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Ankara postası 
.. Diin Akşam "Ankara postası"nı 

~ormek üzre melek ıinemuına ırit
tim. Saat henüz dokuz buçuk oldu
ğu halde, ıinemanın bulunduğu ıo
kağa ırirdiğim zaman, elektrikli ve 
renk renk afişli kapının önünden 
bazı kadın ve erkeklerin ıreri dön
düğü görülüyordu. 

Yer bulmamak ihtimaline rağ
hlen, yürüdüm ve filvaki, sinema 
kapısındakı parmaklıklan kapanmıı 
buldum. Bazı gazeteci arkadaşlar, 
hususi bir matinede filmi, gördükten 
sonra, beğenmediklerini söylemişler 
ve neşretmişlerdi. O ıözle bu kalab
alık arasındııki münaaebetsizlik te
ce.,ilsümü tahrik etti.Ne kadar ka
laba l1k <.ıl~ırsa oleun, içeri girmete 
karar vcrdun ve girdim. 

filmin bir çiçefi gibi ara aıra kar· 
şıya çıkan Ayte, bıı memleketin he
men bütiln mubarek annelerine 
benzeye» .ve iki evladını vatan y0 • 

lunda şenıt veren o ana, yobazlarla 
haydutların ayşeyi tuza"'a dü ,. 
d -kl · · l " Şuru en vazıyet er ve o evdeki müt-
hiş bo_ğ"uşma sahneleri. .. b!itün bun. 
lan, dun akşam, ıanki 19""de • . . 

'b' · d " .. ,. ımı•ım fll ı,. şım ı şerefli bir hatır İ 
o azız ve mukaddes nıu· d a o .. an 
1 • • h . . ca eıe nun-
~rının epsını hatırla arak • . 
~ır heyecanla, zevkle y ' ~erın 
rın her · ve o gunle-
k bşeyı sarsan ener1"iıinin hal 
ın asa ında d 1 .. • 

seyreitim. 0 aştıgını hissederek 

Bu .memleket nasıl bir m·ı1· h 
yecan ıle çalk ı ı e-
tasında bunun 

8k~ı~tı? A~kara poı
kahramanlıklar uçuk hır mısalini, 
cukları h ın . ve bu vatan ço• 
nın gü~İ tt" dur''! 1.ne~ıleket aşkı
dim m•a erını gozden geçir-
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Maonye veknon Ştırezmaını vefat ettn 

Saraçoğlu Şükrü Alman hariciye nazırının 
beyin dün meşgul ,.. •• 1 .. .. 
oldug"u mes'el l anı o umu e er . •. 

Avrupayı muteessır 
Maliye vekili Saraçotlu ŞükrG 

Beyi, dün ııayrl mübadiller cemiyeti 
heyeti idareıinden İstanbul meb'u. 
ıu Kavalalı Hüıeyin, Celil Nuri ve 
Celil Ratıp Beyler Tokatlıyan ote
linde ziyaret etmiş ve kendiıile 
uzun müddet ııörüşmüşlerdir. 

Gayri mübadil mürahhuları emlik 
uhiplerine para tevzi edilmesi et
rafında temeniyatta bulunmuşlardır. 
Şükrü Bey bu cihetle meşgul ola
cağını vadetmiştir. 

etti. 

Melek ıinemasının koca ıalonu 
hakikaten hıncahınc denecek ka. 
dar kalabalıktı. 

Şüphe yok ki r· k" 
'Ik r·· . • ur •yede yapılmıı 1 urk filmini t k'l 

eser teknik kt eş 1 eden bu 

Bunun üzerine mürahhaalar ma .. 
!iye vekili beye teşekkür ctmiıler. 
dir. 

. Karanlıkta, ileride, guç hal ile 
~ır koltuk buldum ve oturdum. Fi
lım henuz başlamış, hadisenin Dol
mabahçe ve Adapazarında geçen 
evveliyatı gösterilmekte 'd' 

nlar' ve aan':tkar~r,. ~aza_rdank, milyo-
A 'k uzerıne urulmut 
merı a ve A vrupıı d .. l 

Bundan başka Oı manlı bankaaı 
müdürlt-ri de Saracoıılu Şükrü beyi 
ziyaret ederek bankaya ve maliye 
vekaletine ait bazı huıuaat hakkında 
Şükrli beyle törütmütlerdir. 1 ı. 

Şimdiye kadar bir kaç defa 
lstanbulda yapılmış bazı filim par~ 
ça!a':'nı, muhtelif veıilelerle ıeyret
m!ttim. bunl.,rın hepsi, bende, ace
mı fotografcıların çıkarttıklan bo
zu~ .ve donuk bir takım resimler 
te11rı b!!akmışlardı. Ankara posta
~ını~ il.k m_anzaralarından aldıJtım 
ılk ıntıba ıse, çekilen resimlerin 
h . ' 
arıçten getirilen filimleri aratma-

yan ve hatta bir kısım memleket
ler mamulatına dn çok faik olan 
vuzuhu ve güzelliti oldu: 

işte, daha dün GPZiyi teıyi et
H~i,m'z Dolmabahç., sarayının met
halı, merdivenleri, rıhtımı .. 

işte, arkasında bir bayratımızla 
rıhtıma yanaşan bir motör.. lıte, 
~algalı bir gilnde alınmıt botaziçi, 
••te Saray burnu, Kadıköy vapuru, 
H.ayd~rpaşa, Göıtepe, Erenköyl 
Şımdıye kadar ıinemaya gittiğim 
zaman, trenlerden alınmıt manza • 

.ralarde, güzel vıllalar seyrederdim. 
Şimdi, ayni karanlıJtın içine gö. 

rnülmüt, ta kOçüklüktenberi tanı
dığım, ahpaplarımızın oturduğu evle
ıtin önünden geçiyordum! 

Ankara postasının bende bırak
tığı ilk •eair bir nvei atınalık, yerimi 
yurdumu yadırgamamazlık tesiri 
oldu. 

• •• 
Ankara postasının mevzuunu 

uzun uzad•ya nakleoecek değilim. 
Arkadaşlar, hunu pek etraflı bir 
surette yaptılar. Yalnız fil . .. 
memi mı gor-

1 
f ve o yazılan okumamış ol 

•n ara bir fikir vermi• ol k .. • 
b. k Y ma ıçın 
ır aç satır içinde hüliıa d . 

B a e eyım. 

rının t ki arussınaa a ... 
d'l yap 1 arı filmlerle mukayese 

e. 1 e?'ez. Ancak, şurası muhnkkak
k.ı, hıç bir ecnebi filmi Türk seyir
cıye bu derece azim bir heyecan 
veremez ve vermemiştir. 

Ankııra posta•ı, hatta sinema
cılık no~tasından dahi kusursuz ad
dolunabılecek meı·:ebe güzel ve 
muya~~k ~lunnıuş sahnelerden eve!, 
aeyırcıyı, mılli heyecan noktasından 
yakalayan ve asıl bunun için mu
vaffal..;. olan hir eserdir. 

Büyük G'->lnin : " Ordular 
hedefiniz Akden::d~r, iler:t" töz.ünü~ 
perdenin üzerine yazılması hile dün 
akş~m, o bilyük salonu sarsan' şid. 
d~tlı a!~:c,lnrın devamına !:afi gel. 
dı. Bılıı:ısıa, kuvay ı nı:lliyenin 
tam bir ta~v!ri olan o karma kan-

ş~k .kı~afetl1 •. takat özl~ri vatan ve 
.ıatıklal L n C ~n . il . 
d l l" • .. ~ ~............. n 

o u ~- ı~;n. <-1kış1 Ue l. u rr.ahseri 
·~.vletin ıçınde birden Gazi . Ue 
Turk bayrağın_ın_ birbirine kanıan 
manzarası, harıkulade bir tablo idil 

• • • 
Ankara postasını bütün manasile 

bir .milli eser olarak ve zevkle ıey· 
rettım. Melek ıinemasında, dOn ak
şam, hakikaten nefis bir gece ıı~
çlr~im. Bu filmi yapan müteşebbi;. 
lerı tebrik ederim. Hele mevzulannı 
~d'. maaal~ardan seçmeyerek büyük 
11tiklil mucadeleıinden aldıklan için 
kendilerini daha çok şayanı takdir 
addederim. 

