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\Q Sealeroe 1kc1.. aahifelerincle. 
IDealeketla aaacletine ,...._. 

kan-etil latlaatftla · olarak mGclafaa 
~ oldutu• (MiW lktı .. t)aa fhB· 
di eeldıiadea daha tiikenmu Wr ıa
"9tle muhafua edllmui ltbvmu bir 
~rba sibl kartımma dlldldl. a.. 
-.uı ld biz iktlaacllyat ne o....._ 
aa biç bir zaman 5tn••lt Wr 
•illet cletUia Fakat ..,. .... da 111· 
... ~. feçe•lyeceflm ld k..U b
~hn, kifayet ettltlmb nldtl ... • 
.,.. kim_,. muhtaç olmacln ,..._ 
hrdulı. 

Hariçle mt .... batma peJCla 
oldaktaa Ye ı•Jl'I •Gcblr U.tlJaçlan 
t.ylit ettlktea " biç IGsumu olma· 
hla lllGsrifane itiyatlar u..I ettlkt
._.,a lktuadl cel..Jetbala bal 
!'ttew. 

Anupama terakldyabm ıarerek 
a benzemek hevell bizde uyandı. 
~ ne ıibl .. ylerde benzeylt 
..,.... ıeldljini bir tOrlG takdir .._•ed•k. AYrupaya takamlp ffi
>'-.az aaanlle onclu uzaldatbk Ye 
~aleyh onlara laiç benzemedik. 
li..... lılaattee9elf ae mekteplerimiz, 
OlllllJ ldi.,lanmız, ne de ıuetelerimb 
~ içla hayat, memat mea'ete.i 
•1- Anupa aaulG l~maiyealal 
•• IDua..,. mllletler tefldllbm mll
letaa ae bGyWerine. ne kGçGklerine 
t.lkla edemedll•· Ne zenp olduk, 
lae de elimize pçea c:Gz'I para)'I 
'-fetmetl 6frencllk. 

MeHll, ıuetelercle okudum ld, 
tehri11alzcle tiyatro Ye konıenatuar 
batau lçla pek btlyGk, hallmlzle hiç 
lııaiitenuip olmıyan bir para urfe
clilecekmif. Paramuı iatihlik ede-

~ ---- --- W" ıJ...,. 
laları vücude ptlrmemellyb mi? 
Bia bu tiyatroyu ve konıervatuvan 
IUya Avrupaya benzemek fikrile 
.acude ptlriyoruz • Onlardan daha 
•\'vet meHli Unkapanı k6pri1ıGnG 
)ap111ak ve o 1&yede buaila kıym
•tl olmıyan arıalann kıymetini ar
tbınıalc daha akillne tedbir defli· 
lal dlr? itte o 1&1D•n biz Awupa
..__ hakikaten benumit oluruz. 

lkttıadl cihetlere kunet lalam 
edec:etımbe aırf ıöıterftli hlfaata 
hta ıarfettitlmida luıç tane mlaa-
11.ai aranını&l Halbuki bu uanla 
~ alcçua blriktlnaiyen mWet 
..... teJ yapamu. itte Frauıa mll
lı\u.in bGtb ku••et ve kudreti 
~naftadır. Milletin bu tuurufu 

' ' me•ldi flle koyabUecetlnl 
t,.& dlfGaGlmilt kanunlar temia eder. 

Bialm de bir lktlaat mecllaimb 
"ar. Hatta bu meclllla vGcude ıel
""'••, zannederim, lkdam'ıa Al
"lll:raclan ıetirditl blr miaal aebep 
•lcl-.., O uman meb'aalanmuıdaa 
~nıa takdirleri•• de aall ol
""ftuk. 
bir F alcat bizdeki ikb1&t mecllalnia 

•aziyeti vardar ki o da Hrbeat 
tetldıat k11mıaa dahil olmama
lllclar. Bu mecliain aza11m yabuz lk
~ladl IDGeısese ve mefpllyetler
bir 11 alacak oluraak daha milltakil 
lele zlbııiyetle it rörülebilir. Mem
ı .. _ et. bu mecllıten çok ıeyler bek-
--.:.:klaaa mallktfr. 

diJat bGtb dGayanın zihin 
~•la blr mevzudur. Hatta ahi-
era Paı19te kırk alb mUletbı itti· 
::ıcne lBeyaelmilel ticaret ve AvB/: iktisadı odua) içtimaa bqladı. 
t... • lktlaadl mec:liaimb manea 
btt. lllediate •huelaettar demektir. 
ta d .. t •ecllaimlda ... ıekete kar
hk •rulate ettltl Yulhl Yataalye 
._ •alaim olclutaaclaa baaua .._ 
lu.~ulnl etelderbabe dolclunaak 
-~ hctı.adt yanhtfıldanmm lna 
~ bU& lmhal tashih etmelidir. 
lllG Mewnı e lrette para meflmt, fala 
lll tblt bir ıurette muhriptlr. Zlrra-

tedlye etmekte olclutu faizin 
~ mGbımeddla •••lenthrcle 
p.., 111Gt. itltllmif Mtlldlr.EOerinde 
liı.a ~ olanlar bu para)'I pek mOel· 
ı.... lr temettil ile tenmiye ediyor-

ieL ~ttee111f kaYanhal alllre mem-
-eti buta eclaa IMa,... ..U.U. 

il 
-: 'l'etri•ienel 929, P AZAll 

(Cümhurlyetıçıi\, halk içini) 

Ankarada CQmhurlyet bayramı Maarif Veklll 

CemalHüsnüB. 
dün ak§am gitti 

izciler bugün Ankaraya gidiyor ! 
Gazete fiyatı 

Polis kıt' ası dün gitti, sefirler yarın hareket ediyorlar. 
Bu sene geçit resmi pek muhteşem olacak. Jılaaftf Vekili Cemal HGıaü Be

,.n.cli dtln alqamki ekapreıle An
kara,. ptmfttir. Vekili tefyİ içiD 
lıtuyoaa i'elenler büyük bir kala
bahk t .. ldl etmekte idi. Bu me
yuda V aB vekUi, Fırka mute
•edi, polla mildGril, darGlfünua 
e.Ulli, dartllfGnaa mGderriıleri, ıra· 
aetecll• ve dalla bir çok zent 
IMlluamakta idi. Ce•al HGanG bey 
tevl• l'elea arkadqlanaa ayn ayn 
tııılcklr ettikte• ıoara ıaat., de 
............ hareket etti. 

•İkdam ,, ıa eabe fiyMml .._ 
rmuı aert iktıut prenaipleri .. 
ktai nazarındaa mtlhim bir ... 
•affakıyettir. Bunun hayırh ... 
iceleri tahmin edilemeyecek D 
dar büyük oiacak. 

... 
GEÇiT td:SMIMN OLACAGI MECUS CADDal 

Maarif Yeldll tarafından Millet 
•Utepleriala yd claaiimü milaase
IMtlle muallimlere hitabea bir ta
.ı. hulrlanm1fbr. Vekil, bu taml
mlatle bu aulin muallimlerine, de
nlıde ettikleri kut.it yazifenin ehem
.Uyetlal menubahı eclerek millet 
aektepleri mes'elesinde tutulacak 
,. ...... etmektedir. 

Ucuz satma~ çok satmak ••· 
zariyesiııi ilk defa ikt11 llemi• 
nde t4thik eden methur Ameri
kalı "Ford., tur. Ondan eVYel 
eermayedarıa kazancı, i t ç i D la 
alın terinden çalınan para ile, 
malın fiyatına zammedilen pyrl 
mefl'• kir idi. •• F ord ,, emaall 
ıörtUmemit bir ceaaretle itçiala 
yeYmiyr.11lni refah temin edeeek 
ıurette artardı. Malın fiyatını in• 
rdı. Sürlm aı ttı. Kar o niıbette 
çotaldı • 

" Ford .. un bu iktuıadi luma• 
29 T .. rlalen.W. Aakarada ,...1 Seftn. elh-haı\ıet laaJlw...a. 

pılacak cl•laurlyet bapama ••a- • IOlll'1I ... bir bç ... k"acıll 
ılmhaha bu .... pek parlak ve mala- Jar ve muit kl11ullllda Jaw l•IM+ıw'z•ı bulw•a• meb'ular-
t ı .ır.. bazar'-LI-- L-lrlr ~- .. Wr lmw db sitmltlercllr. etem 0 aca • ., lllUU' - .. _ lluh-acsHr-+e Dil-' .._. ela ...... ~Wlr. 

lleh'uelar leti neticesindendir ki, Amerika 
tiicearı, ayni yolda yilrflmeje 
mecbur kalan ıon eenelerde ki 
harikulade inkişafını bulmuttur 
Ye Amerik h amele, timdi, OIO
mobille İf batına ıiden bir efe. 
adi olmuttur. 

plen mal4mattu aalqdmaktaclu. - " ıa ,.,, 
Meclla binan lSntlnde pçlt ru

ml için tribelalerin iafuına b ...... 
m1fbr. Geçit rMmiacle lauar nı... 
malt Gzre phrimizden latlbap ecll
lea beller bu akpm ... t 8 de Aa· 
karaya hareket ecleceld.dlr. 

Gidecek 11 .... rla alktan 600cllr. 
Bunlara Bundan ..... beller ele 
fttlrak ecle~. lataabulclaa lt
tlrak edecek beller Galatuaray, la-
tanbul Jileti, iaflldll u...ı, -
muallim mektebi, Feydatt Ye Ameli 
Hayat mekteplerladea intihap ecll
•ftlercllr. Bu alqam hareket eclecek 
ol .. bcıler yamı ... t S,30 ela Aa
karaya Yaıal olana balsaacaldardar• 

Ken.iilerlae yatacakan yerler ._. __ .....,. l•ı••• · ,, ..... , ••• 
çarıamba fGnG hareket edenk per
ıembe gilnü buraya döneceklerdir. 
Her mektep lzcilerine kendi mek· 
tep mOdGrleri de refakat edecektir. 

Selim Sırn bey dla mektepleri . 
dolataralc belleri ayn ayn teftlt 
etmif ve kendiılle 16rilfea bir mu
harririmie demiftir ldı 

- Memlekette iyi, yazlfulal 
mtklrlk bir TGrk ,..çlltl me•cut 
old•tu•• " teftlt ettltlm i&clleri 
temk baldutumu .arleyebWrim. 

Polisler gitti 
Aakaradald pçlt reımlae lttlrak 

etmek bere tefrik e4llen 300 po
llatea mtlrekkep tabur dtln alqamld 
treale laareket etmiflerdir. 

Sefırler 
Şehrimizde bulunan btltGn ae

ftrler bu meraıimde hazır buluna
caklan cihetle. hemen ekaerlal ya
rmld trenle Aakaraya sldeceldw-
cllr. 

t.davl eclememiftlr. 
Tuarrnfwı ve blaaenaleyh para

DID darhjl JGztlaclea memlekette 
lmYYetli mGesseAt ricude felip 
latlhaale yardım edemiyor. 

V ...,Uerle bir kaç ,O. enel 
dahi ... ~ olmuı olu Maliye 
•ekmnta auan dikkatial yeni tasar
rufu temİD edeck vesait meaeleaine 
celbdmeli bir vadfe bilirim. 

Şimdilik acizane tavılye edece
tlmlı euab ve can alıcı bir teJ 
var1a o da umumi ve huıuai ma
arifi IO• derece tahdit etmektir. 
lntlllz Uruıaın kaça çıkacajmı clO-
tGa mell 1 Anupadan Aba alıaaa 
ıeYferi• miktanaı tenlda ile bera
ber yttkaek ftyath ltbu...az etY•· 
claa ~mhli çeYlrelim. 

Lika bblm katlllmlzcbr. Nedir 

0 .. fabet otomobllleril? 
Bir kaç ay enel talyaaıa "Mi· 

lano tehrl tibi ea Deri sltmlt Ye 
sen.İn bir ıehrinden reçtim. Tak
ıller hep bir blçlm ve boyada. 
Görseniz nekadar ıade ve ml
~~yyenattan kurtan1'11t arabalar. 
Halbuld bunlar yine ltaıyada imal 
olunuyor. Biz ise bidm otomobil
leri hariçtea 1&bn ahyoruz Ye Aya• 
10fyada clllealp Sultaaalımette A• 
claka Yeriyoruz. Eter maaarifia 8n0-
ne seçmeuek bizim lçla ikb .. dı 
ıelamet yoktur. 

Şimdilik bu kadar ldfL 
Ahmet Cevdet 

Kapıdışarll 

Yunanlı bir hırsız 
tevkif edildi 

Yllsek fiyat, u•••ı ...... 
k61ane, kuruau vuetat bir ...... 
ee mahsulftclür. O derirleıM ki
tap, reeim, heykel, heıpy .... 
ak bir zenai• içba Y8cada aed-

PoBı mldlrllfll Wriaci fGbell" rlHrdl. Fiyatlar ull Ye kn.r ... 
cllD V..U ilmlade aabakalı htr yu- fterinin teref •• laayılyedae ... 
MÜJı teYldf etmfttir • Bu adanma re ölçillilr Ye ıAr8m ....... , • 
tınldflae ..... lld lftlr. Blrlacial, illi edecek tanda heup ........ 
v .... Dalalllye Vekiletlace hudut Fakat matbaaaıa •• ·-· ....... fdsard•..... karar veril- _,.........._ 
_.. ol•a•, ildaoial de Puıalbda ralain dlnya berlade ...-
Halu&r Gut cacldesl tızeriade dl-. aden eoara her meta lçba .... 

.....- adedi çolahnlfbro 
fi Robeuoa beyin 100 adet ı111l1 Zira hayat terbiyeU .... ......_ 
clitlnl çabaıt bulunma11dır. Kibar ....-
taoulıl " n•••• Wr laırm ola •ai aındıa e.,..Jei• • falrtpıl 
V..U, ayal M•a•cla ela piyaaa,. .... ı.wa. W.tHp ,...,_ a' · 
bı uplrln imal edip ılrlDeldede mabtU olaa zeykJer Ye ....,..., 
lttllaar etmlt Ye bu ifiadea dola11 lar tiMl muta• .... t ....,.. itti 
ela bir kaç defa poll8çe yakal••••t maı6aa bile elrayet ............ 

BUGON GiDECEK IZdı.IRDEN BiR GRUP " aynca da mahk6m ol•uftur. Bu yeal YUlye& bquıatla • 
Vuil kibar taYn 1&yeliude aoa ki lktuadl pınu'1I maha&sc et• 

Kadınlara IAf atanlar defa Robeaıon beyin 100 ditlnide mete artık imkan w .... ,.. 
çalmasa •uvaffak olmut ve bu İqilis ticareti pMalıllia ile. .1-

Herkesin hürriyetini kendi sefil ::,~:.:taJr.:.i;J;~r ewa1a :_:~ ~= ;:~.= 
hı "' k} d b Şimdi, Vaıil, mahk4miyet mlld- ~pyor a a anna yem zanne en U cletlal doldurduktan IODra heyeti eall")kdam,, ~tlf flyatuu ~ •• J ) ? Yeldle kararile hudut haricine çık-

m u teca VİZ er nası takip olunacak • anı.caktır. !:=:.!1~.:!~= ~ .... 
( Adllye Veklllnln s6yledlklerı ) " Ali Sami beyin :::.~!' ı::r...:a.:·~.!:: 

Eak1::ir, 25 Vekil B.den Ctanbuldaki teftitle- meşhu ., dill allka ile tutul .. yol- ... 
Aclllye Vekili Mahmut . t Bey riaba aeticeliai 8jrenmek istedim, r agaCI. ,, P'D oldqaau anlattı. 

efeadl buda üldphirden haraket decliler ld: 8efincide Bu elim hlklyeyl okuyuaud Ahmet Hap• 
ettller.Veldl 8. lıtaıyonda temyiz asa - 111.taabulda bir ay ıOren tef- _ _.._-====....,.=-------=--=-=--------
• •e bir ç_olc HYat tarafından tef• tltlerimdea kGI halinde memnunum. 
:rl edlldl. Trenin hareketine bir u azı aoluaDlar ve teehhtlrler sarc1am. 
kala, herkeıi allkadar eda bir teclbirlerla alclık. Ea mqtemedclba 
Ud meıele hakkında fikirleriai al- memleketlerin adliye telldllbacla 
-- Gzre kendilerine refaket et- da w,ı. ufak tef• .. ,.ı.,. rula-
•eldltlml rica ettim. nar " clO.eltiMr. 

llalmaut Eaat Beyefeadl ricam Şuau ıdae katlyetle MSylemeUyi ı 
lama kabul ettiler, ref&!ıetle"'9de ki, w laalcle medeni dilayaada 
hlundutum blr aaat zarfmcla mev- ltlerlal ea çok çabukluk Ye 

ko~lda Wtlren adliyelerden biri
n 4e Tark adliyeai oldutunu ıMSyler
"• "alrtlvıblı etmlt olurum .. 

MAHMUT ESAT BEY 

a~ı meHleler etrafında .. ,.... 
dikkat bazı ~er MSylecliler. 

Mahmut t ae,.fendidea 10• 
aylar urfıatla cereyaa ecla bua 
•uhakemeler Ye Litanbul ve mOl
llakab mlcldehı•U1Dllerine ••rcllk· 
lerl ziyafette Irat ettikleri nutuk 
•lauebetUe flldrlerial h..U.. et
aelerlal rica etti-. 

Kaaaoa ı 
-"Cilmhuriyete kar· 

ıı saiveya sol her hangi 
bir lıareketi millet ve 
devlet cürilmü tanırız. 
Bunu böyle tanımayı cu· 
mhoriyet kanunları 
emrediyor,, 

Vekil bey bunlan a8yledlktea 
10nra: 

-•latanbul adHye tetklılb Gç 
aydeaberi 2S milfettit tarafındn 
tefttiı edilınektedir. Şika1eti olu
lan dinlemete ltazudırlar. cliye ua
ve etti. 

Malmut Eut beye kadaalara 
W atanlar hakkında alınan 
tedhlrlerdea bahaederelc bir çok 
allelerl bizar edea bu halin adliyece 
Daad tellkld edllcll~ lfreamek 
istedim. llaluaut &at bey bu 11 laf 
•tı.ak. MSsladea bile fevkalade al· 
llirleacll •• bualar içba ı 

- "Her kesin hürri
yetini kendi sefil ah· 
llk.Ianna yem zanne
diyorlar!,, 

Dl,.. kırbaç ..... Wr elmle ... 
m•lcabele etti. Soa teftW.,i ...... 
IUUla tevldfbaaed• ba W ataalar
clua hlr kap f&dlttlatl " aclJI. 
yeDia bualan .... ...,..,.,.k 
~p •• tecrba edecejlal °'" etti. llUlllana mlrt8Gllerdea claM ,_ 
Ye clalaa mUlll' oWutuau. olaldl 
ral.atlan bonlaa Ye IMa turetle te. 
caYGze utr_a~ Gseriacle h~lyet 
mefhumu ............. IUI teWddye 
mallal ~rinl a6yledi. 
VekWa bu Mrdl Jtlkladea MSluaelc 
umlade <N ..... ~eki tlddet
tea be111 ws...:....A. M. 

-
' ) 

-..;. . 

- Şimdi ne it yapıyoraua? 
- Mobilya 1abyonım. 
- Bari ........ , ...... _, 
- Hlf ,ala•4• .._ adi\• ...... 911Jl• 71 



Bergama yoDl!.!lını©I_ 

Mask · haydutlar 
Bütün lzmirin ve Bergamanın 
meşğul olduğu şakiler yakalandı 

Dikili • Berır••• yoluDda yol
cu len ıoyarkea Hakkı beyi tehit 
ede• ma.kell haydutların beş kişi 
ole.! tu anlqılmıştır. Hepsi de 
jancl rıııalarımız tarafından yaka
lann:ı ~tır. 

Paralan ye eşyası ı<>ynlan yol
cular haydutlardan beş taneıio;n 
faaliyette bulunduf11'1u &'Örınüşler
ıe de bunların yedi ki•i oldukları 

Jımdamaaın yapbfrı talıidkat neti • 
ceainde meydHa çıkmıştır. 

Şakllerde iiç mavzer ve müte
addit tabancalar buluaduğu anla
••lmışbr. Haydutlar bu manerleri 
Bergamada canbaz Tüyıüz Emin 
oğlu lbrahim ile karde~i Ali ve 
-lamadı Haıandan almışlardır, 

Yapacakları ıoy&"ndan bir hlı
H ayırarak kendileriae verecelde
rini vadederf'k lbrahim, Ali ve Ha
ıanı kandırmıtlar, mı.vzerleri al
mıtlardır. 

Şakileria relıl, Mümin oğlu Ha
ıu aamında biri idi ve Hakkı bey 
tarafından öldüraimüştilr • Dljj'er 
yakalananlar Bektaş ofılu Bektaş, 
lııaail otlu Hüıeyin, Ali oğlu lb
,•ahia .., Ç.aakkalell Ahm etdir. 

Bektat , Hlheyin ve lbralılm 
Akhloarla Kırkajtaç arasında tutul
mu9lardı, hatta bunladaa lbrahim 
yatakta yatmakta ve atır hasta 
oldutunu ıöylemekte idi. 

Hakk: beyi şehit ettikten ıonra 
haydutları• hadise mahalUnden 
süratle uzaklatmalan meı'elesi 

muıılla bir nokta olarak göliinü
yordu. 

Tahkikat netlceıiade 9akllerin 
hadU.den ıonra o clvr..rda bulduk
Jan laaraıılara binmek suretile Ma
nlH bududu•a geçtikleri anlaşıl

m .... 
Lahia; hada olarak yattığını 

aöylerk .. jandaamalar kend:slnden 
9üpbeiea•İf tahkikat tamik edi
linH lbral.ıml• de şekavet hidiıe
ılnde alakadar bıılunduğu tahak
kulı: eylemı.tir. 

Şaktter; hamil oldukları ıilih

lardao hlrlllf Kulı:ağaçta Kürt Ka-
11m nanuada bir çingeneye satmış
lardn. Kilrt Kasım da yakalanmış 

ve Berıramaya gllnderilmiştir. Si· 
!Ahfardaa lılrl 9akilerln Ü•erin
de bulun•uprr. Üçilncü silah; 
üç kulak Muıtafa oğlu Hüseylnde 
butnnmaktadtr. 

Hllıeyin ite Seydl Ahmet namın
daki llı:i 9akiala Burhaniye hanli
ıiade canbaz izzet namında bir 
tihaıa evinde gidi buluııdukları 
teal:>it edi(0Ü4tlr. 

Bu iki şakinin de yakalaomaıı 
için lhnn gelen tetdbir alıamış ve 
kaçrnalanna imkan bırakılmamı,tır. 
Şakiler Cilmhurtyet jandarmaaınıo 
am- yarnaiyen takibatı ıayeıinde 

tamam•• ele ıreçirilmittlr. 
Yakalanan Çinıreae şakilerin 

he,.ıde cinayet ve ıo:rguala olan 
alikaaınt tamamen itiraf etmişler
dir. Haydutlar yakında Adliyeye 

ldL Sal eenahtH ıehirli ııaı gell
yorcla ; cephedea de dG mu yeal 
bir tauruz hazırlıyordu. Kararıralı 
nakle ildi ; yolda miralayla karşı

laşbm ; telleri taşıyan telefon ae· 
terleri pe,i aıra gidiyorlardı. Tam 
bu sırada vul.ua gelen bir hadUıe 
beni olduj'uıa yerde dondurdu : er
kanı harbiyetı:n bulunduğu ... kı 
ciltlik binasının kapııı açılıp bir 
~dam göründü ; üı ba,ı ~amur 
içinde, betıbenzi sapaarı idi; fakat 
buna rağmen dimdik duruyordu : 
yüzlıaşı Rosewelri tanıdım. 

"- Beni muhafaza edea afrat 
Vierstreat yolu üzerine dü,man 
kurşunu ıle vuruldular. Emir bu
yurunda muhafaıam için başka 

efrat verilsin .• dedi. Miralay hid
det!e hğırarak bi1'eyler ıöyledl; 
k•~nı&l· .:m ~a~kın ~·~kın yüzbaşının 
}'' "ne l:ı ktı, sonra bann dönerek: 
"lıur.u da rırlrlerle beraber garaja 
ırötfa';niiz, emrimi bekleyiniz . ., dedi. 

Mirnla• yetitruek için koş..,ken 
potınI rınin gıc:udaC:ığını işittim. 

