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:ı aylık 6 aylık sen lik 

Dahll için 3 6 l 1 lira 
H ariç için 5 9 J 7 " 

Adre.! tebdıli içın 10 kuru, göııdenlmcli 

llôn ücretleri tarifeye tabidir. \ 
Memlekete faydalı yazılar ve mektep ·&\i!~~~ 

il l)Jarınpap tenzilit ·npıhr. 
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Sanayi _böyle himaye edilmezi Istanbulda Millet mektep eri için 700 
' Belediye varidatını tezyit için 

nıulıtellf ve kantık çarelerden bu· 
rada §İmdi bahaetmete hacet yok
tur. 

Şehrimizin uzak mahallerinden 
bazılannda yakın bir zamandanbe
ri Yultua ııelen kıymet tebeddülü 
oehreaıaneti için pek f aydah bir 
derı tetkll eder. 
. Ediraekapııı tramvay hattını 
tıkretmek iıtiyoruz. Bu hattın in
Şaıından nvelki arazi kıymetile, 
hatbn iılemete başlamasından son
ra &'Örülen kıymet arasındaki f .::kı 
J:ıelediyelerimiz kea d ilerine bir icraat 
rehberi edinmelidirler. 

Bu sayede bütçelerinin nrldat 
kısnıını bu sribi icraattan tevellüt 
tden kıymetler doldurabileceğini 
Pek çabuk aalayacaklardır. 

Belçikada ziraat arazisiade, köy 
Ve çifliklerde ve1alti nakliyenin ço
hlnıası aayeıinde vukua ırelen 
tezayüdü kıymet ıayanl zikirdir. Ora 
~f çilerinin ifadeleri üzerine tanzim 
tdilmit raporlarda gösterilen mik
tar, bizim için pyanı imtisal bir 
':lareketin tatbikını ıöıteriyor. 

Köylere yakın inta olunan yol
lar ıayeainde arazinin kıymeti ina
tıılınıyacak derecede fırlamıştır. 

Meaeli hektarı 100 fıranga 11atın 
\lınnnş olan arazinin bir hektarı 
bilahare o fiyatla kiralanmıftır. 

Memleketimiz arazisinin kıymeti 
laşey mesabesindedir. Bir kere tu 
İstanbula bakın. Alıt verit mahal
leleri olan on beş, yirmi mahalleyi 
istisna edince öbür taraftai<i mah
allelerin kıymeti zikre tayan ola
maz. Yalnız tramyay hatlan temdit 
edilen yerlerde bir istikbal memul
dür. istikbal değil, hal de iyidir. 
Meseli Aksaray caddesi kıymetçe 
' ... u, "'' .... U\.:c.ıuuıe ugranıışhr. OyJe 
ı.,c doğurucu esbap taharriai lizım
ge[ir. 

işte o zaman İstanbul tanınma
'Yacak bir halde mamuriyet kesb
cder ve varidat artar. Vliiyeterde 
~afia vekaleti şoseler ve kücük 
Yollar inşa ettirse Türkiyenin köy
lüsü şimdiki sefaleti maişetten tah
lisi giriban eder; hasılatından müs
tefit olur. 

Belçika çiftçilerinden birinin bir 
IÜ:z.ij hoşuma gitti. Diyor ki: 

- Evveli su içiyorduk. Şimdi, 
Yollar yapıldıktan sonra, Burgonya 
~arabı ve hatta ~ampanya içiyoruzl,, 

Hiç şüphe etmem ki Nafıamız 
bir kere memlekette yollar yapsa 
\ıi~im çiftçilerimiz de: "Eskiden ça
l'tkiarımız yırtıktı. Şimdi ayağımıza 
/'İdala çizme ıeyiyoruzl,, diyecek. 
Ctdir .,, 

Türkiyenln zaruret içinde bu
lun.ınası gayritabiirdir. Hep ilmi 
•trvetin tatbikabnda i'eçiktiğimiz:
dir ki bu zarurete sebep oluyor. 
: cksa Kılıç Ali Pı. merhumun 

Demirleri altından, yelkenferi ipek
~~ bir donanma vücude getirebi
ırı:z..,, Demeıini hakikata kaipede

hiliriz. 
. Maarif diye çırpınıyoruz. Şim

dıkj •ervetimizle istediğimiz maarifi 
de iıtibaale mümkün deAil muvaf
fak olamayız. 

Vakıı ben tlmdikl halde maa
rif için fazla fedakarlık taraftan da 
cleMı· " f' · · ki &• ıııaa ve köylu maarl ı ıçın • 
1
•Ptan ziyade ıözüo yardımı olaca

Q-ıııa k .. B' 1 "fi k aıuım. ız aaı maan anca 
'\'~ ancak iktısadiyattakl iaabeti
ltlııle .., • . . . "d" ile 

1
• ,,anı aervetimızın tezayu u 

ede edebiliri:r. 

Da Şehremaneti varidat nu arıyor? 
k rt milyon lira ile bir tiyatro ve 
t ona.erYatuvar yapıp varidabnı 
enkıı ed . . 1 b 

1 
eceğine o para ıle ıtan-

rrı. u un Yanmış mahallerinde iki bin 

t eıken yaptırsa hem varidahnı. 
<:z 't . yı eden hem de llyezal vatant o· ır hamiyet ah!deıi dikmig olurdu. 

........ Ahmet C~vdet 

Vekillerimi; Ankarada 
..., A nkara , 27 ( Husuıi J - Maarif 
M ~dliye vekilleri Cemal Hilınü ve 
~ mut Esat beyler bugüıı tehri • 

~~e d<>ndüler. fatuyonda vekiller, 
c ilet erkinı \'e doıtları tarafın • 

Paıı hararetle kar~ılandılar. 

Okturuva gümrük resmjae göre alınır. Binaenaleyh 
emanet,. hangi hakla trikotajcılar tazyik diyor ? 

DER'rLERlNI FIRKAYA ANLATMAK KARARINl VEREN SANAYi BIRLIGİ 

Şehrimizdeki Trikotaj falırikala- \ iddialanna bakılıraa on, on bet 1 duhluiye reami alınmakta t..19.Fab-
rının ıahipleri kendilerinden alınan lira okturuva veraıeal lizım gelea rlkatörler bu haluızlıtın ref'i için 
okturuva resminden m69tekidlrler. bir mOeaseaeden 200 liraya kadar ( Mabadı ikinci ıayfada ) 

'°Aşayoş yeırDlfil<dle, Gııoırsozllok y@D<R ,, 

Vali beyefendiyi biz değil, 
Fakat hırsızlar 

gece gündüz tekzip ediyorlar! 
Vali vekili Muhiddin ve poliı \ Şimdi, bir taraftan o beyanatlar 

müdürü Şerif Beylerin dünkü "Mil- çıkarken diğer taraftan polis ikinci 
liyet,, refikımbde çıkan şube sırkat masası ve fen 
müşterek beyanatların· memurları hırsız 1 ar' D 

da, tehirde asayi,in mü- hüviyetlerini tesbite ça-
•··--·• .... 1..1 .. & ..... .rl.n v.. 'ıfıyor 1 P 

lııraızlılc vulcuatmın da "*' ' ,_ 
az:aldıkJndan babıediliy- Bu milşterek bey nat 
ordu. Anlaşılan bu be- münascbetile ••Son Sa-
yanatın intişar edeceğini at,, arkadaşımızın haklı 
haber alan hırsızlar po- mütalaasını da buraya 
liıin başına yeniden bir nakletmekten sarfınazar 
çorap örmete karar ver· edcmiyeceğiı. Refikımiz 
mişler ve bahıedeceği- diyor ki: 
miz iki mühim sirkat Son günlerde zabıta vu-
vak'asmı ika eylemiş- kuatının oldukça kabar-
lerdir. ık bir yekun tuttuğu in· 

Gazetelerin istihbarat kar götürmez bir bakı· 
daireaine reamen bildi- kattır. Her ne kadar 
rilmemiş olan, bioaena- vali vekili Muhiddin be-
leyh bizden saklanan bu yle pofüı müdürü Şerif 
vak'anın tafsilatını aşa- :.,ey, bugünkü Milliyet 
ğıya yazıyoruz. refikımize verdikleri be-

Bu iki hırsızlık vak'a- yanatta lstanbul aaayişi-
aından birincisi ve mü- nin iyi olduğunu ıöyli· 
himmi, Sultan hamamında olmuıtur. yorlarsa da bu sözler vilayetin umu
Eüyük bir tuhafiye mağazasına dün mi asayişi noktai nazarından belki -
sabaha karşı merdiven dayamak ve 
cam kırmak auretile hırsızlar girmiş, doğru olabilir.Fakat halkı iz'aç eden 
ticr-ethanenin 5000 lira kıymetinde ufak tefek hırsızlık vukuatının, ıı· 
eşyasını çalıp sırra kadem baamıt- klaşhğ1 da kabili inkar değildir. 
}ardır. Gidit o gidiş! Nctekim bu beyanatı kaydeden 

Sabaha karşı yapılan bu hırıız- Milliyet refikimizin bir muharriri 
hktan • galiba uyuyan poli• ve be- nine giderken geçen akşam Bey-
kçiler -tabii haberdar olmadıgıg-ibi, oğlunda böyle bir karmanyolacıbğa 
şu vak'anm da farkında olmadıkl~- maruz kaJmış, hastaneye yatırılmıf-
rına-gene hadisenin ga!etelcre vcrı~- y 
mediğine bakarak - hukmetmek la- tır. evmi vukvatın 30 u bulduğu 

nadir değildir. bu halde alakadar 
zım geliyor. 

Gene dün Kızıltoprakta Seyfet- memurları harekete getirecek şey-
tln beyin evine hırsızlar girmiş ve leri yapmak lazımdır. Aksi hal va
kıymettar bazı eşy~ çalar.a~ firar ziyeti müzmin[eştirmekten başka bir 
etmiştir. O da, gıdış, o ğidış 1 faide veremn. 

Hayvan sergisinde mükafatlar dağıldı 
Dün hayvan ser· 

gisinin ıon günü 
idi. Bu münasebetle 
alakadarlara müka
fat tevzi edildi. Vali 
muavirıi Fazlı bey 
merasimde bulun -

nıuıtur. 

Sergide teşhir edi
len bavvanlardan a
ncak 93 Ü mükafat 
alabilmi9tir. Müka
fat olarak dağıtılan 
par~ 4445 liradır • 

MeYCut hayvan
lar geçen ıeoeyo 

nazaran çok iyi gÖ• 
rülmüt , fakat buna · 
rağmen biç biri 1~ 
numarayı alamamıt 
ve eoiyiıl ancak 89 
numa""' alabilmlstir. 

Klasiklerin tercümesi 

Türk ocakları tar.Cındaa 11e
trine karar verilen klasikler se
risinin ilk uum.araeım tatnnak 
terefi, Ruıen Efref Beyin tBrk
çeye naklettiti (Virjilin) ( Bnko
lik ) lerine nasip oldu. 

llir ı.-raftaa Talimi terbiye 
diÜreeinin Garp eClebiyahnClaa 
y•ptardıAı tercümeler, diğer tar
~fta~ Ttlrk ocağının ayai yol 
uzermde yürilmek husuıundald 
kararı, pek yakınd4 Törk ktıtfip
hanesini çoktan insanlığa malol-
muş birçok şaheserlerle zen
ginleştirecektir. Bu taheserler 
~U&ünkü fikri Avruı>a medeniye
tıne ana ve baha vazifesini gören 
müşlerdir, ve hemen cümlesinin 
asırlarca C\'Vel diğer lisauh•rda 
yüzlerce tercümesi yapılmıştır. 

Nükte \."e zarafetile meşhur 
bir dostumuz, bir gtlo, bilmem 
hangi bir mütefekkirimizden ha· 
heederken fÖyle demişti: 

:-- '•Bu zat, bir ztirafe aibi il-. .. ' 
ım ağacının ancak öst yaprakla-
rını yiyor, fakat köklerinden ve 
alt yaprakfarından hiç haberi 
yok.u 

Bizde hu güzel teşbihin ken
disine tatbik edilemeyeceği kaç 
bilgi adamı sayılabilir r Kitapçı 
dükkinlarından, satıcı tavsıyesile 
alınmıt birtakım derme çatma 
ecnebi eserlerin, yarım yamalak 
nnlatılmasile beslenmiş birtakım 
zavallı kafaların veni irfanımız
da yaptıb.rı tabrlbata görmekle 
Lepimiz mahzunuz. Bu keşmek-
eşe bir nihayet \'ermek zamanı· 
Dın artık geldiğine kail olan ma• 
arif Yekiileti ve Türk ocakları 

riyaseti, genç fikirleri insanlığın 
h11kiki düşünce memhalarrna ıe
vketmek üzere klasiklerin Tür
kçeye nakli nzif esini emniyetli 
kalemlere tevdi etmişlerdir. Garp 
~edeaiyeti istikametini tutmuş 
hır ınilletin yürüyüşünü kolayla· 
§bracak olan bu himmeti biz 
burada hürmetle ve ümitle •eli· 
ınlarız. 

Ruten E§ref Beyin • Vlrjil,, 
tercflmesi yalnız doğru bir ter
cll11ıe değil, ayni zamanda yüksek 
kıymette bir edebi eserdir ... Vi
rjilin ruhu Ru!en Eşrefin ru
hu ile birlikte, doıtolmuf iki 
altın apstoı böceği gibi, Hamit 
B. matbaasının büyük bir dikka· 
tle baıstıjı e•eria ıayfalarında 
kır aleminin namütenahi §lirini 

ilahi bir ıarhoşlukla vızıldıyor.. i 
Ahmet Haşim 
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dershane hazırlanmış ı . ektepler 
ı aç 

.:> 
aca ~ır. 1 teşrinisani aksa 

Millet mektepleri, ikinci teşri
aln birinci cuma günü akşamı me- ı 
mleketin bertarafında, büyült me· 
raaimle açılacaktır. Mekteplerin kü- 1 
tat ve kaydı kabul tarihleri davul- 1 
larla halka ilan edilecektir. 

Şehrimiz:de Millet mektepleri 
için halen 700 der11hane hazırlan
mışbr. Gerek dershaneler, gerek 
şehir Millet mektepleri açılacnğı 

gün baştan cqa donanmış olacak
tır. 

Vali, maarif emini, maarif mü -
dürü ve aair rüesa küşat merasi 
miode huır bulunacaktır. 

Mekteplere kaydedilecelderi, ha-

700 dersaae almazsa yeni ders
haneler açılacakbr. Tekmil ilk mek
tep biaalan ve bazı husuıi yerler 

ma edan ve bu muknrreratı ittihaz 
eykyen komİsJ on uynı zamanda 
bugün polis vasıtasile bütün ma• 
hallelere de t ebligatta bulunmaia 
karar vermiştir. 

Bu t<.>b'igatla geçen sene Millet 
meteplerine k yd dilmeyen 16 - 40 

yaşına kndarki kadın ve erkeklerin 
derhal mekteFlere k&ydolunmalari 
bildirilecektir· 

Geçen nse eMillet mekteplerin• 
den vesika alınmayan ve bu sene 
de devam etmiyenler talimatname 
mucibince tecziye edileceklerdir. 

Halk fırkası vilayet idare her,· 
eti Millet mekteplerinin tam mana· 
sile muvaffak olabilmek için fırka 
teşkilatının da lıaraketc ıreçmeel 

MD..LET MEKTEPLERi HAZIRLIKLAldLE MEŞGUL KOMiSYON 

Millet mektepleri deraalaaaul itti- ı lizım geldiAini kÖrmÜf " ltütüıı 
olunmuştur. fırka ıubelerine düD •kfUI bir ta• 

DilD V all Beyin riyasethıde içti- mim göndermiıtir. 

Halk fırkası bütün teşkilatına bir 
tamiem göndererek Millet mktepleri 
için harakete geçmeolrini tavsiye etti 

1 - Teşrinisanide Millet mek
tepleri açılacak ve derslere başla
nacaktır. Bütün tetkilabmız Millet 
mekteplerinden istihdaf edilen mu
kaddeı gayenin temini huıuıunda 
pek mühim vazife ler teveccüh et
mektedir. Büyük kurtancımııın ce
halet dfenilen en menfur düşmana 
kartı bJ mühim seferberliketea fır· 
ka teşkilatımıı.ın hemen hemen bir 
askeri şube şeklinde vazife almıf 
bulunduğu nazardan asla uzak tu
tulmamalıdır. Hükumet teşkilatı, 
kanun ve nizamabnı k~ndine em
rettiti vezaifi ifaya çalıttıtı yerd 
değil, yalnız teşkilih azayı faalesi 
oin ıureti mutlakada bütün fırka 
arkadaılarımızın memurini develete 
elden gelen müzahereti etmekle 
beraber inkilabm tam zaferini istih
aal için ehemmiyeti aşikar olan bu 
ulvi teıebbüsten en hararetli faali
yeti aarf ve biribirine rekabetkir 
ıurette ilk faaliyet hakkında ahu 
mevki etmeleri ihmal kabul etmi-
1en bir borçtur. 

Binaenaleyh bugünden itibaren 
balkın talimatnamenin emir ve tarifab 
dairesinde Millet mekteplerine bir 
an enci devamı için mahallat ihti
yar hey'etleri ile tema• ederek her 
türlü teşvikat ve tergibatın hararet 
ve ciddiyetle ifa ve takibi şimdiden 

AKŞAM 
BLıgilrı. 

24 

çıkarılmaaı lbım ırelen danllarla 
ilan edilecek olan kü.tat ~ .. a. 
milletimizin bu büyük günde, .,..., 
ve ehemmiyetlle mütenasip teulal• 
rab umumiyede bulunulmUI ... t .. 
mınını ehemmiyetle elaema17etle 
rica ederim ef endlm. 

Halk fırkuı viliyet ..,. 
hcy'eti rlyued 

Maaırnff Emini 

Ali Muzaffer B. 
dün işe başladı. 

