
Ctımhuriyetten 
bir rica 

- CG•hurlyetfn tee11üıOne teıa-

UAREH 
l KDA U l'urdu,, Anl.c.ra caddesi, 

letanbul 
Telgraf : "iKDAM" lstanbul 
Telefon: ISTANBUL 179 7 

Şikayetlere sayfalarimız açıktır. 
IJ. n mulıtcriynlından ılola ı d ır1:1 ıııes ı'fücl 

1 ,. .. rr 

Anka ıra nstaını bu l<dla 

Büyük bayram. sene emsalsiz 
ve parlak bir şeki de tes' ıt edildi 

clQf edea (ilah devri senevill ıaü
•tehettle, cGMuriyetln şanına la- t 

Ya :~~~:rt':!:;;c:~;~~d• alt Ankarada geçit resmi pek muhteşem oldu. Istanbulda 
4-Yalu Jalç ekıik detildir. P,unla· da havanın güzelliği neşeyi bir kat daha artırmıştır 
11• taa~ .-. tevallıi g8ıterlyor 
ld llathuita taall~k edea itler içhı 
!'.tf'l ..-ı 1eal bir uıul vazetmek 
11aı .. a•llyor. 

l••tlt .-u ılJllyecetlm ki, 
llerllaaıt bir cl•huriyet matbuat- ~ 
•ıı feJKe eremeı. CGmhuriyet daJaa 
lllatı. ... ta •ulttafbr. cı..ı.urtyet 
dt•oluaehı&a mltekiall bir tekli· 
dir, Matbuat iM deaokrulalD e11 
••dık laadlmWlr. Şulaalde aatbt1at 
U, cGmlaun1et lclarealaln meDaflial 
hlrf bırtae Mluea raptetmek iktiza 
•der. Ta 1d bualar yekdlterlae lab
'lllet ecl.bU.W.r. 

MednNat cl•hurlyet ldarealatle 
'-but ıa .. ada lerayi faaliyet etmeli 
•e diter taraftan •atbuattan pkl
)tt olaa•altdır. Bunun için •atbu
~ .davalan11da "jüri,. uıuHl.011 ka
utttlaQ hteyeeet'm. Zatea j6rl uttuli1 
•t .. -.ı haaırada ea bOr •••lek•t 
01-a l.gihereden iatikal et.it bir · 
'1euldür. larilizler ceıta ltleriade 
JGrtyi efkin umumtyealn bir •lda-
f aa tedblrl olmak Dzr• kabul et-
1-ltlerdir. 

Bu uıul malam olduju Gsere 
bil&hare Franaada dahi tatbllıa ... 
~,.•• ıörülmilttilr. Cinayet ltlerlnde 
J\lrl heyetinin mUtaleuı almmak 
flrttır. J6ri efradı ahaliden. bHlntl• 
hap ahaaa klmaeleria tetkl ettikleri 
bir heyettir. Bunlarda lıalklm ilk 
&an' abna llzım olaa evıafı aDkte-

• 
• 

ALAY T AKSiME GELDICI ESNADA SEYRETMEÖE KOŞAN HALK KALABALIGI 
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i! 8 ii .: :: Hayvan 
!i :: 
I! ii Bir kır köşesinden bir doıtla 

l·.i s yf li,: geçiyordum. 1'oyun ve keçi._... 
: :: ışık küçük bir 8ÜrÜ, etrafa datıl· 

;j·
1 

a a :.=. =.:. maş, otluyordu. Bir koyun ... Sol· 
, uk almış, nezleli b ir koyan, bir il 

3 
İİ köşede yatmış, tıpkı haeta bir ~o· 

1 

n :: cuk gibi, öksüröyor, ve, arada. 
11 n ıtmah bir n efesle soluyarak in-

1 . 
i 

•I 

il : . . • 

Kuruşa! 
,.- Tuttuğumuz 

yol doğrudur: Fi
yatı kırmak gaze
temizin baskısını 
iki misli artırdı! 

i::: li) ordu. Birden hu dl>rt ayaklı 
•• tlivlü urnlıliıkla aramdaki uzTi· 
EE ) ~t ve ıztırap kaı deştiğini duy-
•• :i dum. 
:.:. 1 te bu kardeşin kanlı k elle-s- •• 1 
~i s idir ki, çarşılaı·ınıızm e n guze 
ii süsünti teşkil ediyor. 
:: z a,·alh kelle, öliimle caml"n-u mış zu\•allı gözler : On.u. b f 
•! m i olanların ellcrıle ıı ı çın 1 • li ildiğiııi anlamıyan, son dakik~
İi da h ilkat ' e ebedi) etten se sm 
H bir fcrnt ile imdat isterken hı· 
ii çağm ~te geçme ile donup kalan 

"ikdam "ı, bergün 8 sayfa i~ 7.avalh gözler ! 
çıkarmakla beraber bir taraf- i~ - Bu m~ um kıtaliuin inli• 
taıı münderecahna fevkelide i= kamını i n unlardan k im alacak? 
ltlaa etmek, diğer taraftan fiya- :: Yanımda giden tabiiyatçı do· 
hDı S kuruttan 3 kuruta gibi E: 
a&lm bir Diıbet dahilinde in- ii stum, zalim b ir t ebcesümle ce-
dirmek, derhal tesirini gösterdi. e= vap verdi : 
Gazetemiz: birkaç giln içinde :i - B izzat m asumlar o intika
blr •iıllnden fada arth ve :: mı alı) or. Biz hap·aııları öldü
fa:&etelerl pahalı oldukları için H rih orsuk, lıa.vvanlar da bizi öl· 
alamayan birçok okuyucular İi " 
ıazetemlzi taldbe başladı. Bir ii diirüyor ! I..cşle beslenen insanıa 
ticarethane değil, her şeyden :: koua çürümüş n.addelerin toh11· 
enel bir hizmeti umumiye ii mile zehirleniyor! Nice haatalık· 
mtıe11eaeıl olan "İKDAM,. ın, il Jarımız onların intikamıdır ı f .. 
flyabaı kırarak gazetenin intişar fı kat İf bununla kalmıyor: S.• 
..ı...ı.. geDİfletaek fikrimizde !i _.._ ... 
temamen laabet edildiği okuyu- il vaan e tini yiyen insan za......-
cuaun birkaç gündenberi artan 55 onun htitün maneviyedne, bada
bu allkaaile ıabittir. !i lalığına. t enbellijine, hunharla&ı· 

•ihe naevcut detildir. Dalaa dot· 
ruıu bu ev1af matlup detildir. 
tıı üri azasının aıh&bı iffet v• ••
k U&tau "'-'• .. -· _, ı<ımseler olm alan 

1 
lfidlr. Bualar kendilerine ar:ıedi-

Türld.1e CG•hurlJeliÜt-Yll de
aumü Aiikarada ve lıtaaliulda ••· 

Bu münasebetle karilerimi- ff na da tevarüs ediyor. Dotuıta iyi 
zln ıu noktayt habrda tutma- p olan insanı kah :katil, kih llandt 

'"'---· ..... ~::::lana= ı rla. ederi&: İ klb ıerseri yapan, ~ edııala 
Balı mftnulle ~rede be- P. mide yolu ile mGthit intikamı· 

eıa cinayet itini yalnız vicdanları
?111 delaletile hallederler. Fransada 
Jllriye itiraz edilmemit detlldir. Fa
kat İngilteredeki jüri uıulüne itiraz 
edilemez. 
. Fakat matbuat içhı istediğim 
JÜri heyetinde, vicdani bir kuvvet 
0 lll\akla beraber bazı evaafı mükte-a·L 10e de liıımdır. 

Yani jüri heyetinin ıazetecllikte 
tiırneti meıbuk olanlardan intiba-

ı li.büttür. Gazetecilijin huıuıl-
Ytti matbuat davalarında dotru 
Yol ıöıteren bir rehberdir • Bu
tl\ln içine girmiyenler , herhangi 
~t gazetenin 1te iİbi ahval içinde 
:•tıldıQuı, tertip edildiğini, baaal
~ •tını bilemezler. HergOn ak,am 

5 
tya sabah bir ınemleket efradının 
ll<lne, o efradı maddeten ve ••· 
!;•,bilvaııta veyn bilivaaıta alikadar 
k en haberleri tertip edip koymak 
t olay blrt•Y dejildlr. Bahuıuı aaae· 
ce ,~ııyetülıaye ıüratle ihzar edile· 

e11: birşeydir. Buna mukabil kiff za• 
ttıllll da yoktur. Binaenaleyh az za
l'tıan zarfında bu kadar müstacel 
01•rak aörülen bir vazife hatadan, n· • 

ısy~nc!an kurtulamaz. 
işte gazetecilijin ahvali hu

•u , 81Yeılndekl iıtlınaları ancak 
~ate~e.cilik etmlt jüri heyeti an
i Yabılır, Diter taraftan kaııun
•1!1rnızda ~ayanı tefılr n izala 

a ık· li arn ve mevat yok detildir. 
•Ysiyeti maneviye, bükQmet ve• 

~a tehyici efkar maddeleri, ıararı 
... lldd4 l ll ın n mahiyeti tevazzuh etmeıl 
Ilı lı~ i elen mevzulardandır. Bir de 
le;~ uat kanununda J'azete ıalıaip• 
t&~-~ mubarrirlerinin ' aatlrlerlıt' 
ed 

1
11n hukuk ve vezaifi, evsafa tayin 

1 
tnelldir. Hele " nıGdiri mea'ul 

:~ddeat bence büsbütün ilıa edil~~ 
t teylerdendir • 

~badi ikinci aaylada) 

velkl gh bGyilk bir debdebe ve 
nete lçiade teı'lt edildi. Memleke
tin her k<>ıeainde halk bütün bir ana 
ve geceyi içten relen derin bir ha
raretle ıeçlrdl. 

Sabahki manzara 
Daha aabahleyin erkendea tela

rlmlzf n ıokaklanada keıif bir halk 
tabakaaı ıöze çarpıyordu. Genç, 
ihtiyar, çoluk çocuk herkea erken
den ıokakJara dökülmüı, cümhuri
yet idaresinin kendiılae verdltl 
baklana ıururu içinde memnun ve 
müftehir büyük bayramı tea'ide 
hazırlaDmıftı. 

Her taraf bayraklarla donabl
mııb. 

Kilçilk çocuklar erkeaclen 1a. 
j'iiılere Himayeietf aJ routlerl ilit· 
tiriyorlardı. 

Vilayette 
Sabah saat onda vall veldll 

Muhittin Bey vilayete gelerek, teb
rik merasimine ha,ıandı. 

Evvela lstanbuldaki meb'uıla
ramızdan ba21 zevat Hükumet ko
na;ına giderek, Vali nekill beyi 
tebrik ettiler. 
Mebuılardan s:onra üçüncü Kolordu 

kumandanı Şükrü Naili, pafa aıkeri 
rekin ve rüeaa gelerek, viliyet cG
mle kapıaındaki muzika, Jandarma 
ve Polis müfrezeleri tarafından ıe
limlandı lar. Kolordu heyetinden 
ıonra Darülfünün Emini Neıet Ôm· 
er, Maarif Emini Muzaffer beyler 

Vali beyi tebrik ettiler • 
Bu•daa ıoara tehrimlzdeki Da

biJfye, Maliye, Adliye, lktiıat ve 
difer nkiletlere meaıup memurlar 
mecllıi umumi ve Cemiyeti Bele· 
diye azaları, eanaf cemJyetlerl rile-
1811 tebrik&tta bulundular. 

Bu SUt"etle Viliyetteki meraıha 
aaat 11 e kadar devam etti. 

1 Maabadi ikinci sayfada ] 

t:VKAFIN TAKI GECE IŞIKLAR iÇiNDE 

V ALI VEKiLi MUHiTTiN BEYLE, KOLORDU KUMANDANI 
ŞÜKRÜ NAiLi PAŞA GEÇiT RESMfNI TEMAŞA EDERLERKEN 

ride " KDAM,, ı eakiıi gibi yi- H da k 
ne S kuruta aatmağa kaltdık- 55 dır. Masumun le-f İ, inean O, e-

~ lannı gazetemize vaki olan mil- ii ndi kananın intikamını, mGkem-

P
H teferrlk müracaattan anlayoruz. n melen alıyor? 

ı! 3 kuruta aahlabileceğine ve da- I -=====,,,...,.-=-===-m=z==e-=::ı __ 8_şı_m_ Gazetemi& her tarafta anca1c =ı· Ah t H • 

tıtıcılara bu beaap üzerinden! sı·la""'h ~.. • 
tevd edildltin• J'Öre, okuyucu- 1! m uzesı 
nua J'Hetemf:&e 3 kuru, tan fada d 
vermemesini rica ederiz. H 

'ıiKDAM~ 
. Hergün: 8 sayfa 1 
1 Y alnız:3 kuruşa! li 
uu::uu::uı.-:1:ı:ı::::::::::::::::~:==ı:::.:::::::::: 

Topkapı sarayı bitişitbıdedl bl· 
nada bazırlanaa silah müseai claa• 
den itibaren açılmıtbr. Müze dla 
gazetecilere gösterllmııtır. Müzede 
muhtelif devirlere ait •ilihlar bu• 
Junmaktadır. Ezcamle Mıaır haae
danından "Kayit bay., ln tefeınaatl-
le zırhı, ecnebi hülrilmdarlana O.
mania padişahlanoa hediye olarak 
gönderdikleri kıymettar ıillhlar, 
kargılar ve saire bulumaktadır. Sloo 
li.hlar 2000 parçadan fazladır. -

Muallimler, okuyunuz! 
Maarif Vekilinin 
lıtanbul, 30 [A,AJ - Maarif ve

klli Cemal Hüıaii bey Millet mek
tepferinla yeni devreıinin açalmaıı 
mtıaaaebetlle muallimlere fu tamimi 
,.andermitir: 

• Muallimler ,, 

Geçen ıene bu gilnlerde harf 
ialdllbının ndettltinl iıtihıal yolu
nda, yeni bir mücahedeye atılan 
mllletlmizl11 ön ıafında büyük ve 
tarihi bir yazlfeyl yilkleadlnlz, 

Geçe11 devrede ıekuyüı.bla ye
tltldn TilrkO Gmmllikten kurtararak 
okur yaıtar bale •ettrdlalz. Bati•· 
dıtımıs ı.- lle•.U bqlangıcındayı~ 

1 T..,.lnlaaalde yarabca ameli-
' ,..ı.. tekru bqH1acakı11uz. Neal. 

lmlda· taJ1l ve mflletinıidn mukad
derab ıid, yalnız çoculdannan de
til, ayaı zamanda bizzat Türk mil-

güzel bir hitabesi 
Jetinin de mürebbisi olmak mevld• 
iae yükıeltmiıtJr. 

Batladıgınız ve başarmağa mec
bur olduğunuzu kurmak ve yükaelt• 
mek için, milletimizin •e!i:n ldrild 
dalma en kuvvetli yardımcınız ola• 
caktır. Vatandaşlarınızı okumafa 
davet ettiğiniz. gün karşınıı.da bir 
milyon yeti~kin ioıan bulmuıtunulo 
Hiç bir memlekette hiç bir .. ma• 
her hangi bir C11Ürebbi oe.ıl , bu ka• 
dar yetişkin insanı bir arada, ço• 
çukları nın büyümesini ~klemedea 
yarını bugün yapmak AtkJlc metbu 
olarak, onlann sıralarına oturınut 
bulmada, 

Muallimler. 
Geçen devrede ılz vatandatları• 

nızı okuturken şiddetli Jotlar ve 
( Maabadi fkiad u~lfada] 

CENGİZ HAN Bu müthiş Türk fatihinin baştan başa bir dastan olan hayretengiz hayatını, fütuha-
......., .... : tını, kadim Roma imparatorluğundan daha büyük bir alemi nasıl hükmü altına 
~ dığ.nı, Cumartesinden itibaren, karilerimize nakledeceğiz. Cengiz Hana dair çıkan muhtelif yazılara rağmen, 
11 ·c:.t ~.matımızda bu kadar güzel ve istifadeli bir eserin henüz tefrika edilmediğini iddia edebiliriz. Bir lngiliz aliminin 
Yazdığı muhallet bir eser olan "Cengiz Han,, Ali Naci Bey tarafından gazetemize tercüme edilecektir. 



l n1> mir 

Musahabe 

Acaba Belediye 
c~rıkara. ) 

Var mi? Türk bankalan 
A.kara, - it baakaııaın Ana

Alamet C.•det Mpfendlaia be· 
Wi1e..ı. bakln'ICla rudıklan ma
ır,Jelorl 1Nledi1edlik lclcliuıada bu
lunanlardu batka tenkit edene te
Mdilf etmedim. Söyle makaleler 
hallcıa dertlerintl.. e• mllaimleriai 
teMb' n tefldl ettllderiaden kalben 
has duymıyaa Wr fer4e de mü1adif 
oı.adım. 

Beal tan17a•l•r bilirler ld bl 
karar vedlaaetl lizua ıelea lflerdep 
maada husu•atta o it baklanda et
raflı düşünmeğe çal:ıır, miı•bctinl, 

menfl•inİ dilşfinilr, mukayese eder, 
laükıııll ondan ıonra verir ve onu 
•aıtfeıne müteaDık bir ı,se mutlak 
icra ederim. fşte belediyemiz hak
kında da b3yle dllt\lnilyor Ye biiyle 
muh.keme ediyorum. 

Bir ıılaria 1ollanm, kaldanmla· 
n"»t ıularuu, aakliyataaı, umumi 
J»u,eleriııl, ıılıhatlnl, köprlllerhıJ, 
taaıifat ve teaviratıaı, latealnl, li
fımlanJU belediye dGtGnecek ve 
oalar iti• ltlıuau olan tıdabiri ala
eak, laalkla allkuı olup ta kendi 
Nlilıiyetl haricinde balunaa ifler 
lçba ..ı&lüyettar olaa yerlerle mu• 
ubere edip o itfn taa:ıimhal temin 
edecek, laul&aa verıtılnt muntua
mu Yerea, kendi •i•ealnd•n bele-
4fred diye ~k edip ,azel, mef· 
ruı ltlular içinde, maroken koltuk
lvda obaı1up maatlannı, yiyecekle
rlal •• lçecclderlni, hatta ınklerl
al, tatmla ye t•mln eden hallua 
....-ct-.e• iyilik ettiti bu laıan-
1ar.ı. .eıe.eddin bir beldeye ya· 
~ bltGa lflerl iıtemete hakkı 
.an1ar. 

Fakat ,ı.e dtıGnilyorum 1d he-ti..,_.. ı•ltU1en veuiflne, ar
tQ ,.ec1..ı Uatiyacabn teminine ki· 
fapı edecek nndab olmıyabillr. 
'8.a TUMl•ba temlalne ve bunu te
.... tıdecek a4amları 1etittirlaceye 
kaw it ld.,.. •aalahet vadiılnde 
~ sWecek. Oalar icabında 
~ .tUdlkçe. flkiyet ı•leD cihet· 
.... sWlclfJkff .......... 1a•q ya
... ıele~ı•~ tetebbGı olunur n bir 
m laJ•J• .. uvualat edWr, her
'"' llaM •-' bir lteledl1e7e ve 
..,. ..... ., ltir t.elcleJ• aaU ., ..... 

llutt11..U, laaJlf afudlm 1 E. 
.... W ti..U kit ı.Uyor, Be1•t· 
luau " 1.taabul tarafıaua blriacl ....... ,tld eacld.lerbaclen ıeçenler 
........... Ti clbiıeleriae ıoba 
"""" ....,..._ akb~ birinci 
11aıf ........... Wle 1-' •akit ol• 
dup clbl nı.tak n murdar •ular
la '"rlatl!erln flrlabldıpa, Meye 
...,_ ......... kime killlle mo
._... ~ kl"k, fare 61Gle
n.., ........... lserleriaclq ı•ç· 
mell; •atta ,_.... l•khıaı orta
daa pldlrp talata çocuk arabala· 
ıı-. kaalrk,a, Sirkeci caddeahıde 
ot911119WJ duQ yerleriade, ilkemle 
••.-kıla .... toffSr, "JJaı ıabcı, 
tllleacıl pc~ çvpauUe J\I• 
............ ' a.aliaui,.. ..... 
teaaa oW.ak bere Hlerla lal...tae 
ve ,....,... ·~ J.u•••l latmalara 
•• bualara dGtÜP kGflr eclealen 

~ olacaa.z. 
ETtt. eeWnf• ptı,..ıaı bu ._ 

r..u.a •&ta: 48 

il••• 

miaalimi11 mübalatab old•tunu ıly· 
Dyeeekler ve belki bu ellaette beni 
haksız rörecelder, bele4liye•ida 
bu kadar gafletini kabul etmiyecek
lerdir. Fakat iıte caalı bir miaal: 

Şiılide Perihan .akajıacla ltlr 
aputmancfa oturuyonı... Bir ••• 
evvel buraya geldiji zaman Gç ter 
aaıan dikkatimi celbetmittl. Biri 
mahalle ara•ındaki domuz ahırları, 
ilcinci•i, yanımızda her tarafı birer 
karış çatlamış, hemen yıkılmak az. 
re bir kargir ev, Gçüncüaü de çayır 
tarafında bulunan ev la~mılannın 
çayıra verilmesi. 

Pek fena kokan domuz •hırlan 
ve meydana akan pislikler için Be
yotlu belediye dairesine bir çok 
mOracaatlar vuku bulduğu ve bele
di1e memurlannın relip, vaziyeti 
ı3rGp gittiklerini ve çaresine baka
caklan hakkında teminat venlilde
riai ötrendim. 

Bir ay ıonra yan1mızdaki ki· 
gir evin birdenbire yıkıldı,._ 
molozlanmn bir aeneclenheri Mka
ktan kaldınlmayıp gelip ıeçen ha· 
ilan dGtup kalktığına ve ahına 
yerli yeriade, litımlana kerila ko
kularile ıııecrayi gayri tabüuade 
cereyanına devam «.-ttiğine •e bu ll· 
tımlara diiten veya bataa bazı ehU 
keyf •• çoeuklann beledlyeyl alal
lanna retirmeyip poliıa, bekçi diye 
bajndıldanna elill talalt oluyonaa. 

Yine evet efendimi Zahıtai be
lediye memurları reli1or, gidiyor 
fakat ne molozlar kalkıyor, ne ça
yıra akan latımlann çareüne bala~ 
lıyor, ne de domuz ahırlan kaJdJ .. 
nhyor. 

iki wtln enci içinde bele41ye 
memurlan da bulunan bir kalabalı• 
tı• huzurunda şayanı hyrct bir 
icraata te&adüf ettim. Dev:\m eden 
tikayetJere , ricalına rağmen bir 
aahalle ve •okak lıminl t•••J'an 
bir yerde Apartmanlar araıına 

nkıtmıf kalmıt üç dört köhne 
baraka lat11alan da bu ..-eqı..,la
na fkleri &aGnde yeaiaen hafif 
bir çukur açılarak birkaç ktrek 
darb•alle açık hlr yoldan çayıra 
nrihaeain mi ? 

Artaıa • taafllnler, aihhati u•u
ml1eyi dehfetJe tehdit eden hu 
YUlyet n ittaftt hartınnda (81r 
lteledlyemiı vardır. Tedricen teki .. 

mllü •uataıardır. Bira 4ela• .... 
bırh olur .. k haJkı ve hallna ııll
hatini dGşünecek bir belectı,.eye 
malik oluruz) diyebilir miyiz? 

Ruhumu• ltu jayamna karllerba 
mazur ırörailnler, Bu vaziyet, b• 
hal kartııında kendilerinden defil, 
telıir emanetindea •oranm: Ac•be 
ffledi,. var mı? 

l\luammer Naili 

Manisa istaıiyonu 
Maniu, 24 (Huaual] - fzmir-Ka. 

uba deml"Jolları flrketi, lııurade 
Halep lıtHiyonu ıribi bGyük bir l•· 
tulyon tnıuına karar vermlttfr. Ja. 
.. at. 930 "DMiade ba ..... eakb•. 