"Onb~1 ı :ıc ıhir .nkte cJi:ae ... i ga-

Yerilecekler ve layık olduklan ce
ıayi g~receklerdir. 

Hsydııtlardan Bektat otlu Bek
hş ile Bek a, o~lu Huaeyin, Akhi· 
•· r jandı.r nıı kumandanı Hnlı be
yi ares·ndekl üfreı'!nln ituhax 
ettlzl teda bir netıcuinde yakala•· 
mışl•rdır. 

Mes'ut beyin evinde• çalınaa 
eşyalar poliıçe meydana çıkanlmış, 
sahibine iade edilmi,tir. 

(Cih3n Pala•) sahibinin mahdu
mu lbrahlm beyin evinden mesruk 
CfYa aranırken bazı şayanı dikkat 
eşya da bulunmuştur. 

Bunlar meyanında bir baro me
tre, b r mal!lo ve bir çantanın llır

ahim İ>eye ait olmadığı ani sılmış· 
tır. 

lbrahlm beyin bunlan gan<>n 
Mustafanın g-etirip bıraktıji'ını ıl!

}'leml\ iıe de •~bipleri henüz bulu
nmRmı~tır. Musafa, btltiln bu hırsız 
lıkıan ali.kasını inkAr etınişıe de 
deli.il ve mektuplar Mustafanı• 
hırsız olduğunda hiç şilphe bıralr
manıaktadır. 

Zabıta; bir kolu lzmirde, diğer 
koludn lıtan bulda işleyen bu mll
him hırsız kumpanyası efradını ta
mamile yakalanmııtır. Tebrik ed· 
eriz. 

Eylü1df" pa alılık 
Ticaret Odası tarafı an her ay 

munla.z.aman ne,.rcdilen nayat P"· 
halılıfı cedv J;n eylül ayına alt 
olan kıımı ne e>lunm~ştur. Gıda 
maddeleri, mahruknt, tenvirat, tat
hirat, giyecek ünvanı alhnda 25 
maddeyi ihtiva eden bu cedvelde 
lıarp!en evvelki 10i) kur•ışa nazaran 
bu madde!eri 1412 kuru'! ile temin 
ettltimlz görülmektedir ki bu ııt
çira.ğimiz nısan ayıadanbcri ett 
ucuz bit aydır. Çünkü niıan • 
1517, mayiate 14::1, haz.randa 14 , 
temmuzda 1471 ağuıtoata 1419 lıı:u

ruşla temin ettiğimiz ayni eşyayı 

eylülda 1412 kuruşla t min etmek 
mumkün olmuştur. y a,lnız bu ayda 
ayrıca bir hususiyet varki <> da pa
ra farkının tenzili halinde bu farkla 
kağıt para muvazi gitmemektedir. 
Bu ıtibar:a bu ayıu istisnai ll!r hali 
Yardır. 

Genç katil hasta mı? 
Ereaköyde Redia lımi•de bir 

genç k\z ölc!i:ren Feyri Ati llıeıl 
talebesinden Tevfik Fikret efendi
aia mahkemesine dün ajfırceza 
aıahkem snde evam edildi. Dok
tor N&zım Şakir ve İımail Kenan 
beyler katilde marazı ruhi olup 
olmadığı hakkında ıehadette bulu
narak katilin böyle marazı rulıi ile 
malül oıdujfunu aôyledile. 

Şahitlerin tehadetinden ıonra 
heyeti hakime bir defa da bu cihe
tin Tıbbı Adilce tespiti için Tevfik 
Fikretin mıifade altına alınmaıına 

ve aynca da yafının teıpitlne ka • 
rar verdi. 

Yazan: Skot 

raja ıokup, yüzbaşı müsteıaa olmak 
üzre hepıinln ayaklarını bajla
dık; yüzha,ıyı ırarajın kuru bir 
tarafına gl!türdüm, •amanla otura
cak bir yer yaptım. O bana ıöz 

söyl.,ıniyor, ben de onun yüzü ne 
bakm.ıktan çekiniyordum.,. 

Blakely çavuı durdu; plpoıu•u 
tahta bacağına vurdu. Sl!zihıe de
vam etmeden evvel muhatabı•ın 
muhabbetle dolu gözkrine baktı. 

_ Elindeki e~ktrlk laıa!>aoının 
ııığlnı kıy8"'et kopsa yil2bqı Ro

ıewell'ln yüzüne tevcih etmek is
temiyordum. Tohaftır, ıiperde in
nnın yüreği hem •ertlefİr, ben de 
rikkat peyda edr.r. Annesi bir türl6 
gözünün llniinden gitmiyordu! ıev· 
digi kızın olan biter.den haberi olup 
olmadığını serak ediyordum 

"Eıirlerl yerle,tirdiktea sonra 
çifllğe dl!ndüm, biraz ıllt ar.dım; 

fakat hıç birt y bulama:lım. Sonra 
ırellp ganfın etrafında bir dolaş-

ı
lım. 

"fünar.ın er a tarııfında aralık 
bir tahta gC \\ • re an b1ri 

Puza• lKlJA ı, ı-e;> n·~\.f\I ~ ' 
========-

Halk MftBlet melktepU rl 

~:~~~ Komisyon bugün toplanıyor 
llhyucu.: .... "k , d ... d .. ce.ıııır. 11.kıop ·Mevcut talimatnamenin tatbiki için, komisyon, lstanbulda 
'•"D •• Y •• b •• ı.r1n •dpı. .... ım... ıı. •• d ... geçen seneki tecrübeleri de göz önünde bulunduracak 

a an omuzu 
~ ....... ı.ıenberl f'1nu dll9Dallrüm : 
u;;;;..l.!Am ıtiD.1 doMuz etbıl loaraın 

etmittir. Fakat biz tfirkler lımi "do· 
mu•. oldufıu içi• yabaa domuzu 
dı< yemeyiz. Halbuki batka liaan
larda b., hayvanın ismi ba,kadır. 
McıeJi fracaızcada domuza "Porc,, 
ve yakut "cocbon,, derler. Hali:ıukl 
yaban domuzunun adı " Sanglier " 
dir. Sonra yaban domuzunun taay• 
yüı tarzı öteki el.omuza naz.aran 
bambaşkadır • Plılikle dej'll, daha 
ziyade otla geçinir. Tarlaları harap 
eder. Etinin gayet leızetll oldufıu 

fiatının palıalılıa-ından da anlaşılan 
bu mahlukun yenmeıini vatandat· 
lan•a tavıiye edecak değilim. Ll· 
kin Lizde yenmlyen ve öldürülilp 
bırakılan bu hayvaa bir ıervd men· 
baıdır. Sürü ıürü avlanıp ecn~b!lere 
satılsa, aatan hayli para kazanır. 
s,.ıamuraıını bile kapıt kapış alır
lar. Derlıl de hayli para e.llyor. 

Geçelllerde Pariıln " kuaplar 
kıralı ,, unvanı verilen bir meb•ua 
ıelmiştir. Z.U.aederlm lımi da M. 
Sabattler idi. Bu zat bu it için tek· 
rar gelecekmlf. M. Sabattin ne ka· 
zanacağını iyice anlam1Ş olmalı ki 
tekrar gelecekmiş. Elimııdeki pa· 
rayı naııl ba<ıkalan•a kaptırdıj'l· 
mıza bir miıall-Nenal Nuri 

İkramiyeler 
Hükllmet pek haklı olarak "hak• 

kı huzur., denilen, sanki göreceji'I 
İ4 kendisine ait dejil de llltfe• ifa 
lıuyuruyormuş gibi - velev öyle 
olıa bile - bir iki saati& ıohbette 
bulunaıı zevata bol keıeden verilen 
parayı keıti. Bu hakkı huzurun ha· 
brı için nice i1ler!mizln uzadıkça 

uzadığını, hatta hazan çıkmaza bil• 
sürüklendiğini biliyoruz. 
16) lr zat gerek paraaı ile, gerek 
19>fahri olarak kabul ıettlti bir işi, 
bir vazifeyi yapmakla mükelleftir. 
İnsanlık fuileti de baıMI emreder. 
Bunun için hükumetin kararındaki 
iıabet elhak yerindedir. 

Fakat benim arzetmelf: lıtedithn 
meı' ele, hakkı huzur gabi, serapa 
hakatzlıktan ibaret diter bir meac
leye nazarı dikkati celb etmektir : 
İkramiyeler. 

Devletla bir daireıi vardır ki, 
orada memur ikramiye almaz:, dljter 
bir dair~ıi vardır ki, orada alır. 

Neden ? Alm11an vadfeaini yapmt• 
yor da, alaıı acaba da.lııa faıla11nı 
mı yapıyor. labiaarlarda, ticaret o
daııada, rü.auaıatta çalı.- bu ıae
ıaurlana imtiyazı ııedir ? 

Haber aldıfıma ırl!re tlc ret o
daaıada bir 'ube müdi4rü bundan 
altı ay evvel odada bir şube mfi
dürllltü kabul etmiı, bu ıefer tek
rar başka bir işe uaklediiJirken ken· 
diılae altı aylık derec.,...inde 1200 
lira ikramiye verilmiı. Bu hıidiıe 
üzerine diğer memurlıır odada lı
tiınal mua111ele yapılıyr~r diye ıızıl
bya başlP!tı·şlar. Bu, eğler dolfru 
iıe daire ı~de bir hak"1zlıktır. Fa
kat benim bahıettl:-iaı bütün dev
let te,kilitı içinde biu hakııılıktır. 

Nanrı dikkati ceUmtmeniıi rica 
ederim. -B:r memur : Hakkı 

çıkmış ıridiynrdu... A.teş etmej'e 
lıazırlanarak petl n.ra kotmaj'a 
ba,ladım. Fakat tam o ıırada ba
şımın üstünde bir şey yıızıldadı; bu
aun bir obua olcluj'unı.t aııladım". 
infilak müthi' oldu! Sademenin 
şiddetindea ye1e yuvarlandımi 

Zatea erteıl gQıı geldiAim zamaa 
•e esirler vardı, ne ıraraj... Yalnız 
kocar an bir çukur .•. o kadar. 

"Maam~ih düşmıemle kalkmam 
lıir oldu, Kovaladığım adamı hala 
röriyordum, dotrudaıı dıofnıya cep
he üzerine ıridiyord-.ı. Ben de kot
mağa başladım. Kdhqyca atef ede
bilirdim, fak.at ... o.., tanımıttım. 

"Bir takım lıc, ıiperlerdea geç• 
tik; Care ormanı deıailen .genişçe 
bir ajj'acbjl'a girdtk; yüzbatıyı 1ıız. 
de11 kaybetme-kta gllçlilk çeki· 
1ordu,.,, • .fuvallala lııendeklerinden 
yürüyecek yenıl<c h•tlarımızın öteıin· 
deki dü,man obuılan ile döııül •n 
•~ık. •~baya girdi; hu hareke.ti idda 
bır ıntılıard'o; ben de hem ya%ife, 
h"m de nıuha bbet ıaikaaı ile pe· 
şincien ı;ittim. 

Nasıl, aat, kaldık ? Buna bili 
akıl erdiremeuim. Obualer, 9arapnel 
k\U"şunjarı L1rıbiriae çarpıyordu; et .. 
rafta korkunç bir velvele vardı ; 
fakat yüzb~şı Rost.,well, dost ve Dil• 

şman •ip.,.rlerınd" layeııkati atılan 
"" ·~ f şen n ..lıı "Y ·• al\·.,<lıı 

Vali vekili beyiıo riyuetillde dün dit! otlıetle te9ki!Atı t<.vıi ederek icap eden tec irleri teıbit edecektir· 
Millet mektepleri komisyonu içtitlıa bir taU111ataanıe hazırlamıftı. Koml17onua ayrıca uğra9acaj'ı m••· 
edecekti. Faknk ekıeriyet olmadıfıt Geçen ser.eki tedriaattaıı ediai- ale de, muallimler meaeleıldlr. 
cihetle içtima bugüne kaldı. Ko• len tecrübelerden ao11ra, bu aenekl A dershaneleri bu ayıa lpbda• 
miayoa buırı;n ıaat onda toplanarak, raeıal tarzı ba,ka bir ıekle kon- ıında açılacak, Şubat sonuna kadar 
faal!y<.t tarzını teshil edecektir. muıtur. devanı ed::cektir. 

Millet mektepleri tallmat11a111eal Bu • ıene Millet mekteplerinde Koıaiyonun ayrıca dütüaeceğl 
mucibince, k<>miıyon içtimaı•• C. muallinolere, müfettişlere, maarif bir aesela da aektepler içlıı biaa 
Halk fırkaıından, Türk ocaa-ından ıailntesiplerine, idare: heyetlerine intihabıdır. Vakıa bu yerler lntlloap 
birer zat ve maarif müdürü iştirak mühim vazifeler terettüp etmekte• edilmiş olmakla beraber, icabı ka• 
edeceklerdir. dir. !inde daha banıri binalardu iıtifade 

Maarif vekaletialn bu ıene Mil- Bu ıeneki teşkilata nazaran, edilebilecej'i de düşünülecektir. 
let mel<teplerine gösterditi azami mektepler A ve B dershanelerinden, Komby<>n muallimlere evrilecek 
ehemmiyet malumdur. G~çen sene halk okuma odaları ile köy yatı maa, meıelesini de konutacaktır. 
bu mekteplerde yapılan tedrisat dershanelerinden mürekkeptir. Maillmdur ki, bu ıene muallimlere 
oayeıinde 800,000 vatandtt nıl! İıtaııbul vilayeti dahilindeki talimatname mucibince SO lira 111a• 
ümmilikten kurtulmuşlardı. Du sene köylerde de bu dershaneler açıla- aş veril.,cektir. 
iıe, vekalet bu mekteplerden daha catı cihetle. ke>miıyon buğilnkfi Millet mekteplerlade haftada 
feyizli bir netice elde etmek iste- ictimaında bu noktal&r hakkında alb deos verilecektir. 
-·~:::::::::::::=:::::::::~~~==:::::=::::::!=::::~~ 

~~-Ş~~-H~üR_~_o_E~~-J 
llezhaha hesapları 
Cemiyeti belediye tetkiki heıap 

encümenı dün toplanmı• ve mez
baha heaaplannı tetkika batlanmlf• 

1 
'f evfik Kamil bey 
Muhtelif mübadele komiıyo-' 

nuada bat murahhuımız Tev
fik Kamil bey bugiln Ankaraya 

tır. 

Asfalt yollar 
Yeni yollar programınııı heyeti 

veklleden çıkbtını ve evvela An
kara civarında 200 kilometro uıu
nluğunda bir asfalt yol inıa edile
ceğini yazmıştı!·. A•fa!t yol _in,aatı 
günden ıcüne çoğalıyor. Mutehas· 
ııaların tahminine göre S-10 •eneye 
kadar büyük caddeler ve buyük 
•ehirleri biribirine vaaleden yollar 
kimilen aafalta tahvil ed'lecektir. 

Memleketimizde aıfalt yol ln-
9uını nazarı dikkate alan haıı 
ecnebi { .ı «etleri şimdiden mümeı

ailıerıni 9ehrimize göndermltlerdir. 
Son ırüalerde bir lta!yan tirke

tlnin memuru tehrimize ııelmittlr. 

Bu zat, iptidai mahiyette olmak 
Ü!ere bazı teıı.liflerde bulu:ımuştur. 
ltalyan tirketinin mümeıslli bir de 
nümune bırakmıttır. 

Bu tirket, ıelıremanetlnln ırös
terd' fıl caddeleri vucıiye olarak 
int• edecek, parasını uzun vadeler
le tahsil edecektir. Ancak bunun 
için emanetten büyük bir baaka
nın teminat mektubunu lıtemi,tir. 
Şirket buna mukabil emanete bir 
mektup verecektir. Mütehassıı, tir
ketin yapacağı aıfalt yolların ta
miri 30 sene müddetle taahhüt edi
yor. 

Bu aıfalt caddelerin beher met. 
ro murabbaı 20 liraya mal olacak
br. Şirket milmesıill buradan Y •· 
!ovaya ıritmit ve oradô\da tetkikatta 
bulunmuftur. Mümesıil tetklkab 
neticesi hakkında 'şirketin merke
zine izahat vermek üzere Romaya 
ırftmi9tir. 

Yakında tekrar tebrlmlıe ırele
cek ve şehreınanetlne kat'i 9artla
rını bildirecektir. Mümessil bura
dan Ankaraya da ı;idecektiıo. Hü
kilmet aerkezlle uyuıurıa Ankara• 
lıtaqbal aıfalt yolunun ln9aatını 
derulıte edecektir. 

başını almtf dos doğru koşuyordu. 
O anda belki ikimlı de çıldırnııttık. 
Bir aralık oabık emirim eğll!p yer
den bir ölünün tüfeğini aldı. 

"Kurşuna diz.ilmektense hatları· 
uııza doğru dönüp kendini vurdur
tacak zannettim, deri.al onuala be
raber ölmek için içimde bir arzu 

lü'fandl". 
Ön •İperlerde ıüntü l.arbi olu

yordu. Yü•başıyı tam tutacafım 11-

rada siperin &eline brmanıp sete 
çıkmağa çalıfan bir düman grupu 
üzerine ate' etti. Dedim a, tama
ınly le dclirmittlk... Çünkü hen de 
oau taklit e.ttinıl Açık ıahad~, tel 
ürğüler arasında bocaluyor, ıaman 
xaman çamı lu ıulann içine di!şü
yorduk. Kııranlıkta J\lmanlana l;I. 
:ıi keadllerinden ayırt etmelerine 
imkin yoktu; bizi hu kurtardı. 

Üstümüz parça parça olmut bir 
halde telleri atıp lltc ta 'a geç
miftik. 

Roıewell kimseye alt olmıyan 
iki siper arasınakı ınhay• da geçti; 
ben ıııütem,.diyen arkaııııdan ko-
9uyordum. Nihayet ikimiz birden 
genit bir obüı çukurun .. düştük; 
çukurda su belimize kadar çıkıyor
du. Yüzbatı gayet sakindi; yüzüm 
ııözüm ço.mur ve telörğülerin tır

mıkları ile kan içinde kalmış olrna
sır:a Ya~ rr.en bt-ni t r dı. ~ '1t-C'mf"'Z 

gidecektir. 

Erzak fiatları 
Şehremaneti iktiaa mildürliltü 

geçen ıene ile bu ıene araaııadakl 
erzak fiatlannı teablte başlamııtır. 
Bu ıuretle bu ıeneki erzak pa.lıa
ltlığı anlaşılacaktır. 

İtfniye makineler· 
Mütehassulard11n mürekkp bir 

heyet itfaiyenin makinelerini kont
rol etmiğe başlemıştır. Bozuk ma
kineler tamir edilecek, icap eden • 
!er tecdit olunacaktır. 

Bundan sonra makineleri boıan
Jar olursa zarar ı:iyan bozana taz
min ettir; ecektir. 

Emanette barem 
Cemiyeti belediye emanette ba

remift tatblkına kadar emanet ve 
müesıeaab memurlanna yüzde 15 
zam icrasına karar vermit idi. Ba 
zam emanet mütekaitlerine de tef· 
mil edilmlttir. 

-----
C.H.F. Üsküdar merkezi 

C.H. Fırkaoı Üsküdar merkezinin 
en mühim nahiyesini teşkil eden 
Yenimahalle nahiyesi batta doktor 
mut.,met Ekrem bey ve daha bir 
çok zevat olduğu halde evvelki ak
şam ıenellk kongre aiııl aktetmittlr. 
Bilumum ocak heyetleri birer me
talip liıteoi vererek en mübrem ih
tiyaçlarını bu liıtede bildirmişlerdir. 
Müteakiben intihaba ha9lanılmıt 

ve reylerin ta1nifinde reiolij'e D r. 
Ekrem, kitibiumumilite mimar Sey
feddin, balıklara icra başmuavini 

Şekip, tüccardan Talat Eşref bey
ler ıeçilmltlerdir. 

Geçen ıene de aynı ~evat hey
eti idareyi teşkil ediyordu. Nahiye
leri dahilinde çok büyük hizmetler 
ederek halkın teveccühlerini kaıan· 
mtflardır. Yeni vazifelerinde muvaf
faklyet temenni ederiz. 

bir tabakadan bir cigara çıkarıp 
bana verdi; hatta cıgaramı yakma
ğa bile muvaffak oldu • 

Fakııt kendisi içmek istemedi. •. 
Ben söylemeden neler hisıettji'imi 
anlamıt ıribi duruyordu. 

" Biraz ıonra ıoyunmağa baş

ladı; çırçıplak oldu. Ben artık büı
bütün çıldırdıl[ına bükmediyordum. 
Bu sırada elini çukurdan dıtan u
zatıp ölü bir alman neferini içeri 
çekti, esvaplarını çıkarıp işaretle • 
rlnl ıöktü . Eov dpları kendi giydi. 

" Ben kendisini takibe lıazırla -
nırken bu sefer ceketini ahp 
omuzlarından birindeki yılduı 

ılSlr.tü; sonra ban& gördüklerimi if,a 
edip etmiyeceğinl sordu. 

•- Kimseye söylerıem divanı 
harbe ıevkedilirim, bir mahpuıu bi
le bile kaçırdıjpm için kurıuna di
zilirim! 

ded!m. Yüzbatı baıu• hak ver. 
dl. Scl.ra )ıldızı elime vererek: 

•- Bunu ölünceye kadar yanı
nızda taşıyınız, dedi. Belki kendim 
gelip alırım. Şaye~ b~n gelemeuem 
Anoıa Weatherby ısmındc Amerikalı 
bir kız sizden onu ia!edij'i ıaman 

:Verirsiniz ..• 
diye ten b ih etti. 
"Bu &özleri öylcrken yilıü ge

rt'di, iztirs. P ("' k~n bir adam ıiır1a .. 
aı b•l";'ıc o ba a agu açtır-

-

Fakir çocuklar 
Hlliliahmer cemiyeti herıena 

olduğu gibi hu ıene de öailmllrdckl 
cumartesi gününden itibaren aıek
tepleredeki kimıeılz coculdara ye
mek verecktlr. Hilaliahmer cemiyeti 
kim•eıiz çocuklara yemek vermete 
batlamııtır. • 

Kimsesiz çocuklara gilade lOOdlr
hem ekmek ve yumurta verileeektir. 

Hililıahmer buııua için blltçe• 
ılnden 12 bin lira tahıiı etmlttir. 

lUaarif ~minliği 
Darülfünun müderrlılerlnılea Ali 

Muzaffer beyin maarif emlnlltiae 
tayini emrinin bir iki güne kadar 
tebliğ edilmeıl hekleıHyor. Yllluek 
mualllm mektebi müdılril Namık 
bey, nizami müddetial ikmal ettlj'I 
için tekaüde ıevkedllecek ve yilk· 
ıek muallim mektebi mlldilrlılfClae 
mülkiye mektebi mildürü Hamit, 
mülkiye mektebi müdürlüj'ü11e iktl· 
ıat müderrisi Babaa zade Şlllull 
beyler tayin edileceklerdir. 

Evvelce de yazdıji'ımız veçhlle 
mülkiye mektebi bu ıeııcden iti
baren Aokaraya aakledileceıtJ lçla 
Şükrü bey tayin edilir edilmez Aa· 
karaya ıridecek ve mektebi• aaldJ 
ihzaratile me4gul olacaktır. 

Bir devrialem seyyahı 
Haziranın 9 unda, bir devrllltı&; 

seyahati yapmak için Kopenhattaa 
bisikletle hareket eden Daııimar• 
kalı Polikarpuı Llnakvlıt lıminde 
bir genç şehrimize ırelmittlr. Tek 
başına devriilem ıeyabab•a çıkan 
bu genç Almanya, Çekoılovakya, 
Avuıturya, Rom,.nya ve Bulırariı· 
tandan geçerek lotanbula utramtf•• 
!'" Buradan Ankara , Baj'dat,. 
Iran, Hindistan , Çin , Jape>nya. 
ve oradan cenubi ve 'imali Am~ 
rika ve gene oradan lngiltere üzeı. 
rinden memleketine avdet edec.o'.<
tir. Mesafe 50,~00 kilometredi,. ve 
•eyahat üç senede biteceı. tU, Bu 

1 seyyah ta diğerleri gibi katt ıatıp 
geçiniyor. 

.,..... 
madan lıendekten dıt, .. rı fırladı, ıe• 
mayı aydınlatan iki 'havai fişej'ln 
ziyası altında bir müddet ayakta 
durdu. 

" N 'd' ? - ereye: gı ıyorıunuz 

" diye baaır ı. 