ALI MUZAFFER B. 
Yeni Maarif Emlnlitioe tayin 

edilen Darülfünun müderrill.e~indeo 
Ali muıaffer Bey düadea ıtibllrea 
vazifesine baılamışbr. Eski Maarif 
Emini Behçet Bey de dün aabab 
emanete srelmit ve .kel a~i i:ıkamalaınt• 
d . ha .,d ı len tayın en ma e • 

a ıa 1 . . Al' M tikten aonra maarif it enoı ı U• 

:ıaffer beye devretmittir. 
Muıaffer bey dün aktam teç 

vakta kadar maarifte metıul ol. 
mut n tebrikUı kabul etmittir. 

Kıymetli dostumuza aıuvaffakı· 
yet di leriz. 
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Aı Veni Yunan sefBırl geuıyor 
t 

:'Polihronyadis" bu hafta şehrimize 
relecek ve Ankaraya giderek iti· 

matnamesini takdim edecektir. 
(Vunanıııarıa va~nv~t ne haDde) 

M. Papanın azli Gzerhıe inhilal 
eden Yunanilltanın Ankara sefare
t.re E'e1ıırat Y Ullall aefıri M. Poli
ırlıfıtjcfh &iJI• edi1mif idi. ICendiai 
Belgrattan Atinaya ıelmlf ve Tür
ldyedekl vazife Ye memuriyetini• 
ıalihiyetleri hakkında lizım ıreleıi. 
ta1imab *1mıftır. 

1 Yunanlılar, Alrvam meclisine ve-
1 rıru~k \te Tütk - Vnnan muallik 

meaelelerlnln hallilli talep etmek 
İfin bit muhbra uzarldııılafa ...., 
Iamışlardı. Fakat yeni seflrie Aa
lrrada yapacağı te'iebl>tiatta ıt• 
ticelerine göre baraket etmek flze
te bu mahbriftın tehir .adileeeji 
ve m6ıı;bet bir netice tıtibaal eaıl
mez:se o zaman Akvam meclisine 
mdracut edecekleri ~nıtiekt~dir 

M. Polih ranyadiı , Anlcar*tlt, 
b:Ilıaısa • efabli ile ffrart Rumltta 
ait mdelelen konufacaktır. 

Şehrimı7deld yunan mahafili ye
ai sefinn cumadac evvel ııelecetini 
ıSylemektedir. Yunan sefiri derhal 
Ankaraya riderek itimatnamesini 
verecek H ıonra hariciye vekile- J 

tllı temHlanaa baflıyacaktır. 

Sanayi, böyle himaye edilmez 

(Birinci sayfadan mabat] 
ır ço• defalar alukadar yetlere Bunuu yüzde 20 ıi kenfekaiyon de• 

alracaafta t.ulundular. F•kat Her Jayt.tle ziyaıı aitti, y~d~ 6t 1 da 
mUrac:aatlarına verilen c6vapta Atııldohıya ihraç edilir. 
' Lc;zan " muahec16ı6iil fktı*8dt Gerek kanunun tnı ıarafıatt 
ı'fltnı flefl dtlldll •• ıfitaahff~ • gereli vaziyetin bu •~kft k•l'fBtn-
111 ffıtttffled aUickt" bitltfe4ea d4 etnan~t Trfköüj nifll!WM!tlnfnin 
it& .-, faptıük lftilW lfiitibtı iıttlital4bnın ltinWea lttantNNı 
WldrllNI - saf 'Vfı i~tlilllc ôlôndutıtr. fttzfl. 

Halbuki bu resmin alınması derek oıcturuva almaktadır. 
çıt Meetlt aciclt mecburiyet, m•İtll Su resmi kaaunun ıarahatlnl 
>ldtlf8 ntMle Mtsii1'tir. Buna ra- Uetl .Oterek vermek fnemlyealerla 
...,.. •det Hla Ttiltetajeılatdö .te m•Uıtttıı 9'aHetnıelttdlt. 
••• ..,.,.,. fire ttniB .altei11tta•ı1. öttttı ttu nıuı•ttl• _. Mt Mlı
~ıtı111e•.._ ...... ulitittuta tetlltJ• ıizlılrtır. ' la ızı •ize iyi bil' mlıaJ 
eski ..-ıwe •etli~lt littBiitenlenl~a .1ett1• erek i 
b11 ..... hltiea iltlfa ebıniılak- Y ed.k e d g kası •e-ta• "9 .-.1...et Trİ•.stt•eıhltla aede 15 ınılyon l1Uo ele iltih-

"-Y " Hl H~t. fabli hutsull Jı.ptl lttaa-
emA .. ma4a = IMr ahtılafıM •ulda i tihlak o1'1ıta u,... Alut tak. 
çal••• .. ....., o n ttHtotaj• dirde Anad luda hlt tek kundura 
al fitbrl ..._ hld liUltaea~ olamas. Buna tajmea embet deri
at .. ~ e~ fttlteM lercfen olduruva almaktadır!" 
idare a11 '911 Nltl EJlltn AB beJ tlüa • • • 
trikotaj •Ge11eıelerlnl resmit ve 
allkdirflna flklyetli!tttd tihlbaJIHt,. 
dldtm .... 

Sanayi birUğl iilffqblt 
116tibi ne dlyorT 

biter lirattin sanayi birliği 
au...ı k.itlbl Nami bey ld IMiMf 
luÜnlita •lfot ltr. 

- Olrtruv• re•ml her yerde, her 
....... ,&aatüi twif••i •• ,. •••• 
latlfa edWr. \'ani matrahı gumrük 
rumltlir. Tetviid aenayi kanunu.ı
daa s.tifacle etlen müesaeıeier İH 
flmıtlk ru.d Ye eleturt1vadan mtl• 

aftln 
H-'bald Tirhotajdan tahditl ıek

ieMiti Wdimiylo oktrova resmi a
luaıyor. 

Difer taraftan aenayi birliği ida
re hey'eti dün bir içtima akdede
rek bu me.'ele,i inceden ınceye 
tetkik •blıit ve fırka ne tema. 
:: uw ~·~ ..... -ıaq"• fj; etmittir. 

Bu hey'et fırkaya müracat ede
rek emandle ltauarında t!kan ih· 
ttliftn "6Ri t9iil fatkaam fte -. .... 
yet eylemeainin talep eylemiştir. 

ita \alet> fıtkaea üt.ili oluna. 
muftwr. Mes'ele evveli fırkada tet
kik oluaaulr, •oma emaaetle te
m .. edecekUr. 

l\l. Bayuk 
IUr senederıberi münhal bulu

nan TGrk - Yunan muhtt!İft hakem 
mahkemesi riyasetine Danımarka)ı 
M. Bayuk tayin edıimit ve dun 
ıebrimize ııelmııtir. 

Bia....ap Uddl utlnde bu 
reımln afaamua dojru değil iken 
iulaal•••• M deleffJe kadu do· 
tnı ...... ., • ...._. Tiiitij- Ettıafietle evkaf arılaşn 
daıı alman olıturuva rHmi lbeİecliye Ada çaaılannın ı.ıaJu ve ema
yert! ~e resiudla kuunlaA da afup- nete devri için epey zamaildan'herl 
ylnll.\ Çuı.i "'9 ......... anc• aynı Evkat1• Emanet arasında yapılaa 
belde de ıarf ve lıtihlik edilecek müzakerat oilıayet 'bulmuf ve mu
mandal ~- 1'ıiiB alın• ...... kavei~nam~ dün imza edilmqtlr. 
mevcuttur. ' Bu mukavelename mucibince ~aftı• 
~1-INlll IJlt Mle M... lar 20 •ene mtlddetle emaaele ld-

Wle mamul efya ot..... rafa verilmittir. 

(ŞelhürJ 
Orduyu talıkir 

Ordu llleybine ..._.mis ılls· 
I• söylemekle mamunen üçüncü 
.. a aıafıiem•in• se't'{'olunan 
Mehaef Ali Y• Salt lamlıule llıi 

feltmt aullakemesi dün iiçünc6 ee
za mahkemesinde yapll& Her iki 
maznun mahkemeye ııelmemişlereHı. 
Biaaenalt;b ııyabea DMıflakemele-

rinin lcru1 .. ,.,... ....... a • .,..._ 
lar Sirkecide HGdavendlgir cadde
ıinde Sefa kıraataneıind• oturur• 
larkıea L& aôule lravp ettild-' 
11ra1a Ordunun phılyetlbt tahkir 
mahiye8nd• tltleır .uf em.ille ...... 
nun bulunuyorlardı. 

Dan i~in tahlt olarak çaflrd• 
anlar diıılenmit ye neticede bu11• 
lardu Mehmet Albôna hakaret 
keBmelerlnl kulaatbtı ablt ohlu .. 
cihetle kendi.W. Mr .... ..._ 
detle hapüae kan&' ..U.U. AIU
d ... Salt waat ebatftir. 

Yeni bir firket 
HO,• ..... ,. • _. 

in .................... ..... 
Gzr9 •&alft ft tleaftt ......... ..-
•da Mt flrket tıetekllll etmif "tl
tatet •Wlrllflace tucll ecll lmfttlr· 

lktıudl tetkikler 
AD lktaıat heyeti azaıından Meb• 

met Vehbi Ye Raif Necdet 1>eyler 
dilt.._ .......... le''•• .... 
mitl*ntt... 

. lorgaaedar 
Dün YMIMC:ılft eetniyetinla ,... 

nl idare hdf'd hıtllaalft yapllmqbr. 

.&. intihap netice•iııde Ali, lla
y.1ar, Ta1iltn, Ah.en ve Ali Kıza, 
Hakla. o......, Silleymm ef..ıDn 
azalıta intihap olunmuşlardır. 

Yeni romorkôrler 
U... flrlcetiuin Amutenla•• 

da yealdea lafa ettiti Masada •I• 
t.ı..trilt Gı roıaorkör li .... anıa 
ırelmiftir. Dile d&ı.11 bit ~ ,an 
.aara .. leeektir. Bual• ~ ktHflk 
olmililnna ri men WYAJ( rem~ 
18"1 lldU'd deha fula eer malarn
mdne &.tlktfrler. Banlnd.a bat'ka 
lıttfl~~ ılpartı ecllle1a iiç khar
lı to8'orltör tep:balaaal athayetlacle 
ıı*tektit. 
i.~de teerlbelerf yapllıaif

br. Ba ..,etle llma• firketi ur 
\'9nltlıd tak"re etmlf bulunacaktar. 

Zam isteyenler 
EaeOmeni .Oi7et den yaft vekl

llnia r1y.,tttflld• tophım11rak um 
talelııbade bul .... mulaueHI lataau
alye memurlaruun latidauaı tetkik 
eylemlftlr. EacOmea btuılama talep
lerini \etkile ettikten soma k .. clileri. 
nehak vemlİftlr. Y almz Yili7et bGt
eul balıHlye Veklletiaba tbdUdn
dte ıeçtlll lcha Vekllete ıonaadua 
Mlnı.r lçla bGtçenln her hanrl bir 

fallttla taı..lat 'ftftbnek lmkin11k
dır. Binaenaleyh encümen bu hu
ıuata dtıWllfe vtlk&t.tıine mGrae1aat 
ed•ek al1a•d• utemeıte lalrat 
•enııaiıtlr. 

'-================~======-- . 
CQmıtıı1Y1ırlv~t Bayrama 

Merasim progtamı yapıldı 
Daireler ve mektepler tatil edilecek, Hiikômet konagında 

tebrikat kabul olunacak ve geçit resmi yapılacaktır. 
Yana eimhuriyet bayramı ol

aran ıahnebetlle ... aktamclaa 
hiharen ltGtla ıelıir bqtan bata .......__ .. 

Yana WltOa ruat .. t.ıur 
devair. mOeHeHt ve mektepler 
kimUen kapalıdır. 

G&.dk Ş.hrimbtle h .. rami re
çit yapılacak Ye rece de ıehrln muh
tell ...Wlula •• aülteaenl et
lenceler icra olunmuftur. 

fıa. ettltfmlz profram muelMace 
kolonha ve viliyette resmi kaltal 
len edilecek " tebrik&t bbal olu
-..ktlr. 

Fll'lra4a JaPalacalt _ ..._ de 

tllllılto ........ - mwno 
....... km ftulııiyetllıleri 
.._ uawt lOtla fakınk ....... 
..._vet.pha ..... .tll,.tesf• ... ....,. .. ~-~·· .... 

Saat 14,31 ..... , ... ,. Wel 
..,_.te •elecek .,.. lna ....ıa bl
tla flrka •rkAm fırkada huu lna
luaacaklardar. Saat 15,38 da fırka 
IDeDRbial bayramlqaealdardır. 

cı.-n:ret a..,w... ....._..._ 
tile yana sabah ıaat 10 da ltntln 
ilk mektepler açıheak, TGrkte 
"'• tarik .-dhleri taıUe,. clm
h..c,.t .. .,...... J..klneda izahat 
vweeekı...Mr. 

Bwu1aa ıonra mektepDler ıez-

lllete rBtiirGlecektlr. Bu m&naıe
betle ça11amba pnil de mektepler 
kapalı kalacaktır. 

Galata1aray, Kabataf ve latan• 
bul erkek li•eleri Ue FeyzlJe ve 
Feyziati ve ameli hayat mek-

tepleria41ea cem'an 508 im dün 
akşamki trenle Ankaraya gitmiş

lenlr. • aıeldıeplerin tliter iacileri 
tehrl•iscMld pçlt ,. •• ıa. lttirak 
.. eceldenlt.. 

• •• 
( Cumfıurlyet l>aJl1lmına lttırak 

ş_det ~olanlara bir kolavlık ~ 
Gzri·~vnlce nefrettljimiz prognm 
tettrh ediyoruz: ) 

Clmhuriyet Uinının 111 d8atm
Gne teaaclGf eden tqrinievvelia 
ylnal dokuzuncu ıah ailnG yapıla
cak teaahilrah mllnye programı4m 

1- Bu tezahilrat, aiindGz hllctı
_.t Maıaa• Vali beyefendi twaflll
claa tebrlkit kabulil; orduaaa ıe• 
çit reaml yapmaıı , Dardlfllnua , 
... ktepler, pollı ve ubıtai beledi
ye memularile cemiyetler ve hal
lan ba nıme iftlrald ... rece tela· 
rln aullt.llf yerlerlacle .. nlllder t.
rtlbi ıuretile olaeaktar. 

2 - Y eY11ll mezk6rda •Vlllrl 
reımlfe •e mekatip Ye rffllll ..,.. 
laa1U81 mhHuat tatil edilecek Ye 
1&bab saat yedMD ltlbarea bllu
uıum denlrl resmiye ve huıaıdye 
uıatazalar, dlkklnlar, vaparlar, tra-
111•aylar, donatılacak ve pceal her 
tarafta tea'rirat yapdacaldn. 

5 - Saat OD Bdde mllhtellf JV• 
lenlea toplu ablacak n li1Daada-

ki np rlar .&GdGJderile ittirak ede- I içtima ve yüriiyilf ...... kalonlll• 
eeklercHI". teıpft •• landm eı.naoabr. 

4 - Saat ondan on bin kadar 8- Alay fU tertipte buelret 
blıl56met lıwwwtmda V .ti. ..., tara- edecektir. 
fDMlan 8fatad.W te.tip ......ae te- A Kan ve deniz ordu .. tub. 
brikit kabul olunacaktır. B PoDs talnmı, zabıta! Hf,......_ 

1 - l.taııbulda mevcut ••'a• &L....:..... -ı• m~esı. 

lar. C Cümhuriyet timıall • 
2 - Oçilncü kolordu kumanda-

nı va lmmaadanbkfa d.ıtir '-fri- Ç Mehterhane muzı"kua 
fat edilecek erkan ve ümera ve D Darülfaaun ve mekitibl iUp 
zabitan. E H\U'Ufu he a sar•ıJla liaeler. 

3 - DarQlfünun ve n.ıaa.. :f emin· muallim mektepleri ve ora -.ek-
leri tepi~ (mektepleria izcileri ild el• 

4 - Viliyette m v .. vek&let- biıeıiY,le aaenaup oldup mektep 
lere meuup Wlumu ..ı.<.;:Jşier. talebesinin önüade l>wuaa.cakbr .. ) 

5 _ Memmiai adliye F itfaiye. 

6 - Dariilfiawa heyeti '" me- G Esnaf cemiyetleri 1 Yara .ı. 
katibi au,. m846r " mualBmlerL rak itrlrak edecelderciir. l 

1 - 11.aİJe Yekiletiııe merbut 9 - Alay Beyaat. clWmıola; 
w+w w.reı...t mtWlrii umumile- Sultanahınet. S~keci, klSprG şıpa • 
.. rl11a71 ••IJ• ve ....,..tlert, ne yokufu, Iıtik.W cadcleal tarildle 
raoawd, tapa mld6rled. T.ıuim aey~--. gWeeek,. •etil 

8 - Memariaf dahiliJe, VaD reımi ora4a Wta.. IMtiacaktar • .._. 
muaYbd, mektupçu, poU. mltllril, t.,._ va uaaf c.-,etleri SWıre
Beykoz, Oıküdu, Beyotlu, Balm- cidea itiba,. ı-Htir. 
kly, adalar kayaakamlan; ......... ıe - ,.._,,,.. .........._ batla .. 
W haıulliye iıkAn, laulmk iflerl, zamanda. lıılp..,. ma•ualablla b
nGfuı mOdGrleri. dar .l.t.nw eillıethıde ...., ....... 

9 - Mul'lf mOdelrü ve lise mi- Ta.... .... .... ,..._ Wu M 
dtb •• muallimleri. Be,.lla clhetiadtki tıı.m...., ..... 

10 - Y.a.r .._..,. .. _.._ " rBlıinda tr...,_, .. hı.,. ..... 
zirnt, •--baytar llliıiıideri. m1-1acalım. 

11 - lktuat vekileti auataka 1l - Geael..t .._. .. •• W• 
miidürlerl. itleyen bitOmam .....wtl •d:ılfısu 

12 - Sıhiye müdürleri ye bil- ıece seferieri ,..,........._ 
umum memurini ııhiye. 12 - Temfnf fntbam I~• ı-. 