Bu film, bize, büyük nıOcadele
mizin aziz günlerini hatırlatan ve 
ruhumuzu tatlı lerzelerle sarsan b'ı 

·ıı· h r mı ı eyecan menbaıdır. 

. ~ir gazeteci olarak, hepınizP, bunu 
gıdıp tatmanızı tavsiye ederim. 

Ali NACİ 

Knmnlfi) nırıımaon? 
üt n eaer, Muıtafa Kem 1 b" 

taraftan milli kuvvetleri akj kla dır 
k d- a an ı-rara uımanı vato.n topra d 

k arın an 
atmağa utraşır en, o milli harek t• 
arkadan vurmak için Yahidcddin~~ 
harekete geçirdiği mabut kuvay· 
inzıbatiyeai ve halifecileri arasındaki 
rnüthit mücadele hakkında bir fikir 
Vermek eoasına istinat ettirilmiştir. 

Hırsızlık 
çoğaldı! ,._ __ _ 

Maliye vekili bey dün defterdar. 
lıta giderek Defterdar Şefik ve 
şube müdürlerile bir müddet konu,. 
muftur. Şükrü B. evrak kaleminden 
başlayarak tObe müdürlerinin odaaını 
a-ezmiı ve memurlara, vaı:ifenin 
ehvınmiyet ve kutsiyeti hakkında 
izahatta bulunarak haabihalde bu. 
lunmuştıır. 

Vekil Bey emvalı metrilk 11 
do 

. . e m • 
rıyetınde de uzun müddet meşgul 

olmuş ve emvalı metruke muam 
litı hakkında müdOrle görOtmil tüe. 

s 1 ' ~ araç ot u Şükrü Bey en çok 
Defterdarlıkca kısmen tamir v 
kı ın~n adilat s r tiyle yapıl•~ 
mu~a•cbe Daireıi hakkında menı. 
nuruyet beyan etmlttir. 

Ma HoDştat 

Mübadele re
isi ne diyor? 

-·--
Muhtelit mübadele komlıy , onunun 

evvelki günkü heyeti umumiye içti
maı dolayıai

le muhtel' 
mübadele 
komiıyonun

da bitaraf 
reiı M. Holş
tat dün ati
deki beya
natta bulun
muttur: 

- DOnkO 
içtima ruz • 
nameye mO
teallik me
ıailin görli
tOlmesi için
di. 

VEFAT EDEN AL'' ·r HARiCiYE NAZIRJNIN AILESILE BERABER 
ALiNMiŞ BiR RESiMLERİ 

Berlin 3, [A.AJ - Hariciye nazırı Ştrezman 
ansızın vefat etmiştir. 

Londra 3 [ A. A. J - M. Streae· 
man' ın vefatı, lnıı!lterenln bütün 
nıahafilinde ııayet büyOk bir tee11ür 
ve teessüfe bais olmuştur. M. Hen· 
deraon, bunun yalnız Alman milleti 
için defli, ayni zamanda Avrupa 
milletleri ve bütün dClnya için bir 
ziya oldutunu beyan etmiştir . 

M. Streımann, umumiyetle be
teriyet için çalışmıftır. O, büyük 
bir Avrupa devlet adamı ve Av
rupa ıulhunun uzlaşma hareketinin 
liderlerinden biri olmuştur. 

Almanyanın cemiyeti akvama 
girmeai, tealihatın tahdiei davaaı 
ve cihanın te,riki meıaiıi için ıar

fetmif oldutu meoaide göıtermif 
olduıru ıecaat ve aabur metanet 
uzun milddet hafızalarda mahkuk 
ve menkut kalacaktır. 

Brigbton konferansındaki amele 
fırka11 murahhaaları, müteveffa 
hakkında bir hürmet nişanesi gös· 
termek ilzere ayata kalkmışlar ve 
bir müddet ıilkiit etmişlerdir. 

M. Snowden M. Lloyd George 
ve ıair ıiyaai tahsiyetler de büyük 
devlet adamı hakkındaki hürmet
lerini izhar etmitlerdir. ,, 

• • 
Parla, 3 (A.A) - M. Herriot, 

Almanya ba,vekili M. Mullere şu 
telıırafı göndermiştir: 

umumi prenıiplere batlı kalacatını 
ilmit etmektedir. 

Berlin, 3 [A. A] - Dün fırka
lar araalnda işsizliğe kartı sigorta 
meı' eleıine dair cereyan eden mü
zakerat M. Streamann ı ziyade iffl&I 
etmi9tir. Saat 22.30 a dofru mu
maileyhin sat tarafına nOzul lıabet 

etmiştir. M. Streseman, kendisini 
kaybetmit olmakla doktrrlar ümi
di kesmemişlerdi. Fakat, bu ıabah 
saat 5,25 te ani olarak kalp sekte
ıinden vefat etmiştir. 

• • • 
Londra 3 [A.A] - A.nele kon· 

greıi reiıi M. Morison Oenaifle 
muahedesinin imzaıından ıonra 

müteveffa Strezmannın bir intikam 
poletikaaı takip edecek yerde mil
letler arasında devamlı bir ıulh 
tesisi için Almanyanın sabık düş
manlarile samimi bir ıurette teşriki 
mesai ettiğini ıitayişle ıöylemiştir. 

Knme ıı:taırşa? 

Yunanlılar iki 
torpito 

işini imza ettiler! 

Telgraf adresi : htanbul, İKDAM. 
Telefon : btanbul, 1797 

1 a 

ı r-0 lbıret ......... " ... "".-! 
j aD~DomU f 
İ Seyrisefainin bütün İ 
vapurları 29,367 ton- i 

dur. 
"Leviathan,, vapuru 

58,000 tondur. 
... Ve Bizim vapurla

rın 25 tonu kıymetçe 
yeni vapurların ancak 
bir tonuna muadildir! 

* * * 
1928 bütçemizde 

Müsekkafat ve arazi 
000 1

. l 
vergisi 13,850, ı- i 

r 'd' j . ra ı ı. I 
f İkinci derece ingi· i 
i liz yangın sigorta şir· ı 
f ketlerinin içinde 
i 100,000,000 türk li· 1 
f rası prim tahsil eden· 
1 ler az değildir! 

* * * 
Bir Alman "real şe

mektebi, bir 
li t-si mi her 

hule,, 
fran ız 

İ sene daha fiızla mü· 

f
. nevver yetiştiriyor,yo· 
ksa bizim bütün yük· 

1 

! sek mekteplerimizmi? 
! Almanyada, bizim : 
: yüksek mekteplerimi· 
zin talebesinin tam on 
misli darülfünun pro· 

fesörti var! ı 
* * * 

Bütün Konya kasa- ! 
bası satılsa, parası ile, ! 

: Ne·wYork'taki "gök tır- l 
: malayan,, denilen bi
nalardan bir tanesi ya-
pılamaz! 
Çünkü bunların için- 1 

Adapazarındaki bir kaç zabit
ten,muallimden ve köylüden mü
rekkep nüve, ıilihlanarak, talimat 

alarak zulme ve istiliya karsı ıefer
ter oluryorlar ve gizli rakı içen bir 

içtima da 
mevzu baba 
olan başlı- M. HOLŞT AT 
ea fU noktalardır : Komiıyondaki 
bitarafların evvelce verdikleri mu· 
htara görütüldil. Bu huıuıta bir 
karar yoktur. 