" - Berline ! " 
" dedi ve kayboldu. 
" Ondan ıonra kendisin[ bir ~a· 

ha ırörmedim; çünkü çukurdan dı• 
şarı çıkar çıkmaz kurşunla yııral•• 
ndım, yaramı ıarmak için ged dil• 
n111eğe mecbur oldum. 

" Muharebe sarih bir netice ye• 
rmeden bitti. Yanm saat kadar ya• 
ralılar, ölüler arnıııda •Ürüklenerel< 
aiperlere geldim. Hastahaneden çı• 
ktıktan •o ~ eıı'rler hakkında bir 
kaç ıual or. fnfiliık do!ayıst 
ile hafıza ı 'Yb"tti~iml söyledirıt• 
Yakamı bırakbl.ıır • 

Blakely ç•vu• t.uılara tekrsr 
kahve botaltı; iki 1 de bir mııcldet 
konu,madan durdulr.r. Smith )üıU• 
mıuz sualler ıoı·muk !itemiyordu• 

Esaıen d;işünecek <> kadar ç<>lr 
şeyi vardı ki.. 

İlk dela gene B!akely ıöxe ba~
ladı; Sır Rkhard Fentonun nasıl 
öldürüldütünü ö · rennı~lr istiyordu. 
Snıitlı metl'ul oldu~u ' !er balund• 
fazla taiıil!ıt ven.ezdi. Fakal b~ 
aefer itıyad 
t '"i''"ti o 

hnrir~n"'e vak'a) t on tun 

(:Jltı::e '' 
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·Teşkilat "'7catr, 
!3pe>ryok! 
-2-

Türkiye idman cemiyetleri itti
fakının te~kiliui müteakip, ktşa 
geçen Zlttın bu işi beceremeye· 
t:L~İ, derhal yaptığı ilk hata ile 
taayi.in etti. zatıali, reisliğine geç· 
tiği işi vasi bir hale sokarak, bil· 
tün iı.lnıancı gençliğin ba~ı gibi 
gürüıtnıek ihtirasından mı, yok
sa ddı ermediği için mi, her ne
dense , Türkiye cümhuriyetinin 
vrıziyet ve zihniyetine göre değil· 
<k·, daha çok sakit o~manlı İm· 
I natorhığuna giire dii~i.inülmüş, 
çi .. :!miş bir ECına vücuda getirdi. 

Bu şema, dün de yazdığımız 
gibi, spor teşkilatmı Kavak ağacı 
nevinden bir ağaca benzetiyor ve 
bu ~ğaç, memleketin en uzak vila· 

•)ctlerine,köylerinekadar dal bııdak 
salmış gc'~rünüyordu.Ağaca bakınca, 
virin sahibi olan Ali Sami Bey· 
efendiyi, acayip bir aleme büküm· 
ran biitiln bir memleketin Can 

' d:1marı obn gençliği haritasının 
jç[ne almış müthiş bir komandan 
olarak tasanur etmemek kabil 
değildi. İşi böyle büyük nisbctler 
üzerinde dağttmanın gayesi mem
}Pket sporuna hizmet olamazdı. 

Ga 1/C: 
· _ •Bu adam ne gayretli şey! 

memleket sporunu ihya ediyor!,, 
gibi bir zihab uyandırmak, ve, dev
let adamlarının gözlerini boyaya· 
r;ık hüsnü niyetlerini avlamaktı. 

Kurnaz bir zat olan reisin bu 
m&ksadında muvaffak olduğunu 
ve amatör teşkilatın başında pro· 
lesiyonelliğin canlı bir tinıs~li ha· 

.. line geçtiğini teslim etı. e . lazım 
-gelir. _ 

Bu işin sahibine temin ettigi 
•naddi vm~iyetc, yani Banka meclisi 
.'11.!CClisi idare azalığına, Fran~ız· 
larm "sinPkür,, ismini verdikleri 
" gel keyfim gel 1 ,, sanılaly.mna 
mukabil, memlekete verdiği zarar

lar şunlar oldu: 
Teşkilat nizamnamesi bütün 

Türbye için yapılınca, m~sela Is· 
Lmbu~ ile Diyarbekir ayni nizamı 
şeraite tfahil edildi. Istanbulun 20 

, C!enelik blx spor faaliyetinin beşiği 
olduğu unufaldu. İstanbulda iste
nildiği kadar kulüpler vücuda ge· 
tirilcbilirdi. Halbuki Diyarbekir 
ve buna mümasil bir mahalde üç 
kulübü bir araya getirmenin im· 
kiinı yoktu. Dedikya, maksat güya 
her tarafı lstanbula benzetmek, 
fakat hakikat, muazzam bir gençlik 
teşkilatı vücuda getirildiği hayalini 
telkin ederek, resmi makamata or· 
talığı penbe gösterip külah kap· 
ınak, yağlı bir lokma ele geçir-

ınekti. 
Bu suretledir ki, dediğimiz 

cinsten ve 22 mıntakadan mil· 

rekkep müthiş bir teşkilat o r~ya 

çıktı. İsmini işitmediğimiz spor· 
!arın federa5yonları yapıldı. Reis
ler, aza!~r, katipler seçildi ve 
Türkiye idnıan cemiyetleri ittifa· 
kı nizamnameı:i, her allamenin 
öyle kolay kolay içinden çıkamı
nııyacağı, tarih gibi, felsefe gibi 
b3şlı basına bir ilim oldu ve bu ilm
in künhüne hulul etmiş alimler tü

redi. 
Maksat basıl olmuştu: 
Sayısız,m1:1ducler alfabeli fıkra 

lar içinde, tıpkı kendisine vücut 
veren şema gibi muhtelif bahis· 
!ere dal budak salıyor ve eserin 
müellifi olan Ali Sami beyefendi, 
"ceza kanunu,, gibi bir şey olan 
kitabından, bu memlekette hiç bir 
müellife nasib olmamış derecede 
para kazanıyordu! 

Ancak üstat, yalnız bir nizam
namenin uzun bir ömre kafi ge· 
lemeyeceğini düşünerek müteaki· 
ben Salnameler, ibsaiyat cetvelle
ri de tabeti. o derece ki, insanın 
federasyona girince, kendini müt
hiç bir kırtasiye mağazasında zan-

netmemesi imkan haricinde idi.Dev· 
let para veriyor ve bir zavallı adam, 
·çocuklar askerlik oynar gibi!- gö
nül eıı;Iendiriyor, yazıp çiziyor, çi· 

zip bozuyordu. 
Teşkilat mükemmeldi! 

Fakat spor... İşte o, akılları 
saçları gibi karma karışık insan· 
ların ve insan yamaklarının elinde, 
günden güne şi)nüyor, ve meşhur 
ağaç kuruyarak dallar ve budaklar 
kırılıyor, sun'i ~ecerenin kökü 
de, yakında temamen devrilmek 
üzere içinden çürüyordu. 

Bu elim hikayenin ınabadına ya
rın devam edeceğim. 

* "".'J 
[Di.1nkü yazım bizim müsahih 

arkadaşlardan birinin çok dalgın bir 
dakikasında, tabiri marufile, katle
dilmiş! okuyuculardan af dilerim.] 

A. N. 

Mıntaka heyeti 
Yeni mıntaka merkez heyeti 

diln akşam mıntaka merkez bina
sında toplandı ve müstakbel faali
yet programını tesbit etti. 

Takarrür eden esasa nazaran 
yeni heyet 1stanbulun bütün spo; 
şubelerinden daha esaslı bir varlık 
göstermesi için azami gayretle ça
lışacaktır. 

Futbol heyeti 
Futbol heyeti bugün toplana· 

caktır. 

Yunan korsanlığı 
lzmir 26 [Huauai) 

Alaçab açıklannda Haşim kap· 

tanın idaresinde bulunan mo .öre 
bir Yunan motörü tarafnıdan ateş 
edilerek tecavüz edilmiştir. Yunan 
korsanlar motöre yaklaşarak Haşim 
kaptanın 300 liraını aldıktan ıonra 
kaçmıtlardır. 

Yeni spor mıntaka merkez ·heyeti 
,, _ __... ... --- ,...,.. ....-.,..,. __ .,,._ .. _,_ 

DON TOPLANAN Y'};Nl MIN'f AKA MERKEZ HEYETi 

\ 
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Yunan nıotörleri Türk yelkenlilerine 
ateş açıyorlar 

1 Amerika dolar 2ll 
20 1 uuao drahmi 54. 
1 Alman rayh'} UlllU'k 50 
ı Avutiturya şilini 
20 Ley Rumanya 24 
::o J,cva Rulı.-;ar 30 
l ı:eI"ınek filorin 31 
20 Fraıumo: frımkı 163 
20 ltalyan liretı 220 
20 Kurun (ek Jııluvak ı23 

l Çırunoı:s süvlye 
. l Zloti l,ehiatan 22 

, 20 Dinar Y oıı:u~lavya 73 

20 Belçika frankı us 
1 Pezate ispanya 2<) 

20 ltniçre frankı 79j 

1 !Uccidiye 

00 
50 
2 J 

75 
50 
5, 
(;i) 

25 

50 
5 

211 5 !"' ~ 
' ı :..c " 5.~ 3· I ~ Q.l 2 (D.E) 

:>o so~· ;- :::- 3 ., (f.J) 
30 50 .... 

2·1' 7. Galata tııhtf'lerz D. Y. 
30 SV latunhul trıımny Ş, 
82 Hihı Uok. Ant. 

1"3 ~~ C~kiidnı• Kedıköz 'o 
ıso .,o I.taobı:ıl anooim Su 
124 I:reğU Made• 

22 Ilisse senedatı 
5 

73 2 5 · ~ fş banka11 
1 J7 ' 01) § ftfülga itibar. Mili 

291 75 ~ Ü•maııh Bk. 
796 ~ l\olilli İk ıiaat Bk. 

~ ., 

, 
37 

Bir Yunanlı motörü, son zaman· 
da karasularımıza kadar sokularak 
yelkenli Türk gemilerine ateş aç

maktadır. 
Geçen haf ta olduğu gibi evvelki 

gün <le yeni l.ıir vak'a olmuştur. 

Çek ;< 
Ticaret ve 1arıayi 
EMnaf Bk. 
~irketl. Hayriye 

Ayvalıklı Eşref Kaptanın ida· 
resinde Küllükten hareket eden 
(Bayraklıbaba) namındaki 28 ton
luk yelken]i, Sisam önünden geçer
ken beyaz boyalı bir Yunan motö· 
rünün hücumuna maruz kalmıştır. 

Londra 1Isterlin1030 O 1038 50 ~ ,. l'f'mettu 
Haliç vapuı lor An :?2 72 22 

Sisaın önünden itibaren 1 unan 
motürü; Bayraklı babayı takibe baş· 
lamış ve altı saat p~şindcn ayrıl
mamıştır. 

Nivyork 
Paris 
Milllno 
Berlin 
Sof ya 
Briikıel 

1 ti.irk l. Do 0,47 93 0,47 57 • ..1 
12 20 ......, 

An. D. ·y. yolu 1 

" 
" 
" 
" ,. 

Amıtlrdam ,. 
Ciaeyre 
Prag " 

" 

Fr:ınk 

Lire1 

!\fark 
Ln·a 

Belga 
Florin 
Frank 
Kuruc 

Viyana ,. ~iliıı 

1 

Madrit ,. Pe:ı:eta 

V erşuva ., Zelo t 
Atin• ,, Drahmi 
Bükret 20 Ley Kuru,; 
1'1oıkoYa l Çroneıı. 
Belpat türk llra11 Din. 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 
Düyunu muvahhede 
ikramiyeli demir yolu 
1902 Gümrükler 

1903 Saidimahi 
1905 l'eclıiııati Aıkeriy 

- r ı903 1'eriip 
ts 190-ı 

°"e 1 QOl l 9ÖS 

~~ l 1908 Tertip 
1908 " 
ı!•09 

1909 
1139 

Şelıremaaetl 

.. 

12 2~ 

9 l(; 
!! 

66 75 
3 43 
1 20 
~ 5 
ı6 3G 
3 5~ 

3 24 
4 75 

S7 4 
24 75 

1067 
27 12 

97 50 
ı96 75 

~ !i "Cli 
., " " 100 i -· 2 ., 

66 3-' I':'" 

311 4~1 ~ 
19 ~ 

2 7 ... 

3 2S 
3 22 
4 2;-

86 9? 
24 7S 

Mudanya · Buna 
Samıuu Sahil 
Tramvay 
Tiirkiye miW 
lttibrt .. 
itimat .. 
Şark ııigorta 

Bozkurt 
Anadolu Aıl. T. 
Jıt. Umum. 

1077 
7 

Balya ltaruydın 
Arıılaa Çime .. 

il Bakırköy ,. 
t_ Tiirk kömür M. 90 . 

97 5( 
197 50 

~ Mermer Tq& Ş. = Han •azı, alektrik 
~ . " .. teDleltıı 

Craküdar· Kadıköy 
laııur mesblaa 
İıtanbııl T. Aııo. 
Rlhtim dok. An. 
İttihat değiraaea.ol 
~ark D'lerk ecsa 
lat. lruapları 

Reji (ball ıaıfiye.) 
Türk tüt. Aao. 
Duhaa Türk,, 
Şuk deAirmen. 
Milli blr M .. ru.2 

i 

1 

3ı 40 31 

: 

Bu esnada kurşun menziline 
gelince Bayraklıbabaya mitralyoz 
ateşi açmıştır. 

Mitralyoz yüzünden yelkenli 
delik deşik olmuş ve nihayet 6 
saat sonra, süratle yelkenliye ye
tişmiş ve yelkenlerin indirilmesini 
emretmiştir. 

Bu sırada Türk yelkenlisi ile 
Yunan motörü Çeşme önlerınde 
idiler. 

Bayrak1ıbabada bir kaptan ile 
üç taife vardı. Yunan motöründeki 
bahriye zabitinin emrile kaptan ve 
taifeler ihtiyat kayığına binerek 
Yunan motörüne yanaşmışlardır. 

-~~---:------~...!.=~~-=:~:;;;;;;~· ====;;~~:--~i;;;;;;.;;!. 
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Bu sırada Yunan motöründeki 
on beş bahriyeli borda üzerinde 
durmuş, silahlarını kayıktakilere 
tevcih ederek ateşe müheyya bir 
vaziyet almışlardır. 

Kayıktakiler, Yunan motörüı e 
çıkarıldıktan sonra başlarına iki 
tane süngülü ikame edilmiş ve 
müteakıben Yunan zabiti ile bah· 

riye askerleri kayıkla Bayraklıba· 
ha yelkenlisine gitmişlerdir. 

Borsası f iatları _ _ 
~leccani serbest dersler Aıg~arı Azami 

===C=i=n=s=i== K. _ f._ K. P- '. 

Bugda yüı:de 
pYdarla 

Yumufak 
Kıv.Jlca 

Sün ter 
Sert 
Dönme 

i
l Sert mahlut 
Hulgoriıtao 
Eenf'bi 
Çı&vdur 
Arııa 
Mıeu• 
Yulaf 
l\lercimek 
Nuh ut 
Faıulye 
Slaam 
Ku9yeml 

1 Un kilo 
Ekatra Ekıll'a 
Ekıtra 
Birinci yumu,ak 

Sert 
tkı:cıi 

1 Fındık kabuklu 
1 Fındık içi 
Sandık botaltma 

1 kanma 

1 

f fi;!:u Malatya 
Yapatı 

1 
Afiyou 
Tiftik 

l oıakit __ 

16 5 

12 
9 

10 
9 

30 

1190 
l16U 
1190 
1160 
1100 

4050 
J65 

25 
20 

Sterlin! 

17 25 

17 30 

12 
lJ 
IO 
9 

30 

1600 
1250 
J310 
ı225 
llStı 

40 
ıoo 
65 

30 
20 

fngiliz lirası dün gene bir haylı 
temevvüç göstermiştir. Sabahlayın 
1030 kurutta açılmış, bir aralık 1041 
1/2 kuruta kadar çıkmıf, akıam 
1036 kuruşta kapanmıştır. 

Borsada tetkikat 
Ali iktisat mecliai azasından 

mederriı Vehbi ve Raif Necdet Be
yler yann Bur1aya gideceklerdir. 
Vehbi ve Raif Necdet Beyler lturıa 
bavaliainde zirai ve iktisadi, ticari, 
tetkikat yapacaklardır. Bu tetkikat 
bir hafta devam edecektir • 

Avdette Ali iktisat meclisi aza
lannın bir kısmı mühimminin itti
rakile büyük bir içtima yapılacak, 
dört aydanberi muhtelif mıntaka
larda yapılan iktisadi tetkikata ait 
raporlar tetkik ve müzakere olun
acakbr. 

" Kadın sesi ,, 
Kadın birliti blrabndan yakın-

t "Kadın ıeai,, namile bir mec
:aua çırkanlacakhr. Bu mecmua• 
da kadınların belediye işlerine ka
nımaaı için mücadele edilecektir. 

Kadın birBtl aı:aları kadınlan• 
ıehlr itlerile alAkadar olma1ını iı· 
tiyorlar. 

Birlitin fikrine gl>re kadınlar 
tehir işlerine karıştıklan takdirde 
sehir dah- temiz olacakmı~. 
t 

Güzel San:atlar Birliği Müdür· 
lüğünden: Bu sene edebiyat, tim· 
tro, mueiki serbest derslerine 'ıo 
Teşrinisani 1929 da başlanacaktır. 
Devam etmek isteyen Hanım ve 
Beylerin kaydolunmak üzere her 
gün saat on altı buçuktan itibaren 
gülhame bahçesi medhalinde A· 
laykü~kündeki Birlik müdüriyeti· 
ne müracatları. 

Cemiyeti Tedrisiye 
Her sene ikinci Teşrinin ilk 

cuması toplanmakta olan Cemiye
ti Tedrisiyei İslamiye Heyeti u· 
Umumiyesi bütçenin tanzimin emüi 
teallik bazı esasatın halline intiza
ren, bu sene vakti aharde içtima 
edecektir. 

Tam üç saat tabarriyat yapıl· 
mı:ıtır. Taharriyattan sonra Yunan 
zabiti ile askerleri motöre avdet 
etmişler ve Bayraklıbabanın kap· 
tanı ile taifelerini serbest bırak· 
mışlardır. 

Kaptanın gemisinde kendisine 
ait, parası varmış, kaptan; parası· 
nı yerinde bulamamıştır. Yalnız 

Yunanlılar tarafından yelk enlide 
bırakılmış bir bahriyeli paltosu 
ile bazı evrak bulunmuştur. 

Yunan bahriyelilerinin geçen· 

BüDmecemnz~-.a 
iKDAM, Sevgili okuyucularını memnun etmek için bilmeceler bu 

günden itibaren neşredecektir. Bilmecelerimiz bütün okuyucularımızı , 
bilhaaaa çocuklan alakadar edecek ve hot vakit a-eçirmelerini temine 
çahtacaktır. 

Bu bilmecelerimizden birinciaini buıOn nepediyoruz. 
Bilmecemiz şudur : 

IMAUKAŞK 
-- CRODUI 

Bu bir satır harften olcuyııcularımııı son derece alakadar eclscek 
üç kelimelik bir ibare ı•ücude getirilecektir. Bu harfler o üç kelimeyi 
teıkile kafi gelecek ve geriye hiç harf artmıyacaktır. 

Bu bilmeceyi halleden okuyuculanmız qağıya dercettijimb: kupon 
ke1ip bilmecenin sureti hallini ve 1arih isim ve adreslerini ,.aaterir 
kağıtla beraber zarf içinde idarehanemize j'Ön. eceklerdfr. 

Cevaplar Çarşamba, Per,emhe akşamına kaciar ırönerilmlt olmalı
dır. Cuma günü doğru balledea okuyucular arasında çekilecek kur'a 
neticesinde yirmi okuyucumuza 

Birer kutu Hacı Bekir 
şekeri! 
takdim edilecektir. 
Cumarte1l 1abahı kuananlana llfmlerfm razetemizde neıredeceğiz. 

O 8'llnden itibaren bedf1elerimb: ldarehaaemizde teyzl edilecektir. 

ıaıımece kuponu 

tsmi: 
26 Teırinievvel 1929 
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lerde olduğu gibi bu defa da ne 
istedikleri , Türk yelkenlilerini 
niçin araştırdıkları ve neden ate
~e tuttukları anla;tılamamaktadır. 

Y unanlılarm kaçak eşya veya· 
hut başka birşey aradıkları tah· 
min edilmektedir. 

Ba yraklıbaba yelkenlisinin yel· 
kenleri <lelik deşik olmuştur. Et
ref k:ıptan; yelkenlisini Çeşmeye 
gutürmiiş, orada başından geçen· 

~leri Kaynıakama anlatmıştır. Kap
tan bilalıa re bnrava uönderilmio· 

• J o 
t ı r. 

Hükumetimizin. biribirini takip 
eden bu hadiseler hakkında Yunan 
hükumeti nezdinde ehemmiyetle 
te~ebbüsatta bulunarak Türk yel· 
kendilerini Yunan resmi memur ve 
askerlerinin tecavüz ve taarruzun· 
dan kurtıcağı ~üphesizdir. Vilayet 
Makamı kevfü·eti bütün etrafile , , 

Dahiliye Vekaletine bildirilmiştir. 

Yeni tramvay hatları 
Elektrikli tramvay imtiyızna· 

mesinde Reşadiye hükümet önl 
arasındaki tramvayların işlemesini 
müteakip mecburi hatlardan hükd· 
met önü · Kemer hattının da der
hal projelerinin yapılacağına ve 
şirketin iki sene zarfında bu hattı 
da işlctmeğe mecbur olcaağına dair 
bir kayt vardır. Fakat Kordon 
tramvaylarmın vaziyetinin ve bwı· 
ların elektrikle tahriki hakkında· 
ki müzakeratın intaç olunmımuı 
Kemer mecburi hattının kat'i gil• 
zergahını tayin hususunda alika· 
darları müşkülat içersinde bırakı· 
yor. 

Tramvaylann birinci veya ikiııci 
kordondan mı geçeceği mea'elesi 
halledilmedikçe projeler yapıJamı· 
yor. Binaenaleyh mecburi hatlar
dan biri böylece sürüncemede ka· 
lıyor. Bu mes'ele uyumakta ikea 
yeni bir fikir ortaya atılıyor. 

Şirketin imtiyaznamesinde ih· 
tiyari olarak Eşrefpaşa hattı da da· 
bildir. Eşrefpa§a en kesif ve ol· 
dukça fakir bir sınıf halkın ika· 
metgıihı olduğundan hem halka 
ko1aylık~olmak, ve hem de ,ehrin 
nakliye vesaitini zenginle§tirmek 
için bazı ali makamat şirkete bıı 
~attın inşasına başlanmasını tek· 
lif eylemişlerdir. Şirket bu toklifi 
hüsnü telakki eylemiş ve tetkikata 
başlamıştır. Şirket müdürü M. 
Gormezano mevsukan haber aldı· 
ğımıza göre Avrupada iken Bürük 
sel şehrinde belediye reisimiz Hu· 
lusi beyle gürüşmüş, Huluıi bey 
de Eşrefpaşa hattının milstacelea 
inşasını teklif eylemiştir. Bwıwa 
üzerine M. Gormezaııo şirket ida· 
re meclisinin de muvafakatini is
tihsal etmiştir. Yalnız Huluei bey 
burada olmadığından Eşrefpqaya 
işliyecek elektrikli tramvayların 
hangi sokaklardan geçeceğini yani 
güzerg&Jıın tayini mümküm olma
maktadır. 

Şirketi inşaat için hazırlıklarım 
yapmaktadır. Evvelki gün müeue
satıa nafı komiseri Emin heyle 
Şirket müdürü M. GormezaılO bu 
husuata görüşmüşler ve birlikte 
E_~ref p~şaya giden yolf arı geaerek 
guzergah etra(mda t.etkikatta .bUlWl 

muşlardtr.~Iaamafih güzeqih hak
kında kat "i bir karar alı._.mıttır• 
Çünkü buhusueta helediyeaiıı nok• 
tai uaıarwı öğrollllleğe ihtiyaç var· 
dır.Belediye reisimİ3 .Avrupa ıeyaba 
tinden avdet edince beledizenin 
güzerglh hakkında noktai nazari 
öğrnnilecek ve aı_üteakıben ~ der. 
bal projeler taatıke gonderılecek. 
tir. Eşrefpaşa &attınıo İll§asına bir 
kaç ay zarfında bqlanmaıı mubak· 
kaktır. Ve hakikaten amele mer. 
kesi denmeğe llyık olan bu mınta
kaya gösterilen alaka temanıen 
mahalline masruftur.~ 
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Boş ur n 
Arazi ÇO[ mü b., fa at ziraat 

aletleri . . "" 
ı ) ı aı .. 