13 - Müfti, Vilayet meclln eden tedabir merkez kama ....... 
umumi azHı •e encümeni ve mec- ve polis m6dfriyethıce fttlhn edlle
Bı başkatibi ve cemiyeti umumiye! cektir. f,ba program davetlJe ma• 
belediye azaıı ve erkanı Emanet kamına kaimd~. 

şuabab idariye mlldürleri, halk fır- \'alinin haloıu . 
kuı, Hililiahnıer, TGrlt ocajı. lli-
mayei etfaJ, tayyare cemiyeti, baro Ciimhurlret bayrama dola,..U. 
heyeti, Oçünci mıntaka etil>ba od&- ,._.. ..... Ylla,.t -.. ....... q. 

• heyetleri. rilecek Mlo için huarlamlmaldatl& 
Mualllmler birlitf, matbuat erWm. Baloya hlkOmet r1-.... Maa-

.ı... ..... t ııduı he'ffti _uıme.. havv.aa butcla baluaan koa•lolll...r. ....... 
bornlan komiserleri, lmtiyazlt tir- •ata lil_,. tnn&t--.a ... ;e==·-
ketler n müeuesah maliJe midil- eller davet edHmiftir. 
rlerl, cemiyatı hayriye. 

Kouoloılana telN'fkltl .. at on 
bet ltuçuktan oa albya katlar ka
bal edilecektir. 

Kıyafet; fırak, alyab )'elek be
yu '9oyunbajı, rusan fotha vey• u
karplncHr. 

5 - Saat iki buçuktan • ka
dar Vali b yefendi, kolordu, Hallı 
farka.., Hll&liahmer, Türk ocatına 
Himayei etfal Ye Tayyare cemiyet• 
lerlne iadei ziyaret edecektir. 

6-- Saat on birde VaU ve Şehr
eaalal n tebrlke gelmit olaa ...._t 
Bayuat meydanındaki bibüne fide
nk orada kolordu kumaml•mna 
mGllld olacaklar ve oa biri çeyrek 
ret• hqla1acak olaa pçit nnlin• 
de haıır bulaaacaldaichr. 

7- Geçit reambae ittlrak ede
cek btıtGıa kıtaat, mektepler milf
rHeler eınaf cemJyetleri uat onda: 

Merasim propamı 
Ankarada ,.pdacak ebllmltpt 

baJramı prorr.-ı huarlunmftw. 
Saat ikide mecDdn rl,...tl ela

hur salonunda Gaıl buntlerl ma 
ile mecUı reisi, bqveldl paplar 
bazarab De qJdllerln, me'b'a....._, 
erkinı mGlldye n ukerl,.... ... 
hİI' mhlaeiallleri ite •l•RAt mi• 
me11illerinin, ılferama tebrlklerW 
kabul edeceldenUr. 

Saat Od huçulda ,., .....ı 
batlıyaealctır. 

Gaf hazretlerf, Meella ......... 
vekil, veldlts, uneb•u.tar ve .... 
ra seçlt re11mini tri....._._ temııa 
.. eceklerdlr. 

Geee nat 10 ela .....Ueeek W.,. 
900 zat davet edilmlflerdir. Bal.,_ 
Gaf hazretleriaia d9 teplflerl 
muhakkak rihhllr. 

Sterling Darlllfilnun meyclamntla taa ..... 
toplaamlf lınaluacaldudır. Sunti 

.......... l!!!!!İ!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!l ......... meıl!!!l!!l!l!!l!l!!!!l!lm!!l!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!l!!!l!ll!!!!!!!!lll!lllllli._ ... 1a1 ............... IP!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!l!!ll .. l!!!l!j--::J!2!!!!!"!l!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!'!!!!!!~!!L!l!!!ııl!!!ıl!!~!!!!!1!!!!!!!11!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!B!!!!!!a!!!!!l!8!!1!11!!1!!!1!!B t..,mı lra• 1055,S ela ......... 
1096 dl(kapnllhfbr. Din laanntll 

h~ teDda ili••• the. telldn ....................... 
ıM ,... ..... .., .. flhhınlarla 
lılftl.- iÇ ... U.. __..,.. ko•-
tflP ~....... ....,. llôefyt,.S ................... ". 
1'11• ~ hlllM lha MlatMak 
iAetla. Fıdra't 1119 ,.,.._.. elahlleeek 
blKta t•f•Rlta ••i'l!Wleeeliaai 
ıbnetmlyorum. Sb llladem ki 
beni buldunuz, herhalde Sır Rlchar
dın yanm Lu'ttN'ti'ft it' \MlaiılBıaaa 
muvaffak olursunu. 

Sınıtb Ndeee ı 
- Öyle .. ..,.,...., dedi. 
BlMl:ely !#aşım btmtkathn Miçtk 

ptftt~ıfftfta -th,.wı çıklıt~arı:.k t!t-. 
rafa 1srkıbdı. 'Sctbta : 

- lı.tiyatlı .,ulunmak lazım. 
dedi. Liverpool işıis a1D1?le ile do
lu; bir karıflklak çıkarmak için fır
•at k.&luyerlar. Arkaciaa aaliba 
umulllf ıre• plıeek. 

9- ltidıard F~ntohutı New-Yor
b ıitmekten mabadı orada birşey 

Y~: Sltot 
ataıüakh. Atıd'I\ ~) fillhtttd1'ca 
boltevik1er ane fft*t ttltııbktdııırMfo 

Smıth allb Re .,. 1 

- Aradığa ne 'lnrlt ' 
--B lr v~ıika.Amllra Btt- -..,. 

F ellton d• o wl!ıik'*'ım 1Qlü"1' 
'b aıkkında birşty bifnı'lyohh. -K:-.ı• 
1 aviçrede bu1undu;u ııracl., ı...a. 
M iki kf•infn lıonvttüldatma 
lalt 1ca•1art119'. Bt111*' ~r •elila
daa a..ı.ıe•yc.". ,,_.... 

t'16 ane~e lmM edlllll 
anlaşılan bu veailce el'an menut
mut ve pyet mündericab aeırecli
l(ecek 9hlrM \.)inik 9ie ... ı .U.._ 
lannı lıt~deceld~ Sır ttieha
ırd Fenton konuşulan ıözlerin alt 
tarafını işidememif. 

Y alo ı& h mada New • Yorka 
Anna W eath~rby ismi lbtlatına ça
mı,. Sonttı Mı.. Aa- \tetthrby'-
Dın 1916 meneainde Belçikada Sali
'ltl Ahmerde huta balucılıtı, AJ'DI 
lamlllda yilıhatı losewell ile td
lıayet ba~ kadar gelın.i1. Ben ken
d .. ıne emnıyet ettim, bilclitin8 .e
yledim 

OW. ~ukuruntla Jlısltatı•• ı... 
aa yerdJif ,.ıc&m keacliaiae ...U. 
ettim. 

S..itla pzete mG .. •ıdlala lmll
betibdea tJbrkea ~ri •t..,.rata 
bafl••ttta. i.•alar halrlnndalaik6m 
vermulni pek iyi blldili ifin Blak-
elJ .P.'""8 para •--•il alııılaadaa 
bllepçirme41. _,_ 

Bir anayı ~yaret 
llwpte eı.a a.a., Gearp ı..

OllUd Cutlabewt RweftlVIB ••-ee.1, 
... Urpbt ... ,... o..,.. 
........ C.'"-t RMttMlll'ba -· ............................... 
~ ılıllilJalld11. Kadaa bma .............. ..,~ 

:•eviyord11; çlnldl ,.pralrlana ,..at 
....... ~ .... IMaıplr 
revaak .._slal ltir ~ kaıclar 
tadil Mi.Yordu. La.. keadbt ber 
güılel fe,., bllh.... çiçeklere ba.Ja· 
luda. Snmeditı ,.,._ .fiçek .ı 
haflaatb. 

Peaeereain Keaaruıda duna, 
:Jeranium GıldU ıaadıtua •tilnae 
ıarı bir ~afya bfelbl4• ata,._ 
rdu. 

B1r •r•lık Madam Roıewttl elba. 
deh lıova•ım bırakıp atbllna 
cfö""'1, bahçe.ala alçak çiti üzeri
nden Manı denizine baktı. 

Yabm kaldıgı zamaalar s6d 
o tarafa Ultecek oluna mutlaka 
lçlai çekerdi; ç6nldi laem koeuı , 
hem otla bu deniz Gzerhade açıl
llllflarcla. Madam Ro•weD, la• cesur 
ka4ın rlbl koca11 ile, ofla ile ncla 
etierkft tıGihl .. •lftlı timdi oalana 
310mlerlle iftihar edi,or w lltll'a
buu kaJblala dulalHderlade ..Wı· 
prcla. R01Well aOeıiala bttla •r• 
kekleri harpte d8tDfmGtler ye lna 
uturda ilmek lb:ım .aeliacıe baDu 
call ................. 

lladaaROM1rellal._..,,..._ 
d• ..... bir ......... hlatbtı........................... 
.--...ıc..ı., ..... ..... •tw• ... to ............ ....... 
......... ,.d .. Tw .. anda 
1-.h•••• .._ .. - ..,.. '* ..... , .......... 

Oda •N,.. .-nen Wsu 
,al .......... llahle helrlkatte 
b ..... ıısklf IMktata ._ kaclu ,. ..... ...... ...,... ..................... _ ,....... -----

- --.. Rwwall IMrıtla • ....... , 
Dl,. ..,fq. 
Kadın cevap ....,... 

- Madam RoseweU benim. 
- Ben New ., Yorklu Aurele 

Smltb.. Harp HDa•ıada hıpz 

orclusuada lfayl yalfe ettim ve llo-1 
ıewell ailen efradmdaa biri Ue 
tanııtım ... Onua için..... 

Y ath kadın küçük parmaklıkla 
kapıya kadar kotta; app rizlerl
panldıyuak seslendi: 

- Buyramaz- .,........... 
Smlth keadl k•dlne tak1W ~ 

mGfkGI bir battı hareket çbmiftL 
Şa1et ı.aaa mecbur kılmamıt .... 
ydı, bin kere daha memnu ola· 
cakta. 

Bir ....,. karfl yalaa .a,le,tp 
- lstlataka çekmek, aev•plarmı 
tllalemelr, apı ıamaacla da o•• 
.,... ._._ lacitmemek m~ 
..._.. I& Bitin :banJar'aa ....wa. 
da U.tll• faydah ola\Ueee-k ltalr 
••ltmlt ..... lmektL 

MiMi•• llo•ewwll «*....,.. lullllt 
h ........................ .. 

muameı. olmaanfbt. 

Mübadelede tayinlar 
Mllbadele komfl)'UllU Tlrlc h.,... 

eti murahhuaaı bqUtıt.I MukclW 
Oıman bey komlsyon he:f eti .... 
dinde Tlrk bqkltiplifine terfld 
nakledllmft ._ 1e*fae efe lef•et 
bqkattpllkteıflllle bufuıuatıW ord 
Zeki IWlda' bey tayin olmUfttll'. 

Merkez memurbıjn 
Merkez memurlanndu ()~ 

t"eld bey KıDltopru ~ 
tayin ~.tir .. 

S -,,--ıhe-m~a-ri 
PoU. t!ı •"'"= ıaildtı aau••ı.; 
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Sulama işi: 

Gediz havzasında 

lıp 
ıı~ ~acak Ye daha ziyade bu relteki kadar büyük değilse de 
,,:::_ıa yaP.m .. akta oldL1ğu azim ha- onun yarısı dereceıindedir. Fakat 
oft " onune geçmeğ'e matuf suların tuğy:m zamanınd4kl tahri-

caktır. ~ batı dü,ünülürae bu A::neliyatın eh-
ltı it. alumdur ki, Gediz, bu namda- miyeti meydana ._.çıkar. MenenıeD 
et k •abamn civarında MuratadaA-ı ovası 9000 l.ıektar ( 99000 d6nüm) 
t-qe lerinden çıkar, Demirci ve Ku- dir. Bunun tepelerden mütefekkU 
r.t ~Ylarınıh iltihakıle büyüyerek kısmı (3000 H.) çıkınca 6000 H. ka-
1(:-ıaa ovasına girer, burada da lır ki ha!en çıftçiler 4500 H. kada
ttı ili Çayını aldıktan ionra Mene- rını t:kebiHyorlar. 

en de ~\rasına geçerek oradan adalar Fakat bu da büyük tu~anların 
'11Q~1'.e dökülü,. Gidb;in sarfiyatı çok getirdiği balçıkla örtülü olduğun• 
ltiı •havvildir, çünkü kollannı teş- dan bin müşkilitla ekiliyor. 
'f u.;/en çaylar ekseriya kurudur. Binaenaleyh Gediz'in iki yatağı 
bıik' an z<ıman•nda 100 ila 180 m. ile deniz kıyısındaki tuzlu arazi (ki 
}'(l •hı sarfiyat yapan Gediz, bu mecmuu 7000 H.dar) yapılacak ter
"";~en, aeviyei vasat~ zamanmı..la tibat ile tuğyan 2amanlarmda Ge
~llQı \ie ırva, yaı\1 sevıye sfıfla ôiz'in gebrdıgı rusubatJa doldurul-
ht •nında da 15 m . mik'aba sa:-fi- mak &uretile kurtulmak icap ediyor. 

Yapınalctadır. Ayrıca bu şekilde ı.dahi kabil 
ditdB~ nıiktarlar gösteriyor ki, Ge- oçmayan 4000H.hk tuzlu sahil ara
ta1t en edileck istifade zaruri ola- zisi de vardır. ki küçük ııeddeler 
l tnah\ut kalacak ve ancak hav- ve huıusi tertibat ile ıılah olunarak 
u:tl•n en münbıt ve nüfus kesafe- ziraata salih aleh konacaktır. 
a~ e lllalik kısmı olan Menemen Bütün bu ameliyat (marmaracık 
tak•ının irva v~ aılikası kabil ola- gölünden istifade hususu hariç)tak
y hr, Aynı zamand8 suların tuğ'- riben 2,2,5 milyon lira maaarife 
\ta ihtiyşç göstermektedir. 

ltı Z.tnanında yaptığı hasarlar 
,:;'edilecektir. idamafih, kat'i ke - Fazla varidat 
uJ•pıbnca 'imdi bir ihtimalden iptidai keşifte yapılacak ameli-
Qlu. ltçcmeyen bir istifadenin kabil yattan sonra alımabilecek fasla 
ı, ... p 0Inıadığı da aniaşılacalctır. Bu varidat etrafında da letkıkat neti-

••f•d ccleri vardır. 
•~lii e tuğyan sularını Marmaracık B 
~tle akıtarak ve bu suretle ha- una naı.aran Menemen ovaaın-
liSl"' lllekanunda kuHanılacalc olan da 325, 326 aeneleri zarfında iki 
cı-ıa, 

2
aeviyeeini 2 ın. yükselterek senelik vasati mahsul beher hekta

·~ı. 00,000 dönüme lakın arazi rda fU miktarlarda idi : 
h~ ~kf1tan ibaıretlir. abil olurııa Buğday 2855 ok. 
f,d de Gedizden edilocek isti- Pamuk 2239 

e iki misil olacaktu. Üzüm 4777 : 
1 } apılacak ameliyat Ameliyattan, yani irvadan son-
t\ra işleri : irvada istifade edi- ra alınacak fada mahsul beher 

'J'llML. - · 

~ 

tlt1srellin HOCA! 
Yazan : Kemaıet:tin Şükrü 

hllı~er Yerde ve her , vird , bil-1 
lr.'4tı: kadınlardaki ermiş, kırklara 
t'-diyQııt gibi batıl itikatların, ınev
tlırJ, et Verdiği kimselere pek ina-

t, ebe · Ad tnnuyet verirler. 
'eıılld eta kuvetli bir iman dere
aı,., ite olan bu inanıt ozaman Ko-

N adınlarıDda da vardı. 
dı,., aıtettin Hocanın alay olsun 
h-q ~rt.ya atbjı evliyalığı derhal 
htılof çıli uzunlar kafileıi arasında 

_ 
1
' er tarafta: 

~.. Naırettı · . d b --cııa14 G ~ n ıımın e lr Hoca 
'>l'"ı.I~r olğe kaduıı imiş; iyi ıaatte 
klııa\lf. G ktrkla.ra karışmış. E•liya 
at iCik(i eceJerı gözümün nuru yedi 

Net . dolaşıyormuş 
diiııa~ ~sı pek keski miş. Bir üfür
lt~der aatahk mastalık, dert mert, 
•Ilı) lca~eder, gam kasavet, hiç bir 

Gib·tnıyornıuş .... 
hl!ıt ~ .. 1 aafsatarar, mubala,.,alarla 
-ı 6lin a t 6 1 ı> }'Ü U r arah:, bire bin kahlarak 

B t Yordu. 
ttı11. ltnu d· el ~\1 r-I uyan V(' evli kız nm ço-
1ııca1.: T?ı . · ığı iç ' n üzülen bir ka~ 

.sı:ı : 

- Bari gidip 'u Hocayı bir zi
yaret etsem • 

Dedi. Konu komtusu lae : 
- A., iyi akıl ettin karde,, biç 

durma, kızını götür, bir nefes etain, 
göreceksin dokuz ayı beklemeden 
bile nur topu rlbi bir torun 1ahibi 
olursvn dtdller. 

Kadıncafuı hemen o giin kmnı 
alıp doğruca Hocanın, aathk veri
len adreıide ko,tu. Yana yakıla 
kızının çocuk doğurmadığından ba
hıetti ve Hocadan Allah nzaıı için 
bir nefes istedi. 

- T a b i i E fe n d i Hazretleri 
karınca kaderince bir miktar dün
yahkta nasibiniz olacak, yalmz ne
fesi kuvvetli edin ki torunum er
ek olsun. 