Memleketinizin maruz kaldığı 
ziya ve matemden dolayı derin ta
ziyet hiıleriminin kabulünü rica ey
lerim. Bu ziya ıulhün hakiki ve sa
mimi doıtlarını pek çok müteeHir 
etıniştir. 

Atina, 3 ( A.A.) - Maliye ve 
Bahriye nazırları 1400 er tonluk iki 
torpito muharribi inşaaı için ltalyan 
tezgahlan mümeuillerile aktedilen 
mukaveleleri imza etmişlerdir. 

de 150 milyar türk 1 
: lirasına mal olanları İ 

, ı k' 1 
1 t~.:~.~.~~ O d .. Nmm 

aç aanklı yobazla namuılu 
kızlan puıuya düşürüp ırzlanna 
ııeçmek iateyen bir takım çapul
culardan mürekke1> hilafet ve sal
tanat taraftarlanna kartı koyuyor· 
lar, 

Filim b~ fikir etrafında ve ok 
heyecanlı hır roman haliııd ta ç 
f k d 

e, za. 
ere a ar devaın ed'ıy 

h k'k or ve zaman zaman, a ı aten çok ...,, 1 ah 
ler şeklinde inıana büy~ -kzeb. 1h ne-

. u ır eye. can verıyor, 
• • • 

Don aktam bu filmi ıe 
zaman duydutum "emotio~ettiğ!~ 
edemem. Diyebilirim ki n u tharıf 

ı meç 11! 
menb.•!ardan kuvvet alan milli bir 
elektınk ıeyyalesl, filimin ~ .. t .

1 dl • bü . .oı erı. 
tı tün müddet zarfında al 

n b. t ' • o-un aaa ını emamen ele ke 1 i 
ti Y d •. tnı:r-. anım a , onilmde ar 

t . ·ı . • m a o uraa ıeyırcı erın bazı ah 1 ' • ne er 
k~r.tıa~~da naaıl helecan ııeçird'kl 
rını goz!imle gördüın. 1 e. 
. Ak~a~ ka~anlığında tayyareden 
''!en, kımı ııetırdiği, neyi götürdıiğü 
bilinmeyen Keme ı· at bu . 
k d" · · • gencın . en ısını aezen helıfeci çete reiıinl 
öldüra,u, ıuyun içindeki boıtutma, 

POLİS MODORO ŞERİF BEY 

Son ıınnlerde bıraızlık vak'aları 
bir haylı artmııtır. 

Po!ioçe tutulan, fakat gazeteclle· 
rln lıtihbarat dairesine bildirilme
yen faili meçhul ılrkat vak'alan lı
t1anbul dahilinde 24 aaat zarfında 
Aakal 100 kadardır. 

rl . Yukua gelen hır•ızlıklann faille
b:kn 11tu~ulmanıasının başlıca ıebebl . ç erın geceleri muntazaman de
vrıyB' ııezmeır.eleridir. 

haua lıtanbulun ücra köşe• 

Dün komisyon heyeti umumiye• 
ılnd~ muallak mea'elelerden ehem
miyetıiz bazıları da zikredilmittlr. 
Yunanlılar iade ettikleri emlak hak· 
kında bir liate verdiler. 

Buna mukabil tilrkler de bir ltıte 
vermiflerdir. Bunlar ikinci büroda 
tetkik ediliyor. 

Komlıyonun Yunanlıtanda da 
bir müddet ifayi vazife edeceti 
hakkmda bir karar vardı. Bu nakıl 
keyfiyetinin yakında tatbik edilete· 
tini tahmin ediyorum. 
ka Heyeti umumiyeden çıkmıt bir 

rar yoktur. Eaasen Türk heyeti 
m~rahhaıaaı ıerbeatiıini muhafua 
!çın bir tezkire vermittir. 

Heyeti ıımumiye ulı ııünü tek• 
rar toplanacaktır. 

!erinde hırsızlık vukuatı daha faz• 
fadır. 

Polis müdüriyeti, şimdi gayri 
makul bir hadde çıkan bu kabil 
vukuatın önüne ıreçmek iç-in tedbir 
diltilnmektedir. 

Pariı, 3 [A.A) - M. Briand, F
ranıanın Bertin sefirini cömhuriyet 
hükumetinin samimi taziyetlerini 
Alman hükilmetine bildirmege me
mur etmiştir. M. Briand, Almanya
nın Pariı ıefaretine bizzat giderek 
te11ür ve taziyetlerin beyan etmit
tir. M. Briand, Madam Streıemann'a 
fil telgrafı göndermittir: 

"Kalbimizde elim bir yara açan 
ziya ve matemden miltevelllt teeı· 
ıür ve iztırabımın tiddetine itimat 
etmenizi rica ederim.~ 

• • • 
Partı, 3 [A. A.] - M. Streae

mannın vefab Franaanıa reımi 
mahafflinde hakiki bir hayret, cid
di bir teeuür uyandırmııbr. M. 
Briand, pek mlltee11lr ııörünmekte· 
diP. Siyaıi, mahaffl M. Streaemanın 
ılyaından dolayı böyOk bir teeuür 
göıterınektedir. Bu mabafil, M. 
Streaemanın M • Briand ile bir
likte çalıttıtr uzun müddet zarfın. 
da tösterdi:ıl ceaaret, ıebat ve lı
tikameti takdirle yadetmekte ve 
Alman hükQmetinin . M. Streae
mann ın faa!lyetine eıaı teşkil eden 

} \l'W" 4+ j&iffi• 

Istanbul Ne olur, birazda benim kovanı 
sağıver ... 

Şehremini - İmkanı 
güç dolduracagım! .. 

yok, bu kovaları bile 
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•fkdaın" ı lGtfea takip edenler 
hatırlarlar ki lagilterode amele fır· 
kası it batına geçince Fransanın 
bu yeai hükumetten pek müteessir 
ve mui:azarrır olacatını yazmıştık.. 
Tahminimiz hiç te yanht çıkmadı. 

Kezalik amele partlslnın müs
tamereler hakkında dnha insani 
bir hattl haraket takip edeceğini, 

Amerikaya yaklaşacağını da yaz
mıştık. Bunlara da ,ahit oluyoruz. 

Eveti umumi s'yasette hJssediHr 
derecede bir değişikJik var. Sabık 
hariciye nazın Chamberlain'in :uı
ınanında alyasetin mihveri franınz -
ingili:ı itil~fı idi. Maliye nazın Sno

wden la Hay" konferansında Fra
nııaya kafa tuttu ve teşebbüsünde 
muvaffa}t oldu. 

Mac Donald Amerikaya gidiyor. 
Bu ıeyahat cihan iıtikametinin de
ğişeceA'ine delildir. Henderson (ha
riciye nazırı) Fran&ız dostluğunu 

aelefl gibi anlamıyor. Parisle Lond
raDlll ua.ı gerğin değilse bile es
ki ·i gibi aaıtıınii de~il. Franııe., de
nizlerinde lngiltere ile itilaf edi
yordu. Amerika bunu reddetti. Şim
di, lnglltere ile Amirika bahri iş
lerde uzlatıyorJar. 

Haaılı geçen gilne kadar alıştı
tımız Fransız - İngiliz müşareketi
tinin yerine bir ingiliz - Amerikan 
ltUifı kaim olmaktadu. 

lngiliz ahaliıinin çoğu amele 
bGktmetlnl ıevmemekle beraber bu 

,ene kadar bu hükumetin ihraz 
ettiti muvaffakıyetlerden son de-

rece memnundur. Buna mukabil 
franııi ~ueteleri İngiltere hüku

meti aleyhinde ateı pGskürüyor. 
Frannz mahafili ııkınb içinde. 