18_, B. Teşırin 
rmın zaJ.ı"re 

etmelidir. On elzem yardımı yap
nı Jıdır. J~n doğru tabirile her 
adımdn çifçiye gideceği yolu gös
termelidir. Amerikanın namahdut 

c 

( 

I 

3 H' ..,,\a O,_ 

., C'r ' • 

kavın 

n 

mm hu da'•lar ): > ~ 

eh sın da har den "z n 
c h il riui b'r g:., r in 

~ .!\.;,ı. in ç tmJatan d.ılgalarm hu
, . unJa nsı hislerini dın!endirir. 

ı ı fı y ':lZ topraklar ne yazık ki 
ın:m a i e e ek k ~ul:ırak işlendi· 
.. ilden h3yvanların yeminden bir
• /. fazla mah ul 11crİ)Or. Buğdayın 
, ~kasım Amerikadan elen un fia· 
t n an a~ğı du. ürtmi) or . 

Toprağı işlemek t.ırzı hiç olmaz 
r:ı Çar~amba gibi pek fazla munbit 
m takalarda değiftirilmelidir . 
<'aı:.şamba • Terme anbarı füzeden 
Z nguldağa kadar Karadeniz kasa
L~larınuı erzak depo udur. 

G çeıı ıı;ene tanı denecek bir 
mah~ul alınmı§tl. Yüz binlerce ton 

kuru fa ulya, nol ut: mercimek, 
mısır Marsilyaya, Pireye h tta 
Hornanyaya ibra at yapılmıştı. 

Bu eae ancak: mahallt ihtiya
cata tekabül edecek m~hsuJat va
rdır. Geçen seneye nazaran yüz· 
de yetmi~ noksandır. Sebep: 
yağmur yağmadı • \ eba) ıbakari 
çıktı. 

Her an değişen hayatımızın 
mübrem ihtiyaçlnrmı Irmak ke· 
narındaki malaz tarlaları natas 
yapan sürmeli g}izlü tosunlar bu 
kadar h&§Arabili) or. 

• •• 
fmtiyızı Nemlizade Mahdum· 

]arı tarafından alınarak mühe· 
ndis Naki beyin riyaset ettiği fen 
heyetince inşaatı başarılan 37 
kilometroluk dar bir hatla Sam· 
suna merbut olan Çar§amba top
raldarmın kuvvei inbatiyesi hak
kında ne soy lese111 azdır. 

Adaaıuıın çukur ovasından ·~
kın ve baskındır. 

Sukadar ki iki sene evvel bir 
~ 

dfçi arkadaşıma f irenk fıstığı 
denılen mebatattan bir dönümlük 
ektirrnesıni tavsiye etmi~tim. Tari· 
fim gibi ekmiş. O kadar mebzul 
ve dolğua mahsul verdi ki piyasa
ya çıkarılınca Çarşambada yetiş· 
tirild.iğirn: kimse inanmadı. Ame
rikadan getirildiğini iddia eden· 
ler oldu. 

G> sen&. bu çifoi arkndaşım hu 
f stıkları bol bot sattıktan b~ka 
hayvaularınada yağlı yem yedirdi. 
Ondan sonra her tıenelik zeri)a
tına- bir kaç dönüm de Firenk fıs
tığı ilave etti. 

Sftm un gibi bir mabrece tren
le merbut olan bu feyyaz güzer• 
g~ fım l.c ~ e bucağ.mı yen.i ~eni .u
~uıı j~ 'cyen çif~ı ve çıflıklenn 
feyzlendirilmesi lazımgelirken yal
nız Çarşamba ovasında on binler
e..: d num bomboştur. 

•> ervetini yaratt1n en Herdeki zira
t u uf üdür. F rH alarmın hasıla· 

tmı düny p} alarmda birinci 
rı \ ·de tut n en Ali zirai ısla :hat 
ne ind,. n ucuz tedarik ettik· 
rı nı vnd dı iı w1aıyiycae zıraat 

ıhznr eder. ... 
Amcrihı.lılar zurraa çok ehem· 

miyct 'erir er. Zira·~t usullerini 
ısl h için hınlerce zırıai teşkilat 
merkezini r 1 " A 1ittı ziraine 
fabr k ' 11 ı ~rı bın.lerce zira-

nle:rinı ber 
ı. H kiimetiıı bir 

• !ut altmu-a çiftçilere 
n ua 4-'n<'t ve kolaylığı 

cc.I.. re mi daireleri var-

\ani A.?>1erika hükumetinin 
mükemmel bir siyaseti ziraiyyesi 
mevcut ve bu Sİ) asetin :bututu 

muanend'r. Hıer hü ·ümetin mem
leketi için Ya&>tı~ı bu fedakarlık
lar masarifi ziJ1!de1eştirmez, bilakis 
varidatı fazl~~aştınr, oı: \erirse 
yi.ız alır. 

Hem pek uzaklara l!'itmeğe ne 
hacet, kom~ularımız Balknn mem-
leketlerindeki çifçilcrin ne kadar 
mes•ut ve müreffeh olduklarını 

Arasıra.) ~v~a ga:ı.ctelerln~n verdlti ~abeiler bir türlü tce.r; ti• .. :.c
ı ...ıiyor ve kın uç mocluı devam edip gldıyor 1 

Bu vaziyet karıısında k11a aaç modaaıaın glSrdüA"ü bu devamh ra~-
b k ,_ bil dehil 1 insan bu ·hali glSrdükça kadınlann aaçlannı ete ~aımama aa 6 h k 1 l" 
k L 

0 i Xt denbCri fırsat kolladıklanDa hukmetme azım ge ıyor. esme•. aç n v e 
Fakat işin eıası hiç te öyle değil. • 
D · d l'<"ırı.tikre bütün telekkiler de otıunla beraber değışfyor. Nltc-
evır eıı;ı,. ~ . . dd l d H lb k" bu kim eskiden bıyıklar erkek çehreıinln zıyneti a o unur u. a u ı 

zi netten pek ala vaz geçildi. 
y Bunun en güzel misalini uçlarda gc5ıiiyoruz. Bugün kadınl&r kola~ 

gibi lepiska aaçlnnnı seve ıeve berber makasıcn te~kediyorlar. Halbuki 
k ııtada zevcine hıyanet eden kndınların kil11e tarafından mera

urunu vu h l k d · · b" -k bir ceza si•I mabıusa llc saçlım kesilirdi. Bu & a ın ıçın uyu 

teşkil ederdi. _ ı h 
Yukanya dcrcettiğimiz resim mu~rlm bir kadının merasim ma susa 

ile aaçlarının kesildiğini göstermektedu. 

görmıyormuyuz?HepimizRomanya ( .Arı.kara. ) E'fFgaında 
buğdaylarını yeme)Ormuyuz? Bil· ----------- uabı.bullah 
nas a 'Bu~arıstnn yalnız ziraatı· yeni bütçe ı.ı ~ 
nın itilasıııı temin edecf:k tedbir· Ankara, 26 _ Vekaletlerin ço- ld 
leri d~üaüyor, bs~ka hiç bir kayt ğu 930 bütçelerini maliyeye verdi- lıapse atı 1 
ile kendimi m rbtu \e mukayyet lcr. Mütebnki bütçeler de yarına 
gormi) o.r. Bu memlelretler çifci- kadar verilecektir. Bütçe perşem
leri sa~sinde müreffeh1irler. Bize beye meclise tllkdim olunacaktır. 
hububat \e hayvanat satarak pa
ra1anmızı alıyorlar, biz ise müstah

sil iken daima istihlak ediyoruz. 
Bu hal memleketimiz icin bir

şin telekki edilmelidir. "" . 
Çok tabiidirki bu vazifyet böy· 1 

lece devam edemiyecek, bir gün 
gelecek çiftçinin biı~biitün . ili~· 
leri kuruy caktır. Kumr.etlı hır 
siyaseti ziraıye çiftçiyi ve mem· 
lek:eti haraLiden k:urtarınak zaru-
retindedir. f Kavalah 

Ahmet Mnldar 

Bir mmteahhidin parası 
miısadere olundu. 
Brıhkestir muallim mektebi i~a· 

atım 450 bin liraya deruhte eden 
müteahhi AbdUlbıık Hibnet bey in· 
ıaatı zaman nda ~pmamı§ olduğu 
ve çürtık malzeme kullandığı için 
mukavelesi fesholunmuş. teminat ak· 
çesi iade olunmaml;§tır. 

Maarif vekflleti aleyhiıle bu zatın 
açt ğı dava ahırc:ı görültbt'U~, ceı:eyan 
eden çok y nı dikkat muhakeme 
saf batı n t c in.d muhakeme fesih 
kararını taadık etmıştir. 75 bin lira· 
)1 bulan teminat ekçesinin maanfçe 
irat uydcdılm ıcııe karıır verilnıışrir. -
Yorgancıl~r .. n intihabı 

Yorgancı, döteaıeci ve mobilye
cf esnafı bugüa yeni he~tJ idare 
intlbabat1 icra edecekll.2'dir. 

2Jahttai belediy teşkilatı 
Zab:tai belediye teşkilatını tevıi 

• • b" fikir vardır. Eaıanet •ene 
açın ır d"I k ~ b 
başında tatbik e ı me uzere u 
bapta hazırlık yapm:ıktadır. 

Türk.ocağı sahne h~~'eti 
An'kara T ark ocağında bır sah

ne hey'eti tetkiline çalıtılm~ta~ır. 
Ocak hay'ctl balen bir un at ar 
listesini tetkik etmekle mıe~gıddür. 
Maarif vek.aletinin de bu tıefebbüs~ 
muzaheret ve delalet göatcrecetı 
söyleameldtedir. , ~ 

Bir yelkenli battı \ 
lzmir 25 [ Husuıi } - t~taııbtJI .. 

dan lim.atnımua !gelmekte o ıa kö-
mür vükln Bartınlı mehm ... , kapta. 
nın ytilİıcnl i Mıı.rmarada büyd' 
dalga~ tu ulmuş ve bam ır. 

Mel uıec kaplan ıle yelk nlıdeki 
üç taıt; lht y t ayıkfo Gemlik ta
h Hne kma ~ t arını A.ur ... r-
r: ır. 

Devlet bankası 
Ankara 26 - Maliye vekili De

vlet bankası kanuaunun tetkikatıaa 
batladı. Bir haftaya kadar müteba
Hıs M. Müllerin raporu gelecek, IA· 
yiha yakında meclise takdim edi· 
leccktir. 

Umumi nüfus tahriri 
Ankara, 26- 1930 tahriri nüfusu 

için bütçeye tahsi1at konmamııaa da 
umumi tahrir kanunu meclisten 
çıkınca bütçeye 500 bin lira ko
nacakbr • 

Tam teşeküllü nahiyeler 
Ankara, 26 _ Dahiliye vekaleti 

şimdiye kadar teşkil ettiti tam te
tekküllü 150 nahiyeye ila:eten. bu 
ıene 900 nahiye daha teşkil edıle· 
kcetir. 

Ankarada koşular 
Ankara, 25 [A.A] - Sonbahar 

at koşularının dördilocllsü bugün 
yapılmı,br. Havanın yağmu~lu ol
masına rağmen koşu mahalh ka
labalık olmuştur. Büyük Millet Mec
lisi reisi Kium, Batvekil İamet pa
ta hazrctlerile, Dahiliye, Maliye, 
Milli Müdafaa vekilleri hazır bu
lunmuşlardır. 

, Birinci kofu, dört ve da a yu
karı yaştn hiç koşu kazanmamıı 

yerli ve arap kııraklara. .ma?~us 
olup meaafeıi 2000 metre ıdı. ~~r~n
ci Mehmet efendinin Ferhadı, tKın
ci Hamdi beyin Dumanı gelmi,tir. 

ikinci kotu, üç ve daha yukarı 
yaştaki yerli ve arap at ve losralıt

lara mahsus olup mesafesi 1000 
metro idi. i lim Sait beyin Potitri 
birine i, Zeybllab efendinin Yavuzu 
iklacl ıelmiftir. 

ÜçGncü kotu, \lç ve daha yukarı 
yqtaki hali• kan İngiliz at ve kıı
raklara malııuı olup mesafeıi 2400 
metre idi. Mithat beyin Stradivariuau 
biri::ıci, Refik b~yin Eatafettası ikinci 
gel mittir. 

Dördüncil koşu, dart ve daha 
yukarı yattaki yerli ve arap at ve 
kısraklara mahıuı olup meaafe!ii 
3000 metre idi. Halim Sait beyin 
Rüchanı biriu~1, Tevfik beyin Geyiki 
ikinci gelmlştır. 

Beşinci koşu, ilç ve daha yukan 
yaştaki h Us kan İngiliz at ve kıs. 

!dara mahsus olup mesea esi 2000 
rll L b" • • G"etre jdı. Fuat l:ıey.n n~zanı ır.ncı, 
Arif bc)''ll PrJmerole .. i iK od ge • 

Londra, 25 [A.A.J - Efgan maa
lahatgfizarı tarafından verilen ma-
llloıata nazaran Habibullah ile ma
iyyeti efradı Kabile getirllmitler ve 
Nadirabanın huzuruna çıkarılmışlar
dır. Nadır han, hilk\imdarlık milh
rünil Habibullahtan almış ve taraf
tarlannın •ilahlarını dahi toplamış
br. Habibullah ile arkadaşları hapı
edilmitlerdir. 

Adliyemiz ve Ame 
{ rikalılar 

" Chicago Daily Tribune ,, ga
zetesinden " Türkiye halkı hiç bir 
tcrcddilt ve muhc]efet göstermeden 
Avrupa medeni ve ceza kanunlan
nın tatbiknıa canla başla yardım 
etti. 

Lozan hluahedeı mucibince mn
krakhn davalara bakmak üzre bi 
taraf Türk Ecnebi hakimlerinden 
mürekkep muhtelif hakem mah
kemeleri teıekkül etmiş oluyor. 

Kapitillaıyonların lağvından ıon· 
ra ecncbhckin mazharı adlübak 
olacaklarına dair leminat olarak 
Türkler bu mahkemeleri kabul et
mişlerdi. 

f Rkat bu mahkemeler alh se
ncdenberi mevcut olduğu halde, 
bunlara yalnız dört dava havele e
dilmis olnıası, Türkiye adliyesine 
ne derecede itimat edilmeıi caiz 
olduğunu gaıtermektedir. 

Muhtelit Türk - ecnebi mahke
meleri her dava T6rk hakimlerinin 
isabeti kararını görüp bunu tasdik 
ettiler. 

Türkadliyeainin ailr'at noktal na
zarından her hangi bir Avr:.ıpa mil
letlerion adliye1:inden geri bulun
madığını kat'iyn müahede eden 
Türk • Ecnebi Hakem mahkemeler:. 
bu buausu hilhıua raporlannea Z,:k. 
retmişlerdir. 

Bugün TOrklyede dört kadın 
avukat vardır. 

fakat adliye vekili dedi kJ: 
"Kadınların hakim olmaanna 

mfisaade etmiyoruz. Çünkü kadınlar 
pek hassastırlar. 

Türk kadınlanndan eı!rgencn 
feyler ~iyasi mümcssillikle hakim
liktir dıyor,. 

Kadın avukatlar alelekseer ta
lak davalarında hulunuyorlar. , 

TGrk adliyesinin ekalliyetler lç'n 
husu i ırnkimı yotdur. 

Türkiye. eka,liyetler için hususi 
blr rejin kabul etmemiştir. 

Turl;(ıye Hilkumeti, ycnı Türkiye- ı 
alr1 tek bir m! let olup Amer"kada 
iki gibi el.ahi} ct[erı o.mndığı kana· 
ttndandır.,, 

\..._..____, _______ __,.,._,/ HARUN Beyin ceeazeai 

Serflçeii Muataia Nureddiıa e.,ı. 
ınahtumu, Edinıe mebuau Zeki U.. 
ut Beyin kaiabiraderi, Darillltbnm 
müderrislerinden Ayni.zade Mehmet 
Ali ve Haaan T ahain BeyJedn hem. 
şfrezadeleri, Suriye tahdidi hudut 
komisyonu m6fa'Yirl Harun Bo,I• 
ccnazui Halep'tea l•tanbu'la Baki. 
edilmit ıaat oa birde Fuat pqa 
türbeai civanıada 51 llUm&Mla M
neıiaden kaldmlarak öj'le vakti Be. 
yazıt camiıerinde namazı kıluachk
tan &onra defn. ~ lmittia- J 

Feca lke(ğa 

d ·· n bir kadın 
ezi d: ve öldü, 

Dü akşam üzeri Diva nyolun
da f ed bir otemubil kazası 

olmut ve bir kadıncatız terki bayat 
etmistir. 

Şoför Ahmedln idaresindeki 
2263 numarulu otomobil AYukat 
Halfm beyin kayln valdeıl Feride 
hanıma çapm1ş ve kAdıncağ'ız d"r
bal erki havat etml~tir. Şoför Ah
met yakalanmıştır. 

{avgayı ayırmamalı 
te:-min önünde fıstıkçı Haydar ve 
i.S:aAptullah kavga etmişler ve 

areya giren şoför Aliyi beraberce 
dövmüşlerdır. 

Polise silah atanlar 
R•cep, İbrahim, İsmail isminde 

üç kiti Kasımpşada kavga 
ederlerken kcndiJ,.. n; ayurr.a~a ge
len poliı men u lanna silah athk
lan cihetle pol e yak l 'anmıılardır. 

Sustalı ça ı ile 
~ehremininde hı .Jn deposnda il· 

c::v'mele Oıman ile Fahri Kavun 
almak yüzünden kavga et
miılıer, Fahri aıultalı çakı ile Oıma
nı bacağından yaralamıkbr. 

"ene bir otomobil kazası 
n:::» ayazıtta oturan 13 yaşında 
lg) Adsaan isminde bir çocuğa L · 
lelide meçhul bir otomobıl çaı pa
rak yaralnm1şhr. 

Adnan hastaneye kaldırılmıştır. 

Umumhanede b;r cerh 
l1A"" aaımpaşada oturan Nuri ismin
~de biri evvelki gece adamakıllı 
sarhoş olarak Abanoza 21tmif ve 
Margarlt isminde bir kadınla para 
mes'eleshıden çıkan ihtilaf üzerine 
asabileşerek bıçağını çektiği gibi 
Margaritayı bir kaç yerinden vurup 
kaçmıştır.Margarita hastaneye kaldı-
r' 'uri aranmaktadır. 

ki ok a ıspanak için 

U nında sebzeci Ali ile 
rt' Kasım iki okka ı•pa

zünden kavga etmişler, Ka
.sıın demirle Aliyi başından yara
lamıştır. 

Ezilenler 
c= öf ör Selihattinin idaresitıdeki 

1307 numaralı ot mcıdH 1 ın jık-
lıda ahcı Mus af.ya çapara~ yara
mııtır, 

Ahçı miydi? 
naan ıküdarda Evliya Hoca mahal
~ leıinde oturan Fatma hanım!n 
evine Selim isminde biri gİrerek 18 
parça bakır kap çalıp kaçmıştır. 

Bir eve taarruz 
Saim lımlnde biri evelk gece 

Dolapdercde Nadide hamının 
evine taarruz ettiki cihetle polisçe 
yakal mıfbr. 

Zorbanın biri 
M erd{venk8yde oturan Tahsin 

evlki gece urhoş olduğu ha· 
ide Kadıköyde Lutfiye harıımıncvine 
girmek iatcmi§de polisçe yakalan
mıtbr 

Biresrarhane basıldı 
Evelki gece , Beyazıtta Tavuk 

pazarında Metrutiyet hanında bir 
cararhane baıılmıf esrar ve esrar 
kabakları bulunmuştur. Esrar içen

lerden kunduracı Ali baygın olduğu 
ndan hastaneye kaldırılmı' Edirneli 
Mustafa ve Ahmet aakalanmatlardır. 

Jimnastik tahsili 
f.mnut:k tahıilf için Avrupaya 

gönderilecek muallimeyi intihap lçiD 

icra edilen müsabakayı Erzutum 

muallimlerinden Zehra hanım ka· 
zanmıştir, 

Zehra H. yakınca Aarupaya 
gidecek ve 3 ıene kalecab. 

Diger taraftan, bir Amerl· 
kan hesabına Amerika jimnas
tik tahsıline gidea, fakat 0 A

merikalının vefatı üzerine ille. 

mleketimize avdeti zarureti hasıl 

olan JııtıınbuJ meb'usluı od .an lf1ıaa 

pa,anın kerinJesi hanınuo da Ha. 
kümetımlz heııabıaa j'mnattiır lıth. 

sine devaıu etmesi ruuvafJk i'Orül
ın ltur. 

Mtııt8ntik Hik~ he)-ia pederi 
mUtekait mezurini maJiyedco N&ili 
bey dun ak~am vefat etmigbr. ee.., 
zesi Bomontide Bulgu caddeıiodeki 
ban~sinden hald-ırılraak E11pteki 
aile mek:bereaiııc defaedileoektir. 

Ağırcezaya nakil 
Geçenlerde ArnavutklSyüııde Ro

bert kelej kız liıesi müdire1hıia 
evine hıraız1a girmiş ve burada ate 
beri çaldıkta sonra kendilerim ya
kalamaga gelen bekçiyi yaralamıt
lar ve ayrıcada polialere aiIAh at. 
mı§lardı. • 

Arnavut Maharrem, fbrahlm " 
Ohanes ı,mindeki bu hırsu:lann 
muhakeme&i üçüncü ceza mab.ke
naeıinde rüyet edilmekteydi· Heyeti 
hakime hırsıdarm gerok bekçiye, 
gerek pol'slerc attığı aililıluda 
ğastı görmüş ve davamıı ril'yetinl 
ıel"hiyet harici bularak evrakı Aj'ır
ı.:czu mahkemesine vermiştir. 

Beşiktaş cinayeti 
/ 

B iktafta bır gece öldi;ırü'eıı 
Nobar ısminde birinin katili 'blmak
Ia maznunen muhakeJDe ct'lten R.alt .. 
mi efendinin muhakem..<•lne elim 
devam edildi. Geçe.n celsede katilia 
Rahmi olduğunu aöyle.yea seyri H• 

f aiu kamarotiarından SaulJab efen. 
dinin cinayeti ırecc11i mezu11 olup 
olmadığı Seyri aefain id:ıre.!Ddea 
sorulmuştu. Buna cevap a-elmedljl 
için dün muhakeme talik odlldL / 

Yeni telefon hattı 4w 

Ankara - İstanbul telelıo11aihiii 
ikinci hattının tesisatı da lkm&J e. 
edilmiştir. 

Bu hattan, diğeri bozulduğu U• 

man istifade edilecektir. f ırtuaah 
havalarda telsizle verilemiy•a ba· 
berler bu hat vasıtaaile alınacak.hı-

Zirai kooperatifler ~;. 
Mani1a, 25 [Husuıi)- He,,_. 

olduğu gibi vilayetimizin bertara
fında kredi kooperatifleri •çıl••w f 
uzeredir. ~ 

Türk çiftçileri bu teşkllltı'D ken. 
dilerini kurtancı birer lan·vet o • 
olduğunu takdir etmekte ve ~ıcr;. 
gelen faaliyeti gostermektaiİiV.er, 

Muhterem ve kıymetli m~.>'u.u. 
muz Saim Beyefendinin. kr~I koo-
per tifleri için çok kıyırıe\U nıalü
matlnnndan köylüler: iıtif 6'Cfe etmek. 
tedirler Geçenlerde Çeb.ni .. köya. 
de yapılan bit içtin.a~ derhal 15 
bin lira gibi mühim hir teabhüdatta 
bulunınuflardır. Binaenaleyh ilk 
kooperatif teıtr.itatını Çobaniu kö. 
yü kazanacakbr. 

./ Köy bankaları 
Adıına, 24 - Adana valisi ile 

ziraat bankası ınüdüril Fada. ..., 
mühcndlı Necmett:n ve jandarma 
kumandanı Hüıaü B. le.:ı kred: ko. 
opret•r. tcşk:ı.;~ tetk;katta bul
unmak üzere .P.ozana ı.tm~erd)-. 

