 
Vilayetler 

Aoadolunun cenubunda yapb
ğım son seyahatim esnasında bazı 
hakikatlere erdim. Bunlardan bir 
tanesi Türkiye- Suriye hududunun 
her türlü istikrar kabiliyetinden 
mahrum olduğudur. Bu hudut sanki 
bir lıarita üzcr.:ıde bir küçük ço
cuk ehle çizilmiş bir çi:ıgi gibi aca
yip, mantıksız ve sunidir • Bizzat 
görüp uuiımıak mı istiyorsunuz ? 
Haicpi.en • iaraine doğru ve ora
dan Nussc} bine kadar bir şimen
difer yolculuğu yapınız, kafidir. 

fa!ti tılem tarihinin veya Tev-
ratın ki!rf"a~alıkfı ve alacalı muha
circt y,eç ti:crindcn hiç farkı olma
yan bu y'"zlerce kiiometroluk de
rniryolu üstunde cenup vH:iyetleri
miz~u :ktisadi ve ,idari mukadderatı 
mütemadiyen ç:P,-m .. nip durmaktadır. 
İkiye bölümnüs köyfo:-, ken<lisi 
burada kalıp tarln ve ot!akları öbür 
tarafa geçmiş knsnbnlar Antebi, 
Urfayı, Mardin'i baca~larından veya 
diz lrnpaklarındnn kesilmiş birer 
kctüriimde ve bcnzcto·,rr. Bunlann 
kar.lıın durmaks"·m cöle doğru akı
yor; rıereye gitmek için? Hangi top
rakic:.l·ı su!amak icin? Hnngi katınları 
doyurmak için? Kimbilirl 

Hayır; kimbılir demeyelim. Bu 
kötürüm bacakların uçlarında kay· 
naşıın haşarata bir göz atalım: bu
nların ltimi kurtlar gibi kemirmekte, 
kimi s:iluk er gibi emmekte, kimi 
yıl, n'nr gibi lrın:rnıp, &okmnkta
dır. Y nkınc!an, dikhatle balonız, 

her birini nrrı nyrı mutlaka tanıya
cakstr:ı7.. işte şu uzun tarpuşlu ada
m Antepli bir Frmenid!r; işte şu 

bc}a:Z entarili, Nuı:aybinden l<açmıt 
bir Yahudidir. Ya şu aca)1'p klye.-

·-·-·- ._. ft ll'lr!-• .. ., '-3"" .... 

riyc 'ne knr~ı oili..h çd m:~ cısi Kiirt
a~irctle~inden bh-inin adamı dır ? 

Cer.up \'ilayetierimizi çöl.Jen a
yırım ve Suriye ile bizim aramızda 
hudut va:ıif esini gören bu deniz yo
lu üstünde her gün bunlardan yüz
lercesine rasgelinir. Burada işleri 
ne? Sormağa hacet mi var? Kimi 
kaçakçıhk, kimi çapulculuk, kimi 
de sadece siyasi ve askeri casusluk
la meşguldür. 

Dudaklarınızın ucuna gelen bir 
süali şimdiden duyar gibi oluyorurn. 
Bu vaziyete karşı bizim tarafımız
dan lhımgelen tedbirler alınmıyor 
mu ? Bu hudut boyunca asayiş ve 
emniyet temininin ne kadar güç, 
ne kadar pahalı, hatta bir çok 
noktalarda ne kadar imkansız ol
duğunu anlamak için karşıdaki çö
lün nasıl geniş, sonsuz ve karanlık 
bir gayya kuyusu olduğunu kendi 
gözlerinizle rörüp anlamanız li
zımrelir. 

Şimdilik cenup vilayetlerimiz 
kaza ve kaderin efine terkedilmit 
bir halde, aayısız yabancı tesirle-
rin tazyikı altında kıvranarak gün
de güne soluyor, sararıyor, tabu
tüvandan kesiliyor. Biraz evvel 
dediğimiz gibi kesik bacakf anndan 
akan kanı çöle doğru kaybolup 
gidiyor. Bu vaziyyete onları tama
mile mahvolup gitmekten kurta
ran tek bir fey ver. O da kendi 
bünyelerinde saklı duran bitmez 

tükenmez h"yat kaynaklarıdır. 

Yakup Kadri 

Ziza Gök Alp için 
bir ihtifal yapıldı 

Dün Ziya Gök Alpın aramızdan 
ayrıldığı günün beşinci yıl dönüm.Ü 
olduğu için muallim mekteplerı, 
DarüHafaka, Aıkeri me~t~pler ve 
merhumu ıevenler ıaat ıkıde Sul· 
tan Mahmut tGrbeıindeki kabri ba-

tına l'itmitledir. 
Derin bir huşu içinde habraaını 

yadettlkten aonra, mualim mekteb! 
me:r:unlarınJan ve merhumun akra· 
ba•ından Şilkril kaya bey merhu· 
mun hayatından ve meazyasından 
bahsedllm:t ve mesaisine nihayet 
verUınigtir. 
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Doktorlar dün toplandılar! 
Etibba odasının teşekkülünden sonra etibba muha

de et cemiyetinin yaziyeti kısmen tevazzuh etti. 
eemiyetin bakasını istiyenlerin gale
be çaldıkıarı anlaşılmaktadır, 

ETlBBA MUHADENET CEMİYETiNiN DÜNKÜ iÇTiMAi 
Etibba adasa teşkii ve oda idare tahakküm röatermeai ihtimali oldu-

heyetlnin faaliyeti şehrimiz doktor- tunu, cemiyetin buna mini olabile-
lart arasında geçmesi yeni bir ceğini, bnndan batka odanın meaa-
hadise tevlit etti. Oda on bir sene- bini kontrol etmek doktorlann ar-
denberi hali fnaliyette bulunan Etib- zulan hakkında odayı ikaz eylemek 
ba muhadenet ve teavün Cemiyeti- lazım gelditini ileri sürüyorlar. 
n_in. faaliyetine d~ edip etmeme- Dünkü içtima 
sıdı r. 

iki noktainazar 
Bu mes'ele doktorlar arasında 

günlerden biri hayli dedi koduyu 
mucip olmuş ve Rlnkadarlar ikiye 
ayrılmışlardır. Bunlardan bir kısmı, 
doktorların mesleki bir teşekkül 
olan ettiba odas•na dPhil olmala
rıyJa, bir cemiyet etrafında top
lanmalarındaki gayelerin tatmin 
edilmiş olduau, aynca ve bu mal:
aada hadim bir cemiyetin çalış-
masına lüzııın -1~ .ıg. ı-n-
•uuu.aaır. 

Diğer kısım ise, Cemiyetin ba
kasını mü .ru::p görmektedirler. Bun
lar; odamn, günün birinde doktor
lann mesleki mukadderah üzerinde 

Bu iki zıt ve mühim fikir etra
hnda kat'i karar dün ittihaz edile
ceti Çünkü Etibba muhadenet ve 
taavün cenıiyeti dün içtimaa davet 
edilmiş bulunuyordu. 

Filhakika bu cemiyet dün sabah 
saat 10 da fevkalade olarak Türk o
cağında bir içtima aktetti. Fakat 
günlerden beri doktorlar arasında 
münafereti mucip olacak şekilde 

hararetli münakaşalara sebebiyet 
veren bu mesele hakkında kat'i 
lo# :... .. ._.. 'ui&o;A•~dil-.ınPmis. müza-
kerenin devamı gelecek haftaya bır
akı lmışbr. Ancak müıakerenin eey
rinde ve o divanı riyaset intihabı ic
rasında :karar verilmesinden ikinci 
fikre taraftar olanların, yani 

Hafi müzakere 
Dün doktorlar toplandıktan !on

ra, ilk iş olarak içtimaın hafi cere
yan etmesine karar verdiler ve sa-
lon gazetecilerle diğer cemiyet ha
rici eşhl\stan tahliye edildi. 

Ancak içtima bittikten sonra, 
doktor Fethi Bey gazetecilere mü
zakerat hakkında izahat '\i erdi. 

Bu izahata nazaran, içtimada, 
evvela eczacılar tarafından teşkil 
edilen anonim şirketin hisse se:ı
etlerine doktorlarımııın iftiraki me
vzuu bahsolunmustur. Bu mes'ele
nic idare heyetin~ e tetkikine karar 
verilmiştir. 

sonra etibba odası reis ve reisi 
saniliğine imihap!arı dolayısile ce-
miyet reis ve ikinci reisiliğinden is
tifa eden doktor Tevfik Salim paşa 
ile Neşet Osman beyin istifaları ka
bul olunmuş ve on bir senedenberi 
cemiyetin terakkisi oğurunda vuku 
bulan fevkallide mesailerinden do
layı kendilerine teşekkür edilmiştir. 

Bunu müteakıp te cemiyetin fa
liyetine devam edip etmiyeecğ me
selesi etrahnda çok hararetli mü
nakatalar olmuş, içtimada hazır bu
lunanlar muhtelif fikirler aerdet-
mi,Ierdir. 

Neticede etibba odasına müzahir 
olmak üzere cemiyetin bakası ter
cih olunmüştur. 

Evvele cemiyetten istifa eden 
Haydar lbrahim bey istifasını geri 
almiştır. Reis ve ikinci reisin isti
fa11 hasabile idare hey'etini tetkll 
eden doktor Fethi, Kemal, Nazim 
Hamdi ve Bahri ismet beylerin is
tif ası okunmuş ise de hey'eti umu
llUJ'• 1- .. etiE_,,. kabul .atmiyerek 
idare hcy'etinfe mesaisini devama 
ve münhal bulunan reis ııi ikinci 
reislik için birer namzet ir•eain ve 
intihabatın gelecek Cumaya tehi
rine karar verilmiş'llr. 

Poliste tevkifler 
Piç l\1ehmet! Maarif vekili diyor ki: 

~ 

neden geçikiyor "Gazeteler ve ki
taplar ne kadar uc
uz satılırsa maari
f imiz için o kadar 

hayırlıdır!,, 
-·--

Halkın okunmasını te
min için makinalar ge
tirmekten evel teyzi teş
kilatı yadmak lazırndır. 

, 

Maarif vekili 
CEMAL HÜSNÜ beyefendi 

[POLiS M0D0R0 ŞERiF BEYiN 
BAHSETTIGIMIZ MESELEYE NA
ZARI DJKKA TiNi CELBEDERİZ] 

Adliyede bazı istintak dairele
rince her hangi bir •ahıa hakkında 
kesilen tevkif miizekkerelerinden 
bazılarının polisçe geç infaz olun

duğu görülmektedir, Bu cürnleden 

olarak istintak dairelerinde biri 

tarafından Veznecilerde kuyucu Mu
rat paşa medre•e•inde oturan Piç 

Mehmet isminde birinin tevkifi 

için kesilen ve EylGl ayının orta

larında infazı için Beyazıt polis 
merkezine gönderilen bir tevkif 

müzekkeresinin bir gün içinde in

fazı kabilken, bir ay sonra infaz 

ederek Piç Mehmecii tevkifhaneye 
göndermiştir. 

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

Bu böyle olduğu sırada istintak 
evrakı birinci ceza mahkeme1ine 
verilmiı ve heyeti hikirne evrakta 

mevkuf gözüken Piç MehmediD 
meydanda olmadığını görmüttür. 

Adliyenin tevkif müzekkere • 

sini herhangi bir sebep dolayuıile 

vaktinde ifa etmiycnler hakkında 
nıunmelei kanuniye yapılabal<tır. 

Dün kendilerini ziyaret ettitimiz. 
nıaar:f vekili Cemal Hüsnü Beyefe
ndiye, gazetemizi her sınıf okuyu• 
culann alabilmesi için 3 kuruta in• 
dirditimizi a<Syleyerek, okuma ve 
Yazma itlerimiz.in en aelahiyettar 
idare adamı aıfatile, bu husustaki 
nıütalea1 nnı rica ettik. Muhterem 
vekilim·~ te ie bbüailmüzü haber alı-
nca, b : e u münasebetle, okuma 
Yaıına işlerimiz noktayı nazanndao 
fu tayanı dikkat beyanatta bulun
du: 

- "Bu kararınızı öğrenmekle 
nıenınun oldum. Gazeteler ve kitap
lar memlekette ne kadar ucuz 
•atılırsa o kadar hayırlıdır. 

Matbuat a abasındaki darlıj"ı ve 
sıkıntıyı biliyorum. Bu darlık ve 
sıkrnbya, maalesef, muhtelif yer
lerde ve huauat surette aöyleditim 
ıibi, bu itle alakadar arkadatlar I&· 
zını gelen tedbirle mukabele etml• 
yorlar. 

Hiç fOphesiz, matbaaJarmız.ın ea 
•on te.iaatla mücehhez olmalan 
şayan temenl ve arzudur. Ancak 
matbuatımas ve maarifım izia hayrı 
namına söyleyeceğim ki, okutmanın 
yalnız bu ekilde kabil olduğunu c!ü· 

l}Ül ek me 'elemizı hal \mez. Bugün 

gazeteciler, hep, memlekette na:tar-
lannı niabeten kesif olan beIU baJh 
tehirlerdeki karilerine dikm~,lerd.;r. 
Halbuki Türkiyemizde (40000) i mü
tecav:z şehir, kasaba, köy gibi in
·~n mecmuaları vardır.Bunların hep
aınde okuyucu küt lelen bu iabiJir. 
Ve esasen Tilrkiyenin bilha1aa 
tehirler haricindeki bu yerlerinde 
tutunabilen gazetelerdirki, esHb, 
devamlı bir hayatiyet temin edebi-
lirler. 

Kltaplarmazda a-azete)er l'lbi bu 
yerlerde aabcılardan ve satıcı lef
kilitından mahrumdur. Asıl fena
lık buradadır. 

Tiirkiyemizde halkın okumasını 
temin için bence ma kinadan evvel 

bu tetkilitı yapmak lazımdır. 
Memleketin her tarafına kol bu

dak •alarak umulhi bir ıabş ve te
vzi acentaaı, gazeteleri ,ve kitapl 
idarehanelerden ve tabilerden a~a~ 
rakh he

1
.r tarafa eletti.rmelidir. Bu, 

mu te ıf makina aiparişlerlnHen da.· 
ba ucuz yapılabilir ve netice ltjba· 
rile de hem memleket, hem tab:, 
hem gazetec:ıer :ç·n daha faldeli· 

dir. • 

Tnbi, al 1 de bir katalotu eline 

Aç o'mıvan adam! 
" 

Ek el'iva Gs.latnda Tophane 
tnrrıflnrındn dolaşan serıeri bir 
~1frikn!ı zenci ,·er. 1 U:DbuJluların 
çoğu bunu görmüştür.Gurbete dil· 
şmüş bir 7.iirafe, bir de'e kuşunu 
andırun uzun boylu bir adanı 1 

Get•enlcrde, bir yağmurlu g~· 
nde otn ıohi le Gslrtadan geçı• 

yordum. Bire! n, arabanın cam• 
lnrı 111 J, A mdcn, afr" Aa ı erseriyi, 
kuldırım ü tiiude,, ) :ıhn ayak, 
b. şı kabak, dikilmiş görclüm. 

Kıu.vetli bir on bahar senı• 

o~u:ın poç 'l'Dlerı andıran siyah 
buıutlormdım 3elıir üstiine akan 
inir li bir )Oj:;,rmur altında, tunç 

biı· he) kel gibi h:ırel.etsi:r., kırm
ızı gözleri) , sanki ceylanların 
ko:.tnğu güneşli bir afrika ufku. 
nu dalmış, bekliyordu. 

Yağmur suları, kıvırcık eaçh 
başından, çökiik şakaklarındall 
ve bir sefalet sakalının bitti.il 
çenc~inden akıyordu. Ayaklan 
ıslak taşların çamuru içinde, ati• 
ıyordu. Bir günet çocup l~la 
ne müthiş, bir sefalet! 

Şoföı·e "bu adamm kim oWa• 
ğunu, bu zın·allıya niçin kimteDba 
merbıtmet etmeditfni,, lıQI' • 

dum. iyi kalpli :ı ir çocuk ~
ğu çehresinin temizliğiaden AD• 

laşılan şoför, ba11a şwıları ulat-
tı: 

-"Bu adam mfltareke ıeaele
riode, fransız ordusunda aaker
di. Sıla derdi onu bu daJım ba· 
le getirince, üzerinden tinilona· 
asını alchlar Te merhameı.-.. 
yabancı bir şehrin 80~ 
attılar. 

Bu bedbahta, ha • ... 
herkes acır , herkeı yardim • 
mek ister; fakat, o, ihtiyacım .,. 
an sadakaları kabule tenemll 
etmez. En çok tevdlji, •laaNthr• 
Ona bir paket hediye ediııis, blır 
tek ıiıara aldıktan eoan .... 
paketi iade eder. Bir Ura Yflfİa" 
bı, kabul etmez. Be§ k_......._.. 
mnuniyetle alır. Bir gtlıı o- .... 
kaataya göttlrdfl-. Y emeje el 
dokundurmıulı. Y alau: ekaeıll 
alıp gitti. Ekmekle doyablll*· 
teu sonra, yemeğe ne hacet 1 Ju:e 
ayip bir deli ı ,, 

• • • 
Pahalı kürkleri içinde bir .. 

rlil ı ıoamı) an, zengin aofralArı· 
nda bir türlü doyamıyaa, altıa 
içinde hoı;:,'lllurken ( altın 1) diye 
ajtlayanlnrm sefaleti karpaada, 
bu tok gözlü ıiyabinin çebreel, 
makul bir faziletin ı§ıkh bir d· 
msali değil mi idi? 

Ahmet Haşim 

alarak aiparit yapmaktan l:slr al 

daha zahmet ve bir az daha utra• 
fma ve te,ebbüa kabiliyeti iıter. 

Eminim ki gazeteciler ve :tabi• 
Jer birleşirlerse memleketi• ~aa 
noktai nazarından çok muhtaç ol
<lutu bu tetldlib bütün intbiimlle 
ve tebekeslle kurabilirler. 

Bövle bir teşebbüse hükQmetZa• 
de mümkün olan teıhifit ve mu•• 
veneti yapacatından emin olabW. 
riz.,, 

Cemal Hüsnu Bey 
bug~n gidiyorlar 

Maarif vekfil 'Gemal HQaııG 8. 
buıünkü akşam trenile Alakar•Y• 
av~et ecteceklerdir. '" 

Son maçta 
Altay yenildi 
İzmir, 25 - Bir senedenberi b

mir sahasında ma1rlilp edilemeyea 
Şampiyon Altay, Sakaryaya,3-2mar 
Jtp, oldu. Altay ea luavvetlll tekil 
de .idi. Maç çök beyecanlı oldu. 
Altay, ilk plGDü, Sakaryyıun lldncl 
rolündeo •oara yaptı OD dakikada 
Sakarya on kiti oynadı. 

Mehmet AB. 
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Her gün bir ~es· ele 

Teku ağda bir müşa :.ede 
Bir lreç ıOia i~ iabhap dal.rem 

olan Tekfrcfap gitmiftim. Vapurda 
yalmzcbm. Zihaimi işgal eden, yo
na mwale ha,.t paaalıhğı idi. 

- Hayat neden pell pahalı? 
- Hayatı ucuzlatmak için ne 

1.•P.•alı? 
Şu iki zemin üzerinde yürürken 

Telefrdağa vardım. Şu müşahedem 
üç seyahatimde teker .. ür etti: 

Oanıanlı bankası (gaycs: ticari
dir, ıirıJ dtğ'ildir, yani çifçiye ö
dW.ç Yermez) köylülerimize bir kaç 
yüz bin lira ikraz etmiş. 

HerkeH sordum· - Bankanın 
bu lk.razattan zararı var mı? Her
kea cevap verdi: -

Bankanın bir para ziyam yoktur. 
KBylü günü g-ününe borcunu ödü-
yor. Tek bir santim mütedahil ola
maz. Köylü büyük istifade ediyor, 
tefeeflerden kurtuluyor; banka da 
sermayeıinl mükemmelen tenmiye 
etmektediır. 

Sordum: - Osmanlı bankası 
ba.fka yerlerde bu iti görmediği hal
de nJçfn Tekirdağ-da bu kolaylığı 
8'a.teriyor? 

fkı Gç senedenberi ayni cevabı 
almadayım: 

- Şube müdürü Vernaz.n efendi 
bu havali abaHıindendir; bir bir köy-
lüleri taaır, itibarlannın derecesJai, 
huylanJU bilir.Banlıı:aaın da eski, tec-
rilltell ve mücerrep bir direktorudur. 
Merkezi ikna etnıiş; salahiyet alnuş, 
ılıe• bankaya, hem çifçiye f aideli 
olan bu iti görüyor. Acaba ziraat 
baal.a111ız ne yapıyor? ZannedeceJs, ... 
aial:a ki draat bankuıının aleyh:nıd~ 
buhnacağım. Haynl Bilakis ... milli 
me.ıeıtellliz elinden geldiği kadar 
ça!Jwor. 

F..akat! Mnuadenizle köy!ünün 
aleyhinde balunacağım. KusurJan
mııı, kabahatlerimizi yüziimüze vur-
malı~z lıd halimizi ıslah edelim. 