Yazan : Kernaıettın ŞOkrQ 
,,...... Hoca Kon eda iken Hecaaaa .W.tı tla..t ı&. a.Gae 

. 1 a ıethllecek oluna ... kalııll .... 
.. dece ••liJalak,Gfllrlkçlllk •e f • caatlara derhal oaa tawılye ..Ulo-
lı• bdıbtı Ue maruf detlfdi. 0. celi keadUij'indea •'-tabr.. BIJle 
apl ıaUl.-ada laaıır cevaphtı, oku· akutla plip, a... 
dqu derılerl IJI haımetmlt oldutu ye bu • ,. ... 
lçla bU(içliti •• bGtb bunlano aller aorubpalgi:• acl::.-~--
"-ıl ilim olarak ta tahret bul- tu.. Bia u a an 'I . ._. 

atlof"\'W -...1-..I-- bahHdeceğllo 
il\.._~ Osamu " o de.trde her "--- fakat yana ,..,Mil 
memleketiD •• her .. ım. Uerl re· Kl,Hl, d •• i,Me .... 
JeD Alimleri, ıorulaa (O~ •u.ıı.re olna... " ok• u*.:.c. biri K-. 
verdUd.,ı ce•aplar ile Uıhrlar n •••emit elaalP U 
l»u ce•aplan .. 1ana flhretlıtrtae pJ• ı•Wi. s.taatla 4a ka,tatlııa • 
k•YYelH ,Oı..11 Mla•ak ,,...,_. iyi •.ı...Hi elu ur delu Wr ..... 
ıösirWtiı\.. ba •arcla. 

Ko..,., prell llala...W. ela• halln - Benim bir çok aamu, nlyu 
ve Jertk'- ••ruelinia fCShretl Ue n p."1• cWı •ilfkVll~ ıulı.ıim 
am-M ..... .... ......... kul ..., aeep ki ... on ... .laa ...... 
taıulman ltl~le r•Jitelıt olan dedi. ~rdular: 
e,r-ta• 4Pe ~ p.&akt.. - S.llkı ••ıalebtia4'ıe boca, 

Her taraftan, her diyardan kon• bacı )'Okmu idi lcl bu ıual " mGt
Y•J~ teııablar, ziyaretçi!-. plirlerdl ~hıe ceqp ~•lllo. 
Bulu ..., .... .ıa ı.a,ı ...... tc· - Var amma oalanaTerdtld.I 
htr8'1ne. c~den lll181De, kal\· ce~•.P ıadra tit.. yermlN~ 
1.... ......... ~ ilet -.t. - O laalde dornıea Ho.. Nu-
·• an• in .. n Yardı. ttl J!L . re ne 

BGtün bualar KoaJ•Y• relclUI- _ oea Natrettln kimi' 
Jerl aamaa milfkGlleri YUN laalle- . 11 1 ı k 
decek ad au-. okumq mıu - Bl:ıırn en er re. ~n o umu,, 
u•l•...t• am, &Um Hocalarımızdan bındir. 

puaa çaiaNatı ıaıtahu.. lwleylel 
ıörlftlm. Baaa ,u aiderl ıMJyledi: 

- .. Banka itlerinin, muamelib· 
... maki- •ibi maimi aüratle 
Cel'JMI ulauıada Japbtım uzun , .. e 
ameli tecrilhey~ iıtinaden tize ati
deki bahab verebilirim: yazı, heNp 
Ye muhaıebe makinelerinin İ•tima
llne viıi eaaı dahilinde makul •Ay, 
•istemi daha ıeri müe111lr kontrol 
uıulG teslı etmek mümküadür. He· 
••p makinelerinin en mühim fayda· 
lan valcıt ve memurdan a:ıa•i ik· 
tıaat, daha otomatik ve daha seri 
bir ıuret e kontrol te9kilatının sade
lettirilmeal, lfletme mesarfinin ual
mau, •ene heıabatının tanziminde 
sürattir. it bankHının Ankara- İı· 
tanbul- lzmlrdekl merkezlerine alt 
ziyaretlerimde banka müdiirlerinin 
az zaman zarfında bu tetebbü•Ü 
yük•ek derececle iakitaf ettirmete 
muvaffak olduklannı ve bankanın 
daha ziyade lnkipfa mazhar olmak 
kabiliyetini halı oldutunu ı6rdlm. 

Banka mGkemael teıkilltlle 
kontrol muamelitı aoktal nazarı•· 
dan tekemmül etmit ılatemlerle 
çalıımaktadır. Bir taraftaa taıarruf 
•e emaaet baakaıı, diter taraftaa 
da ticaret n itibar baakua olarak 
1t bankuı TGldyenla yeni ye •I· 
him lktıaadi hayatında •e pek far• 
clalı rol ifallna davet edllmlftlr. 

TGrkiyeye vaki ilk 1eyahabmda 
lallıl ettltlm lntlbaata ıellncı di· 
yebUlrim ki yeni hayatla eakl hayat 
araaındaki fark bende fevkal&de 
unutulmaz tesirler huaule ıetlrdl. 
Meıaleketiai&i, az zamanda bGyGk 
taralddleri tahakkuk ettiren Anka· 
rayı ziyaret eden herke• artmakta 
olan refah ve aaadet pnlerinin 
uzak olmad1tJnı, banka itlerinia 
yak111 zan.~nda Hri lnklpfa nail 
olacatı kanaabnı hA•ıl eylemlttlr. 
Mahaullb tabliye itibarile ıeaah• 
olan memlelcetiniıde yeni kuvvet• 
lerin tezllhOril neticesinde umı -nf 
batlan çiaibnlf ıayeye flotru tam 
aükGn içinde 7Grilmek vazifell mllJJ 
bankalara tenttap eder .,, 

Hariçten gelen 
mektuplu 

Ankara, 28 - Dahiliye •ek!letl 
Bera beynelmilel poata lclareılae 

müracaatta bulunarak memleketh•ıbe 
ıelen mektuplanla tehir l•leri· 
ain TGrkçe yazılmasını, akal tak. 
d irde pderllecek mektuplan• ia
de edileeejiai turih etmittir. 

Demiryollanmız 
Ka .. ba deaahyollan mlcllra 

M. Tb cenaplan Ue muaYial Nael 
bey din Ankaraya ritmitlerdlr. Mu
mail91himln aeyahatlan, Aakarada 
içtima edecek olan fimeadtferler 
konferanaı ile allbcludU', M. Tb 
ve Naci bey bu konfer .... ~lr • 
Kaıalta thaudifwleri ...... lt-
tlrak edeceklerdir. Koaferaoua oa 
fGn devam edecefi tahmin olua
•aktadar. Alchjımm buaul ....._ 
... ta pre bu koafarauta T•lıd,e. 
de kuUaaılu bilumum tfmeadi
ferlenleki lokomwneria llltem
lerinla t.YllWI m--1ui mlaakue 
edilecektir, 

Kaylü dayı derhal 11rtuadald nar 

torbam Ue U&JIP IOl'arak Nunttial 
buldu. 

- A... ehadl Hazretleri, ti .. 
dl, kuaua IMalm •lfklll•ri•I Mll~ 
edin, 10raca1tm ....U... din, diya
net, adap Ye erldaa dahiBnde ce•ap 
veria. 

Hocuaa blait klJlhl• ......_ 
rinde ik• rlllul 4e mtuMlald 
torbatla WL 

-Arkatl .............. ..,.. 
bak•'-. arkan4ald MM•'" • 
w.r? Baluua ... ..... .,_ et-
•ltlu. 

-Nar ur Hoca ef•cll. 
- Tamam lyle İM bea .... 

.., ı.aaa aoracatın ıuallere ce
't'ap nrblıa ...... laer auala ••ab, 
ifi•Mllli•Wıw ......... 

Kl,IA ıı. hen• 
- P"1, b.. Gllt\lne, ... B•• ..... ION• •• 

her ıua!e d• kendi d~Gnce ve 
flkrlao u~ cnap._ aldı. AnoU 
her cevap bir nar mukabili oldutu 
lçiıl twbeciaki IW'lu •Jlau ç.I& .. 
..ı,, ltfr tane blle blmaDUfb. Kay. 
ı. urluua bittljini ı..-.'-*l .. 
,.'alleriDe devam ediyordu. Hoca, 
bir lld ,~ale ddıa cevap yerip ar,. 
kuı-'•ıı aar rehaeclifhıl ıörOnc. 
aon aorulan ıuale cevap vermedi: 
aadeceı 

\ ' 

IFraınsız buhırans 

M. Daladye ~azgeçti 
M. Poincare tarafından takip edilen 

siyasetin idamesi ümit ediliyor 
Paria. 29 [A.A) - So•yalist mi- ı duj'unu bu müaaHbetle hatırlatmak 

ili meclisi bir çok hatiplerin bdlıa- ieap eder. Son aaatte ahnan ma1G· 
Ha radikallerle birlikte çalıtmata 
muvafakat eden M. Boııcour ile 
muanı bulunan M. Leoıı Blum ua 
ıöyledlkJeri nutuktan dinledikten 
•oara 1451 reye kartı 1590 rey ile 
hüldhaete ittirak edilme111eai.e ka
rar vermittir. 

Bu netice üzerine M. Daladier 
kıbiaeyi teıldl lçia meaaialne denm 
edip etmeme•İ lüzumu hakkında 
doıtlarile lıtitare ebniftir. Mecli•te
kt aol cenah cümhuriyetçUeri 8'"1· 
punua ıoıyaliatlerin dahil buluna
catı bir hGkumeti kabul etmeme~ 
karar vermiı oldukl:ınnı ve (Abiyo 
demokratik ao•yal) ırupunun ancak 
M. Polncarenln bqlamıf oldutu •İ· 
yuete de•am edecek bir kabineye 
mGıaheret edilecetini mübcyyin bir 
t.luiri müttefikan kabul etmlt ol-

lngııtere 
Bir tayyare kazası 
Londra, 28 [A. AJ - laslftere· 

ffladlatan ha•a hattına menaup "Sl
tioron,, tayyaresi Clneve klrfeılade 
bir •akatbk dolayıılle denize lamete 
mecbur kalmıtbr. Vuku bulaa il
tla.dat lzerlae bir ltalyaa se•lal 
ta11arenin )'ardtmı11a k09mufU da 
dalıa dolayıalle muaYenet lmk&m 
bulunamamı,hr. Derhal paderUen 
bir torpido kasa yerine seldltt ..... 
iki ceMtten bqka bir .. y \ulama· 
•ııhr. Diter yedi kitinin botulduj'u 
anlatılmaktadır. 

İngilterede soğuklar 
Londra, 28 ( A.A] - Birkaç 

fladen beri büküm ıCirea 10tuk 
fırhna•ı neticesinde bir kı•ım ne
hirler buı tabakaıile örtülmüıtür. 
Sotuk dalıaaı Franunıa ıarp ve 
merkednl iatllA etmit ve bazı ma-
hallerine kar yatmıtbr. bpanya 
hududuna kadar Fransanın bütün 
fUk Nhillerlnl dehşetli bir fırtaııa 
dötmektedlr. 

İngiliz meb'uslan 
uçacak 

Londra, 29 (A.A.) - Parlamen• 
to &ıauw. R -101 ifaretll kabili 
MYk baloala uçuf yapabilmeleri 
lçia lbım relen tertlbabn hava ... 

leri nuaretince ikmal edilditl ••am 
kamaruanda blldlrllmittir. 

Loaclra, 30 (A.A] - R-101 ifa· 
ntH kabUi HYk ltaloau haYA dGıe-
Hr clllehnea teerlbe uçQflanaa de
... edeeett nam•• bUdlrtbalttlr • Ha•• itleri auareti Tqrialunlde 
yapdacak UÇUf tecrilbealne lttirak 
arsuıuacla IMaluaacak olan parla
•ento bua I~ 70 mevki taWa 
ettlllal Mber yermlftlr. 

Amrlka 
Bir vapur hattı 

K-.. 29 (A.A] - Mitlnpn 
ıllibade bu Nbah pkaa bir fırtına 
eaauuula 'Wlacoacln •apuru batmlf, 
9 kiti lbalftilr. 4 klfl b1boimut
tur .. Xurtanlaalanlaa ,U.111 huta
a•J• ıhclerlb.ıftlr, 

- Bilmiyorum! 
decll. Aameatızı 
- Aaan Hoca efeadl, aanl bl. 

Jml7onunuz. Demladeaberi aor
dutu• •• mlfkll auallere ce•ap 
yerelim de timdi ıordutum bu 
elae••iyetlia ıuale, luu ...ı ya· 
nmaclalp olur •• yaram apteat al
... ıaa.p11r .......... ce
yap ffnÜJONuau?. 

-AJopl.dealad•MrlMr-4.,.. • .u..a.-.M.Wr4ew 
..,., ...... Hallhald terMd8, ..... 
,.,... ld .... WttL Hular ...... 
...... tle _....,,. bitti demektir. 
Ya aan bal ıetlr, 1• arabaaa çek.. 

• •• 
Koayaya bh ,OD bet alb Bbau 

,.,_ .......... Bular, .aa.ae Mr. 
taka• Ye k..di felavaknaJD .. Ç 

adclettildul ıqailu aorarak ceYap. 
lar bekliyorlar Ye bu au r tte neY
ı ... hll'lltl7anlık propaganduı ya• 
pı)'orlardı., Her tarafı dolqtıklan ,.w Kon1aya cta reldilwı 

- Sizin en okumuf, •• &Um 
adamlarıım kimlerdir ? 

dedi!er. 
Tabii bermutat yine Ho .. Na~ 

nttiD tayllye edileli, 
Papaalar, 110racaldan auall eYY•I· el•• teMit ettik.len ve bWMl oe•ap 

Yerilemeyecetıne enhn olc?akJan 
lçin tavsiye e<;..len Naarettini muha-

mata naurau M. Daladier, yeni 
kabineyi teıkılden vaa seçmfttir. 

Parla, 29 (A.AJ - M. Daladier, 
1eaf hükGmeti teşkilden aarfı nazar 
ettlQinl M. Doumerpe'e bllcilna1'
tir. 

Parl•, 20 [A.A] - M. Daladier, 
Rei•idlmhur M. Doumergue Ue sa
rt,tükten •onra, yann aaat 10 da 
da Elizeye gelecetini gazetelere 
•3ylemittir. M. Daladier, M. Briaad 
ile uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

Mecliı korldorlannda ortaya 
çıkan bazı fayialar hilifına olarak 
M. Briand cümhuriyetperverler bir
liğine menıup bir hükGmet teıkili 

için mGzakerelerine devam ettlti 
takdirde kendisine yardım edecejini 
M. Daladier ye tell\in etmlftlr. 

Fi istin 
Mahkum araplar 

- KucİGI, 29 (A·AJ - Cieten• 
lerde .uku bulan karjqahklar do
layıılle 11 arap 15 aeae atır cer.a-
7a, 1 arap 10 ve dlpr biri 7 ıeae 
kGrek eeauuaa .mahk6m olmoılar
flır. 

1: ~ni kanonlar 
KudGI, 28 (A.AJ - Lld Oaman

la cua kanununu FlliltlDdeki uıul 
ve teraiti hazıra dahllbade tatblkının 
mGmldln ve mu•afık olamayaeatını 
anhyan. kilkGmet, bunun yerine bat
ka bir kaaun ikame etmek taaavvu
ruadadır. Bu kanun• ait liyiba müs-

temlekAt Ye domiayoalar aeıaretinee 
tetkik edilmektedir • Flliıtindeki 
ıon hldlaeler hakkında tahkikat le-
raıına memur olan komiıyon içti
malanna matbuat mümeHilerini 
kabule karar vermiftir • Komlayoa 
evnlce celıeleriaJ lıafi olarak akd
etmete karar venalf idL 

Afganistan 
Yeni ~ao kabineei 
KAbll, 29 (A. A.)-Yenl Afgaa 

knbineai fU avetJe tetekkGI ebnit· 
tir: Bqnk.il Şala Vali hu, Harbi
ye nazırı Şah Mahmut han, Hari
ciye nazın Faiz Mahmut han. 

BOtiln memlekette var.lyet he· 
men hemen tabii hale gelmiftir. 

ntaBya -. 
ltalyan Akademisi 
Roma, 29 [A. A.] - M. MuHo· 

lini Kapitold~ ftalyaa akadeıniafnin 
açıht re•mini icra etmiştir. Mera
ıimde nazırlar ile hükumet erkim 
hazar buluam\14tur. 

Rusya 
Rusyada yeni idamlar 

MoakoY.a, 29 (A.A) - Tu ajaa
ıı bildiriyor: Ejderhan mahkemeıl, 
yedi hükOmet memurunu h\lkGmde 
on bir milyon zarar vermit olaıı 
bir ihtilas dolayııile idama ma-
hGm etmittir. Diğer 13 memur 10 
•eneye kadar muhtelif hapiı ceza
lanna mahkilm olmuttur. 

kemede, ıöJa-e kadahta ettlfi naab
mıoa tittiler n aulllerhti ıordular. 

Hoea hiç latifinl bozmam; llun
wa ı 

- Akıam, medresedeki odama 
ıeHade eeYahını ftl'eJim', timdi bu
rada her Hatim, her dakikam 
hunku tltat ile bathdır dedi. 

Akpm papaalar Hocanıa med
reaedeld odaıına damtacltlar. 

- Hah 1 Şimdi aorua bakalım; 
ne 10racaluınız? 

Papular l.u mGddet birlblrlerlae 
balnp ....tdea bnrlattırdıklan 
ıual lzerlne raz ltaretleri ile mu
tabık kaldıktan soara lçleıiadeD 
ltlrü 

- itte, dedi, 10racatuaıs teJ • 
Siı, yani mGalGmaaJar, cllyonunuz 
lcl, Peysambel'imb Hz. M.-.met 
ıak yüGae miraca çakb. 

- Evet. 
- Peki haycll •unu Mzde kabal 

edeUm fakat fllpnak için -.i 
701~, hansl Yl!••tar. fh~ar eti, 
tOtfH bums alyliyebflirmıefnl~ ? 

Hoca bu ..M ........... bic il
tifini bo:ımadı, Hem likaydi, hem 
... .Wdiyed•• 

_ Bu kadar teyi bilmiyecek 
.. •Pı dedL B zim. peygam berlmi& 
Muhammet, gök yüzüne, ıizin pey. 
p111beriaiz lıanıa d5rdüncQ kat 
rtiQ'e çık:ırken kurulan merdiven
den çıktı. 1 6itmedı J 

3 , 

Bayrak 

Bayrak, bataa bir .,..,. 
bütiin bir millet demek*
Bir dağ, bir tq, bir della., 
bir kadın, Lır erkek, bir eo
cuk, belki bir vatanı, bir mi
lleti hatırlatmaz. Ftt•t, bir 
bayrak, hiltltn vatanı ve bir 
milleti, daA"ile, tqile, denizi· 
le ve kadınile, erkejlle, ço
cuğile tem•il eder. 

Asker, bayrağı oi"1ma 61-
ör. ÇünkG, onun nazarında 
bayrak, yurdunun, ırluaıo ti· 
msalidlr. 

Y abaacı ordular, yabancı 
donanmıdu bile, mieüıri o&. 
dukl•n memleketin ba~ 
karşısmda 8elim durur. 

Bu selim, o ba,..ajm gcll
gesinde dinlenen, bGtAa bir 
vatana ve bütün bir millete 
aittir. 

e yazık ki, kanunun pd
detlJ ~mirlerine rağmen, biz 
bu bahiste henüz pek llkay• 
dız. 

Cümhuriyet bayramı ••· 
nasebetlle bir life bahçeılne 
dönen lstonhulda blribiriu.e 
benzi yen kaç bayrak glrdA
nüz? 

Altı dilimli yıldndaa bM. 
ritama yakrn hilAle Ye 'Ylflle 
çllrilğünden toz penbeye ka
dar her tekilde, her reakte 
ve kimi yeni, kimi eski, ki
mi d ·Iik, kimi yamala, bla
hir çefit değil mi ? 

U8"ıncla can verilea ba 
on dört mil} onun mütterek 
sevgiliei, böyle mi olmalı ? 

Yuenf Ziya 

48 vagon şeker 
Alpalla teker fahrikua ita .... 

• ..,.t.u.ıa OS ... &v P1tnear ~ 

tir. Bu pancardan 48 varma ..... 
i•tihıal olunmu,tur. Bundu maada 
18800 litre de lapirto çıkanlm'fbr • 
Fabrika daba 150 çuval teker latlla
ıal ettikten 101Ua faali19tiae .U.. 
yet nrecektir. 

Maaş 
Maa,1 umuminin tevzlabaa...,. 

rteai 14nü baılanacaktır. 

Filimdeki köpek 
Avrupadan ıetirttlkleri bir fll. 

mde rol yapan kapetin tGrk ...... 
tevıbn edllmlt olmaıı Gıerlne, mld
deiumumillk çe aleyhlerine dua ika
me olunan A.ula, Mateo ve Ha..,.la 
iamlncle üç muaaaun muhak .. ea& 
dün iiçüacü eua mabbmeaia4e 
intaç olunmuftur. 

Filimin maznunlar tarafla•• 
)'apılmamıt olman n Anapaclaa 
selmit olan bu flDmin • ....,.... 
nı oldujunu bilmemeleri dola,..Ue 
beraatlerine, fakat flllmia millade
reaine hükmolunmuıtur. 

aeıen, gide~ 

Borsa komiser vekili 
Bona komlaer •ekili Huan Bey 

mali,. veklledaia daveti Gseria• 
diln akta• Ankaraya ıttmlftir. Bu 
ıey.Ut 1as111z liruınıa terefflQ De 
alik~· 

Briand mı geliyor? 
Pariı, 30 fA. A.] - M. Doa

merıue, ~L Briudı davet etmiftir. 

Paria, 30 (A.A.) - M. Briutl 
M. Douaerpe ile Clç çeyrek ual 
16rütmüttür. Elizeden çıkarkea ao
nalu ·~lere: l ç bir feye me111ur 
def;iim, M. Doumerpe He liyalİ 
v..,_ llialdaacla umnmi •alaivette 
,a ... tam ıuretiade ceup nnniıtlr. 

Clementel mi ? 
Puiı, [A. A.J - M. CJl!...oentel. 

nJd olan 41uet ~zerine Mat U,4S 
pçe FJlzey• gelmiştir. 