Ahval ve şeraiti mlSaalt .. elek. 
leri takdide Kay Baıık.alaruna de
rhal teıiı:ne batlıyacaklar Y•. •te:
ınilsa•t görnıttl.leru: • vd~tlerındcı:: 
ıonra· teşk:la~D vücude iclmoaiaıe 
çalıtacaldarchr. __________________ ._.. __________ _ 
•e••••••~••••••c••••••••~••• ! .Dövçe t)r;·(Jn.I Ban i 
: Tarihi !.e'aisi 1322 : • • : Merkezi idare BerUıı : 
! Telefon Beyoğlu 247.2d:S-934, ! 
: 985 ve lstaııbuf 2842.284.3 : 

! Banka muamelitı ! 
i ve kasalar jcarı f ............................ 
•·-~ Dok't:Or'~--~ • 

Haseki kadınlu b••'-rMllll 
F.tı~be.uut•n 

IIUS.E\ 1N NAŞIT 
Ba.c••~· 

Doğuıu ve kadın 'ııUi.taa.-

1'ürbe EJki Y-ıl41ı 

buıası J\c.l 10 T~ ',J.~ıam· 2622 
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, Gedikpaşada Divanı Ali mahallesinin Kandilli sokağında No. 5, 
~odru111 katında odunluk, kömürlük, mutfak, 1 iaci katta 1 oda 1 
~ela 2 inci ka~a 1 .. oda _ ı _sofa 3 ü~cü. katta 1 oda 1 sofa, 4 üncü 
lltta 1 taraçayı muştemıldır. Bedelı bır sonede 2 taksitte veril
aıek ıartjle muhammen bedeli 5500 lirıı<lır. Müzayede pazarhk 
ıuretiyle 9 Teırinsani 929 Cumartesi günü saat 14 te defterdarlık-
la yapılacaktır. (893) 

Müştemelatile satılık kagir mağaza 
ı:. Balıkpazarında Şeyh Mehmet Geylani mahallesinin Kafesli soka
ı1ında N. 5 üıtünde 2 odası vardır. 120 hissede otuz iki buçuk hissesi 
•atılaı:ektır. 32,5 hissenin tahmin edılen bedeli 1 senede 2 taksitte 
'Yer~Iaek ıuretile 8125 liradır. Müzayede pazarlık ıuretile 27 Teşrini 
'anı 929 pazar günü saat 14 te defcerdalıkta yapılacaktır, (965) 

Satılık bahçeli kagir ev 
" 
3 

P-enerde Tevlı:iicafer mahallesinin Zamba sokağında No. (12), 
p,31 ~rşın arııtyı ve 7 oda 3 sofa ile müştemilatı saireyi havidir. 
I edelı bir ıenede 2 taksitte verilmek şartile muhammen kıymeti 

OOO liradır. Müzayede pazarlık ıuretile 9 Teşrinsani 929 Cu-
llıartesi günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (912) 

Müştemilatı ile Satılık kagir mağaza 
k Baiıkpazarınd~ Şeyh Mehnıet Geylani mahallesinin Kafesli so
~ğında N. 1, 3 Üstünde 2 odası vardır. 120 hissede otuz iki buçuk 
hıaıeai satılecaktır. 32,5 hi~eenin bedeli 1 senede 2 taksitte veril
llıek suretile 5281 liradır. Müzayede 17 Teşrinisani 929 pazar günü 
•att 14 te defterdarlıkt& yaplılacalctır. 

Kalorufer tamirat munakasası 
Çemberlitaşta hakem mahkemelerinin bulunduğu mülga maarif 

~ezaret'. binas~.nın keşif ve şartnamesi muc'.hince 3685 lH-~lı~ ~~lorü
• t tamııatı muı.:ıka-aya konulmuştur. Keşıf ve şartnamesını gormek 
isteyenler her gün ddterdarlık hey' .,ti feniyesine ve münakasaya işti
~ak eylemek için de taliplerin fenni ehliyetnamelerile birlikte 10 teş
llnisani 929 taribiue n.üsadif pıızar günü saat 14 te Defterdarlıkta 
llıiiteşekkil ibalat kcmisyoııuııa müracaat eylemeleri. 1042 

l i ·a 'ı"" dü1,kan 
k• Topanede mektep altında No. yeni 441 eski 451 , senelik 
pırası 96 liradır. Müzayede l O T t:şr:nsani 929 tarihine ıaüsadif 

azar günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (1011) 

Satılık eşya 
Jandarıra imalathaneBi l'mbarında mevcut kilim, nizamiye kü

liiğü bel kayııı stingü!ük, masa telefonu, pamuk şilte, karyola 
soınyası, ha)'van bıış1ı~ı, Y"ngın tulumbası, ve saire ki 14 kalem 
~şya satılacaktır. Tahmin edilen bedeli 40 liradır. Müzı.yede 10 
eırinsani 929 tariairıe ınüsad,f Pazar günü saat 14 tc defter-

darlıkta yapı.acaktır. (952) 

Satılık kereste 
Iıtanbu1 itl:ıelat "Ünırüğüncle mevcut muhtelif cinste 7 metro 

llıiltap 580 sıııtir,! fi; iktrırıı.d:ıdır. 245 lira 60 kuruş gümrük resmi 
llıüşteriye ait olmJk şartile teslim edilen bedeli 114 liradır, Mü;ıa
hde 10 teşr:ni.s~ni 929 tarilıiae müsadif pazar günü saat 14 te def-
terdaldılda yapıiacaktır. (960) 

Satılık ht1rufat 
I<uımpaşada eski bahriye dairesi karşısında kain deniz mat

~-lsı 'müduri} et: . .:;._ ,evcut 2380 kilo miktarındaki eski hurufat 
~!ılıktır. Her J..:ii<..su 30 kurııştan . ceaı: an 714 ~ir~ tah~in ~dilen 
tde!i vardır. Müzayede 10 Teşrınsam 929 tarıhıae musadıf Pa-
~ günü saat 14 te defterd rlıkta yapılacaktır. (1015) 

Sinop defterdarlığından 
Sinop limanı dahilinde (incir önü tahaffuzhane, Çobançeşmesi 

Yeni çe~nıe timi deresi, Kayser Kumkapı, Topane, Gülüm oğlu, kö
lııur iakele~i) ntm n: c.hallerde dalyan kurmak ve sair suretle balık 
&vlanıak için nıızkiir mal.aılerin 3 senelik icıırı 15 teşrinievel 929 

~.8tihinden itib.ren 17 le şrinisani 929 pazıır g~tıüne ~dar 
ır ay ınüddetle n iizayedeye konulmuştur. Muhammen kırası 300 !ıradı 
1',ekJif edilen l edel haddi layık görüldüğü taktirde yevmü mez
kurdıı aaat 15 te ihaiesi icra edilecektir. Talip olanların 9artna
İ)eyi görmek ve daha fazla tafsilat. almak üzre lstanbul ve Sinop 

efterdarliklarına müracaat eylemelerı 

·:· •) •!• 
lstanl-ul Maliye "ubeleriııde açıl\ olan 10 lira maaşlı tebliğ me

tıııırlııklan ııarozetlil.!erine talip olarılı.r arasında bir müsabaka imti· 
~lltıı açılmıştır. Müracaat edecelrlarin yaşı 20 ile 40 arasında olması 
aıınıdır. 

la Kabul olunabilmek için imtihanda muvaffak olmakla beraber hak-
rlllda yapılacak tahkikatın da matluba muvafık zubur etmeıi ıarttır. 

1 Bıı suretle kabul olunanlar ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde aldık
arı derece itibarile fazla kalanlar bilahere açılacak yerlere tayin 

olunmak üzere ilan olunur: 

~1uracaat usuli 
llak!nıtihan~ girmek isteyenle~ nufus tezkeresi, me.şt~p ş~~adetn~mesi, 
Şen rlık veaıkası va (4X6) ilci flctograflarile Toirınısanının 7 ncı Per
ede:e g~~üne ~-?ar Defter~arlık 4. üncü şube müdürlüğüne m~~acaat 
9 d ek ısımlerını kayt ottırmeltdırler. kayt muamelesi her gun saat 
o( an 12 ye kadar devam eder. Ve bafka saatlerde müracaat kabul 

ıınınaı. 

rac Evvelce memuriyet için müracaat etmiş olanların aynı ıureilc mü· 
aat etmeleri lazımdır. 

Pazar IK DA lU, Teşrinienei 27, 1Y"'9 
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66-67 
58-1 

üdüriag· n " • 
Ziraı 

400 

225 
900 
160 

Kıymeti 

nıuhamıniııesi. K. 
4000 

Kimden metruk olduğu 

Agop oğlu Kirkor 

Kolyani binti Nazlumyan. 2250 
9000 
6000 

Ağavni Eskohi binti Nikoğos krrimele, i 
Kirkor kerimesi Şinorik Tonik Kiı kor 
çorbacı kerimeleri 

• • Harap kalıvehne 87 000 4500 Ogida Ye hissedarı .. 
• " Arsa 59-59-1 500 5000 Kirkor kerimeleri Şinorik ve Tonik .. 

Bostancı Posta caddesi Arıa 29-9 160 13000 Bal<lqıl Lizo ve hissedarı .. 
Balada cins, meYkileri ve kıymetleri muharrer emvali metrukeye ait yedi parça emvali gayri menku

Ieain U Teşrinievvel 929 tarihiaden itibaren 21 güa müddetle mülkiyetleri müzayedeye çıkarı.lnıı! v_e 
verilecek bedel haddi layık görüldiiğü takdirde 16 Teşrinisani 929 tarihine müsadif Cumartcıı guuu 
snat 13 t~n 15 e kadar Kartal Malmüdürlüğünde müteşekkil satı~ komisyoımnca ihalesi icra kılınacağıu· 
dan talip olanların yevmi mezkürda kıymeti muhamminenia %7,5 niıbetinde teminat makbuzlariyle 
komiıyooa müracaatları ilan olunur. 

Tôrki~e Ziraai Bankası 
Meclisi idaresinden: 

Türkiye Ziraat Bankası heyeti umu111iyeıi 26 Teşriaisani 929 tarihine müsadif salı günü idarei 1 
merkeziye binasında saat ondörtte sureti ad.iyede olarak akti içtima eyleyeceğinden vilayet mürahhasları 
B. E. !erin mezkür günde ve muayyen saatta bankayı teırlfleri rica olunur, 

Ruzaamei mlizakerat berveçh.latidir: 
1- Türkiye ziraat bankaııaın 1928 ıenei he1abiyeai muamelatı hakkında meclisi idare ve murakıp-

lerin raporlarının kıraati. 
2- 1928 aeaei heaabiyeıi blançoııile kir ve zarar he1abınm tasdiki. 
3- Meclwi idare a:ıalarıaın hakkıhuzurlarile 1928 !lenesi murakıplarının ilcretlcriniıı usulen tayini. 
4- 1930 ıeneıi için iki mürakıp ve ilci yedek müralcıp intihabı. 

Zeki Ri:z« t 
Milli spor ticarethaneeinden en sağlam ve • 
ucuz spor levazımatınızı tedarik edkbilirsiniz. 

Adres: Yeni Postalıane cadde1i. Telefon • lstaııbul: 2637 

i F~lemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaktiy hanı 
da;rei mahsu;a telefon Bey
eğlu 3711-5 Meıkez poıta· 
neai itliıalinde Allalemci han 
telefon Istanoul 569 hernevi 
banka mua·'llelatı ve emniyet 

knı;alan icarı 

} Btanbul .t Ühcu icra dare-ı.ioden: l\levle ~ 
·ıiiıane l...apmıoda Uzun Yuıuf rnahalle • 

einrle .. (uı~ft Ç('fWe .sokuğıuda kiin olup 
Mehmet ag•mın ıahll tası.nulunda bulu· 

nan otil.. 10 cedit 14 , 'o.lu maa bahçe 
hane mt..ır.ili.~~hin borcundan dolayı 45 

gün milddetle icra kılınan mil7.nyedcainde 
160 liı:a b, delle ıalihi uhde inde i•e de 

bazı esbabı kanuııiye.ye binaen ,&alei l•
ı;}cli i~in b-!ueli mü:ıa)'ede haddi layıh 

ndı ıöri.ılmeıliğinden mt:uyedeRin bir 
malı nHlddeıie t•mdid'no karar verilerclt 

tekrar me·ıku müı.ayede)e vaz olunınuvtur. 
Buduau: ceph..:e.i tarikıam s1ğ ıara.fı n.ed 

yuna ait l•ar:c Rrkaaı Ôlller a~nnın &o! 
tlüafı hac. Ali aıl:au.u bahı.:e 1'e hanelerile 

mah.Juı o!etı•hıııın 204 &rjlD murabbaı 
üzerıne m~L-ni <..luµ ev altı üzerinde iki 

odıi Vt mütehökııi bahçed·.r. ~1e.ı.-<ı1r ıne· 
dyu~wı labıı i,ıg ılinJc olup 500 lira kıy
met" muhamme -eli yangın duvlıl'ı mevcı.ıt 
ye uıüceddet ve b~r kattır. Bedeli müza . 

yedeye yüzde tct zammile talip olanlar 
kıym1li uıuoammer.esi olan yüzde onu 
ni•h...tincie P•'Y akçesi •• 927-169 No. lu 
dosyay. ıni.i~la~htben icra dairesi müzaye. 

de şubesine müracaat eylemeleri ve 3(J. 
11-929 to.rihinde ihaleı kat:ye•i ıcra l.ılı . 

uacaAıodan mü~teı:ilerio turihı mer.kılrda 
saat H .. 15 ıe hazır buiunmoları ilin ola
nur. 

S ulıansbmeı 3üncü sulb hikimliğiuden: 
MüdJei Alel<Jan efendinin hıaabulda 

eulıan han-amıftde Haçopolo luınuıda 38 
Ne. maııau ·• manifaturacı lıkon l\lığır. 
dıçyan EJ. zimmetinde 181 liranın maa 

maM<ifi muhakeme tahııili hakkında ıkameey· 

!ediği davadan dolayı mumaileyh hakkında 
tutir kılınan davetiye üzeri.ne mumaileyh 
ıııalaalli mezkllrdan çıkmıt oldutund..n 

bir ay müddetle ilanen ıebliğat icruıoa 

karar veriım~ •• yevmi muhakeme ola· 
rak (27) t"'rinı 1&ni ça.qanba güaü ... ı 
lle tayin lı.ılınmıt olduğundan yevmi me· 
ak.Orda bizzaı <Ve)& musaddıık vekil gon. 
dermesi akai ıalı.dıı:de hakkında nıuame. 
lei gıyabiye icra edileceği malQııı olmak 
üıre ilAıı olunur. 

J etanbul icra dairesinden : Keziban ha· 
nımın l;Iasan Faik beyden borç aldığı 

paraya mukabil birinci derece birioci sı

ra masaıile ipotek irae eylediği Boğu.i

çindo kanhcada fıstıklı yoku§unda atik 
12 miıkerrer ·cedit 6 · 6 • l kapunu,;ı 

üıeric 3 ya11h gayri meııJ.:ul borcun 
vcrilmemOS:nden dolayı kırk bej p,ün 
müddeile müızyedeye vaz oltlll&l'a'k. 600 
lira bedelle ıalıbi uhdeoinde olup bedeli 
mür.ayede haddi layık•nd• gtirfilmediğin· 

den müzayedenin b" e.y müddetle teuıdi· 
den karar verilecek müzayedeye vaı olun· 

muttur, Hududu : F11tıklı yokll§u sokağı 
kanlarcı flöoey;n efendi , Nafi ko.p • 

tın, hacı ef~ndın~n haue bahçesil~ 1111\h· 
dut 433 arş•n teriıiinde .,..,iden lahmi· 

nen J 15 ar~tn muraLaı•da bir ilı:ı.ım 
nalamam ahşap yaj;lı hoy"1ı alt kat pen· 

cereler demir parmo.ldıldı meyn ağaçla· 

rile müzeyyen sedli demir parmaklık hah 
çe derununda nezaret levkalAde 1200 li· 

ra kıymeti muhammineli maa bahçe ba-
1*ain evsaf ve mü~temilitı çift kaoatJ 
so~ak kapusundan giriıdikte yirmi eekiz 

ayak t"ğla merdiven~en balı~eye çıkıl· 
dı~ta el.laf demir parmaklıklı '"'tli ınuh· 

telif mey'a a~açla.ı·ile mU&anıen mermer 
bilezikli lı.uyuıb bahçe derununda arka 

cihette bir k.ıamınıo. tıı, .. aları natamam tin 
ve trıta bah~!ler~" iupı:arı bulunan hane 

de birisinin IJ1''&!arı natamam. üç ıcıfa bi· 
ri nat.lmaın algeri balkoelu dört 00. bir 
11.iler bir gu•ullıane ıki beli r.aıame.m Lir 
mutfak. b' r kbmüıh.ik ve eairc:.yi ha,·i 
Ari( efendinin tahtı icarıatf&.dır. İ~iraıına 
i•lip olanlar .e daha ri)IOde malfımal 
almak, i~teyeoler k.1ymeti mui:f&mmineainin 
yü1de onu nisbetinde J!t"J' r.k.t.11.J1ııu ve 
' 12&.11529 doıya Tiumar .. ınt müıtaııhi.hen 
mU-zayede şubesine muracaat etmeleri ve 
28 • 11 - 929 tarihinde BHI on dörllen 
un altıya kadar ilalei kat'iyeai yapılacağı 
ilin ollınur. 

B cyo~lu Sulh lcr ... ınU.1n : 'lfahcuz ve 
furubtu lukarrer bir adet piyano ve 

bir ad.tt 1-Taı.1.!Jı mamul.5.tıııdan höyük çi

ni •oba 6 . U . 929 günü 1&at 14 :;iclı· 
:<adeba;ın.da kalender•• ıe mahalleıinde 

'>l<:k ıep ookağında 14 nwııaralı hane 
önü,.de 'bilmiizayede Nlılacağ111dan talp 

olanlatıhı yevm ve vakti mezkll•da ma· 
hallin..., haru buluaa • memura muracaaı 
ey1e.,J.cri ilin olunur. 

B eyoğlu ıulb icrasından : Bir doyni 
mahlı.Uın bihin forvhtu ıahtı ıuırara 

ttll'1tnıttır e..-.ttla ak efY& iki adet karyola 
bürnk masa, dolap J;.anecp, koltuk ve 

~andalva ve semaver tıkımı ve uirenin 
Beyoğİunda ağa hamamı civamıda kul 

ot:u ıokal!ında papa ilyadi aparU•~t~ın 
dir numaruıuda 30 • 10 929 tuıhwe 
mü .. pif çar~ınba günil ııaat 15,30 da 
bilmurayede alenen lilruht rdileccğinden 
talip olanların )evnı ye vakii muav1ende 

mahallinde bultının aıewuruna muraw
atlkı ilAn o1ınur. 

Muhit 
Bu ay çıkan 13üııcü sayııı ile 

ikinci seaesiRin biriaci numara • 
ııaı neşrediyor . Mem\eketimi:ı:de 
bir seaedeıaberi çıkan bu cidden 
yüksele, aile mecmuası, matbua· 
tımızın bir ıabueridir. Billıaaa 
bu son çıkan sayısıada Yakup 
Y..:ı. ;, Reşat Nuri, YHııf Akçura, 
Mahmut Yesari, Selim Sırrı, Ah
met Cevat , Kemalettin Şükrü 
beyler!a, Mebrue Hurıit, Mefha
ret N::z i , Nezihe Muhittin ha • 
nıml::rın makale, hikaye, roman· 
ları çok luyınetlidir . 

BÜYK REHPER 
Gazi Hazretlerinin şimdiye ka

dar matbuat aleminde görülme -
miş bir nefasette karton üzerine 
yapıştırılmış renkli fotografları 

iliive olarak veriliyor. 
80 sahife yüzden fazla rellİm , 

hikaye, romin, şiir, aktüalite ya
ıılar .JO lruruı. 

Şişlide 

Kiralık kargir hane 
Meşrutiyet ket paı• soka

ğıada tramvaya 2 dakik.ı mesa
fede, elektrik, havagazı, terkos 
tesisatını havi vasi bahçeli 6 
oda, 2 sofa, büyük taraça, ha
mam, ferah mutbah ve sahrınçlı 
hane kiralıktır . Görmek ıçın 
mahalli mezkiirda Köylüyan apar
tmanı kapıcısıRa müracaat. 

1 Bt!\~bul _dö.rdüncii .i~ra daırc: İoeQn: .Hü· 
ıeyıa. Ka.mıl cfendunn o~'"' c!ondideo 

den borç ldığı eelı.i:yüz liraya mukabil linci 
derece eıra numarasıyla İpotek irae eylcdij:i 

Davutpıı,; mahııli .. iÇardaklı hamaınaukıığıa 
da eski 5 yeni 9 Nu.lu bölme •e çalıyı 

mtiftamil bin ilci yüı lira kıymeti mu· 
h4!Dmıneli nwı hahQO ahpp hanenin bi

rınci ihal(!ıl)i yapılmak üzere otuz gün 
müzayedeye konulmll§fnı Hududu : iki 
tarafı yol, eabibi eenedin diger ba.ne ve 
bahçe•~ H~aııö bal ve Emine hanımla. 
rın ve sairenin hane ve bahçelerile 
U)abdut 365 arşın teriliinde haue uaz.i. 
den tehminen 110 arpn murabbaı hane 
mütebakisi bağçedir. Eueaf ve müştemi· 
lüri iki kallı bin,da ••mini çini bir t"f· 
hk üç odun ve kötııürlük. ıemini kırmızı 

u çini bir mutfak bir aralık bir aofa bir 
yüklü ve dolaplı bir kıomı pb~li 

dtirt c...ıa merdt ven altl bir kiler iki be· 
11.vı ınubtevi baıı cihetler· muhtacı ta.ıcir 

7 

,,-=-----~ 
~ yırlsefaln 

~ltr~n Acentası: Galala .Kôprübo· 

•ıDda Beyoğlu 2302 
'Şube Acant.uı: Meı'adet lılllJ altıui: 
Istanbul 2740 

-Anlah·a -Mersin postası 
( M~bmut Şevket Paşa) va· 

puru bu sefere ıııahıus olmak: 
üzere 30te.şrinievvel çarşamba 

12deGalata rıhtımından hareke
tle lzmir,Küllük,Bodrum,Rados 
Fethiye, Antalya, Alaiye, Mer· 
sine gidecek ve dönüşte Silif· 
ke, Anamor, Alaiye, Antalya, 
Fethiye, odrum, Küllük, iz. 
mire uğrayarak gelecektir. 

-~ 

Trabzon bir 
0 

Hci postası 
(Cümhuriyet) vapuru28Te~in· 
~\ve! Pazarteoi 12 de Galata 
rıhtmııııdan hareketle Ineholu 
~· aınoon Gireson 1 rabzon Ri:ae 
Ilopaya gicl~cek ve düa~ 
Pazar iskelesile füze 5ilernl!9C 
Trabzon Görele Gi-feson Or
du Ünye Sam~un Inebolu Zoıı 
guldağa uğra}arak gelecektir 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Ayvalık sür't postası 
(Mersi11) vaupru 29 T e~I 

evvel salı 17 de Sirkeci rı8b· 
mından hareketle Gelibolu. 
Çanakkale, Küçükbıyu, Edre
mit, Burhaniye, Ayvahka gide
cek ve dönü9te mezkür iskele· 
lerle birlikte AltuaolaAe -tra· 
yacaktır. Gelibolu i91n yıdn11 
yolcu alıaır, yük alınmaz. 

JCiralık kahve ocağı 
İzmir hattına işleyen vapur· 

!arın kahve ocakları lık seae 
müddetle bilmüzayede kiraya 
verileoeldir. Kat'i ıhaleıi 2 tor 
rinisani 929 tarihinde icra Jn. 
lına~ndal! talipleriıa o glln 
~at 16 da levazıa mlld.ilrll· 
~e mtıraoaat!arı. 