Elbette Fransa bu ingiliz poll

kaııına k&rfl gelmeğe çalıtacaktır. 
Bu huıuıta Fransanın mattefikleri, 
Belçika, L1?histan, Çekoslovakya, 
Romanya da birliktir. 

Cereyan ne gösterece~ Bunun 
ketfi ıüçtür. Her halde bir fransız
alamaa ... bir fransız - ftalyan yak
latma hareketi hesaba dahildir. 

Eter lngiltere AYrupada sealni du
yuracak oluna ıulh muahedeleri 
halile kalabilir. mi? Almanlara, 
aVU1tuıJablara. macarlara, bu!gar

lua mfltema,U olan amele partisi 

kuvvet peyda edince Fransa lehine 
olan bu muahedeleriıı bir az tas
hihini iatemeyecek midir? Mağlup
lar ümitleniyorlar. 

Teıli.haba terkin ekalliyet mes'-

eleleri kili halledilmemiştir. Bu 
baptaki amele fırkasının fikri ba
rlıdir. 

Gincre konferansında Mac Do
naldın ıarkın eıir milletleri hakkın
da ıöylediklerine1 aynen nakletmiş
tik. Mısır ve Irakla edilen müzake
reler bu s8zlerin yalnız nazariyatta 
kalmaditlnı ıöıtermek nokta1ından 

mOhimdlr. 
Loyd George'an, yani liberalle-

ria elinde iken pek sert ıuratlı 
olan ingiliz kabinesi, bugün mazlum 
mllletlere daha munis geliyor. Me
ıeli bulgarlBJ' Mac Donald kabine
ılnl olanca kuvvetleri ile alkışlı
yorlar. 

zabıta romanı: 2 

'Yazan: SK.OT 
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Macarlar da ümide cttiştü. 1919 
11enesinde inualanaıa bütün sulh 
muahede!erini tashih ettirmek fır
kanın umdesiclir. Her fırsattan isti
fade ile bu fikirde olduğunu izhar 
ediyor. 

Millet te bu fikirde. Meaeli bü
humet avam kamarasında ekseriye

tte olmadıği halde mahza harici si
yasetine muanz olmadıkları için di
ğer iki fırka onu düşuroıüyor. İn
giltereye emperiyal:sınden usanç mı 
geldi? Pek muhtem..I. Ver~iler ta
kattan fazla. Bir buçuk milyona 

yakın amele işsizdir ve hazineden 
tazın ·nat alıp geçiniyor. 

Bu vaziyette l arici oyunlnra gi
rişmenin hazine;i ve umumi iktisa

diyab bir kat daha batıracağına her 
halde kanaat geldi. Liberaller ile 
muh:tfazakirlar eski politikayı ar-

tık terviç edemez oldukları içindir 
ki Amelenin hükumet kurmalarına 
müsaade edildi. 

İngiltere yükünü atıyor. 
BnkaJım Fransa ile bu devletin 

mücadelesi neye varaşak ? İngiltere 

kıt'avi Avrupa işlerim ihmal ede
cek mi ? Ederse Fransa Avrupaya 
hakimdir. Lakin buna ihtimal veri
lemez. 

Her 1 Rlde Mac Donald- Hender
son-Snowden kabinesi temelini mu

hkem kurdu. Amerika ile itilaf ke

ndiaine kuvvet verir • Amerika ile 
İngi!tere bütün galip ve mağlupların 
alacaklılandır • Kasanın anahtarları 

ellerinde. İstedikleri vakıt diledikleri 
devleti •ıkışbrabilirler . 

Şu siyas,.tin nasıl inkişaf edece
ği meral la takibe değer. 

Bakalım ayinei df'vran neler gö-
sterecek! Celal Nuri 

Ga~n 6(@~ırüstüı 

Yarım milyon I:ra 
toplandı -

Köprüler ser mühendisi Galip 
Bey pazar günü Parise gidecektir. 

l ( AeJB0'9'ede ) 
meslek Adliye 

mezunlarının 
bir müracaatı 
Adliye nıealek mektebi me'zun

lan cemiyeti heyeti idaresinden 

İkinci Noter başkatibi Suat, Poı
hme memurlan dairefli Şefi Lüt
fi,, Koms:yoncu Nuri beyler Adli-

ye vekili mahmut Esat Bey tara
fınean kabul edilmişlerdir. 

Vekil Bey cemiyetin kendileri
ne verd'ği Riyaseti fahriyeyi kabul 
ettikten sonra me'zunlar cemiyetine 

bazı hukuk bahşrı için çalıtacakla

nnı va'detmişlerdir. 

Bu hukukun esashlan şunlardır: 
Adliyede bilumum başkatipleri, 

müstakil icra reisTeri, Nöter mua
vin ve bıı~k;:tipleri meslek mek
tebinin müstantik şubesi me'mnla
rından olacaktır. 

Avukat katipleri ve Adliyede it 
takip eden muakkipler behemehal 
Adliye meslek mektebi me'zunla· 
nna mensup olacaklardır. 

Adliye vekili Mahmut Esat bey 

cemiyetin ınurahhaslarından, henüz 
bir vazifeye t .in edilmeyen me
zunların esamisini de iıtemit ve 
bunların da en yakın bir zamanda 
tayin edileceklerini va'deylemtştir. 

(_v_ı_oa_v_e_t_t_e_) 
Peşiıı vergi! 

Beyannameye tabi olan tüc-::ari 
müeHeaat nezdinde-ki 1a1emurin, ve 
müstahdeminin, her ay keıilen ka-

zanç vergileri, bundan sonra her ay 

müescesat tarafıudan kesildikçe ta
hakkuk ettirilmiyerek sene ba,ından 

itibaren on iki aylı Q'a ait vergilerin 
bir kalemde tahakkuk cttirilmeai 

Maliye veki.letinden tamimen tebllt 
edilml,tir. 

Eftama ırahatsız ettnaerı 

Sol;ak arasında heyecanlı bir 
kovalamaca! 

EYVelki giin aktaın aaat beşe 
doğru Galatasaray lisesi mer.unlann
dan Refiı Şükrü bey, Şi,lide Hacı
ınanıur sok•ğmda Faruki Apartima
ainda, eniştesi muharrir Kamran 

Şerif beyle birlikte oturduğu 2 nu
maralı daireyi boş bırakıp biraz 
sokağa çıkıyor. 

akriben yarım ıa.t ıonra Refii 
Bey gene eve dünmü,tür Anahtar
la kapıyı açıp iceri giriyor, yarım 
saat vevel boo olarak kitlediğı ev 
timdi meskundur! 

Evet, lacivert kostiımlü tık, fa· 
kat insana endite vercek bir kalıp 
ve kıyafette bir adam evde dola
fıyor. 

" - s.,n 
anyorsun? 

kimsin? Burada ne 

" - Sen.. Ben.. müskirat me
muruyum. Kaçak rakı arıyorum! 

" - Ne rakısı? Haydi bakalım, 
ara da görelim ••. 

" Kaçak rakı arayıcııı ,, alulle
niyor. 

14 - Suı be görültü, istemez( 
Ka 'Ya doğru yürllmel: iıtiyor. 

Açık dura• eda kap111adan nDdık
lann altüıt edildiğini görebile• Re
f!i bey yakasına 81lrılınca sahte bol
cu bir yumruk havııle ediyor, has
ırunın yü:ıil yerine duvara inen bu 
yumruktan sonra ikinci bir yumruk 

daha sallıyor, mukabele görüyo:-. 

Dar bir koridorda old ıkça be
yecaalı bir boğutmadan sonra he
rif kapıdan dışarı fırlıyor. Refii 
bey de arka11ndan ... 