Parla, 30 (A.A.J .- M. Clemen 
tel beyaaabnda, cümluıriyetperver

ler itllifı eaaıına milaı.A!t bir kae 
bine te,kll •tıaete plııacaj'uU ıöy 
leıpiftlr• 

• 
' 
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Ciimhıır~yetten 1 Muallimler, okuyunuz! 
bir rica (Maarif Vekilinin güzel bir hitab~ 
( Birinci sayfadan mabat ) 

Müdiri meı'uller ekıeriya bir 
razetenin ldarei maliyesi ile meş• 
iul olmıyanlardır. 

lıterse bir gazete aahibl mGdürl 
~e.ı'ul de olabilir. Diyelim ki mü
dırı ırıeı'ul gazetenin mündereca
tıııa kablennetir vakıf olmak lazım 
reldi~nden, bu müdür yazıları na
t'rı tetkikten geçirir ve binaena-
tyh gazeteye bifihare mucibi me-
~ t H u .ı1et olacak şeyler girmez. e .. 
}'etı içtimaiye için, bu, bir kefa-
lettir, Size sureti kat'iyede ıöylü
)oru111 ki, hiçbir müdüri mes'ul 
&"•zetein milndericatım kablenneşir 
11.•zara ıniltaleadan geçirmez ve ge
Çırernıı. Ben de bir zamanlar ga-
l~tenıfn müdiri mes'ulü idim. Yazı
l~ıı Yazılan göz.den geçirmeğe vak
tiıa aıla ve kıı.t'a müsait olmazdı. 
G•ıetenln neşri aaatine kadar ya
lılır, çizilir ve &abalı gnz:etcleri da· 
ltııa Rece yarısından sonra basılır. P •aatte müdiri mes'ul ner~e .bu
\ltıur ki, ya:r.ılan gözden geçırııın? 
~· Binaenaley müdiri mes'ulllk e•-

ı ?&tnandan kalmış bir müessese 
oltııaktan başka bir şey değildir ve 
tııildirl mea'ulün mes'uliyete giriftar 
hlıı:ıaıını ben, gazeteci sıfatile hak-

tCSrıııem. 
d Zaten bizde olduğu gibi, ma-
'"'kl müd:ri mes'ul ile beraber 
hıttenin sahibi de mes'ul olacak-
!~: O halde mi:.diri mes:uıe ned~n 
• t!}'•ç olsun'! Diyelim kı gnzelenı.n 
"1İbi ıinni rü te vasıl olmamış bır 

•abid· • 
ır. 

ttı Sabinin ademi mes'u ~y~tin': 
tbrıi onur. vn ısı mi mcs ulıyeti 

te • · b .taıyeye girıftar olncak? işte u 
~01ttada bir mes'ele göze çarp.ar. 
••ılı ınatbı ata t. nlli'rn ohm n ce 

12leı.an var ki e'' e en.:rcle bun!a.rın 
"a ' O ' .tıbal\ halli lazım gelir. naan 
:0ııra bir gazete, neştiyatından do
'Yı. trı.ahkemeye geldi mi, j~r~. he
l'ttınin mütaJ n::ını n zarı ıhoara 
aı .... k b .. ... a ' cuml urıyct ı. cıt uatı ıçm 

llı1es'ut neticelerin z:uhuı una sc!.>~p 
0 lir 

. l~kb etmiyel!m ki, memleketi

~1tt şi ~ik:ud~n b~!k~ ~atbu~t 
tıllldır. ç1imaı, feraı, ılma, edebı, 

•ın • ·ı· ilı o ka ar halle muhtaç mesaı ı 
~ii'hilllme karşısındayız ki, bun\arı 
• rııu~l • ~- apr.naı uı\IU 
ttle k" -·hb a .. ,. k . h h s utünnn geç1J.1e ten uır ayır 
.tkleneı:nez. Di er memleketlerde 
~lddi bir itina ile neşrccHmekte 

an g~:zetelcrin b:r nüshası bulun-
~ill ki, kariı.ıe bir faidei aahHınyı 
t\>lit etrneaın. fn&an hergün bir-

4t" .. 
s Okfenir. 

h au günkü gaze+e!erimiz yevmi 
li~Yata dair ne gibi vaknyii havidir? 
l ~1 Bu gazeteleri okuyanlar mem
oİ ttc dalr ne gibi tafsilata .des?-f!• 
l \lp ta, medeniyetimizin, içtımaıya-
\I..... h ' t' . 
t• .... ıllıa, tarzı mesai ve zi nıye ımı-

11\ tevşi hakkında bir muhakeme 
lilrGtebUirler? 
-. <la:zetecllik bizde hiçbir zaman 
b~ftıinl idrak etmiş değildir ve 
f 1111

11 için dilnyanın her tafafında 
b?°~ \>e teallye neli oiaıı gazetecilik, 
bt~e ıönfik bir ocak halinde kal-

bt, 
ııı tdaalaaza bu oc .. ,:ı p rlatmeğa 

llftt,dir ait.:ınları gazetecilik gör-

~tııaı, değildir. Şlnuiler, Kemaller, 
~r.~l_a.r, Hafız Müşfikler, Ahm~t 
~ ..._tlar, Ayetullah beyler, S.ıt 
1 ~il •e Sait beyler, Todori knssap
S~r, SGreyya paşalar, Agah beyler, 
--.ı beyler Ebuızıyalar gibi! 

9u1au1ala 'beraber gazetecilikte 
:~•anlar, diğer mesleklerde çalı
V 11•rdan pek çok fedaltardırlar. 
l 'llıa ben gaıı:etecilik hayatına alı-
lı~~•rı~ ayni ı.amanda aylıkla, y_ıl: 
•t dıter mesleklere girme!erını 
~t~~f görmem. Bu halde o gazeteci 
Ti> ili imha etmiş olur. Yalnız 
"ltte · • ı · · k ı k tQ~ cuun vicdanı 1 mıııne u a 
te\ta &le. •artlfe muallimlik etmesine 

:z ve .. irim. 
tlııı Gar.etecili~ln kıymet ve kudre
~lld lıılamak, tekamül merhalelc-
1\ıı.ıh •iti cevJ&nına vakıf olmak için, 
it•tcllrrir Stefan lozan'm •'Sa rw a
'lı la Presıe,. namındaki emaal-

tıer' · k trf ını o umak kifayet eder. 
~~;> •tbuat Ct:"aıiycti bu eseri türk
lck ttıt~rcünae ettirmelidir. Bir mem
ta-ı,t il biiyiildüğü, teraldriıi, feyzi 
l etcle · · b ir. n rıntn mahiyetllc anlaşıla i-
aı-l' ... ~n.c~, bir. her miHelten fazla 

Di ıyı matbuata muhtacız. 
~it hr memleketlerde nekadar 

llp ri 1 
tıcıc.,d •a ~, nıecmua nctrolunuyor1 

tt11kıtİr konforanılar vertliy<!'tr ve 
tibı il tr. yfirütülüyor. Bizde iae o 

ş ~rıyat gaye•iHazaye aaahtuttur. 
dctj u alde ga:ıetaferımf1-in mÜn• 
t~lifcatı çcık Öğretici ve çok muh
tı~'i l'tıcv2uları ihtha etı.o Jidir. Bu 
dl)k. 2azetelcr is(' mane .. ·t müun· 

arlık Ve maddi •en f' ieter. 

A hnv~t Cevdet 

[ Birinci Sayfadan maabat ] 
b b • . • • •1 t 1 b 1 dı'len insan oldu"'unu ıöylemekle una enzıyen arızı manı er a e e- 5 " • • 

· d b' k kt plerc de- ıizlere tefekkür ve tabaasuılerımı nız en ır ısmmın me e 
• • Id B mev• 'ıı' de- ifade etmiş oldufuma eminim. vamına manı o u. u • . 

vamsızlıkların aizi müteessir ettiği- Çocuğuyla uğraşan anne gıbl, 
ni ve bir kısmınızın halkımızın aya- ye•i q}r akide telkin eden bir pey-
'" k d '"i:" ··ı ek azami ıu- gamber a-fhi vatandaşlarınızı ıeve-6.na a ar go uru er k 
rette nasibedar olması için tedbir cek, onlan irşat ve ikaa edece , 
alınma n İlıtediginl ıiiliyorum. Va- kendinizi ıevdirecek ve iman· ettl-

sı ı . r..· d k 
tandaşlarımızın devamlı aurette ıı- gınlz şeylere inan ıraca ııaız. 
zi taki ve sizden feyiz almalarını Zengin ve müreffeh bir vatan, 
t • ~ · en iyi tedbir sizin eli· zinde, kemalli bir millet yaratmakla emm ıçın • i 
nizde ve kudretiniz ,abasındadır. hula1& edilecek olan mefkure~ -
Bunun için harici vasıtalara, niza- ıin yaratılmaaı yolunda mefk~re 
mi müeyyidelere muhtaç deiilliiniz. kahramanlarıaau aş~ ~e kuvvetile 

Mürebbi, kendi ruhunun ateşile çalışacak ve onlar ıçın. ~ukadder 
etrnfırıdekilerin ruhlarını ısıtan , olan neticelere erişecekıını:ı:: 
kendi zckiismın nurile müfekkire- Ümmiliği kaldırmak lçın her 
Jeri aydınlatan insandır. Siz vatan- Türk kadınını daha iyi bir_ anne, 
daşlarmızın kalkplerinl teshir ede- her Türk erketlni daha mufit v~ 
cek ve onlerın muhabbet ve inci- şuurlu bir vatandaı ve daha lyı 
zaplarile haleder olarak } o.ıunur.da müstahsil kaUne ıetirmek için ıid 
yürüyeceksiniz • onlar behemehal mücahedeye, yor.ulma~a, J•D~ete 
sizi takibedecelc.tir. Türlt milletinin ve bir aull tarıhlo ak.ışı içıade 
mürbbılerine, nıürebbinin insanlerı ei'ıedilettirecek mahiyet ve eh"mml-
önünc kahp sevke1miyen, bunu yeti haiz i işi b~t•r.mağa çatmyor, 
düşünmiyen, bil'akin onl nn önüne rnuvaff &kiydinlzı dıleyorum efeıı-
düsen ve onlar tarafından ta\db e- din:.,, ~ 

Şükrü Kaya beyinlGazi I-Iz.nin nutku 
zabıtaya ziyafeti telsizle verilecek. 

Ankara, 30 [ A.A J - Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya bey bu akşam 
Ankara palasta dünkü resmi keçide 
iştirak eden jandarma ve polJ. 
amirleri şerefine bir ıı:iyaf et ver• 
miştir. Başvekil fımet pa'a hazret
leri de ziyafeti teşrif etmişlerdir. 

Ziyafetten aonra dahiliye vekili 
Şükrü Kaya bey matbuat mümea
silferine fU beyanatta bulunmuı· 

lardır: 
-"Jandarma ve polis kuvvetleri her 

an vatnııın ve cümhuriyetin iste-
' diği daimi ıadakatin ıesi çıkmıyan 

ve öğünmiyen, feragatin timsali 
olan bir kanun ordusudur. Bu ordu 
vatandaşın her ııkıntı ve tehlike 
zamanında yardımına yeti,tiğinden 
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~;~~ek yolundadır. Vatandaşların 
haklarına, hürriyetlerine, memleke
tin huzuruna ve asayişine karşı 
yapılan ve yapılacak her tecavüz, 
karşısında, kanunun çelik kalkanı 
olan bu inzibat kuvvetlerini bulur. 
Bu kuvvet bahsettiğim asayişi mad
deten temin ettiği gibi vatandaşla· 
rıc kalbinde bütün huzurun uıI 
menbaı olan emniyet de tesis et
mişlir. Kudr~tli ve fedakar kuman-

Nahiye kongreleri 
Halk fırkaaı nahiye kongreleri 

on güne kadar bitecektir. Nahiye 
kon\!relerinden sonra kar.a lcong-

le;i açılacakhr. Hakkı Şinaai pa-re ''-
şa Anknradarı avdet etti.ten ıonra 
mülhakatta teftisat yapılacakbr ... 

::\1aarifte bir komisyon 
~ Maarif müdilrü Haydar beyin ri-
yasetinde ilk tedrisat müfettişlerin
den mürekkep bir komisyon teşek
kül ~tmiştlr. Komisyon her hafta 
muayyen günlerde ı_çtima ederek 
ilk meltteplere ve mıllet mektep
lerine ait mesaili tetkik edecektir. 

Tütün inhisarında 
Tütün inhisar idareai fimdlye ka

dar maJlarını sigorta ettirmemiştir. 
Bu yüzden inhiaer idareainde ıigor· 
ta paresı olarak 60{) lira birikmi?ttr. 

ldıı.renin Ziraat Bankrısile blrlıkte 
ayrı bir sigorta şirketi teşkil ede
ceği aöylenmektedir. 

Elektrik fiatı 
O da bir içtima eden elek-

ç ay k'k "f komiııyonu tet ı atını trik tarı e d h 
bitirmiıtir. Şirketin çıkar .'~ı e-

N f komserleri ıtırazet-aaplara a ıa . h k 
k kömür fıatı ' a -mlşlerdfr. Anca d''-l deliler ve 

k d · k tı aöıter '• ııı a tır e ın • k elename-
bu buıuta imtiyaz ~u av ektirik 
sindeki madde yfir.Undeıı el • .. 
fiatının 10 para texyidl :ıarun go
ııoü,tOr. 

Teıriniaanlden ltib•reD şirket 
kilovat batına 17,S lnmıf alacak· 
hr. Ancak yoai tarifenin Jnıtileşme
si için v~ki !f:tin tudtkl lAıım je-

li yor. Tetkilcatırı netiuııl ve"alete 
arıedilec~k. upka let ya yeniden 
tctkilclrıf ml'~dr.cek, yahut kararı 
•n.c'ık • ..ı tl 

da clleıinde bulunan bu kuvvet 
vatand şlarımın muhabbet ve· ıti
madın1: cidden layıktır. Bilhuıa 
bu hu:.ur ve asayi.in müdafaa içi 
dağ haılarında,· u:o:un ve ıaııı yol
larda, gecel ri karanlık ıokaklarda, 
sinsi ve lıaiı.: tuzaklar ara!tnda za
man zaınan genç ve temiz kanla
rını döken bu vatan çocuklarının 
hatıruın, elunle, fakat hürmetle 
ıı.nılnrnlıdn. 

J 
İstanbulda yapılan 

tetkikatın neticeleri 
lstanbul meb'ua.an bir müddet 

evvel •ehrimlzln bütün mıntakala
rını dola~mııhırdır, vilayet ve 9ehir 
ihtiyaçlarını anlamak üzere halkla 
temaata bulunınuılardır. Bu tema
alın üurine buı eıaalar huırlaıa
nıı:;br. 

Bu esaslardan bazılan için ve
kaletlerle temaa edilecek, belki de 
bazı kanun liyihalan hazırlanması 
Jlıım gelecektir. 

Bazı itler de şehrlmb.dcld reami 
dairelerle halledilecektir. 

Meclia açıldıktan ve encümenle
rin intihabatından ıoara meb'uıian
mız ıaalarında toplanacaklardır. 

Iinlkalı mekt~hi 
Ankarada ziraat enstütüleri açı

lacafından iki sene evvel Halkalı 
ziraat mektebi kapatılmıttı. Anka
rada inşa edilmekte olan ziraat 
enstitüleri bu aene bitecektir. 
Ancak hazırlık henüz tamamlanma
dığı için müeaseıe gelecek •ene 
açılacaktır. 

Ankaradakl ziraat enatltillü, 
Halkalı ziraat mektebi tedriaat 
eıaaındaa bOıbQtUn farklı bir ma· 
hlyettedlr. 

ZJraat eni.titüaü pro.-ramı mem
lekethnlzia strai vadyetine aypn 
bir halde talebe yetittirecektir. 

İki aeaeden bert kapalı bulunasa 
Halkalı ziraat mektebinin ıeaayii 
zirai saa'atlara tah•lsi dü,ünülüyor. 
Memleketimizde bafcalık ve ü~üm
cülilk büyilk bir fıtikbale aaa:zet 
oldutu için nkilet bu mOeuHeyl 
ba~cthk ve f&rapçıhk 1aektebl ha. 
liD,. koymak taaa•vurundadır. Bu 
ısıt:ktep tali olaealctır. Yeni mektep 
için hazırlıklara başlanınıilır. Y &ıp1-
!:1ın tetkikat ,.~ he:ur1ık ikmal edi
lir ~d"lrnc md •pp ..ıçuncaktır. 

~'fi: (Q)ayıraımo 

Büyük bayram bu sene Ankara ve lstanbulda em
saline faik derecede parlak tezahürat içinde geçti 

(Birinci sayfadan mabat) 

Bayazıtta kadın ve köy mektep talebelerile 
dolu altmış dört araba ve Halkalı 
ziraat mektebi alisi traktörü ve kam
yonu ile Yeşilköy itfaiye grupu ve 
Yeşilköy ilk mektebi tara~nd~n 
tertip edilen cümhuriyet perılerıni 
hLtmll ıüslü otoı obil ile Türk ve 
Rum mektepleri talebe ve hey'eti 
t~llmtyesl, bütün Y eşilköy balkı 
toplanmıştır. 

j şiddetli alkıılan aruıada nde 
dtilu. . 

Saat 11 de vali Bey Bayazit 
meydanına gitti. Meydanda güzel 
bir tribün inşa edilmişti. Vali Bey 
burada Şükrü Naili Pataya mülaki 
oldu. 

Bu esnada mirliva Tnlat Pata
nın kumandasında i'eçit re.mine 
baılandı. 

Kıtaat bu suretle Şükrü Nalli 
Paıaaın ve vali vekili Muhittin be
yin bulunduğu tribünün önünden 
geçerek selam resmini ifa attiler. 
Eu arkada bir kamyun ve kamyo
nun içinde de cümbutiyei timsali 
vardı. Timıalde, beyazlar giyinmiş 

bir kilçilcük kıı kırmızı bir hilal 
ta§tyordu. A,rıca üzerinde cümhuri-

Y cşilköy cümhuriyet hıölk fırkası 
heyeti idare ıeisi Vasfi bey pek 
harnretli ve heyecanlı bir nutuk 
irat ede.rek, cümhuriyetin a:ı bir 
ınüddet l!.arf ındıı vücude getirdiği 
büyük inkılabı izah etmif, •uhterem 
Gazinin eserlerini saydıktan sonra, 
lnkılibımızı canlandırmış ve uzun 
uzun a1kıŞlaomıstır. BuudaQ sonra 

MATBUAT CEMIYETlNtN ÇA Y!NDA BULUNAN GAZETECiLER 

yet kelimesi okunan büyük bir levha ı' 
tertip edilmişti. 

Hilili taşıyan kızcağzın yan~nda 
kırmızılar giymiş ve çiçeklerle süs
lenmiş diğer üç hanım kt!; daha 
vardı • 

Timsali tafıyan Kamyondan 
ıonra Mehterhane, Darülfünun, Ali 
nıektepler, talebeleri geçtiler. Daha 
arkadan liıeler geliyordu. Liaelerin 
yanuıda izciler geçtiler. 

Bu ııra dahilfnde alay Bayazıt, 
Divan yolu, Sultanahmet, Sirkeci, 
Köprü, Şişane yokuşunu takiben 
1 a)uime geldi. 

Öğleden ısoııra 
Tam ınat 12 de ~ehrin muhtelif 

yerlerinden toplar ctıldı: bntün va
purlar düdük çaldı 

Sut 14 buçuktan 15 e l-c,dar 
vali vekili Bey, Kolordu, halk 
fırkaıı, T urkocağı Hlmayeietfal ve 
Tayyare cemiyetlerine ıtderek iadei 
ziyaret etti. Saat 15 ten ıonra şeh-

lrimizde buh::ıiln konsolaılar vali 
vekili Beyi makamında ıı:iyaret ed. 
erek, tobrikitta bulundular. 

Kadı köyde 
Dlier taraftan Kadıköy cıvaruı

dakl mektep ve esnaf teşekkülleri 

de Kuıdili çayırında toplanarak 
a~r ağır 1 ~eleye doğru bir yürüyiif 
yaptılar. 

Geceleyin " . 
Havanın ıüzel ve musait olmaaı 

halkın geceleyin de eğlenmesJııe 

veaile oldu. Resmi dairelerin ve hu
ıuai mUeueaelerln kapıları elektri
kle tenvir edilmiş oldutundıtn halk 
sahanlara kadar nuranur bir 4ehir 
içinde gezdi, dolattı ve eğlendi. Cü-

mburi yet bayramı münasebetile dfin 
gece şeluimi:z.ln muhtelif yerlerinde 
balolar verilmlıtir. Bu balolardan biri 
vilayet konz:oğında vali vekili Bey 
tarafından verilmiş ve çok güzel, 
neşeli bir a-ece geçirilml9tir. 

Baloda meb'uslar, konaoloalar, 
hül .. uınd rüeaası, mGesseaatı mali
ye direktörleri allelerlle hazır bu
lunm'1şiard ar. Baloda ubaba kadar 
cj'lenilnılştir. 

Bundan baıka Cüınhurlyeıt bay
ramı ccrefine gazeteler de intişar et
meditl cihetle Matbuat cemiyeU 
Türkuvaı salonunda matbuat men
ıuplarına bir çay ziyafeti vermittlr. 
Bu ziyafet te çok samimi geçmlt 
•• gazeteciler kendi aralannda lı. 
tifadell hublhallerde b.1Junmujlar
dır. 

Ayrıca Seyriscf ain idaresi de 
husuai bir balo vermltlir. Beylerbeyi 
musiki heyeti tarafından "Gençler 
BirllAi .. kulilbünde parlak bir kon
ıutr verllaaiftlr. Kon•er heyeti Hüınü, 
Behcet, Avni, Zeki, Salablttln n 
hafı• Tahain beylerle Nermin U• 
ıull'1dan ııailtefekklldl. 

Yeşilköyde 
Yeellköy Cilmburlyet Halk Fır

lcaaa önüad.. program mucibince 
ıaat On beıte Ambarb, Amindos, 
Firo,, Çekınec:e. Knlitary~, Safra, 
Halt eh .K .. ylcrinderı gelen erkek ve 

1 

köylüler namına Safradan Akif ve 
Firuz köyünden muallim beyler bl· 
rer nutuk ıöylemlf, köylüleı-ln cüm
huriyet~ karşı sade.ket ve şükranıoa 
tercUman olmuşlardır. :Talebeler 
temıil ve hıtabelerinl yaparak pek 
ıamlmi ıurette ellmharlyet bayra
mını l:utlı.:lamı~lardır, 

Gece de pek parlak bir müsa
mere verilmiştir. Yetilköy Himayei 
t:tfal ~ubesi cünıhuriyet bayramı 

münasebetf vle sekiz kız ve erkek 
fakir çoc.uğa elbi:ae ve kundra tev
zi etmiştir. 

Ankarada yapılan 
• 

merasım 
kl:ara 30 (Hususi] - Cümhu

riyet bayramı Ankarada bu c•ne, 
diğer senelere nazaran hakikaten 
çok parlak bir curette teı'it edildi. 

üeçit reami • r • iıtaaiyon cadde 
ıinnin ikl tarafına tribünler yapıl
mış ve kırmızı beyaz ı·enklerle 

tezyin edilmişti. Reisicümhur Haz
retlerlne mahısuı olan tribün millet 
meclisinin önGne korulmuıtur. 

Y nuı başlnrındaki ttribünlerde 
meb'uılara, ıüferaya ve diğer rica
le tab,lı edllml9tl. Karşı tarafta 
kadınların tribilnü vardı. 

Geçit reamlci iyice görmek lst-
1 yen halk erkenden g~Jmlı ve 1~r 

tutmuftu. 
Saat bire doğru Relakümhur ha

zretleri ~ecllsl teırlf buyurarak, 
vek .c n, nıeb'uıların, aakeri ve 
mllki ricalin, sefirlerin tebrlkabnı 

knbul ettller. 
Gazi hazretleri ıaat fklde mec

llıtCD çıkarak, kecdilcrlne mahsuı 
olan tribüne geldiler. Yanlarında 
büyuk erkAnı harbiye rehi F e~~i 
paşa baıvekil laımet paşa, me ıs 
reiıi 'Kazım paşa hıu.aratı, vekiller 
ve erkiııı harbiye rüesa11 vudı. 

Muz.ika latilt!il marşına çaldı ve ge
çit reımiue baılandı. 

Alayın bafında ıek:iıinci fırka 
kumın:danı Sıtkı paşa ve fırka er
kinl harbiyesi vardı. Ev\"ela ııckl
zinCi fırka on dokuzuncu alayı bfi· 
yük bir intizam ile gelip geçti. O
nu yüz ıeksen dokuz.uncu ala~ v~ 
meclis muhafız kıtaatı ve ıuvarı 

kıt'ası takip· ettiler. Aıker ıreçer
ken halk cuıuhuruf içJude kahra-
manlan elkııhyorcf.ı. • J 

Bundan ıoara topçu eekblnc 
mü•takll Jandarma taburu 

alay, k ı aroaıada i'eçti • 
gddetU rn~:,::c~l çok takdir edıldl 
e~{"k•tl•adı. Bunları takiben ge

ve il• efradı temiz: kıyafet -
r~ p: güzel yürüriltlerlyle her 
t:~aft:a alkıtlandı. Bllbasaa pollı 
aıckt•bi efradı ç.ok ıGı6I i•çtiler 
aıkalarıudacı blılkletll ve moto
sikletlt polt.ıer takibedly~rdu. 