Oım!lnlı bankasının vadesini 
her ıeyden iyi bilen çif çi ziraat 
bankasının gününü külli)CD unutu· 
yorl 

- 'Ziraat bankamı "biı:im., ban
kamudır. Tut ki hahamdım, anam
dan borç aldım. Bu paranın "tam,, 
rGnO.ade ödenmesi şart değil ya ...• 

Banka merhametli. Hükumet 
merhametli. Hakiki, cıddi, milbrim 
bir aebep oımaaan borçlar tecil 
edmyor. Kasaya para girmedığinden 
reni. itler görült:mıyor, 

fevkalade bir •ebep olmadıkça te
cil cdilm meli, köylü intizama a!•ş
mal1dır • Köylü çocuk 2ib:dir , 
muallim ister. Kaylüoün bu zih
niyeti, Kredi11in fena idare edilmesi 
hnyat pahalılığının başlıca amille
rinden bMdir. Şimdiki şekilde ziraat 
bankası d ha 30 m'lyon ikrazntta 
hulunsa bile netice h p odur. Köy
lünün }aphğl işler kontrol isler. 

Türkiye c vila}et ve lan nıer
kcz;erinde yaln z 3,305,879 nüfus 
var; yani on mHyonclan ziyade köy· 
lümüz mevcuttur. 

Hu azim kütle menfeatini az 

rr.üdriktlr. Yunanistan yeni teşkil 
ettiğ"i ziraat bankasını bir mektep 
haline koydu. Biz de bu usu:ü ih
tiyar etmedikçe ne köylünün sevi. 
ye1;"ni yükseltebiliriz, ne de bütün 
memlekette hr.yat ucuzlar. 

Köylüye paradan ziyade mürşit 
lazım. Bu mürşit bir banka da 

olabilır. Celal Nuri 

( ...t~I-ı ar~ ) 

Ciimhuriyet bay
ramı iç·n hazırlık 

Ankara, 25 [Hususi] 

29 tc~rinievel Ciimh;reyet bay
ramı için hıı:zırlıklara başlannııştır. 

Bilhus, her sene ya.pılmakta olan 
büyük resmi geçide iqtirak etmek 
{;zere bu sene de ge?iecek olen izci· 
fer için terci bat alınmaktadır. 

Gelecek izciJer.n büyük bir kıs
mı lisede mısafir ed lecektir. Bu
nun için l"senin teşrin sanlnin bi
rine kac!.-ır tatil edilme&i kararlaş
ınııştır. 

Büyük bayramın emsalsiz bir su
rette tesidi için resmi ve huauıi 

müesse&atta ş"nıdiden hazırlıklar 
yapılmaktadır. Başvekill5k ve Ma
liye VekiIHQ'i biııası harici teaviratı 
için birkaç gün<lcnberi çahşılmalcta 
ve tezyini, tenviratı buliunmıyan di
ğeı- yerlerde de bu hususlar te -
rr.dn edilmektedir. 

Resmı geçide iştirak edecek 
mektepler hemen h-emen hazırtık
larinı bit."rınİ!i erdir. Mekteplerin 
merasime iştir. . cr/ecelC talebeleri 

Jfatın para ed"ndı~i halde hile 
borcunu Yermiyor. Alacaklar süren

,eemede JQJrni~I Usul berbat. İşte 
ziraat bank'.ası ile Oımanh banka
•mm idareleri arasındaki fark. Bu 
merhamet ICöylüde &lötO bir zihniyet 
uyndd-ıyor. Kredı atıl kalıyor. Para 

,devredemiyor. Sermayeden ancak 

yeknesak mdc ep formalarile bulu
nacakhr. 

bir k\ç Wifi i11tifade etmektedir. 
Oimanlt battkası yalnız şahsa v-e 

~ phııD->ahUkıu bakıp ihtiyaten 
lkln.i bh imza daha alar<'k para 
verifor; mUteıelsil kefaiete ihtiyaç 
gönaemelıttedir. 

l\!acarti t na ~den heyet 
Ankarn, 2:5 [Hu •a -i] -Bir ayc.a -

b~ri Macaristanadtt damızllk koyun 
mübayaaSlna memu:ren bulunan bay
tar umum miler rü Ali R:za Bey 
idaresindeki heyet vazifesini ik· 
mal ederek avdet etın"şlerdir. 

1...;nmartesi IK DA fil , 

Hain< 
ŞlkElyet 
ediyor! 

(Okuyunıların tik&yetlttf der~· 
edilir. Mektuplal"tn ve adnııleria 
açık yazılmau lhımılır) 

Ticaret odası 
9terlin lirasının ıon günlerdeld 

yGkseliti, cevap yerilmesi icap 
eden bir suale yol açıyor. SaJahi
yettar zevat, bu terefffiiln sebebini 
izah ederlerken diyorlar ki: "Tüccar 
yeni g6mrük tarifesinden korkarak 
tarifenin tatbikinden evvel bir çok 
mal celbetti. Malların bedelleriai 
ödemek üzere bonulann vakti gel
lince, İngiliz: liruı almağa başladı
lar. istek fazlalatınca, İDgiliz de 
fırladı.,, 

Öntıne. geçebilene aşkolsun! Hep 
biliyoruz ki fngiliz fırlayınca zaten 
atef pahasına olan eşya fiatları da 
arhyor. Diyebilriz ki, tüccar dev
letlerle Türkiye arasındaki ticaret 
muabedeleri.n"n hususiyetlerinin on
da birini bilmedikleri için, bu ce
hillerinden dolayı çok mal ıiparit 
ederek kendilerini zarara ve sıkın
tıya soktular. Biliyoruz ki getirdik
leri malları el'an satamıyanlar 
bonolannın parasını bulmak için 
kan ter içinde kalıyorlar. İkinci Ü• 

çüacü bonolann iflialara yol açmatı 
bile pek ali muhtemeldir. 

Acaba bunun böyle olacai!DJ 
ticaret odan denilen teşkilat evvel· 
den bilmiyor mıydı? Vazifesi iti'ba
rile bilmesi icap edeceğine göre 
ııe diye tüccarı ikaz etmedi ve yal
nız onl,..rı deı}il, bizim gibi müa
tehlikleriıı de zararlarına yol açtı? 
Ticaret odasındaki zevat, odanın 
ticaret alemimizdeki nazım vazife
sini böyle mi anlıyorlar ? 

Bu te~kilat sırf tüccara sınıf 
tayin ederek, kayt ücreti almakla 
muvazzaf değildir. Odadaki zP.vat 
bir az daha sııurlu bir görüşle 
bu gibi memleket meselesi karşı
sında zam<'! .mda faal ve hauas 
davranmazsa lngiliz lirasının daha 
bir çok defalar bir çok eşkal tah
tında yükseldiğini görmekle hiç 
hayret elıniyecegiz. -Sarim Naızım 

lUemur nazik olur! 
n.....ner gün istaııbula inip çıkan ff• 
U--V }Jic Ulcrin pc& haklı olarak şlr-

lteti bayriyeye şikayet edecek!eri 
bir memur var: Üsküdar iskelesin
de Hacı Mehmet efendi. Bu zat 
yolcukra azami zorluk gödermekte 
ve hatta daha ileri giderek haka
rette bulunmaktadır. Bu sabah ta 
arkadaşlarımızdan bir zat hakare
tine mı.ruz kaldı. Lüzumıuz tUZ\lh 

ve kavgalara da sebebiyet veretıı bu 
halib önüne geçrnek için şirketi 

hayriyenio mumaileyğ efendiye ih
taratta bulunması ve yahut halka 
hoş muamele edecek bir memur 

Dolma bahgeôe 
i 

Hayvan sergisi dün açıld _. 
Sergide kazanan hııy~anların sahiplerine yarın vilayette 

kazandıkları ıkramiyeler tevzi edilecektir. 
Dolmabahçede eaki ıatabhamf• 

re binasında diin Hayvan aerglai•in 
birincilik müsabakalan yapıldı. Dün 
bu vesile ile Vali Vekili ve ,ehre
mi ni MuhittinBey, Kolordu kuman
danı Şükri.a Naili ve Halk F11kas1 
müfettişi Hakkı Şinasi Paıala.r da 
sergiye welmiılerdf. 

Şerglnin muhteli.f pavtyoalarıada 
yerli ve ecnebi bir çok hayvaa tef· 
bir edildi. 

Serginin boga, öküz ve inekler 
içfa aynlan kıamında yerli bay
l"Rnlarla beraber kırım, Polonya, 
Romanya mallan da bulunuyordu. 

Ayg1r, Kısrak ve Tay kısmında 
yerlllerle beraber, İnııiliz, Arap, 
Macar hayvanlan vardı. Koy•na ve 
koç kıımuıda yerWer mevcuttu. 

Serginin kurdelaaı Vali Vekili 
Muhittin Bey tarahndan kesildikten 
sonra, Vilayet umuru baytarlye mü
dürü Rasim Bey bir nutuk irat etti. 

Re.im Bey bu nutkunda bayvancı
lığua feyi:ı.li semerelerinden Ye 

memleketimiz hayvancılıjının n• 
kadar inkitafa müatalt oldujuadan 
ltahsettf. 

Bundan sonra hayyan ıervetiaia 
bir memleket için ne demek oldu
gunu izah ederek dedi ki: 

- Eğer bu sene aergide bulu
nan hayvanlar geçen seneye naza
raa adetce azsa, bu, geçen bir sene 

zarfında serginin hiç bir faide yap
mami, olmasından d~ğil, belki bu 
sene ıerglye girmek şartlarının 
geçen seneye nazaran daha ağır ol
nıaaıadadır. 

Çünkü geçen sene koyunlarını 
sergiye sokacaklar için sürü sahi
bi olmak şart değilken, bu sene 
böyle bir şart vardır. 

Binaenaleyh af'rgi hayvancılığı

nııızın inkişafında pek büyük amil 
olmuştur.,, 

Bundan ıonr müsabakalar icra 
edildi. 

Möaabaka netecestnde Aygırlar
da birinciliği Arap, kıaraklarda ke
•• .... ,p, ta>ı .... .ı .. ..,acar cinsinden 
üç muhtelif h~yvan kazandı. 

Bof alarda bir yerli , İneklerde 
bir Kınm ineği kaı.andı. 

Koyunlarda birinciliği bir Kıvır
cık aldı. 

Merkeplerde de yerB kazandı. 

Bu ıuretle birinci gelen hayvan 
ıahiplerine ikramiyelerinkı yannki 

pazar gOnü 14 buçukta bevzi edile
ceği bildirildi. Bundan •onra hay -
van sergisi gezilmek üzre umuma 
açıldı. 

[Hayvatt sergisi diln açıldı. Bu resim dün Muhittin Bey sergiden çı 
ken alınmışbr. Hayvan se•gisine ait tafsiıat üçüncü sayfanıudadır.J 

aıır mesene 

Hayvan sahip
lerinin hakları --Dahiliye vekalatlnin karan üze
rine Viliyat Eytam müdiriyetlerince 
tefrik olunan heyetler vasıtaaiyle 
bilumum inek, sığır ve emsali bay
Yanlara a,ı tatbik edilmekte ve 
hastalıklı zuhur edenler itlaf olun
maktadır. 

Bu iş bir taraftan yapıla duraun 
diğP.r taraftan, aldığımız maliimata 
göre,evvelki ğün bir çok hayvan sahi
pleri Dahiliye vekiletine müraacaat 
ederek bazı haksızlıklara maruz 
kaldıkranm bildirmiçler ve me:oele
nin hallini istemişlerdir. 

ır.üracaabn sebebi şudur: 

Aşı için tanzim olunan tali
matname mucibince muayene 
heyetince hastalıklı olduğu tebey
yün eden hayvaolann beheri için 
sahibine 100 lira verilmesi icap ey
lemektedir. 

r unaKıKa ou para, nayvcuuarı 

itlaf edilen mal sahipleriııe veril
mektedir. Ancak, hayvan sahip
leri, bu 100 Uranın "kara sığır,, için 
takdir edildiğinin taliınatnamede 

musarrah olduğunu,diğer ecnebi malı 
inek ve aair hayvanların kıymeti 

bu miktardan pek fazla bulundu
ğunu, bu cihetın temin edilmesini 
iıtemektedlrler. 

fnekçiler bu taleplerini de 10 
kitilik baytar heyetinin takdirlerine 
istinat ettirmektedirler. 

Mnooe~ mekteba 

Bari bu sene 
ciddi tutulsa! 

Teşrinisaninin birinci gGaD, mi
llet mekteplerinin ikinci ıea.ealnln 
ilk günüdür. O gün bütOn Türkiye
de ve bu meyanda 9ehrimizde mil
let mektepleri merasimle kiltat edi
lecektir. Millet mekteplerinin talrlp 
edeceği programı tespit etmek be
re buğiln )/ali vekili beyin rlyaıetia 
de bir komisyon toplanacakbr. 

Bu konıioyon, programdan ma
da, millet mekteplerine timclbe 
kadar devam etmiyen bütiln halkı~ 
I:. yıt ve devamlarını temin edlcl 
tedbirleri düşünP.cektir. 

Millet mektepleri, Uk mektep 
binal .ırında açılacak ve pazarteel, 
perşembe günleri yalnız kadınlara 
den okutulacak, dlter günler de 
yalmz geceleri umuma mahauı dera-
ler verilecektir. Bu derslere kadia• 
lar da iştirak edeceklerdir. 

lık mektep muallimleri ekalliyet 
ve ecnebi mektepler muallhnferl 
ve lüzum görülünce memleketia 
............ ""'" ........ - ... . ----·- ı ... -
pacaklardır. 

* • • 
Millet mektepleri hakkında VI. 

layet mehafilinin verdiği haberi TU• 
karıya yazdık. 

Bütün temennimiz 
söylenen şeylerin sözde 
ve bu hayati ııin bu 
ciddi tutulma.sadır. 

yapılacatı 
kalmama11 
aeue olıun 

Ocakta gece dersleri 

\ Halbuki ı.iraat bankasının, yani 

Heyet macarista:ndım bin iki yüz 
damn:hk mubayaa etımiştir. Damız
lıkların kısmı azamı memleketimi
ze gönderılm· tir. Bu. damızlıkların 

tevzi merkez" Ka ac.,~ ey harası ofa· 
cak ve or .. d. n d' er ia aı ara tev
zi olu nncek1:ır. Bua:ıl • n bi1' kısmı
cıo da Yalova çıft ğıne gönderile-

gömleraıesi lazımdır. ŞEREF Y a!nı:ı. ne yazık ki, dünkü aer
giye kazanacaklan çok ümit edilen 
Karaca bey harasının tayları gel
memitti. 

Filhakika Vilayet Baytar müdilr
lüğünce tayin olunan Baytar heyeti 
hastalıklı çıktığı için itlafı icap 
eden hayvanlara bir kıymet takdir 
etmekte ve ondan sonra itlaf eyle· 
mektedir. Fakat bu takdiri kıymet 
her ne olursa olsun, talimatnamede 
yazılı mıktar olan 100 liradan fazla 
para vPnımemektedir. Vekalet bu 
huıulltaki kararanı yakında bildire

cektir. 

1 teşrini evvelden itibaren Tüık 
Ocağında gece serbest dersleri baf
layacaktır. Bu ders1erde Darülfünun 
müderrisleri muhtelif mevzular üze. bizim bankamızın uzun boylu kefa

h letf mütiaelsileleri hıç bir faide 
f .temin etmemekteair •.. 

IC61tün6n ldıfaaından bu zihniyeti 
1,aölmieH ki ciddi İf görülaün, ser· 
, maye dewedilsin , ondan bir fait e 
elde edit.l•. İyice anfad•rn ki çirçi, 
köytil vaıı ve veliye me:ht C?hr. Borç 
Yerilen para yer ine gitmelidir, ve , 

cetinin muhtemel o duğu haber 1 

alınmıştır. 