27 Teşrinievvel 1. 

Pazar günü ~ 

Beyoğlunda 
BAZAR dö LEVAN 

Ticaretbanesiade 
Üçünc\1 noter Mrvet Be,; .ucııu1> 

muhüriintı fek ile Jilet 
bıaçiaarıaı aayacaklK 

Muhterem halkı• hazır 
buhııı.maaı rica olunur eteaıdim 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

Bedri R kkl 
Kadıköy • Altıyolatn 

•••••••••••••••• 
1 stanbul 7 nci icra memurluğun· 

dan: Bir borçtRn dolayi mallc11% 
ve furuhtu mukarrer bina ankazı 
30-10-929 tarihine müsadif çar· 
şaraba günü saat 12 de Beyot· 
lunda tepe başında Aşlklar meyda· 
nında sabık Cumhuriyet gazino.au 
naınile maruf mahalde bilmüzayede 
satılacağından trlip o!aıılanıı mez
kür giia ve saatte mahallinde lıaıııır 
bulueacak menıunına müracaatları 
ilan olunuri 
olup Lin lıetyllc kurur kir• ile ve m6fa • 
h il·•· u.-.. tondi kiW"dır. AlıMk ert IW'C ıc lY~ 

ve daha •ifad< tiAJ'•omolt ~ . ta, • 
meli nıubuımeııoeiıria ya.de °"" uiobe • 
tinde ~y ak9eoi•i •• 929-45l8 d_,. 
aumar .. ilo ı.ıaabul dordüMö ıcra -
urJUituD& müracaat eylemoleri Ye 8() • ],I. 
929 ıaritılııde saat on h<to kadar birinci 
iLaleJ.i yapıJıcat:ı ılAn olunur 



Norveçyanın 
baş mahsulü 

halis Morina balığı 
alemşumul marka 

!'· rn 

Gayet: t:aze olarak gelmiştir. 100 kuruşaı kiloluk şişelerde Hasan Ecza deposu t:optancılara büyük tenzilat: 

·Aslferi miina
lfas.a ilanları: ........................................................... 

• t ! Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma i 
• k . d t i _ -.. ~ :. omısyonuıı an : i 
........................................... ~ .............. . 
K ilisteki hÜ~ut taburu illtiyacı t>lan koyun ve koşu eti mi.inakasaya konmuitur · 

lbalesi 5-üı.:inci teşrin-929 salı günü Urfada askeri satın alma kouıisyoımnda )apı
laı:ak.tır. Talipleri Urfadaki mezkur komisyona mi.ırncaatları. 

k iliade .b~~ ~udut_ taburu ihtiyacı olan Un yeniden münaka.saya konmuşt•ır. 
Ib.a1esı 31-hllll"Cl tqrın-929 Perşembe gü:ılii e'\at lOda Urfa ııslcen satın alma ko -

misyonuada y~pılıcaktır. Taliplerin Urfadaki mekür komisyona müracutlan . 

Ç ankındalti kitaatın ihtiyacı olan kuru ot kapalı zarfla münakasaya konu !muştur. 
lhaleıi 11 - ikinci te~rin • 929 paurtesi güuu saat 15 te Ankıuada fırka sntın 

alma komiayonuııda yapılacaktır. Tı:liplerin ~ıırtnamesini korni~yonu1Jıttzda gurnıeleri 
ve Ankaradİiki mez.k:Qr komisyona muıacaatları. 

520 adet büyük arka tezkereeile 786 ad~t .~iiyük bobin kapalı z~~b mi~nakas~ya 
konmuştur. 14-11-929 pcrşenbe gunu !"lll\t on be~te ıhale;: crıı .. rı lf'cektır. 

Taliplerin her gün numunesini görmek üzre mün<ıka,,:ıya iştirak ("IC".!kl"rind o ·zi.in 
ve ııaatıacla metkup ve teminatlarını Ank.arada merkez salın alına koınisyo:ınua tevdi 
etmele.rL ., 

A nkarada inşa edileeek peksimet fabrikası bi_n~~ı mevcut münakac:a ~artııamc,,ine 
merbut feraiti fenniye ve esas p!Anları mucıbınce kapalı zarfla münalrnsa1 a :ton

mu,tur. ihalesi 30 • tetrini evvel - 929 tarihine nıüsadif pazartasi ;:l!inü !!aat ondad·r. 
TalipJerin ~da münderiç birind maddede muhan-er şnait dahilinde ınt:' ... ut csa<:la· 
n görmek üıre Arık.arada merkez 1Jatln alma komisyonuna muracı:ıatları ve ınunakasa
ya ~tiraır. edecekler.in o gün ve saatındıtt:ı evvel teklif ve teminat mektu:tılaııııı mak· 
buz makabilinde mezkılr komisyon riyasetine tevdi eylemeleri. 

l - Şartname ve buna merbut proje ve enakı fenı:ıi_~·e talebinde bulunacak 
taliplerin aabibi selahiyet olmaları ve behemehal evvelce mümasil in~s3t vüru,la ge
tirdiklerini iıbat edecek vesaiki resmiye ve makLuleyi komisyon riyasetine ibraı ey
lemeleri l4ztmdır. Bu §erait dahilinde kanııatbah~ 'c~aiki iLr.ız edecek taliplt:rd ko· 
miayoııca veznei umumi)eye yatırılmak Ülre tezkereye mukabil getire~ei.d~ri yüz lira· 
ltk. n>akbuz mukabilinde münakasa şartnamesi talibi tıaafından istinsah edilmek. .,ure· 
tile proje ve saireai verilir. 

l · 661 numaralı mtilıyede müııaka5a ve ihalat kanununun alıh&mına muhalif 
teklir.t nazarı itibare alınmaz. 

A sk:eri ihtiyacı için 28 . 10 • 929 pazartesi günü saat 14 te 30 kal f'm lıııld<'riyo· 
loji alat ve edevatı pa7.al'lıkla ahnaçaktır- Paliplerin Qıırtname) i hıni~y onuıııuz<ia 

giırıneleri ve ihale aaatmda şıırtncmede yazılı oltlnğu gibi teıniııatlarile k.o.!11t") onumu· 
z1 maracaatları. 

D a•ıca v+ı Çuhah~nedeki kıtaatm ihtiyacı olan ~uru. ~t ~yrı ~)rı. şartnanıelı'.rlc .. v~ 
kapalı zarfla mtinaka-.aya konmu:;tur. lhalel.m 11-ıkıncı te,rın-929 pı:ızartesı guntt 

saat 14 te İzmitte askeri satın alma lı.omisyonunda yapılaca~tır . Talip!eri.n ~11rtnaıne 
suretlerini komisyonumuzda görebilirler. Tektifnamelerini vermc:k isteyenlerin teminat· 
lnrile İzmitteki mezkQr komisyona müracaatları. 
} 50 ton iıafıf benzin yeniden kapalı zarfla münak11saya konmuştur. Mahalli te;Jim 
~ tn.anıede muharrerdir, ihale günü 17-11-929 pa~ar saat 14 te talipleriu şartname

sini geırmek üzre her gün miinakasıı}afiştirak edeceklerin de o gün ye saatten enel 
teklif mektup ve teıniuetlımnı makbul muiiabilirıde Ankara merkez .;atın alma J,omi· 
~'ıonurıa tevdi evleuıe!eri . A .,,,eri ilıtıyacı için 31-birinci teşrin·929 perşenbe günü saat l';l te 24 kalem Kulak, 

boğaz, burun ali.it ve ederntı ııaı.arh!da alınaca tır. falipleriıı ~:ırtnaıııeyi koııı;s. 
yonumuz<la görrut"lr.ri ve ihale sa:ıtıııde ~ıı:rtaanıede yazılı 01<lu0u gilıi temin .. t]nr;:c 
konıİ&) oııuınuza müracaatları. 

~···~ ....................................... ~ .............. . i Üçüncü kolordu satınaJnıa komisyonundan J 
.......................... ._..~ ............ ~ .......... ~ ......... ~ 
K oıorrlu kı:ırar~ahı aaıımudeki 1s adet kurulacak ve 30 ~det boru an bina ııaricine 
"' çıkarılnıal. şartile kurulma<ıı ve :ıdet çini sobanında tamiri pazarlık ;ıurelılc yaµ
tırılar.:aktır. Ihıılcsi 27-10-929 paz:ır r-ilııü sa:ıt oıı <'ı·ı tte icru cdileı·ehtir . Taliııleriu 
şartn~sini gornıek ,.e iştirak etmek üzre kornis; o:ıun.uza müwcıı:ıt!arı ilan olunur. 

O rhaniye kı~lasında nıe' ı·ut muhtelifülı.:in,, 1.ulırıe e~ya .i'.nlacııkıır. lhak.tıi 4-11-929 
paurtesi. günü saat on dorttedir. Taliplerin şartnaıııeeini gurmek üzre komisyonu· 

muza ve eşyayı görmek içııı de Ortakoyde Orharııye kışlP.sma miıracııatlıırı ılan oiunnr. 

K olordunun bazı mahallerinin pauırlıkJa tamiri takarrür etmiştir. Pazarlığın ihalesi 
29.-10-929 sah gi.inü saat oııbeştc icra edilecektir. Taliplerin şartnı:1mcsiai görmek 

ve iştirak etmek üzre komi~yonumuıdn hazır bulunmaları ilan olunur. 

T rabzondaki kıtaat ihti)acı için 6..'100 kilo c:ade ) ağı kapalı zarf usıılile müııakaea-
ye konmuştur. İhalesi 2 . Tı:~riııi raııi . 929 dııdır. Taliplu:n .. artı:emc•ini "Or-• • b 

m~k -.e işlİial>. etmek üzre Tralızondaki satın alma komisyoııuna nınrncaatları ilıln 
olunur. 
S eliMiy~ kışlasıuda ~evc.~t _gübrelerin pazıır.lık sur~tile ~tılmaQı. tek~rür etıni~t~r. 

Ibnlesı 29-10-929 adı gunu ııaat or. beşte lC'ra edıleccktır . Talıplerm şartnauıc,,ıııi 
,.ı;ormek. ve iştirak etmek üze komi3yonumuza muracaatları ilih olunur. 

S hastı:ı bulunan kıtaat ihtiya~ı için 6000 kilo salte yağı kapalı zarf usuliJe münaka· 
aaya konmuşt~. lh~lesi 28-10-929 pazartesi günLi saat 15 te icra e<lilee;cktir. Talip

'erin şartnamesinı konıısyonuınuzda gurıı.eleri ve 'iartnaınede yazılı olan şekildeki te -
minatlarile komisyonumuzda hazır lıuh ıınıalRrı ilan oluuur. 
K ıtaat ihtiyacı için 2000_ kilo pir~nç ve 10000 kilo fasulye ayrı a)Tı pazarhk ~ure-

tile mubayaa ed~lece~tır. lhal~ı 2.S.~0-929 pazartesi günü saat on b~şten itibaren 
y11pı1-cak.tır. Taliplerın nümunelerıle bırlıkte komisyonumuzda haıır bulunmaları ilan 
cl·;nur. K ıtaat ihtiyacı için 60000. 60000, 70000, 60000 kilo l:uru ot ayrı ayrı pazarlık su-

retile mubayaa edilecektir. ihaleleri 28 T~rini evvel 929 pazartesi günü sa:ıt on 
dörtte icra edilecektir. Taliplerin şıırtnamesini komisyonumuzda görmeleri ve •artna . 
mede yazılı olan şekildeki tcminatleriie k_omisvonun.ıııtda lıa.ıır bulunmaları ilıin ~lunur. 

G ümü~ suyı1 hastanesi ihtiyacı için 2::ı0 ton kırıple 250 ton ı,o:, vc 100 ton Tüve
nan maden kömürü pazarlık sureti le mubayaa edılecektir. J}ı,L], si 31 Tcsr"ııit·vvel 

929 perşembe günü saat lO<la icıa etlılecek~İr. ,1.elipJ,..;m şa~trıarne ini komitıvorıuınu. 
ıda görmeleri ve şartnamede yazılı olan şekildeKı tcıııınatlarıle komıaj unuruu;.du hazır 
bulunmaları ilAn olunur. 

ı·. ·i:~ı:. ~~;~~:· -;;;;t· ~:~:~~:i:;.:·;;. ;ı::·,~~:-~:;~-ı 
ı + Istanbul satınalma komisyonundan cfJt ı 
• • 
···········~············ ... ······~·~····~···~·~~ ......... 
M C\Cut şı:ııtnameei veçhile üç buçuk ton dhküm kol,u pa arlıl la ımıbzyaa ı•<lilc -

ccktir. İtaya talip olanlann tt'!nıinatlruile benıber \emıi ilıale o!ıırı 4-11-9!::9 p:w.ır-
teei günü saat 14 te konıisyonıı. müracaatları. ' 

200 k_ilo. hamızı azot 1,4_ kesafetinde bilkimya saf, 400ki!o Amon~ıık0.29k<;c;afetind"' 
lıilkımya saf, JOO kilo Hııınızı 'klorn:a 1 19 ltesafetinck JııH.ı ıııH• ~ aı pa:zcr

lıkla mubayaa edilecekti~. hay~ talip olanl11rın ye~m ihale olan 30 - 10 '. 9~9 çaı~m
ba günli saat 13 de tewınatlarıyle kouıisyona mura~ııtları. 

M evcut şartnameleri ve\lıile 188,5 ton döküm koku ve 137,5 ton ~az kokıı muba-
yaası kapalı zarfla ve a~rı ayrı miinakasaya. konulmuştur. ihaleleri 21-11-929 rıer: 

~"ııbe ıı;ilııll ıam c;aat 14 te ıcra kılınııca'ttır. !taya talip olanların temiı•,.thırını ha' ı 
avrı S.)Tt teklif me.,tuplarını ınclı<Ur günde ih~le 3aatinden evvel ltomi!'lyona tevdi 
evlemelcri. 

l\l ü1u\·ede ile satLlıırağı ııkdem~e iliin olunan cem'ım 5900 arlede baliğ bocı çuval 
içirı müzayede ~·iniinde talipler tarafında"! teklif olunan fiat nın\'afık J!Öriilm,.rfi. 

fr\'1<lrm Hınlc~i 4-ll-929 pafıı_rte~i gıinünr temdıt .ve tııli~ kılııın!ıştır. Müzav,.d~yl' i~ti· 
r ı _ eJ ~ce,.I ·rın ) = \'.U. m.lı;:urda s.ut 14 de tem natl ımle komısyoua muraca:ıtları. 

:::oo Kilo ZP)tin yağı 
400 • Pirinç 

l ~00 P.ulızu~ 
500 • :'\ uhut 

1::,. ı ... • • J· ~ .. 1,.._1 •• !"'\"t 

.,,,. ·~· ., .. . "'~ . 
200 Kilo Sabun 
100 • lrmik 
200 • t'züm 

1500 • Bmhunye fasulve~ 
... ,. .~le T)~7 ~lı.-1 .. fll•rıl\rlllctır Tt;: t ııl:n .., , __ -~·- + .. ~:. 
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ev ... ı 1 Mamara üssübahri kuma 
ifil~ 
!tffii •?J• 

i~J :ı.: . . 
~~: 
if~{: 
~·~ı~ 

sı·~= . . . . 
:ı : .... 
1 ~3 
. rı= 

Tayare piyangosu 
VEDiNCi TERTiP 

4 üncü keşide 11 Teşrini sanidedlr. 

~avcK iK AMiVE: 
o LiRADIR 

Ayrıca: 

' !ffi: ~o.,ooo 11= 

~ili~ 1 s.oool =~~: e,.~ ~ 
~~ 12u000 ·~! 
I~.~ 10110 Ôliralık ikramiyeforve L1 
·ı:ı. • u 
il~t: 1 O.Ooo liralık mükafat t~. 
=w~ = ı 