Sır• bdlere ııekU • Mealeıc.tin 
her tarafından go1es: ge.a laellıu 
fevkal&dı htr tcab tcra •ttiler. Bu ... 
larıo lçiade bllluuın teıı .. 161 edu. 
Galataaat~ {t:al\-., dcd:M! Jaf•Dı 
takdir bn mar."6r.._ .,,ediyor "' 

lıcllt.tltt •'" mdea Aalıtara 
mr-kt pini taleb,.Iİ ıecrti "• geçıt 
resm~ u t d8fltf' hıtaııı \ıuld\;. 

( ;ı., oto ob 1 ne buıerı: ıtlk r. 

Bütün Ankara ıcçit reımlaı 
seyre gelmişti. O kadar kalaba
lıktı ki merasimin aonuada ıokak· 
Iarda saatlerce gelip geçmek k•bil 
olamadı. Geçit resmi eınatında tay• 
yareler uçuyor ve renkD beyann•· 
meler atıyordu. 

1 

1 

1 

Türk kara ve deniz ordularının 

mükemmeHyetini gö•teren rer;ml ge
çit fevknlade gür.el oldu ve ecnebi 
sefirlerile ateşemfliterlcr. üıerin· 
de büyük bir teıir icra etti. 

A.kerlerin talim ve terbiyetl; 
kıyafetleri, sıhhatleri takdirle he1e· 
canlcı seyredildi. 

Akşam saat sekiz hariciye •e
kili tarafından Ankara palaıta bir 
ziyafet verilmiştir, zıyafetts Gazi 
Hazretleri, vekiller, ıeflrler, mecllı 
hariciye encümeni azaları bulundu. 
Gece halk fırkası tarahadaa bü
y.ik bir balo v~rildi. 

G:ııi hnz.retleri de zlyaf tten 
'f ttiler Balo ıonra baloyu teşn e • 

çok kalabalıktı. Geç Yakte kadar 
devam etti. 

Vilayetlerde bayram 
Izmir, 29 [A.A.) - Gaıetel~r, 

cümhuriyet bayramıaa geniş ıütun
lar t ahtia ediyor. Re!ilm i daireler, 
husu&i müesse.eler, ma~aular, ev• 
ler, vapurlar, tramvaylar, bayra'klarla 
süslenmittir. Se.t 14 te Gazi bul 
vannda büyük geçit reamf y~pılıyor. 
Geçit rc..ı.uıine piycıde, auvad, topçu, 
muhabere, sıhhiye kıtaatile, kıtaab 
fenniye, bahriye müfrezesi, mektep• 
liler izciler, j ndar. polis nılifr~ı:e· 
lerl ile halk cenıiyetleri ittirak edi· 
yorlar. 

Tayyare filosu geçit meydanı 

üzerinde :uçuşlar yaparak tebrik 
kartları atıyor, halk sürur içinde ıe
çit resmini seyrediyor ve kabraD'! .. 

orduyu alkışlıyor. 
b.mir, 29 [ A. A.] - Gece Ocak 

salonunda, mektepler tarafındo 
muazzam fener dayı yapılıyor. · 

hmlr, 29 [ A. A. ] - C~ nburl• 
yet bayrarnı em11ahlı te.uldlratla 
tesit edllmiı~ır. Sabah ısaat ookn· 
dan itibaren rf!smi kabule fırka er" 
kanı, ordu müfettitl kumandan ve 
erkanı askeriye, me111uriai miilklye, 
meclisi umumi .Uf!l~rı, belotH;e he
yetleri, müesaeaab maliye "'• mat
buat cemiyet ınüme91llleri, koouo
loslar iıtlrak etmitf erdir. s .. t 11 
de kumandanlık makamtuda müfe
ttit ve kumaadan patalar z.iyaret 
edilmişlerdir. 12 den aonra bllum· 

m c~mtyetler :oensubinl ve laalk, 
hükümet avlu5Uli ' toplaıua.. bu· 
rada belediye \'e llH Da••aa c6a
huriyeti tebcil eden nutuklar ılS7· 
Jenmis, bunlara vali bey tarafından 
cevap veri iştir. 

Edirne 29 [A.A.] - Ha"'M)• 
\'Hgmurlu olma11oa ratmeo di.ÖU· 
riyet bayrıamı parlak bir surette l••· 
it edilmiştir. 

Vena diavaıar ----
Türk - lngiliz 

mahkamesind., 
1\'luhtelit mahkf!melerde --Türk _ ln,.mz Muhtelit mablıe-
meıinden dün iki dava ril'yt~t edil-
,_,iştir. Birinciıı;ı.: , 

Con Foq•ao u;minde birııl b.ır.:•r 

yangın ycrıadeki arsalı:.rınıoi aresia{ 
dava etmittir: 

fak al mahkeme icabını tetlok 
etmiş \ e hu ycrlerın Tu.rldeu; aıt 
oidufl .. 'ahakuk ettıgi cuıetle ıde· 

mi s11l;ı.biyl't tı.ararı .ermiıtir. 
hı.inci danı: lıJl, Grcy ve (QD 

Toyica lz.mhdelı; tııallarıuın ıetfu 
hakkında bir d•"• a\maofud: · 
Davacılerın xO!lterdl.ııeri eab•b •• 

hutlye ınahkemor c ~~ ~6riıJ . .,,eınf~ 

her ilci du• ·~dde ;umı,uı 
• •tıa ·adcı TOr- · l ıc~rlolaaatntn •· _ 

cf wrr ;J~ İhlyao mahlr~nuı11I• • 
"- n6•ô ••ti• iıırullld• olrı ,., ••• od&J't ..ı... 
l ı(J""ıal' t411'•r~"'.D mis aleyhin• •Ç• ar, • ~ '-

i +u•~ll d AbcUllhalDit ve.re••• 

J • 1 bıl&.6u.etJ alaflt~ •ç.tt .. ta ya 
d•' aS.• ıu 1•• •d•~~ 

f-
lnz~r • 

1 



- Müşteri ile münakaşa etme demedim mi ? Müşterinin herzaman 
hakkı vardır. 

- Ben de bunun için münakaşa ettim. Hak:ıız olduğunu iddia edi-
yordu. 

Haydut çetesi 
Haydutları, omuzları mavzerli, 

yflıleri maakeli, belleri palah, poı 

lnyık, iri yan mahluklar zannetme
yin. Hayır, İıtanbulun haydutları, 
perişan kıhkh, kirli yüzlü, mülevves 
elli, ufak tefek, çok kere sahte sa
!=:ıt çoc:ııklardır. 

\ 
1 

'\ 

- Biı, biçare 'kadınlar isHnat 

edecek bir kocamız olma.saydı, ha

limiz haraptı. 

lı:t:ınbulda, yol kesenlerden, ve 
soy~ni. rdıın, karmanyol& yapanlar
dnn ço": dnha muzır, çok daha teh
likeli, c;ok daha müthiş bir çete var: 
Fıkara! 
Kö.ı,e başlarından gelip geçenlere 

avuç oıçan, kn!cimm taşları üzerinde 
~oyı.;n bü ... cn, burun çekip göz y~şı 
silen, merhamet dileucilcri, bu mut
hiş h~:tdut çetesinin en belli başlı 
uzuv; ... n:ıd :uıdır. 

V c i~in asıl tu!ıufı, bu çocu?~
larn veıi!en her ku'l"uş1ı:ı, bu haydut 
teşl:.i~abnı tak·ıiye ettiğimi:dn far
lu:ıdn değiliz. 

* •• Geçen giin kapım ça!mdı. Açtım. 
Pejmürde byaf etli, !:oluk benizli, 
fakat zeki gözlü bir kız çocuğu 
bir hiiğıt uzattı: 

- l.:for.u alır mısnu:z? 
Okl!dum Ye güldüm: 
- Sen dulmuşsun, kocan h:ırpte 

şeh:t olmuş, beş çocuğunla sefil 
kalmJş.sın!.. 

Çoc:ık bir an düşündü: 
- Babam dedi, ye.nıı~lıkla an

nemin me!ctubunu bamı vermişi -
Beldeıuiş 

Babası kızına çıkışır : 
- U~rnmıyor musun'?., Hiç insan 

ni~;:nlır;ına ihanet eder mi? Anncn
d~n örnek al. kadıncağız hiç olmazsa 
nikahlanmamızı bekledi ... 

") 1 - , , -o . . . . . ... . 

Bin lira eder 
Fiıebilullih muziplik eden la

aaalar vardır. 

Meşhur mu:dplerden biri, bir gün 
laf olsun diye, küçük bir bakkal 
dükkanına girdi. ·Etrafına bir göz 

attı. Raflardan birinde eski, kirli 
oraya her naaılsa gelmi' bir cam 
vazo gördü. Eline aldı, muayene 
dti, &onrn: 

- Bunu bana satarmısın, dedi. 

yirmi be' lira vuirim. 

Bakkal şüphelendi. 

- Elli lira verdiJer de vermedim. 

- Filvnki eder. 
Bunu söyleyip çıktı. Ertesi gün, 

dükkana bir arkadaşını gönderdi. 

O, vazoya 100 lira kıymet biçti. 
Muziplik deva.n etti. Muzibin 

arkadaşları dükkana uğrayorlar, sı
ra ile 200, 300, 500, 600 lira kıy
met biçiyorlardı. 

1'ilıayet vazonun kıymetini 1000 
liraya çılcardılar. 

Ondan sonra kıymet dilşır.eğe 
başladı. 

- Neden 3 !eri 5 ~bi yazıyor- ' 
ıun? 

- Onlar 3 değil S • 
- Neden 3 e benziyor. 

- 800 lira vereyim mi ? 
- 400 e ahrım. 
Son talip vazoyu eline aldı, om

uz silkti. 
- On para bile etmez l 
Bakkalın yüreğine inecekti f 

Sır 
- Ne nfdu yahu, hanı Ayşe ile 

evlenecektin? 
- Vazgeçtim. 
- Neden? 
- Ayşe ile niıanlandım. Fakat 

bir müddet bunun aramızda bir ıır 
olarak knlınaııını rica ettim. Hal-
buki o, önüne gelene ıöy!edi. 

"Niçin aöyledin?,, dediğim zam
an ne r.evap verdi bilir misin ? 

Fatmanın inadına söyledim, de
di, bana seni alacak hiç bir enayi 
yoktur, diyordu 1 

1
1

ama11ı 
Beyefendi hizmetçiyi •oyar ve: 
- Ayıptır ıana. Bu giydiğin 

gömlekleri fahişeler giyer. 
- Hanımefendiden atırdım ef. 

endim ! 

- Hiç müteuair olma. Kırk 

beygir kuvveti ile gittik, kırk bir 

beygir kuvvetile dönüyoruz. 

- Bu vaıonda cıgara içilir mi ? 
- İçilmez. 
- Aınma içmişler. Yerde küller var. 
- Onlar sormadılar efendim. 

Ya ben 
Mesut Cemile, bir salonda bir 

hamımefendi takdim ettiler: 
- Tambur nr.tadıdır. 

Mesut Cemil aan'at arkada,ının 
elini sıktı. Hanımefendi pek mah
çu ptu. 

Biraz sonra, ev snlıibi, hanıme-

Borç 
- Kuzum, bana 5 lira borç 

versene? 
- Veremem. Mehmetten iste. 
- Ben Mehmedi aenin kadar 

tanımam. 

- O da ıeni benim kadar ta
nımaz, verir. 

}reis 
- Sevgilim iki elini ver. Elle

rimi tut. Bu yeiıimi ancak aenin 
laollru•••4'n f.•••·ı- ... ..1.'L;U.:1ı ••• 

Erkek kollarını açar, kadının 
ellerini tutar: 

- Ne oldun? 
- Uyuz oldum 1 

-ll--

J\Tezaket 
- Çok terbiyeli bir adam. 
- Nereden anladın ? 
- Dün bütün gün ayakta dur-

du, hiç oturmadı? 

fendiye tamburu uzattı: 
- Cemil beyin bir takıimi.J 

çalınız! 
Hanımefendi tamburu aldı, te

reddüt etti, sonra Meaut CemUt 
döndil: 

- Korkuyorum. 
- Ya beni 

- Senin adın nedir ? 

- Me... me... me... memet. 
- Ben kısaca Mehmet derim. 
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Demin atete omlet koydum. O 
pife dursun ıize 'u hikayeyi an!a
tıvereyinı: 

Efendim, vaktile ıengin bir 
kadın varmıf. Otuz yaşında dul 
kalan bu kadıncağız kocasının ölü
münden ıonra bir dalı~ dünya evine 
ıirmemete yemin etmif. 

Ama diyeceksiniz ki biz b<Syle 
teyleri her gün duyup ititiyoruz; 
bunu biıe blkiye diye anlatacak 

ııe var? 
Amenna I 
Fakat buna karşılık ben de 

ılae derim ki, ettij"i yemini sonun.a 
kadar tutup ondan ıonra artık bır 
daha hiç bir erkete kötü bir nazar
la bakmayacak böyle kaç ka.dır.a 
teıad6f ettinJz? 

itte beııim bahıettiğim kadın 
da Wiyle bir kadınd . r. 

Kadan yeminini tuttu. Fakat çok 
ıeçmeden içinde bir üzüntü uyan
dı: çocutu yoktu. Daima elinin al
bnda okıayacak iki sanşın hftf an-
7ordu. Fakat bunun da çare.ini 
buldu: biri kız, biri otlan iki ev
lltlık idiııdi. 

Artık her muradı hilll olan dul 
kadın o pnden itibaren kudini 
ibadete \'erdi, kiliseden çıkmaz ol
du. 

Bu suretle aradan bir kaç bahar 
reçti. 

Bu arada Ud evlatlık i'ünıün
deo bGyllyGp aerplldiler. Gün geç
tikçe ıBzleri ile beraber ıöııülleri 
de açıldı. Bir zaman ıeldi ki biri· 
birlerini sevdiler. 

Bir gün delikanlı a-enç kızı bir 
'dSteye çekti : 

- Bana bak, dedi. Sen bana 
'8nr mııın? 

Öteki cevap verdi: 

- Var:rım! Sende beni alır mı-
sın? 

-Alırım. 
İki genç yakında evlenmeğe k.!t.

rar vcrdi!cr. Fakat dclikar:lının bu 
kadarla içi reıhat etmedi: 

- Yakında ... ama ne zaman? .• 
Hemen şimdi olsa olmaz mı. 

Kızın da aklı yattı: 
- Ben de .sana ayni ıeyi ıöy

llyecektim. 
.•.. Bir kaı; ay sonra kızla oğ

lanı evlendirdiler. Bunun neticesini 
anlarsınız .•. 

Düğünün arasından beş ay geç
ti a-eçmedi, dul kadın buyük anne 
oldu! Kadıncağız büyük anne oldu, 
fakat memnun olmadı. Vak?i bu 
gibi .şeylerle zihin yormaktan vaz
ıeçeli çok olmuştu; fakat gene de 
aklında kaldığına göre bunun böy
le olmaması lizım ııeliyordu. Ken
di kendine düşündü, taıındı. 

- Dur bakayım, dedi, ,u işin 
esasını bir iyi anlayayım· da .• Eğer 
bir kabahat!eri varsa •. Hiç dinlemem, 
ikisini de mirastan mahrum ederimi 

Kadıncağız bu karar üzerine 
vakit geçirmeden köyün doktoruna 
gitti. 

- Doktor, dedi. Pek ala bilir
siniz ki ben hayabmda evlat sahibi 
olmadım. Onun için bu gibi şeyler
den pek anlamam. Öyle olmakla 
beraber <Syle ltittim ki kadınlar ev
lendikten dokuz ay aonra çocuk 
dotururlarmıı. Öyle dej"ilnıi? 

Kadın kurnazdı amma doktor 
oııdan daha kurnaz çıkb. 

Bir anilddet burnunu kafıdı, 
ıonra ağır ağır fU ıözleri ı8yledi: 

- Doğruıunu iıteraenlz berte· 
yin bir müsteınaıı olduj'u ıibi bu
nun do müıtean111 oJabWr. Şayet 

birliğinden: 
Glız,.1 ~an'atlnr miidurluğııuden: 

31 Tt'şrınienı'l per~enıLe güııü ~sat 

17 <le mlı 3merc oiacagırıdaıı muka· 
) ) et aza ıie daH~tlileriıı teşııfJeri. 

IUarangoz isteniyor 
Marangozlar cemiyetinden: Mü

him miktarda Marango:ı ve doğra
macı kalf alarma lüzum vardır. İş 
isteyenlerin derhal Galııtada cem
iyet merkezine müracaatlarını ilin 
ederiz. 

Çitçilere ucuz petrol 
İnh!ııar resminin kalkması üze

rine inhisar idaresinin çif çile re 
ucuz petrol tevziine nihayet veril
miştir. Yeniden tevziı'lta başlamak 

için iktisat vekaleti tarafından bir 
talimatname yapılması lazım geliyor. 

Elyevm çifçi pahalı olarak pet
rol almaktadır. Bunun için muhte
lif yerletde çifçiler tikayete baı
Jamıflardır. 

Petrolun paha!ılaşmaıı kartııın
da elde mevcut traktörlerden lati-
f ade edılmiyeceği söyleniyor. 

-===:--:=====-======================-
kadın çocuğu olduğunu çok arzu
larsa bu arzu neticesinde hamil 
müddeti çok kııalabilir ... 

Bu auretle iıdivaçtan Gç, dört, 
bet ay aonra bamlini vaz'edebiUr ... 

Kadısı me"akla aordn: 
- Sabi mi? 
Beyhude oyunbozanbktan bot-

laom ıyan doktor: 
- Evet, sahi... dedi: 
Sonra berayı ihtiyat ilbe ertlı 
- Fakat bu ıöyleditim ilk ço-

cukta olur ... Artık ondan ıonra bir 
daha olmaz! 

~ aı y o ırn cdJ o ır<dl a 
Yeni Kooperatif 

kiişat edildi. 
- " --

28 Teşriııienc1 Bayındırdeo yazılı 

yor: \ali Kazım paşa refakatinde zi· 
rant banka:ıı mudürU 1snıail Hakkı 
bey buluııJu~u halde Hayıııdırı. te~· 
rif etmişler ve Ba) ·ndır kredi koop
nıtıfini açını )ardır. \.ali paıa kendi· 
siııi gect: ~aralarına kadar bekli} en 
Bıı~ ıııdır lw) hılerinc hitap ederek 
denıictir ki: 

- lliikunıı>ti ri.inılıuriycmiz turk 
köy! lısıın uıı ka .. ın ı emen, faaliyeti· 
ııi kemiren, ~butun nıah ulünü sümıl· 
ren rnuralın hacı !ara öldürücu bir 
darbe indirmiştir. Bu gfiı buraya 
gelen kre•.li koopratifleri ziraat ban· 
kasının öz çoru~udur. Ve bu banka
nın helal sutünu emecek olan küyllı· 
!erimiz Anupa · Amerika koyhıleri· 
nin gördükleri ve kendilerinin ezel
den susamış bulundukları refahı ta
tacaklardır. Kredi kooperatifleri, re· 
nçberimizi ezilmez bir kuvvet haliııe 
getirecektir. 

Aziz arkad&flar, ben ae zaman 
Bayındıra ~ı>lsem derin bir sürur hiı· 
ederim. B ,. aydanberi dağlarda, ka
sabalarda, ~ebirlerde balkın refahı 
için, köylüuıın saadeti için dolaşıyo· 
rıım. Kooperatiflerin tetdikatını ya· 
pıyorum. Bllyıııdırda 17 inci kredi 
kooperatifini açmakla bahtiyarım. 
Elektrik ziyaları altında binlerce 
balkın sürekli alkışlarla dinlediği 
bu rnhları okşayan sözlere Bayındır 
namına Yusuf Ziya bey pek değerli 
bir nutukla cevap vermiştir. Muma· 
ileyh Paşaya Bayındır halkına karoı 
~österdiği alikadan dulayı beyanı 
teşekkür ettikten ıonra kreJi koope· 
ratiflerinin nihayetsiz faydalarmdu 
bahaetti ve dedi ki: 

- Mevıuumuıla ııkı allkaıı bu• 

~=~~~~()~~~~~ 

Opera sineması 
DCN AKŞAM 

:1 ~Şk .Za.I"I-ıba.g1 
Uçüncü ses]i filmini irae etmekle nıuvaffakı
yetten ınuzafferiyete girmekte olduğunu ispat 
etmiştir. 

Hakiki bir şaheser olan bu filmde: 
Luppe Velez, Vilyam. Boyt ve Jetta Kubal 

, şayanı hayret bir surette dans ediyorlar, şarkı söylüyorlar ve 
konuşuyarlar. ·-

luııan hır 'okluktan balı etmekliğime 
nılı::!ııade Luyurıılmasını rica ederim. 
Bu dıı kıyeıni menkule gibi nema· 
dar srrmtwcınizden olan emvali gayri 
men1'u!eniİı himaye ini temin edecek 
bir kanuııla asavişi ziraiye kanunu· 
dur. Bankalarda· Lir tarafta serma) ei 
naktiyemizi çoğaltırken diğer taraf· 
tan adedi milyonları geçen serveti 
tabiiyemiz, zeytinliklerimiz, ihtiyarla· 
yıp duşmekte \'e gundeı güne ser· 
vetlerini biıden esirgemekte bulunu· 
yorlar. 

Bunlar usulll dairesinde imar ve 
ihya edilmediği gibi kuvve~ i . mlıey· 
yede olmak üzre emlakine ey~ bak· 
mayanlar hakkında cezai ahkam ol· 
madığından bir taraftan ba~ı~sızlık 
diğer taraftan hayvanatın daımı yap· 
tığı zararlar yüzUnden ır.:urraımız çok 
şeyler kaybetmektedir .. Bu h~le ç.ar~· 
saz olmak ilıre merkezı hUkumetımız 
nezdinde bir tetcir kanunu tanzim 
edilmesi i\in teşebbl!sa~ı . lazımenin 
diriğ buyurulmamasını ıstırbam ede· 
rim. 

Vali pa~a B!:yındır kaymakamı 
Abidin b,.vı kredı kooperatifi hak· 
kında gösterdiği faaliyet hasebile 
tebrik ve takdir etmiştir. Paıa lzmi· 
re avdet ederken yUzlerle Bayındırlı 
tarafından muhabbetle selamlandı. 

Yahya Kerim 

Yunanistana ihracat 
Son senelerde yumurta ihrae•" 

bmız artmata baılaınıştır. Böyl• 
olmakla beraber bu ihracat dab' 

fula artmağa milıait iÖrillmektf" 

dlr. ÇGnkil bizden yalnız tre11 

~Ozergihı ile Karadeni.ı: havaleai11cl• 

tavuklar yumurta için beıleJt" 
mekte, içerlerde iıe nakil vaııta" 
olaıamaııadan ve toplayıcı buloO"' 

mama11ndan dolayı bu sf bl yerıercl• 
tavuklar daha fazla eti için betlr' 

nilmektedir. Ticaret odaaınin Y" 
murta lıtihıalimiz hakkında topladıl' 
bir lstatlıtik ıu rakkamlan ıöıter 
mektedlr: 

Sene Miktar Kıyaaet 
Kilo Lir• 

910 15,830,576 57s,29S 

911 19,646,681 626,979 

913 14,788,942 587,88' 

923 5,213.099 1,121,698 

924 8,661,595 3,726,516 

925 10,0SS,2~ 4,8S9,8S5 

926 9,466,483 4,613,75' 

927 11,0SS,75' s,434,62' 
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Cümhurlyet bayramı aynı za- 1 cüsü olan Sak!rya tarafından 3-2 
:nanda bir de spor bayramı oldu. gibi bir netice ile mağlup edilmiş
SaJı günü Kadıköyündeki Fener- tir. Her iki takım da en kuvvetli 
bahçe sahasında ve Taksim stad· kadrolarile çıkmışlardı. hte ta

):omunda hararetli bir spor faaliye· kım1ar: 
tıne şahit olduk. 