lh.ecliste zabıt 
Ankar , 25 - Sile ıografi kurs• 

larma d m eden Buyük M'Jlet 
Meclisi m emurlan bu sene daha 

1 
~~~~~~--~ıG11111------~~~~-

- S. adamııı ismi ne imiş aca- İareti olduğunu gordü. 
bal Adam: 

Sır Richard Pentonl - S ~fa geldiniz, dedi. Benim 
Smilh pi~amas nı yırtarcasına vnziyeti?1de bir ki.m enin gecenin 

çıkardı; mülazım sodalı viskisini bu saatmcle bu kabıl l'debi bir eser-
bitirinceyc kadar o da giyinmitJli. le meşgul olnıası helkı hayretinizi 

Çal·u~un bildikleı·i mucip oJınuştur •.. 
· 'l d Smith cevap verdi : lngı tere e trenler süratlidir.. d'l k 

Smith1 Polis miı urliljfGnden Srow· - Ben hayret e 1 ece daha 
u ıun yerine gbnclerHen polis me· çok tuhaf şeyler gördüm 1 
nıur1nu l:il'i t'zıını knybettikden Çavuş Blnkely : 
sonra trene atladı, o g~ce sabaha _ Evet, dedi, siz amerikalı sey-
o,.,gru saat iki ile üç arasında bii-
) ülıe: limanına vasıl oldu. Detektif yahlar hiç birşeye şaşmıyorsunuz. 
bir FOiis memurunu durdurup ga- Fakat şuna emin olun ki şu ~ü~ük 
ır te n uv..-ı;;ıii Blo' ei.y ça\;uşun ba. kulübemden 11eyrettiğim feyier: ~uıı-
r !:a!:rnı sordu. Poliı barakayı der- yanm hiçbir yerinde görmezsrnız ! 
h· I gösteı:di. Uzun boylu misafir yerde yiğılı 

S nıı b rakanın nralıklarmda.n resimli gaz.ete yığmlnnm çiğneme· 
dışarı z ya ı;uı.ütdüğünu gördüğü mek için dizlerini kıvınp yatafın 
zan.aıı hii;ret ıç.nde kaldı. Kapıyı. kenarına oturdu. Göreceği adam 
v. rdu, ~ t ne bir aea keıı<lisini~ hakkında önceden hasıl edilmiş bir 
i\·ni tiavet etti, ı fikri yoktu; fakat her halde karşı· 

Smıt}ı e iiip içeri ıirdi. içeride· ı sına böyle bir filozof çıkacağını 
çoI l-.. ı. dam, fam anın ziyası biç tahmin etmemişti. 

.ı Geor •C devrının siya-. - Amerikalı olduğumu nasıl 
a . rıhı tecrübeı ka.. anladınız ? 

S J e Uir C"er O':>.Uyordu .. 1 d ye ordu, 
.ıu içen {:·rınce adnın,. \ 

• r ızı. dar krıryp ada yan, I - Müte ad~ ir m- ahede saye-
' u ço ... khk-. \ !!inde irısarf ım~ ını ··ğren1 m. 

iri !n dE• V 

geniş, daha ameli tecrübelerde bu
lunacaklardır. 

Bu sen mecliste stenografi ile 
not tutmak mes' ele si henüz karar
laşımııı değildir. Meclisin bu içtima 
tlevresinde evvelki devrelerde ol· 
duğu gibi, fakat yeni türkçe elya
zun ile zabıt tutulacaktır. 

Bu suretle umuma meccanen 
açık bulundurulan sergiyi geç Ya
kıtlara kadar ka.dınh erkekli bir 

çok kimseler gezdi ve muhtelif 
paviyondaki hayvanfan ha,..,.an me· 
raklılarl bu ıuretle aeyretmif oldular. 

--,-
ge~ez. 

Sabık çavuf kahve pişirmek 

hususunda israr etti; yarım •aat 
kadar karşı karşıya oturup konuş
tular. 

l\ılalUI Smith' in sebebi ziyaretini 
sormağa lüzum görmedı; kendisin
de bu gibi ziyaretlere alışmış bir 
adam hali vardı. Yedi seneden -
beri bu burıa.kada tek başına 

oturuyordu. Azço" bir faide arze
den bütün edebi esereleri okumut
tu. 

Ne,eli bir tavırla: 
- Harp, dedi, insam ya adam 

eder, ya mahveder. Harp beni ad
am etti Ne dersiniz.? 

Smith: 
- Evet. ondan eminim, dedi; 

( ufak bir teredütten ıonra ) _ fa
kat sır Richard Fen tonu öldürdill 

- Ôyle bir adanıı harp değil, 
hiç bir,ey öldürmez. Ben kendisi 
ile konuştum ve buna kanaat getir .. 
dim. 

Smith i1rar etti: 
- Öldü... Katledildi ... 
Blakely düs<iııceli bir tavırla 

kahvesıne bir şeker attı . 
- K1thveyi şekerlice içerim, deR 

di, zannedersem şeker alkol yerini 
tutuyor... Ölümden b .. hı:edıyordu. 
nuz. 

r· t. 

hiç kimıeyi mahvetmez, çünkü öl • 
üaıle iıaaao ne oldutundan daha 
fena , ne de olduğundan daha i7l 
olur .. 

Smith tasdik etti: 

- Doğru aöyliyoraunuz , dedi. 
Ölüm ilcil hayat arasında bir etıkten 
başka bırşey değildir. 

Bunun üzerine Blakely yava,ça 
sordu: 

- istediğiniz feyleri bana niçin 
hali ıormadınız ? 

- Hakkımda bükno.iinüzü ver -
menizi bekledim. 

ihtiyar çavuı menıkbealnl aa • 
latıp bitirdltf zaman ıafak ıökQ • 

• yordu; harbin e:ı.iyet ve mefakkat -
leri üzerinde israr etmeden , basit 
bir tarzda aıılattıta lllACera ıundaa 
ibaretti: 

-Yüxh aşı Rosewelll , lıagiltere
nfD cenubunda yeni efradı talim 
ettiğimiz •ırada menn1p bulunbu
ğum bölüğün kumandanlığına ta
yin edilmişti. Ben haıstabaneden 
çıkmıştım; yüı başıda geçirdij'i ~ir 

kaza neticesinde biraz aaraıldıAı 
için tayyarecifikten çıekilmişti. Yeni 
teşkil edilen bölükte, ikimizden baş
ka atef hat'anda bulunmuş kimse 
yoktu; onun içın biri birimize karşı, 
zablUe küçüle z;;,bit .'arasında mutat 
olotıdan fa.da bir m ulıabbet besli· 
ycırd< 1

• 

t: .. .. ' ı . 

nada tayanı dikkat hiç bir hadise 
cereyaa etmedi. İngilter~den ayn
lırken anneal bizi teşyie geldi; tren 
hareket ederken oğluna DlÜmkün 
olduju kadar buseler yolladı; fakat 
biz epeyce uzaklaştıktan sonra ka
dıacalJz çamura düştü, ağlamağa 

batladı. Ben son vagonda bulundu
tum için görebildim. Yağmur yağı
yordu. Zaten asker harbe giderken 
daima yağmur yağar ... 

"Doğrudan doğruya Belçikaya 
geçtik; Kanmel dağı civarına sev
kolunduk. Yüıbaoı gay~t iyi bir 
ıatb; efrat kendisini çok •everdi. 

" Yüıba,ının aşık olduğunu bili
yordum; fakat sevditi kızı biç gör
memittlm ... 

tık ve ıon defa i•ık olduğuna 
emindim. Siperden çıktığı z:aınan 
Bailleule gidiyordu; orada ha1tabakıcı 
kızlar olduğunu· bildiğim için bun
lardan birisinin yilzbaşının hoşuna 
~ttiğine hükmetmi,tim; zaten has
tabakıcıların hepsi iyi kızlardı, ya. 
rahlara büyük bir şefkatle bakıyor-
lardı. 

"Bir Jiın bir hücum huırhyor
duk; talimatı bize bi z ... t yüzbaşı 
Rnswelle verdi. Ertesi güh şaf k 
vaktı düşman s:perlerine hücum edc
cekt'k; ol.şam hava karardığı znmn"t 
ka·a •· a e<- h ~ _ 

ı.: 

inde konferanslar vereceklerdir. 
Şımdı en konferans ermek üzere 
bir çok müderrislerden icapet mek
tepları gelmektedir. Hatta bunlar
dan Darulfonun tahr- ve terbiye 
müderrisi İsmail Hakkı bey iktisa
di bir mevzu üz~rinde, Halil Hulit 
bey de Ef ganistana dair bir konfe. 
rana verecektir. 

====== 
ediyordu. Ben evvela yüzbatımın 
ileri gittiğini zannettim , •• Fakat 

onu bir daha bölükte göremedik. 

"Sabahleyin hücum ettik; bede
fimiıe ufoşamadık. Yüzbaşı Resen• 
well hücumun ertesi günü tabur ku• 
mandanlığanda i... atı vllcut etmif, 

fakat gaybubetir. metru gösterecek 
hiç bir maı:eret dermeyan etmemlt• 
ti. Zaten mazereti de olsa. gene dl• 

vanı harbe sevk edilecekti. Bu va• 
ziyet karıııı nda kaymakam miral•• 
ya btle danışmağa lüzum görmedeD 
liva kumandanlığına telefon etti. 

"Biz daha ateş hathndan ayrıl• 
m adan evvel dü9man mukabil taat• 
ruza geçti, güç halle tardedebddik. 
Bu 11rada bir kaç esiri, bir on bafl 
bir de neferin muhafazası altında. 
cephe rerisine götürmek buauıun• 
da emir almışbm. Bir telefoncu 
ahbabım vardı, Yüz ba91mJn divanı• 

harbe çekildigini ondan öğrendilll• 
Top seslerinin velvelesi içinde tele
foncu bana: "Muhakkak kurşuna 
dizilecek. Hiç cevap vermedi! •• :dıye 
bağırdı. 

"Onbaşı ile ben, esirlerle bir 
1 kte akşama doğru alay kuman· 
danhğına va&ıl olJuk ; yolda eait• 
lerden oiri .sers ... ri tm· kurşunla ~u ... 
rui Öımu ı.. • \1 . kel' 
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fDu Ütu-ud-a -ok-U)-UC-ula-nn--
1 yani kabinenin ne şekilde teşekkül ede• 

anlat caAı ıfortler. meseleler ı d •ıd• R b 
nttr<rdllir, Meıull)et imza ceg'"' İ henüz ID8 Ufil eğl lr. eİSİCÜID Uf 

mjplcrinc aittir. ~ k • • • k b } • dün radikal ıır ası reısını a u ettı. 
Mahut mesele! 
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39 bataklık kurutulacak 

OPEl'l/J . 

Şİ"!!.I. lr~NALı- l'ttiHO~!S 
AYDIN • ,.,,ıı.., 

~amsımdmı dıirı şu telgrafı al • 
d.1:: 

Kııvalah Alı et Muhtar beye 
hücum cd n ve imzasnn sakhyan 
kıl lıcçeli utı hin olduğ'ıt nnlaşıl
dı. Bu gü Ah t Mu hır bey, Sa-

suııd n in bul v put tıın kalk· 
tı tın a:o :ra bıı ektup aldı. Kıl
peçeli. ıtnt S ra Şabanlı kulak o~lu 
Hacı lamıı.i efenaidir. Y :r.dığı me
ktubu gaz tcnize )Den }&~ılm k 
üzre gönderdik. Bu ş hsı hükumet 
te biliyor. Bu iclgrafıwızı da açık 
&Ütund2. lütfen dercediniz. 

Üç gündür Fransada kabine bub 1 

ranı d ediyor. M. Briand'nın 
hiç beklen !meyen bir zam&nda vu
ku bulan isti ının uyandirdığ'ı hay
ı etle beraber mul-telif tefsirler elan 
d vem etmckt dir. Meclisin tatili 
esnasında, Bıi nd knbinc~i uzun Ye 
çeti.a müzakerelerden o.ara Ftan
sa için hayati telıi.kki edilec k 
baz.ı itiliflara im:ın koy uştu. 

knlarıaın birleşmesi lazım geldifinl 
lllive etmiştir. Radikal sosyalist ko
ngresi müttefikan bir talcrir kabul 
etmiştir. Bu takrirde sağ cenah ile 
ve mütteftklerile teşriki meani ed
ilmesi ve bir tcmerkü:r. kabinesi 
vü,.,,.ı getirilmesi fikrini reddet• 

mektedir. 

Kk gre sol cenah hrkalanuın 
hirleıme i lehinde beya ı mütalea 
etmiş ve ı:ağ cennh ekseriyetine 
müstenit bir hük\ımet taşekkül et
tiği takdirde muhalefet mevkiinde 
kalmağa kat:'iyyen knrar vermiş ol
duğunu ilave etmiştir. 

....... u 
o 

Sarı Ş banl Scrı Şabanlı 
HüsE yi Alt Vural Hacı 

Ahr.ıet Ilalil 
Dramalı S'iiat 
ve rıifel.ası 

Y our.g pl~nı \'c Re in tahliyesi 
gibi tafoll&tı evvelce gelen telgraf
larla n şredilmi ol n bu itilfıflan 

parlamentonun tudik etmefti la
zı dı. Mecliı açıldıktan aonra, p:ır
lamcnto gruplan, başiıyacak mü-. 
zakereler etrafında hattt hareket
lerini tesbii: iç.in hararetli iç
timalar yaptılar ve içtimalarda 
cereyan eden müzakereler, grup-

dc) c ki indetı fada olarak 1645 lann nokt i nazarlarını göslermeğe 
okka bu rd y pamuk ckmi.se 1110 kafi tdi. oın.e1'.) .. e şlauııcak olan Menderes vadisi 

11
9n Ok 

l Ok. pnmuk, bnğ"ı varesa " • J:Sıriand bütün hücumlara muka-
lAnkara muhabırı ız yazl\ or:) tza~and: suların .tah~iba~n~an k~r- üzüm alac1.ktır. BıJ rniktarl rı pua- beleye amade b'r bnldc meclise gel-
ffakametın 20 &encde tatbik edil-• an aca arıuı, ıpti ai eş c gore 1.•a hvi( ederse t 11 dönümde: d b · t b' 

lıı•lt bı re 250 mi yonluk bir "irva 1 113 biıı. hektardır. .1 i~i ir sırada, gayrı un azır ır 
v, l•L- • 'ol\-

0 S ı k Bu rdnydan 247 lire hava e ti. Meclisin naflz a:r. sından l<ı. ~ programı,. d.erpı~ ~t~oı ma- ulenamayacak tepecikler e a-
ti '!'dtır. Batlıca nel ırlerımıım g~ç- ndların işgal edeceği saha bundan Pen uktan 797 ,, ve Lnhi itilnfla•ının hararetle tas-
ı ti Vadileri sulama ı ve bu nehır· çıkarılınca 101 bin hektar (takriben Ü.l"imden 357 '' dikine taraftar o anl~rd n M.B!um, 
~titı husule get'r<ı. . bataklık arı k 1 Dl Alınabileceği nlnşılır, [1] bu havanın fyı' bir akibet hu.ırla· 
• ~trna"" istihdaf eden bu P og- 1 milyon 117 bin dönüm) a ır. • İrv ve f. ka ı~lerJnden dev) etin 
.,... ı;• ı "k tı t ft b I d k t 1 ~ nıı"•amnı h !ledince derhal bir takrir tit.,.._ ha•ırlıkl"'rı '."e _ili< tat "l _ a ger ara n u ova ar ur uu a- d • d •11 •• t•h 1• rt .1 a• 11 .. ... • _ e ece,..ı isti a e mı ı ı ı sa ın a • k b h t ki .. k l t:. ~aç günden be Nnf a vcl.t-ı.le- cak 39 b taldık vnrdır H bunlar dn ° v rere - u uauE a muuı ere e-
-qıd ·· 1 mnım:clan bıvı ' Slll ma varidatı ·e . 15 · · • tal"'-" · · t 
bL e devam eden büyi muna ta- 22bin hesktar arazi kaplamaktadır. "' nu teşrınısanıy~ ıKını 111 e-
"<crl b ı mahısulattaı:ı aln n yergilerle mühim lb k" M Brl d •t•ı-fl a başlamış u ~rn)'.>r. Yapılacak bentler altında kalacak mişti. Ha u ı ··•· n 1 ı a arın 

Su · 1 • d b ki i t'fade ıktarlar b liğ olmaktadır. Su iş- süratle müzakere ve tasdikini iste-ltt• 1f!Crın en e enen & 
1 • arazı rı tıktnn ıııonra 13 bin hektar b. 11' pek buyük o!d •unu ha ırlat- T lerı in büyük enfontlerinden ı- diAi cihetle, bu .takriri reddetti ve 

~1h bile lüzum yo tur. Bu stifa- (lSO bln dönüm) arazi bu 1ıuretle ri de daha ilk ı;cned n itib ren v~ ve itimat mes;eleaıini ileriye sürdü. 
e trin cidden buı ük olm ı; ve ku- kurutulacaktır. ridat vermesi, tesi mnarafının ta- Nıteli:im M. Blunı'un korktuğu gibi, 

"~ltııktan 500 ik: ilç ı;cne znl'fında } apı acak ameliyat mrunı $ rft..dil.-ncdcn aıarfedilmiş kı.i- nıeclist hava tesirini gösterdi ve 
~'?bleketin çektiği iztırııp, su İ§le· Yapılacak ameliyat • ilk ke.,fc nn v. ridat getirmesidir. Briand akalliyettc kalınca, Relai-
tıne bGyük bir ehemmiyet verdir- göre • .şunlardnn ibarettir. Eı:vclce yapılmış he aplara ı?Ö· cürnhura istifasını verdi. Fransa bu 

ektedir. 1 - Üç b'n hektarlık bir saha re senelik i{Ietm ma~rafı fıltbktan istıfadan ao cidden nazik b!r 
lı lfele 193 _ o ene!erinde yeni işgal etmek ve 200 kusur milyon ve ııerruayemn 25 senede hnlıa ve buhr n geçinyor n yeni kabinenin 
.. ~" "uraklığın arız ol nası ihtimali- metro mik'abt su ihtiva etmek ü:ıc- itfaııı için her sene ayrılacak para de bu buhranın önüne geçebilmesi 
'"I" d h kk d f 11a ı

0

ndı'n'ldı'1~.t"'n .. onrn sular.ıa üc- p k "phelı' eker mu affak olursa .. lllevcut oI ugu 8 ın a en re Fealik köy knr,ısında yapılacak ... ' "° 0 e QU ' ıs 
'danılan tl\ri\fınclan ) ılan tahmi· bendin t c.kil edece~ i .,.61 ( bu s\m~ rdleri He yetişe= k fazla muhıuHln mahirana bir kiy set kösterilmiş 
ili "i' • olacaktır. Buhran hakkında dün er bu ehc;mmiyeti Lır kat daha nöl iki kilometro ae12işUkte ve 26 a~nn : fl ı d 
lh-"- • 0 2 inci senede 98 bin gelen telgra ar şuu ar ır: 
•lırnıaktadır • kilometro uıunlukta ol r k Saray Reinı 24 [A.A] - Redikal so· 

b S.ıtama proğrnmı bütün bu ıe • köy karşısına kadar gelecektir.) 4 üucü " 3os " ıyalist fırkası M. Daladier yl müt· 
eplerden dolnyı istifadeli ve umu- 2 - Çine ç yı üzerlnd Şalatlar 6 IP-Cı " 650 " tefikan reis ictihap etmiştir. Mum· 

~Ull alakasına 'hık bir nıevzu te- köyü yanınc!aki bog zda yapılacak 8 inci ., 7ag nileyn lr t etmiş olduğu blr nutu -
~ ~der. Bu itib rla proğramın bentten teşekkül edecek 15 kilo • 10 uncu " 926 " ta \ı:o renin as art programıDl te-

• . .. n-··-- __ ....... .J:> ıacı seneye ıbit ettnevlni talep etmı~, bUKuıue· 6
tri halin°d-; ·bu sütu~d; mütalea mik'abı su toplayacak" diger bir kadu mütesaviyeıı 928 bin alhn ".!!_teşkil etmek için sol cenah fır· 
ttırıeğt faydalı buluyoruz. sun'i göl. lira aafi varidat alın bilecektir. Bu 

• * • 3 - Çürilksu ovasını sulamak varidat, inoaata sarf edilen serma- gisi vardır. Sonra, Türk köylüıııftnQn 
~ B_u sene müna'kaseya konan bü- üzere yaeılacak bent. yenin tnmaınen geri alınmış olaca- kalkınıp canlanması için himaye-
.~ ı~lerden birıai 1\ ndres vndisi- 4 - Bu bentlerde toplanacak tı 35inci aene len onra lmUeon 65 de başka bir fe)' olmayan bu gün· 

111
i11 etüdüdür • Y~pılacak etüt ıuları tevzi için Mendresin iki ta- bin altın liraya balig olacakbr. kü vaziyetin vatanın sayısız ihti 

~~ltııaak, kurutmak, h &aratın me- rafında yapılacak iki uıun kanal Tabii timdi ne altın eaası, ae de yaçlan kartıııında çcık uzun bir 
, l'e clektr:k istihuli için ne gibi (beheri lOO küsur kilom.) •tar nrglıi yoktur. Bu itibarla va- müddet devam edemiyeceğl de ta-
\' ~.ıiyata lı ıı m olduğı.lnu tesbit Bu ameliyetin yapılmaıı içia ilk ridatı yeni erac.lara ıröre he1apla- bildir • 
, b keşfe nazaran 2 milyon alhn, bu- mak lazımdır. 

li . il tetlukn• :ı göre kııt'i projele- günl~ü tahminlere göre de 20 mil- BUtiln bunlar naı:an itibara alı-
d tl 1hıarı içi dir. Ve üç dört sene- yon lira laz:1mdır. Kat'i rakam yapı- Etütler bitince inıaat masrafı nıua Mendres ovasını• irva Ye İ• • 

t --cak ikmal edilebilecektir. lecak nihai etut neticesinde anlaşı- nasıl kat'i olarak malQm olacaksa kası dan devletçe beklenecek iıtl -
l\. I'ttendres nehri, O:n r, sandıklı lacaktır. varidat da öylece tesbit edilecek- fadeyi albn olarak g-österen bu ra-
tı "~, Uşak sularının çürük suyu Beklenen menfaat tir. kamt rın on ile darbı suretlle ha-
~ bi l b" • k irva ve iskad n edilecek istifa. M f" k d ki k ı , t eşmesinden sonrn uyuce aına ı yu ar a ra am ar da klkatn yakla mak imkanı vardır. 

.~. ~- cnaley iıskaya müınit bir hal deye f"el•nce bu iatifnde fert ve bir fikir verebilir. Bahuaus ağırlığı Buna nazaran onuncu seneden 
~ b rlevlet hesabına olmak üzere iki kö lü h '~ itlbı:.rla 'e e.&aeen ova kıs· Y ye uu asır olan aıann yeri sonra alınacak varidat rakamını on 
•ı d' ancak bıi n tadan başlama• kısımda mntalea edileblllr. bilsbütön boı bırakılmamıtbr, Köy. ile darp edelim. Bulacatımız rakam 

of V- t)an h c ""' il ı;r .. 0 '"'-~- lü 6 d kt) fak tı lyısllc irva v i ka ameliya- 0 n Cıs• ' at müıtehlikla do- bugünkü paramı:r.la milyar küıür 
le~ istifade edecek 8razi, ıırası- cak arazide b,uğday mabaula % 7o, lay111lle öde,..iği bir muamele ver- liradır. 
&,1~1liıU, Nazılh, A)dın, Çine ve pamuk %50, üzilm %25 niıbetinde [l] Buğday 15,"""pamıık 70. Uzüm 30 Me dreıin vadettiA-i istikbal ha-
~t 0Yalanndan ibarettir. artacaktır. Bu ıuretle araıial sula- kuruştan hesap edilm' tir. (928 İzmir kikaten parlaktır. 

llll ovalarda ııu'anacak ve aynı nan çiftci bir hektarda (ll dönüm- pıyıısa fiatlarmın asgarileri) Ali Süreyya 
't,liL~ ~ ~e=~~~~~~~~~T~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!'!!"!"""~~~~~""!!:!"""'~~~~~~ 
~ Davetliler hiddetted köpüraaıer. Her kes: 

Celt ~eıi günü oldu. Ziycıf ele gele
ta 1anlar, akş rn 1 onacaklan sof
lltı:ili.vı hulyası içinde o gün yeme-

; atıılaınnn bir ıey koymadılar. 
~-f![icye ~öyleye Hacaya n~hayet 

N \'crdırıyorlardı. 
deıı. b~rettin Hoca j11e inadı yüzun
l~dılc ır rece evvel yazda sab h· 
iol'd~an ~ aoııra ta uzakta yanar 
~dll.!°nu söylediği kör kandil ışı
l'tıcl'c ısındı diye onu ziyafet v~r
ol'll~u Tecbur ede lere oynayacağı 

A.L-~atırlarnnkla meşguldu, 
[) ~ıı:ı oldu. 