Ah bir göraeniz içim parça pa
rça oluyor. Sabah olmaz mı, kızım 
bir tarafa, damadım bir tarafa çe
kilip somurtuyorlar. Hall~ri yürek
ler . a cısı. Ev~n içi suyu çekilmiş 
değırmen gibı. Eğer bir çocukları 
olsa idô, ~r~ade cıvıl cıvıl ıöyleşir, 
l oşsr, tepınır, bunlarda surat etmez-

(Polis J 
Kadın cesedi 

~mel laiıluı ötıönde evnlkl 
.,-ııggibı kayıkçılar tarafından bir 
ceset prülerek polise haber veril
miş, ceaet çıkarılarak morga nakle
dil raiştir. Bu na, 60 yaşlarında bir 
kadıD~ır. Henüz büviyyeti tesbit edi~ 
lememiıtlr. 

Cer hl er 
1- Un kapamada HayrSye i•mln

de bir kadıam evinde oturan 
Nuri, evvelki gece meçhul bir sebe
pten Hayriyeyi bıçakla yaralayarak 

. kaçmııtır. Hayriye hastaneye kal
dırılmıtbr. 

2 - Dolapderede oturan Mat-
mazel Anika evelkl gece Do

lapderedea gecerken yankeıici Hii
ıeyin tarafından uıtura ile yüzGn-
den yaralamı,tır. Hüıeyin kaçmış, 

· Anika haıtaneye yahnlmıtbr. 

3- Galatada bir mobilyacı ya-
nında çalıtan 16 yatında Ha. 

şim Yeni çar4ı:lan geçmekte iken 
meçhul bir ıahıs tarafından ıol ko
lundan yaralanmışhr. 
4 - Takatm poliı merkezi ida-

reıimde, Sabahat iımindek 
randevucu kadının doatu Rıza, dün 
elektrikçi Conl iaminde bir rumu 

bıç.-kla yaralamıttar. Buna ıebep 
Coni nin Sabahatin evindeki ıerma
yelerinden Lemanla münasebette 
bulunmuş olmasıdır. 

Rıza kaçmıf, coni tedavi albna 
alınmıştır. 

Kazalar 
1740 numaralı olumobil Betikta,ta 

tramvay deposu önfü:de asker 
Yuıufa çarparak yaralamıştı:-. 

Rezil sarhoşlar 
~ahıkalıludan Yaşar isminde 
~biri Şehreı!lininde sarhoş ol-

d CJtu halde icrayı re:ı.:ıfot ederkea 
memurlar tarafından yakalanmı,tır. 

Cinayet 
(Oudullu köyünde bakkal Ah-

met efendi evvelki gece kah
veden dükkanina giderken meçhul 

bir adam tarafından atılan kurşun
la vurufınuş ve derhal ölmüştüll' , 
Vlllyet jandarma kumandanhğı ma
halli jaadarmaaına bir telgraf çek-

erek katilin bir aıı evvel balunması
aı bildirmiştir. 

Hilekar 
G alatada ilinat acentahfı eden 

Mahoıut Saim efendinin ya-
nın~•. tahsildar olduğunu ıöyleyen 
Sadı ıımide biri Beyoğlunda Dfmit
ri isminde bir müskirat fabrikaa)na 
ıahte vesika ibraz ederek kuan 
verriıl tahsil edecett sırada me~ 
murlar tarafından yakalanmıştır. 

hektar başına : 

Buğdayda 
Pamukta 
Oıamde 

4645 ok. 
llll ,, 
1190 ., dır. 

Kat't ke,fln daha kat'i rakun
larla teabit ve ifade edeceA-1 bu 
aztnı irat faılaaı ameliyata bir an 
evvel batlan111aaı için kifı bir ıe
heptlr. - Ali Süreyya 

ferdi. TütaüınG edecekıiniz, azimet 
mi. okuyacak ıınız, il4ç mı verecek. 
ı~nız, orası ıizce mal6na; fakat bi
zım bu derdimize derman b 1 

H h 1 u un. 

k d•0~' • .. ktan bu gibi dileklerle 
en ıgıne muracaat ed ... nl . k "' erı e se-

rlya batından aavarda. 
Fakat kadına acıdı, onun mut

taııl yana yakıla anlatma•ı k 
arıı-

ıında 1anki bir,ey dOtGaGyor 
rlbi uzun dil,ündü. ınuş 

Sonra kö9eye büzillmüı ve uta-
ncmdan kız \rmıt duraa g-eline 
ıordu: 

- Hanm1 kızım, buna li1a11ı tıp
ta kısırlık derler. Bu illet ılze aca
ba valdeniı:den intikal etmlt olma
ıın? 

Genç relin bundaa bir fey an
layamamıt ıibi aauıaıa ;yGzü.ne 
baktı. 

Kadın lıe teliılaı 
- A.. efendi hazretleri, dedi, o 

aaaıl fey ayl4:, il.tüme iyilik ıağhk 
Eter ben kıaır ol•a idim böyle nur 
parçaaı gibi evladı nerden çıkanr
dım. 

Hoca blr pot kırdıtını anlayarak 
tamir etmek i•tedi. 

- Canım ılı kııır olıaaz:nnız da 
babaaı olur. Bunda danlacak ne 
var. 

- Babası kısır olsa idi koynuma 
mahalle imamı mı girdi ? 

. .. , , .... ,-: 
,, .. I 

--·--

Fransadakl buhran 

"Daladier,,: Başvekil! 
Yeni Başvekilin düşüncesi 
rin de birlikte çalışmasıni 

sos yalist\e .. 
temindir. 

Pariı, 26 [A.A] M. Daladier ka
bine tetkiliae çahtmaya muvafakat 
ettijioi M. Doumerg' e bUdirmit ve 
dOa aqamdan itibaren iıtitare ve 
nlilkilemeye batlamıştar. Şimdiki 
halde en mGhim mea'ele aoı.ıyalist
lerin de birlikte çalı4masın temin 
etmekten ibarettir. M. Daladier ıo
syali•tlerin hüktlmete i•tirakini bil
haHa arzu etmektedir. TaD ııazete
al soıyallat fırkasının bir hizbinin 
yeni kabineye iştirak lehinde bulu
nduğunu, ancak maliye ve hariciye 
nezaretlerinin kendi fırkalanna 

mensup kimselere tevcihini, aynı 
zamanda sosyaliat hrkaaı için radi- ' 
kal sosyalist nazırlann adedince 
nazaret makamı tahsiıini şart koş

makta olduğunu yazıyor. Bununla 
beraber meclisteki ıoıyalist grupu
nu Ron konrreainde M. Chautemps 
tarafından vaki olan beyanat dola
yidile dün akşam büyük bir itbirar 
eseri gösterdij'lnl, fakat M. Pol 
Bonkurun matbuat vaaıtasile baıır
ettlği bir beyannamede hnkOmet 
iştirak fikrinde . sabit olduğundan 
fırkaaııaı öfke ve hırçınlıkla hareket 
etmemete davet eyleditüıl kayd
eylemek icabeyler. Soıyalıat fırka 
ıınm vereceği cevap radikallerin 
göstereceği teminata bağla gibi gö
rünmektedir. 

Cümhuriyetçi sosyalist pupu 
•ol cenak fırkalarının bir birlik vü
cuda gdirmelerine hararetle taraf
tar olduğunu beyan etmi,tir. Cüm
huritçi demokratlar birlitl azası eaas 
itibarile r·A. Poincare' nin ıiyaaetiai 
takibedf"c k bir kabineye ınüıahe· 
ret etın ge karar vermitlerdir. Sol 
cenah Cümhuriyetçileri merkez 
gruplarının de birlikte çalıtma•ıaın 
temin cdilmeaini iıtf'mektedir, ıol 

cenah radikalleri evvelce vaki olan 
beyanatlarını ve soJlcenaha me11ıup 
bütün gruplarla temas halinde kal
mak hususundaki kararlarını hatır
latrı:ıaktadır. Ak.Jam gaıı~teleri um,. 
umiyet itibarile Ren konl'reainla 
küşat celseıfnde ferdi mülkiyetin 
koyu bir taraftan, iıtibaal ve mGb
adele vaaıtalarınm , milllleftirilmeıl 
fikriDin tiddetli bir muanzı oldutu
nu beyan eden M. Daladier ile •o
ayaliıtlerln bir arada çalıımalannı 
imkinıız değil•e bile muvakkat bir 
müddete münhasır olacafını yaı
maktadu. 

Temaslar 
Paıiı, 26 [A.AJ - Sosyalistlerin 

bir llluhalif reye kar4a istihfaf ile 
kabul ettikleri bir takrirde M. Dala 
dier teklifini istinat cttfrece~i vart
lan bildirnlftğe davet olonmakt.ldır. 
.Sosyalistler murahhao hey'etleriain 
M. Dalaclie ile mUlakatıhın neci· 
ıeai anlamak için yarın toplana
caklardır. 

M. Daladier Reymı kongreainde 
hazır bulunan siyasi rical ile, ağlebi 
ihtimale nazaran M. Steer ve M. 
Çhautempı ile g6rü9ecek, yarın 

Hoca bü&bütün şaşırdı: 

- Vakıa orası öyle, dedi ve 
kadını atlatmak için bir dua yaı:ıp 
muzka ettik ~n sonra başından 
ıavdı. 

Batka bir giln Hoca Naarettl.n 
gene başka bir kadının bu blçl m 
mOraeaatine daha maruz kaldı. 

F •kat bu aefer müracaat eden 
pek Çaçaron, pek atifte biriydi. 

- Canım efendim kuzum efen
dim, ne oluraa ıenden olur, ben•m 
derdl0>.e dermua, yarama merhem 

ol. 

Derdin n•cllr o kadar ? 

- Daha ne o&.un Allah du,man 
ba••n• vermeabı; benim deli, aaıma 
zır dell, afacan, yetltmit bir loam 
var. Her ııün benimle yaka yakaya, 

pe~ç.e P~nçeye reliyor. Y apmadıta 
de alık, etmediği denıizlik kalmıyor. 
Nerde lıe bana dayak atacak. 
Nefea mi edecekain, muıka mı vere
cekıin, ae yapacakaaD yap ta bir 
u alullanıın. 

Hoca a-GldG. Yeal uumaya bat
layan sakalını ıaj' eli ile bir iki 
kere ııvazladıktan ıonra: 

- Hatun, dedi, •enin kızına be
nim nefesim kir etmez. Sen benim 

saat on birde Eli.zeye gidecektir. 

Sosyalistler 
Pariı, 26 ( A. A. ) - M. Dala

ciier ıol cenah kableelerinden biria
de müıteşarlıkta buluamııt olan M. 
Laval ile görüştükten •onra M. 
Briandı z.iyaret etmit ve hariciye 
nazmaın salahiyeti daireıine ,ıren 
mueleler hakkında mumaileyh ile 
fik1r taati etmiıür. Soıyalistlere 
vaki olan iştirak teklifinin ne ıu
retle tefsiri lazım geldiği hakkuıda 
sorulan bir suale verdiği cevapta 
M. Daladier şimdiki halde isteaHen 
şeyin hükumete ittirak esası hak
kında bir cevap almaktan ibaret 
oldufunu ve nazaretlerin takaimi 
meaelesinin ancak sosyallstler müs
bet bir cevap verdikleri takdirde 
mevzuu babı olabilecetbıi ıöyle
miştir . • 

Anlaşıyorlar 
Parie, 27 [A. A.] - M. Daladier 

ile aosyaliıtler ara.aındaki mülakat 
gece yarısına kadar devam ctmi,tir. 
M. Daladier icra.at programına eeaa 
olarak ancak Reymı kongresi pro
gramını kabul edebileceğini, sosya
listleri• teklif ettikleri bazı kanun 
layibalannı müaait surette tetkika 
muvafakat edeceğini, dahiliye, har
biye, raaliye ve hariciye gibi başlıca 
nazaretlere getirilecek radikal sos
yalist ve ıoeya1ist nazırlar araııada 
adet itibarile müsavat röxeteceğini 
söylemittlr. Parlamentodaki sosya
list grupu hükumete ittirak lehinde 
bulunacak olursa bu husuau karara 
raptetmek üzre soıyaliıt milli mec
Hıi içtina.a çağlrılacaktır. 

Cerrah ''T uff ie'' öldü 
Pariı, 27 (A.A.J - Maruf cer

rahlardan profeaC>r Tuffie vefat et
mittfr. 

n ıncsıı Dteıre 
Parlamento devresi 
Londra, 26 [ A. A ) - Parla

mentonun yeni içtima devre1l rele
cek ulı g6nü batlıyacaktar. Bu 
devrenin prosranıuada yıl batı•a 
kadar müzakere edllmeai lazım ge
lea birçok maddeler vardır. Billlaı-
18 hükumet tarafından hakkında 

müstaceliyet karan talebedilm.iş 

olan üç kanun li1iha1ı diğer pro
jelerc!ea nvel müzakere edilecektir. 

Bu liyihalardan ..biri dul kadın
lara verilecek maaşata dairdir. Di
!•r Ucıi kömfir madealerl aaaayii
ae ve itıdzlij'e karşı ıigorta mes'-
eluine müteaiHktir. Naıırlar tatil 
devre.inde ıarfettilderi meaaının 

memlek tteki meYkilerini pek ziya
de takviye ettiti ve parlimeatoda
ki muarızlannuı kenc!!lerlni dil,Gr· 
mek, yahut hükameti m.Otkül bir 
mevkide buakmak için her hangi 
bir fırsattan İ•tifade huıusunda 
tertddüt göstereceği kanaabada bu
lunmaktadırlar. 

naaihabmı dinleraen oDa yirmi bet 
otuz yaıında genç , dinç nefeaine 
sağlam bir dellkan1ı bul; kızına hem 

· hocalık. hem de kocalık etııin bak 
o zaman naaıl akıllanır. Aile gaılesi, 
çoluk çocuk telif ve kayrusu onu 
muma döudürür, melek gibi olur. 

* • • 
_ Hocanın bayle evllyalık, üfiırük-

culük etmeal devam ederken 
diğer taraftan o her mutat 
gölge kad;lıkına da devam ediyor, 
garip davaları keakia zekiaının 
keatirme uıullerl ile bal Ye fHle
diyordu. 

Bir ,On bir afCI ile bir kaylG, 
Hakim efendlDiD havalesi ile Naı· 
rettiue mGracaat ettiler. 

Dava eden afcı, muaun da köy
lü idi : Zavallı adamcatız köyden 
ırelmlf, karnı acıkmıf. Paraıı da 
yokmuf. Dafarcığından ıomununu 
çıkarmıf, aşçının dükkanı önüne 
dizdiği yemek tencerelerinden çı
kan butuya tutarak ve sadece 
yemek kokuıu ile katık ederek 
ıomunu yemiş. Tam gidecetf 
11rada aşçı yakasına 1 . san mıf, 
para ıstemiş. Köylü vermeyince do-
tru mahkemeye götürmüş. 

Naarettiu Hoca davayı dinledi . 
Aşcı: 

~'--~ • : • : 'I' .\. • • 

_._----~:r, :' .-:.-· ' 
--i_ -·~ • . -~ .. 

. ~ . • . .. ' ı~ı. ( 

Lif .• 

Akşam gazetesi, birkaç za
mandauberi, İstaobulun gelip 
geçmiş Şehreminlerile mllli
katlar neşrediyor. Sualler be. 
men hemen biriMritıia ayni: 

_ Şehrimizin hudutlannı 
kiçiiltmell mi? 

- Şehrı..isila iman h.k· 
kuıda ne d6fftnGyonua&11f 

- Şehrimizhı plhı nanl 
olmab? 

Ve hu zevat ta - bagtla ki· 
mi meh'us, kimi tficcar, kf. 
mi doktor, kimi saraylar ml
d6ril olan bu zevat • birer 
mötehaısıe, birer ehil ııfaffle 
bu ~uallere hol keseden ce
vaplar veriyorlar: 

- Hayır, büyfttmeH •• 
- Balık pazarını Yut• te· 

pesine nakletmeli •• 
- Londranın pi.anı gilN 

olmalı •. 
~mi uzu11 zaman Emanet 

sandalyaaında oturduktan so
nra, ıu ~t tarafı dhy4nın 
en gllzel denizile çevrllmlf 
şehre, eser namına yoldaa 
geçenlerin içini görmetlfAi 
komik bir havuz hediye eden; 
kimi mfitlls bir kumarhane 
ile sokakları delik defik e&
meğe memur bir titketi ya· 
digar bırakan; k.lati de otu· 
rup hiç bir dedikoduya eeb
ep olmaksızın aadeee tıkır 
tıkır maaşını alan bu teldr 
allameleri, şimdi salaili ıeli· 
mete çekHmi~ler, rahat rahat 
terennüm ediyorlar. 

Ellerindeıı iş 91kmıyaa ha 
insanlana, ağızlanndan lif 
ne kolay çıkıyor ! 

Yusuf Ziya 

Almanya 
Yung planı 

eerlin, 26 (A.A:J - vunSP#
n••ın kabul •tlf• redcU h Cla 
arayı umumiyeye •Gr11eaat • il.re
sin~ dair İla•yoaaltatter taraftlilu 
vaki olan talep lelalad• olarak top
lanan ı .. zalar lliç lf, mOld• .Mrf. 
kilna ballt olm.:maktadqo. S1m e 
~adar isbllerbtf ki'jaettınitı o ln 
muntahiplerdea aııeı1c jiizde cffSrclü 
haza vermiftlr. ----

Ataman kabinesi 
Berlia: 26 [A.AJ - Kabiaede ba

u detitik~r vuku bul.cağına dair 
t•Yi olan haberler katı 111rette te
kı.ip edllnıelıtedir. 

1 

Fen'er meydanı 
Fener meydaaınm cihet.eti aJ41• 

yeti lıakkında Emanet tarafaadaa 
açılaa davada -~ ıon ı.Wtlcr dt 
dinleallmlttir. Bcıth phlder ......_ 
nm hilka alt oldtıtaau .e .Mil 
bulunmadıtını aayte...ldedlrl•· 

Mahkem.eniu, •erdaaıa tuur
uf edilmiyecetf hakkaada -.... Y .. 
receji kuvvetle Omlt edtJmekteciir. 