KadıköyUnde 
Cemil "Altay,, 

Hilmi Faruk 

Kadıköyünde, yeni F enerbahçe 
stadında ehemmiyetli futbol uıaç
ları yapıldı. Günden güne terakki 
ederek eski seviyesine vasıl nlmağa 
~alışan Fenerbabçeli küçükler ra· 
.ıkipleri olan Rum takımm 4· 1 yen· 
diler, galip gelmelerinden sarfı 
nazar mütekamil bir oyun oynadı
lar ve alkışlandılar. İkinci maçı 
Altınordu ile Moda Rum takımı 
Yaptı .Altnıordu çok hakim, baştan 
haşa faik bir oyun oynamasına 
l'ağmen galip gelemedi ve bera
bere kaldı. Hücum hattının bariz 
hir gaflet göstererek sıkışık bir 
hücum tarzı takip etmesi bu mu· 
\'affakıyetsizliğin sebebi oldu. 

'taksimde 
Taksim etadyomunda Galata

saray. Vefa muhteliti, Beşiktaş • 
Beykoz muhteliti ile bir maç yap
tı. Her iki taraftan sarfedilen 
bütün gayrete rağmen müsavatla 
biten bu müsabaka, evvelce tah
tnin edildiği gibi renksiz ve şe· 
kilsi;: oldu. Bir arada oynamağa 
alışı:namış oyuncuların teşkil ede
ce~i muhtelit bundan daha tatlı 
Lir ·oyun oynayamazdı. Daha ev· 
vel söylediğimiz gibi bir Beşik· 
taş-Galatasaray yahut Vefa-Beykoz 
maçı daha çok eıdresan olacaktı. 

4tletizm 
Taksimde 100 ve 800 metro 

koşuları yapıldı ve 100 metroyu 
Seınih, Hendikapla koşan ik:i ra
kibini geçerek 11, 1-10 da bitirdi. 

?oo ınetroyu Sunusi kazandı. 
ltmirde spor 

Futbol hey'etimiz lik maçlarını 
tespit ve programını neşretti. Bu 
Programa göre geçen sene ikinci 
künıe birincisi olan Sebat tıkımı 
hu sene birinciye alınarak takım· 
lat yediye iblağ edilmiştir. Şu hal
~e birinci küme şu takımlardan 
1haret oluyor: Altay, Sakarya, K. 
S.l(, Altınay, Altınordu, Göztepe, 
Sebat, İkinci küme Menemen takı-
1'.Xıınıll iştirak etmediğine göre Bay
takıı, Yıldız, Anadolu, Güzel İzmir 
~~kıaılarından teşekkül edecektir. 

1_küstürleri henüz tespit edilme
tl:ıl§tir. 

lik maçları 15 ikinciteşrin cu
~a günü başlıyacaktır. Her hafta ;ç lllü88baka olacağına nazaran 
1
• k kar§ılaşmalar şu suretle ter-

tıp d. G .. t S e ılmiştir: Sakarya· oz epe, 
ebat-Altınordu, K.S.K. Altınay. 

l Birincilik: müsabakalarının baş-
lllJlasına tekaddüm eden bu haf· 
~alar icerieinde takımlarımız son 
t ~ırlıklarını yapmak ve kat't kad· 
s 

0 •rını tespit etmek için sıkı bir 
bUrette çalı~mağa koyulmu~lardır. 
cu c'" 1 C urn eden olmak üzere geçen 
llı ~~a giluü yapılan mühim iki 
tn U~bakayı nakletmelc isteriz .Bu 
tn •ç ar çok büyük atik.a uyandır
~ ış ve elde edilen neticeler hay· 
~et uy d d· d an ırarak lik maçlarına şim· 
~ en daha fazla merak uyandır
•ljı~tır lk· . k · ıncı kümede alınan sebat 
Uvvetı· b· w • 

Yet1 • 1 ır takım olan Goztepeyı 
h illi§ bir senedenberi İzmir sa· 
~sında l . . 

)'a.pt mağ up edılemıyen ve son 
\'e d ığı karşılamalarla lstaııbulda 
·llın ol~yısile Türkiye spor efkarı 
'ol Utnıyesinde kıymetli bir varlık 
)'~rak kabul erlilen İzmir şampi· 
l\. Su A.lt_ay takımı da geçen sene 

· K ıle beraber küme üçün· 

Ne,·zat Vehpi Feyzi 
Domeniko \ elıap Fuat Hakkı Hakkı 

Buna mukabil Sakaı)'a takımı: 

Sami 
Kadir Zeki 

Kadri Lütfi Hakkı 
Korkut :\fustafa Sabri Etem Ahmet 

Birinci devrede takımlar sık 
ve mütekabil hücumlarla yekdi
ğerine tehlikeli oldular, bir kaç 
mühim fırsat ta kaçırdılar. Fakat 
gol çıkarmak kabil olamadı. He· 
yecanla geçen 45 dakika müddet 
hu suretle bitti ve takımlar ikinci 
devreye mutlaka müsbet bir neti· 
ce almak azınile çıktılar. Ve ha· 
kikaten ne olduysa lıu devrede 
oldu. 

Daha beş dakika geçmemişti 

ki Sakarya muhacimleri tehlikeli 
görünen bir hücumda Lnlundular, 
bu tehlikeli ini~i Altay müdafaası 
tevkif edemedi ve topu kalelerin-

den çıkararak ortaya getirdiler. 
İzmir şampiyımunun bunun altında 
kalmıyacağmı ve her halde kendi
sini göstererek mukabele edeceği· 
ni ümit edenler daha çoktu. Fakat 

bu düşünceler ik.i dakika sonra 
sarsılmağa mahkum oldu. Çünki 
Sakarya daha enfes olan ikinci 
golünü de yapmıştı. Bu netice üze. 
rine fikre ilk gelen şey şu olmu~tu: 
Eğer Altay hakikatan Sakaryayı 
yenebileeek bir kuvvette ise şimdi 

kendisini g0sterecektir. Ve haki· 
katen Altay bu düşünceyi teyit 
edecek bir oyunla mukabele ede
rek bir gol çıkardı, fakat Sakarya 
üçüncü golü de yapmıştı. Şimdi_ 
bir noksanile oynamağa mecbur 
edilen Sakarya bu golü Altay mü
dafiine yaptırmıştı. 

Bundan sonra Altaym sık ve 
tehlikeli akmlarma Sakaryalılar 

on kişi ile mukahele etmişler ve 
cidden muvaffakıyetli bir oyunla 

sayı yaptırmamağa çalışmı~Iardır. 

Artık karanlık LastnıBtı, seyirciler 
gitmeğe hazırlanıyorlardı ki Altay 
son bir gayretle ikinci golü yaptı. 
Bir Alman olan hakem ofsayt va
ziyetlerini çok defalar yerinde ol

miyarak çaldı. Halbuki bu nevi 
bilgisizlik kadar oyuncuları ve se· 
yircileri sinirlendirecek bir hal 
yoktur. Hakemin lıu bilgi~izliği 
a~ikardı ki ekseriya Sakaryanın 
aleyhinde tecelli ediyordu. 

Bu beklenilmedik netice şehri
miz spor efkarı umumiycsinde ha· 
yret ve Sakarya takımı lehinde 
takdir hisleri uyandırmıştır. 22in
ci teşrinde bu takımlar lik maç

ları fikbtJı üne tevfikan tekrar 
karşılaşacaklardır. Bu maç ~İm· 
diden büyük bir alaka uyandır· 

mıştır.- Mehmet Ali 

Bu rehberi çıkaran kim? 
Matbuat Uınum müdürlüğünden: 

Son Suat gazetesinin 26-10-929 tarihli 
sayısında 1100 günlerd~ . A~.kara 
Rehberi isimli bir eser ıçın oteye 
beriye müracaat edilerek abone 
kaydedilmekte olduğu görülmüttür. 
Böyle bir eaerin netredileceğinden 
Matbuat müdüriyetiumumiyesi kat'l· 
yyen haberdar olmadığı gibi eserin 
de mahiyeti resmiyeai bulunmadıği 
alikadaranca malüm olmak üzre 
llan oluaur. 

Matbuat Umumi Müdilrü 
E. EKREM 

3 , l ( 29 

30Teşrinievvel929 kanıhiyo, nukut borsası fıatlar 
~c;ıldı Aç~ 

Nukut 

l Ingiliz lirası 1031 50 1031 
l Amerika dolıır 
"O 1 ıman dr:ıhml 
1 Alwnn rayhş mark 
l A,uııturya §ilini 
20 ky Rumauya 
20 f.r\·11 Bulgar 

l Felcnıck filnrin 
20 1 rıı ıuz frıuılı;ı 
20 Iınlyan liretı 
~O l\uruu Çek I&lma'k 

1 <'ıruuotie eü'i) c 
l Zloti Lclıletan 
:?() Diner Yogu~l11vy 
211 Ild~ikn frnnkı 
1 Pe:rııtu bpan}a 
20 fı;viçre fmnkı 
ı Mt:cidi>t> 

Çek 

212 00 
54 50 
50 21 
30 00 
24 75 
80 00 
81 

167 2 .. 
:128 OP 
123 00 

22 2~ 

7.'i 

llQ 2:; 
29 5 

79J 

212 

54 
50 
80 
24. 

30 
82 

167 
223 
ı24 

22 
73 

1191 29 
796 

l.ondra l !sterlin l 033 50 1033 

" (F.J) 

';fi Galata tahtelarz :O. Y. 
5tı lıtanbul ıram,·ay Ş. 

Ribt Dol.:. Ant. 
25 Ceküdar Kndıküz !n 
OO Iıtanbul anonim Sa 

Ereğli Mndca 

Sl Hisse twncdatı 
25 t::ı: 
25 ';= 

75 ~ 

fş bankası 
lttülga itibnr. Mill 
Oımaıılı Bk. 

~ Milli İk ti!llt Dk. -~ Ticaret ~e eona)i 
.Eımaf Bk. 

~ ~irkcti Hayriye 
t::ı ~ TemcUu 

37 

1'fryork 1 türk 1. Do U,47 9S 0.47 
501 • Haliç vapu:. lnr An "2 72 22 
57 :< An. n. Y. )Olu 

ıı 2: 12 Paris 
lllllano 
Berliu 
Sof ya 
Driik~eı 

" 

J•ronk 
Urc• 

Maı·k 
1.e,. 

9 16 9 
20 .. .. ., 100 

0 '2!. llludsnya • Bnraa .. 2 2 ~ Eameuu SahU .. .. 
Amstirdam ., 
C.inevre 
Prııg 

'i'nna 
Vudrit 
\ arPn,·a 

.. 
,. 

,. 
,. 

Belge 
Florin 
Frank 
Kumu 

ı:; "!in 

l'eı tıı 

Zelo 

66 75 66 
3 43 3 

ı 2U 1 
::! 50 2 

lb 30 16 
3 50 

n .... 
75 

3 
3 
4 

Atina •• Drahmi 37 
Biıkreş !'O Ley Kuru 24· 7!. 24 

37 l ;l. Tramvay 
4 ı (;"' Türkive J11illi 
191 :;::!. İttibr; ., 

7' CIJ itimat " 

SC' er· J Şıırk igorta e Bozkurt 
:; Anadolu A& T. 
:' Jet. Umum. 

10771 

ı2 7 
l\lotkova 1 Çronene 1067 
B lgrut tiirk rrn:n Din. 27 

Balyıı Karaaydın 31 40 :u 
Arelan Çimen. 
Bakırköy ,, 
Tiirk ltl>mÜl' M. 
Mermer Tafl ~. 

Hava garı, ıılektrik .... temettu 

lsti lirazlar 
istikrazı D. l'adeli 97 50 97 
Düyunu munhhede 
lkr&mi)'eli clemlr )Olu 

1902 Gümrükler 

1903 ~aidimııW 

ı96 75 197 f ıl·üdnr• KadıkÖ) 
ı~mır mezbb'a 
f,tnnbul T. Ano. 
F ihtlm dok. An. 
iıtih t ce#frmencl 
~ ıtrlı: merk ttza 

ht. Kıuıapları 

Reji (hali tneliyc.) 
Türk tilt. Ano. 
Duban Türk ,, 

u :;o H 

1!:05 1c;dıiı:nti Atl:erir 

..,. 1 190:1 1 ertip e 190.ı •• 
"'e l'lO l - 905 
~ 1903 Tertip 
~ 1908 ,, 
..... 1•~9 

ı 909 Şdırcmıınetl 'oı k rlef:lrmen. 
1139 .. !Hilli bir Me~rn.2 

.---.;;;;;;;..;...;;...:;..;;::=----~~.-.:..~.-..;.-...-...:.=-=.:.;;---~~_..;;.~....:..~ 

/JO Teşrinievvel 9~9 Ticarte 
Borsası fiatları 

Bugda ~iizdc 
ı;:ndurlı 

Yumuşak )5 50 17 00 
Kız.ılcs 
Sün ter 
Sert 15 20 ı 6 30 
Uttnme 
~crt mahlut 
Hulgnrietau 
Ecnebi 

: {,:aldar 
Arpa 
Mıeır 
Yula! 
Jllercimela 
Nulıııt 
Fasulye 
~İMID 
Ku•vemi Un kilo 
Eketra Eketnı 
Ekntr11 
Blriuel yunıu,ak 

ı. ,, Sert 
kinci 
Fıudık kabukl11 
I'mıhk iri 
Sıuıdık ho,altma 
kanını 
Ct•\İZ 

Afi)on l\luıuı)a 
}npa •ı 

121 2~ 12 
9120 ll 

10 10 
t) 9 

30 30 

11901 I60U 
ıı 60 1250 
11901 1310 
1160 122::; 
)100 l l 5ıı, 

Afl,oo 405u 40 
Tiftik 165 ıuo 

:10 
20 

Ola.ki! r.-.;;....__::=.o=:;;.o;;;=:===:!::==;;..;_,d;.....::..__ 

New Yorkta 
::.'\e\\·York, 29 [ A.A) - Borsada 

fiatlnrda blı~ ılk bankaların mlidaha • 
lesine rağmen yenidt'n bU) ük bir te· 
nrzzLıl \ uku bulmw;tur . . 

Loııdrada 
Londra, 28 f A.A] - Nevyork lıo· 

reasında fiatlarda vukua gelen tenez· 
zlıl Loııdra " Stok exchange sinde 
bazı akisler hn::m1c getirmişti;: Lon . 
dra borsası bilhassa İngiliz-Amerikan 
eshamı hususunda mutereddit davran
maktadır. Bilmukabele, mali ve ticari 
İngiliz mahafili Nevyork borsasındaki 
tenezztılun fiatlıı.rı vasati ve mantıki 
seviyesine irca cdece~i ve ıııuvakka • 
ten sipeklılUS)OD için kullanılmış olan 
serına)clcriu daha faydalı muktusit • 
Jere hizmet edeceği ve mesela eanllyi 
ve ticaretin inkişafını temine hadim 
olacağı mütaleasındadır • 

Sterlin! 
İugiliz lirası dün 1033 buçuk.ta 

açılmış. 1030 kuruşta kapnnmıştır. 
1034 buçuk kuruşa kadar da } ilksel· 
miştir. 

Diin bilhassa milli bankalarla bazı 
tUtUnculer Borsada İngiliz lirası sat· 
tıklarından fi) at nisbet~n düşmU§tur. 

New·York, 30 JA.A)- Yeni mti· 
him 'e ga} rı muntazam bir teııezzUl 
borsa buhranını artırmıştır. Buyuk 
bankalar, kapanı§ sırasında lıu tenez· 
zlıl hareketini durdurma~a mu\'aftak 
olmuşlardır. 17 milyonluk esham sa· 
tıhmştır. Bu rakam bir rekor teşkil 
etmektedir. 

00 [Q)~ lf'<CH~alııD 

ltalyan veliahtini 
neden öldürecekti? 

I 

Roma, 26 - Brükselde İlalyan 
vcliahti pren Umberto'nun hayatına 
ı;ui kasta tasaddi eden Dcrosu mü
stanHk tarafından ifadesine müra
caat olundukta çok zamnndan beri 
M. Mussoliniyi veya kıral ailesi az
alarından birini öldürmeği tasmim 
ettiğini söylemiştir. Merkum, veli· 
ahtı, meçhul asker abidesini ziyar
eti esnasında öldürmeği tercih et
tiğini, bu suretle hedefe vasıl ol
manın daha kolay olduğunu i1ive 
etmiştir. Derosa demiştir ki: 

" Suikasta teşebbüsten sonra 
kaçmağı düşünmedim bile... Zira 
ölümü daha evvelden göze nlmış
hm. İkinci beynelmilele mensup 
bir sosyalistim. Bu cinayeti vicda-
nımı teskin için yapmak istedim. ,, 

Suika.,tçının üzerinde 800 frank 
bulunmuştur. Merkum şeriki cürmü 
olmadığını musirrane beyan etmesine 
rağmen teşebbüsü nün müşevvik ve 
r.ıuharrikleri olduğ'u muhakkaktır • 
Burada lıcyan olunduğuna göre 
talyan :zabıtaııı faşist aleyhtarla
rının suikast tasavvurlarına çoktan. 
beri vakıf bulunuyordu. Derosa, 
Brüksel cinayet mahkemesinde mu· 
hakeme olunacaktır. 

Mussulini s'yah gömleklilere 
hitaben neşrettiği bir beyannamede 
veliaht prens Umbetoyu seliimla-
makta ve müşarunileyh etrafında 
İtalyan milletinin heyecanlı ve sadık 
ruhu toplandığnı kayt etmektedir. 

Roma, 26 - italyan veliahtinin 
nişanlandığı haberinden doğan me
serreti Brükselden gelen suikast 
haberleri ihlal etmiştir.Brüksel hal
kı tecavüzü mütankıp Derosa yı 
linç etmek istemiştir. Zabıtanın mü 
daheleai buna mini olmuştur. l\Jer
kuın MUanh 21 yaşında bir talebe
dir. Suikastı yapmak için Pariıten 
~rükaele yeni gitmiş bulunuyordu. 
erosa ya yardım etmeğe teşebbQs 

eden diğer bir italyan halk tarafın
dan fena muamele görmOş ve yaka· 
lanmıştır. 

Gazeteler, prensin geçirdiği tehli
keye ehemmiyet vermeyerek dudak· 
larındaki tebessümü muhafaza et
miş olmasını takdir ediyorlar. Sui
kaıtten komünistlerle birlikte Jtalyaa 
muhacirler tarafından bazırJandıfı 
Zllnnolunuyor. 

Paris Borsası 
Paris, 29 (A.A] - Ecnebi piyasa

ların bir çorrunda dün kendisiııi gös· 
teren fiat te°nezzülü bugün Pnris bor· 
easmda da asarını hissetmiştir. Piya· 
sanın \'&Zİ) eti a ktan r:çı~a femıdır. 

-, 

aa G~©laım
00 

Avusturya ş il·n ·n 
'' dam,,a beyanatı 

Avusturya reisicümhuru M. Schober 
salahiyetlerinin tevsiini istiyor. 

[ At•usturya Başt•ekili M. }ohann 
Sclıober I i'-·aııadaki mulıabiremize, 

' J 
Avusturyada bugün mevzuu bahsolan 
mülıim bir mesele lıaJ:lmıda fikirlerini 
söylemiştir. Bu mülakat lıakkındıı 
muhabirimizderı dün aldığımız mek· 
tubu a.şa~ı) o dcrcediyonız] 

22 Teşrinievvel 
Bugün Avusturya.da dahili en 

mühim mes "elelerden biri. teşkilatı 
esasiye kanunundaki nokc:an]ardır. 
Avusturyada reisicüınhurun eala
hiyetlerini tevsie matuf olarak 
kanunda yapılması mevzuu bahs· 
olan tadilat hakkında, bilhassa 
reisicümhurun fikirlerini öğren· 

mek faideden hali değildi. Bu 
maksatla reisicümhur M. Johann 
Schober tarafından, diğer bazı ga· 
zetecilerle birlikte kabul edildim. 
Müşarünileyh Avusturya teşkilatı 
esasiye kanununda yapılacak ısla· 
bat hakkında fikirlerini şöyle izah 
ediyor: 

- "Avusturya ıçın te~kilatı 
esasiye kanunu ıslahatı gayri siya· 
si bir hadise ollıp, kimsenin ne 
aleyhine ne de lehinedir. Şimdiye 
kadar Vivımanın kanunJaki meY
kii icap ettiği gibi değildi. Çünkü 
hali hazırda Yiyana belediye reısi· 
nin şahsında iki vazife toplanıyor; 
Leledi)e ri1aseti (şehreminliği), 
Viyana şehri ve Yilayeti valiliği, 
Şüphe yoktur ki,bn te~kilat, gayri 
tabii olduğu kadar ademi itimat 
ta tevlit ediyor, ve Viyana vilayeti 
taksimi idare taksimatımızda büs· 
bütün ga) ri tabii bir şekil, bir ano· 
rmali arzediyordu. 

Hiikı1mct otorite'-i ise buhranlı 
zamanlarda ekseriya temin edil
memiş Rei icümhurun lıütüıı sala
hiyetleri elinden alınmıştı. Alman
ya ve Çeko~lavakya Cümhuriyetle· 
ri, bu hükumetin bu husustaki 
tarzı idaresi hakkında bize kafi 
mba1ler gösteri)Or. Pek demokrat 
düşünen hükumetimiz, Cümhur 
reLine fazla salahiyetler verilirken, 
onun intihap u:-:ıulünün de daha ge-
niş temellere istinat etmesini doğru 
ve muvafık bulmuştur. Cümhur 
reisine geniş salahiyetler verildiği 
takdirde, onun intihabı yalnız Mec
listeki tesadüfi bir ekseriyete terk· 
edilemezdi, bunun için intihap sa· 
lahiyeti doğrudan doğruya halka 
bırakılmıştır. Yani memleket rei
::;İni Lizzat halk intihap edecektir. 
Eğer bu intihapta namzetlerden 

biç birisi bakili bir ekseriyet temin 
edemezse, o zaman reis: 

Bund, (kanton) parlamentoları· 
nın, l\Iillet meclisine il!vesi ile 
teşkil edilecek umumi parlamen
toda intihap edilecektir. Bu esas 
üzerine intihap edilecek olan Cü· 
mhur reisi, kabineyi teşkil etmek 
ve dagıtmak salalıiyetine maliktir. 
Şüphe yokturki, bu şek.ilde intihap 
edilen Reisicümhur parlamentonun 
kabul etmeyeceği bir hükumeti ka· 
tiyen teşkil edemiyecektir. Parla· 
mentoyu dağıtmak da Cilmhur re-
isinin salahiyeti dahitindedir.Ma~
mnfih bu salahiyet oldukça tahdıt 
edilmiştir. Şöyle ki ayni_ ~ebep v~ 
mes'e1e için, Cümhur reısı, mech· 
ıi ancak bir defa dağıtabilecektir. 
Bu suretle demokratik bir hak 
daha kazanılmıştır . Reisicümhur 
aynı zamanda orduya da hakim 
olacaktır. Acil tedbirler ittihazın
da Reisicümhura verilen salahi
yetler de fevkalade tenkitlere ma· 
ruz kalmıştır. Maamafih bu tedbir
ler ve emirler; Millet meclisi ta
lep ettiği tahdirde hemen mecliie 
anlatılacak ve istenirse kaldırıla· 
cak ve geri alınacaktır. Bunu kı
rallık rejiminin ) 4 üncü parag· 
rafına benzetmekte mana yoktur. 