!~~ bu ke~idede cem'an "3<900,, :ı 
1 
s~: ~ , ~~ 
~~~ nun1ara kazanacaktır.. ~ı: ~ ~ 
~J -- ~il~': !tlji: 40,COO lira ;sabet eden "58960,, numarnlı bilet !stanbul, Edirne, ~ı 
~: CebelHıereket, G{"bzede sab)mışbr. : füi 

1 

~~·!.~ 20,GOO lıra isabet eden uı6597,. numaralı bilet Istanbul, Bursada ill 
•r. • ı::a ! ın!ş.ır. • • =ıı: ti ... =m: 
: ~ ~ 15,000 lira isabet ec!en 1130494,, numaralı bilet lstanbul, Sinop !IH

1
! 

::~(: lzmir, Balıkesie-, Samsunda satılmıştır. ~illi! 
i~;; 12,COO lira i,;nbet eclcn "19935,, numaralı biJel: Bergama, lııtanbul, ~~ 

1 

~~! Ça dır, Kaş da satılmıştır. ·ı ·mi 
~~ 10,tOO !ira isab':!t e.!en "4438,, numaralı oilet lstanbul, Samsun- i~j 
. . . ı ~ liiı· 
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Hayvan yem & 

.ınu_naliasası 
Pendik serom daruı ıstıhzarı müairiyetinden: 
Müessesemizce kapalı zarf usuiile 78000 kilo arpa ile 85000 kilo 

saman ahnacaktır. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün, 
münakasaya iştirak içinde ycmj ihale olan 13T cşrinisani 929çarşamba 
günu saat 14 te DcH~rdarlık binasında muasscsatı ziraiye mübayaat 
komisyonuna golme~eri. ___ .. ....... ---··--------------

Odun nrı uııaliasası 
Yüksek orman mektebi rekterlüğlinden: 
Mektebimice bıpalı zarf usu~ile 500 ceki odun alınacaktır. Talip

lerin şartnamesini almak üzere h':!r gün, mü.-mkasaya iştirak için d~ 
yevmi ihale olan 13 te~rinısani 929 çarşamba gÜ!lÜ saat 13 te Defter· 
darlık binasında müesses~tı zirai}'e tni.ibayaat komisyonuna gelmeleri. 

Öksür~n;ere ~{~l:.2'1,5 H.~kkı ~kr:ent 
-2.ınm;g,r,...=;fllP~~ 

-··- ....... ,. ....... ~~······· ... , ........... ---.. -...-11> •••••••• ~ •• -i l\1ekatibi askeriye satınalına koınısyonundan ! 
~ ........... ~···~··· ..................................................... : 
A skeri .Mektepler için 75000 i, ilo sıra ınali. KL.ı_rı~. Fasulya kap,dı zarf sure tile satın 

alıoncaktır. ihalesi 4 - 11 - 929 pa1.srtesı ~tın~ı sa.at 14,~0 da Har!.ıiye Mekte· 
bindeki ıntinnlrnsa nııılınllirıde icra kılıııacsJ. t.r. lıılıplcrın ıı.ırtnıııne ve bir şi"'e içinde 
ki mıınune3i için koınisrnn m~..:küra muracaatları ,.e iştirak iı;inde şartnı:ımesi ,·eçhile 
hazırla} acakl~rı teklif mektupların• saatı mu ıvyene..,ine kad:ır ilınr.ber mukabilinde 
konıi~yon mezkur riyas"tine "ırneleri ilan olunur. 

E cuıct mekteLi ic;iıı 200 Çelti Odun aleni mliıınkasa ~uretile satın alınacaktır. lba
leai 2 . ll · 929 Cumartesi glin·i saat H de Harhıye mektebindeki münakasa 

mııhallindc icra kılına•·:ıktır· '1 a iplr·rın ~rtn .. uıesıle iştirak için ı.omisyonumuza mıı
.-a. aatlun H' l•wzır bulunulma.-. "lan olnnur. 

O•• lçtı Taburu için :>OO Çeki odun :ıleııi ıminnkaM su:etilc satın alınacaktır. İha· 
lesi 2 • 11 · 9:!9 Cumartesi giimi saat 14 de Harbıye mektebindeki münakasa 

ınahalliııde icra kılınac.ıktır. Taliplorin şartname.~ile iştirak i~in komisyonumuza mu· 
racaı:ıtları ve hazır bnlunuJrııası iliiu uluııur. 

A skeri mektepler için 30000 kdo Çalı knfll Fasulya kapalı zarf suretile l!atın alı
nacakhr. İlıa!c.;ıi 4 · 11 • 0 2Q Pa1.1r•u.' ı.ıii~ıi "ant 14 de Harbiye mektebindeki 

nıiıııakasu mııh:ıll;udr icra kılınııral.tır· Tr.liplc~ın "artn_a~ıe ve hir ~İ!lC içindeki nu· 
ıııuneı:ıi iı;iu komisyonu nı<·zl,üra ıııurncaar!:ııı '.~lrrok I!;ınde şartnaıııet-İ ve!.'lıil e hıı:zır
la}acıı.kları teklif nwktuplarn:a "'ıını, ıııu .. ,yenr•ıntı kadıır ilıııııber mukabilinde komis
yoııu mezkür riyvı:.etinc verme cı i ila .ı chınur. A Rkeri wk.tepl~ri için ıni"naka!!ll\a koııulıın 15000 kilo Kırmızı mercitnt:ğe talip w-

hm etmediğinden pa7arlıl,h «tlııı alıımcatır. Pazarlığı 31- 10 · 929 per~enbe günü 
~:1at H,30 da Harbiye Mektebinde i mahalii mıılıEuımııda icra kılınacaktır. Taliplerin 
~.artnamı: ve nuınullesi i~·iıı f\.oıııi .. yona muracııatları ve i~tirak için Je pazarlık mahal· 
lındı> hıızır bulunulması ilan olunur. 

••U•••••••••••••••••••••••••••a••••••a.•••••••n•••••-••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nııtlarile beraber yevmi ihale ulan 4·11-929 pıızarte::.i günü saat 13 de komisyona mıi· 
ıacaatlan. 

E v'l'elce iliin olunan 22 ka'eın maden yağları ile 1050 adet taban demiri ve 34600 
kilo benzin yeniden kapalı zarfla milnaka'-aya konulmuştur. İhalesi 18 - 11 . 929 

pr zartesi güaü saat 14 de )apılacaktır. Bu baptn malumat almak isteyenlerin her gün 
komi:-yonumuza muracoatlan ve münakacıaya i~tirak etmek isteyeulerin teminatlarını 
havi teklifnamcleriııi yıwm mezkürda ihale şaatından evvel Ankarada merkez satın 
alm:.ı komisyonuııa tevıii f'Jl ıtıeleri. 

M erkezde bir_ ~inanı~ tevsii iıış:ısı kapalı zarfla ve 18-ll-929 puartesi günü saat 
14 te ihalesı ıcra kılınmak üzre müııakaaaya kc:nulmuştur. Bu baptaki şartname 

, e resmi /?Örmek fste\'eıı lerin her gUrı kom·,_~onı!muza mHrııraatları ve miınııka!ayı:ı 
girmek isteyenlerin tem·n tlarmı hav teklitnaruelerini yevmi mezkürda • .\ııkarnda me;
kez catın alma komı!l\UllllllB teH.lı " cnı _ eri. 

ndanlığından: 
Cinsi Kilosu saat 
Şeker 7308 16 -11 - 929 cumartesi 14te aleni müna kasail 
Nuhut 2850 
Fasulye 4750 
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Cay 126 ,, 
Yaş sebze 20160 17 
Zeytun yağı 1600 
Zeytun danesi 2280 " 
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1 - Cinsleri yukarıda yazılı mevadı iaşe yanlarında gösterilen 
tarih ve saatlarda aleni ve kapalı zarfla mevkii münakasaya kon· 
muştur. 

11 - TC1lipler kumandanlık karargahında satm alma komi•· 
::onuna müracaatla şartnamesini görebilirler. 

111 - Münakasaya iştirak edecekler kanunu mahsusuna te~· 
fi1,a.n lazımgelen vesaik ile Kocaeli defterdarlığına yatırılmış olao 
teminatı muvakbte mal·btızlarınm mezkur tarihlerde komisyona 
teslim eylemeleri ilan olunur. 

2.K.O. satın alma 
komisyonundan. 

Susığırlıktak: kıtaat için 59554 kilo üç yıldız 78 Randımanlı Uıı 
kapalı zarf usulile: Balıkesirdeki kıtaat ihtiyacı için de 6000 kilo 
Tuz ve 60000 ki1

0 Meşe kömürü aieni münakasaya kon11!muştur. 
Taliplerin temır ah muvakkaleleri ile 16· 11-929 Cumartesi günü 
saat 15 te Balıkesirde askeri satın alma komisyonuna müracaatları. 

~ 

Balıkesir encümeni 
daimisinden: 

Pamukçu köyünde bedeli muhammini cem'an (18000) lira olan 
idarei hususiyeye ait maa müştemilat fabrika ve cıvarında tahmi"" 
nen yetmiş altı dönüm arazi ve dut bahçeleri ve fabrika etrafında 
bulunan dükkanın; oda, ahır ve mağazaları ve nergiz hududunda ba· 
kırlı değirmeni hali hazırıyle ve bedeli ihalesi birinci taksiti peşin 
ve mütebakisi üç senede ve üç taksitte verilmek üzereki cem'an dört 
taksitte verilmek şartile ve 17 Teşrinisani 929 tarihine müsadif Pazar 
günü saat onbeşte kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere yirmi gürJ 
müddele müzayedeye verilmiştir. Talip olanların dipozito makbuzu 
veya mektubunu müstashiben yevmi n1ezkiirde encümeni vilayete gel
meleri ve daha fazla şeraitini öğrenmek ısteyenlerin muhasebei husu
siye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

En1niyet sandığı müdürlüğünden: 
Çel ben Nam er Ef. nin 13970 ikraz numaralı deyn senedi mU" 

cibince Emniyet Sandığından istikraz eylediği meblağ mukabilind~ 
sandık namına merhun bulunan OrtaKöyde Taşmerdiven ve Şekerci 
oğlu sokağında eski 25,27,18 ve 25.27,14 ::ıumaralı ve 150 arştd 
arsa üzerine mebni bir kattan ibaret 735 arşın bahçe ve müşte
milatı saireyi havi bir mağazanın tamamı vadesi hibımında borcuıı 
verilmemesinden do1a1ı satılığa çıkarılarak 800 iira ile müşterisi 
namına kat'i kararı çekilmiş iken bu kere yüzde on zam ile baŞ' 
ka bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 880 liraya iblağ eyle
miş olması cihetile mezk.fir mağazanın 30-10-929 tarihine müsadif 
önümüzdeki Çarşamba günü tekrar son müzayedesinin icrası 'le 
muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanların meı· 
kur günde nihayet saat on beşe kadar sandık idaresinde haııt 
bulunmaları lüzumu ilan olunur. 
--~~~~------~------~~----~----~------~---------" 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Vasfiye H. ile Ahmet ağanın 15252 ikraz numaralı deyn s.~ 

nedi mucibince Emniyet Sandığından istikraz eyledikleri meblaı 
mukabilinde sandık namına merhun bulunan Anadoluhisarınd7 
Göksu mahallesinde eski Göksu yeni Kuyu sokağında eski 
mükerrer ve yeni 44 numaralı ve 92 arşm arsa üzerine mebni bit 
buçuk kattan ibaret üç oda ve bir sandık odası, iki sofa, bir mut" 
fak 575 Rrşın bahçe ve müştemilatı saireyi havi bir hanenin taıD8"" 
mı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayı satılığa çık8' 
rılarak 200 lira bedel ile müşterisi namına kat'i kararı çekilaıif 
iken bu kerrc yüzde on zam ile ba~ka bir müşteri çılıcarak müı•· 
yede bedelini 220 liraya iblağ ~yle~iş olması cihetile meı~u; 
hanenin 30-10-929 tarihine müsadıf onümüzdeki ÇarşRmba guıı 
tekrat' son müıayedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer 
bulunduğundan talip olanların mezkur günde niha:ıet saat on beşe 
kadar sandık idart:sinde hazır hulunmaidrı lüzucu ilan olunu::__.... 

İki liraya yiiziyle k.uş tüvü yastık 
Istanbulda Çakmakçılarda Ç'!şme sokağ'ınd;k; kl!f tüytı fabrika• 

sında kuştüyleri kiiosu 125 kuruştcn baıiar. Ku.ş tiiyü kumaşı ~azr 
yastık, şilte, yorgan yağlı boya salo;\ ).ııst:k)a:; p~k ucuz ~ıat 11 

satılıktır. Galat asa •ay sergiıind e tEıı.l:dirlıer~ naz har ohm fab• ıkayı 
bir kerre .zivP. ,.,.t kafidir. Telefon lstırnoui 3027. _,,,,. 

Türkiye iş Bankasından: .. 
Gümhuriyet bayramına müsadif 29 Teşrinievvel 929 salı günU 

Bankamız kap it bu1una-::aktır. .... ·-~ 
Mes'ul miidiir: Esat MEhmut 
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Bizde de cenazeler pek 
yakında ıakılabılecek 

Okuyycu 
:Ne eliyor? 
ciirıle yl:n.! M Daladier Ters işler .. 

Memleketteki Sihhat işlerimiz tasnif 
'.edilerek bir kanun altına alınacak. 

(B. sötuau okwyuculana • alatacaAı 
cloıder, mcıedelcr •etredilir. Menillyet 
ı- ııalıiplerfne aittir. 

Harp malftlleri ne 
istiyorlar? 

Yeni Başvekil fırkası.nın rey ve mü
taleasını sorduktan sonra cevap verecek 

--
ışın, b ıram buram kar 

yağarken, Filuryaya gidip de
nize girer misiniz? Tabii ha· 
yır .• Girerseniz deli dPrler 1 

~ ~•tlmb:de ııldıat iflerinhı 1 
~QQ İlbna ahDmamaı11 •e bu iş
deıaı ~ her zümreaia, gerek 
fll'letbı al7~d bilayeılne derecei 
~' . geNlue umumi ııhhd ile 
~ allkuut111 ıiddetine nazaran 

her yerde lbmal edfmit ve bunun 
kadın, çocuk ve hatta kahir bir s6-
rü ıay erbabını• hayalı ve sıhhab 
pahasına üç be' kurut kannç pe
şinde koşan bir takııa adamlann 
eliade birw esir ~bi i.tfmal edil
nıişlerdir . Memleketimizin &anayi 
hayatlnda buna dair her a-ün birçok 
misaller bulunabilir • Çalışan kol 
olmak itibarile her halde daha iyi 
bir nasibe malik olmaeı lazım gelen 
bu zavallı insanların sıhhatini, haya
tını, istikbalini korumak devlet 
için en mühim bir vazifedir. • 

Har.tt aınlıllleri cemiyetinin, ni-

zamname mucıbince,mutat içtimala

naı aktcdememekte oldup ve ma
IQlleria vaı:iyeüerile meıgul olan

lar hnkkmda 250 malQI tarafından 

Parla, 25 ( A.A] - Relaieüalıur 
M. Dou•ergue, radikal ııosyallst 
fırkası reisi M. Daladler yi yeni ka· 
bineyf tetkUe memur etmitür• M. 
DalacHer koagre aı:asımn fikrini al
mak <izre Rems'e dönmüştür. Ce
vabını yarın verecektir. Akşam ga
zeteleri sosyalistlerin hilkümete iş
tiraki me elesinden bahseylemekte
dir. M. Blumun bugün çıkan Po
puler gazetesinde intişar edea bir 
makalesinde şu fıkraya dikkat cel
bedilmektedir: 

protokoluna sadıl.t ka?dıklan, Av
rupa ıulhur.ıun lagiltere ile doa
tane bir anlaşma ve Fransa ile 
Almanya arasında bir mukarenet 
h.ul etmek suretile temiai lazım 
geldiği teyit edilmekte •e radtkal
lerln harpten miru kalan mesele
lerin tasfiyuine Lahey iülaflarıaı 
ve Y oung pJAnını esas tut.arak de
vam etmek hususundaki azim veka
rarlan tekrar olunmaktadır. 

Yazm, ağustos sıcağında 
evinizde soba } kar mısınız ? 
Tabii hayır.. Yakarsanız deli 
derler! 

Yani demek istiyorum ki, 
herşcyin bir mevsimi vardır. 
Hattat, eski takvimler bu me· 
vsimlcri yazardı : k"' •}'Ti laCJdimlere rapb zaru. et 

k~~t takdir eyleyen lıö
::.~ a-çea ıeoe bir umumi hıf
~ bwe•u llyihası hazırlıya
h-a. l!lecliee takdlm eylemişti. Mec-
~ Sthhat we içtimai Muavetet 
ta eninde ~etklk ve tadilata ~t
t:-..ıı bu liyiha bu sene diter bau 
10 e1iızıenlerde de tetkik edildikten 
t llra heyeti umllmiyenin nazan 
•-.tbiıae arzedilecektir. 

Cen.a .ıc ihrak fınrılan 
tn ~hennniyetli fuıllan ihtiva ed
\>atı u fa fihada mezarlıklara, em
btr 11 

• ni ihraç ve nakline dair de 
kısım mevcuttur. 

lld Medeni şehirlerin hemen hepsilt.: tesis edilmit olan cenaze ihra
•ti,j • mahsus fınnlar pek yakın bir 
biri e tnemJeketfmizde de buı fe· 
ÇoJt trde tesiı edilmesi melhuz ve 
g, llluhtemcl bulunmasına mebni 
-.. rek bu fırınlara ve gerekse cen-
-«t 'h • 
\, 1 raltına dair bazı ahkam bu 

ll\lıın ilave edilmiştir. 
Fazla çoculdu aileler 

ltq l(anundaki bir maddeye göre 
h llnun mer'iyete \•azı'ndan sonra 
tth 

darı ayat çocuğu alb veyn altı-
dt\>} fa:Jaya baliğ olan krdmlara 
ille .etçe mükafatı nal diye vcril
lll 11 içın her sene S·hhat ve içti
b at Muavenet Veka eti bütçesine 
'•r f 
tdc f"" mahsus açılncakhr. Arzu 
ihd 11 ere na ti nıuk. fat yenne 
eek~s edilecek bir m • 1) ıı verile -
b •ır. I< nunun ne. rinden evvel 
erh • kad '2} at çocuğu ~Hı) n b.:ıfiğ olan 

biJ •nl""ı da ınukii.fattnn istifade ede
oı tceklcr. Nufusu on bındea fazla 
't:o&.n rn, hallerde belediyeler bir süt 
te;,u~ mu:n: enet ve müşavere evi 
<fe~s . 1 ·I .crcJir. 1 iı u:; '1 kırk bin-
llıe b. ' 1 .. n n:nlıa Ierae bunlara 
tc/ ,tı ' üzere bir üt clamla&ı 
ofaısı v~ .ı u u l ü:ı: binden f<ızJa 
1i 11 mal a lerde bu müesseseler ih
rl"ca gore teı:yit olun .. buecektir. 
ı~1kanunla. bütun s ıı'at ruüesse11e
ltil~ ına en işlerinde lıer yaşta 
•rl larI. en iki }aş ile on alh yaş 
it 11nda bulunan erkek çocukların 
tı.r ~e •aut yirmi ikiden sonra çalış-

ı ll1aları menedılmektedir. 
Mühim bir madde. 

lil On sekiz yaşından aşağı çocuk
ıı~a\ kahvehane, gazino, canbazha
dil Ve lokantalarda İE:tihdamların-
~~ büyük bir mRhzuru sıhhi ve 
>•J!1ai ;sörülmcdiğinden bu gibilerin 
lı\"1 •ı bar, kab?ra, dans salol!larile 
~ attııarda i.utıhdam:na manı ola-
~u •~kilde kanunn ahkam ilive 
~t ~1ttir. Bütün amele için gece 
a~~tlerile v~raltında icruı lazım 
\~ ~ işler {24) saP.tte sekkiı saat-
~la devam edemiyecektir. 
~ )'!hanın yedinci faslı işçiler 
~"lıhhasına milte lil:: mevaddı 
Q-tı.' etmektedir. Huküm tin es-
&.. tlıucibe liylhasıada bu fasıl 

~· ezcOmle deniyorki: 
&~de maaleaef 'imdiye kadar 

~ha •I• dalma ve 

Yedinci faslı ihtiva eden madde-
ler t:u noktai nazardan tertip edil
miştir. Bunla ikbsndi ciheti bilil
tizam hariçte bırakılmıştır. İşçilerin 
bu yüzden nail olmalar liz.ım gelen 
haklar a•t oldu~u vekaletçe tanzim 
edilmekte olan iş kanununa bm:
kılmı;tır. 

Sı.hlıat Şurası 
Bu kanuna göre biı· yfiksek s b

hat furieı tqkil edilecktlr. Bu )Ü· 

kaek sıhhat urb1 Sıhhat Veka
letince kendisine tevdi edilecek 
yüksek sıh t ve içtimai mes'eleler 
hakkınde rey ve müta!aasmı beyan 
ve sıhhat ve içtimai hizmet ve 
muavenetlere ait kanue, nizamna
me ve talimatnameleri birinci de-
recede tetkik edilecektir. 

Şuranın dohuz a:r.uı olacak ve 
bu ezalar Sıhhiye Vekili ten.fmdcın 
memlekette ilim ve irf nn cser!eri 
veya sıhhi hizmetleri ile merufiyet 
ke petmiş zevat aras:ndnn iııtihnp 
ve Reisicümhurun tasdikile tayin 
olunacaktır. 

Diğer mücadrıleler 
Kanunda Vilayet hu u•i idare

leri ve Belediyelerin vazifeleri, sari 
ve salgın hnatelıklarla mücadelt 
v~rem ve trahom ile müeade!~, 
umumi kııdmlar hakkır.dn ahkam 
mevcut olduğu gibi, muhacerete ait 
sıhhi işler gemiler, demiryollan ve 
smre tııl"mat vasıtalan sıhhi işleri 

ço uk hıfaıssıhhası, yenilecek ve içe
cel.. şeylerle kullanılacak bazı mad
dcJer He maden sulan ve kaplıcalar, 
mezarlıklar ve ölülerin defni ile 
meskenler hakkında fasıllar vardır. 

Bundan başka kanun sıhhi ista· 
tistiklere ehemmiyet vermekte ve 
vatanımızın aıhbi vaziyeti, •ulıırı, 
iklimi, tabiatı, arazisi, hastalıkların 
içtimai noksanları ve sairesi hak
kında esaslı malOme.ta destre. ol
mak ve bunu neşredebilmek için 
bazı ahkim vazetmektedir. Bun<!an 
başka layihanın tertibi e•nasında 
ceza hükümlerinin türk ceza kanu-
nu ile daima uygun olması dü,ü. 
nülmüş ve pek zarureti olmadıkça 
ve ceza kanununda mukabil hü
kümler mevcut oldukça yeniden 
yeniye ceza hükümleri vasfından 
içtinap olunmuştur. 

Kanunun ehemmiyetine ve tat
bikile bütfin devlet kanunları111n 
alakadar olmasına blnaen bu kanu
nun tatbikine icra Vekllleri Heye-
tinin memur edilm•ıi zaruri adde
dilmiştir. 

CA! 
Yazan : Kemalettin Şükrü 

,~ .. "ettin, puaaı çahndıktan deki Nurettine bin akça vereyim. 
~---• ~ne ihtiyaç içine dfi~tü. Ça- Diye nezretti. Bihikmeti Hüda 
' J>•r-.ı f(Syle böyle bin akça fırbaa geçti, gemi batmaktan, yol-
~ dı. Hiç kimseye derdini aç- cular da boğulmaktan kurtuldular. 
~. • Gene alay ederler diye kork- Tüccar Konyaya gelir gelpıez 

doğru medreseye koftu. 
'l"i ~l'ttk Allahtan ba,ka yalvaracak Nasrattin Hocayı buldu: 
d~ •ltnaoııftı. Gece gündüz •ec· - Hoca, dedi, yolda fırbnaya 
't~)':adtıp beı vakit namazda yal- tutuldum. Nezrettin,ve kurtulurıam 

r u: ıana bln akça verm~tı ahdettim. 
hiii;: \' arahbi ... Sen benim hllimi fşte ahdimi tutuyoruna. Al sana bln 

~:au.. Nereden oluraa olıun akçe! b 
tt1it. Çalıuan bu paramı bana iade Hoca ise, bir haftadan eri ça-

lınan parası arkasında ma!em tut-

'!, ~t.rip bir te11adüf neticesi Kon- makla meşpl olduğu lçın bliyle 
t'tt LiCtCarlatından birf berayl tİCa- birdenbire relen, tam da kendi kay-
~ Q rn 1 bettiti paraya mukab~ bir~ parayı 

llın enı ekete git:misti ve Ho- g&ünce hemen iki elınl gok yüzü-
)~ll l.ar.~ ı çalındığı sı;ada Kon- ne kaldırdı. 

'\> <>nuyordu kik 
1ı 1 ol • - Allahım, dedi, ıen ha ' aten 

!'tı11 u denizdi. Bindiği gemi çok büyükıün veyahut bu adam 
lto!'ıc:;a tut~ldu. Herkes ölüm pek kurnazdır. Bir adama bin akça 
~ .. 1,. lJ batmak tehlı"kesı" içinde d t 
"' "'" veraem benim paramı geri ia e e • l'il(ı 4"t~ düştüler. Bu meyanda Kon- mek irin bu derece aari>- ve do-
ıı· Ucca d T • ,, 1l·a~ r a bir teraftan Allaha lambaçlı yol dütüneme;ı. Bizim pa-

- e:erken diğer taraftan : rayı nerede babrdın nereden çıkar-
~tt k &er bu fırbnadan aağ ıeli- dın? lnaan olana ıenin bu mucizen 

"ttuı urıam Konya m dreıeıin- kafi. 

vilayete bir istida ile müracaat 
edildiğini yazm•şbnız. 

Maluller bu iıı:tldalarıada en çok 
cemiyetin nizamnamesine mugayir 

olarak, senelik :kongreyi aktedme
mesinden şikayet etmişlerdir. Fılh-

akika cemiyetin nlzamnaraeai her 
sene kongrenin tetrinievcl ayı içi

nde içtimaını amir bulunmaktadır 
ve cemiyet te bu aarahate istinaden 
senelik kongreyi aktetmek üzere 
taşradan murahhas davet ettiği halde 

hala kongreyi nktetmemcktedir. 

lstirhanılarının bir an evvel in
tacı içil dün vilayete müracal\tta 
bulunan mnlUller diyorlar ki : 

- "Evvcl~mirde nizamname 
nıucibince ~imdi hali infisahta ol-

ma.ı lizım gelen cemiyet, soa bir 
sene zarfında m IOllerc ltarşı yapma-

ğa mecbur olduğu vazifeyi yapma
nu~hr.MalQUeriıı h"çbir ihtiyacını, biç 

bir d rdini nazaı ı diH ate clmamış
!u. Btl ".is nıalüllc.in hakfor mı 1 e{-

metmişt ı. Sor a nl.ırda cemiye
te uf ak efek bt'..zı teberriHer olmuş
tu. 1 lfı1lerin bu tc'ıcrrülcrden mü-

ı:ıtefit ed"lrr.c.;,i icap ederken, hu 
da yapılmamı'lhr. 

Sonra cem~yetin nizamnamesi 
kongrenin her teşrlnievelde akte
ll lıner .. ui amir olduğu halde her ne 

cebcphm cemiyet heyeti idare&i bu
nu da y.apmı mıEtir. Ojğer taraftan 

kongre çin dı v t edilen taljra ınu

rahasları da oteUerde vakitlarin: ge
çirmekle ve kongrenin ektını bek
Jemekted"rlcr. 

B' ndan b~Qhı ceıniyet tombala 
terl:ip ettt, 'b lu v,.rdi. Bur .. Iaraac 
alınan paralarla malUilerin ihtiya-

cah teh\ in edfü:cekti. Fakat nerede? 
Cemiyet heyeti idareı.;i ancak b 

puayı kcı di memurları arasında 
taksim etmekle iktifa etti. 

İşte bn huiiu:sat hakkında gö
rlltmek üzere bi:r. maluller ara
mızda bir içtima yaptık. 

Ge ... iyctin {eshedilmeıl için 250 
imzalı bir takrır hazırladık. Ayrıca 

bu hur.us hakkında vilayete verdi

ğimiz isUd... dn polis müdüriyetine 