Bu sür'atle çok heyecanlı bir 

(,_iE_m_a_n_ett_e_) 
Konservatuvara rağbet 

Kon•ervatuvarda dünden itiba-

100 metre koşusu baılıyor. 
Haçan aya~ına çabuk... kova

byaa da ondan •tatı kalmıyor. 
Klfte batını dönerken Şerir koy
aundan bir demir çıkarır muakki
bine fırlabyor, fakat tutturamıyor. 

Refü bey hem kovalıyor, hem 
de: 

- Tu ... utr Tuutf 

diye ba~nyor. 
Kovalamaca mahallenin tenha 

sokaklarda, hail arsalarında, mey
danlarında on dakika kadar devam 
ediyor. 

Arhk kaça11 faşırmış, kovala
yan yaklafmıştır. Nihayet ikincinin 
yakasına tekrar yapı,ıyor. 

Yere yuyarlanan haydut, cep
lerinden çıkardığı öteberiyi rasgele 

etrafa fırlatmakla beraber, bir ta
raftan da Refii beyin kolunu ve o 
sırada yetişen diğer bir zatın bat 
parmağını akurane bir surette ısı
rıyor. 

O aralık yetiten poliı müteca-
sirin hüviyetini tesbit ediyor •• 

Sabıkalı Eftiml 
Bu ssrada yavuz hırsız: 

- Davacıyım 1 Yakamı yırtb. 

Ben eve su dökmek için girmittimll 
diye hezeyaRlar savuruyormuş. 

Şerir birkaç kere kapının ziJini 
çalıp evin bot bulundutuna kanaat 
getirdikten sonra taşıdığı mütead
dit anahtarlardan biri ile kapıyı 
açmıştır. Anahtarlar zabıtaca bulu
nmu,tur. 

Şerrini ika edemiyen şerir Ef
lim zab:taya teslim edilecektir. 

H "'ydutıar 

lzmirde dört 

c ) ren tedrisata ba!iJanmı,tır. Bu ae-

M ~el trH'ff~e ne konservatuvera fazla rağbet va-
'-~~~--~~~~--~~~--

şında bir 
ya

çocuğu 

parça ettiler Pariıte Gazi köprüsünün projelerini 
yapmakta olan mühendis M. Pijo llfuarij ce111iyetinin rdır. parç 

Hastaneler kalabalık ! ile temas edecektir. Bu temasta 

köprüye ait baı.ı malumat vere-ek 
ve proje hakkında izahat alacaktır. 
Emanet inşaabn tesisini knrarlaşbr-

mıştır. Köprünün inşa edilebilmesi 
için şimdiye I:adar onar paradan 
toplanan paranın vekunu yanm ıni
Jyon liraya baliğ olmuştur. 

Süleyman Iazif c 
yapılacak kabir 
Sfileyman Nar.if merhum için 

bir kabir inşasina karar verilmiş ve 
bunun için de vaktiyle 20 bin lira 
tahsisat konulmuştu. Bu para He 
kabir inşa edilemediğinden bugüne 
kadar mesele t>öyfe- kalmıştır. 

Kabrin ikmaline mütevakkıf talı-
aiaatm temini ile inşaatın 

takarrür etmiştir. 
ikmali 

defterleri 
Türk Maarif cemiyeti, cemiyete 

bir varidat temin etmek ve aynı 
zamanda mektep talebelerinin kul
lanacaklan defterlerin hüsnü tab' -
ma muvafık ve güzel bir şekilde 

bulunmar.ı için talebelere mahsuı 

olmak üzere 91k ve gü:ı:el defterler 
yapbrmıştır. 8u defterler hemen 
her sınıf talebalerin işlerine yara
yacak şekilde hazırlanmıştır. Not 
tu(mak için adi ve renkli kağıtlı 
defterler olduğu gibi l<üçük talebe
lerin yazıyı eyi yazmalan için çiz
gili defterleri ve ey: kağıtlı defter
ler vardır. 

Ayrıca talebelerin elişi ve re
sim ynpmas:ı için de defterler yap· 
tırılmışt!r. Çok eyi düşünülmüş o-
lan bu defterlerin talebeler tarafın-

dan alaka ile talep edileceği ve bu 
sur~e cemiyete varidat temini 
kabil olacağı şüphesizdir. 

Hastanelere çok fazla tehacüm 
olduğundan emanet hutalarm bir 
kısmını diıpanıerlere göndermek 
suretile kalabalığın mümkün mer-

tebe önüa.e geçmeğe karar ver
mittir• 

Enıanet meınurlarına 
maaş 

Dün emanet memurlanna ma
a4 itaıl hakkındaki teklif cemiyeti 
belediyede kabul edildiği taktirde 
mütebaki miktar da bilahara verile
cektir. 

Cerrahpaşa pavyonları 
Cerrahpafa haıtaneainin yanın

da inşa edilmekte olan pavyonlann 

İnfaab bir buçuk •J aoora ikmal 
edilecektir. 

Tire kazasının Sular köyünde 
Çığırla mevkiir.de milhim bir hay
dutluk vak'ası olmu.; ve haydutlar 
dart yaşlarnıda bir kı:tcağızı kes
mişlerdir. 

Suzlar köyünden Mustafn oğlu 
Alintn çadınaı ıilihlı oluak baaan 
Gç kiti; çaduda köçük kızı bulmuş
lar, babasının paralan nereye sak
ladığını sormu§lar, küçük kız bil-
nıediğini söyleyince, haydulJc1r bıçakla 
ensesinden keami-1 ve ö ldütmüş
lerdir. 

Haydutlar; bu cinayetten sonra 
ç1tdırtn her tarafını aramuılar ve 
para bulamayınca bir teneke tere
yağı ve bir tulum peynir alarak 
kaçmışlardır. 

Yapılan tahkikat ve isticvap 
neticesinde haydutiann Çamlıca 
köyiinden Yürük Mehmet oğlu Ali 
ile arkadaşlan Raşit ve Oımr ol
dukları anlaşılmış, Qçil de yakala
narak adliyeye verilmittir. 

Resmen birinci ıımf 
prenslerinden Fehametlu 
evleniyor. 

- Kiminle? 
- Matma:a:el Carron 

pek dilber bir dlkitel km ' 
- Kaçıncı defa? .. 
- Onun heıabıaı bel 

de bilmez. 
- Ağa han kimdir? 
- Bir kaç sene eve) g 

ti bir beyannameyi netre 
den dolayı blr lıtiklil m 

tetekkül eden ve Velit 
beyle Hüıeyin Cahit beyi h 
terleten. 

- Bu garip 
gücü nedir? 

- Ata Han Allahbr. 
- Allah mı, naaıl olur? 
- Evet, İngilterede, F 

ne kadar alüfte varsa onla 

minde yafayan, bunlann en 
lerine şatolar ihsan eden,fe 

gibi pırlanta, yakut, :ıümrO 
saçan bu zat lıaıaili me 
reisidir. 

Iı maili mezhebi de ne? 

- Memuren Hindistana 
Antalya meb'usu muhterem 
bey kardeşimizin lfadeıi: 

500,000 iımaili var; bunlar 

man azmanıdır. Reiılerini Al 
nırlar. Her ismaili bütün kaz 
beşte birini Ağa Han vermete 

dur.Hele vermesini Karı, koca 
ana ve babayı curaal eder. 
başka her fırsattan iıtifa 
harçlar alır. Ömrilnü Avrupa 
çirir, yalnız vergileri tabı' 
ıenede iki ay Hindistana gi 

- Bahtiyar Mile Garronl 

- Eveti ilk görüştüğünd 
Han kızı hemen notere i'a 
ve kendisine Savoie eyal 

misli ancak 100 gece maıall 

bulunan bir malikaneyi hediy 
- Mlle Carron nasıl t•y? 
- Gilzel mi güzel; tirin 

rin. incecik bacaklanna çora 

mez. Bakışa pek tatlı. Elbiseı 
.ın.... ..... , ....... ,,., ~ • ra. b"ıta 

lıeytiu iki mısra'ı g:bi iki 11r 
rak ditleri var. 