Hükumet otoritesini kuvvetlen· 
dirmek i ·n ·alınan tedbirler n 

\ birisi de müstesna haller hakkın· 
daki kararlardır. Her hükumetin 
tekilatı esasiye kanuuunda müste!!· 
na hallerde bazı salahiyetler bab§e
dilme.k.tedir. Yeni şeylerden biri· 
si de muvakkat bütçe mes'e1esidir. 
Parlamentonun bütçeyi tastiki te· 
chhüre uğradığı takdirde hükO: 
met e_ki bütceye göre idareı 
umur edebilecektir. En mühim 
mes' elelerden birisi de millet mec· 
lisi azalığı mes'elesidir. Bu mes'ele 
hakkında benim ideallerin tatmin 
edilmemiştir. Ben millet mecli· 
sinde yüz meb'usun kafi olduğuna 
kani bulunuyordum. Çünkü düşü
nülmelidirki ( Lantag ) Kanton 
parlamentoları azaları ile beraber 
bu euretle bu küçük memleketin 
cemaıı 700 parlamentosunu alı-
yordu. Maamafih millet meclisinde 
yine 120 meb'us bulunacaktır. 

İdare ve kanunlar yeni teşkilit 
esasiye ile, siyasetten tecrit edile· 
cektir. Bu tecrit de halk mabke· 
meleri ve ali mahkemelerde de 
badema yalnız hukuk~inasların 
karar vermesi ile temin edilmiştir. 
Bu mahkemelerin hakimleri bak 
ve adaleti icra eden şahsiyetler 
olup, siyasetin esiri olmıyacak· 
]ardır. Viyana belediyesi ve daha 
20000 den fazla nüfusa malik 
~ehirleri, belediyenin konturola 
tabi tutulası bana ktılırsa Viya· 
na belediyesinin de istifadesi 
iktızasındandır; çünkü bu su • 
retle bir çok suizanlar ortadan 
kalkmış olacaktır. Nişanlar ve riit· 
beler mes' ele_ine gelince teşkilatı 
esasiyenin buna ait maddeeiııe 
göre, csnlet rütbeleri ne bugün 
kabul ediliyor nede ileride verili· 
yor. Lakin bugün Cümhuriyete, el
lerinden bu rütbeleri alındığı içtn 
kin bağhyan1ar, yarın Cümhuriye
tin en eyi dostları olacaklardır. 

Hula sn teşkilatı esasiye kanu
nunun ıslahı, bugün Ayusturya ef· 
karı nmumiyeisini f ev kala de me§· 
gul eden münakaşa ve muhısamı 
mevzularını ortadan kaldıracak ve 
memleketimizi eski teşkilatı esaıi· 
ye kanunumuzun hakikiki gayeıi 

olan doğru ve me~ru yola sevke
decektir. İşte teşkilatı esasiye ka· 
nunu ıslsh ve tadilAtının mana 
ve ehemmiyeti bundan ibarettir .• 

( TA.ŞRA. ) 
BİRİ DAHA YAKALANDI -

Bergama . Dikili facıası faillerinden 
olup hali firarda bulunan Sait Ahmet 
Burbaniyedo yakalanmıştır. Mer lcu11 
Bergamaye sevkedil~i~tir .. Firari Üç 
kulak Hüscyinin takıbıne ıandarmacı 
şiddetle devam edilmektedir. 

Yakalanan Sait Ahmet Bursada 
Bir katil meselesinden dolayı yir•i 
ıene ~ır hapse mabkamdu. 

DELİMİ? - Basmahanede Çorak· 
kapı camiinde namaz kılan cemaatı 
şapka aleyhine tahrik eden ve kendi· 
sinin millet fedaisi olduğunu söyle
yen İzmirde Posta ve telgraf meırna· 
ru Nadir efendi tevkif edilmif H 
aezaret altına alınmıştır. 

Maznunda gayri §Uurl hareketler 
görülmektedir. Tekrar muaye11ey• 
sevkedilwesi muhtemeldir. 

AYVALIK BO<iAZI - Ayvalı· 
ğın karşısında klin Cunda adaaile 
Ay•alık Arasında dar bir boğM var· 
dır. Vapurlar , bu bo~azdan gı;çeoe· 
mektedırler. Kuçük vapurlar bıle ..ek• 
seriya karaya oturmakta ye btrı m~· 
külat ile Ayvalı~• gidebilmektedir!N 

Seyrisefain idaresi çok dar ve 
avnı zamanda sığ olan bu boğ~z~~n 
vapurların l:o}ııyca geçebilmeJen IÇ!D 
sığlığı derinleştirmeğe karar vermış· 

tir. 
l\lerinos koyunlan 
İktıaat Vekilliği tarafından koyu· 

nlerımızın ıslahı iç.in Avrupadan sa• 
tın alınan merinos koyunları Bursa , 
İzmir ve lstruıbul vilayetlerine dağı· 
tılacaktır. Bu koyunların yaşadıkları 
muhitlere benziyen memleketlerimi • 
zin bu kısmında merino lar nıu\•af • 
foki} etle ıslah vasıtası olacaktır. 



a if Ce 
Gelecek ay içinde uınuıni merkzi 

olan Aııkarada 
içtma ve 111ukarrerat ittihaz edecel tir 

Türk. Maarif c.emiycti nw kez 
hey'eti Telriuisaninin il~ fıa_ft~ ı 
içınde içtim a da'ct ~dılmı,.tır. 
M ~lüm olduğu üzere umumi mer· 
kez hey'eti azuı, Maarif Vf"kili 
Ce al f-lı.isnU, Karı; meh'u u Ağa· 
01,{u Ahmet, Mu~ a mch'ueu Yu-., 
11ue adi, Siirt ı:nebu. u Mahmut, 
Konya mtb'usu Nafi Atuf, Afyon 
nıeb'uım Haydar, Sn as meh'ueu 
Necmettin edılc, Buespn me!/u
!U Hakkı Tırık, Defliılı meb usu 
Haydar IOtU1, Biga n:ıeb'uım Sa· 
mih Rifat, Şark.ikarabi~r meb',usu 
Mehmet Emin, Bal ıkesır meb, usu 
lamnil Hekb, f!t.tanbul meb usu 
Hil...~y,ig btaı.ıbu\ ıneb'usu İhsan 
pata İ~ir meb'usu Osman Zada 
~ Balıkesir meb'usu Ha~ret· 
tin, &1a11t meb'tt u Halit, E uııe 
meb'usu Zeki mesut ' Erıu~um 

b' .. •u Aziz Erzincan meh l1 u me ..- , . M 
Saffet; Edirne nıeb'ue~ Şakır_, • a· 
arif mueteıan A\i Zaım, mıllı ~a-
lim ve terbiye reisi Mehmet ,f~m, 
darülfönün emini Neşet vmer, 
devlet ~urbı o.zosmdan ~1u t~f~ 
Şefik, Törkocakhm .umumı ketıhı 
Hasan F erjt be} lerdır. 

Maarif cemıycti idare merkezi 
he 'eti iQtima.a rzedılmek ~Eere 
ulaylık faaliyeti hakkında bir fil· 
por laasırla11n,tır. idare b~y'etınin 
bu raJ>Oluna göre cemıyetın faalı· 
yeti §Unlırdır: 

Gazi Ayıalap"ta çok zaman f'\'Cl 

te~is edilmiş olan ·'Maarıfı İslAnıi· 
ye,, Cemiyeti Maarif_, Cemiyetine 
Jaüracaat ederek Turk Maarıf 
cemiy tiııe iltihakı. ı ~al~p etmiş, 
Vekilıık~e kabu\ edıl ıştlr. Bu ce· 
miyete ait olan -ve akarın. lll_PUY~ 
raptl mu !"tleci i~mı~ edılmış gı· 
bıdir. Mezkür oem1) etın sabık re· 
isi olan a"Vukat Şefik bey Türk 
Maarif cemivctı mümessilHğinc in· 
tihap edilmi tir. 

Cemiyet tutil ıamsmnda mek· 
tepli çocukl rın sıhhatl~rini .koru: 
mak bahanesile Ankara dala Kcçı 
ören'de aı;ılmı tır. Bu ko1~ni de 
muYaffakıyetli netice vermış ol· 
d~undan oniimuzd ki sene her 
mümes~i11ikler bulunduğu yer· 
ierJe koloni açtlınaı=ı kararlaştırıl· 
tir. 

Cemiyet rnuavencte muhtaç ta· 
lebele-re) Rrd m ga)esile teşkil e
dihaio oldu~u -O ıı k~adiı1ine bir 
'!Varidat temm etmek uzere mektep 
çocuklar.n ı l olan defterlerı 
yaptırmış ve ı ıyn !iya çık. rmı~tır. 
Bu suretle cenıiyet bir "aridat te· 
min etDli§ buiunmııktadrr. Rapor· 
da bazı kırW!İ} e tUccarlarının bun· 
dan daha başka trdrisat levezınu
nın cemiyet nnırıın'l ) apılnıa~ı ve 
l'elidat toain e~lrııe j. de tek~if 
edilmekte oJdu-ru z"krcdılnıe~t:d~r. 

Cemiyet m~ınleket ~ençhğmm 
liaaa ihtiyacım JıPwrı dıkkatc ata· 
rak ingililce ve almanca dershane· 
)er apııoiır. lngilizee kurrıuna 22 
ve ahna11c.a kurs1 n da 30 Ef endı 
devam etmekt6"ir. Ayrıca Aıık •ta· 
da bulu11an bazı ecı\ebilerin türkçe 
öğteamek arıusunda oldukları 
ceaiyetge oazarı dikkate alınarak 
bide t11tw;e kursu açılını~ "e mun
tazaman tedrista devam edilmekte 
pulwamUff,ur. ,,. "' 

İstanbul talehe yurdu kadrosu 
tevsi eclilmi§ ve paviyonları iamir 
edi1mi~ıir. Bursa yurdu da diğer 
müaaıip bir biDayı nakledilerek 
bur89l 11.deta leyli bir mektep vazi· 
yetine konmll§tur. 

Bahkesirde Hususi İdareden 
temin edilen kar§ılıklarla orta 
tahıil eden çocuklar için bir yurt 
.açılmı§tır. 

Muhtelif mii111es11illikler geçen 
aylaı zarfmda 111ubtelif ~ıretlere 
bir çok. talebelere müteferrik yar· 
dım1ar yapmışlardır. 

Cemiyet tarafından geçen sene 
yapılan muallim almanağı tama· 
nıile atılmış ve bu sene dah ı:nü 
tekau:ııl bir surette ) enisi hazırlan· 

n ı tır. Birkaç güne kurlar bu t1a 
rnuulJim yıllığı na ına :;ahai inti· 
şara v .zedilecektir. Halen Avru· 
pada t.dı il etrnekt~ olan üç tale· 
beye )ardım edilmi,,tir. Ge~en ay· 
lar içind yardım edilcı talebeler
den biri tnh ilini ikmal ederek 
mem)el.:etimize donmüşliir. Biride 
on imtihanları v rm kte olup 

ynkıııda n~det ~decektir. 

Cemiyet azalarına mııhsu- ol· 
n.ak üzere mudeni rozetler ) aptı· 
rılmıştır. 

Hapi~h .. ne erde ı lahat 
Bu scue uıuumi butçeuin vari

dat fa Jınrn ikı m"Jyon linı kıulnr 
hır fazJıılık arzeftı lİ gı::çenlerur 
kaydetmi~tik. H l t'r aldıg wız 
nazaren bu fazla} k \ kiJJikıer bi.ıt· 
çeleri nrac:ındr\ nıimac: p bir surette 
tevzi olunacaktır. Hu cümleden 
olm k üz re Lu fazlalık miktarın· 
dan 190 bin lira kadar Harici}e 
Vc.:kilJi~ine tefrik edılmiştir. Ve 
gene bu paradan iki ) üz bin lira 
kadar bir tah~isahr. da Adliye Ve· 
kılliği emrine tefrik edilmesi muh· 
temeldir. Adliye Vekilliği bu paıa 
ile umumi hnpbba11e yaptırmak 
ve yahut diğer mühim ihtiyaçlaı-ını 
temin etmek i tiyecektir. Adliye 
mahafiline vaki tema"ltır neticesı 
edinil~n ka .. ıaate gcıre Adliye Ve
killi~, bu sene Lutç ındcn umu· 
umumi hapLhane için inşaat tah
sisatı tefrik etme~i ehemmiyetle 
dü un ııekteair. Bunun i~in Adliye 
\ ekiJJiği memleketi adli te~kilAt 
itibarile müteaddit mıntaka1ara 
ayırmı~tır. Birinci mıntnka umumi 
Liapishanesi EQkişehirde yapıln
cakt1r. Bu hapishane kadro una 
birkaç büyük vılA) etler iştirak 

edecckf erdir. 
Hapi hanenin tamamen öntl· 

müzdeki sene yapılması şimdilik 
mümkün göıiilmediğnden her sene 
adliye bütçesinden mıktan kafi 
tah!ı at ayırmak uretile hapis· 
hane inşaatı iılıu e edilecektir. Bil· 
has a ) eni kanu rn cezanın tamı· 

m n tatbiki noktai nazaıından 
umumi hapi lı ne adliye rnehafi
limle çok mübım bır ihtiyaç ola
rnk te Akki edılmfl ·tedir. 

Adliye \ekilliği hapishaneler 
için )eni !Jir kanun Ja> ihaı:;ı hazır· 
lamaktadıı. Bu ı~yıha ikmal edilir 
edilmez Büyük Millet ~.leclisiuc 
takdim olunacaktır. Meclişi filinin 
bu kanun Ja) ih mı bu enekı de\· 
rei içti mai) esinde muza kere etıne-
i ç.-0k ınuhtPmeldir. 

Vekillik ayrıca hapi haneıer 
idaresi için de yeni bir nizamname 
k.ı!cıııe almıştır. l u niz •• uuıame 
ya u a ikmal cdılecek ~·e 1930 
dan itıharen tatbike 1 a§lanacaktır. 
Vekilliğin tanıim etmekte oldu~u 
hapisbnneler kaııunu lii} ilıa ı Al· 
man hnpislıancJer kanunu la; iha
sından alınuı ıkt.ıdır. 

Keza \ ekillık bu sene yen ı 
bir kaç ka:ıun la} ihası hazırlamakla 
meşguldür. Hu la) ihanın esasatı da 
)Cni icra vo iflfıs kanununda oldu· 
ğu gibi 1~\ i_,re ha:ç tarife kımı
nunda!l ık hn edılert·k- tekınil et· 
tirilınckterlir. Bu laythanın ikmal 
edilerek Meclisi ali> e eü:i nıuh. 
temeldir. Bu urctle adli kanuqlar 
seri i ikm ı1 edi uıı~ B yılalıılecek-
tir. 

alk ş&.rkıları 
Konıervatuvur 1 ey' eti tarafından 

Anadoiuda toplanmı halk şarkılan 
Londr•da bir g~omofon fabrikatı 
bmlfından plaklara dol ı.mdmuffıJr. 

Bu pllklann proYe)an evv.dkl 
g6a tanııreyle ,ehrimise gelmittir, 
PlAklar burada tek•ir edilecetlr 

Yeni Anadolu ıarkıları bir ' ' 
ıoDl'a p~yaaaya çıkanlacaktlr, 

Köylere telef on 
Aaayif meselesinde daha müte

yakkız olmaları için vllAyei dahilin· 
deki kazalarla .kövler ara111ıdaki 
telefo Iann işlım sf için inenil~n 
tahsısat bu g 'n erde verılecektır. 

Bir zorba! 
T op-ede oturan berber Hi:ise

yin iıtedi~i Eınine iıminde bir 
kadını ke:ıdisine y{;z vermed ti için 
bıç4lklanıt• lır. 

İ i talebe çiğnendi 

K uleli talebeıinden Hayri ve 
Muhiddin efendiler, Fatih 

tramvay h:vakkuf rnahalin le tram
vaydaa indikleri ııradı;ı Şoför Re•· 
ıinln idaresindeki otomobilin &itan. 
da kal rak yaralanmışlardır. Şoför 
yakalnnmıttır . 

Bir kadın cesedi 

K adıköyde kayalıklar aruır,da 
bir kadın ce1edl bulun .. uş 

ve ,.,,ı lan tahkikatta bu kadının 

Taksimde oturan Zenci Cemile ol
duğu tesbit cdilmittir. Şimdi De 
ıuretle botulduğu tahkik edil· 
mektedir. 

Şaka derken boğulan 
naan sküdarda ahçı lbrahlmin çır•· 
'!::::JJ ğı Ali, deniz kenarında bir 

arkadaşile t•kalatırken denize dü
fÜp bojulmuştur. 

Elektrikten öldü 

Kuımpnşada oturan yaA"cı HO.· 
nü efendi Beldrin kahvesindeki 

helaya ıittiği sırada elektrik cere
yanı teairile olmüştür. 

Kurban edeyim derken 
O sküdarda Arabacı Rıdvan efen· 

dinin kansı Zübeyde hanım 
çocuğunu düşürmek için bir ilaç 
içuıiı, fakat zehirlenmiştir. Zübeyde 
hanımın hayabndan ümit yol..tur. 
Haataneye kaldmlmışhr. 

İki mütecaviz 
Kadir ve lbrahim isminde iki 

adam Kasımpaşa caddesinde 
a-clene •eçene tecavüz ve bıçak teş
hir ederlerken poliılor tarafından 
yakalanmıtlardar. 

Bir kadının 
bacağı kırıldı 

11 24 numrolu otomobil evvelki 
gece bayazıttan geçerken Aliye 

hanım iıminde bir kadma çarparak 
bacağını kırmııtır. 

Lastik patlayınca 
§Oför Ahmet Salimin otomobili 
ev' dün pangalhdan reçerkeı. listi· 
ği patlamıt ve terzi Mikanin dük
kluına çarpmıştır. Otomobil par· 
çalanmıf dükklmn duvan yıkılmıştır. 

Traınvay ·araba 
yatman Faikın idaresindeki 20 

numaralı tramvay Samatyada 
Yorıiain arabasıua çarpmıt ye ar· 
abayı parcatadığl gibi arabacıyı da 
yaralamıthr. ....... c;:::z=__,_..,_,,-=:o;=:===========--= 
Evrak müdürü Hüsnü 

Beyin muha' emesi 
İrtişa meself inden rnaznunen 

me\kut bulunan Adliye \ekilliği le· 
vazıın ve evrak nıudüru Hüsnü Be 
) in muhakemesine 26 teşrinievvel 
cumartesi günü Ankara asliye ceza 
mahkemesinde tekrar deam edilmiş· 
tır. 21 teşrinievvelde mumaileyhiıı 
yhp imi§ olan muhakemesi safohn· 
tına es s te;kil eden \'e depo mahal· 
linin mukavele mucibince yapılma~ ı 
lılz nıgden nevak s.n i mal edılip 
edıJmedı i için mukaddema bir ke
şif lıt:) "eti te~kil edilmiş ve hu kt:§· 
fo gondcrilmi ıir. Heyet ke§fı yap· 
tıktaıı sunra depo mahallinde muhte· 
lif urctlerle tamirat nevakısırıın kıı· 
men yap ldığı ve depoya vazolunnrak 
Adlı)·e Jevıızım anbarındaki parçalar· 
ından istifade edilmek suretiJe rna· 
haUerine konuHuğu ,.e nakil mae· 
raflarının da Ahmet Bey tarafından 
tegviye. edildiği anlıı§ılmıştır. Diğer 
t~si at için de yetmis lira kadar mas· 
raf yapılmış olduğu 'e takttt matlup 
deıecede tamirat yapılmak lazımgel· 
diği ıukdirdt: hunuu da ancak 500 
lira ile kııbil olabileceği keşif hey'cti 
tarafuıdon t~ pit edilmiştir. Keşif 
lıeyctinın \erdiği bu rapor geçeoki 
muhakemede lıey'eti hikimece o· 
k.undu. Bununla beraber İstanbul'dan 
ıgelıneıi ev~elce de tekit edilen istina· 
be enakı gdlmediğinden bunun tek· 
rar tekidiJe muhakemenin 26 teeri· 
niev~·ele talikine karar verilmi~ti. 26 
dt 116 evrakı ke.şfiye tekrar tetkik, 
te rinievveldel i celsei muhakeme \'c 
ikmah söylenen nevak ıın mukave· 
Je,\ e tevafuk t:tmedıği kapularını 
mahalline konulmadı~ı ve gayrı mun· 
taıam eamek!nın mahalline korıul· 
ınodı~ı dolnyisile bunların mukavele 
ınucıfıince ne l.:ı1dar para ile yapılit· 
bileoe~inin hakkı .mtıdafaaya taliki 
itihariJe tekrar ehh vukuftan isfmaı 
ve bunun için ehlihibrenin celp ve 
istimalarını maznun v~kılJerinin talep 
etmesı Uzerine ve İ!tine.be e\ 11 kı du 
~-uruı etµıedi- ğinden muhakemenin 
2·1 l 92~ a talılHne karar ~~rı!di, 

.. 

• Aırf - Meğlup olmaz Spaventa 
Elhanıra - Parieli prkıcı • 

( !e Ji filim ) 
• ı.Welek - Babaların günalıı 

(Emil Yangis) 
•Şık - Mahkumlar gemiıl 

Opera - Aşk zambağı • 

• 
• 
• 

seeli filim 
Etllvnl - Kalbim bir cazbnnttır. 
Alkazar -Düz taban-ba;,,tıbacak 
'Mujik - Paris Bakire i 

• Santral - Gece suvarileri,Hı· 
fiyeler kıralı iki fi. 
liın birden 

• Lülı ıtmburg - MiUetin ruhu 
ve Şarlo 

• Hilal - Volga mahkumları 
• Alemclcır - Ankara poı:ıta ı 

•Kadıköy - Ku~ dili-Mişel 
Strogof 

• Mitli - Naşit B. sinema tiyatro 
ve Varp!te 

• Ferah - Sevmek hakkı 
varyete numaralArı 

Tlyat.ro 

• Darülbedayi - Kokotlar 
Mektebi 

Cuma f!Ünleri matine saat 15,30da 
her cumartesi ak@amı fıatlarda 

tenzilat 
•Millet - Tiyatro ve varyete 

Bar-konser 
• Boston - (Tepebaşı) • klaeik 

Müzik maestro: 
Zeki bey 

• Cardeıı bar - Varyete-kaLere 
Türkuvaz - Çaylı dans • 

Ihranice kaldırılacak 

1 
.§.i!1diye kadar Müaevi mektep· 

erinde okutulmakta olan lbranice 
dersinin kaldırı iması mllteaevverdir. 
Bu mesele için Muıevi mektepleri 
direktörleri geçenlerde maarif ida. 
r uinde topfanmıtlardı. 

Müdürler bu hafta da toplanaca. 
klar ve bu a;eseleyi intcç edecek
erdir 1 

z 
r 
i 

ı 

i 

M uazzez hanım tarafından Orta ~· 
Çırçırda Hiliiliahmcrli Kimi! efen· 

dinin haııc!İnde mukim HUseyin efendi 
aleyhine ikıme eylediği boşanma davası 
ının.nda tayin kılınan 24 • 10 • 929 la· 
ihinde ıehliğnta rağmen d11•cti vakıaya 
calıet <tmed~inden na~i hittalep hukuk 
u ulü mulıalı.:cmeleri kanununun ( 398 ) 
ıuıi maddeıi mucibince kararı l[tyabinin 
lllnen tebliğine karar verilerek emri talı· 

ldkat 21 tcırinisani perııenıbe günü wıt 
14 de talik kılınmış olmakla yevmi mez. 
kilrda tahkikat h kimi lıuwnında hazır 
bulunması ve aı.ıi takdirde giyahen talı· 
kıkata mübn§ ret olunacağı tebliğat ma· 
kamına kaim olınak iı:ı:cre ilin olunur. 

za>i- Galatıı glımrnğunün 20 1eşrinı
cvvl 929 tarıblı lıc)anııame ve 23759 

numnrıılı 22 Tt'crınievvel 929 tarih 52353 
kuru,n havi TI V ınıırkalı he)aııname \'e 

makbıır.u kazara 28.)İ ettiğiuıden bu kerre 

y 
ol 

enisini çıkarncağımdan diğ<'rlerinın lıükrmi 
marlığı ilin olunur. Şııpçı han numara 20 

Hasan Hak 'k ı 

j btaııLul altıncı ıı ra m• nıurlu~urıdan: 
lir bur~tan <lolını mahl uı oluµ satı. 

nıasıua karar \crıl~n Masa ,.e Sandalye· 
erin 3-11-929 Pıt2&r günfi saat on birde 
Ksımpaşada Pazar mahalle inde Gey&Ji 
birıhene önünde sııtılacağı ilin olunur. 