~~•la:~etliler birer ikiter gelmeğe 
~·ıt.1 ar ve geldikçe Hoca ayn ayrı 
taıııı Ylpl medre enhı sofasına cüm-

N Yer eştiriyordu. 
Ctı .. ı Iha.yet hepsi tamam oldular. 

""er b H - y ep ocanın üstünde. 
~il d emek hazır, ı;ofraya buyu-
~ttltU enıesini ve yahut ıofraya 
)cıtdu eB·k Yemek ainilerini bekli· 
"ttti11• li ır saat, iki saat geçti Nas-

Bin dcanın nldırdJğı yoktu. 
_ li annrnadı: 

- "M. oca, dedi, hani y mck? 
2ir erak etmeyin, ha pişiyor. 
n.:ı~ddet daha peçtl 

tlıitr ilene s bı ıılandılar. 

Şükrü 

Agni zamanda da. aç!ıktan ~.iyd:· 
1 ri ad m akıllı ezılmış ve büıulmuş 
olduğu için: 

- Amma Hocam, dediler, biz 
pişmekte olandan vez geçtik bari 
pişmiş olanı yiyelim vakit geçiyor, 
karnımızda zil çalıyor. 

- Durun öylo ise gidip bir da-
ha bıkayım. 

Na.srettin ı:ıisııfirlerini bırakıp 
sofad n ÇJktı. 

On dakika, yirmi dakika yarım 
saat geçti.. Hoca Zok •• 

_ Sakın bizi bırakıp kaçmasın. 
Diye endişelenen Davetliler hep 

bir arada aliup rncrdreaenin mut
bngın endUcr. Hocayı burada ve
nıek pi;irirken görecekierini ümit 
ediyorlardı. 

Mutbakta ise ne Hoca ~ardı, ne 
de yemekten eser. Hatta pı~mtş ve 
yn piıecek yemek kokuıu bile 
yoktu. 

Bahçeye çıktılar. Bir de ne gör
ııünler 1 Hoca kocaı an bir kaıan 
uzun bir n~acııı yüksel• Jalına as• 
mıf : altına da bir kör kandil koy0 

muf, bir kaı:ann hır de kandile o 
saf gibi gözüken kuınaz tavn ve 
halı ıle bakıyor, 

- Bo Hoca! dediler, bu kadar - Altın babası oldu. Mirasa 
aıiamı ıırlı'<ran kırdın geçirdin. Ne- kondu, on para sarfetmiyor, diyor
d bu 1 • l? .ğer yaptığın şaka ise lardı. 
lakanın nevine kaka derler. Bu aöder Hocanın kolagıaa ka-

Hoca hiç istifini ve rf ddiyetinl dar da geldi. Vakıa parası vardı, 
boz adı. vardı nma bu öyle her ke.sin zan-

- Haksız yere ne çıkıtıp bid- nettiği gibi çok değildi. Hocanın 
netlenfyorsunuı, dedi. Ne yapaca- bagrına 6ir endişe, bir üı.ünlü çüktü. 

Y o, parama hıma ederek odama ğım, işt:e görüyorsunuz ya, siı.c ye- hı 
rsız Mrerıe •• 

mek pişbiyorum. Yene mi yarana- Bu endişe ile parasını iyice sık· 
madı ? lamak istedi. Fakat odada nereye 

- Ayol, g6k yüzüne bir kazan saklasa hırsızı bulması ihtimali 
asmışaın, altına bir kör kandll yak- vardı. 

ıtaın , Hiç bir kaadilden , K ndil - Altşam olsun, kimse görm•· 
d ğil hntta koc man bir metale den bahçede, ağaçlardan birinin 
bile olsa bu k dar mesafeden bu üatüııe çıkar, dallardıa.n birine aıa-
kazan ısınır kaynar mı ? nm. Hırsız paramın orada ıaldı ol 

Hoca : duğullu nereden bilecek? 
-Efendiler, dedi, h ni &iz bana dedi ve karannı akfam tatbik 

dnn gece ayazında benim ta uzakta etti. Par ıını bir çıkın Japıp ata· 
gördüğüm bir k6r kandilden ıaındı- can dal•no astı. 

Me er bunu bir adam gör•Gttü ğıma hökmetmiıtfoiz. Hoca rnuatarib odasına çekilince 
Onu nisbet edecek olursanız hem n o adam ağaca çıktp parayı 

ben hamam külhanından daha bile aldı ve çıkının fçlae de bir mik· 
ııcak ayılır. tar manda teıeki koydu. 

Davetliler bu makul cevad kar- Aradan birkaç giln geçince Ho-
ııamda atızlannı açıp tt>k kelime caya para lbım oldu. Y e11e akıa-
uyle m dH 1 1 • d h mın olma111nı bekledi. Hava kara· ıu ye uer. ç erın en ocanın 

ı;ekAsına aferin okuyarnk açlıktan naca ağaca çıkıp para torbasını 
karınları göç uş bir hft(de ba,.la- aldı. Açtı, içinden pa~a yerine madn-

.... da tezeği çıktığını görünce tafır ı. 
n ı önlerine eğip medrescdeu çık- _ Suphanallah, dedi. Haydi di-
tıl r. yelim ki manda akaca çi~. Fakat 

Hoc nın bu hnllerı onun isminj pisliğini de torb y kcndı koyma-
on)'ada .1 s · ı' .ı '.. ~. ı dı ya!.. (Bitmedı) 

Bundan ıonra kongre ıslahat 
programını tesbit eden bir takrir 
suretini ittifak ile kabul etmiştir. 

Paris 24 [A.A] - M. Doumer
gue, bu gfn yapmış olduğu istişa

relerden sonra M, Daladier yi yann 
ı;aat 11-40 tn Elise1ye davet etmiştir. 

Son dakıka 
Po:.ri" 25 [A.AJ - M. Daladier 

at 11-40 ta Eli e sarayın:! git
miştir. 

Paris, 25 [A.A) - M. Daladler 
kabineyi teşkile memur edilmi~tlr. 

n lf\l <SJ a o ~e ır~ 
B"r tayyareden h her 

yok! 
Londra 24 (A,A.] -- Sabahleyin 

3 yolcu ile Nailobiye mütevecci
hen Croydon dan hareket itmlf 
olan ve Manşa müteveccihen Lim-
pne dt!n aat 12-54 te geçen 3 mo

törlü tayyareden henüz hiç bir ha
ber alınamnmışbr. Tayyarenin ilk 
m rhalesi Bourje idi. 

Atları okyauoıu üzerinde bir 
&eyahat yapmak üzere "Harbour
Grace., den hareket etmiş olan 
"Diteman,, ın Gonden Hind namın
daki tayyareslndeo de biç bir ha
ber yoktur. 

Baldvin hücum edecek ! 
Londra, 24 ( A.A) - Muh lefet, 

fırkalan M. Baldwln nin riyaseti 
alhnd hükOmete karşı mücadeleye 
girişmeğe ha:r.ırlann:aktadırlar. 

Deniz konferansı 
Va hington, 24 [A.A] - Ameri

kanm Londra aefiri M. Dawes Lon
dra dcınis konferansına gidecek A
merika heyetine dardüncü aza ola
rak tayia edilmiştir. 

İngilterede f ey ezanlar 
Londr , 24 [A.A.] - lngilterede 

şiddetli rOzgiirlar esmiş ve mebzul 
surette ya~urlar yağmışbr. Feye
zanlar yütilnden bazı yerlerde mü
him basari r olmuştur. 

~m ır @I 

5 2 kişi boğuldu 
Milwaukee, 24 [ A.A. ] - MJşi· 

gan gölünde fırhnaya uğramıt olan 
ve içinde 52 yolcu bulunan büyük 
feribotun mahvolmuş olduko zanne· 
dUmektedfr. Zira, kaptan köşkü ile 
bazı eşhası cesetleri bulunmuftur. 
Bir pbsın üzerine bulunan ve dur. 
mut olaa bir saat feribotun 22.T. 
evvel gece yarısına doğru batmış 
olduhunu göstermektedir. 

M. ~1ac Donald 
Sebek, 24 [A.A.] - M. MacDo· 

nald, iki gün istirahat etmiş olduğu 
"Chikutimi,, den buraya gelmiştir. 
Mumaileyh yarın lngiltereye müte
veccihen vapura binecektir. 

Hrezilya kahvesi 
ftiyo de Janeyı o, 24 [ A.A J -

Breıilya kehveslnin himayesi için 
akdolunan %92 ihraç fıyatiı 10 miJ
yon lngiliı: liralık istikraz tahvilih 
Nevyork, Parla ve .,Brükıel piyas~
larına arı.edilecektir. Saopaul hu
kQmetl reaialn kahve enıtftüıü 
müdirJyetlncı tayin edileceği bildir· 
mektedir. 
Almanya 
Berlindeki çingeneler 

Berlln, 25 [A.AJ - Varşovada 
çingeneler arasında müthit bir ar
bede olmuı ve polis müdahale me
cburiyetinde kalmıtbr. 15 yaralı va
rdır. Çoğunun yarası ağırdır. 

l\lüthiş bir kaza 
Nürenbep, 24 [A.A] - bir ma • 

kas hatuı yüzünden Münih- Berlin 
c~spreıi Frankfort. Münib ekspre
sıle mu ndeme etmi ve iki eks• 
pre hiıiblrine girmiştir . S ceEet 
ç ar mı~, 30 k dar yar Iı vardır. 

Kelepir 

Kelepir merakı, az çok, 
bütün in anlarda vardır. 

İki odalı el·inde kuyruklu 
piyanosu olan, tavuk küme· 
sinde tavus kuşu ve ceylan 
hesliyen, rengini atmış yam· 
nh elbiseler üstünde muhte-
cm bir kürkUl palto ta,ıyan 

nice kelepir meraklısı tanı
rını. 

l·'ilha i ·a, ermaye!inden 
ucuz m 1, değerinden aşağı 
e ya kapatmak zevkli oeydir. 
Bunu kim sevmez? .. Hele bir 
dostum vnrdır ki, bu kelepir 
mer kı, dört odalı apartıma
ııım sandal bedestenine çev· 
irmiştir. Sedefli çekmece, pi
ryol s at, slan po tu, içi do
ldurulmuş kartal, gümüş kiı· 
kınalı piştov, samı~ !dır:., 
armonik, el yazması kitap, 
hasılı ne ar2.sanız hulursu· 
nuz. Çünkü hep ini kelepir 
almıştır! 

F kat, di ·kat ettim: Bu 
kelep~r mC'r kı, okuyucu sı· 
nıfında her ·ebten fazla!. 

Sabahleyin, vapurdan kö
prüye çıkan Boğaziçi yolcu· 
ları, bir kuç kelepir tellalın· 
ın çığlıklarile karşılaşır: 

- Bir kuru~a kartal •• Oku 
1 

··ı b' k 1 O.tin gu , ır uruşa ... 
e imli gazete blr kc· 

ru a.. Beş kuru§hık gazete 
h. ' ır uru ... 

- Hanımlar lllemi bir ku· 
ruşa.. 1eler yazıyor, bir ku· 
ruşa ! .. 

Biltün parmaklar derhal 
ycl~k ceplerJoe dalıp birer 
kuru~ arar ve herkes, elinde 
bu kelepir gazetelerle yola 
revan olur. 

Akşam östü, gene iskelede 
aynı çığırtkanlar, rağbeteizli .. 
ğin öldürdüğü hu fikir oe•et
lerinden gagalarında hf rer 
p rç taşıyarak, le§ kargaları 
gibi, çığlık çığlığa kamarala
r Ü§üşllr)er:: 

- Bir kuru§a .• Bir kuru-
şa!.. 

Gene bUtün yolcular, zen-
gin terekesine gelmi§ açık 
göz esnaf telnşile birer gaze
te alırlar. Malum ya, kelepir. 
Kaçırmağa gelmez ! 

Geri yanda, göz nuru, alın 
teri, } ürek üzüntü ü ve taha· 
nımül olunmaz fedakarlıkla
rla çıkan gazetelere, mecm· 
ualara el uzatan, menfeatia.i 
bilmeyen birkaç gafilden bat

ka kim c yoktur. Zira onlar 
üstündeki fiata satılıyor. Ke
lepir değil ki .•• 

Yalnız on dört bini oka. 
yan şu on dört milyon kl~i
yi okutmak içi~ n~ ya~aak 
acaba?.. Hcpimız bırer bırer 
gazetelerimizi kapayıp e ki 
nüshaları kelepir diye mi la· 
tsak ?.. Yusuf Ziya 

:::> aeçnka a 
Balyan veliahtı 

dün nişanland1 
Brüksel, 24 [A.AJ - Sarayda it

al) a veliahti prens Umberto ile pr· 
enses Mari Joze nin ıılfaalaam• 
mcraaiml şerefine bir ziyafet çekll
miıtir. Bunun bir reımi kabul takip 
etmlttir. 

B~ükselde bir numa}iş 
Brüksel, 24 [A.A) - ltalya ıef· 

retine kRrfı nilmayif yapan 5tah11 

lekvlfedimiştir • 

Ankara oaıas 
(ANKARA ) 

BUtUn odalarda telefon, sıcak su 
kaltlriferi vardır. 

Hu ust ban)olu apartmanlar. 
Odaların fiatlari: 6- S. 10 ve 12 lira· 

dır. Amerıkan harı, orkestra. erkek 
ve kadınlara mahsus eerokir salo" u 
çama trharıe. ara renız.. m:Uıuph'lne 

ı , nııı aı.:rn Al 



Müıyü (bir nef eate) - E .... ? Git
ti mi? 

Madam (ıurat asarak) - Elbet 
gitti ... Oıtellk bir de herifi yemeğe 
alıkoyacak detildim ya! 

Müsyil (sitemkar) - Aman ci
cim! 

Madam (omuzlarım silkerek) 
Öyle tuhaf şeyler soruyorsun ki •.• 

Müsyü - Canım, sinirlenme! 
Madam - evet, "sinirlenme., J 
Benim yerimde sen olsaydın da 

ıinirlenmeseydinl · 
MGsyü - Ne yapalım? Batka 

bir çare bulmak kabil olsaydı ... 
Madam (kocasım bakışının yıl

dmmı ile çarparak) - Olur şey de-
ğil ... Adeta canın alay etmek isti-
yor ... Naaıl erkeksin bilmem ki ... 
Böyle bir günde ... 

Müıyü - Canım ... 
r\ adam - Başıma gelen şeyi 

anlatsam kimıe in.ınmazl 
Mös)'Ö - Bereket versin ki kim

ıeye anlatılacak şey değil ... 
Ne ise... Oldu bitti ya! Sen ona 

baki Artık bir daha düşünme ... Ba
ri herif bir münasebetsizlik etme
di ya ... 

Madam - Etseydi de gününil 
ıöraeydi ... 

Müsyü - E .... ? 
Madam - Eıi böyle... Kendisini 

odamıza ıokdutun zaman evvela hiç 
birşey anlamadı ... Kıpkırmm oldu ... 
Sersem! Baktım ki bir halt edeceği 
yokl fapl diye ağzından öptüm ... Pöfl 
Lef gibi çarap kokuyurdu ... Hem de 
litrelik şarap! 

Müsyü - Ne acıyorum sana bil
sen ... Vay piı herif, vay ... Sonra? 

Madam - Artık sana tafsilat 
verecek detilim ya! Hem de öyle. 
Zaten azun uzun anlatacak birşey 
yok! Olup bittikten ıonra tutup 
kapıdan dışarı sepetledim: Bana bak! 
dedim. Sakın bir daha gözüme gö
ıükeyim deme ... Ben böyleyim .. İn
sandan birdenblre soğuyuveririm ... 
Bir daha &"Örmek istemem ... Anla
dın mı? Haydi bakalım. Kibarlığını 

~I t 

fOSter! .. işte IJ., t\.&1Uar qCJt nep Senin 
baba olmaman yüzünden başıma 
geldi ... 

Müsyü - Fernandl Rica ederim 
bana acı da böyle söı.ler söyleme ... 

[ Kapı çalınır. Biraz sonra hiz-
metçi gelir.] 

Hizmetçi - Hanım misafir geldi. 
Madam - Kim? 
Hizmetçi - Madam Lüstrin ... 
Madam (şiddetle) - Madam 

Lüstrin mi?! 
Müsyü - Vedaıı gelmiştir. 
Madam - Ne demek? Onuda 

mı kabul edeceğim ... Artık bir cie 
oğullımnı getir.sinler! J 

Müsyü (göz ucu ile hizmetçiyi 
işaret ederek) - Beni dinle de ka
bul et... Sid yalnız bırakıyorum. 
Biraz oturur sonra savarsın! 

[Çıkar.] 
Madam (hizmetçiye) - Söyle de 

gelsin ... 
[Madam !..üstrin hemen girer.) 
Madam Lüstrin - Madam, git

meden evvel sizi ziyaret edip te
şekkür etmek istedim ... 

Madam - Pek iyi etüniz. Otu
runuz ... 

Madam Lüıtrin - Mersi ... 
Zevcinizin kocamı terfi ettirmek 

buauıundakl isrardan dolayı ne ka-
dar minnettar oldutumuzu tarif ed
emem.... Birdenbire bu derece mü
him bir terfii rüyada görsek hayra 
yoramazdık ... 

Madam - Öyle lazım gelmittir .. 
Yoksa kacamın bu hususta iarr.r 
edeceğini hiç zannetmem ... 

Madam Lüatrin - Öyle ımıf 
efendim. Zevciniz israr etmiş bütnn 
nüfuzunu istimal etmiş.. Bu iyiliği 
hiç bir zaman unutamıyacağız ... 

Madam - Pek iyi etmit. Gali· 
. ba aileniz de kalabalıkmıf. lşifüği
me göre bef çocuğunuz varmış ... 

Madam Lüstrin - Evet, beş ço
cuğum var! 

Madam - Ne iyi... Sizi adeta 
kıskanıyorum. Benim bir tane bile 
olmadı ... 

Madam Lüstrin - Eğer kocama 
kalsa idi benim de öyle olacaktı •• 

, Bizim biçare Lüatrin ... (güler.) 
Madam - Ne gibi? ... 
Madam Lüstrin - Biz kadınlar 

herşeymizi biribirimize söyliyebil r1z. 
Evet Madam... Kocam çok iyi bir 
adamdır. C1gara içmez, atzına içki 
kaymaz ... Fakat İfte bu kadar ... 
Üst tarafını aramayın! 

Madam (dehşet içinde) kalarak 
- İyi nmma .. şey ... ya beş çocuğu
nuz? 

Madam Lüstrin (mütebessim ve 
küstah) - Çocuklarımın beşi de 
aşığımdan oldu ! ... 

Sinema 

Ne çektiğimi bilmiyorsun! Eğer be
nim azabım, senin işkenccnden 
aşağı kalıyor zan ediyorsan alda- v 
nıyorsunl Canımı dişime taktım. 
dişimi ııktım... Ne yapalım! Öyle 

lizımdı ... " Asri - Mağlup olmaz Spave11ta 
"' Ellıamra - Parisli şarkıcı Madam _ Amcam da "Ben öl-

d<ıkten bir ıene sonra yeğenimin 
çocutu olmazsa mirasımdan beş 
para alamaz" diye neden . şart koş
tu ... f,te çocuğum olmadı ... Ne ya
payım ... 

MOıyü - Evet, ne yapalım ... 
lfte amcan öleli iki ay oldu ... Da
ha hiç bir alamet yok! 

Madam - Bari fedakarlığım 
boşa gitmese... Üstelik bir de o 
olursa pek yananm doğrusu ... 

MOsyü - O ciheU hiç merak 
etme ... Lüıtrin o hususta hiç şaşır-
maz ... Herifin beş çocuğu var l 

Madam - Hiç te belli değil ... 
Ne ise kim derdi ki günün birinde 
ılzin Müıyü Lilstrin benim aşıkım 

olacak l 
Müsyü - Aşıkın mı ?t 
Madam - Artık ne dersen de ... 

Her halde herif ... 
Müıyü - Rica ederim bu ... nok

tada iıror etme... Onu intihap et
menin sebebi var: kendisini ufak 
bir terfi ile Cezaire tayin ettim ... 
Yann bütün aile!İ ile birlikte gidi
yorlar. Ömrü oldukça orada kal
ması muhtemeldir. Zaten ben de 
göz kulak olacağım... Ehveni şer 
gene o idil 

( sesli filim) 
• Jlelek - Jhtira" 

(Billi Dov) 
* Opera - .... eher vakti 

sesli fılim ve Eduvar Bianko 
orke;:trası 

* Etuval - Kalbim bir cazbantdır 
* Alkazar - Düz taban ve bastı 

bacak yamyamlar arasında! 
* JUajik - Paris Bakiresi 
* flilal - Ankara postası - Kan

lı denizler 

* Alemdar - Ankara postası -
kanlı denizler 

* lstanbul - milli aşk alevi, yer 
altı esrarı 

• Kadıl~öy _ Kuş dili Mişel 
Strogof 

Tiyatro 

• Darulbedayi - Mary dügnn 
[akşam tenzilatı tarif.el 

:Millet - Şevki hr.y: sefil famılya 
• Pangaltı - Naşit bey: müıeb· 

biye ve vaı yete 
Bar - konsQr 

* Gardenbar - yeni program ~ 
kunservatuarın bir müsabıkı 

Cambazhane 

Sokakta pijama ile gezmek moda. o d 
Fransanın "Mavi Sahil,, dedikleri Akdeniz kıyılarında kibar sınıf kaoli• 

ları sokakta pijama ile pek ala geziyorlar. 

Fransanın "Mavi sahil,, ismi ve
rilen cenup sahili dünyanın en şık 
ve kibar şitaiyelerinden biridir. 

Akdenizin ılık su1arı ile yıka
nan bu sahilde hava hemen daima 
açık, iklim her zaman ınü1ayimdir. 

Dünyanın en şık, en zengin 
halkı kışın şiddetle hüküm sürdüğü 
mevsimlerde fevç fevç bu güzel sa· 
hile dökülür, semadan hiç eksilmi
yen güneşin feyizli ış1ğmdan istifa-

Şcaım pöy©ın 

Artık erkeklere 
iş kalmıyor. 

MADAMSKOT 
Resmini dercettiğimiz kadın, 

Madam Skot isminde bir İngı1iz 
kndın otomobilcisini göstermek· 

tedir. 
Madam Skot son zamanlarda 

kadınlar arasında yapılan bir oto· 
mobil müsabakasında birinci gel-

miştir. 

Madam Skot e\'velce de iştirak 

etti~i muhtelit bir müsabakada 
maruf bir oton obilci olan kocası· 

nı yenmiıştir 

Kartalda çimento 
fabrikası 

Kartaldaki çimento fabrikasının 
inşaatı yakında bitecektir. Fabrika
nın önüne bir tahmil ve tahliye i~ 
kefesi yapılmıştır. 

KİBAR YERLERDE VE BAHÇELERDE PiJAMA iLE GEZEN KADINLAR 

de ederler. 
Her türlü istirahat ve eğlence 

esbabını cami dünyaanın bu mük
emmel oteileri buradadır. 

.Son zamanlarda bu güzel sa· 
bil yazın da büyük bir rağbet gör
meğe başlamıştır. Binaenaleyh ki-
barlar arasında pek moda olan 
"~ışı mavi sahilde geçimek tabiri 
artık eski mistir. 

Esasen güneşin şitabahş tesırı, 

hiç bir devirde zamanınızda olduğu 
kadar anlaşılmamıştır. Filhakika 
güneşin sıhhat için elzem olduğu 
asrı hazır fenni ile sabit olmuştur. 

Mavi sahilin muhteşem gazino 
larında büyük havuzlar vücude 
getirilmiştir. 

Suyu daima değişen bu geniş 
havuzlarda kadın erkek beraber 
yıkanırlar ve güneşin Yücude sıh
hat ve kuvvet v~r,.n tPQirinrlPn ;Q. 
tıtade eaerler. 

Bu sporda top tekme 
tulumba suyu ile idare 

ile değil, 
olunuyor. 

A~rupada yep yeni ve nev'inde 

yekta bir ıpor türemek üzeredir. 

Bu spor, şimdiye kad&r misli gö
rülmemiş bir top oyunudur. 

lık defa olarak ltalynnın Turin 
şehrinde oynanan bu top oyununda 

resimde görüldüğü üzere, ne el, ne 
de ayak dokunmuyor. Oyuncuların 

ellerinde büyük bir kuvvetle su sı

kan yangın hortumları vardır, O-

l\t Düşene ziyafet 
Bir müddetten beri şehrimizde 

bulunan Turinp klüpleri umumi 
katibi r.1. Düşen dün Kastence 
tarikile Bühr~şe. oradan da Brük
sele avdet etmiştir. Evelki gün M. 
Düşen şerefine şehremaneti tara
fından Serkl doryanda bir ziyafet 
verilmiştir. Saat on yedide de Türk 
turing klübü tarafından Tekatlıyanf 
M. DUşene bir çay ziyafeti veril
miştir. 

M. Duşen T okatlıyanda bir nu
tuk süylemiş ve ezcümle demiş
tir ki : 

- Ben türkiyeyl çok severim , 
daha evelden de severdim .. Benden 
evel b•ırada nutuk söyleyen bir 
vatandnşımT ürkiyedeki medeniyet• 