- Efencllm, diyarda, bu ...... 
benim yemeklerimia .,.,._ ile ka
rnını doyurdu. Bea clllırW111 ..... 
açtım, tabii para kauniDak ifla. 
Yemek te, bap•• da hmim ma• 
hm. Paraauu istemek t.. lr=Hn'iiı. 

Daima bu l'ibl davalarda ohlaiJI 
gibi Naarettin Hoca davacapa balı 
verdi. 

- Dotru, dedi, mal ıeaia •aha, 
paruıaı im-* te laaWua. 

Kayffi itiraz etti& 
- Ama• efeaCHm, hen faldT Wr 

adamım. Param oba idi J•metl• 
bupıunu ıfttti, ke11d&.hal ,.,.... 

Hoca katlanm çattı: 
- Sen ıua.. Adaletta lflae U

nıma. 

Sonra duacı ahçıya clBadl: 
- Bu köylüntn saaa olaa bor

canu ben vereeejim. Şötle ,_.a 
yaka.... 

K.ürklü cübbeslaln celıııillclea 
bir para: kueıi çıkarttı. elilll kal
dırarak aalladı. 

- Ne itlttin? 
Afcı para alaeafı aeYlaci ~· 

oevap yerdi: 
- Para ıeıl •. 
- lıte o para ıeıl aenln bak. 

kındır. Yemejin butuauau •taa 
adamın hakkı aDcalt puaaıa ...._ 
dir. Al da def ol git .. 

(Bitmedi) 



r. 

Milli 
Hikaye Beni tevkif ediniz ! 

- Buyurun, şimdi ıizi dinleyo
rum beyi oefendi. Oturun! bir az 
beklettim amma kusura bakmayın. 

Doktor. gösterilen koltugu başını 
hafifce oallayarak reddetti: 

ince, zayif, kı.a boylu bir adamdı. 
Arkasında, çok giyilmekten dir

ıekleri ve dikit yerleri parlamış 

ılyah bir kostüm vardı. 
Komiser tekrar aordu: 
- Buyurun, ıizi bekleyorum. Ne 

arzu ediyoraur.uz? 
O, aucak itidilebilecek kadar 

j,afif ve titrek bir oesle: 
- Komiser bey! dedi. Size ":1e

nl tevkif ediniz,. derneğe geldim. 
Zabite memuru bu talep karşı

fııında gözlerini hayretle açarken 
o tekrar etti: 

- Eveti Yanlıt işitmediniz. Size 
~ni tevkif ediniz. Ellerime kelepçe 
9urunuz ve hapishaneye gönderiniz. 
diyorum. Çünkü bunu yapmak sizin 
vazifenizdir. Çünkü ben bir kati-

• Um. 
. Suatu. Bir müddet kuvvet bul

,;;ak iıter gibi kalbi ve dimağı ile 
mücadele etti. Söyleyeceği sözlerin 
mütbit teairini daha evvel kendinde 
hiuederek ıendeledi. Düşmemek 
için önünde ayakta durduğu kana
peye oturdu. Oturdu değil adeta 
dllttıl, yıkıldı. Sonra a'ır ağır başladı 

- Biliyorsunuz ki ben iki sene
den beri aizin karakola yakın, iki 
ıokak ötede oturuyorum. Bu müd
det zarfında tam manasile namuslu 
bir insan olarak yaşadım. Ne zaman 
bana müracaat ettinizse derhal koş
tum. Mahallede kim hastalansa ba
na gelirdi ve bea emek ve ilmimi 
pazarlıksız ve bir çok defalar pa
raıız hasta olanlara ıeve seve ve
rirdim. Bütün bunları herkesle be
raber ıiz da biliyorsunuz. 

Fakat her kes gibi sızın de 
bilmediğiniz bir nokta var. Bunu 
aa(.,manız için ve size müracaatı

mın itirafını yapmazdan c~nl kı
saca hayatımı anlatmaklığını ıazım. 

Babam öldüğü zaman on dört 
yatında idim. Annemle beraber, 
avucumuzda üç bet lira ııibi hiç 
denecek bir para ile yalnız k:ıldım. 
O zaman hc•nen hayata atılabilir, 

>ir san'at öğrenip ekmeğimi b.azana
ıilirdim. Fakat annem mektebim! bı
rakmamı iıtemedi. Orta tahsilimi 
bitirdim. Sonra istiydadımı filan 
nazarı itibare almadan beni gece 
yatıaıdır diye doktor mektebine 

verdi. 
Yirmi bet yaşında elime diplo

mamı aldım. Fakat cebimd~ meteli
tim yoktu. Doktor olmuştum. Bu 
güzel bir unvan, ancak onu kullan
mak için vasıta yani para lazım! 

Ceaaretim ve ümidim kırık de
ğildi. Saga sola bas. vurarak, ord:ın 
hurdan kırık dökük mobilya bul
dum. Bunların benim için çok olan 
bedellerini taksite baglRdım. 

işte bir ıuretledir ki ilk defa 
olarak ıizln mahallenizde doktor 
kabinemi açtım. 

Altı ay sonra bütün ümitlerim 
ıuya düttü, sukutu hayale ugradım. 
O zamandan itibaren benim ve za
vallı annem için ıefil bir bayat 

ba9ladı. 
Bu ISyle bir sefaletti ki kimseye 

ılSylenemiyordu , Bazı meslekler 
vardır. Bu meoleklerde olanlar ıçın 
sefalet bir ayıp teşkil eder · Do!c
torluk da öyle.Müşterilerimden para 
istemekte acele ettigim için çoğunu 
elimden kaçırdım. İki giin aç kalan 
bir inıan bir tıırafta on, on beş lira 
alacnğını göz önüne gefüir , diğer 

taraftan hem açlıtını hem de müd
deti ırelmif ve hatta geçmiş ev ki
rasını düşünürse ne yapar?Daha iyi 
ıünler gelir deyip boş yere bckle
yordum ve bütün ümitlerim boşa 
çıkıyordu. 

Zavallı anneciğimin kuru ekm
ek hiıseaini bir lokma artırmak 
için ekıeri günler eve geç gelir ve 
anneme: 

- Kamım tok. Bir arkadaşımla 
beraber yedim. Sen afiyetle yeme
tini ye, derdim. Yemek! .. Ne yeme
ği kabk11z kuru ekmek! Ya borç
lar? ya borçlar? intihar arzusu kaç 
defa dımağımı işgal etti. Fakat öl
mek bile ıefaletimin arasında bana 
pahalı g.,Jiyordu. Öyle günler yaşa
dım ki kendimi öldürmek için ya
rım okka kömür p:ıram bile bulu
nmadı. 

Cesaretin de, kuvvetin de, me
lanetin de bir haddi hududu var. 
Een bun!arın hepsni de geçmiştim. 

Eir gece yarııı evimin kapısı 

Kemalettin :;ıükrü 

çalındı. insan yeni mektepten çık
mış doktor olmalı ki gece ye.nsı 
çalındn kapı çıngırağının verdiği 
sevinci anlıyabilsin. 

Hemen yatağımdan sıçradım a
lelacele giyindim ve çağırıldığım 
hastanın baş ucuna gittim. Yata
ğın yanında kansı, iki çocuğu 

ve bir de hizmetçisi toplanmı9lardı. 
Hepsinin de yüz ve gözlerinde çok 
derin bir elemin minası vardı. 

Hasta,birdenbire, hiç birşeyi yok 
iken sancılanmış, kusmaya başlamış. 

Ufak bir muayene neticesi ma-
razı derhal teşhis ettim : Ap&ndisjt. 

Adamcağızın zevcesi sordu : 
- Arnoliyat liwn mı? 
Vaziyeti o derece vahim gördüm 

ki, ekseriya bu gibi ahvalde buhra
nın geçmesine intizar icap ettiği 
halde. 

- Evet dedim, ameliyat lazım. 
- Ne zaman? 
- Nekadar çabuk oluna okadar 

iyidir. Yarın sabah erkenden . 
Buraya kadar olan anlattıklarım

da ve harekatımda gerek kanun ve 
gerek vicdan hilafına hiçbir şey yok. 

Şimdi mabadini anlatıyorum. 
Ameliyat sözünü söyler söyleınez 
dımağımı bir fikir, bir düşünce ısır
mağs başladı. Etrafıma bakındım. 

lık ı;eldiğim an dikkat etmem
iştim. Bulunduğum odanın mcfru
'ab çok lüks ve zengindi: Meslek 
hayatına atıldıın atılalı ilk defa bö
yle servet sahibi bir muhite çağır

ılıyordum. 

lık düşiincc:n d"'hnl: 
- Bir operatör çağırın 1 
demek olaca:<tı. Fakat söyle

mek için açtığım dudaklarım hare
ket etmedi. 

Kendi kendime: 
- Aptal 1 dedim. Ayağır.a ka

dar gelen bu kısmetten be~kalan

nımı menfantlandıracaksın. Tanım

adığın bir adama elli, belki de yüz 
lira kazandırm.ıkta ne mana var ? 

O aöamın belki de hiç ihtiyacı 
yok. Sen ise elinde vizite parası 
yalınız bir tek lira il"sefil oioe dö
neceksin. llaşkasın11. müracaat ede
ceğine ameliyatı sen kendin yap. 

lçimi:!en gelen bu kuvvetli ve 
emredici hisle bir az mücadele et
mek istedim. 

- Ameliyat yapmasını bih:em. 
Hiç yapmadım. sonra hastayı öldü
rürlim. buna ha~kın yok .• 

Dedim. içimdeki his benimle bu 
sefer alay etti: 

- Hakkın yol< mu? sen hı eline 
bir ı!!plama vermedilermi? Bn dip
llinıada şunu y~ptnak :ıa~kın, bu
nu yapmalr değil diye bir kayıt 
varmı? iki günden beri kuru ekmek 
bile bulamıyo,.un. 

ihtiyar annP.n açlıktan ö;üyor 
Bir hafta sonra ev sahibi eşyaları
nı sokağa atacak. Ne yapacak•ın? 

Bu his benden, ırademden kuv
vetli geldi. 

- Yarın sabah gelir ameliyatı
yaparım. 

derken sanki söyleyen ben de
ğildim, içimdeki bu benden kuvvet
li emred;ci hissiındi, 

Kabineme döndüğüm zaman 
başımı avuçlarımıiı içine alarak: 

- Hayır .. hayır! diye bağırdır.ı. 

Bu bir delilik obr. Bu Lir cinayet
tir. Ben daha adam akıllı pıcak 

tutmasını b'.le bilıniyordum. 
Nasıl ameliyat yapabilirdim. 

Para hatırı için bu alçaklığı, 
bu cinayeti yapamam ve yapmaya
cağım. 

Fakat beni tesiri altında tutan 
sefil hissinıin &e•ini tekr: r ~uydum: 

- Korkak! .. Aptal! .. 

Bu res bütün gece ıalı\t çalan 
akislerle beynimde uguldadı, 

Sabah şafak sökerken de beni 
tamamen kendine tabi kıldı. 

- Hakikaten çok aptalım, de
dim. Niçin hakkım olmasın, Elimde ki 
diplomamın operatörlerin diploma
sından ne farkı var? Bu ldiğıt par
çası bana meslekimin her hakkını 
bah,etmiyor mu? 

Yataktan fırladım. imtihana bir 
oaat kala ders çalışan tenbel tale
beler gibi kütüpanemin raflarındaki 
kitapları karıştırdım. Sa~"eler, ke
limeler dimağımda yer bulmadan 
gözümün önünden kayıyorlardı. 

Kabinemde göıterış olsun diye 
teşh.r ettiğim ve bir defa olsun 
elime almadığım iki pıçak, bir kaç 
pensi aid ım. He!lÜz daiıa doktol .le 
tahsil eden tanıdık bir genç talebe-

il DA'\', '[~ r ıı ' . \ ( ' 

Müşterek filmde oynamnğa davet ed'ııcn ın•rur ıınema yıldızlarından ıki ıalkım 

So:ı gcien ~iı~enıa mecmı 
çok şayan. dikkat bir havadis 
yorlar. 

. . 
veri .. 

Amerikanın en meşhur filim 
imaiathıınelerinden b!ri bLsbütün 
yeni eser hazırlarnağa karar ver
miştir. 

Bu yep yeni teşebbüsün esası 

şudur: 

Şimdiye kadar her filimde biri 
kadın birİ er?re~ olmak üzre her -
yi de kloroform vermek için yanı
ma alarak hustanın evine gittim. 

Aı.....ı.-n y.al.1'.,.h. o::ı , .:.;.dft'1t •nieli

yat için hazırlarken sanki imdadı

m11 yetişecek birini bekliyormuş 

gibi yavaş haraket ediyordum. 
Son daldkanın, mukadder olan 

anın ynldaşması beni korkutuyordu. 
Nihayet ... ba~ladı•n. 
iık pıçagı vurur vurmaz etrafım

daki c;ya ve bütiln oda göıümün 
öndünde dönmeğe başladı. Pensi• 
min ..-Itında kayon bir damara si
nirlf'nılim. Başka~ı yaptığı zaman 
seyr<c<' ~rken çok basit görülen bu 
iş bana müthiş surette güç geldi. 
Ne yaptıgımı görmeden, bilmrdcn 
mütemadiyen kesiyordum. Elim açı
lan yaraya girince büsbütün şuuru
nrumu kaybettim. 

Şimdi düşüniyorum da o zaman 
bir porça souk kanlı hareket etmekle 
muvaffak olacağıma kanaat gctiri
yoruuı. Fakat vicdan azabı, n1anevi 
mesuliyd ko .. kusu aklımı başımdan 
almıştı. Bir saat süren şuursuz ça
balama neiicesi önümde açık bir 
yara duruyordu. Cinayetimi sıtkla
mak, giz!er.nok, gömır.ek ister gibi 
hiç bir4ey yapmadan yarayı diktim. 
Hastayı yatağına yatırdim. Karısı 

elime bir zarf tutuşturdu. İçinde 
tam on tane on liralık vardı. Bir 
saniye sevinç i(nde çalkandım. Fa
kat bu sevinç yalnız bir s&niye sür
dii. Sonrı:ı acı ve ağır hakikat, vic
dan azabı ile karşıma, yolumun 
üstüne dikildi. 

Bir gece evvel içimden gelen 
ve bana cesaret veren sea susmuştu. 

O ıesin ne olduğunu o zaman 
anladım. O vicdanımın sesi değil

di. O bir katil, bir cani, namusumu 
çalan bir hırsız sesi idi. O, şimdi 
anlayordum, sefaletin, İğrenç sefa
letin seni idi. Yapacağını yapmış, 
beni vicdan azabımla yalnız bırakıp 
kaçmıştı. 

Hasta iki gün daha yaşadı. 
Facia tamam olduktan ıonra 

ailesi bana en ufak bir serzenişde, 
ihtarda bile bulunmadılar. 

Ah l .. ejrer bilselerdi. 
O gündenberi bir an rahat , 

huzur yüzü görmedim • Bir saniye 
gözüme uyku girmedi. yüz liranın 
yüz parasına bile dokunmadım. işte 
alın sayın.. hepsi tamam olarak bu 
cüzdanım icindedir. Her nekadar ka 

nun bana bir şey yapam:ız, elimdeki 
diplomam bana ameliyat hkkı,11 
vcrm!ştir de:!imse de se~e vfcda. 

filimde birer yıldız bulunurdu. Bu, 
da pek tabii idi; çünkü her yıldız 
filimin merkezi sikletini teşkil et
mek ister ve başka bir yıldızın 

kendisine rakip olmasına tahammül 
edemezdi. 

Bunun bir mahzuru vardı ki iki 
veya üç maruf artisti ayni filmde 
görmek gibi bir zevki tatmak 
mümkün olmuyordu. 

işte bahsettiğimiz kumpanya 

artistler arasındaki bu an'aneyi yı
karak seyircilere en meşhur ıan'at· 
karları ayni filmıle seyretmek zev
kıni seyircilere taıııtmata karar 
vermiştir. 

Bu maksatla dünyanın en meş
hur arsistlerine ayni maalde bir 
mektup göndererek te,ebbüsünü 
bildirmiş ve hepsini ayni filimde 
oynamağa davet etmiştir. 

Kumpanyanın müracaat ettiği 

Sıhhf korsaların istimali kadınlar araoında taammüm etmesi tiz~, ... e 
bunların zarafetine bilhassa itina edilmeğe başlanmıştır .. 

Filhakika Pariate moda mağazalarının imal ettikleri son moda korsa. 
!arla sıhhi levazım satan mağaza camakanlarında görülen kaba ve zevk. 
siz şeyler arasında hiç bir münasebet yoktur. 

Resmini dercettij{imiz güzel mankenin giydiği ıon moda en zarif ko
rsalardan biridir. 

nıma karşı bir sefil, bir katil ol
maktan kurtulamadım. Be, senelik 
bhsilimin neticesi elime tutuştur

dukları diploınanın arkasında sak
lanan bu cinayetimin ağırlıiın• a.tık 
.f::) :r::z::l;j J.ct.Z!:n, Artılt İ?:sar.Ier 

arasında serbest yaşamağa hakkım 
yok. 

işte bunun için ıize geldim ko
miser bey ve sizden rica ediyorum, 
yalvarıyorum, allah aşkına heni tev
kif eı.ım,z . 

artistler içinde Sarlo Çaplln, Def' 
las F airbanks, f>ola Ne gri, Glory' 
Suanssn, Adolf Menju V. S, vardır· 

Müşterek fll!m için yazılacal> 
senaryo da fillmiıı hususiyeti nazatl 
itibara alınacak, bütün yıldızlar• 

ayni ehemmiyette roller verilecek• 
tır. 

Filmi munhaaıran yıldızlar of' 
nıyacaklardır. 

Bakalım yıldızlar bu hayırlı te• 
şebbüıü naaıl karşılayacaklar. ? ,-

( OAVETlb.IER ) 
H. T. Cemiyeti azalarıJJ.ll 

Hukuk talebesi cemiyetinin ıe• 
nelik adi içtimaı 1 Teşrinisani 929 
cuma günü saat onda aktolunacak• 
tır. İçtima yeri talebe birliği binası• 
dır. Arkadaşların teşrifleri. 