1 

Adalar iulh mal,kemesinden: Burğu 
adasında mukim iken elyc\ m ikmet

gAhı meçhul Panayot veledi Vasilald 
ınanavi tarıfna: Ma:-ika Nikolaidi tarafın· 
dan diAer hisseearlarla beraber aleyhinize 
kame edilmi olan Durğaz adaşında Li· i 

' ·adya mezarlık aokuğıuda ınalOmülhudut 
3 ve 9 No. lu i~i bap hane)i Ye kuyuyu 
milı~emil • ~raanı~ izalf'i ıuyuu davasında 
gayrı kabılı taksım olan nıezktlr mupuı 
satılarak şuyuurıun iıaleaine kabili temyiz 
olmak üzere karar verildiği ilinen tebliğ 
olunur. 

8 oyoğlu Sulh icrasından: Mahcu.z ve 
fürühtu mulı.:arrer olaa bir adet Dikit 

~kiııasiyle bir adat Portmanto 5 Te§rini. 
sani 929 tarihine mUsadif Sah gilnü saat 
ondört raddelerinde Kumbaracı yukuşwıda 
Tercüman aokağında 6 ~o. lu hanenin 
p~igAhında fılrilbt olunacqınd,Jı talip 
olanlann yevm ve mabaln mezkftrda 
hazır lııı!umaları ilıln olunur. 

·--~ Doktor •• : 
Haseki kadmlur hastane~! 

Etibbasından 

HUSEY1N NAŞİT 
D ğ 1 • d H.atabklan 

o um ve •• ın tına.ı..,.1,1 

• • 

Türbe Eaki Hilali Ahme 
bınası No,10 Tel.l!tam: 2622 

• •• 

AKBABA 

Bugün pek ııefis çıktı ..• 

l(iındiı~ onlar? 
Muharriri: 

ıstanbul dördüncü icrıı memurluğundan. 
Muharrem Ra;it beyin borcundan do

layı mııhcuz bulunaıı ber\'eçbizir gayri 
mt"nkuleden: Maliye talısH şubesinin bu
lunduğu bina dokuzbin, m~a milştemil!t 
salhanenin me:f hissesi ikihin beşyOz, bir 
bap hane maa dUkk!n bin, bir bap dükknn 
yUr. lira cemıın umumu oniki bin altıyUz 
lira bedelle talibi uhdesinde olup yüzde 
beş ıammile ve onbeş gün miıdetle ilıalei 
kafhe müzayedesine \a;o: olunmuştur. 

Talip olanların kıymeti mubamminelerınin 
hisseye mU!ip yil%de on nispetinde pey 
akçclini mUııtashiben hiıuıt ve} a bilvekile 
21-11-29 tarihinde '<oat 1~14 de kadar 
İstanbul d!Srdtiııcü icra memurluğuna 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Fatihte Dülgerzade mahalleeinin büyük 
Karaman ve Arelan han cedit biıyük 

Karaman caddesinde \"e Çamnşırcı soka· 
ğ nda kııin 19-21·21 mllkerrer 26·23 atik 
25-27-22-24 cedit numaralı mahal t lımi· 
nen 187 ıtr~tn terbiinde arsa üzerine 
tam kn.Jr oııırak bina edihui olup 1ah· 
tındak1 dtlkk6n ve odalarla beş katur, 

Altmdakı uçbap dııkk8rıın ttnıinlerı çiçt>kli 
çini ustundc birer merdiYen başı ve 
birer oda ve birer halayı bayi olup Fatih 
mali) e tahsil \'e t ıılınkkuk ıubesi tahtı 
işgalindedir. Otel halen apartıman tıırzmda 
kullaınlmakta olop r.emin katı methaldir. 
Birinci katta bir daire mevcut olup 
burııda bir ı;i~ekli çinı ta,Iık uzerinde iç 
içe iki oda bir heli mevcuttur. ikinci 
katta bir çiçekli çini antere ve sofa Uze· 
rinde beş oda zemini çini mutbak Ye bir 
helayı havidir, CçtıncU ıcat ikinci katın 
ayn1dır, Dördüncll katta bir çini koridur 
üzerine iki oda zemini çiçeklik çini füe· 
rlnde ocak ve bir hela bir dolap vardır. 
Bu katta remini çimento divar kurkuluklu 
tara a nrdır. Me1.lcur bina tam kügir 
olup yeni elektink ve terkos tertibatını 
ha\·idir. İkinci ve fiçilncü katlarda iki 
ıahnişi vardır, merdivenler mozaeik m~· 
dıven ba§ları çiçekli çinidir. Hududu: bır 
tarafı ve arkuı Mustafa efendi ve saire 
furunu ve bahçesi n kısmen borçluya 
ait dükkln ve udde ile m"hduttur. 

Fatihle Dülğenade mahallesinin büyQk 
Karaman mahallesinde Nalbat aokağında 
29-23-25-27 eski ve 15-15-19·15-2-17.19 
numaralı ulhıne akar ve odalar ve iki 
bap dükkinı fAmil iki ~ap baoenin }anıa 
}ıiucnine gelıııce: lO.:>l arpn terbünde 
arsayı ba•i olup bundaıı .cadde tiurinde 
reni fApılan iki Ugir ey ve yazıbue 
245, bane)erio kıemeJJ altnıı gelen garaj 
67, eYVelce 14lhaı:ıa halen garaj 48, yeni 
bina ile eski bjna ve garaj aruındaki 
8\'lU 107, arkadl\kİ em binalar 230 Mfln 
terbıındedir. Arkadaki bin~lar eıki Te 
varım klgir olup üıt katta zemini 
çimento ırasa ve alt katta kırmızı 
çını teşlık üzerinde S 

Yusuf 

••••e••~••••••••••••••a••••ı i Döyçe Oryant Ban ı 
: Tarihi te'sisi 1322 1 • • ! Merkezi idare Berlin 1 
: Telefon Beyoğlu 247,248-934, 1 
: 985 ve İstanbul 2842 2843 • : Banka muamelatı • : ve kasalar ican • ••••••••••••••••••••••••••• 
heli kırmızı çini gusulbane bir kileri 
havıdir. Alt kat İ§bu katın ayuı olup 
gusulhane yoktur , 

Arkasında kırmm çini tarasa Tardır • 
Zemin katında ı:enıini triyeate menn.t 
\"e snır taşlı salhane abamıadaıı kalaa 
inıalı.ıtbnuede hi.r merdiven altı olup z.v• 
)ar mermerdir. Yine bu aksamdan paça. 
l.ane '~ zemini antre üet katta bir odayı 
havi kııım vardır, aslı garaj zemini triye
ste taşlı olup kısmen JD074)"İJc tatlıdır de
rununda bir yazıhane bir L-uyu Tardır çatı 
kısmen potrd kısmen ahşaptır. Yeni eT • 

lerdcn her birlude zemin katında çini 
birer koridor birer yemek odu birer 
~dil :zemini kırmızı 'ini altı nhnnç bit 
mutuah tist kaua bir koridor üzeriud• 

dört oda bir heli arlcasında zemini çiai 
tarua birinin alhnda balen ywhane o1an 
dilkln dijeripde bir tahniti vardır. Bura· 
da da elektrik ve ıcrkos vardır, Hud11du• 
Jı'atibte Dülgel'Ulde mahalle!inin ,a~ırcı 
ıokand atik 4 cedit 28 No. dtık!n 33 
ar§Ul uınini çini \'e kahve oce~nt ve c 
musandrayı havi .kiJgjr ve hududıJ (uru• 
bahç~si ve medyuna ait apartU»e.ıı •e c:J· 

dde ıle n:.abdut olup po~1ur. Mahalli uıe-o 
zkurda Karaman soknnda 15, 15 roüker • 

rer atik 12, 14 yeni numaralı maa dük&n 
164 &J"OUI ArN}"l b&Tİ olup bundan l 19 
arşını klrgir bjnJ blan.a bahç dir, Zeıııin• 
malta iki arma oda Nr va:ı:ıbaue ve J.ı.ıh
çede helayı huı dUkln 've lUloe antre \nı 
ve yine de üat katta hır gezinti roahalh 

ilterinde ilç oda bir bel! bir trara ~.rırdır 
merıfjyen lnsmra ZD07.ayik kısmen tJıhta • 
dır . ~ududı.ı : ıııedyıınun dükllııJarı YfJ 
ahere ait arS3 ve yol ile mabdııttur. Mı· 
liye tahsil §Ubesintn bulunduğu bina 
14861 mu mfiştemilAt ulhane 14968 atik 
4 cedit 23 nun:ıaralı dOkb 660 ye 12, 14 
cedit numaralı maa dilkkb hanc3692 lir• 
kıymeti mul:ammenelidir . Maliye tıtail 
ıubeainin bulunduğu bina 5000 lıraya 4 
atik 2.1 cedit numaralı dükln 330 maa 
mü§leıallAt ulhano 41BS ~diı l~ H ııu 
maralı m!l& dükln hane 616 lirava emııı 
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y ozgat Askerlik Şubesi Satınalma 

~ 1 -Yo'!"ddaki askeri kıt'aları~~?.Ji!~~~~ht!SiI~~~!!t~e~~~.: 
hrulcat ve Tenevırab kapalı zarf ve aleni aıünakaıe usuliyll •Ü•akasaya kunulmuştur. 

t 2 - Almacak cins ve mıktarı ile bedeli muhammeni ihale tarihi gün ve saatları ve ne miktar 
~·•inatı ıuuvakkata alınpcakı afada yazılıdır. Bunlardaa haflgi cins Erıakm kapalı ı:arf ve hangiıi

lin aleni mönakasa suretile icra edileceği dahi mezkür erzakın hizalarında göıtcrilmıştir. 
. 3 - Bedeli nuıhammenlcri beı bin hraya kadar olanl.r 23 - 10 - 1929 tarihinden itibaren yirmi 
ita •• bet bia hrayı tecavüz. edenler ise 23 • 10 - 1929 tarihinden itibaren otuz gün müddetle 
llt&;a! ---.ıın111n~,-,a lconulmufttK. 

4 - Muaaal asaya i~tirak etmek isteyenler, şartname sureti musaddakaluını görmek ve tetkik 
~ tizre 2a - 10 - 1929 tarihinden 21. 11 - 1929 tilrihin~ kadar (tatil gOnleri hariç) her gün sabah 
9 ~ aictam 16 ya kadar bizut veya bilvasıta Yozgat askerlik şubesi sabi\ alma komis'yonuna 
lnlb-tcaıat etmeleri ve % 7 ,50 teminatı muvakkata açelerini ihzar eylemeleri lamdır. 

5 - Kapalı zarf usulile münakasaya İ§tirak edeceklerin itaya mecbur oldukları teklifnamelerin 
1'-'eti imli ~e tarzı tcvdi'ini öğrenmek üzere bizzat komisjona, taşrada bulunaaların da ( komisyon
'-• _.ı.ee.atları mümkün olamadığı taUirde) her hangi bir askeri satın alma komisyonlarına 
Ve Yahut mahalli Mal memurluklarına müre.caatları halinde kanuni mal-Omab edinmiş olurlar. 
• 6 - Tatiplerin tll8bbüdiinii ifa edccegioi mübeyyin mahalli ticaret odalarından musaddak ve5ika 
ıbraz eylemeliri mecburidir. 

7 - Bu dairede keyfiyet ilaa olunur 

Ahn.cak Cinsi Ne suretle müna· 
lllrlctarın kasaya konulduğu 
k:ilo 

150 000 
60o 000 
54 000 
6 000 

\\ ~ 
ı 900 
& 700 
8 000 
2 300 
2 soo 
2 soo 
1 2'° 
2 şOO 
ı 800 
6 000 

80 000 
sa 000 
6 200 

Ekmek 
Odun 
S.tır eti 
Sade yağı 
Arpa 
Sabun 
Gaz 
Patateı 

Üzüm 
Sogan 
Merciınek 
Nohut 
Fasulya 
Şeker 
Tuz 
Ot 
Samaa 
Pirinç 

Kapalı ı:arfla 

• • 
• • 

" 
• " Aleni ınünakas 

" • 
• • 
• " 
" " 
• • 
• • 
• • 
• " 
" " 
" • 
" • 
" " 

Bedeli 
muhammeni 

Lira K. 
45000 00 
15000 00 
16200 00 
10800 00 
9945 00 
2233 00 
2871 ()() 

640 00 
687 50 
200 00 
750 00 
250 00 
562 50 

10 80 
7 20 

43 00 
18 55 
27 90 

Teminatı Rluvak-
kote mıktan 
Lira K. 
3375 00 
1125 00 
1215 00 
810 00 
764 00 
168 00 
216 00 

48 00 
52 00 
15 00 
57 00 
23 ()() 
43 00 
81 00 
S4 00 

360 ()() 
139 00 
210 00 

Tarihi 
ihale 

GünU 

21-11-929 perşembe 
• .. • 
" • • 
" • • .. " .. 

11-11-929 pazartesi 

• • n 

• " • .. .. • 
" • " 
• • " 
• • • 
• • • 
• " • 
" • • 
• • • 
• • • 
• " " 

Saat 

10 
11 
14 
14,30 
ıs 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
ıs 

15 
15 
ıs 

15 
:---_--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--~---::--~~~·~--~~~~~~~ 

1 tep ve nıüesec e nıtldii:ı~ın 
nazarı dikkati ne 

23 KURUŞA SOB.A. BORULARI 
... Muhtelif şekilde soba ve ımalze111esi ucuz fiatla satılmaktadır. 
ltkeei Ehllisuııt caddesinde tcncl.e \ e sa fabriknsı . .M di.irıı: Ahmf' t Q .. nıan 
~ . 

lstanbul ithalat gümı·ü-
ğü müdürlüğünden 

Marka Kilo 
62 Sandık E. C. E. 1802 Şayak takke 

(Tran::sit) 
Balada muharrer bir kalem eşya 2 • 11 ·• 929 tarihinden ıtibaren 
~1 ithalit gümrüY..ü satıı ambarında bilmüıayede satılacaA-ı ilan 
l:ı\11ııı.. 5 

~· ~~~~~~~~~~~---B~-e)_O_ğ·h--ı~B~ir-iı-ıc~i~S~u-H_ı_H_u_k-uk~~-la-~-. 

~' kema.iadeıı: Müddei Talat he· 
elemenk Bahri Sefıt yin Beyoğlunda Kara Jik ıokağmda 

Bank.ası 5 ı.umnraeında. mukim İ:zpiro ve Ma· 
dam Ol~a Cuma aleyhlerine ikame 

Merkezi• eylediği üç yliı liranın tabıili davası 
llzerine il6.nen vuku bulan tebligata 
rağmea nıüddeialeyhimanın ndemi 

Amsterdam icab.,tleri dolayisile Haklarıada gıya· 
ben muhakeme icrasına karar veril-

d 
.Galatada Karaköy hanı mii ve mUddei \•ekili zabt davasırn te 

tİl'ei mahsusa telefon Bey- krar ve bir kıt'a Noter senedi ibraz re 
'i'l11 • gıvap kararını ilinen t.ebli~ini .talep 

.a711-S Merkez posta- ev1emiıı olmakla olveçhıle yırnıı güa 
ncıi 't . h J :r 
ttı l tiaalinde Allalcmcı ·~ müddetle ilinea aebligat icrasına ka· 

efon lstanbul 569 hernevı rar ·veri leı ek emri muhakeme 
bt..Ica muamelatı ve emniyet 6·11·929 tarihine nıüsadif çarşaııb.ı 

gllnti saat 14 de talik kılınmış olma· 
..._ kasaları icar) dd 
--~~~--------- kla olveçlıile mti eialeyhimanın iti· """!!'.!---------~--:="!"' raz etnıez ve yevmU muhakem rie 

lhtira ilanı 
tıuı:~:liı de .. ·r istihialine mahsuı 
t&tib kkıada iatiheal o!un n22-4929 
hl.l d ve 759 numerolu ıhtjra bert'tl 
'h•te efd •evkii file konmak Uzre 
ti'deıı ef!Uferağ ve icar edilece
'll.1~ talıp olanların Galata Çinili 
ll.aher F ha~ında ikinci katta mukim 
~ ernye müracaatları iliP olu· 

l ~bul 8 i · · d . . d B" .~f . ncu ıcra aıresın en: ır 
sın teq:ıiııi iıtifası z.ıuuıada 
tll~l ve

1 
iunıbtu mukarrer Reno 

~ l ~ motör nıımaralı bir 
~ tltustaıııel otomobil elvevm ına· 
der6-i h~Ulu u.ı, l\darda bülbül 
\re k~:Fe1A1~tin ~fendi. garajı11de 
~ 1~ aynı deyın ıçın furuhtu 
ib•tet karyola, yatak ,.e aairedeo 
l,~ ~ e,yası dahi UıkUdarda At· 
Ye 't~~ı.ada Şile oteliae ıenei bali· 
tlirıu tnıs.oinin 2 iııcı Cumartesi 
0!unac!!at oada bHmüz~yeke furuht 
"e ••atı ~lodan talip olanların yevm 
d~ h ınezktlrda malıallı mllzayede· 
ıttlltac::ı ._?~lundurulacak memura 

uecı illQ olunur. 

hazır hulunmazlu i!!e vakıay1 kabul 
ye ikrar etmi~ addolunıııak tebliğ 
makkınına kaim olı:nak uzeıe ilin 
olunur. 

B e} oğlu birinci .~ulh. huku~ mah· 
kemeıinden: Muddeı Talit IJ•Y•• 

Beyoülunda Karalık. eokağında 5 nu
marı~ında ınukinı l~piro. ve Madam 
Olga Cuma ale) hlerın~ . ıkame e~le· 
diği ikiyliz liranın tahsılı d~vası uze. 
rine ilanen vuku b.u!an teblıgata. ~ağ· 
men ınuddei11Ieyhıınımın ademı ıoa· 
beueri dola) isi le haklarında gıy~ben 
muhakeme icrasıua muhakeme ıcra· 
ıına karar :verihriş ve mt~ddei, vekili 
zaht da, as m tekrar ve bır kıta No· 
ner senedi ibraz ve gıyap ~ararının 
iliııen tebliğini talep eylemış olmak.-
14 olveçh)e yiımi gün aıtiddc~e ili· 
nen tebJıgat icraıı;ına karar verılerek 
emri muhakeme 6. 11 . 929 tarihine 
aıuıadif çar§anba glınü ıaat 14 da 
talik .kılıamı§ olmakla olveçhiie müd
deialeyhiırıanın itiraz otwez ve yevm 
muhakemede .hazır buhuımazlar ite 
vakıavı kF. .ıl ve ikrar eylemış addo· 
lunarak t liğ makamına kaim ol
mak uzere ı aJt olunur. 

Türk spor 
Beşinci numarası bu iÜD çok 

kıymetli münderecat ve cazip re· 
!1İmlt•rle çıkmıştır. Bu nüshada 
Büyüle Gazinin Tthıf gençliğine 
lutabı, fzmi.r aıpor aleminde büyük 
dedi kodulua ıeb p olan Altay
Aitınordu hadisesinin tafsilatı Sa-. ' 
dullah Ihsmı beyin " Kulüpler na· 
sıl ısla bedilmeli?,, unvanlı mAka
lesi, Alman ve Japon atletlerinin 
yaptıkları nıilsabakalarm netayici, 
mekteplerde spor, ifeçen haftaki 
pıüsabakaların ve Galatasaray kon
gresinin yevmi gazetelerde inti~r 
etrneycn bf silAtı, Türk gibi kJ.ıv. 
vetli,ve meşhur Türk pehliYanları
nın bayatı, Avrupa ve memleket 
spor haberleri, güzel bir aYcı hi
kayesi, roınııl'l, cazip reaimlcr ve 
saire ... 

~·almz sporculara değil. bütii.n 
karılerımize taı.fiJ e ederiz. 

S ~ltİn lAhnkıet sulh icrnsındaıa: Is
. aıı ıu C\ !lf ruUdüriy .ti ile Dtır· 

rıye haıııuı ve Halil Ah b . 
. hd , eyJn şn· 

yı~n. u ~ı tasarruflarında bulun 
ızaleı iUyuı.ı zımnında b'J up 

t) k ı mı zı;.,edr. 
sa ı ması~a arar verileon Sultan ı Ah· 
mette KııçUk Ayaso'vada , 1 h 

k d rVı. r. e nıet 
Pil !l } O U§lln ft tık '".'":.' <'ed·t 32. 2 J 
u ır oralı akeap ve iki kattan ib t 

1 d 
. . aıe 

\e ıı tı o a ık1 aptesane ve hah . 
çeyı 

ve kuru>µ ve elektrik tesiıatın ınuh· 
te\ i bir bap hane ile tahtı ndıı iki 
bap dükkam m•ıştemiJ ve ittisalinde 
mlinbedim bir hane ar" ~ının inde)'. 
muzayede bedeli haddi l!yıkıuı hul
madığındnn on beş gun m !ddt>tJe 
temdidine ve yemden mU?a} edeye 
vaz~ııa karar verilmiş ve 20 T e~rin· 
aı.ı 929 Çar§Amha gunu saat on 
beşte ihaJei kat'iyesi icra kılınaca· 
ğtpdan talip olanların kıymeti mu· 
hamminesi oları "2500,, liranın yua. 
de onu nispetinde pey akçesini ala· 
rak yevın ve aaatı mezktlrda Sultan 
Ahmet sulh icra dair~sine müracaat
ları illln olunur. 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

Bedri Hakki 
Kadıköy • Albyolat.ıı 

•••••••••e 

1. p ·~ 

MC"rk :ı: Acenta ı: Gaı ta Kopruba· 
flnda BeJôf!lu 2362 
Şube ..\canwı: Mcs'adet han• aıltınd 

Istanbul 274() 
f • 

Antalya postası 
(Konya) Vapuru 3 teşrini 

sani pazar 1 O da Galata 
rıhtımından h relretle lzmir, 
Klillük, Bodrum, Rados, F ct
hiye, Finike, Antal} aya gide· 
cek ve dönüşte mezkur iske-

lelerle birlikte Andifli Kalkan 
' Dalyan, Marmaris Sakız Çana 

kkale Geliboluya uğrayar k 
gelecektir. 

İzmir Sürat Postası 
(GÜLCEMAL) vapuru 1 teş· 

rinisani Cuma 14,30da Galata 
htımından hareketle Cumar
teıı snbabı lzıuire gider.ek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden ha· 
reketle pazartesi sabahı gele
cektir. 

Vapurda Mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Trabzon ikinci postası 
(ANKARAJ vapuru 31 T <.!ş

rinievvel Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gid
ecek ve Of, Trabzon, Polatba 
ne, Gireson,Ordu Fatsa, Sam 
sun, Sinop, f neboluya uğraya
rak gelecektir. 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) 'apuru 2 teşr· 

ni ani Cumartesi 17 de İdar 
rıl t ı ıdan hareket1eGelibolu 
Lapseki ç.. akkale İmroz Boz· 
caadayn gıd cekve Çanakkale 
Lapseki Gelibolu a uğrayarak 
gelecektir. 