ten " şatılac k şey ,, tabirini knllau-

yunculnr bu hortumları top üzerine 
tevcih ederd onu istedikleri tarafa 
scvkediyorlar. 

Hortum oyun esnasında yalnız 

top üzerine tevcih edilir; fakat 
hortuma ıu sıkmak "faul,, addolu-
nur. 

Oyun pek ala tahmin edileceği 
gibi, deniz kıyafeti ile oynanır. 

Bu garip oyunun ismine "Hid
ro bol,, yani su topu ismi veriliyor. 

Mütevelliler 
Mütevelliler cemiyetinin, Evk -

fın ıslahı için bir layiha hazırlan· 

ı:.1akta olduğu hakkında bazı rüfe· 

kamız tarafından verilen haberler 
tekzip edilmektedir. Önümüzdeki 

hafta zarfında, Anadoludan gelen 

mütevcllilerlc 1stanbuldaki müte

velliler hakkındaki ahkammın ken
dilerine bildirmesi için Başvekalet 
neı.Jinde teşebbüsatta bulunınıya 
karar verecciderdir. 

Mütevelliler ancak bu ah:Cama 

lttiba kespettikten sonra tarzı hare
ketlerinini tayin edeceklerdir. 

Kışın bina dahilindeki büyn~ 
ha"t'uzlara girilir: 

Son zamanlarda Nice (nisl c~ 
yeni bir moda daha çıkmı~tır. ~·· 
dınlar, sabah gezintilerine gaye 
şık pijamalarla çıkmağa haşJaınır 
lardır.Dercettiğimiz resimlerden d~ 
otel gazinosunun geniş havuzuıı .' 
yüzdükten sonra dinlenen genç b11 

kızı, diğeri de şık pijaması ile sab:. 
{'"P.,jntİQİl').P m1cm1cı ,,..,;, ...... ,_ .... D~,.) 
ıcaaını go.etermeKteaır. ~ 

IP'aır~ş«Jıt 

Değme erkekler 
yapamazken .. 

UÇMAGA HAZIR 

Resimde gürdüğünüz genÇ .. ~: 
lngiterenin bu meşhur prı:ıı. ütÇLI 

dil~ ~ 
Inailtere son yapılan ta)"); 0ı 

bayra
0

mında paraşütü ile keJJ ~1~ 
uçan bir tayyareden aşağı ~t 
ve muvaffkıyetle yere inmiştıf·ı.;5r 

Hava işleri nazarı bu cür'et cJO" 
matmazeli muvaffokıyetindell 
layı tebrik etmiştir. . rıJefl 

Matmazelin arkasında gör !<il' 
yük paraşütüdur. Bu cifıazın53rl· 
yışları genç kızın vücdune 
mı~tır. 

Şeker ve petrol ~ 
. dnre 

Şeker ve petrol ınl 1sar ı jtıııW 
müdürü Hüsnü B. AnkaraY•.:aretl ıı 
tir. Hüsnü B. .nkarada 

1 ııııılit" 
müstakbel vaziyeti hakkında 
vekaletind n izahat a caktır• · ıı' 

·dııte51 

Elyevın şeker ini sar 1 es ı" 
l den r peuoldan, ne de şe .er . date ııs 

almamaktadır. Bu suretle 1 

bir vazifesi klllntnmış oluyor. 
Vapurlar bu iskeleye yanaşacak 

tır. Fabrikaya bir vapur dolusu mal• 

zeme gelrmiştir. Kartal çimento 
fabrik:ı.sı grupn memleketimi2dc bir 

kaç fabrika daha yap .. ık niyetin

dedir. 

mıştı. Asıl şaşılacak şey bu za~ın 
bu tabiri istimal etmesidir. Zıra 
Türkiye tamamile gaphlaşmış bir 
millettir. 

Cambazhane 



Teşkilat var~ spor yok! 
-1 

; 
Meşhur Ati Sami bey dostumu-

lun ıenelerce idare ettiği idman 
cerniyetleri ittifakı, maalesef, hal
kın nazannda, sporcuların nazartn
da ve bilhassa hükumetin nazarın-
de, iflas etti. . 

Perşembenin geliti çarşambad. 
an belli olduğu gibi, bu işin de ni
hayetünnihaye böyle elim bir neti
cede karar kılacağı tabii idi. Daha 
teşkiliitın kurulduğu günlerde, sen
elerce evvel ve senelerce, bu zeva
tı rnuhteremeyi, her fırsat düştükçe 
bu İşi yüzlerine ve gözierine bulaş• 
tırııcakları izah edildi. Ben, şahsen, 
gerek hususi temaslarımda, ge
rek o zaman çalıştığım Akşam ıu
tuniarında bütün bu arkadaşları el
den gelditi kadar ikazr balbm. An
cak, haJıi oıdutu gibi, o zaman da, 
lllaalesef ıöz anlamak kftbiliyetin
den mahrum idiler. Hükumetten 
alınmış bol tahsisatları kasaya yer
leştirmişler, göz boyamaktatan 
l::nşka bir şeye yaramayan tezahu
rat ile. spor namına, yalnız ve ya
lnız, para verenlerin gözlerini bo
}~ır.nkla me9ğul idiler. 

Zahiren Amatör bir gençlik 
t "~gı kuruluyor, fakat hakıkatte, 
l ~zı boşta gazetclet kcndi!erini şu
r ... y.ı buraya kayırmega, kapılanma
~ l ugraşıyordu. Bu aayededir ki 
Lazı hali» amatör maskelerinin ar· 
bınındaa yü:del'i hm;tan takallüs 
e~nlİ( mnthiş profesyonerlerin genç
i'ğ~ nefret ve istikraz veren çirkin 
~.ntmalan göze çarpmağa başladı. 
Devlet hazinesınden Alman bin· 
krce ve binlerce liralarla kepa· 
zdikler neticelenen seyahatlar ya
~:cnkdı. Türkiya idman cem:ret
?eri ittifakının, sanki Lir impera
to!'luk idaresi kuruluyormuş gibi 
l.cr tarafa dal budak salmış 

.4 ;/etiznı nıiisabakaları 
!Jün Kadıköyünde ve Stadyu

t:ida oldukça eherniyetll apor ha

l. .. <et,erl ofdu. Bilhaı:sa Kadıköy
c.'~ki Fenerbahçe sahasında kesif 
l :r 'kalabalııt karşısında icra edi
l.;n atletizim müsabakaları ve fut
bol çok enteresan bir şekilde cere
~ n etti. 

I.\.adılcöyünde Fenerbahçe saha
cı:ı•1a -sabk itlihatı spora çayırı- Ta-
1:.iın yeni )'!fchı atletlerile Fenerbah
Çefiier arasında bir atletlik temaı 
Yapıldı. Karşıyakamn en kıymetli 
<ttletlerine malik olan Taksim yeni 
~ ldızla ı;oo mıntaka birin<!iliklerinde 

L .. t<lnbul ikinciliğini krzanao Fener 
bt!hçe atletlerinin yapacağı m~saba
lt ... nın neticesi merakla beklenıyordu. 

l ılhakika bu karşılaşma çok ha
t·retli oldu. Kazanmak, fazla pu
\'an almak maksadıyle iktidarının 
ft~kine çıkmak istiyen tarefeyn, 
lllt sabakaların nihayetine dadar 
Va iyete hakim olan intizam çerçe
Vc:ıi içinde, asabı gerilen seyirciler 
heyecanb dakikalar geçirdiler. 

Netice itibarile Fenerbahçe, ra
kibinin kazandiğı 60 puvana karşı 
66 puvanla bu müsabakayı kazandı. 

Atletizm sahasında ciddi bir 
varlık göstermeğe başlayan Fener
b<ıhçe atletizm ekipinin bu zaferi 
ta-tdire layık bir neticedir. 

Müsabakalarda alınan dereceler 
Şt.;nlardır: 

100 metre - Saki "12,, birinci, 
t• • 
.. arJakia ikinci, lsmail üçüncü. 

200 mf'tre - Saki "24 1-5,, bi· 
tinci Bnjakiş, ikinci Lordyadis üçü
ncü. 

. 400 metre - Sait 1155 1-S,, birin 
cı Muhtar ikinci, Nikopulos üçüncü. 
O 800 metro - Sait 2,12 bi~illci. 

\Ü ~an ikinci, NemiNemizyatoı 
Ç1..ıncü. 

b' • ısoo metre - Ahmet 4.42 3.5 
tı~~nc~ Mnbterem ikinci, Sotyadiı 

2' ncu. 

1
,. ~000 ınetro - Pamakis 9,50 bi-
ıncı, Ah t 0 k 0 

• N ı· (i _ nıe ı ıncı, em Jyotoı 
Çuncü. 

1 53
Yüks.ek atlama -· Atmonfdea 

r,' r.. birınci, Feyyaz ikinci, Hüsam 
Çuncü. 

b· _üzun atlama - Miçopuloı 5,59 
~tınci. Tabıia ikinci, Agapldi• 

\:Uncü 

11 
Üç• • adı;. a;iiA ..::-.. Yorırfyadla 

. •74 bırinci, Agajldiı ildaci, .J'ah· 
•ın GçQn.Q: 

resimleri, ( şema ! ) la n çizilerek 
amatör gençliğin idareıi tesis 
olundu. Bir ,ene geçti, iki se• 
ne geçti, üç sene geçti, beş s~ne 
geçti ve spor namına heba o.an 
paralnr ve feci ihtilas ve dolandırı-

: cılıklardan başka birşey görülmedi. 
Gençliğe ne bir saha yapbrıldı, 

ne bir güreş minderi aldılar, ne maz
but ve şayanı emiyet bir birincilik 
yap ad ild:ıer. 
Her gittikleri yerde asıl, vakur, 
kıymeti çok yüksek Türk ıporcu
sunu reziJ ve rüsvay ettiler ve spor 
bayragımm lekeledHer. Ancak bu 
sayede teşkilat, sporcuların degil 
ı;porcular sayesinde bankalara bce
Hsi idare azası, şuraya buraya me
mur olanlann menfaat teşkilib k u • 

uldu. E: ele vr:ren insanlar, birle f· 
miş menfaat iarım müfterekea ko
rumak kaygusu içinde ve adeta 
biribirlerini korudular biribirle~

ferleriain ayıplarını örtbas etmeğe 
çalıttılar. 

Ve muyaffak oldularf Mahke· 
melik işler hasır altı oldu. Genç
ilk feci menfaatlerin ~linde oynn
cak oldu ve ıpor mahvedildi. 

Nihayet icepazelik öyle bir ha
eg"eldi ki, gençlerin itine mudah
ele etmemek, onları muhtar buak
mak iıtiyen hükumet mudaheley 
mecbur kaldı ve iş haklı bir viaayet 
altına alındl, hakli diyoruz: çünkü 
tetkilit var, ıpor yoktu. Filvaki 
Ali Sami Bey methur bir ataç re
ımi yapm14 ve kendin bu ağacın 

bahçıvanı olmuştu, ancak ataç çü· 
rGktU ve kurumu4tu. Şimdi f4te bu 
atacı sökmek ve mıkropları temiz· 
lemek zamanı geldi. Bunun naad 
olmak icap edeceğini de yarın ya-
zarız. 

~ . . . 
Sırıkla irtifa - Nuri 2, 73 birinci, 

Sadri ikinci, Mosaronğa üçüne. 
Bi!ahara Sadri müsabaka harici 

atlamıt ve dereceıine 3, 10 aşıkar
mıştır. 

Sınk- Milo 32,45 birinci, lımail 
ikinci, Musaronge üçüncü. 

Diık- Amonidis 29,11 birinci, 
Burhan ikinci, Ferit üçGncil. 

Gülle-Burhan 7,79 birinci Amo· 
nidiı ikinci, Kapami Oçüncü• 

400 X 300X200X1()0 bayrak yarıt 
ları- Sait, Saki Suat, Muhtardan 
mürekkep Fener· bahçe takımı 
2,12 de ~alip. 

MüHbakaların şekli ve netice
leri koşmalarda Fenerin, atmalar 
ve atlamalard:l ruwların faikiyetini 
göstermektedir. 

Futbol 
\ 

Kadıköy sahasmae renernaçe 
birinci ve üeüncü takımları Moda 
kulübi)f': maç yapmııladar. 

Birinci takim 10-1, üçüncü ta
kım 6-0 ic:azaomış1ır. 

Taksimd~ Beşiktaş takımı ken
di arasıncta bir antrenman yapmıı
br. 

İzciler 
Ankarada ........... J'rıyet oayramı-

na iştirak ede~ek izciler bugün Da
rülfünun meydanında taplanacak
lardır. 

Bursa lisesi izcileri Ankaraya 
gitmek üzere dün şehrimize gelmiş
ler ve erkek muallim mektebine 
misafir olmuşlardır. 

Galatasaray kongırası 
Galatasaray kulübü reisi Nec

mettin Sadık bey, bundan bir müd-
4et evvel, kulüpe için için kayna
yan parti meıelelerinin hitma erme
si ve umumi kongrenin toplanmaıı 
için istifa etmiüli. Necmettin beyin 
iatifaaandan sonra okngrenin toplan
ması emri vaki oluyordu. 

Partizanlık yapan baıı gayret· 
keşler glz:Iiden gizliye imza toplu
lyor, kuvvet teminine uıratıyorlar. 

Bu ııradi\ kongre ft:çen hafta 
toplaamıt Ye idare heyetini, glirül
tiiü bi r içtimadan ıonra intihap et. 
mitti Heyet relıi Necmettic Sadık 
lıtlfası üzerine düa gene ıoplanmıt· 
br. Bn ikioef taplan14 çfriodden d,. 

ha hararetU müaakaüata vesile o ı. 
muf, bir takım heyecanlı, harar elli 
hitabeler irat edilmiştir. 

t:ıımarlt :-si , ıc 2 > 
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lçtimaa hakim olan asabi hava 

içinde yeai heyetin ıeçilmeıi çok 
mütk il olmuştur. Neticede fU zevat 
kazanmıılardır. 

Reis, Abidin Daver B. ikinci 
reis, Namık lsmail B. Umumi ka
tip, Eşref Şefik B. Muhasip, Adil 
Giray B. Veznedar, Ahmet Arif B. 

1\1. Düşene ziyafet 
Bir müddetten beri şehrimizde 

bulunan Turinp klilpleri umumi 
katibi M. Düşen dün Köıtence 

tarikile BOhreşe. oradan da Brük
ıele avdet etmiştir. Evelki gün M. 

Düşen şerefine şehremaneti tara
fından Serk doryanda bir ziyafet 
verilmi4tir. Saat on yedide de Türk 
mrinı klübil tarafından Tekathyanf 
tu. Dü4ene bir çay ziyafeti veril
Mi4tir. 

M. Düşen T okatlıyanda bir nu· 
uk aüylemiş ve ezcümle demiş
r ki : 

- Ben türkiyeyi çok severim , 
daha evelden de severdim .. Benden 
eve] burada nutuk söyleyen bir 
vatandaşımT ürkiyedeki medeniyet
ten " şatılacak şey "tabirini knllan-
mışb. ~.ııl . ş~şalacak şey bu zatın 
bu tabırı ıstimal etmesidir. Zira 
T~rki>:e tamamile gaplılaşmış bir 
nullettir. 

M. Düşen bu suretle geçende 
relmit olan ıulhperverlerden Lafon-

~en.in. sözleri hakkında gazetemizin 
fıknnı tasvip ettikten sonra nutk
una devam etmil,ftir ki: 

- Türkiyenin seyyah memleke
ti olması için üç şev lazımdı;." 
1 • Seyyah. 2 - Yol. 3 _ Gümrük 
muamelatının sadele4tirilmesi. Tür
kiyeye az seyyah sreliyor ••• 

Bunun ıebe:,inl Y!>lların azlıtın· 
da, glimrük muamelatının çoklu
ğundl\ aramalıdır. iki ıene evvel 
Çekoslavakya da böyle idi ..• 

Lakin orada lazım gelen tedbir· 

ler alındı. Memleketiniz çok wnzel •• 

Burada biribirinden zengin mede

niyetlerin asan var .. Abldcrler mü

kemmel.. Bunlann ıeyyab celbi üz

erinde çok büyük reslrlerl vardır • 
Franıa her ıene ecnebller sayesin
de 12-13 milyar kazanır. Turizm 
sulh amilidir milletleri birbirine ya• 
klaştmr." 

M. Düşen den baıka Turing kul
üp mceliıi idare azasından Cevdet 
bey de bir nutuk ıöy1enıiştir. 

Başvekil lımet paşa Hz. ine Hf• 

yah meselesi hakkında bir layiha 
verilecektir. 

IUllU' meabluı 

""'• i1ta11bul T. Ano. 
(JQc Rilıdm dok. An. 
~ ittihat deiirmeDcl 

IQD Şark merk ecu 
::;· lıt. K-pları 
~ Reji (b.al1 taallye.) 
::, Türk rilt. Aao.. 
~ DaluıD Türk ,. 

Şark tletlrme& 
HUli bir Metra.2 

n 50 ı~ 

lzmirde 
pamuk 

açılacak 
istasyonu 

----
İzmir havaliıindeki pamuk mın

takasında tesis edilecek olan pa
muk ıslah istaıyonunun mahallini 
hsbit için hmire gitmiş ofan fktı
sat Vekilliği Ziraat Umum Müdü
rü Naki Bey Ankaraya dönmüştür. 
Bu seyahati hakkında Naki Bey 
aJ&tıdaki malumatı vermektedir : 

••Bornava. Pınarhisar, Armutlu 
köylerinde açılan kooperatiflere ha
lkın bilhassa alakası fevkaladedir. 
Armutlu köyünde teşkil edilen ko
opretife köy ahaliıi 20 bin li~ 
iştirak etmiştir. 500 lira 250 lira 
verenler pek çoktur, tesis edilecek 
istasyon mahallinin tayin ve tes
biti için Aydın, Nazilli, Koçarlı, 

Bozduğan, Söke, kaza ve nahiye

leri olan bu mıntakadakt ovayı 
tamamile gezmişlerdir. Tetkikat 
neticesinde nümune istasyonuna 
salih olmak üzere biri Nazilliye 

dört kilometrelik ve Mendires neh
rine de !58 metrelik mesafede bu
lunan arazi ile Koçarhya yakın bJr 
yerde bulunan dij"er bir araz:i İı· 
tasyona muvafık görülmüttür. Men
direa civarındaki arazi bu ovanın 
havi oldutu bQtün aruinln teıbit
lerini havi bul unmalctadır. Binaen
aleyh iıtaayoaun bu arazide yapıl
maıı muvafık gö rülmu9tür. 

lataayonun teaiıi için icap eden 
tahıisat mevcut olduıundan 4lmdi· 
den arazinin mubayaasına ve arazi 
Üzerindeki binaların inşasına ba4la
ıııacaktır. fstuyonun önümüzdeki 
ilkbahardan ltibıuen faaliyete bat
la111aaı muhtemeldir.,, 

Naki Bey avrıca Manlıa da te
•ia edilecek 250 dönümJGk baA" fi. 
danlatı için icap eden mahal hak
kında da tetldkatta bulunmuıtur. 
Neticede Mani.aya dart ki!ometre 
tneıafede bulunan ve etrafı tama
ınlle bağlık olan bir yer nümuae 
fiduhtına muvafık bulunmuıtur. 
Nihnune fidaıalıtı da bu yerde te•İ• 
,:.dilec:ektir. 

Naki bey bu tetklkab meyanın· 
da İzmir civan zirai vaziyetlol de 
tetkik etmiştir. Bu •e•• Jzmir'e 1a· 
ğan faz:la yatmurlar ~erek incir •• 
gerek üzüm mah.ullerble urar ~-
nıittir. Bu •••• Kallfoarfya'da faefr 
maahıulü as oldutu için incir flat. 
lan eyı bir yaılyet almıf ve facJr. 
lerimidn yat111urdan ırördütü bu 
zararlar bu fiatlar dolayısile telAfl 
•dllmiıttr. 

c----·-,n-~-T-o~-A---T-0 T~m~e-A·-~-E-T _______ ) 

Bir ecııebi lzıniriıı iktısadi 
vaziyetiııi nasıl a.1ılatıyor? 

"l.:.e Messager Polonais,, de gö· ı 
rdüğümüz şu şayanı dikkat mek
tubu okuyunuz: 

"Size bu mektubu Türkiyenin en 
büyük ticaret şehirlerinden biri olan 
lzmirden yıızıyorum. Ayni isimdeki 
körfezin müntehasında bulunan fz
nıir, yunanlılann hezimel tarihi ol
an 1922 den evvel, yann milyon 
nüfuslu bir şehirdi. 

Hali hazırda gelen binlerce 
Türk muhacirıne rağmen nüfusu bu 
miktarı bulamamıştır. İzmir mem
leketin başlıca ihracat şehirlerinden 
olduğu cihetle, sonbahar aylarında 
tam bir faaliyet içindedir. Fakir 
halkın büyük bir kısmı han denilen 
yerlerde iş bulabiliyor. Üzüm ve 
incirler buralarda kutulara konarak 
harice sevkedilirler. Daha birçok 
mahsul, mesela tütün, pamuk, va
leks. hububat, izmir halılnrı cihan 
piyasalannda meşhurdur. 

1928 de lzmirin ihracatı 75, 457, 
504 Türk lirası idi. Bu miktar bü
tün Türkiye ihracabnın üçte birini 
teşkil ediyor. İzmirle en çok ticari 
muamelede bulunan memlekeller 
Amerika, Almanya, İtalya, Fransa 

, 1 

'\ unanistan ve Rusyadır. 
Şehrin ticaret odası katibi Tur

gut bey bana şu rakamları verdi: 
"İzmir ticaret mıntakasının altı 

vilayeti vardır. Memleketin bu kıs
mında, lzmir İstihlasının ilk senesin
de ihracatı 37 milyon lira idi. Dört 
sene içinde bu rakam iki misline 
çıkmıştır. Son altı sene içinde ithn
lit 27 ile 40 milyon Türk lirası ar· 
asında temevvüç etmiştir. Bu sene 
mahsul yağmurlardan zarar görmü
ıtür. Tütün mahıuliinü 17,000 ton 
tahmin ediyorduk. Ancak 16 ton 
aldık. Bunun 13 tonu okkası 100-
250 kuruı arasında şimdiye kadar 
Hbldı. 

En iyi müşterilerimiz Amerika. 
Jılar oldu. Geçen sene tütün mah. 
aulü 22 bin tona baliğ olmuştu. 

Bu miktar 12 milyon hasılat te· 
min etti. Bu sene rakamın azlığına 
rağmen iki misli para alacağımızı 
ümit ediyoruz. Bu da fiatların iyi ol
duğunu i'Örierir. 

Üzüm mahsulü mebzul tahmin 
ediliyordu. 70 bin ton ümit ediyor
duk. Fakat yağmurlardan 15 bin 
tonu bozuldu, 25 bin tondan fazlası 
da ıslandı. Bu kısım üzüm le:z.zetiol 
muhafaza etmekle beraber husuıi 
rengini kaybetti. Bozulmıyan üzüm
ler iyi fiata satıldılar. 

. Şimdi üzümün okkası 20-80 ku
ruş araaındadır. Jılanan mal 16 kıJ. 
ruşa satılıyor. Bir.im kuru üzümle
rimiz Kaliforniya üzümlerine kolayca 
rakabet edebilirler. 1928 de kuru 

üzüm mahsulü 47 bin tuttu •e bu 
miktar 14,000,000 Türk lirası retir· 
di. Bu sene yağmur felaketine rat• 
men daha fezla hasılat ümit ediyo• 
rum. En iyi müşterimiz: fngilteredir. 
incire gelince mahsulü 45 bin ton 
tahmin ediyorduk. 

Halbuki geçen sene 32 bin 
tondur. Yağmurlardan üz:üm l"ibi 
incir de .ziyan gördü. Bu sene incir 
25 bin tonrı düşüştü • 1928 de 
İ:tmir ticaret mıntakası incirden 9 
milyon Türk lirası aldı. Bu ıene 
iyi fiata rağmen az: para alacağız.. 

. .Zeytin yağı, geçen senenin 33 
bınrne mukabil bu sene 15000 toa· 
dur. 

Pamuk geçen seneden fazla
dır. 19000 ton tahmin ediliyor. Eğer 
hava bozuk giderse bu mahıulün 
bir kt5mı zayi olabilir. 

Afyon geçen senenin yarısıdır. 
Fakat fiatlar yüksek olduğu için • 
40 liradan • zarar oJmıyacaktır. 

Bu sene 47 l::ooperatif teşkil et
tik. Üzüm, incir ve tütün sahipleri 
istihsal sistemlerini düzeltmek için 
sistematikman çalışıyorlar. ,, 

Tahsile gidecek gençler 
Ankara, 22 - Maarif vekaleti 

tarafından Avrupaya gönderileceİl 
talebenin bir kısmının müsabaka 
imtihanları yapılmaktadır. Bu genç-
lerden üçü Ticaret mektebinden, 
ikisi lise mezunlarından olacaktır. 
Aynca dört genç Milli Mildafaa Ve