- Ağa Han nasıl şey? 
- Bir şebek... Zeytin r 

de. BildiAiniz Hindi.atan faki 

den bir tanesi, lakin fakir 
milyarder. 

- Vah zavalh iımafüler. 
tırnaktan arttırdıklarını terzi 
yedirecekler. 

- Aptalfılılarnıa doymuı 
Dolandırıcı Allah, zanpara 

kuına:-baz Allal ... itta böyle 

Bu mah!Oklar her sene bud 
lannın vergisini veriyorlar. 

930 bütçesi 
Ankara, Veklletler yeni 

bOtçesinl hazırlamaktadırlar. 
bütçe, umumi yekua itibari! 
çen senekinden fazla olacakb 

Bu fazlalığın batlıca amiD 
çen aene zirai ıaha ile gGmril 
ridabndll vukua gelen y~ 

- Öyle olsaydı bana söylerdi. r.ızın derdi maddi bir derttir ve fe- Smith pencereden ayrılıp ma- ı-argihta , pek keair olan doıtları Sivil memur taıdik etti. 
- Doktora baktırdınız mı? vkattabii bir mes'ele ile alakac!ar saya yaldqb. Cıgaran ıönmüftü. arasında sanki ninde imit gibi - Her halde: 
- Baktırdık. Aklından hiç bir değHdi ... Sakın aşku alaka ile ali- Kendisini tanıyanlar bundan çok hareket ediyordu. Smitb tanil töh- Simith bir cil:ıdan açtı. fç 

zoru oln adiğı, fennin de kendisine kadar olmasın? derin dü9ilncelere dalmıt olduğunu ret bariıi detektiflerden detlldl • birkaç kartla bir itibar mektub 
hiç bir fayda t emin edemiyeceği Otis \Veatherby muhavere nıev· anlarlardı. Onuu için müfettiılerden ea ufak kardı. 
anlaşılıyor. En rr.ahir doktorlandan zuunun bu ani tebeddülü karşısında - Bana havale etmek istediği- bir polia memuruna kadar bütün - Maktulün bilviyetinl ilk 
biri bunun manevi bir anza oldu- yerinden sıçra.- gibi oldu. Smith niz işi deruhte etmeyi kabul edece- zabıta ona , daima hizmete amade kim tesbit etti? 
ğunu ve bundan başka kızımın im- birdenbire aşk bahsine ge..,miştl. ğiıııden emin deği.lim, dedi. aynı zamanda kadlrtinaı bir arkadaı - Onu Amerlkaya .,etlre 
dadına yetişecek hiç bir ku"·vet bu- Bu hareketi cerrahın bir neşteri Mutlaka her itin uhdeainden nuarile bakar, hilrmet ederdi. Smi- purvn kaptanı, kaptan lir RI 

ıan'ata •alnf bulunduğu anlaşılı- Junmadığını söyledi. diğer bir neşteri eline almasını ha- gelen bir adam olduğunu iddia ede- th in ıadakati pollı mahafilinde da- Fentonu alel'ade bir yolcu al 
yordu. Serntlne pek iyi alışmıt - Yal .. Peki kilise bu Jıusu.ta brlatıycrdu. mem. Bu mes'ele bana çok müşkül rbı mesel hiikmGne girmltti• taa &iyade bir doıt tellldd e 
olduğunda 'H karııamdakilere kartı ne buytfrdu? Weatlierby cevap verdi: gürüniyor. Vakıa hem hekimlikten, Smith 1 küçük bir odaya göt(lr. du. 
aay111u:ca muamele etmeği hatırın- - Kiliseye akıl danıştığımı zan- - Kızım on dokuz yatında nl- heın de il&hlyattan birer parça an- dOier • Orada bir maaa Gzerinde Smitb ıorda 

1 
dan bile ıeçirmediğ'inde fÜphe nediyor musunuz? şanlanmıştı. Nişanlısı vefat etti; (amakla beraber ne papuım, ne metin bir bavul, bir gazete, lnHaın - faıillz pollıiae telıraf 
ıoktu; yala.ız çehreai hüzünlü ve - Yo .... Fikdmce son bir çare kızım da senesi olmadan tabii ha- de doktor •• Beni evinize davet edl- cebinde taıımuı mutat olan bazı dl mi ? 
nuhatabına atfettiği bakı• tema· b d t tti Bi h f G f k t f k d d " olarak taharri memuruna aş vur- yatına av e e . niı:. r a ta eYinizde kalayım, O- u a e e etya uruyor u. - Evet, ahılu eev•pta 
aile elemli idi. dunuz. - Aşk ekıeriya çok esrarengiz- ya bazı ticaret işleri için Canada- Smith, yanında sivil bir memur chard Fentonua Uvepoolden 

Uzu. zaman tereddüt ettikten d' dl A k h k k' h' ı ld hald b ...1111.katıe Weatherby cevap ver ı: r. ş ı er es arar, az ımse 119- dan ge miş olayım. Bir iki gün için- o utu e u efyayı aıa Yorka müteveeclben hareket 
•Onra nihayet denize dalmağa ka- _ Siz adi bir taharri memuru seder, hiç kimse bihakkio anlamaz... de bir fikir peyda ederim. Şayet muayene etti; bavulun muhteviya- bildiriliyordu. Aym zamuda 
rar ...eren bir yüzgeç gibi: 0değ'i1ııfniz 1 Mamafih bir papaz ge- Çünkü aşka layıkiyle nüfuz etmek çıkınaz bir itıe miaafirperverliğinizi tinı gözden l'eçlrdi, Sir Rlchard drada bir noterden de telpaf 

- M.ıbr Smitb, dedi, kızımın tırttlm. Kızım da beraber olduğu Allahı anlamakbr •.• Şimdi onu bıra- daha fazla suiiltimal etmem. He- Fentonun fnglliueden beraberinde Na'flll menrifl keadiae alt 
0 

derdini keıfetmeni.zi istiyorum. Son halde bir ay denizde gezindik. kınızda şu kapınızın 6nünde aJdü- men bu aktam yemektea. enel gele- getirditi eıya bundan ibaretti. üzere ln,ıltereye 1'6nde..U.. 
dokuz ıeneden beri hayatla hiç Bu mGddet zarfında rahip her rillen lngilizden bahsediniz. yim mi? Smith bunları glirdükten ıonra lep ediyor. 
alakadar deMI. Zihninde bir şey var We th b t k d w th b b fl k üt ı ...11 bulundur •• giln kızımla g6rüştü. a er y e rar ııçra ı: ea er y u tekli eman te- tU m a eaaa Smith bat1nı salladı. 
ımma nedir bilmiyorum. Dokuz ıene - Bu işte esrarlı bir şey dedi. halilkle kabul etmişti. Bunu üzerine - Sir Richard Fenton burada - Hmmm ••• Dikkat etthıb 
evvel Fransız Salibi Ahmerindeki - Peki, ne diyor? Sir Richard Feuton sofracıoın kol- Snıitk deyhal kapıya doğru yürüdü. uzun müddet kalmak niyetinde de- Gazeteler bu buıuata hiç ta 
vazifesinden temamlle değişmiş - Kızınız müdekik değil. Der- larına biruh bir halde düşilnceye Taın çıkacağı •ırada: ğllmif. Bütiln efyası yeni; çama- veremediler ... 
olarak döndü. Bugün güzel, sevimli dine çaresaz olmaktan acizim. " kadar bu namda bir kimseden _ Alacağım ücret çok mutedil- fırları Liverpoolde bir gömlekciden Zabıta memuru batırdı ı 
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Srnith sordu: doğru yürüyüp bir kaç dakika so- üzerinde nasıl bir tealr huıule ge- Weatherbey cevap verdlt elbısesi yok. Kendini bilen bir in. Smith mütaleuında devam 
- Bu haleti ruhiye aakın harp kağ"a baktı. Neden sonra: tirdi? _ Ehemmiyeti yok ! giliz müsamere elbisesini hazır ola- - Sir Richard Fentonun ta: 

eanasında gördüğü fe<:ayiden müte· - Bana kalırsa doktorun hakkı - Hiç. Esasen kızımı biç bir ikind iye doğru Snıith polis ka - rak ıtatın almaz. Her halde çok a- hOrmet bir ıahsiyet oldu~. aal 
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r lzmDrde 1 