Beyotlunda Galatasaray lca
rşıaında anadol lokantasında mü-
stecir iken elyevm Yunananistan
da olduğu ve Yunanislandaki 
ikaııncgl.hmm aerede olduu bi
linmeyen Toma efendi ye : 

f ştanbul 2 inci icra dairesin
den: 

Kadı köyünde mukime Sıdı
ka Rayet hammm 26 temmuz 
929 tarihli bir k t' a senedi a i 
mucibince matlubu bulunan üç 
bin liranın yüzde beş faizle ma
an tah ilini talep eylemiş olma
sına mebni tanzım kılınan ve bo
rcun tesviyesine mütedair olan 
ödeme emri ikametgibınızın meç-
huliyeti hasebile tebliğ edileme
diğinden iki ay müddetle ilanen 
tehliA-ine karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren niha
yet jki ay arfında talebe karşı 
bir itirazınız var ise tahriren ve
ya şifahen derm"'yan eylemeniz 
ve müddeti mezkurenin hitamın
dan itibaren sekiz gün zarfında 
dahi işbu borcu• edası veyıthut 
borc.u edaya lcifi menkul ve 
gayn menkul emvalinizi irae eyle
meniz aksi taktirde gıyabımzda 
mü~mr.latı icraiyeyt" devam edile
ceğı malumunuz olmak ve adi 
ödeme emrinin tebliği makamına 
kaim bulunmak üzere ilanen teb· 
liği keyfiyet olunur. 

Avukat Beyler; 
HAAIİT MATBAASI na 

icra Kanununun tatoikatıns 
mahsus evrakı matbua için 
müracaat buyurunuz, 

- -- -·--

CVCK 
pi angosu 

VEDiNCi ERTIP 
4 Oncü ke:;ide 11 Teşrini sanldedlr. 

.. v H K iKRAMiVE: 
45 O LiRADIR 

A 

20.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOliralık ikramiyeler ve 
10.000 liralık mükafat 

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

40,000 lira isabet eden "58960" numaralı bilet latanbul, ECirae, 
Cebelibereket, Geb:r.ede sahlmıtbr. 

20,000 ı.ra isabet eden "16597,, numaralı bilet lltanbul, Bu11ada 
satılmıştır • 

15,000 lira isabet eden "30494" numaralı bilet lltanbul, Shaop 
fz.nlr, Balıkesir, Samsunda satılmııtır. 

12,000 lira isabet eden "19935" numaralı bılet Bergama, lataabul, 
Çıldır, Kaş da &ablmışbr. 

10,000 lira i1&bet eden "4438,, numaralı bilet 1.tubul, S.mau•• 
da 1ablmışbr. 

Gümıükler umum miidürlüğünden: 

7 ' 

1 - Memurini muhafaza için yaptırılacak elbiHleria yevmi aG· 
nakaaası olan 22 - T.Evvel - 929 tarihinde müraout ect.n taltpler 
şartnamede muayyen evsaf dahilinde tekliflerini ıert etmedilden lçia 
münakasa on gün müddetle tehir edilmiştir. 

2 - Taliplerin yevmi münakasa olarak tayin edile11 '.J T.&.I 
929 iarihine müsadif cumarteıi günü saat ikide latanbul gOıarilk bat 
müdürlüğü binasında gümrükler umum mOdürlütü mubaJIU lmrle. 
yonuna müracaatları. 

Beyoğlu mal müdürlüğünden: 
Smtı Mahallesi ıokağı numaraaı cıcsı bymetl 
meşhuru mulwnmGMll 

Şişli Feriköy Feri köy ikinci K. HacıMansur 41 apartuman 15000 
329 senesinde inşa edilmiş olan bu apartımanı• bodram ltabnda 
iltı komürliik 6 odunluk 1 çamaşırhane 1 banyo hamam 1 oda l 
hela vardır. 

Birinci katta 4 oda bir 
ikinci • 4 " 1 
Üçüncll ,. 4 .. 1 
Dördüncü .. 4 " 1 
Beşinci ., 4 ,. 1 
Altıncı 4 1 

" " 

mutbah bir beli 

" 

" 
" .. 

1 .. 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " üıtil açık d:ı::çada 

depoau ve tulumba vardır. 
Balada evsaf ve müştemilatı ve muhammen kıymeti mahaner 

apartıman 12 T.eşrinievvel 929 tarihinden itibsren 20 pa müddetle 
ve kapalı zarf usulile ve bedeli ihale bir senede iki taksitte alınmak 
üzere müzayedeye vaı edilmiştir talipler bedeli muhnmmeaİD yiilde 

yedi buçuğu nisbetinde tem:natt muvaldcate Teya banka kefalet..ameıl 
itasına ve müzayede kaime!ile ~artname mevadını kabule mecbur
dur. Taliplerin müzayede münakase ve ihaiat kanununun 10 acu ıud
desi mucibince teklifnamelerini bir zarf derununa koyarak ve bu 
zarfı teminatı ınuvJkkata makbuzile birlikte diğer bir zarf derununa 
vaz ederek ve zarfın üzerine (Feri köyOnde 41 numaralı •P•!11.mana 
aittir.) ibaresini yazarak müzayedenin son günü olan 31 Teşnnıevvel 
929 tarihine müsadif Perşenbe günü aaat 14 de kadar Beyotl~ mal 
müdürlüğünde müteşekkil satıı komisyonuna makbuz mukalıılbade 
tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Orınan ve erazi müdürliğindenı 
Anadoluhiaarında Tuğla Fabrikası bivarında vaki tahmiaen ... 

kiz dönüm tarlanın üç .ene müddetle ican (23-11-929) cumart•İ 
günü uat on beşe kadar Müzayedeye konulmuıtur. 

Talıp elanların latanbul ETkaf müdiriyetinde Orman ve arazi ida• 
r~.sine müracaat etmeleri. 

Orman ve erazi müdürlüğünden: 
Oaküdarda Tunus bağındaki caddenin tarafeynindeki ubrtıtandaD 

yola ifrag edilmekte olan mahalde bulucan doksan adet servi •ta· 
cı aablacaktır. Mllzayedesi teşrinisaninin on altıncı cumartesi gü.nil 
saat on beıe kadardır. Talip olanların fstanbul Evkaf Müdüriyetın· 
de orman ve arazi idaresine müracaat etmeleri. 

Orman ve erazi müdürlüğünden: 
Pa,abahçeainde Tepe köyUnde vaki bir ~uçuk. ?önü~ bahçe 

üç sene müddetle icara verilecektir. Müzayedeaı teannısanınm alhncı 
çarşamba im a t on beşe kadardır. Talip olanların 1ıtanbul 

, k f M ınde 0 m n ve ar z idaresine ır. r caat etmeleri. 

.. . 



Perşembe 1 K D A M, Tt>şrinievvel 31, 192~ 

Norvcçyanın 
lJaş mahsulü 

halis Morina balığı 
alemşumul marka HASAN BALIK VAG 

Gayet taze olarak g•lml•tlr. 100 kuru•• kiloluk ••••••rd• Ha•an Ecza d•Po•u toptancllara büyük tenallat 

Askeri müna
kasa illnları: 

•••••••••••••••••••••••••• 
Fıııdıklıda A1. ~f. vekaleti satınalma J 

komisyonundan · J .................. ~~ ...................... ~_. ....................... . 

K ıtaat ihtiyacı içia 20000 kilo pirinç paıarlık 1Uretile mubayaa edilecektir. lbaletı 
2-10.929 cuma:rteei gOnil taat on bqte icra edilecektir Taliplerin prtnameıini 

görmek ve ittink etmek Üzre komisyonumuza gelmeleri i1ln elunur. K ıtut ihtiy11e1 için 342.562 ve 11 ~758 lı.ilo arpa pazarlık euretile mubayaa edile. 
celUir. lbalai 6 Tqriniani 929 Çarpmha günü ııut onbqte icra edilecektir. 

T•iplerpa prtnametİJÜ komieyonumuada görmeleri ve tartaamede yqlı olan tekildeki 
teaunatlerile komisyonumuzda hazır bulunmalan ilin olunur. 
il" ıtaat ihtiyacı için 570627 ve 186750 kilo arpa puarlık ıuretile mubayaa edil~cektir 
~ llialeei 4-11-929 pnartesi gftnil saat oa dörtte icra edilecektir. Taliplerin prtna. 
meaiai komiayonumuzda ~ormeleri ve §&rtnamede yazılı olan tekildeki teminatJarile 
komieyanwnuzda buır bulunmaları ilin olunur. 
K •tut ibıiyacı içia S kalem yaş seb7.e pamrlık ıuretıle mubayaa edilecektir. Iha. 

leli 31-10.9'l9 perwenbe gftnu mt 10 da icra edilecektir. Taliplerin şartnaqıeaini 
koaıiay•u•ında görmelım ve prtnanıede yazalı cUan tekildeki teminatlarile komia • 
yoawnllolda ham bQ}unmalan ilAn oı.nur. 

K ıtut ihtiyae&. içia 49000 kilo arpa pazarlık earetile muba,_. edilecektir. lhaleıri 
3-ll-929 JIUU llntl -t 14 te icra edilecektir. Taliplerin numunelerile birlikte 

koaaiayonumuzda Mm- holmunaları ilin olunur. 

K ılUt ibtiyacı iti• 50000 kilo arpa paıarlık 111retile mubayaa edilecektir • ihaleli 
3-11-929 pazar gönil Mat OD beşte icra edilecektir. Taliplerin prtname.uıi komi&

yonwnmda gormeleri ve .. rtıwııaede yazıli olan şekildeki temiDatlarile konıiayonumu. 
acfa Jauır buluamalan ilin ohmar • 

K-' ihtı)&et için 1~ kilo Nohut pazarlık ıuretiyle milbayaa edileeektir. İhalesi 
'1•11-929 Parpmbe günü la&& onbeften ıtibaren icn edilecektir. Taliplerin prtna· 

..w ı1rmek ve iftirak etmek üzere vakti milayyende komieyonuzda burr buulma
lan iJla olunur. 

K ,tut ilatiyaeı '9iıı 12000 kilo Nohut ~lak auretile mubayaa edilecektir. ihalesi 
a. 11·9'ı9 pazar günü eaat ~n beıt~ ıtibuen icra edilecektir. Taliplerin prtname

aiai töımek Ye iftirak etmek uzre vakti muayyeııde komisyonumuzda har.ır buluDJD& • 

len illa obuıur. 

········································~················· t ... :!.:~:~ı~;::;k.~=~=~:.~~~:~~ ... l 
~ Kilo l.eytin yn • 200 Kılo Sa~n 
400 • Pirinç 100 • lr"!ık 

13JO • Bul ur .200 • Üıum 
500 • No~ut 1500 • Barbunya F.aıu'ya11 

8alldr yuı1ı 1ekinblnı erzak pazarlıkla alınacaktır i&a) a talip olanJarıa temi
uslariyle benber yevm ihale olaa 4 . 11 . 929 paıarlesi günü saat l ie kollliayo. .. ....,........ 
M eleu& llltluılDeal veçhile üç buçuk ton döküm koku pazarlı1ıla mubayaa ediel. 

cektir. İtaya talip olanlann teminatlarile beraber yevmi ihale o!ao 4-11-929 pazar. 
tai ıünil IMl 14 te li.:omiayona müracaatları. 

M üıa.J9de ile .atıJaeaAı akdemce illa olunan cem'an 5900 adede balit bot Çd-1 
iç8 ~Uıayede lflnilade talipler tarafından tel.lif olunan fıat muvafık görülmedi· 

pndeo ihaleei 4-ll-m puarteai günün~ temdit 'e talik kılınmıştır. Müzayedeye itti· 
alı. edeceklerin yevmi mezkılrda saat 14 de teminat'arile komiıyona müracaatl&rı. 

M eveuı prtnameleri veçhile 188.5 to'O dölı.iım koku ve 137,5 ton gaz koku mub&· 
yaaaı kapalı IUfla ve ayn ayrı miliaaU.I& konulmuştur. ihaleleri 21·11·929 pe~ 

eeııbe günü t~ .... 14 te icra kıluıacakbr. itaya talip olanların teminatJarını hav~ 
ayn ayrı teklif melı.tuplarmı mezkG.r -glbade ibalO aatınden evvel kom11yona tevdı 
., ... &er;. 

M erkezde bir biıwııa tevaii inpaı kapalı rarf1a ve 18-11-929 pa411eai güaü aaat 
14 te ihalesi icra kilıDJDak. üzre müııakuaya lı.onulm'lflur. Bu baptaki prtııame 

ve r-.i görmek iateyealeriıı her gfln komiayonumua •Oı'acaatJan ve mllııakuaya 
Iİfmek iateyenleriıı teminatluuıı bari teklif namelerini 1"IDi mallGrda Aalı.arada mer
k• aatm alma komiı)onuıuı tevdi eylemeleri. 

E vvelce illn olunan 22 kalem maden yallan ile 1050 adet tabuı demiri ve 34600 
kile> hemin yeniden kapalı r.arfla mbakuaya kODulmqtur. İbaleai 18 • 11 . 9;l9 

puarteei günü aut 14 de yapılacaktır. Bu bapta malt\mal almU ilteyenHrio laer &tln 
loauayonumuıa muracaatları ve milnakuaya iftiralt etmek iateyenlerin teminatlarını 
ha'll teltlilrıameleriui yevm meskG.rda ibale fUtıaduı evvel Anlı.arada merlı.• lltUı 
alma ILomiayoDuıaa tevdi eylemeleri-

f-la.ml"t .Nl.a"tbaası 
Neşriyatı Kunt 

Ruhlar, • • • • • • • • • Abdülhak Hamit Bey 30 
F uhşü atik, 1 inci kısım. • • Ahmet Rasim • 50 
Euhşü atik, 2 inci kıaı•. • • • • • • 50 
Hamamcı Oıfet, • • • • • .. • • 2S 
Kitabei gam, • • • • • • .. • • 65 
iki güzel günahkir, • • • • • • • • SO 
iki günahıız sevda, • • • • • • • • 35 
Gülüp atladıklanm, • • • • • ,. • • SO 
Muharrir bu yal • • • • • • ,. • • 100 
Falaka. • • • • • • • • • ,. • • 50 
Bahri satıılar, • • • • • • A. Haydar • 50 
Vesikalı itibar, • • • • • • • • 50 
Tahlis ve muaveneti bahriye, • • ,, • 50 
Hukuki ve ıiyaai tetebbüler, • • A. Sallhattin • 40 
Büytık yarın, • • . • • • • Celil Esat • 40 
Damga kanunu, Franıızca • • C. Sechiovo • 100 
Hakimiyet ve hürriyet, • • • Ethem • 85 
Hukuku esuiye, • • • • , • • 80 
Tarih dersi, • • • • • • • Fazıl Ahmet • 20 
Seytan diyor kil • , • . • • ,, • • 100 
80rçlar kanunu şerhi, 1 inci ci)t Hacı Adil • 350 
Borçlar kanunu şerhi, 2 inci cilt • • • 350 
Borçlar kanunu şerhi, 1-12 cüzden 50 beheri " • • 
Yeni ıuh, • • • • • • • • Haıan Cemil • 
Jupiter, • • • • • • • • • • • 
Napoleon Bonapart, • • • • • • • • 
Resimli tahrir vazifeleri, • • • Harun R-•şit • 
Mukayeseli durubuemaal Türkçe 1 

.. Franıızca zzet Hamit 
Büyüyen ay, • • • • • • • 
Anadolu inkılabı, • • • • • 
Gümrük tarifesi kanuau, 
Gümrük tarifesi kanunu, ilaveli • 
Ahdi tarifeler, 2 iacibaaıht • • 
Gençlere hitap, • • • • • • 
Gümrük kanunu terbi, • • • • 

Kenan Hl&lit 
M. Arif 
Mustafa Nuri 

• • 
• • 

M. Sait 
Nazmi Nuri ve 
A. Raif Beyler 

Tarihçei Tabaat, • • • • Oıman Fevzi 
Damla Damla, 2 inci basıhşı • • Ruşen E§ref 
Sodom ve Gomore, • • • Yakup Kadri 
Errenekon, 1 inci kitap • • • • • • 
Ersenekon, 2 inci kitap Basılıyor • • ,, 

~ :: ... 

" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 
• 
• 
• 

Erenköy Asma fidaulıları 
müdiriyetinden: 

Göztepe fidanlığımızda ya~brılacalc olan tamirat kapalı zarf uau
llie münakasaya konulmuştur. Taliplerin keıif ve ıartnamesini rörmek 
için hergün münakasaya iştirak için de ihale günü olan 6-Teırinisani 
929 çarşamba günü saat 1 S te defter~arlık binaıında müeuesab zira· 
iye mübayaat komisyonuna gelmelen. 

f ö6~;~~"ıik~i·::i~··;;;.;ı;~·· k~:;:.~;::;~;;.:;;·ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 - Eakifehirdeki kıtaatın ihticı olan Uu.nwı .fiatı pli görilldqündea kanaau 
mahıueuna tevfikan bir ay r.arfında ı:-arlıkla ıtaaana karar verilmiftir. 

2 - Talip olanların prtnameeini gtsrme.~ içba cumadaa gayri berdn teminat 
eneliyelerile münakasaya i§tink eylem~k uzere yevmi ihale elan 7-11-29 Çaqamba 
glınii uat 10 da komıeyonumuza gelmelera. 

1-ükifehirdeki Hava kıttaatı ihtiyacı olan Ekmejin fiatı pli görflldülilndeıı ka· 
nunu ihalenin 18 nci maddeıinin 7 nci fıkruı mucibince 1~10.29 dan Üihareıı bir 
ay rarfında pi.ulıkla intacıua karar verilmiftir . 

2 - Talip olanların prtnameeini göraıek Oııere cumadan mada laergfln ..e teminatı 
evveliyelerile münakuaya iftirak itmek u.ere 7-11·29 Çarpmba gilDil aaat 14 de ko
miayonumuzda hazır buJunmalorı. 

~·······························~~······················ t .. ~.~~~:. ~~~~~ ~~?:':l~ ~?:?.~!.~~~~.~:' .. J 
A ık.eri mektepler i~in 30000 kilo Nohudun milnakuumdaki fiatıa pli görUlme

einden Pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 31 • 10 • 929 pel1embe Kilnil taat 15 
de Harbiye mektebindeki mahalli mabepıında icra kılmacektır. Taliplerin prtaame 
ve ciaı ve ceeamet namuoeai için mahalli aıeskG.rdaki Komiayona murac:aatları. ve if
tirak içinde Pazarlık mahallinde hazır bulaıuılmaa ilm olunur. 

A ıkeri Mektepler hayvanatı için (450000) kilo Arpa kapalı arf' auretile lalın alı. 
nacaktır. ihalesi 23-11-929 cumartesi günii Mat 14 te Harbiye mektebindeki mfl. 

nakua mahallinde icn kılınacaktır • Taliplerin tutaameai içia mahalli meako.rdaki 
Komiıyoaa müracaatları ve ittirak için de f&l'lDameai veçhile buırlayacaklan teklif 
mektuplarmı i1mal>er mukabilinde mesktr mahal KOIDİ9JOG ri7uetiu veıme&.ri ilin 

1MalılUlô.t müdüriyetin 
Meskan ve mesken arsalannda

ki mahlul hisse}1İ hissedarlar ol· 
dığı takdirde. · 

Bütçe kanunundaki maddeye 
tevfikan 

1 

1 hissei mahlfile nısıf ve nısıf
tan fazla olursa kıymetinden 2 
2 Nısıftan az olursa 1-6 radde
sine kadar 30 
3 deha az olursa 50 

2 Geçen zamana ait bedeli ica 
aranılmaz 
3V ergi ve mesarifi saire verilme 
Kanunun müddeti mayıs nihaye
tine kadardır hemen müracaatla 
nıuamelelerini intaç etrl.rm.eleri 
alakadarana tausiye olunur. 

..... >++++++ ........ :.. ... 
Satılık Fanııe Maklnası 

lngiliz fabrilcaaı mamulibnclan az m&atamel bir faile makinuı 
satılıktır. Talip olanlann atideki adrese müracaat etmeleri • 

~11H12~~• Tdıim Zanbak 10kak 3 No .. Baae 94941MIM94., 

Balıkesir encümenı 
daimisindem 

Pamukçu köyünde bedeli muhammini cem'an (18000) lira oı.
idarei huausiyeye ait maa miiftemilit fabrika ve cıv.-ında tahmi
nen yetmiş altı dönüm arazi ve dut bahçeleri ve fabrika etrafmdo 
bulunan dülclcinın; oda, ahır ve matazaları ve nergiz huduclmıcla ı-t 
kırlı değirmeni hali hazırıyle ve bedeli ihalesi biriaci tabiti peşr 
ve mütebakisi üç senede ve üç taksitte verilmek üzereki cem'an döo
taksitte verilmek şartile ve 17 Tqrinisaai 929 tarihine mtlsadlf Pasa 
günü saat onbeete kapalı zarf uaulile ihale edilmek üzere yirmi gü-1 
müddele müzayedeye verilmittir. Talip olanların dipozito makbuzt 
veya mektubunu miistaıhiben yevmi mezkdrde encümeni viliyete pJ.. 
meleri ve daha fazla ıeraitini 6trenmek isteyenlerin muhuebei hu 
sm eı(üdüriyetine müracaatlan ilin olunur. 

Türkiye iş bankasından. 
Ankarada İllf& edilen merkez binamızın telefon, elektrik, uanaöt 

hizmetlerinde çahımak üzre bir mütebusıaa lüzu• oldupndan talip 
lerinin Galatada voyvoda caddeliade Bozkurt hanında miiJavir iDİ" 
marı müıyü Moaceriye mGracaatlan ilin olunur. 

Devlet demir yollan ve limanları 
umumi idaresinden: 

Ankara ile Eakiıehir kaımı üzerinde bulunan çubukabat ve yef'A 
dopn iataayonlannm 1·11·929 tarilailld• itfoaren yolcu ve ~ 
naldiyabna ldifat edileceii malaterem Mika ilin olunur. 

----------------------------.,-----------~--~------
Posta ve telgraf levr.: 

olwav. 

3Xl odel Ula • • • zım madaııa.a den: 
130 • Kadraa 20-10-929 Taribiacle miiDabıai aleni)r•i icra 2300 adtt 
78 • Direk fabrika tahtası i~in talipler tarafından Yerilen son 1 haddi 11ylk 
8 • Sövelik r --·~ 

12 • Kapuluk çam tahtaa görülmemif -oldupndan ~~0.929 pazartesi fÜDÜ ... ~4 te müıaakr 
40 paket B.&daciilik uya devam ol1111m•k üzere bar hafta teaadit eclilditi illi olmmr • 

100 adet Kalembq Lata 1
•) ~ : : =~ir • Orman ve erazi müdirliğinden: 

1: ...:mk =..:~ Beykoz bn•D• tabi Yada çayırı kaqı11nda vaki lie1lik .. ar. 
ı . ...-ılik clra nam çlftltin vakfa ait biuei f&ytumdan takriben (200) dönilf 
ı • Penubk pyan (5000) dönüm çalılık ile tatlık arazi kapalı zarf UIUlile * 
1 • t.kelelik talacakbr· Müzaydedeai teıriniaaninia yirminci çaqamba pal .-a 

100 çuval Çimento kaclard Tal ,__... __ .. -·' 
50 kantar Kireç OD beıe ır. ip olanlann praitini anlamak üzere gguDW 

Jfalı0& otlu liwiııiıı yukarıda e1aa ., •ılulm ,..ı. 16 uı.. tamirat ..ı...e. EVlcaf müdllriyetinde Orman ve uul lclare8lne müracaat eyleıaeİeıı 
aiaiıı müaakuaaıaa talip zuhur etmedi&iadeıı puarlakl& lllıD ahMMktar. Puarlıtı ri ilb olunur. 
2-11-929 cumarteai gtlnil Mat 14,SO da Harbiye Jılektebincleki k~ icra kılına. 1

•
11111 

.. ••-••·-·--....;~---...i~-..----~-~~-~~~ 
cıektar. TalW.leıiD pwrhk attaı Kmaiayua ..ı&trda bam lNluamLen illa oıuur. 1 Met'ul mGclir : üat Mahmut 