kaleti hesabına imtihana girecektir. 
Ayın nihayetine doğrlı, bu gençleria 
Avrupada tahsile gidecekleri ma
haller Maarif vekaletince kararlat· 
tmlacakbr. 

23 Teşri11ievvel 929 Ticarta 
Borsası f iatlan 
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iKDAM, Sevgili okuyucularını memnun etmek için bllmef!.eler 'bu 

günden itibaren neşredecektir. Bilmecelerimiz bilUio okuyucıılarımaı, 
bilhassa çocukları alakadar edecek ve boş vakit geçirmelerini temiae 
çahtacakbr. 

Bu bilmecelerimizden birinci•ini bugün neırediyoruz:. 
Bilmecemiz şudur: 

MAUKAŞK 
CRODUI 

B~ bi~ satır harften. okuyucular1mızı ıon derece ulakador ed.cflk 
Dç ~elım~el~k bir ibare ı•ücude g'!tirilecektir. Bu hrt.rfler o c, kıı.&m•yi 
te§kıle kafı J{elecek ve geri,·e hıç harf arımıyocalctır. 

Bu bilmeceyi halleden okuyucularımız •tatıya dercettltf mil: kupo• 
kesip bilmecenin sureti hallini ve ııuih isim ve edres1erhıi '°6sterl~ 
kağıtla beraber zarf içinde idarehanrmize göndereceklerdir. 

Cevaplar Çarşamba, Perşembe akşamına kedıu göuerilmlt olnaalı· 
dır. Cuma günG dojTu halleden okuyucular arasında çeklieceJ.ı fi,"r'• 
neticesinde yirmi okuyucumuza 

Birer kutu Hacı Bekir 
şekeri! 
takdim edJlecektir. 

~umar~esi 1ababı kazananların iılmJerfnl gnetemizd,. nurod~cf'Jh . 
O gunden ıtfbaren hedlyeleriııılı: idarehaneDIİ~a• t•-' .,dil~cel.:t·' 

............ ~~~~~ ................................ ro:""': 
IBD&mece kuponc....ı 

İsmi: 
1 

\ ............................................... 9';\,~~· 



Şehir ticareti bakımsızlıl< ve teşkilatsız
hky yüzünden bir türlü inl"İşaf edemiyor 

Hırsızlıklar 
=ı$on 24 aaııt zarfında S hır-

sırlık daha olmuştur. . 
1 - Ua kapan11ıda oturan Abdi 

efea.liain dükkanına kilit kırmak 
•ur.tile hırsız giraif. 2 çuval arpa 
çalQMk ka~.mıthr. 

AM:ASYADANİKİ MANZARA 

{Amasya muhabirin1iz yazıyor) 
Biıtün dünyaca meyvasının ne· 

fasetile tanınan Amasdayım. Lfi· 
tif manzarası, bağ ve bahçelerile 
etrafı çeviren vahşi kayalıklarile 
nev·i şnhsına has olan bu mem· 
leket lbtiva ettiği kadim aS1r h · 
rabelerile , kale ve saraylarile, 
me cralarile, büyük bi~ kıymeti \ 
:ıarihi)c irse n.cktcdır. Ama~ 
eski •mu tahkem şehir. telakk 
since 1cıl :atın bir şaheseridir, b 
nadir hasleti yüzünden e!'ki devi 
)erde hükiimdarlara , cmirlerl 
payıtaht olmak ~ercfini kazanını· 
ilim ve medcDiyet kaynağı olmu 
eskj {{oma satvetine, selçuki nı 
deniyetine, İranm ha~met ve del 
delıesine ve nihayet osmanlı S<l 

tanatının "köşklü kaya. eğlencı 
!erine sahne olmu,tur. 

MeTcut tarih vesikalarına gör 
dö~t bin sene evvel (Amas) namn 
da bir zat hitit türlderinden hı 

bau bu ::;chri kurmuş ve namı!" 
izafeten (Ama ) • Amasya) denı 
miş. Kurunuulayı içine alan b 
uzun mazinin ihtiva ettiği bin b 
biidisenin tahayyülü zai;lerini güı 
lcrce e.;kimiş nsırler arasında y 
şatıcak, benliğinizi unutturaca 

"kadar çok ve caziptir. 
Biz bu vak'ayı tarihiyeyi hi 

tarafa bırakıp bu günkü halinde 
bahsedelim: 

Auıasyı sahilden 133 kilometr 
dahilde 6409 nüfu lu bir viliy 
timizdir. Akdağ, Ezine pazar. Ilı~ 
ZM.a, Alevi, Varay nahiyeleri 
166 pt!TÇa köyü yardır. Merzifc 
Gümu~, hacı koy kazalan d 
mülh k adlarile Amasyaya tab. 
diner. 

ihracatı: Başlıca ihracatı me} 
ve, sebze hububattır. Ticıuet oda~ 
başkatipliğindcn aldığımız ma}( 
mata göre senevi bir milyon lir, 
l ihracata karşı bir buçuk mi' 
yon liralık ithalat yapabilmektediı 
Barpteıa evvel 250,000 kilo ko.1. 
iıtibsa1 ettiği halde, bugün ancaı 
60,000kilo elde idılebih.1ektedir ı 
bu mühim ihracat emtiamızın b 
kadar azalmasını bütün ınemlekt 
nı8mına mühim bir ihmal sayarı 
Bir ipek feıbrika ı da harap \ 
mmıttal hıralı.:ılmı~tı.r . lklimiı 

m( vt.din ipekcil iğe f eakalade el 
verişli olmasından istibsalatı nc
~apetitlbarileoeBursa ipeğine fail 
tir.Herwcne binlerce donüm dut f. 
desi yeti:. tirılen ve yine binlerce 
bnl~ının hu san'atla ünsiyet ettı 
ği Ama-ya ipe ciliğinin inkişa 

çareleri dü~üni.ılıneğe değer. 

ku u~ para 
Pi) asa: Bug<1 Y 

arpa 
çavJJr 

159 56 ölçeğ 
69 22 
83 

Ceviz 172 50 
" 
" 
" sıra bam a 145 kiye ı;: 

piri n~ unu 250 turba ı 
2 nci ,, 173 " 

Eu < c<h c1 lı m yn zahire l:orbf. 
omrn ·r gü· 1 k ~ ıt s v ı atısid ir. 

b rl : { e: ,. 1 b: r d · 
hrı z • } da cıJ 

piı c. 

Su, elektrik, ıtfaiye gibi medl 
ni bir şehrin ilk zaruri i tiyaçları, 

hiç diiıı;ünülmemiş veya yanlış 
şüntilmüş: 

Su getireceğiz diye balkın 20, 
) bin lirası, hesap ve görüş nok· 
lığı yüzünden israf edilmiş. Tah· 

ı nen 60 bin lira sarfjJe taınamla-
ık olan bu ameliyeye 30 bin lira 
ıhsisatla i,..e ha lanmış. Bu para 
ttikten sonra mesai tatil odilmi§, 
mkü par& yokmuş!. 

Mem]eketin en i~lek piyasa yeri 
n, on iki sene evvel büyük bir 
uıgında harap olmuştu. Hala bu 
..ırahcyi, taş toprak yığınlarını 
duğu yerde görebilirsiniz. 
Amasyanın niçin umumi bir 
hçesi huJunmasm 1için sokaklar 
eller, lokanta1ar pislik içinde 
lsuı? •• Halka ornek olacak, zevki 
rhiye edecek küçük küçük eser
kler vücuda getirilmesin? Bun
rda paraya, çok paraya mı mü
\1akkıftır? 

Belediyelerimiz •Adet yerini 
ıls.ıın. der gibi bu halde b:rakıla· 
ksa rnemeleket imar namına 
dkın kesesi boşalmakta devam 
leceğine şüphe etmiyelim. 

Yol:Vilayct hudutları dahilinde 
,ııar kamilen yeniden yapılmış, 
ya tamir edilmiştir. Yalnız Er

:ıa • Amasya şo esi yapılmak üz
dir. Vali Faik Be}in bu hususta
i me ai1erindcn Amasyalılar şük-
nla bahsediyorlar. 
A1aarif-. 23 ilk muhtelit, bir 

'"ta kız mektebi vardır. 
Umumi nüfuc:a ve ilk mektep· 

re bakılırsa bir tam devreli lise· 
e ve san'at me ·t plerine ihtiyaç 
ırdır. Bu mekteplerde 8 hanım 
2 erkek muallim bulunmaktadır. 
Bu!1~an bn,.ka memleket hasta
nesmı gezdim. Her cihctçe inti· 

ım ve mi.ıkcmrtıeliyet içinde bul
um. liurası An1as)nnın, hatta ci· 
.ır Kaz~.Iarın mühi~ bir ihtiyacı· 
1 tekabul etınektedır. Henüz tees· 
,ııs etmiş küçuk bir ınüzeıii, kütüp-

1nesi vardır. 
Gençlik: Burada gençliği bir yu. 

vada toplayın~, Tür~ ~cağ~,, yoktur. 
:3una mukabıl Bırlık guç yurdu" 

minde bir ~P~~ cemiyeti vardır. 
t akat henüz tekemmül etmiş bir 
emiyet sayılmaz. Bunlar musiki 

~ ahasında oldukça iJcrdedir!er. 
\lerlıum Neyzen Asım Bey derin 
.:ler bırakmıştır. Ha im 

lfo ,•ki kndınlur hastanesi 
Etihbn ındnn 

USEYİN J. AŞİT 
DQ[!um ve kadın ~1a·~~kları .._. •• uuuııauıı.ı 

Türbe F~ki Hilô.'i A l me 
,o.10 

2 - Samntyada arpacı Mustafa
•uı yatatı Sıçan Ali isminde bir 
bıraız tarafından çalınmıttır. 

3 - Aksarayda Langada Meh· 
met efendinin evine meçhul hlr 
hı raız girerek bazı eıya çalmış ve 
kaçmııtır. 

4 - Kalyoncu kulluğunda Mu· 
f& ba depo$undao kıymetli bir mu
ta ba Ali iami de biri tarafı dan 
çalın ıfbr. Ali yakalanmıfbl'. 

5 - Çivi Hüseyin iıminde bir 
sabıkalı Cerrahpaşada Mandacı 
Şerif efendinin bir koyununu çal
mışsada bir a:r: sonra yakalanmı9tır. 

Kazalar 
Jellkl Ali paşada oturan Tevfik 
l5iıııağanın oğlu 8 yaşında Niyazi 
karagümrükte tramvaya asılmak 
istemiııc de muvazenesini kaybede· 
rek düşmüt ve ayağıadan yaralan· 
mı ıtır. 

Sarhoşlar 
Sava ve Y orgi iıimlerlnde iki 

sarboı e•velkl gece s,,n derece sar• 
bot oldukları halde Abanozda öteye 
beriye sarkıntılık ederlerken, ken
dilerini derılcste gelen polis memur· 
larınada hakaret eyledikleri için hak· 
lannda tahkikata başlanmııtır. 

Cerhler 
~anıatyada inekçi Osmanım otlu 

Halil, kuş tutmakta iken kendi· 
ıine mini ola~ Dimitrinin, başına 
tatla vurmak suretile, sol gözünden 
yaralamııhr· 

Ezilen çocuklar 
Şehzadebatından a-eçmekte olan 

7yaıında Sefa isminde bir çocu· 
ta 1707 numrol otomobil çarpınıt 
ve çocutu yaralamıştır. Şoför Ziya 
yakalanmıştır. 

Yangınlar 
IC üa Hbah Hat 7 de Jandar111a 

Kenanın evindeki ocaktan aıç~ 
rayan kıvllcunlarla yangın çıkmış • 
sada itfaiye derhal yetişerek aöa
dürmilştür. 

HamblYlırkta 

Klasik bir dolan
dırıcılık 

bu senenin ilkbaharında (Ham· 
burg) şehrinin tanınmış ve büyUk 
mağaıalarından birine mliktllef giyin· 
miş kibar b~ l Madam girer. Mağaza 

mUsıahdemini en nadide ipeklerini 
Madamın önüne dizerler. Madam bun· 
lardan en güzellerini ve tabii en pa· 

halılarını beğenir ve mağaza Hhibine 
bunlan bir tı.rafa koymuını ve bir 
azdan gelip al:ıcağıaı söyler. Kibar 
Madam dukkandan çı~tıktan ıonra 

doğrucc bir operaförUn muayencha· 
nesine gider. Ve operatöra kendisinin 
kör bıı.{sağından mustarip bir biraderi 

olduğunu ve fevkalade korkak oldu· 
ğundan ameliyata razı edemediğini ve 
ne yapıp yapıp kendisi bir hile ile 

operatörUn nezdine götür~eğini söy· 
ler. Ve ıy}jkle olmazsa cebrile dahi 

muayene etmesi için doktora seliihiyet 
verir. Bunu mUteakıp tekrar kuma§· 

lan saklattırdığı mağazaya girer. 
Kumsşlann hesap pusulasını yap• 

tırır ve yanında fazla paraeı olmadt· 
ğı cihetle mağaza sahibinin kendi-
silo beraber eviııe zahmet etmeJ!ini 

rica eder. İnsan boyle kibar bir Ma
dıımdıı.m ne umar ki. Tabii mağaza 

sahibi kumaşları beraberine alır ve 

Madamla beraber otomobih rakip 
olur. 

Yarım ıaat sonra otomobil ope
ratörun muht şem evinin önünde du· 
rur. Madam mağaza eahihinin par•} ı 
almak lızere yukarı kata kadar çık-
ına 1m rica eder. Ve h~raberce yu• 
karıya çıkar. Mad .. m yukarda dok· 
tora biraderinin geldiğıni ve biç ür· 

kUtmeden içeri alı.asını badehu yine 

bu suretle muayene etme ini ve ken· 
disinin sinirleri bozuk olduğunu mu· 

ayene esnasında hazır bulunmıyaca • 

ğ nı öyler, doktor nıağ.aza ıı.bıbine 

\ 

lUtfen ı ç t!ri gelmı· ini ihtar eder. 
Uv:...ıoıu M J..ım ıu kvc11s1 zanue-:leıı 

©©@lll« 
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~ ifil a lfl1 ar 

Ahiren keşidesi icra kılınan Türle 
Ocaktan Merkez Heyeti büyük e§ya 
piyangosunda 900 lir 1 k Hereke ma• 
mul. t rı d n salon hal ı s ı Akşehirde 
Bu~day t ccar. Konyalı Mustafa Be· 
ye, 250 l ir ı l k ipek secc:ı.de Kütahya. 
da Ar lan Aya mektebi Başmuallimi 
Hakkı Beye, 250 lıralık ipek seccade 
1 tanbul Harbiye fen ttıtbikat mekte· 

binde yıızb:ış Ethem Beye. 230 lira· 
lılc ipek seccade Çe mi':'geıek ka~ ma· 
kam ı Zekı Be)·e, 100 liral ı k hal• sec
cade Adamı Ziımet köyunde Mustafa 
oğlu Ahmet Efendiye, 100 liral ık halı 
seccade Kastamonu Ticaret od sına, 
100 ]irnlık halı eccade Tosya kay
makamı Baha Beye, 100 lil'alık hah 
seccade E.,me 1 ayyare ce iyetiııe, 100 
liralı hıılı eeccade Bozdağaııda Müftti 
Ahmet Ef eudi) e, 100 liralık halı sec· 
cade lnoz nahiyesi MüdurU Talat 
Beye, 100 liralık balı seccade Ncv· 
şchirin Deri 1 kuyu 11ahiyesinde ~1us
tafa Beye, ] 00 liralık halı seccade 
Adapawrında Turkiin Şeref Hanıma, 
200 liralık altın saat Adilcevaz Turk 
ocağına, 200 lıralık altın saat İstan
bul .Fındıklı muhtarı Osman Beye, 
20 liralık batt~niye, Antalya sıhhat 
Yurdu mUdUrü doktor Bürhanettin 
Beye, 15 litalık battaniye, Ankara 
sıtma mücadelesinde dok.tor Necati 
Beye, 20 hralık battauiye Cebelibere· 
kette tur§UCU Mahmut efeadiye, 15 
liralık battaniye Eşme Tayyare cemi· 
yetine, 10 liralık battaniye lspa:ta 
Türk ocağına, 25 liralık battırnıye 
Tavşanlı Türk ocağına 15 liralık b_at· 
taniye Muetafa kemal pa§& :&ı;dıye 
Fen memuru Recai Beye, 30 lıralık 
battaniye Safranbolu aymakamlığına, 
20 liaalık evrak çantası Sivrihisar 
Askerlik şubesi reisi Binba~ı Zeki 
Beye, 20 liralık evrak çantası Devtet 
Dcmiryollart Müdiriyeti umumiyesin· 
de Sadık Beye, 10 liralık evrak çnn· 
tası Kır~ehir Türk ocağına, 10 liralık 
evrak çantası Afyon Türk ocağına ıq 
liralık evrak çantası llgazNüfus memu· 
Abdullah Beye, 25 liralık Fildiei ta· 
baka Boğazliyan kaymakamhğıua, 10 
liralık kavanoz, Ankara mermer taş 
mUteabhidi Hüseyin Avni Efend~ye, 12 
liralık blU.z,Ankara karalar NahiyeeiMU· 
dUrlı Şemsettin Beye, 25 liralık nzo, 
1ıtanbul Galata Romen gaz şirketin· 
de Mecit Beye, 22 liralık dört perde 
P marhisnrda katip oğlu Ahmet Bey~ 
5 liralık örtU. Pınarbisarda bil§ mu· 
allim Abdullah Beye, 11 liralık ma· 
sa örtUsü İstaııbulda Galatada kürk· 
çli kapıda Hacı Ali Zade Osman Be
ye, 14 lirıllık yorgan İktisat Yekli.le· 
tinde Nafiz Beye 6 liralık file yast ık 
ve 10 liralık örtü Eşme Tayyare Ce· 
nıiyctine, 10 liralık dı>rt peçete Ao· 
kara kadastro Heyeti Reisi Talat Be· 
ye, 10 liralik lUtUn kutu11u Ye 6 li· 
ralık çay kutusu Şarköy kaymakam· 
lığına, 30 liralık ipek yasbk Akşehir 
'fUrk Ocağımı., 5 liralık mektep çan· 
tası Maraşta Malülini askeriyeden 
Abdurrahman Beye isabet etmiş olup 
ikramiyelerini almı§lıırdır. 

Ttirk Ocakları Merkez Heyetince 
Piyangodan kazananlara ikramiyele· 
rinin tevziine 'devam olunmaktadır. 

:Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Me kezi 
Amsteı:da~ 

Galatada Karaköy hanı 
dairei mahsusa telefon Bey· 
eğlu 3711-5 Merkez posta
nesi ittisalinde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 herncvi 
banka 11.uc..melatı v~ emniyet 

kasaları icarı 

mal?!!za sabiln parasının tesv iye edi· 
Clecegı umidile""'iç()riye girer. -F;kit 
içed girer girmez dol·tor Ye asistıuılan 
l"mın üzerine atılırlar. Keadi!lindfl 

Jı ,., bır rahatsızlık olmadığını bil· 
mem ne mağaza sahibi olduğunu hı. 
ğıra ha~ıra soyler e de zerre kadar 
ehemmiyet vermeden mu~yene ma· 
asına )at ı rırlar, orasına buraıuna 

, ururlar, namzınu bal\ arlar velha-
sıl ne ynpmı;k la1nnsa yaparlar ve 
adampa tızda ufak bir rahatsızlık bul· 
muzlar. Bunun i.ızcrine iş anla§1lır. 

Doktor mağaza sahibine beyanı itizar· 
da bulunur fakat çifaide ki doktor 

da ha muııye neye iptidar etıJleden ki· 
bnr madam çoktn'l savuşmuş bulunur. 
Maamaııh kibar Madam elan aran· 

maktadır. 

Ada çamları 
Ada çııımlarının senede 200 lira 

bedel ve 20 sene müddetle evkaf
tan şehremanetine kiralandığını ya
:ınrştık. Mu a.velenin esası bu gu
ünlerde er:ıonetlc evkaf arasında 

imza edilecektir. imza muamelesini 
milteakıp ç mlar emanet tarafından 
teseHüm edilecck•ir. Ada çamları 
senelerden beri tırtıllann tahribine 
maruzdur. 

Emanet imdi çnmların tedavi· 
sine ba9lıyacaktır. Çamların teda-
visi fennen teşrinisanide yapıl ca
l!ıpdan emanet bu sene bu müdd"iı 
kaçırmak letemiyor. Çam ağaçlart-
na musallııt olan t.rtıl keseleri bu 
zamanda imha edilir. 

Seuelerdenberi yapılamayan bu 
tathirat bu sene yapılacaktır. 

Çamların idaresi Şehremaneti 
bahçeler müdiri yetine tevdi edile
cektir. Mevcut çamların tedavisine 
yeniden çnm yetiştirmek üzre emrı
net bir orman mütehassısı tayin 
edecektir. 

llıtisas çam orman la~e taahlk 
eden bir ıfen adamıpndulunama:zsn 
bir mütehaHıs Avrupadangetirtile
cektfr. 

Ekmek yapıcılar 
Ekmek yapıcilıır cemiyeti yarın 

yeni ıene intihabatını icra edecek· 
tir. 

Ekmek yapıcılar cemiyeti, inti
habattan sonra, sekiz sanb geçen 
mesai oaatlerini de tanzim edecek. 
tir. 

Küşat arefesinde 
Ankara, 23 - Büyük millet m

edfsinin açılma zamanı yaklaşbğı 
için Ankarada fazla bir faalizet gö-
ze çarpmağa başlamıştır. Dairei in· 
tihabiyelerine gitmiş olan mebuslar 
birerer ikişer geliyorlar. 

Şimdiden Ankarada y:r: kadar 
mebus toplonmıştır. Önümüzdeki 
hafta xarfında mcb usların mikta~ 
rının iki yü1ü bulacağı tahmin edi
lmektedir. 

Meclla reisi Kazım paşa Hz. 
idare memurlan ile bilrikte mec
lis bin sını gezmiş ve yapılan ha. 
zırlıklan teftiş etmiştir. 

Meells geleck cuma günü saat 
15 buçukta reis vekili tarafından 
açılacakbr. iptida Gazi Hz. mutat 
nutuklannı irat edeceklerdir Bnn
dan ısonra divanı riyaset intihabı 
yapılacakbr. 

Mecliste geçen içtima devresin
den k~lan bir çok mühim kanunlar 
Yareır. HilkQmet bu sene de bir çok 
kanun layi§aları gönderecektir. Bu 
suretle meclis encümenlerini intihap 
eder P-tmez faaliyete geçecektir. 

Bu sene bütçe de meclise daha 
erken tevdi edilecektir. Maliye ve. 
kaleti bunun için şimdiden hazırlık 

yapıyor. 

c 

a ı ey 
• • 

yarın gı ıyor 
Muhtelit mübadeJe komiayoau 

Türk heyeti murahhasa resisi tev· 
fik Kamil Bey yann şehriml.ıcleD 
Ankaraya ha.ıeket edecekt:r. 

Tevfik K mil bey Ankarsda 
Harcıye vekili Tevfik Rüştü beye 
muhtelit mübadeledeki son vaziyet 
etrafuıda izahat verecektir Tevfik 
KnmiJ bey ny başına kar A.Jıka· 
ra da kalacak ve BGyQk millet 
Meclisinin küşat memernsimde bu• 
:una ktır. 

Bundan bnşka yeni Yunan ıe· 
firi M. Polihiranis te pazartesi gii• 

nü lstnr.bula vaEıl olaccktır. M. Po• 
lihironi in Cumhuriyet bayrıımı 
merasiminde hazır bulunmak \bre 

1 derhal Ankaraya gitmesi do ihti· 
mal dahılindedir. Şayet M. Polibi· 
ronun Cumhuriyet bayaamından 
sonra Ank.şraya giderse, Reisicilm
hur Hn:ı.retlcrine itimntnamesin; 
gelecek hafta içinde takdfm e • 
cektr. 

Kahve f ıatleri 
Şehrimiz piya;;asında kahve fi. 

ntleri gene düşuyor. En birinci ka· 
hvcnin fiatı 160 kuruş olmuştur. 
Kahvenin dilimesindeo bir çok ta-. 
cirler ziyan etmiştir. • 

Bunlar düna fiatleri di1~meden 
evvel kahve almışlardır. Brezilyadak 
kahve trüstünün dağılması flatl rl 
yüzde otuz derecesine indirmiştir. 

Şehrimizde kehve işi yapıın bazı 
ba:zı tacirler zi1an'nrın çıkarmak 
için aralarında bir fiat birliği y~p
mışlardır. Bu kahve birliği fiatlerin 
dahn ziyade düşmesine mani olma· 
maya çalışacaktır. 

e •• OCe O e CG8 eee e •••• i Döyçe Oryant Ban ! 
: r 'aı·ihi te'eisi 1322 : • Merkezi idare frerlin : 

• • TeJefon Beyoğlu 247,248-934, : 
: 985 ve İstanbul 2842,2843 İ 
8 Banka muameliitı : 
i ve kasalar icarı i • • •••• • •••••••••••••••••••••• 
~~~~~~~~~~~~----