Milli Türk talebe 
birliğinden: 

Cümhuriyet bayramı olan 29 ttı' 
rinievvel Akşamı saat sekizde buttıO 
rr./li türk talebe birliği azalarınıO 
Darülfünunda bulunmalarını eheJll' 
miyetle rica eyleriz. 

MUHİT 
Bu ay çıkan 13 üncü sayısı ile 

ikinci senesinin birinci numarası· 
nı neşrediyor. Memlelcetimizdt 

bir senedenberi çıkan bu cidde~ 
yüksek, aile mecmuası, matbuatı' 
mızın bir şaheseridir. Bilhassa b~ 
son çıkan sayısında Yakup kadrİ· 
Reşat Nuri, Yusuf Akçura, MaP' 

mut Yesari, Selim Sırrı, Ahıııe1 

Cevat, Kemalettin Şükrü beyleri? 

Mebrure Hurşit, Mefharet Nazıll1' 
Nezihe Muhittin hanımların ıııB' 
kale, hikaye, romanları çok kıf 
metlidir. 

Ayrıca• 

BÜYÜK REHBER 

Gazi Hazretlerinin şiındiye 
kadar matbuat aleminde görülıııe· 
miş bir nefasette karton üzerine 

yapıştırılmış renkli fotoğraflstl 
ilave olarak veriliyor. 

80 sahife, yüzden fazla resitıl• 
hikaye, roman, şiir, aktüalite yazı· 
!ar 50 kuruş. 

···························: ! Döyçe Oryant Ban i 
: Tarihi te'eiei 1322 S 
• l' • : Merkezi idare Ber n • 
! Telefon Beyoğlu 247 .248·93 ı. i 
: 985 ve İstanbul 2842,2843 ! 
• el~t • : Banka muam a ı : 
• k 1 . • : ve asa -u- ıcarı ı 
:~o•~•o~•••oo• ~ e~ ee~e••w 
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Spor yok! 
3 

Reisi muhterem vatan topra -
ğına meşhur şeceresini diktikten 
sonra , eserinin yemişlerini top • 
lanıak üzere derhal harekete geçti. 
I<arş1sında geniş ve zengin bir uf
uk açılıyor , ve bu renkli ufkun 
tiıerinde Parise giden ekspresler , 

h Bamburga uğrıyan vapurlar, scya
atler, barlar, kafeler ve raks, raks, 
daima , gece gündüz raksedilen 
?•ınsigler ve pırıl pırıl yanan bir 
alem içinde kokulu ve renkli çif-

tler tahayyül ediyordu. Bu hayal 
ruya olamazdı, çünkü teşkilat mü· 

keınıneldi ! Esasen - müteakıp ve
kayiin de gü::.lerdiği veçhilc - bütün 
hu teşkilat hu gaye ile vücude geti 
rilllli ~t i Teşkilatın gaycsi,safdilleri
n zannettiği gibi, memlekette spor
<:u yetiştirmek değildi. Bu iddia da
ha çok bir nıa~ke, bir bahane idi. 
A.sıl marifet, cambazlık ve hok
kabazlıktı, sporcuyu vücude getir· 
ltıeden onll Avrupa ile temasa 
getirınetkti . Çünkü başka türlü 
srıyalıat eclilcnıcz<li. Bu teşkilat bu 
kadar k Cç:iik bir zevkı de temin 
e~rmcdil..ten sonra neye yaraya
lılırdi ? 

.. \' e mektuplar yazıldı, mu ha· 
lJereif'r ha~iadı. Henüz futbolcusu . . " 
ıçın bir meydanı , güreşçisi icin 
bir minderi ve atleti için mun~ta
zunı lıir pİ!-ılİ olmıyan memleket 

ı-rıunı h:ı~ka memleketlerin en 
llıiıkkmııı;l te::ıi<=at üzerinde yeti~· 
t 1. . 1 1 ııınış oyuncu arile karşı karşıya 
{!dl'<'t!K \ e rezdetle neticelenmesi 

n.rıı ::ı an ol n l u tem slardan 
hıı:~tifade hadiheva seyah tler 

!.cı-tip Pdilecck ve şampanyalı so
~ahır la nııtııkbr söylenecekti. 

.A.t(·{~zın ınüsahakaları ı 
Atldizın ITı·yctinclen: 
29-10-929 Ciiınlıuriyet bayra

ın glinii T~ıksim StadyomnndalOO 
8t.ıo. 150{}, 10X350 metre mi.isa

hakatarı ynpılacaktır. Bu müsaba
kuları yapılacaktır. Bu ınüsabaka
hıra müttefik olmıyan kulüplerin 
de iştirakine mü~aade edilmiştir. 
~~i~saLakalara iştirak edecek atlet-
:tın mezkur ırun saat 14 te Tak-
sı ö 

1 
rıı Stadyomuuda haz;r bulunma-

atı tebliğ olunur. 

Futbol maçı 
Mıntaka futbol heyetinden: 

h 29 - 1 ci Teşrin - Cümburi~et 
S ayranıı münasebetile Taksım 

tadyomunda saat on beşte Gala
~atay ·Vefa muhtelitile Beşiktaş-

eykoz muhteliti arasında bir ma

t~ icrası tensip edildiğin~e.n ~ez
k Ut l<.ulüplere mensup bırıncı ta· 
sırn idmancılarınm saat on ikide 

Por levazımatını hamilen Stad
j0rtıda hazır bulunmaları tebliğ o
unur • 

lstanbul adliyesinde 
la. lıtanbul Adllyeainde ıon yapıltl;. tebeddülata dair müddei umu
..... 

1 •te henüz bir teblirat yapılma· 
... 1,tır. 

ht:y I~nd eeza azaaından Cemal 
:E:t &rdille, Oçüncll ceza azasından 

1111~111 bey Vana, Albncı hukuk aza .. 
lid an Şakir Zübtil bey KGtahyaya 

ec:eklerdir. 

IIakkı Şinasi paşa 
Şin lialk flrkaıı milfettiıi Hakkı 
()1\ a.ıl P•ta dGn Ankaraya gitmittir. 
~ekt~n ıonra ıehrimize avdet ede .. 

ır. 

200 seyyah 
20() Dnn İtalyan vapurile ıehrimize 

•eYyah relmittir. 

Ve .. .uır.;ın edildiği gibi, akli ~e 
lim erbabının bütün tenkitlerine, 
ihtarlarına, " gitmeyin, gitmeyin, 
gitmeyin!,, diye bağırmalarına rağ
men gidildi, memleket sporu rezil 
edildi, fakat aleme nahak yere ke
paze olduğumuz bu günlerin gece· 
sinde, Parisin 1ş1klı caddeleri 
içinde ve türlü türlü eğlence yer
lerinde içikli, eğlenildi, raks raks 
raksedildi. ' ' 

Reisi muhterem, sahibi şecere, 

zatı ali, hu kabil ahvali atvarı ile 
mahut şairin tavsiyesini tatbik edi
yor ve : " iç bade, güzel sev, var 
ise aklü şuurun, dünya var imiş 
ya ki yok olmuş ne umurun?,, de
mek istivordu J • 

• • • 
Senelerdenberi , devlet, spor 

için, bu memleket gençliğini mil1i 
müdafaaya daha iyi hazırlamak 

gibi halis bir maksatla bu teşkila
ta birçok para verdi . Daima 
baştaki adamın hataları yüzünden 
asıl maksat ve paralar heder ol~ 
du. Bütün sa1ahiyetleri kendinde 
toplıyan ve teşkilatın halis ve 
faziletli genç arkadaşlardan mü -
rekkep diğer erkanını tiyatro fi
gür,mı haline koyan bu zatın 

gafları \'e lıatalandır ki idmancı 
gençliğin müthiş hızını kırdı, hü
kumet erkanında itimadı selbetti 
ve her sene yapılan büyük maddi 
yardımdan mahrum kalınmasına 

sebep oldu. Zira yalancının mu
mu yatsıya kadar yandığı ıçm, 

herke:; gii rdü ki teşkilat var, fakat 
spor yok 1 

Bu elim hikayenin mabadine 
yarın devam edeceğim. 

A. N. 

M{Qı IQ)a©J~O~<§I® 

Müşavir Spetaris 
hala iş başında! 

- ---
Yunan hükumeti mübadele ko

misyonu hukuk müşavirliğine Türk 
tebaqından bir rumu tayin etmiş 
idi. Hükilmetimizden müsaede alma
dan bu vazif~yi kabul eden Speta
rlı efendiye vazifesinden istifa et
mesi vilayetçe tebliğ edilmifil ve bu
nun üzerine Spetaris efendi de mü
şavirlikten resmenitifa eylemiş; di. 

Müşavir efendinin resmen isti
fasına rağmen yine komi.syoudaki 
vazifesine . devam ettiği ,.e bu su
rette h,ükômetZ iğfal eylediği söy
lenmiştir. Bu ,ayıa üzerine vilayet 
yeniden ve esaslı bir tahkikat icra
sını polise emretmiştir. Polis dün 
tahkikata başlamışbr. Bu adamın 
gayri resmi olarak dahi olsa hala 
vazifeye devam ettiğini tebeyin eder
ıe kendisi kaµuqun verdiği sela
hiyet dahilinde tecziye edilecektir. 

Giden Sefirler 
Sefirler peyderpey . Ankaraya 

gitmektedirler. Şimdiy~ kadar git
ıniyen ıeflrter bugün kimilen An
karaya haraket edecekler ve cüm
hurlyet bayramındıd sonra meclisin 
küşat resminde de bulunduktan 
sonra şehrimize döneceklerdir. 

Tevfik kamil B. 
Mübadele komiıyonu Türk hey'

eti reisi Tevfik Kamil Bey dün ak
t•m Ankaraya gitmiştir. Mübadele 
komiıyonunun son vaziyeti hak
kında hariciyeye izahat verecektir. 

Avukat Beyler: 
icra Kanununun tatbikatına 

mahsuı evrakı matbua ıçtn 

ÜAMIT MATBAASI na 

müracaat buyurunuz. 

r' ... 
H' rır .. l \ \. 
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11 In~mz lirafôlı ıo_~,132 50;(]0 211 ~o~~[ ı Tertin (A.B.s> 
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ı A ıııf'ri krı ılt>lıı!." ~ :: ,. 
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1 O btanbul tram\'BY ~' 

l Felemek fllorin 81 75 82 Ribt Dok. Aııt. 

Nııkut 

37 :?O fransı7. frankı 163 50 163 75 Ceküdar Kodıköz su 
il 20 ltıılyau lireti 220 50 250 50 Ietanbul anonim Sn 

20 Kurun Çek Jaluvak 123 00 124 EreAll Madeu 

ı Çırunetls •il\iyo 22 2" 22 Hisse Sf'nedatı 
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1 
!?O Dlnıır '\'oguda,-ya 73 73 25 t:ı:l ı, bankau 

11 20 Ddrika frankı 115 50 ili/ 00 ıı:ı :\liiJg:a itibar. J\till 
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1 
20 Jı;,·ic;rt• fr,uıkı 795 796 ~ Milli İk ti~st Bk. 
1 ~fccidiye ıı:ı ı-ı 

1 Cek ~ 
1 .> 

' Londra 1 !sterlin 1035 5C 1036 OQ ~ 
Nivyork 
Pnriı 

l\Jilono 
llC'rlin 
!'ofya 
Drükeel 

l türk L Do. 
,, 

" .. 
" .. 

Anıetirdam ., 

" ,, 
.. 

Frenk 
Liret 

Mark 
Lc,·a 

Belga 
FloriD 
Frank 
Kurun 
Şilk 

Ciueyrc 
Prag 
Viyana 
l'tla<!rit .. Pf'7.Ct8 

i \'ıırQuva Zelol 
:i " 

0,47 
ll 
9 

93 0,47 57\ 
22 12 20: ~ 
16 9 9 '°' 

2 ::;· 2 
66 75 

3 43 

1 2C' 
: 50 

16 3fl 
3 50 
3 24 
4 75 

37 

66 pli" 37 (°O) 
3 41 :::. 
J ~ 

2 ~~I :!. 
16 sö! ~ 

3 1 (JQ 
25 ... 

3 2211 i 
4 25 ~ 

36 

'fil'aret 'c ean11yi 

Esnaf Bk. 
Şiı·keti Hayriye 

.., TeJUcttu 

Hali!: vapıulur An 22 7.2 22 
An. D. Y. yoln 
.. ., ,, ıoo 

l\fudanya - Bnr;ıa 

Samauu Salıil 

TramY•Y 
Türkh·e ıullli 
lttib.-i " 
İtimat " Şark •İıtortıı 

Bozkurt 
Anadolu A.. T. 
Jıt. Umuaı. 

Atine ,, Drahmi 
Bükrf'~ 20 Lf'y Kuru~ 
l'ıfo•kova 1 Çroneuı 
Bdı;nt tiirk llra11 Diıı. 

24 
4 

75 
24 95 r.oo 

75 • 
Balya K:araaydın 
Ar~lan Çimen. 
Bakıı·köy .., 
Türk kômm M. 
Mermer T8J1 Ş. 

31 40 31 

1067 
27 12 

1077 
7 

aı: 
90 l 

~ istikrazlar 
lstikrazı D. vadeli 97 50 

= 97 50 ?1 
so1 

BHa ıuıı alektrik 
., " temettu 

Düyunu muvahhede 
I ikramiyeli clcmir yolu 

1902 Gümrükler 

: 1903 Saidimabi 
1 ıço5 TeclıluU Aekc>riye 

196 75 197 

o ... 
(R< 
~ 

"' 

tJe.küdar· Kadıköy 
IEmır mezbba 
İıtanhul T. Ano. 
Ribtim dok. Au. 
İttihat dcjirmenci 

tl 50 ı.· 

-.. f 1903 Tf'rtip ocıı ~ark merk t'C!U 
~ 1904 ... 

""=l ı <"O ı 1905 ~ lıt. Kaaapları 
~l.ı t ı1·ou Tertip ~ Reji (hali taAfiye.) 
~ 1908 " - Tiirk tüt. Ano. 

1!109 r Duhan Türk ,, 

1 
1909 ~ehreruanetl ~ark detirmen. 
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Saat 

~lYI a~ş©lm 
Istanbul telsizi 

-- 1200 M. -· 

17,30·18:30 - alaturka saz-Bona 
haberleri 

18.30-20.30 - Orkestra: Napolita· 
na ~an dö suvar, 
J3a1 o jarden, Vol
ga, rus şarkıları, 
orlof, cazbant 

20.30:22.30 - AJaturka saz. 

1\1oskova telsizi 
-- 1481 1\1. --

1;5. 30 - Konferans 
18.15 - Müzik 
18.55 - Ajans haberleri 
20. - Opera parçaları 
22. - Trans müzik 

Viyana telsizi 
-- 516 M •.• 

15.40 - Kadın1ar orkestrası 
19.10 - Salon müzikası 
21.30 - Odov opereti 

Viyana kımsP.rvatuvarı 
artistleri tarafınban 

Budapeşte telsizi 
-- 550 m. --

17. - Radyo dersi • şarkı, mu-
sahabe 

18.15 - Müzik - orkestra ile ko _ 
ser- şiir, (Straus}ın vaJ:ı: 
İlk.bahar sesi - Setenad 
romantik • F. Lebar (şen 
dul), Bayer (Bebek perisi 
fesci) Şark düyünü. ' 

20.35 - Milli hava1ar Transilvan· 
ya prensi, bir perdelik 
piyes - Hunyarga musikı 
h.eyeti tarafından müzik 
ç1gan. 

it 

• • 
Romanyanın Bükreş istasiyonu 

da bu ay içinde neşriyata başla
mıştır. Fakat program henüz ta
mim e~ilme~iştir. Bu istasiyonun 
k~vvet.ı 12 kılovatlı. Spikeri çok 
guzel fransızca konu@an bir kadın· 
dır. 

Telsizle resim 
Viyana istasiyonu Fulton sistemi 

üzerinde kısa mevce ile resim neş
ri te~ebbüslerine başlamıştır. Tec· 
rübeler her gün 15.10 - 15.45 
arasındadır. 

1 

· Asgari Azami 

Cinsi K . ·~of· K. p. 

~: .Bugda yüzde ı--- ~ i 
çavdarlı 

Yumu9ak 16 2S 17 25 
Kı:r.ılca 
Süuter 
Sert 16 5 17 30 
Dönme ; 

Sert mahlut 
Bulgarlıtan 

1 fü·nf'bi 

11 
Ça,·dar 12 2j 12 30 
Arpa 9 20 JJ 201 

Mısır ıu 10 
lulaf 91 9 
~1crcimek 

. 

ı ı Nubut 
FHulyo 
Siııam so 30 

1 KufYeml 
Un kilo ' 
Elutra Ekatra 1190 1600 i Ek•tra 1160 1250 
Birinci yumuıak 1190 1310 
İ ,, Sert 1160 1225 

1 

kinci ııoo Ll5o
1 

1 Fındık kabuklu 
l·'ındık içi 
Saudık bo~altma 
kan mı 
Cc .. iz 
Afi yon Malatya 
Ynpağı 
Afiyou .ıosu 40 

1 
Tit'tik 16 5 100 

1
1 
Olnkğ 

'" 
~5 1 

Sinema 

* Asri - Mağlup olmaz Spavcnta 
* Elhanıra - Parisli ~arkıcı . . 