\'erilınişUr. 

Y npılıın tahkikat neticesinde 
maruzatımıı temamile tahakkuk 
etmiştir. 

Diğer taraftan ce'.lliyet idare 
heyeti, kAtibi umuminin rahauız-

lığı yü:ıünden toplanamadıklannı 
ıöylemektedirler. 

1 darehanemi ze gelen 
bir ];aç malıU 

Kalbi temiz olan Hocaya g<Jril
lüyorki Allah da yardım ediyordu. 

Buı:ıu kendi de anladı. 
- Benim her huıı:uııta yardım

cım Al!ahbr. Cenabı hak daima be-
nim imdadıma geliyor. Şu halde 
ben Rabbla ıe.gltl kuluyum. Böyle 
ohacada ermlf, evliya olaauı 1ayı
lınm. 

Bunun b~yle oldutuna keadl de 
kanaat getirdi ve -J'lcese ulu 
orta evlirahfındaa d.. Vtlnnata 
b&fladı 

Bir j'Ün bir meeHcte yine bu 
zemin üzerine ıör. ıeçiyOI', halkın 
bir kıımı evHyalau inanırken di
ger bir kıamı iakar ediyordu. 

Hoca aureta kıaclı. inkar eden
leri l&eactisile •lar P.cllyoriar aaadı. 

- Nutl iok&r ediyorauaux. de
di, itte ben karftnuıdayım, size ev
liya oldutumu -8yl0yorum, daha 
inanmıyOI' lllUIUDUI. ? 

- Sen nll1a mısın ? 

"Son defa toplanan kongrede 
verilen kararlar bu meseleyi menfi 
bir surette halletmiştir. Eakat, sul
hu yeniden tanzim malu;adına m '1s
tenit bir programa istinat edecek 
radikal bir hükumet parlamentoda
ki grupumuzun mu:z:aheretinden 
emin olabilir." Halbuki dün Rems 
kongresinde mnşerik fırkalar:ın ayni 
rnesuliyetleri deruhte etmeleri ada
let icababndan olduğunu söylediği 
zaman bütün szıı tarafından alkıt
Ja.nmı br. Diğer taraftan dün Reims 
lcflnf[l'"l!inde kabul edilen bir karar 
suret ua radikallerin sol cenahtan 
yardım recek bir hükumet 
kombinczonuna herhangi bir ıuretle 
iştirak 'eya müza:.\ıerettc bulunmayı 
lcabul etmiyecek eri beyan olun 
UJaktadır. 

Binaenaleyh, v ziyetteki mula
kıyet temamıle devam etmektedir. 
Tcmps gantcsi M. Poincareyi ik
tidar mevltiindc tutmu olan ekse
seriycttcn b~şkn mclıi rett hiç bir 
ekseriyetin mümkün ve devamlı 
olnınıyacngını yazıyor. M. Bon Cour, 
socyal" t fırkasının bir lçtimaında 
bu fırlsaya rndikallcre yardım et
mesini tavsiye etmiştir. 

l(on~~ede ıniizak(:ıre 
Paris, 25 [ A. A ] -- Rems te 

açılan radikal kongresi milzakera
bna geçe ce!rıesinde de devam et
miştir. U. Herriot, aöylediğl bir 
nutukta Avrııpa milletleri arastada 
bir ittihat vücude rrctiriJmesinden 
bahselmls ve böyle bJr birlifin 
sulhun teeHÜsünc yard m ..:dece 
ğini ili ve e3ılom • ştir. Bur,dan son

ra teklif dilen bir karar sureti 
müttefikan kabul edilıniştir. Bu 
karar 1ıuretinde radikallerin akvam 
cemiyetine ve 1924 tarihli Cenevre 

1.,eklif kabul edildi 
Remis, 26 [A.A.J - Radikal 

sosyalist grupu, kabine teşkili hak
kında kendisine vaki olan te\Uifi 
kabule karar vermi tir. Grup, sos
yalistlere hükumete iştirak teklifin
de bulunacaktır. Sosyalistler menfi 
cevap nrdlkleri takdirde M. Dela
dier nin sırf radikallerden mürek
kep bir kabine teşkil edeceti un
olunuyor. 

Avrupa ittihadı 
Pariı, 29 [A.A.] - Reimı kon

grecinde Avrupa ittihadı fikrine te
mas eden M. Herriot, bç tasavvurun 
hak!kntleşmesi temamile mümkün 
olduğunu beyan etmiş, bir lngiliz 
hakimiyyet ve tefevvuku fikrini 
bertaraf etmek lazım geldiğini esaı 
olarak abul ettikten sonra, böyle 
bir ittıhadın akvam C"'miyettni mu
vaffokiyeuizliğ{" uğratacağı yolunda 
serdedilen itirazların doğru olma
dığını kaydeyl mlştir. 

Daladier dönüyor 
Paris, 25 [A.AJ - M. Daladier, 

yann .. oh Parise dönecektir. Mu
mai k Reims e gitmckden evci 
~ • Br a d ile uzun uzadıya görüş

müştür. Meclis koridorlannda riva
yet edildiğine gör,., M. Daladier, 
ileride mü:ı:nheretlni temin edebi
lip edeıniyeceğini M. Briand'an aor
muıtur. Sabık başvekil cevabını te
hir etmiştir • M. Daladier nin ilk 
evvel sosyaliatlerin iştirakini temine 
çalışacağı muhakkak gibi görünü
yor. F1akat eoayall .. tlerin red cevabı 
verecekleri muhtemel addolunuyor. 
So&yafütlerin bükQmete iştirakteD 
imtinaı sol cenaha istinat edecek 
bir kabineye yardım etaıiyecekleri 
manasını tazammun etmez. Şu ka
dar ki muzahe • iyasetinln, ıaaya-
fist meb'uaların ekıerlyeti tarafından 
kabul edllmemeıi muhtemeldir. 

!K©ınıyee.ıa 

Adliye vekili 
1 spaauıysı<dl& 

Eakiıehir, 24 11 gecikmiftir ,, 
[A.A] - A41Hye vekili Mahmut E,a. 
at bey buraya gehni~, temyiz kal
emleri iff~ mahakimi teftlf eylemit
tir. Vekil y, Temyiz reisinin ver
miş oldutu bir :dyafette bulunduk
tan sonra Koayay!l hareket etmif
tlr. 

Devlet istatistiği yıllığı 

\' alanstaki muhakeme 
Paria 26 (A.A.] - Journal i'aze

tesini:ı V alanıton i•tihbanna gare 
M. Sanebez Guerra ile diter 22 
maznunun dila divanı harpte muha
kemeleri yapıl ıştır. Müddel umumi 
M.Guerra hakkında 6, üç topou 
kumandanı hakkında 3 ve Guerra 
nın ogl hakkında iki sene h•pN 
ecza•ı talep etmiştir. 

Arıır\1 errı kad• 

' 

Ağaç budama meveimi, atı 
mev imi, h rmon me\·simi .. 

Her işin kendine mnbsua 
bir mevsimi olduğu gibi, ta· 
miratın, ln aatın da bir mev· 
simi vardır. Af es eli: Kışın ev 
y pt ıldığını, bahçe tandm 
ettil'ildiğini ben hiç görme
dim. Fakat, hB)Tetle gôrilyo
rum ki, buzı resmi Te gayrı 
reemi müesseselerin bu baalt 
hakikatten de haberleri yok. 

Şirketi Hayriye, Beyle~beyi 
is ele ini geçen sene kar ya
ğarken inşa etmi§ti. 

Anadoluhisarı b~lediyesi de, 
Beylerbeyi kaldırımlarını '°. 
nbaharın bu yağmurlu gtln· 
!erinde tamire ha~ladı. 

Geçen yıl, Boğazdan kopa 
karayel fırtınaaı, açıkta bet· 
Hyen kaç kişiyi yatağa serdi 
hi miyorunı. Her halde ateıler 
içinde giinlerce sayıkbyaa 
yalnız ben değildim! 

Bu yıl, göl haline gelen ça· 
morlu çukurlara kaç son v• 
pur yolcusu saplanacak ... Oao 
da bilmiyorum. Fakat, kafes 
arkasından duydnğum yorg• 
un küfftrler, hu adedin bayi~ 
yüksek olacağını gösteriyor l 

Şehir yapma81nı bilmeyts, 
cadde yapmasını bilmeyi-, 
meydan yapmasını bilmeyiz •• 
Eh,, ayıp de il, bunmto ifme. 
tecrabeyc, vukufa m~ f& 
yler. Eak t., ne garipalr ki, 
inşllılt, tamirat me•Rimhd • 
bilmiyoruz. Halbuki, hWllill 
için, çok değil, Gadece §il ... 

basması saatli takvime l.Mk· 
mak kafidir ! Yusuf Ziya 
Surlyecte 
' 

Suriyede bir kongre 
Amaa, 2.S [A., A.J - g.ıiJ• 

milllyetçf rGeea uaarr.da fttta. ka
rar verllmit olan fe.kalHe kı ... 
bugün aÇtl-.tar. Bu ko.ftaıu, 
Suriy • ,~,. mWS 1M1ikW 
~azardan tetkiki m•kHdılle ...._ 

Atraf tarafmdaa dwet ectilaaif*. 
Kongrede., Swipe, ...... ~ 

tin Ye Ma.v • .,ı Ş.ria .-.ılalaulan 
huır bula11111aıtur. 

Ankara, 26 - Devlet iıt:atl•tik 
yıllığını baıtwmak üxere ınild8' 
muavinlerinden Selim Sabit B. lı-
taabula ajtti. _ M. 1\lacDonald d&ıüyor Slrbnstanda 

oynamak, yapraQ'Jnı bile kımıldat
madı. Hoca bir daha seslendi. 

- CeJseae be ya mübarek. 
ÜçOncü hltapt:ıta da yine kımılda 

mayınca Hoca küs küs cübbui11ıha 
etetfal arkaııaa t oplaJlp acaca do
tru yOrödQ. 

~rdular: 
-~ 8aııi evliyalıktaa dem .un

y~r, •A'•cı aya11na i'etlrecetini sa
IUyorduıa? 

Ce,.ap verdi : 
- Bizim gibi nllya tayfaaında 

göaaJ. ktbtt olma. S.t..z mbiniz 
dat Y6ra•ezH aptal yGrilr derler. 

Bu cevabin iç.inde saklı ve ba
tıl itikatları k8küııden eerheden 
nükteli, iıtlbaa&. hakikat Da&ıl bakar 
olunur? Batka bir güa .. .,.... bir 
ye~ tt.ı.., )'iM ...u,..Lta ı.tikal 
et-;ıtı· 

Kebek, 25 [A.A] - M. Mae Do
nald,lngilk?reye d&mek üz.e Em
preo of caaada vapunına blaeeetı 
sırada Canadablara hitaben irat 
ettiği bir .eda bltabuhıde gelecek 
ziyaretiade dalwa llenpe gttmek m
yetı.chı ~aclaa b ' ıotmft ve 
bir weYi akvam cemiyeti matdy.eti
nde olan ldl~matı mitttııdaide icla
resiol takdirle y chylemlş ,.. bta 
idarenin dM....ılwnua llwlemeaine 

yardım eyleditiai •6Plmiftıir • 
Bu •&ıe.l söylemeden bir • 9"Yel 
Canadahtu ld0b4acle hM ettftl 
bir nutukta M.M.. Doaald, 1esrtıta-
1:e ile Amerlb .,.....da INr- ittifak 
akti lçla on.da bi' bir tetebbilı 
menut olmMhtu" aöyledikten ıon
ra demifdr Wı boadaa soara y31a
yacaflm HHW plGaç hayaller 
pq;nde k.oflll•I• ..,.af edllemlye
cek kaclw laraıedfdir • 

-.oc.-----------=-==-====-==ıo-..-........, 

Geçirilen suil.t 
Bet,r-. 24 (A.AI - ~11 dMk 

ya hfikumtıti. ftal,ıaa udi ....... 
auikaaten JuartıllbaM-4aa doll.pı 
ltalyar teblıtk •mftdr· 

nngııtere -
Dominyonlarda kıralhk 

Londra 25 IA.AJ - Cem&lııl A,. 
frllu fstuyonuada bir nu&.k .ay. 
lieJD M. Tielmea, hütoa fncftb do
mla1onlannın birer lar.ı111et. ~ 
ve her birine lngifü: h&neclaıaadu 
birer kıral iutihabı fikrini Ql'ta7a 
atmıttır. 

Asya sularında gemiciler 
Cenevre, 25 [A.A J - o.ek it-

- Elbet ya dhlr. Ha~ apc., 
bangı taıı fÖyle bir itaretle Ç&· 

tırHm derhal yerinden çıkıp ya
nıma gelir. 

llZlruadan hlri imadfshain er
d!~ni ve her 1rcce bpkı peysambu 
ııbı r;ak yüzQne çıkarak dolattıttım 
ltÖ) layordu • 

Bu adamın safaatalannı blrarild
det dinleyen Hoca aehayet daya
namadı. 

şey ohır, ,Oa6mde chıditfn gibi Iı.a
fif ve tilylü bir temaa hissederim. 

Hoca giWiınsedi v..e: 
- T .. em dedi. itte ıen dör

dlaoü '-t gakte gezvkea yil:dhı
de biuettlyfn o tO)'lü neane betin. 
el katta ~ola.şan benim eşeğimin 
kuyrutu ıdi. 

çlleri konferansı Afif• auiemtd• 

çalıtan gemicilerin meai f8rtMn 
ve \lcretf eri hakktacla teMdlut Y .. 
pılmuına dair Çta Ye lftatll antıele 
nuırahbaılan tarahadea verilea ka
rar ıureti Jiflha .. nı 18 reye &.rşı 
48 rey ile kabul etmiftir. Çin am-

- Ôyle lae fU kartıdaki Pelit 
atacını çağır da yanına gelıln giS. 
relim. 

Bu teklif k•'f'sında Hoca bir 
tavrı mahıus takındı. 

YQkı;ek ıeıle: 

- Gel ya mObarek!.. D1ye ba
ğırdı. Tablt, ag-nç değıl yerind n 

d
- S.a. dedi kaçıncı kat glke 

ka ar çıktıa. 
- Dördüncü kata kadar. 
- Hiç ara ura yO&One yu_,_ 

ye tüylü bir şey llltlr mi idi ? 
Geveze ve atak adam ıualia 

hedefini anlamadıjl için hemen ce
vap verdi. 

- Evet hatırlıyorum, böyle bir 

Bu cevapta mündemiç çok ince 
ve çok kuvvetli btihı:a ise kolay 
anlaşılır. 

(Bit. edi) 
1 

ele murahhası tar.fandan tekilf ed
ilen ve ecnebi gemicilerin İştirak 

h kkmda d i bulunan karar ıuretJ 
rcddedilm flir. 



:::."\-~":..t.:: ... 

Her gün 

~ bir hikaye 
o: - - ..... :'\::; :;.. .. - ,,....., 

Jorj Moran Opera balosunda t e 
aadüf ettiği güzel bir kadına fena 
halde abayı yakmı§~ı. 

Jüliyet aşıkının hislerine tema
men iştirak eder gibi görünüyordu. 

Bittabi bu münasebet Jorjuo ba
•ındak geçen ilk macera değildi. 

Şimdiye kadar a~k yolunda çok 
düşmüş kalkmış, sevdigi kadar da 
ıevilmiştir. Fakat artık kırkını geç
tiği için bundan böyle aşk perendc
bazhklarına nihayet vermc::e b:Ie 
herhalde bunları tahdit etmek lü
zumunu hissediyordu. 

Çüııkü eıınsen kendisi tahdit et
mese omlar kendilikle:rinden tahdit 
ediliyordu, 

işte Jorju biraz bu nokta dü
şündürüyordu. Jüii} et pek genç ve 
nefis bir kadın olduğu halde aşı
kına karşı fnzla bir alaka gösteri
yordu. Acaba jül:yet bu hissinde 
samimi miydi. Yoksa kendine iyi 
bir irat temini için komedi mi oy
nuyorbu? 

Jorj Moran bunu anlamak için 
kendine Borsada hava oyunu oynar 
ir adam ıüıü verdi ve bir gün 

ıevgiJ isine pek mühim bir para 
kaybettiğini söyledi. 

Jüliyet vaziyetini hiç değiştir
medi, bilakis aşıkını teselli etti. 

Bunun üzerine samimi olarak 
ısevildi~ine knni olan Jorj bundan 
mütevellit sevincini aziz dostu Se-

lutin Miaeldco saklamağa lüzum 
(Örmedi. 

Fakat doıtu herşeyden fÜphe 
eden, hiç birteye inanmıyan bir 
damdı. Jorja: 

- Azizim, dedi, bu yaptığın 
tecrilbe hiç blrşey Hede etmez. Jüli
yct aenin ç lışarak para ka-ıandı
tını biliyor. Atkııun hakiki kıyme
tini anlamak için başka bir tecrübe 
yap. Meaell işinden çıkarıldığını 

ıöyle, başka bir İf bulamadığından 
babıet ••• Sonra Jüliyete çahaıp para 
kazanmaaını teklif et. "Başka türlü 
ııeçlnemeyiz. " de... tayet ona da 
ı<peki,. derse, eni cidden ıcvdiğ"in
den ancak ozaman emin olabilirsin! 

Moran bu teklifi şiddetle reci
detti: 

- Deli misin yahu? dedi. insan 
aevdiği kadına karşı "Çalış ta be
ni beıleln diye bilir mi? 

- Ohalde bal}ka bir9ey yap. 
Jilliyete bir yerden para çaldığıni 
ıöyle... " Ne yapayım? Seni baş
ka tfirlü istediğim gibi yaşata
mıyacaktım... Fakat ne yapayım, 
yakalandım, mahkemeye verildim, 
ya.kında bapsolcağım •.• de. Şayet 
Jüliyet ıcndeo yüz: çevirmez, sana: 

( T.A ~~ =) 
Bir adam Y ozgatta 

1 kadın ve 
2 erkek öldürdü' 

Yozgat, 25 [Hususi) 
~almanlı nahiyesinin Bacılı ko

yünde çok feci bir cinayet oldu. 
Bat ılı köyünden Çakır oğlu 

Mehmet ağanın oğlu İsmail bir 
sene evveJ Etem çavuşun karısı 
Fatmaya filişeni icrasile Etem ça· 
vuşu ağır bir hakaret altında bı
rakmıştı. 

Bundan müte'essir ve muğber 
olan Etem cavuş kendisine ait bir 
tar1ayı hasmı l smail ile pederi 
Çakır oğlu Mehmet ağa ve di~cr 
oğlu İsa tarafından cebren müda
hale \'e sürmeye başhıdıklarını gö-
rünce müdahalelerini menetmek 
i&temiş, fakat izzeti nefsini hırpa. 
layan bir yığın hakaret hücumu 
kar-.:ısında kalınca fıilahını cekip 
Çnkır oğlu Mehmet ağayı, oğlu 
Layı ve kendi karısı Fatmayı öl· 
dürmüş, asıl hasmı olan l smaili 
de bo\ n undan yaraladık tan .. onra 
.t'C lıire. cre}erck silahı i}e ınüddeı 
- o 

" Ne de ol an senden ayrılmam! ,, 
derse biJ ki seni candan ıeviyorJ 

jorj bu hileyi de pek muvafık 
bulmadı. Fakat neticede arkada4ınm 
i1ran üzerine sevgilisine öyle bir 
oyun oynayacağını vadetti. 

O akşnm eve gittiği zaman ce
binden yüz bin frank çıkanp masa
nın üzerine koydu. 

Jüliyet bu kadar para karşıaında 
şaşınp sordu: 

- Ayol bu ne? Bu kadar parayı 
nereden buldun? 

Jorj Moran mahzun bir tanrla: 
- Hiç sorma dedi:aeni isted iğm 

gibi geçindirecek kadar param yok
tu. Bu parayı patronumun kasaıın
dan çalmağa mecbur oldum. Şimdi 
yakalanmadan kaçmak lazım ••• Yok
sa fena ... 

Jüliyetin yüzü sapsan olmuştu. 
Elleri ile bir müddet başını tuttu. 
Jorj sevgilisinin vereceği cevabı 

sabırsızhlda bekliyordu. 

- Ne yapalım, dedi, ilteraen 
kaçanz. Nereye lazımsa gideriz. 
Sonra senin muvafık göreceğin zıı
.man evleniriz ..• 

Jorj sevincinden çıldıracak gibi 
oldu. Kalkıp sevgiJiıinin boynuna 
ıanldı. Söylediklerinin yalan ol
duğunu, onu tecrübe etmek iıte
diğini itiraf etti. 

jüliyet bu itirafı soğuk karşıla
dı. Aşıkının kendine kartı göster
diği itimatsızhktan do! yı gücen
miş gibi göründü. 

Fakat Jorj muradına ermişti. 
Fakat ertesi gün öğle yemeği 

için eve geldiği zaman evi bombo9 
buldu. jüliyet yoktu! 

O sırad ma anın üzerinde bir 
mektup buldu. Sevgilisinin yaz111nı 
tanıdı. 

11 Jorj, 
" Dün akşam beni me•'ut etmek 

için para çaldığını söylediğin zaman 
ne kadar sevinmiştim! Demek beni 
o kadar ıeviyordun! 

"Sonra itiraf ettiğin h kikat 
bend~ acı bir sükutu hayal huıule 
getirdi. 

"Ben iıterdim ki 11ana telkin 
ettiğim aşk ıeni hırsızlığa sürukli
yecek kadar kuvvetli olsun .•. Ve 
onun içindir ki seninle kaçmsğa 
razı olacak kadar fedakarlık gös
terdim. 

"Şimdi anlıyorum ki sen icabında 
bana karşı bu kadar fedakarlık 
gösteremiyeceksin. 

"Onun için başımın çaresine 
bakıyorum. 

"Beni artık bir dııha göremezsin! 
"Jüliyet,, 

RlYlsyaı da 
Kafkasyada idamlar 
Moskova, 25 [A.AJ - Kaflı uya

da komonizme karşı tahrikatta bu
lunmalc ve hükümdarlık usuli ida
resini tesis etmek maksndile te~ek-

kül etmiş mühim bir cemivet keşf
.olunmuştur • Bu cemiyetin azası 
ıdnma mahkum edilmiş ve kurşuna 
dizilmiştir. 

Bir vapur tehlikede 
Paris 26 [A.A.] - Marsilya tel

siz istasyonu bir telsiz almıştır. 
Bundan "Linn Perrone,, nnmındaki 
ftalyan vapurunun 46 derece 31 da-

kika arzı şimali ve 25 derece 46 
dakika tulü garbide dümenini kay
betmi~ olduğundan batmak tehlilte
ıine maruz bulunduğu bildirilmek
tedir. Bir romörkör hemen imdadı
na koşmuştur. 

Çek kabinesi istifa etti 
Prag 26 [A.A.) - Kabine istifa 

etmiştir. 

umumiliğc teslim olmuş, irtikap 
etdiği bu feci cinayeti itiraf etmiş· 
tir. 

Adliye d hal lazım gelen ev· 
rakı tanzimle k atili hapishaneye 
sevketmi11 tir. 

Sesli 

Yeni Yı 
• s nema çı ktan so ra üzik 

gün doğdu. ol artistlerine 

MİS ADDY 

Pariıte Foli berjer gazinosunun en çok ıevilen ve beğenilen artist
lerinden biri olan Misa Addy son zamanda Amerikanının maruf bir ıine
şirketi ile mühim bir muknvele akdetmiştir. 

Mis Addy hem şantöz, hem de dansözdür. Çok güzel olan sesinden 
bil'istifade çok güzel bir vaziyette filmi çevirecek ve aesli olacak olan 
bu filmde en eksantcrik şarkılarını taganni edecektir. 

. 

l 

Bu suretle şimdiye ka~ar ıinemaya girmemiş, barlarda ve müzik 
hallerde taganni ile iktifa etmit olan artiltlere gün do~muş oluyor. 
Çünkü film stüdyoları bu artistlere sesleri için de aynca para vermek 
mecburiyetindedirler. Galiba yakın bir atide sesi güzel olmıyan ıinema ı 
yıldızı kalmıyaçak. Sesi çirkinler gfüı:el de olsalar husufa uğrayorlar. 

- Bak şu kadına! Bana çok! 

göndermiş. 11Aıılunı ban bırak,, di· 

yor. 

Hintli Rakkase t 
vrupa ve Amerikada Şa klı artist 
ler daha ç~k rağbet gör··y r ar. 
r'".nı;~ .. 

RHOUMA-DE 

New-Y orkta ıon zamanlarda tema,a aleminde en çok lsl!' 
aan'atkarlardan biri de Hintli rakkaıse Rhouma-de dir. 

New-Yorkul\ muzıkhol sahnelerinde müthiş bir muvaffakiyete J1 

olan bu şayanı hayret kadın Hindin bütün füsun ve caz:ibe&in! s:yah g6'
lerinde toplanış nadide bir incidir. 

Sahnede Hindistana ait orijınal oldutu kadar ,airane dekorlar içind• 
mahaJli kıyafetlerle , Hindin mahalli türkülerinden alınmış nağme ' 
lerle bestelenmiş Hint ruhunu okfayacak havalara ayak uydurarak dat' 
ıeder. 

Rhauma-de nio en çok muvaffak olduğu numara "Fakir rakıı,, iınıJ 
deki dansıdır. 

- Bu ıüz:el saçlarının reJ 
kimden? Anasından mı, baba;' 
dan mı? 

- Babasından. 
- E, kabul ettin r.ı i? - Cicim bana neden bakmıyorsun? - Babnsı sarışın mı? 

- Hangi aşıkım, bilmeyorum ki .. 

* Asl't - Mağlup olmaz Spaventa 
* Ellıamra - Parjsli şarkıcı 

(sesli filim ) 
* ltfelck - ihtiras 

( Billi Dov) 
• Opera - Seher vakti 

sesli filim ve Ednvar Bianko 
orkestrası 

• Etuval - Kalbim bir cazbaııtdır 
• Alkazar - Düz taban ve Lastı 

bacak yamyamlar arasında! 
* M<ıjik - :Paris Bakiresi 
• Hilal - Ankbra postası 
* A lemdar - Ankara postası 
*Kadıköy - Kuş dili Mişel 

Strogof 
Tiyst:ro 

• Darülbedayi - Mary dügan 
Her cumartesi akşamı fiatla rda 

tı•nzil at 
* j-! illet -- Şevki bey: sefil familya 

- Sev ..• sizi daha çok seveyim diye: 

······~· ··················• D a 
: Bugün gidilecek yer : 

DO 
temsili 

• • a 

• il 

• : DHirftRA~ : • • 
: filminin fPınsil edilmekte olduğu : 
D • 

: ME1EK : • • • d • : sineması ır. : 
• a • • •••••••••• ••••••••••••••••• 

f""E"inA."M"RA ... ~-r;;~·;;;~·;~ ... 
lVlO ·s ŞÖVALYE nin 

• 

temsili 

PA~DSlLn 
ŞA~Kncn 

filmi azim muvaffakıyetlerJe ira· 
sine de\•am etmektedir. lzdiba. 

S ma mnhal kalmamak üzere yer· 
i lerin C"elden tedariki lazımdır. 
ı ................................................... , .... 1 

Türkiyat kongresi 
Beynelmilel Türkiyat kongresi 

gelecek sene şehrimizde toplana

caktır. Kongrenin içtimaı ile Darül
fünun Turkiyat eostitü&ü meşgul 

oiacaktır. 

Enstitü Türkiyata ait tetkikleri 
ve ncşriyah ile bu ıahada beynel
milel bir mevki elde etmiştir. En

atitünün şimdiye kadar yirmiyi 
m ütecaviz e1eri vardır. 

Bu eserler Avrupa darülfünun· 
ları neşriyatile mübadele edilmek. 
tedir. 

Bilhassa Haydelberg darülfünu
nu Londradaki M. Kip müesaesesi 

Türkiyat eniatütüsünün faaliyetle 
daha yakından alikndnr olmaktadır. 

Türkiyat kongresi g çen sene 
Kemberiçte toplanmıştır. Bu kon-

ıreye muhtelif memleketten iştirak 
eden murahhaılarıR adedi yedi 
yüze baliğ olmuştu. Gelecek sene 

toplanacak olan kongreye Alman
Jar Iu Ruslann iştirak edecekleri 
anlatılmıştır. Kongrenin toplımma 
gtinü henüz tcsbit ediimemiçtir. 

- Hayır saç boyacısı. ~ 

Çimento fiatleri 
tere{ ü edifot 

k ·-e-T optan ve pera ende çı..-tf1 
fiatleri arasındaki büyük far1' ,-

bahsetmiş ve inşaat sahipJeti 1'ı 
müşkü!Ata uğradıklann ya:z:ın•ftı r4'.. 

Çimento fiatleri son güııle~ 
alabildiğine fırlamıştır. Bir ay e'I 'il 
toptan 185 kuruşa alınan çiıııe~,. 
şimdi 230 kuruşa çıkmıştır. Bu f'; 
den bilhassa nıünnkasa ile ihale ~'!' 
in ant sahiplerile idnrei hur .::~d' 
şehrcmtmeti gibi deva ir • .. 
ihtiltıf çıkıyor. 

f tıctl' 
Bundan başka çimento '' 

. k ~ . lrn ırı nın ço mutemcvvıç o .. 
'h l 'er dolayı müstacel bazı ı a , , .. 

'bti} .. 
yapılamıyor. Alakndarlar, 1 

. t ı,tO 
göre kilfi miktarda çımcn ° 
bulunmadığı k anaat indedir er. 

~ea~n l}{©J©!~ - ----------------
tal ya veıi a ) t d .. 

Burxelles, 25 [A.A] -
Umberte ltnyayn gitm ı . 