A dalar sul!ı mahkeme indeI, : Büyü.len • 
dnda nizamda Ca omi caddesinde 33 

No. hanede sakin ike~ IB-9·929 tarihinde: 

., efat eden Va iliki •.-e\ediTanaş efendinia. 
kanuni ve mensup mirııscıları zevcesi ~. 
dıım Mari ile cvlAtlığı madam Ann ve 

kız kıırd<'şi madam Para~kevinin tarihi 
vefata nazaran mildderi zarfınd'<ı lı'.:illi. kay· 
düşart _mirnsı ret. talcblerin~ y.:sciliııe ve 
tcrckenın ta fiye_me karat vcr.·ilmiş olm • 

akla alacak iddiasında lıuluuanların tarihi 

ilAndan bir ay ve vcraeet iddiasında bu • 
lunnıı'arın da Uç ay urfında veaaikile 

marücaatlan Jlcn ~u11ur. 

r-==ı-===--=====-=-==---
d e rm l" k nı.~cbur~etinde kalacakla-

rını sö;ırüyorlan. Emanet ıslah edile

cc~ olan ahırlo.r için ıki ayda, yeni
den inşa edilecek olanlar da 9 ay 
mühlet veriyor. Ahırların üıtilnde 
ev ve oda bulunmayacaktır. 

Ahırların ıslahı Emanetin kanaahna göre ant 

S işlerini esasında:ı halletmek içı·n 
üt müstahsillerinin fenct ahır 

in9a edebilmeleri için şehremaneti- geçen sene takip edilen yanııı yol· 
n~c .kendilerine 6 ay mühlet vertI- da yeniden israr etmek doğru de. 
mıftir. Şehremanetinin bu karnn ğildir. Emanet temiz süt içrnek için 
sütçUlerin şikayetlerini celbetmiştir işe evvela nlıırlardan ıslahından baı-

Sütçüler, emanetin tesbit ettig-İ 
e:ınslar dahilint:e ahır inşa ,ettikle- lamak zaruretini müdafaa ediyor, 
ri takdirde büyük bir müzayakaya Emanet süt müstnhsıllerini n ta&. 
uğrayncaklannı iddia ediyorlar. min edildiğinden fazla kar tahmin 

Sütçüler, bu şerait dahilinde hiç ettiklerine kani olduğundan bu •ika· 
bir ahınn in fa edile mi yeceğini ... 
ve ellerindeki hayvanı ya harice yetlerin bir bahaneden ibaret oldu .. 
ııevketmek, yahut mezbahaya gön- ğ'undn fÜphe etmiyor. 
======~~~~~====~~~-----
888888888g~ggg~ .... 

iL 
Osma lı Ban ası 

% 5 faizli, 1918/1334 tarihli isti razı dahili t bviliitı 
hauıillerinc 

'leorinieani 1929 vadeli ve 24 numnrııh kupon bedelniiD 
l Tt>şrioi aııi 1929 farihind~n itibaren Osmenlı Bankll~ının Galata 
ve.,Ankıırn idareleri gişel~rın~e ve v.il.ı)at merakuinde bulunan 
blı umum şubelerinde tedı)esıne ınliba§uet edileceği m<nkUr tah· 
vilat hamillerine füin olunur. 

20 Törk lıraın itibari kıymetli beher tahvil knpomwıı mukabil 
evrnkı nakdi)e olarak 50 kuruş t~ viye olunscmktır. 

Kuponların numara hordurolıın ile birlikte ibraz ve teslimi 
üzerine Übma?l.1 Baı.ıkası taraf mdao hamillerine berayi tediye beş 
giln sonra getırılıneeı wuktczi bir nıakLu ... a.. L 

K.1-.~- _ ıo z ve.~Jocııo.tıı·. 

~~Qg r:~685~,~~, 

' 



• e ye ı 

eddül 
le Da • n~ vekili buı kaıa, nahiye 
resi e t köylerin ida· 
Ya lloktıı;i nazarından tcbeddtil t 01 
pı P • hu tebcddtiUerin kararna· 
le~ ~ı r. Tebdil ve d'~er 
k" J re ılhsk edtleu kazı, nahiye ve 

01 et oulardm 
Kırşehirde 

lal kıqebir vil&yetinia wrrkez ka· 

11 
1Qa ut olnn Köşker ve Ava· 

lt~-lller~t Kerahuean köylerıad 
~ teşlril edilmi tir. 

Riıecikte 

f!tii B~' vilayetinin Soğüt kazRsına 
lL M t i nahiyesiniıı Fikirler, 
1~ Gerede, Kurucular, Yeni köy· 
~ ~ n hiyeden alınarak An· 
,,. Til!yctine tabı NaJlıbıın kazaısı· 
- teptedilmiştir. 

Arıft·arada 

tlleıtkara vilayeti Ayaş kazas.na 
t Tit:eli karye(li buradan o.l • 

~ tt'1 i vil!yetin Beypııurı kuza· 

b....ı "'.'. IDI§.ttr. 
~6 ' ·ot&Jlı kaz ı a merbut Deveci 

y &}'iri vil"}·et \ d hilindeki Hayma· 
ovaa ilhak edilmiştir. 

iz mirde 
~ Iıınirin 
-.ırdikay 

~&deki 
ır. 

merkez Juzas·na merbut 
·yesi merkezinin ayni 

Cuma ovasına nakli ya· 
. ... , 

-..ı:~ir vi 
.... ~ Ck' 
~ . l'e bu nahiye mezkur kaza da· 
"ile e ~zman . Kızıl~n~çe na· 

bir aa i ·e teşktl etmıştir· 
~ ~alıy.a tlibi değirmendere na· t,::- buraflw cyr larak lznıir mer· 

"4t-11na raptedilmiştir. 
, Aydında 
~fdta 1ilAyetinin Çine nahiyesi 
l.\fr . kar&µr nahi) esi reerkczi De-

cı köyttn'ıe klediJmiştir. 

Mtıreinde 

tl h~Udia TildyetiM tabi Koçhisar 
a • 1Ytai meikiır vil8.ye{e tabi Resül· 
i.~ kaıaııH raptedileı~k kaza mer
d eıı Kıoçhisa'n ve ııahiye' merkezleri 
e Res5Jnyna nnkledilmiştii-' .... 

Beya~ıttti 
ıts Beyazıt vilayetine\Karaköse ka· 
~ 1'- merl}µt U turu~en, Y ozadar· 
'tlıi lcö!Jeri m'ezklir kaudan ol narak 
'il Vİlıiyetin Di) ııdin kıızasıaa -Ye 
'İleıknz, vilı'lretiıt, Iğdır kazosJndan 
ta'arak Karakos~ e lı ~!anmasının 
~Ucak "' köyü de bu kaz~ ya bağ· 

ııtır. \ 
Deııizlide 

itle Deni2U vilayetinin Çnl kazasına 
t,ltbut Es~li köyu nJradan alına· 
,.. Denizli '..merkez kazns na bağlan 
"''•ttz.. 

Bileci1.te 
~'lecik villıJı;efnin Osm n !'li 
oı hıa uiqbut Kozan bayat, !8.§ 
}'~ Hisarlık, Eskıhamam, Hahdı· 
t~.~traca iir;,an köyll. me. 'ür ka· 
-~ alınarak Koca eli ~ilayetine 

' ~eyve kazasına raptedilmi~tir. 
t 1 Erzurunıda 

ııa ~tırum •ilaycti merkez kazası· 
tat' ttletbut llı.ca nahiyı>c · nin Zazalar 
G~{Y.eet ayni vilayetin Tercen kazası "il·- nıbiyesine ilh k edilmiştir. 

' Cebeli Berekette 
le~ ~eli• Bereket vilayetinin mt"r· 
8İltia ~ı~ , erbut Bıırbuz nahiye· 
~ l(ttltı \ :kııpa , Çat karriyeleri 
b. .. ~·~ ı. nnlııyesine ve Bahçe 
}'~ ~t Ku cu Mustafa kar· 

l latabtye ka~asın bağlanmışt r. 

1 ' Eskişehirde 
~~ir vil!yoti in Seydigazi 
~" 1 ınemut Ayvacık köyü bu 
~ dlQ alınarak Eek~hir merkez 
~~..._ merbut Çiftler nahiyesinin 
'1ılla e k6Jü de mezkur nahiyeden 
~,1, tak a,.i Tıl!yctin Sivrihisar k.a· 

il b~•aııttır. .. 
~ \ lstanbnlda 

'''• ~l Til yeti Beyoğlu kaza· 
tl~ ~ lll~btlt Y cniıuhalle nalıiyeai 
t-r1-da'UGükeız dereıinin Ü ktidu ta· 
tas blan· kıemıile Kartal ka· 
Uı.ıra.ı· tabi D\ıaullu, Küçük bakkal, 
~a~as ıye, Çekme karyeıleri Uskttdar 

\a hağl nmışt•r. 
Et . . Elasiıde 

Satıt lZıı . :rll~eti merl·ez kaz sının 
tııııtıı; nahı}~sı köylermdeo Halka· 
l'arıg arı, Tafnıırnanzarı, Aşugfin Pi· 
lori~rrzrnnn, ~bbnruş ı, Poloboıik, 
lelilc an, ~1eıisıln, Siııo, Mirny koy· 
~üyu Bn~ıbey biye ı n Gulyan 
~lue aynı \ ıl yetin B köy kazasının 

ırat n b. •u ağ Z n. ıye ıııe ınbi h:arabeğ, Kö-
detnb; ırı \baz, ZiTeğir. hnmber, Ah· 
rı hı ru 3 , f no, run köyl ri Bu 

eıeı-;ı 1 .,. . 
&barı 1 a ı ar.ı ~ ı uy elın 

~ . h r. 

l'. egane mizah gazetesidir •• 

A ABA 
Okuyanları guldürür... F kat ibretle e:üldürür! .. 

'-' 

Sinem artistlerini nev muzil:a"iuzl holidaennın ; Uhahında en evv~ 
nazarı dikkate alır.an clhet bacal:.J.ardır. 