( !esf i filim ) 
* Melek - İhtiras 

( BiJli Dov) 
*Opera - Seheı vakti 

sesli filim ve Eduvar Bianko 
orkestrası 

* Etuval- Kalbim bir cazbanttır. 
• Alkazar - Düz taban ve bastı 

bacak yamyamlar arasında! 
• Majik - Paris Bakiresi 
• Hilôl - Ankara postası 
• Alemdar - Ankara postası 
• Kadıköy - Ku§ diJi-Mişel 

Strogof 
•Milli - A§k alevi 
•Ferah - Sevmek hakki 

Tiyatro 

• Darülbedayl - Kokotlar 
Mektebi 

yalnız muaUimlerle talebeye 
Her· cumarteıi akşamı fiatlarda 

tenzilat 

• Millet -- Şe"ki bey: sefil familya 1 

-- - --: - -::---

~ 

DE\'LET MATBAASI 'EŞRtYATINDAN 

YENi CIKAN KİTAPLAR .. 
Tevfik ve Malik Beylerin 

YENİ JEOLOJİ 
Lise .sınıf 2 

175 Kuruş 

Ali Hikmet Beyin 

CEBİR 
Lise sınıf 1 

160 Kuruş 

YAKINDA ÇIKACAK Kİ l'APLAR 
(Kemal Zaim Bey) 

(Nakittin Hey) 
(Hasan Ali Bey) 

Çocuk ruhu (İbrahim Alaettin Bey) 
Didaktika (Hasip Ahmet Bey) 
Türkiye cogrnfyası (Faik SahriBey) 

Müracaat Mahalli: 

DEVLET 1'1ATBAASI SATIŞ YERİ 

Kan c·k 
nakliyatı 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
Kandar ve bağçecik memuriyetlerine ait muamelat sandıkları 

ile eşyayı sairenin bir senelik nakliyatı pazarlıkla 30-10-929 çarşamba 
günü ihale edilecektir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere ber gün 
müracaatları ve yevmi mezkurda saat 10,30 da Galata mübayaat ko· 

misyonunda bulunmaları . 

+-D-+tOı-O-aOtct.0-+G- Leyli ve Nehari r§.+-0-lfH++o++ 

i isti ki,,. ı ı· esi 
ı Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

i 
Talebe kaydına devam olun~aktadır .. Her gün müracaat. 

Şehzadebaşmda polıs merkezı arkasında 

~ Telefon Ist. 2534 

~ ~ 

Şehremaneti ilanları 

B eyoğlu dairesinden: Galata 
Z. B. merkezince bir keçi 

bulunmuştur. Sahibi bir hafta 
zarfında müracaat etmezse sa· 
tılacaktır. 

Ş ehremanetinden: Beyoğlu, 
Hasekinisa, Cerrahpaşa, E-

mrazı zühreviye hastaneleri 
için lüzumu olan ekmek ve seb
zevat kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. Taliplerin her 
gün levazım müdürlüğüne mü· 
racaatları şartname almaları 
ve teklif mektuplarını da 17 
Teşrinisani 929 pazar günü sa
at onbeşe kadar vermeleri. 

Ş ehremaııetinden: Kanalizas
yon hafriyatından çıkarılup 

Sultanahmet meydanında depo 
edilen taşlar satılmak için ka
palı zarfla müzayedaye kon· 
muştur. Taliplerin şartname 

almak için her gün levazım mÜ· 
dürl üğüne gelmeleri. Teklif 
mektuplarım da ihale günü 
olan 17 Teşrinisani 929 pazar 
günü' saat on beşe kadar mez· 
kfir müdürlüğe vermeleri. 

Ş ehremanetinden: Kanalizas
yon hafriyatından çıkarılup 

muhtelif hafriyat yakınlarında 
teraküm eden moloz taşları 
satılmak için kapalı zarfla mü
zayedye konmuıtur. Taliplerin 
şartname almak için her gün 

levazım müdürlüğüne gelmele· 
ri. Teklif mektuplarını da ihale 
günü olan 17 Teşrinisani 929 
pazar günü saat onbeşe kadar 
mezkur müdürlüğe vermeleri. 

Z ayi Kılıcali paşa asker~k ş~-
besinden aldığım aıkerı \Tesı· 

kamı zayi eyledim. Yenisini ala
cağımdan hükmü olmadıj'ı ilan 
olunur. 1nebolu kazasının va
yıra kariyesinden Kütük Hasan 
oğullanndan 318 doğumlu Eşref 
oğlu Mehmet. 

B 
eyoğlu beşinci sulh hukuk ha
kimliğinden: Mahcuz ve satıl-

ması mukarrer karyola, masa, so

ba küçük Mustafa paşa debağ 

Yunus ,okağı No.10da31-10-929 
günü saat 14 te bilmüzayede satı

lacağından talip olanların vaktinde 

mahalli mezkürda hazır bulunma

ları ilan olunur. 

1 Felenıenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaköy hanı 
dairei mahsusa telefon Bey· 
eğlu 3711-5 Merkez posta
nesi ittisa1inde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 bernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları ican 

·--J stanlıul .dorduncü ~1.:r.a dairesinden: A-
bacı Nıkola .·•eledı Pana}otun Nilim 

efendi veledi llyaıar efendiden istikraz 
eylediği mebaliğe mukabıl dain ulıdeııine 
vefaen fora[; e<lileıı Beyoğlunda Hüseyin 
ağa mahnllesindc Vişnap ve billbül deresi 
sokağında cedıt 6 •;e <ı3 numaralı düldılln 
ve hanenin tcınamı 30 !!tin müddetle ib.a· 
l 

. t' 

eı ev~eli;esi yııpılmak üzre mevkii mü -
zayede)e \Rl edilmiştir. Mezkllr Lane il• 
dükkanın hudndu: lıalen bir tarafı Teofidi 
efendi nrt!ası, sol taraft ahere ait arsa ön 

tarafı cephesi vişnap "okağı arkası bülbül 
deresi caddesi ile mahdut olup mesaha&; 
elli bir metre terbııodeki araziden kırk 
iki metro u hane ve altında düklin, dokuz 
metrosu a\ ludur. Mü;ıtemil1itı hane, zemin 
katile beraber klirgır \'tı dort kattan iba. 
ret olup etrafı harap tahta perde ile mu· 
hat avludan iki kanatlı demir kapı ile 
girilir , e zeminı beton l.ıir aralık uıerinde 
sağda zemini beton küçük bir mutbah , 
aralıkta bir kuyu ve bir sahrenç, iki .kö. 
milrlOk, bir helA, ah§a.p merdivenden Çt

kılı.l.ıkta bir aralık üzerinde !.!&bit üç doJap. 
kar~ılıklı iki oda , yene ah§ap merdiyen • 
le çıkıldıkta bir aralık füerinde sabit üç 
dolap, yene karşılıklı iki oda Ye bir hell 
keıa merdivenle çıY.ıldıkta merdiven ba· 
§ıııda bir mutLah ve bir oda Ye ııemioi 
çinko f'trafı kısmen duvar kısmen dtmir 
parmaklık. ile mu hat üzeri ortfilü bir ta· 
rasa vardır. Üçüncü katta madam Mari 
ayda üç lira kira ile ve bir odada balıkçı 
Sava oturmakta, dördüncü katı. matnw:el 
Niyaıant. ikinci katta madam Sdlpik ayda 
sekiz lıra k irı; ıle oturmak.ta olup kon • 
turntı bitmiştir . Haneatn zemini toprak 
kepenkleri demir dükicda ma.lıiye iki lira 
ile madam Sofi cıturmall:ıadıı . Hane kı• 
men muhtacı tnıniıdir. Hane ve ılaklDın 
temanıının kıymeti mehnmınenCllİ bin heı 
yüz liradır. lştırasına talıp olazala'hı kay -
meti mubammenı::nın vilıoe ona 111.the • 
tinde pey akçe~• ve 929-2346 e.,...k :ıu. 
aıaraauu mfistubibeo daıreye gft:nekri 
ve 30· 11·2Sl ıarfbinde ıaat l 4 ten OD ai • 
ııya kadar ihalei evveli)esi yapılaoağındaıı 
biııat veya bılvck&le müracaat eylemeleri 
ilin olunur· 
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Zem 
B;r hanını erkekleri çekl,tiri

yordu: 
- Akıllan fikirleri hep ıeviı

mekte. Y eırıeQ'i içme&-1 düşünmü
yoriar. 

b.r; at lclu 
- Y o d .. di. ba a o,u da dü

şünürler. 

- --
Anlavış 

r•-- eç :1 ~ . e: Bal•~ ek hareh~'erini •gezıyorlard: 

l-ii ıl 'e:.:, 
Oteki rjerl ıl: 

- Hı:nl. lını1 a·re cevap. V"·rdi. 
,..-,,-a· 

.,. 
uırı so n. 

- ı atıl bulJunuz? 
- Fena degil. yapılıp ikmal 

edildikten sonra çok gi:zd olacak. 
= 

l 
' \ 

\i 
··t 
~ 

r 

- Hftı bfl koca:ııdan hamile kalmıf. 

- E'ftt. Se. ıredyoreun, koaferanı veriyorsun, kürek çekiyorsan, 

ata lılııılJ- Bana baaredecek vaktin yok, bu iti de hizmetçiye havale 

eltimi eledi. 

J lZ.1,. ~PJı IK D .. \ rr~., 

UmRD 
Saat 

Kllteyl dönen adam yllzllme 
ilı.i yumruk indirdi .• Ceplerimi yok· 

' Iadı ve bir altın oaatten başka bir 
' ıey bulamadı •. l Erteel ırtınü saate gündüz gözfi 
. ile btıkanca bozuk olduğunu anladı 
İ bir aaatçıyd götürdü.. Saatçı nati 

evirdi çe~irdi ve dedi ki: 
Bu saat ~am'r e<lilmez .. 
Neden?. 
Çok para ister .• Onu da sen 

' vermezsin ... 
- Çc>k para mı? Nekııdar. 
Sermayeainin iki miıli •• 
- P~ki. 
Dedi .. saati yaptırdı ve aaatçı

ya dCrt a .~c y<:mruk attı. 

Söz temsili 
Uzun vr.kııtir görüşmemiş!erdi. 

Teaadüf ettiler: 
- Ne ill.,'lldesin yaba? 
- lyiyİfıı. 1 
- Nerede vaf<it gcçi;·:ycr>un? 
- S1ras;na göre: Sezan otomo-

j bile ve bazen ya'val --
Dedi kodu 

Oturmuşlar insan çekiştiriyer

lardı: 

- Kocasını alabildiı}ine aldatı

yor. 
- Kabalıat kocaaının. 
- Neden? 

Keçi ... boynuzuna ba)ılır. 

l/.iiküm 
Yakayı ele verıniş, mahkemeye 

sevkedilmiıtl. 

Neticede 2 ıeneye mahkllın oldu. 
- Bir ıliyliyeceQ'in yok mu? 
- Var efendim, kabilse hapi•· 

haneye kanunlarda g;raeml.. Hava
lar iyi gidiyor da. 

Tamir 
Maslak yolunda yağmurlu bir 

ırün Lir otomobil yolun ort1111nda 
bozulur. 

Şoför, makineyi tnmir etmek 
üzere otomobilin altına girer. 

Biraz ıonra yağmur keailir. Bir 
çocuk yaklaşır, ~ğilip aeılenir. 

- Çıkınız artık yağmur durdn. 

f -ir · vve. 1?.t9 

- Nerede oharayoroua? 
- lıtenen senin evinde .. 

- Sen sesli filmi mi ıeviyornn 

ıcuiz filmi mi? 

- Sessiz filmi. 

- Neden? 

- Sinemada •ncak ellerin ko-

nuşmaa:ına cevap ver~r:m.de ondan. -
Knrz hoca 

Senin anlıyacağın yavrum, 

karım her canı lstedi~nl yapar, 

ben del 

- Canının her istediğini mi 

yapanın? 

- Yani karımın her iıteditini 

yaparım. 

Ü 

Dalgın 

Karı koca •okağa çıkmışlardı. 

Hanım önde, bey arkada, dük

kan dilkkan dolaşıyordu. 

Bir aralık bey dedi ki: 

- Hanım, sen bana dalğın der-
ain amma, 

tem al yeni 

şemsiyemi. 

bak buırün, hem senin 

aldım, hem de kendi 

- Ne söylüyorsun bey biz evden 
çıkarken şeııııiye almamııtık. 

Bahçede 
Bir hıroız. Elind<' on metro uzun

luğunda kocaman bir merdiven, 

Evin penceres ine dayamı.ı. Tam tır-

' -

manmaı}a hazırlalllfkea, bir pcıa. 

ıealcnlr: 

- Bu merdivenle ne yap•yor-7 

Hır11z soğuk kanlılı4daı 

- Hanfji merdi .. a? 

Hollivuı 

Polin Garon blr,ı arkadaıı ile 
1/ 

lokantada yemek y;erken, içeriye 

Sovel Serman girdi. ın.adatı Polla'e 

- Serrnan'ı taJ1.1ımaz mısınız? 

- Takdim edilip edilmeditinl 

bilmiyorum aDSma, Sermanla bir 

kaz sene evli durdum. 

' 1 

iı~-~bııl~Ma~b~··~-·~· ~aaliy~· ·:ıbc~,~inc~i ~hu:'-r~-aicmiiii:EmmeiiaiiEi~u~=mi-~-~-~mm21~"~-uimıiıııııııi::ıwliınılimmnıılımimııiiiıiillm.·~ıımıııııımunmııiml- ---ıııııııı-ııımııııır ı:ır~iıı~-ıır.ııı-uııııımıııııımııımu 
bık daiıwoindoa ı Molla oğlu Hüeeyın 

ı!hndlu6ıı ~ Camii. bbir kartı· 
11nda ek..ıu;i fanmu üllllndc mukim 
U. loııuıii Hak4ıa efendi aleylı'"e ikame 
eylediti da.....ı.. .W.11 ibmetg!hının 
meçbolİJetİllll -bW il.lııeıı teı.Kpt io.a 
edildi# lıafde J{) - Eykll - 929 ıarrui 
cet.et =•h•kemede iapatı "'6cut etmedi· 
ğinden lıakkuıda gıyap karatı verilmiş 
ve d .. ayı ••ltla biı&üın dorecetloe gel
mİf vo l!ll8'i mo.ha..-emenin 9 - Teırini 
Sini • 9"" tarllıizıe nıüeadıf Cuıııarı..i 
günfi sut on bqc tayin kıhnmıt oldu
~ndan Hııkuk Ulill Mulı.akoızıelerf Ka· o- t()6 - .-ı.ı.ı mucibince 
hakkı ilia ... wı.ı.J etmek ü-e yevm 
ve vakti r"*tlrda muhakemede luuır 
bulunulıma IUllUllUl tebliA ma~aıoıoa ka· 

iıa olmak OHrt illa olulMır. 

G elne icnı 4"ıb ıh den: K.adı1h karlye
ıbıden Şalılr oAJu Ahınet ve malıdu· 

mlan Apdulı.lı •• Hb..,W. tarafından 
kariyei oı..ı.ıı.r.dttı lw.eı Mustafa mahdu· 
mu \'e 1 ve clem~Uer kariye•inden hafıs 
Olman kıa Fatma ve müllafrnarfden Şa
kır ele ndi ,evceııi Emine ve Oema• kııı 
Hanife La>mlarlıt Mehmet oğhı Hüseyin 
sleyhlerine ilım>e •• loabiliyefi ıalcıılmiyesi 
bulunmadJlı-daıı IDY'9uıı iaal...; zımnmdı 
lüruhıu tabu karua ııı...11111 ve iııtilıııal 
eyledikleri i.llmd• möttercken mutasarrıf 
olduklan Kadllb karİ)'Cııiadt Lıyaltı na -
mı malıaidt ,..ı... ÇUlllHh yolu prbcn 
değirmtın r• ve pgı.ıea biuedarandan 
\'eli •~• çak~ cecı•beo blaoedarandan 
Ahmet ağa koruou ile lllabdut 76 dooüm 
mıkdarı da - .ı.ow• deki 700 odet 
me•e e~can•ı M ....but ve ga7n munte.· 
zam koyun agılı ve müflrm11tuan lllıO 
lira dr~orinde olduğu •• mell1lr ki!J ci· 
vmnda Hamam y•taAı nım me.kide 50 
a.J.ı meşe qosnnı ve matrak çoban ku . 
lüLe•ini havi bir lı:.11'tdlli ıııııeranın d& 700 
lira kıymetinde bahmduğu Yatı yet -.. 
,,.,da ıabakkuk •tallt olduğundan heril<i 
mahal mevkii -Yed"7• ....ohınmllflUr. 
Talip olanlann lıır-i molıammeneııi 
olan }W<ie onu nitbelınde pey akçası va. 
edilerek mii:aıycdey• İıjtırak etmeleri ve 
otuı gf\n 1Vnrı11. ihelei muvakkatteı ve ou 
be~ gün &Oı>nı ibalei katiye11 ica k..luıa. 
cağındıın malıılli meTkOrl}lere talip olaca· 
kların muddeti mcıkO.re zarfında müna. 
d:ve ıuUraçaatla " daha zıya e maıum.at 
.~;na!< ıı. r:ııu ed.-nl~r Gthıe dair.-i icra,~n· 
daki 9~R5 '\o. doey -oile liiııumu miıra . 
crHıtıan ı n uiwıur. 