~Oınilyon kil. 
... ~ .. uzum 

ı.. 2 ~ - Şladiye ka
dir 1-k- borM81M J9 milyon 406 
bin 562 ldhı llııQm ,..., ve bua
da11, 2S •ilyon 1 T9 bin 800 ldloeu 
•ab'-ıttır. Geçeıı - ayni miid
det urhnda lımlr borHcına 25 ml
lyoa 6S bin 100 kilo ~üa ırellDit 
ve budaa 18 mllyGa 3-17 bia 890 
kilOttU ıablmıtbr. 

Bu •ene ıon hafta zarfında bor
şada satılan ilıllm fiatı, ıreçea aene 
ayni hafta urfıada boroada ilıilm 
fiatından yGluektlr. Mevıi,. lptida
larından şimd~e kadar lımlr lima
nından ecnebi memleketleri limaa
l&rına vuku bula• ihracatın yekünu 
14 milyon 356 biu 094 kilodur. hnıir 
piydıaoında ıoıı haftanı• vaziyetiade 
hiç bir tahavvill miltahede edilme
mi,tir. 

Müskirat ne kadar 
üzüm satın aldı? 
hmir, 2 [ A.A] - Müıkirat in

ılsar id....-, Eylülden timdiye ka
ar boraadaa 1 mllyoa 662 bia kilo 

üıllm aatın almıştır. Satın alınan 
llzümleria flatlan beher okkası 14,5-
25 kurut araaıadadır. 

Ankara posta treni 
Ankara, 3 - Bu sabah 7 de 

gelıaeıl liuıngelea posta treni Pen
dikte lokomotifi buzuldutundaa 
•aat 16 da, S aaat teahhurla gel
mi~tlr, 
~ 

Meb'usların tetkikatı 
Ankara S - Hasan Talııin Eli

ziı, Yakuk Kadri Mardin, lsak Re
fet Erzurum ve Fazıl Ahmet beyler 
tetkikat için intihap dairelerine 
b•raket etmı,ıerd.r. 

Leh ve Fransız 
sefırwri 

Ankara, 3 - Leh sefiri ve F r
anaız ır:aalahatglizan diln ak.fam 
hariciye vekili tarafından kabul 
edl!mi•tir. 

6 tayyare aldılar 
Atina, 2 [Huıuıl] Bahriye için 

lngiltereye ılparif edilen altı bom

lıarduman tayyareıinden dördü pi
reye muvasalet etmlttir. 

lngiltere ile Rusya 
arasında itilaf 
Loadra 2 - lngiliz - Rus mil

takeratı itillf ile neticelenmiştir. 
Bir ticaret muahedesi akti için mil
ıakereye ba,ıanacaktır. itilaf avam 

kamarasına ıevlte<lllecektir. 

çıııııcıe 

Müslümanlar 
kesiliyormuş 

Londra, 2 - Çanghaydan bil

dlrlldltinde göre, Kanıu viliyetln

de (20) bin müılilman Tibetliler ta

~afından katledllmitlerdir. Hadise, 

mllılilmanlann bir kıyamı ile bat

lamıttır. Bunlar, ba9lanndakl relı
lerln tahriki ile Tibetliler hücum 

etnıi,, bir çok e. leri yajtma eyle

llıit ve köylere eteş vermi,lerdir. 

Bu arada "700., Tibetli de katl
olunmuftur. Ükilorda iıe mllalüınan 
kadınlan 500 Tibetli kadın ve ço

cutun bayatı•• nihayet vernıltler 
dlr. Hadlıe mahalline yeti9eıı SOOO 

Çin aakerl Tlbetliltrle birleterek 
müthiş bir vu'yet hadis olınuttur. 

Y alnı• Paa - Çu vilayetinde 3 

~in müslilman öldürülınüştil. Hatta 

hıristiyan manastırlarına iltlca eden 

.ınüşlümanlar bu:alıuclnn toplanınıf, 

.aokaklrda koyun gibi bojtaılanmış

Jardır.Bu ıuretle öl ürüten Çin 

ınüalümanlarının adedı 10 bini geç
ıı:ııektedir. 

. ı• ıııa i KD \. ı~ ·ı • 

VenDzeD©s o ını g nete ıre 

Sulh • • 
ıçın mandadan 

• ne diyor? vazgeçmıyor. 

Pra§', 2 [A.A] - Havaı aja~aı 
bildiriyor: Batvekll M. Udrzal ıle 
hariciye naıın M. Bene• iıtuyonda 
M. Venizeloo, ile rellka11nı oelam
lamı,lardır. M. Veniıeloı, bükümet 
daireıine gitmit ve ır.eçhul Çeko•· 
lovak askeriaiıı ınezanna bir çdl'ıık 
koymuttur. M. Beaea huıusi bir ıi
yafet vermittir. M. Veniıelos yarın 

Topolçiyanki de M. Mazarike misa
fir olacaktır. Yunan Batveklli, il•· 
zetecilere beyanatıada sulh fikr 'nin 
ilerlemekte olduğunu ıöylemlt, lcü
çilk itilif hükümetlerile Yunanistaa 
araaındaki dostluk münasebetlerine 
dikkati celbetnıittir. 

Çin-Rus ahvali 
, Moıloova, 2 (A.A] - Harbin 

Çın •alr.amatı, oralarda buhınan 
v~taad~l.nnı hicret etmeğe veya 
Çın tabilJeÜM geçmete icbar et
mektedir. liarblnde intııar ede.ı 
nimresmi Gueao gazeteıi bu tazyl
katı muhik ııöıtermek için diyorki: 

" MemaHki ecaebiyede bulunan 
RuS: r, SoYyet tabiiyetini aaealı 
keııdl arıularlle ihraı etmişlerdir. 
Blnb~naleyh, bımlar ya Sovyet hli
küıııetlllin 5İyasetine açıkça milza
lıaret P.derler V"Y• tehçir olunurlar, 
)&hut ta Çia tabilyeti-ıi kabul eder
ler.,. 

• • • 
Moskova, 2 [A. A] - Harbin-

den bildl:-ilditiııe aazaran T ıitoi
kor da Sovyet de ıryollan ınemur

larının kurıuna dizilmesi ılmdeye 
kadar Sovyet tebaaaının Çinliler ta
rafından iıalıa edildikleri haberle
rini filpbe ile karşıhyan ecnebi ma
fllde dehıetli bir tesir yapmışder. 

Mo•kova, 2 [A.A] - Çitada m

Pvkuf buluııaıı Çinlileri dyaret eden 
Vladivoıtoli Alman konıoloıu mev
kuflarla çlace görü9müt ve ziyaret
ten ıonra matbuata beyaaatta bu
luııarak, mevlı.uf çinlilerin eyi ıe
rait içinde yaşadıklarını ve aynen 
diğer mevkllf Ruslar gibi muamele 
ııördilklerini ve kendilerine hiç bir 
tikiyette bulunmadıtını ıöylemlı
tir. 