Filh~klk böy!e bir artistin en çok n zara çarpan ve böyle olduğu 
için hey eti umumıyonfn ıüzellf ğiode e:ı fozll'\ haizi tesir bulunan bacak 
Jard&r • 

Fakat bir çok esbap ve amiller dolayı"'"ı ile kadınlar ruında kuıurauz 
denilecek kedar muntazam bacaklara tes c!üf pek güçtür. 

Resmini dcrcettitimlx ikl Amerikalı gQzel muzikholl artisti bu imtl • 
yadı kadınlardandır. 

-
Bu ay çıkan aile mecmua~u 

• 

eşya oyu 
... . . 

muessır ır 

Biitiin dünyada teslim edilen buhakikat 
yakından görme ve tecrübe etmek i 
terseniz , bütün 3por lcvazımatınızı 

Ze 
MILL SPOR ticarethanesinden 
tedarik e iniz. Futbol, Güreş, ~ 
Beden terbiyesi, İzcilik, Eskrim, ~ 
Boks v. s ... 

mo el, en sağlam mal ve en 
ucuz fiyat 

in 13 üncü sayısında çok kıymetli tarihi tefrikalar muharriri Şark demiryolları işledici kunıpanyası tarafından tahminen 980 
Keınalettin Şükrü ton bir parti eski demir satılacaktır. Alakadarlar daha ziyade tafsilat ı 

almak için Sirkecide kumpanyanın müdiriyetine müracaat edebilir'ler. 
nün heyecanlı ve kıymetli bir tefriknsı başlıyor. 

~8888888?s 88888888 

l Bu, tefrikanin ismidir.Şimdiye kadar intişar etmiş iXI T • • 
bütün tefrikalara taş çık.artan bu güzel eseri okuma 

11 

{XI Ur 
fır atmi kaçırmayınız. 00 A met 
_________ ::::~~~:~~ ~ ugün çıkan 4 üncü ııushasıııda 

---- .. . ~ gene pek çok kıymetli yazı ve 
Hü'~tl\ AYI M l1RZAGI - ISll"~jA fo: • z • ·ı ı· d. 

MSIZLltt -Zaftye• v1: j( uw~tsızuıı hı>!Atınd !la resını erı ı ı ıva e ıyor 
lXJ Seyyahın hayalimdeki Sporcu ve Ahmet Fetgcri Beyin Spor· 

M A A 1 ~y 
lam tıaıım, defi• tr.a . a we uıH1 şerablnı lst!wl ecııotz. 

y m:ekten JtYel ve ya son bir tı~ör kadehi. 

€c:UA leTde Ntfl : :tlGOft La FRE (&. V nt Cle> 
t9. Aue Jaeob. p~ll 

~~·~IT.7~~~,.;J 

l},,. da milli propaganda isin_ıli. makale~eri biJhassa şa~an_ı dikkattir. 
(Xl Galatasaray kongresının yevmı gazetelerde ıntışar etmiyen 
00 tafsilatını, şehrimizde ve Anadoluda yapılan son maçları ve Av
~l rupa musabakalarını, gene Türk Sporun bu haftaki nushasında 
{ l bulac ksınız. 

Cllnlardan başka,Spor Sineması, şundan bundan, Almanvada 
Futbol seferberliği, hikaye, St dyumda Üth.l 0 1 unu k rikatör 

~mü~ baka V. S. ' ' 
_g ~ 88a.q$B888°8 '::8~ --

Sadır z de 
Biraderler vapurları 

ARADENIZ MUNTAZAM 
VE LÜKS POST ASI 

SAKl\RYA 
Vapuru ... 1 f e§Tin.im;vel 

Pazar gUnU akpmı 
Sirkeci 

rıhtımından hareketle (Zongul 
dak, lnebolu, Samsun Ordu, 
isleniebıelevmazr el ve adet e-

deccktir. 
Tafsilat için Sirllecide Mes· 

adet hanı altında, acantası. a 
mtınıcnat Te1efon:IAtanbul213'J 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

Kııı:hklfy - Altıyolat:r:ı 
.............. ~te41~ 

Belsoğukluğu fren{,· 
olanların n&Zan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son ueulilc kıt'f 

ol rak eBki ve .} eni beleogukluğu, 
frt"ngi, idraT rhğı. bel gevşek· 
li~ 'e mMane ve bilicttmle kadın 
rahataıdıklar• tedavi oluaur. 

Bevoğlu Tobdtyaıt yaoJndrı 
mektep.ıokak N SS Tel:B.0.5152 

.:ı A"ri 7E!--11Ci~ 

Z ayi -· TefVlkiye uU:rlllr tnbelindeı 
ald ~ n "e• k&ıD m)ı olu:QıftW, '\ '"'" 

sıoı alacıtı'•m e11 ur.iıııınin bülcmu yokt r. 
1 c:ornr. ,. • - ıkQ\ soka "' 
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Norveç yanın 
baş mahsulü 

halis Morina balığı 
alemşumul marka HAS BALıK 

Gayet taze olarak geımıotır. 100 kuruşa kiloluk şi•elerde Hasan Ecza deposu toptancllara büyük tenzilat 

Aslteri mlna
ltasa ;ıanıarı: ......................................................... ı 

f Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma f 
i komisyonundan : J 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A lkeri ihtiyaca için 26 • • birinci tcırin . 9~ Cumarteıi giınü aut 15 te 50 adet 

l&hhiye arka çantalarına mahauı boyalı ecza kutusu ile 341 modeli 25 çift tabur 
11hbi19 aandıiının ede:vatı Taziye Te taksimatı dahiliyelerinin tadilib puarlıkla )ap· 
tınlaeaktır. Taliplerhı tartnaıneıini komisyonumuzda görmeleri ve ihale aaatmda tart· 
aamede yazıb old'*'1 gibi teminatla:ile komisyonumuza muracaadan· 

A ıkeri ihtiyacı için 28 • 10 • 929 par.arteai giinü saat 14 te 30 kalem bakteriyo-
loji allt ve edevab puarlıkla alınaçaktır· Paliplerin şartnameyi komisyonumuz.Ja 

görmeleri Ye ihale aaatında prtnemede yaz1&ı olduğu gibi teminatlar;le komisyonumu· 
sa maracaatlan. 
O rdu ihtiyacı için on bin kilo sarı sabunlu kösele k~p~lı zarf us.ulile muna: 

kuaya konmuttur. İhalesi 16 · ikinci teşrin • 929 tanhıne müsadıf cumartesı 
günil laat 15 tıs komisyonumuz münakasa salonunda yapılacaktır. Taliplerin şartname 
ıuretiai yirmi kanıt mnkabilinde almalan §lll'tnameyi İzmirde müstahkem mevlı.i ve 
Anbrada merkez satın alma komiayonunda gerebilirler ve teklilnameleri prtf!amedeki 
tanda ihzar ile komiayon riyasetine vermeieri. 

D lltJQldak.i krtaatm hay,-anatı ihtiyacı olup kapalı ı.arf1a alınacağı ilAıı olunan ar· 
paya ihale gilDilode talip zuhur etmedipıdeu ihalesi 3 ·ikinci tefriu-929 tarihinde 

.. t 15 te Dörtyolda askeri satın alma komiayonunda y•pılmalıı. üzre yirmi gün temdit 
edilmiftir. Taliplerin Dörtyoldaki meakllr komisyona milracaatlan. 

U rfada bulunan kıtaatın ihtiyacı olan sade yağı yeniden lllilnakuaya konmuftur . 
Jlaaleü 31-birinci tetrin·929 perşembe günfl .. ı onda Urfida askeri sabo alma 

konıilyonuada yapılacaktır. Taliplerin Urfada mezkur komisyona müracaatları. 

K aJMrideki Jutaatm ihtiyacı olan Odun kapalı zarfla munak.asaya konmuıtur. Iha· 
Jeei 29-biriaci tepin-92~ salı günii s.ıat 15 te Kayseride ukeri satw alma k.oıuıs -

yonmıda yapılacaktır. Taliplerin Kayseridek.i mezkur komisyona müracaatları. . 

S i•erekteki kıtaatın ihtiyacı olup evvelce ihale olunacağı illn olunan arp~ya . t~h~ 
nhur etmediğinden yeniden kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. lbalesı 5-ıkıncı 

tefrln·9'ı9 tarihinde Urfa askeri satın alma komisyonunda yapılacakbr. 1aliplerin Ur· 
fadaki mezkllr komis)ona müracaatları. 

· · ··n~ü~~ü·k·~i~;:ı~·;~~;~~·ı;:; ·k:;;i;;~;~;J;~~· .. ı 
......................................................... ~~ ....................... _..~ .......... 
K olordunun bazı mahallerinin paıarlıkla tamiri tak&ITür etn_ıi§tir. Pa1.arl~jt~n ihalesi 

29-10.929 sah günü saat onbeıte icra edılecektir. 1ahplerın prtnı&mesını gı.ırmek 
ve iftirak etmek u~ıe komisyonumuzda hazır bulunraalıın illıı olunur. 

S h ltıki kıtaat ihti)a ı için 5450 kilo sabun bir ay zarfında ~rl~k suretile mu· 
aı.ya& edilecektir. 1&1iplerin 275 lira teminatı muvalıı.kıtelerile Snu satın alına 

kolllİlyonunamilracaatları illa olunur. 

C ibeti askeriye için 22 ton çimento pa1.arlık suretile mubayaa edilecektir. ihalesi 
26 tetrini evvel 929 cumar!e;ıi günu saat on bqten itibaren }apılacakıır. Talıplerin 

artuamf'ılnı gurmek. ve iftirak. etmek. üzre k.omb)onuınuzda lıalır l:ıulunn.r.'~ · 
olwaur. 

20 Adet ince tel fırça 
6 Kan~l adi tel 

••• 
2 Kılu zımba kDf!UDG 

A ken muze içın yukarıda muharrer malzeme 28 • 10 • 9'.?9 pMarteel gtınü sa· 
at 14 de komi }Onda p ıırlıkla mub&)&a edilecektu taliplerin vakti mua))ende ı..o
m11yonda hazır buluumalan. 

2 Demir el araba 
10 Galvenizmeli su kovası 
60 'Huır söpilrge 
10 Toz tüyu fırçası 
30 Çah süpürge 

••• 
5 Elbise tırçuı 
1 Şeraiti mucibince ziftli sandık 

Ballda muharrer malzeme askeri müze l~in 28 • 10 · 929 1arihine müsadif pa· 
ıarteıi günü uat 14 de pazarlıkla mubayaa edileceğinden taliplerin ter 't ve eveafla· 
rıin anlamak Uzere her giın askeri muze ve ya komıayona 'e pazı.rlı unimde iatı 
~natlarile koDlİS)onda bulunmaları. 

K ıa.at.ihıiyacı için 43330kilo Nohut pazarlık sııretı•.e mu~'aa e~ılecc~tir. ~halesi 31 
T1f111U enel 929 per mbe günü saat on beşte ıcra edılecektır. Talıplerın tartna· 

maini kolDilyoaummda l?:ı rmeJeri ve prtnamede yazılı olan §Ckildeki teminatlarile 
kom11yonumuda hazır bulı nıııalan ilin olunur· 
K ı~t ıhbyacı içuı 60668 ı.ılo Bu:gur pazarlık suretile mu~) da ~dile~ehtir. Iha· 

leaı 31-10..929 per§embe g niı saat on be§te ıcra edılecektır. Talıplerın prtname
ıiai komiıyoaumuzda görme! rı ve prtoamede )azılı olan tek.ıldek.i teminatlarile k.o
misyooumuıda bam bulanmaları itio olunur. 

........................................................ 

l .. ~~~~.ı:ı:: .. ~~~~::::.ı:~.~~1!!~.~~:!1!:!.~~~~~~~ .. J 
AllLeri mektepler içiD Pıyıde Atıı mekt bi için 

40000 kilo 5000 kilo Lahana 
5000 • Karnabahar 

85000 • 10000 • Pıras.ı 
20000 • 6000 • ]spanak 
15000 • Taze Bezelye 
15000 • Sakız Kabağı 
5000 • Kuk Kere\ iz 

25000 • 4000 • Taze Bakla 
80000 demet Taze Sogan 
80800 kilo 10000 • Kuru S<ığaıı 
85000 • l 0000 • Patates 
5000 demet 300 d,.m,.t ~tu 
8000 • 300 • Ma daooz 
8000 adet Marul 
8000 kilo 500 kil l Havuç 

Ballda ciııa ve mıktarları yazılı kışlık sebzf' keza yokanda g. st rild~ ''ethile 
2 ..,ınamede olarak icra kılınan 1 munakasası fıatından daha asağı fıatla talibi zuhur 
etmeüııden mllnakua fiatı gali goriılmel.le aynı tarıdn ve iki sartnamede olarak pa. 
rarlıklan 27·10.929 pazar günü saat 14 te Harbiye Mektebindeki ~fona~sa mahalluıde 
icra kılmacaktır. Taliplerın tıırtnıme.eri iç n mahalli mezkuruskı kcmısyona IDiiraca. 

&$lan Ye iftirak için de mahalli mezkılrdaki Pazarhk mahallinde hazır bulunuı.... 
il&ıa olunur. 

Bir adet kamyon M' • :ı asai aleniye ile ihalesi 10.ll-9'ı9 Pazar günü saat 14 de 
Müdafaayi rr.illi)e .Aleti deniz kuvvetleri için mubayaasına lüzum goruleo 

bir • kamyonun hiza·ı la muharrer gün ve aaatta ihaleıi ıcra edilecektir. Şartna
mettni Körmek iatiyenleri•. her gilo ve vermek ittiyenlerin yt;vmi ihalede ve muha rer 
aaat~ Kaıun~a deni:ıı Qatın alına komilyonuoa muracaatları. 

lngiliz fabrikası mamulibndan az müstamel bir fanile makinuı 
sablaktır. Talip olanların atideki adreıe müracaat etmeleri. 

~••++ Talc..-im Zanbak tokak 3 No. Hane _.9411it004a 

Galatada Kara
köy poğaçacı 
fırını ittisaJin

deki mahallehi· 
üstünde 

BOYOK 
ELBİSE 

FABRİKASI 

Hanım efendilere: Beyefendilere : Erkeklere: 
Pardesüler (Kaşa) Spor kostümleri 

Her renkte son moda 

J 4 i liradan itibaren 
1~21 '-' liradan itibaren 

Pardesiiler (tr"nch
coat) 

lngiliz K •• l 
biçiminde ostum er Tiftik paltolar 

Bej ve lacivert renklerde ı .Al21 ..._, liradan itibaren 

12 ~ liradan itibaren 2 2 :; liradan itibaren 
Çocuklara: 

Her 1 '=> 1 liradan 
renkte '-'2 itibaren 

lngiliz 
biçimi Muşambalar Kadınlara: 

Beyefendilere: 
5-i liradan itibaren ·: Fantazi Muşambalar 

~21 
Methur Muderberg markalı 

(trench-coat) tan bej ve lldvert • 
Erkeklere: . i1:::7 liradan itibaren 

: . 
• : 1 

Pardesiıler Muşambalar mısmarlama kostümler 
m 2 4 i liradan itibaren ~21 C::::::. liradan itibaren ~ 30 liradan itibar• -

Taksitle de muamele yapılır ~ 
) t ' ' 

J stanbul yt;dinci icra memurluğundan : 
lstaobulda Çiçf'l,puarmda Altıparmak 

hanında 10 numaralı va ılıaı eı:f nıultinı 
iken elyevm ıkametg" hl meçı.ul Rafail Kor
) eli efendıvc: IJür')e hanımın zimnıetiniz. 
de alacağı o.ıın (i800) liran maa faiz ve 
masarifi muhakeme tab;ıilini miıtedatt 
IstJDhlıı mahkeınei asliye birinci ticaret 
daire.!inden istihsal eylediı.li 7-Temmuz • 
340 tarih ve 64 numaralı ilim üzerine 
tarafınıza berayı tebliğ tastir kılınan ih
barname ikamctızilhınızın meçhul olmuı 
huebile tebliğ edilmemiş ve ilanen teb
ligat icrasına karar verilıni~ oldugundaıı 
tarihi iliııdan nihayet bir ay zarfında 
340 • 3671 dosya numarasını musta hiben 
daireye bilmu caa kanwıen bu bapta 
şa anı kabul ır itinuınız v rsa d rnıe-

MUSTAFA ŞAMLI MAHDUMU 
M lllıessesatn n<dla 

.m eyi niz 'e y d vni · ı ted • et.-
meniz 1. ıın • 0 i \ e a sı ta d rd 
n.uamelltı icrnİ) . e vam ol ınac ih m• 
lumunuz oln.ak \C odeme emri tebliğ ma 
kamına kaim olmak üzere ilAn olunur. 

Ucuzluk Sergisi Açılmışbr. 

BCVCK 
Tayare piyangosu 

YEDiNCi TERTiP 
4 üncü k••ide 11 Teşrini sanldedlr. 

BCVCK iKRAMiVE: 
45,000 LiRADIR 

Ayrıca: 

20.000 
15.000 
12.000 
1 o.OOOurabk ikramiyeler ve 
1 O.Ooo liralık mükafat 

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

40,000 lira iaabet eden "58960,, numaralı bilet latanbul, Edirne,. 
Cebelibereket, Gebzede aatalmıtbr. 

20,000 lira isabet eden "16597,, numaralı bilet 1-tanbul, Bursada 
aablmıtbr. 

15,000 Ura laabet eden "30494,, nunıarah bilet btanbul, Sinop • 
lzmir, Balıke1ir, Samsunda aablmıthr. 

12,000 lira iaabet eden "19935,, numarala bilet Berrama, latanbul, 
Çaldır, Kat da aablmıtbr. 

10,000 lira iaabet 1.den "4438,, numaralı bilet btanbul, Samıun. 
da aablmı.tbr. 

Posta ve telgraf levazım 
müdürlöhüııden : 

f dare telıiz1eri ihtiyacı için 60,000 kilo gazoil ve S.000 kilo mazot 
kapalı zarf usuJile mlinakaıaya vazolunmuştur. Mtınakua 10 - 11 • 929 
tarihine müsadif Pazar günü aaat 14 te icra kılınacağındu talipleran 
bu baptaki ıartnameyi girmek ilzere her gün ve mtinalcasaya ıttir.k 
edecek taliplerin de ihzar ey)eyecekleri kapalı ve memhur zarflarını 

1 :-----··••llllllll•N 1 ---·---11•11-tt•ı -1•11nw----·-•••' ______ .., 

i .......... --~~~~~~~- viliyeti Defterdarlık ilim 

Adalar kazası Malmüdürlüğünde 
Lira K. Mahallesi Sokaj1 No. Cinci 

1464 48 Bllytikada Rıhtım ve balık 16, 17, Bahçeli ıaziao 
pazan 17·1 . iki düklninın 

270 hisseli 
ihale bedelinin nısfı peşin ve nısfı diteri bir sene ıonra is 

edilmek ve ihale bedelinin tamamen istifasına kadar Haıiae nam 
birinci derecede ipotekli olmak şartile balada muharrer emvali p 
menkulenin mülkiyeti 22-10-929 tarihiadea. ıtıoaren yirmi güa m 

• detle müzayedeye vazedilmis oldutundan r.ıtlıp olanların 10-11· 
pazar günü aaat 14 te Adalar Malmüdürlüğüne müracaatlari • 

• olunur. . ...... (~. • • 
Adalar kazası Malmüdürlüğünde 

Kiymeti 
Lira K. Mahallesi 
3287 Büyükada 

No. Ciui Taksimatı 
58 Atik hükumet zemin katı: 5 od-.ı 

tqlık, 1 mutf 
laeli; Birinci kat: 4 
1 90fa, 1 heli; 
kat: 4 oda, 1 .-. 
heli; Ayn bir k.-.'ı 
da 2 oda 

ihale bedelinin birinci taksiti peıia .e mütebalcisi yedi 1# 
• tahsil edilmek şartile balada muharrer binanın mülkiyeti 23-lÔ- ' 

tarihinden itibaren bir ay mündetle ve pazarlık suretile müıayed 
vazedilmiı olduğundan talip olaalann 21·11-929 perşembe pnil 
14 te Adalar Malmüdürlütlne müracaatları ilin olunur. 

••• CJsküdar Malmttdürlüğönde · 
No, Dönüm k Muhammen 1afOI Mevkii Cinıi 

Lira 
Topaneli oğlu Tarla 4-2 7 600 ·et14 

Balada evsafı mubarreı tarlanın 15-'t -histeıi yirmi ,W. ~ıd~ l 
satılmak nzere mUzayedeye vazedilmiştir. Bedeli defatea tedıye lif 
mek ıartile talı!l~rin % 7 bu~sık pey •°kçelerila: 3-1 ~--929 tarı ~ 
müsadıf pazar gu1tu saat 14 te OskDdar ~lmüdürlüğuode nıutct• 
utış komısyonuna miir~caat eylemeleri illa olunu,·. 

; -

yevm meı"ürc'a mu~} yen ola~ 111ata kadar latar: buJd.. yeni po . _.!!, 
bınuıncıa levazım miıdürıyetinde mGtetekkil mu~ayaat komı•1-
riyasetine muracaatlan. __,,; 
-· WCWUW- = 

Mes'ul 