Beyoğlu 

istiklal 

ususui dersler 
hanenizde veya 

Her asri lisanı öğretir. 
mekte Tecrübe dersi meccanPndir 

1 ııanbul d~rdtincil ıcn. meınurJu.Ç;wıd~n~ 
M«hmct Sellbetlin beyin madam Nem

zordaa bor~ uldı~ı (385) üç y!iz "'""'o 
ht>Ş liraya mukal-ıil bırinci derere birinci 
aıra nUGAraf>ile İf-0tel irae etti~i Doğui· 
çinde ı.oolıeado hi•or codd...,ı.Je cs~i 
yüz yinııi üç 12il - 12.'i yeoi 123-125-27 
nuınanh eı;kih yü1 )'ifnı iiç \·e ) üı \ ırmı 
bet maldup numaralı mal-:alltrden •noak 
yliıı yının bet nuımralı ile ruurakkam 
k11)1Uln bot.tan de kle marul bootan •e 
deraaun•lon V&lı:.i elyevm bOBl~ll kulübe
lltnıa altı hiu ihb&rile iki hlsaesi hor• 
cwı veı-.. lmemetindt n dolayı otuz ~ün 

müddetle ihalei ~vveliye müt.a)edesı zar~ 
• fıedao iki yüz elli liradan talibi uhdesio 

de le 1 hıp yü:odo b"f .. m OD beıı j?;ÜR 
müdd rt!l.ı ibalei ı..at'iy., muuıye<lesine 
vaz olunwllilur. Seneden H•<ludu : Rir 
taıafı dere ve bir 1""8fı Rukiy• hanım 
baA ve bir tarafı dAğ israfı rabii tariki 
ım elyeTnl bir t~ı göneatc:z dercıi ve 
Fahri bt:yiıı müobaditn bant ve hane ar

..aı "° buG Mlıhmut P~ ho•ıanı ar
"8 k- Malıma! Paşo korosu ııol lan
h pren- RııU;e ı.-mıa koruau ile 
msbdut tabmiııea öa ikı doaüm mikta
rından eranden altı döaüm miktarı bos
tan dolaplı kuıulu 111nru bo<tan r,emi
Dİ toprak _, d•-lı ve çstw •hfaıı ~: 
ıııio .. lı:ırl< artm mıınblıalndan ahır ikt 
oe.U bir aııma bir kaç teftali fidanı ve 
tahmmeo ıılt< döııllm nıiktarnıda kısmen 
fwuWık ve haWe klımen tAtlik vayrf 
mezsn bir arui olup senevi yüı otw: li
ra icarla Racep Tahir I!f'eııdinin tahtı 
galindedir •e iki bin lira kıym•ti malı .. 
mıııeocolıdir. t.ieıkar hiıuıenia i! · 
t~ ı:::e olanlar ve daha .Uyade m ... 
l6mst a ioıey.lır biııeeye muaip luy· 
met! m11lıammineıılnin yilııde onu ni~ 
tinde P'>J ~ıaııı vaneye teelim etme
leri ve \129 - 3330 dosya nu:naraaile I• 
taobul dördllncü icra m~merlu~Jna mu
rar.aat etı...,l~rı ' "" 16- il - 929 ıaribinde 
saat 14ten 16 )"3. r.ıinr il-.aiei kat'iyeıi ya
puacağı ılön olunur, 

J ıtaabul dördüncü icra dairesinden : 
Mehmet Selfihettin beyin N•m>ur hı· 

nımdan borç ald:~ı bin iki )iiz yetmiş 

liraya mukabil birinci derrce hirinci sır.\ 

oumır .. i!e ipotek irae eyledigt Bcşiktat 
Sinan P•tAyi atik mahılle11i Btşiktaf ve 
koy içi caJdcınnde c.ki (118) ili ( 1442-
4-6) üç def• altı mü l.errcr ııuoıaralı B• -
eiltaş caddr9inde yeni (l ili 25) nuınara· 
ltirJ& murak.aoı iradh arMyı mü~temil ka· 
yden ahşap on iki bap dükkll.n , .• orta 
bahçe caddesinde f'aki yi.iz yirmi dört ye
ni 1oekfa nuınaralı a1ı1ap bir bap konak 
ve derununa tari bir ınasura mLil f''lİz ve 
orta bahçe caddeeinde yeoi { 2-4-6-12-10 ) 
numaralarla ,.;ura•kam altı bap dükkln -
laron ve Beşiktaş caddt>inde .. kı ( 118) 
(120) (122) ve yeni ( 27-29-31 l numaralı 

maa odalar üç dükkanlardan ancak 118 
il! 122 numaralı üç bap dükkloın.,dan 

maada!lının dokuz hi~'e itibari le birer hı

S:-,e)eri borcun verilmemeıindeu doln)·ı 

ibalei eneliyMiaio icraıı için otua gıirı 

n'llddetle müuıyedeye konularak bin bet 
yth liradan t&libi uhdesinde kalıp ihalei 
katiyeıi icra kılınmt1k üııere ve yfu>de b~ 
zllDI on beı gtln ıriddetle mevkii müaa -
yedeye vaz olunmuotur. Hııdudu: bir ta -
arafı Sinan p&f& camiişerüi kabristanı bir 
tarafı emliki milliden konak Ye bahçe ve 
lıa.en Şay .. te hanımın hanHi ff bir ta -
rafı köy içi cad<l.i ve bir tarafı Halil 
efendi evlatl&rı dtikkin!arı ve basan mü -
ıe..effa Ü•mao evladı ve 1&ıttıüıı dükklıı· 
(arı borekçi faını •• basen Befiktq cad
deaile n1ahdut brş biu üç yill aroın mu • 
rabbaınd halt:n_ enkazı kiracıya ait boyacı 
dükkloı ye kehır ocak harab01i ve temel 
eokası ve ıı:alvani; 1lr!Ul6 IBf mahal ve 
şagile ait ea)llf kwube '\oe tahta perde iki 
çınıır bir iblamur .dort. çam .bir at kesta
neli bir akasya hır erık ıkı ıncır ağacı 

ve doldurulmut l"Y" meşgul kuyuyu ha· 
vi ar::ı.a vi~mi a ltı bin lira k nnıeıi muha
ınrutı: J{di . .\lı::zktir arsanın ia lı ta pPrdeııi 

Telefon 

Beyoğlu 
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1 stanhul durJüucü iLa.d. meı.a.1W'lulun· 
dan : Mthm<t Nasir ve A pdullıadi bey

ll'rle AY!e Sıdıka hanımın luet a~ad•n 
bory alılıkları mehaliğe mukubil .. ufa.en 
ferağ eyledikleri Bcıil<tllfl& Süleyauıniye 
~1ahullcsinde küçük çiflik caddesinde atik 
36vc cedit 4~o. lu m~a rlutluk tarlanın 
n :"'ır hü,,.~si on iki hi itibari! lıc his
sesi otuz gün müdd~tlo ihaleyi evveliye 
müz.ayedetıioe l'az edilmi~tir· Hududu: 
Bir taraftan Paücük çiftlik caddesi 
Bir taraf tın Et heu1 ve Saadettin ve ·Aziz 
a~ ,-eret:K ısi arazisi bir taraftan imam oğ· 
lu arazisı ve idadi caddesi me38lıası on 
bir dönüm bir evlekdir. Bostanda dört 
dut bir incir bir aY"a ıki ıeftali ağacı 
bir kuyu iki ahıap üstü kalvanu saçla 
ınestur. iki~f"r odalı uç mekAn Y"'ri var 
dı.r. idadi caddesinde dort metro irtifa
ıuda set dıvar vardır. Boetan umumiyetle 
meı:rudur deı·uuunda mUstecir İzzt"t ağa 
sakin olup a~açlar kuyu ve meklolar 
keodiPine •t1tir. ~lezkfir mahaJin kıymeti 
muhammineeı tamamı 3450 lKa olup tıı.· 

lip olanlar 929 - 4449 doeyo No. •ile 
30 - il - 929 tarihinde HOi on üç bu
çuktan on buçuğuno kadar '/• 10 oi•be
tiode pey akçelerini alarak latanbul dör
düncü icra memurluğuna biuat •e ya 
bilyek!le mur "" t eyl•meleri il!o oluonr. 

k.ıışmında ~lehnlet Ali 11tendı ktracıtt'r 
MeıkOr hweyi almak •• daha aiyade öğ
reoıoek illteyenh:r lıi~aeye ınu ~ ıp kıymeti 
muhammeae&ioin yüzde onu nisbetinde 
pey &llçeıini Ye 929 • 183(.ı numara de 
!Jtanbul dördüncü icra memurluğuna 
murocaat etmeleri ve 18 - 11 - 929 tari
hinde saat on. dörtten on altıya kadar 
kat'i ibaleıi yapılacsğı ve meııfdlr raman 
da ba~ır bulunm•yan eon miifteriden 
gayrisinin koffyet etmif addedileceği illn 
olunur. 

Ha.mit: ~a.t:ba.a.sı fi; 
Neşrıyatı Kurut 1 

Ruhlar, . • • . Abdülhak Hamit Bey 3() !i! 
Fuhşü atik, 1 inci kısım. Ah~ıet Ra~im : 1:J =eı 
Euhşü atik, 2 inci kısım. • _ _ _ ~ 
Haınamcı Ülfet, 
Kitabei gam, 

""' İki güzel günahkar, 
§ iki günahsız sevda, ' 
!§ Gülüp ağladık!anaı, 
;;.--; Muharrir bu yal 
9 Falaka. • 

, 

~ B.ıhri satışlar, • • • • • 
~ Vesikalı itibar, . . . . • 
!i=J Tahlis ve muaveneti bahriye, 
~ Hukuki ve siyasi tetebbüler, 
,._,,; Büyük yarın, . . . . . 
=: Damga kanunu, Fransızca • 

• 

• 
• 
• 
• • 

• 
• • 
• • 

A. Haydar 

• 
• 

A. Salibııttin 
Celil Esat 
C. Sechiovo 
Ethem ~ Hakimiyet ve hürriyet, 

~ Hukuku esasiye, • 
~ Tarih, dersi, . • • • • • : F:zıl Ahmet 
g: Şeytan diyor kil • , . . ; 
~ Borçlar kanunu şerhi, 1 inci cilt 
~ Borçlar kanunu şerhi, 2 inci cilt 
~~ Borçlar kanunu §erlı.i, 1-12 cüzden 
~ beheri 
;;~ Yeni ruh, 
~ J 't : ~ upı er, , .. il Napolecm"Bonapart, 
F~ Resimli tahrir vazifeleri, 
~ Mukayeseli durubueınsal 
~ 

Büyüyen ay, ,.. ~ • 
Anadolu inkilibı, 

• 
• • 

, 
• 

Türkçe 
Fransızca 

• 
Gümrük tarifeai kanunu, 
G'ümrük tarifesi kanunu, ilaveli 

n • 
Hacı Adil 

• • 

• • 
Hasan Cemil 

• • 
• • 

HarunRe~it 

İzzet Hamit 

Kenan Hıılit 
M. Arif 
Mustafa Nuri 

• • 
Ahdi tarifeler, 2 incibasılıt • • 

~ Gençlere hitap, • · M. Sait 
1 ~ Gümrük kanunu şerhi, Nazmi Nuri ve 

• 
• 
• 
• 
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100 3501 
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50 

100 
50 
50 
20 

30 

100 
40 

400 
4$0 
100 

4'0 

250 "' A. &if Be~ ler &! Tarihçei Tıbaat, • Osman l'evzı • 15 
~= Damla Damla, 2 inci basıltşı Ruşen Eore! • 100 

Sodom ve Gomore, . . • • Yalrnp Kadri • 1SO J' 
Ergene kon, 1 inci kitap • • • 100 fi 

"" Ergenekon, 2 inci kitap Bosılıyor . • • · • 'f1 
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Yeni Türk LUgati : 
16 ha · a ve 3 ade 

Takri i 
renkli 

30,000 ı~elime, 
tablo . ve hari 

30 tablo, 
ı camidir. 

Yeni Türk Lügati 
Birl{aç 

Şe 

~adar 
ay rica 

int· ara baş ayacal{tır. 
ilan oıunacaktir. 

e n • • J(aniiiı kütüphanesi 

Merkez Acentae!; t;alat:ı Köprüba· 
•mda 13eyoıtlu 2362 
Şube Acııntıuı: Mes'adet ban• alıındr 

!st::nlıul 2740 

Ayvalık sür· t po ~tası ~ 
(Mersin) vaupru 29 T~rini 

evvel salı 17 de Sirkeci rıhtı
mından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre
mit, Burhaniye, Ayvalığa gide
cek ve dönüşte mezkur iskele
lerlt birlikte· A1tunoluğa uğra
yacaktır. Gelibolu için yalnız 
yolcu alınır, yük alınmaz. 

•• ,m••~:oo kt:or -.~aoı·~ 
a eki kndmlur hastanesi 

Etihhnsından 

HUSEYİN NAŞİT 
D ... k d Jlastnlı klnrı 

ogum ve . 8 ın Iüıııha .!leı 

1 1 iirbc Eski Hilali Alnne 
f bması No.10 Tel.lstam: 2622 ,. 
"• .. 

IS A.rıkı:1.ra Ce1.clc:l.esi 

en 

-IZil_ 
Milli spor ticarethanesiuden en sağlam ve 
ucuz spor levazımatınızı tedarik edkbilirsiniz. fın 

Adres: Yeni Postahane caddesi. Telefon - Istanbul: 2637 ~ffi 

a~00t:ıc:ı~:• 

AS o 
Ma~aıamızda her keseye uyğun yatak, salon yemek ve yazıhane 

takİmlarile karyolalanmız rekabet· kabul etmez der'-=cede ehvendir. 
P.ir ziynret iddiamızı ispata kntıdir. istanbulda Fincancılarda 
No 27. Tele: fı;tanbul 3407. 

EVi 

an: 
Yükse~, ~ühendis mektebinde vücude getirilecek su laboratuvarı tesisatı için. • 
1 - Bııcuınle_ t_eferruatı ile muhtelit takntta üç adet eleklirikli tulumbanın vaziyesile beraber itası. 
2-Vücu~e. getırılec;k t~sisata muktazi font boru aksamı hususile ve vanelerin vaziyesile beraber itası. 

19 Teş_rınıe~~el 1929 tarihinden 19 Kanunuevvel 929 tarihine kMdar kapalı zarf usu]ile münakasaya 
vazedilmiştır. Munakasa şartnamesini görmek ve almak üzere talipler mektep idaresine muracaatları 
ve yevmi münakasad.an .~u_.kaddem şartnamede muharrer teminatı muvakkatelerinin mektep muhasebe
ciliği veznesine tevdılerı ılan olunur. 

l(APPEL 
DlYılfily~filDlf\1 

en mükemmel yazı 

ıı~~~u~ıö~,i!ds 
Hususile FR \NSIZ lıUkümetinin dahi takt ir ve tercih etıiği mnkine 

Jf-l:a.:fi~, .lVi.et:i:rı -v-e Sa.glarI 
H · h · h} t } ve taksitle er cı etı taa ıu o unur dahi verilir. 

Türkiye umum acentesi: 
Y. Şünorkynn: Istanhul: Sad ı kive han 30-33 TP!. Ist. ı 'o. 2236 

N'tn~ ... ~.· •• '-• ... • •• ,' , •• •" 1 ...... • • 1.: tot/,•,"' ~ ·' ..... ı· ·.. ·~ .... ' -· ··"' ., . / . ......... . . 
• to ' • • • ·"" 

Balıkesir encümeni 
daimisin den: 

Pamukçu köyünde bedeli muhammini cem'an (18000) lira ola" ., 
idarei hususiyeye ait maa müştemilat fabrika ve cıvarında tahı111 

nen yetmiş altı dönüm arazi ve dut bahçeleri ve fabrika etrafındtl 
bulunan dükkanın; oda, ahır ve mağazaları ve nergiz hududunda b11' 

kırlı de1rirmeni hali lıaz1r1yle ve bedeli ihalesi birinci taksiti peş~· 
ve mütebakisi üç senede ve üç taksitte verilmek üzereki cem'an 0°

0 

taksitte verilmek şartile ve 17 Teşrinisani 929 tarihine müsadif PBı~ 
günü saat onbeşte kapalı zarf usulile. ihale edilmek üzere yirmi gii·~ 
müddele müzayedeye verilmiştir. Talıp olanların dipozito makbl1~ 
veya mektubunu müstashiben yevmi mezkurde encümeni vilayete ge • 
meleri ve daha fazla şeraitini öğrenmek isteyenlerin muhasebei hu

511 

Belsoğu uğu 
FRENGi ve ADEMi İKTİDAR 
Paris (Sain Luir ) ve (Necker) 

Kliniklerinden mezun 

siye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. ____....-: .. . . . . . . . . . . . . . ................................ h b' 
s:········s:t.·iik·F~-;:;i·ie ·M~kr:;·~;·a·····"··:ı: Yüksek mü endis mekte ı 
.~. lngiliz fabrikası mamulatından az müstamel bir fanile makinası :ı. 

Dr. SITKI NECİP 
Beyoğlunda istiklal cadesinde · 

111 ııumar::lı İstik !fil apartmanı
nın birinci katınJa. heıı!;i en 

1 m Ucssir cdviye \e muht,.Jit usul · 
~ ile lıelso~uklu"'u ve ihtiif\tatınm . 

, n mu'.l ııııit c:ekill~ri a;;ılar v~ ozo
note r111i gibi H .. ıti elektrıki} e ıle 

't.' nl ksC'tm<'mek 7 re ı edıı\iİ olunu 
:X -- r ~ .... • . ..,-...4..:r= :;x:: 

+!•satılıktır. Talip olanların atideki adrese müracaat etmeleri. •~• ! •• b aat k • dafl 
•:••! .. :••:••:••!•Taksim Zanbak sokak 3 No. Hane•:••!••!••! .. !••!• mu ay omısyonun · . 
Hadımköy Satın alma kon1isyonundan: 

Mst. Mv. Kıtabnın kışlık sebze ihtiyacı ikinci teşrinin ikinci gü
nüne müsadif cumartesi gürrlf ihalesi icra kılınacağından talip olan
ların yevmi mezkurda Hadımköy satın alma ko!llisyonuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

k k ··h d" k b" 1 h · · · · hı"lr:: "'<'rlı Yü~ se mu en ·~. me te ı ~a e es_ı ıçın num~nest ve;:.. ~tre 
mamul.:ıtından olmak uzer .. t.ı!•mınen ~hOmetre paqoluk v~ C'34m . 

11 
.. 

elbiselik kumnş kapalı zarf u.sdil~ !nÜn:ıkasaya Kl)ntJlrrıuştur. Teşrıı ,. 
· · ı3·· ·· b ij .. •3 ·~"'d .. · ·yapılacaktı sanının uncu çarşam a g rı;:ı s.ıd .ı v'J " mun.'.lt:asası 

Taliplerin şeraitini anlamsı; üzere nıüracnatluı ilan cılum .. r. _., .......................... •••H•••••&•••••••••••••••••••••••aa••••••••••••••••••••••••-•••••••• .. •.w•-•••••••••••• 
Mes'ul müdür: at Myhmut 