Hindistan ne olacak? 
Londra, 2 (A.A] - Röyter Aja

n11 Hindi.tanın milıtakbel lıukuki 

vaziyeti hakkınd .. hilkümetçe henüı 
hiç bir karar ahnmadıtını öğren
miştir. 

Hükümet kanuni eaasi tadilatına 
matuf teklifleri tetkik etmeden ev
vel Simon komiayonunu raporunu 
vermeainl beklenecektir. 

Hindiıtan umumi vallıi lord lr
wing ııeçenlerde lngiltereyi ziyareti 
esnasınde Hindistan& ait meı'eleler 
hakkında hükümet aıasile uıun uza· 
dıya mllıakeratta bulunmuttur. fa
kat, uıdu,ni valinin I-ılndiataua av
detinden evvel bu huıusta hiç bir 
beyantta bulunulmıy1<caktır. 

• İşsizliği sigorta 
~erllıı, 2 [A.A] - İşıiıliğe kar

şı ıı~orta mes'ele Jİnden dol1tyı bir 
bükümet buhranı çıkmaıı mubte
m 1 olduğundan M. Strezemann va
ziyetin tehlikelerini anll\tmak için 
halk fırkası hizbinin merkez h~y~
tiııi toplımmajts d1tvet etnıi••ı * .,. . r. 

• • 
Berlin, 2 ( A.A.) - M. Muller ile 

M. Streıeman, i,ıiılik·e ltrşı elızort 
hakkındaki t~•Vİ)•e ıur~tini h~lkcı~ 
ların ~abul etmeg i~te~"Tienıeaindeu 
müte\'ellit •aziyet lıakl .n•a f!Ür1'~

müııl1trd.r. M. Mu ller, bu teıviye 
ıuretinin yann Y•?ılacak iıçüncü 
milzakereıinde halkcılar muhalif 
reyi verdikleri takı:irde iıtif& ede
ceııini ihsaı etmi~tir. 

• • • 
Berlln, 2 [A.A] - lktiaat fır1 aaı 

lıaidijte karşı aigorta liyıha'1 hık
kıııda balkcıların noktai nazarını 
kabule karar vermiştir. Halk fırkası 
grupu uzun uzadıya müzakerı.tta 

bulunmuştur. Müzakeler, gi.di tutul
maktadır. Bununla beraber ırrupun 
bir buhran zuhuruna mahal verme

mek için son ıeyl~r verileceği •ıra .. 
da müat .. nkif kalacagı ıaııııc.ıunu· 
yor, 

Londra 3 tA,. A.] - !il. Header
ıon amele f.rkaımın unuıwıi kon
frt'IİBde lnı!!tereal1> Filiıtin iızeria
deki manda.ındıın vaıgeçm!yecet ı;e 
dair beyanah sıra11ndıı ıon Filistin 
vekayiinin ı hep ve i Hlerlni yttln
~e tahkll<a e111ur komiıyonıa ra
poıu geldik! n ıonra hll1.;ümetin 
fil'.stine kaı şı hattı hareketini •ureli 
kat'iyede tay n ve teıblt edeeeğiai 
•Öylemi1tir. 

M1ım•.ile lı, Ruıyadan babaede
ı ek bu memleket ile samimi bir 
doı .luk. de vruinin açılacatı ümicll
r.i izhar cylemittir. Buncıan sonra 
Ren eyıı!etinln tahliyesine nakli ke
lim edeu M. Henderoon, ü9ilncü 
mıntakanın gelecek nazlraııin sonu
na kııdar tahliyesi lü~umuna M. Br
laadı lknaa muvaffak oldujtuau ve 
o tarihte Almanyada artık tek bir 
ecnebi aakeci kalmıyacağını lıazlru
nua ,ıdddll alkıştan araaında teb
tir eylemiştir. 

M. Huderson nihayet t;ıbdidl 

tulihat meı'eleıine temas ederek, 
bu huıuıtald lnııillz - Amerikan 
mlizakeratıaıa pek ziyade ilerlemit 
olmaaıııdan \ dolay! bunlara daha 
şimdiden Franıa, ltalya ve Japon
yaaın ı,ttraldne lmkin hasıl oldu
tuau, karada, de11bde ve bavıoda 
bütün tahrip ve taarruı veaaltinln 
tenkiaine dair büyük devletlerin 
birlblrlerile uyuıabilmeleri takdlria
de medeniyet &lemiııin bütiln me
ıalolnl beıerlyete ıeref veren itlere 
baaredebllecetlai aöylemittir, 

Altın satışı 
Londra, 2 ( A.A) - lnglltere 

banka11 bugiln 431 bin 153 İngiliz 
lir:uı kıymetinde çubuk altın ıat-
111ıtbr. 

Bir grev hadisesi 
Marian, ( tlmali Garoline ) 2 

[ A.A ] - Bir pamuk ipllkhaneıi 
öalinde grevcilerle greve ittirak 
etmlyenler arasında bir mücadele 
olmuftıır. Poliı, ınlldahale mecbu
riyetlac&e kalmıttır. Atef açılmıı, 
grevcilerden iki kiti ölmü9, 18 erkek 
ve bir kadın yaralanmıştır. Yaralı
lardaa betil!in vaziyeti atırdır. 

Milcadde eanaaında aon derec., 
hırpalanmış olan 4 poliı memurunun 
baıtaaeye yatırılmuına mecburiyet 
ha11l olmuıtur. Vaziyet vahim telıtk
ld edilmektedir. Kargaıalıta mani 
olmak ilzre miliı kuvveti ıeferber 

edllmlıtir. Menıu~at oanayii muhitin
de grev dolayııile ve komilniıtlere 
konıünlıt olmıy;ınların ıık aık vuku 
lolllan müaademeleri aebeblle vaıiyet 
pek ırerjtindir. 

Makdonald'ın nutku 
Waaington, 3 [A.A] - Önümilz

dekl hafta Cuma ıreceıi M. Mac 
Donald'ın New-Y orkta ıöyllyeceğl 
nutuk, lngiltereye telıiz telefonla 
bildirilecek ve yene telıiz telefnola 
memleketin her tarafına neıredile
cektir 

B1ı nutuk, harici münasebat ce
miyeti tarafından M. Mac Donald 

ıerefine Rizt-Cıırlton otelinde veri
l•cek bir ziyafet esnuında irat 
o hır. acaktır 

Bu müı .. ebetle Broad Caıting 
kumpanya&ı .\Ju 71 iıtaayonu bütün 
,Ji~ er ideoy<.ıılo:I\ raptedilecektlr. 
M. Hac Donal<t, ooıat 21 de "Gre
Liv;ç saatilc ıaba!ıııı sut lkiti,, ve 

iy,ndan Elihu Poo m ho,amedi 
.ıut <uau rn lteaHp sfze hajlıyacak
tır. 

A .:varn cemiyeti 
Ce.1~ vre, 2 [A.AJ Aır.;am cemi

yeti medl•ioln, ır<.ıeoek içtima ta
rlhi ıs:.o <Anur•uunlıloln yirmhi 
olarak teıİ>I .di:ınl]tlr. 

Ej'gan<ltı ı:aziyet 
Pariı, 2 [AA] - Ef;,ı•mİ•landan 

gelen ~aberl.rd• Nadir lan '<11vvet
lcrlniıı Ka iliıı anahten audedilen 

G4rİs rrıtv!,iinl ı ptettikleri ve baı
kına uıir•r• ~ Habibullah kıtaatııun 
kanlı hır çarını ınudaıı aonra ma~
lup edilJ i:ıı •o;iendiği b' IC:i iliyor. 

3 

as rettin oca! 
veıran şei<ID 

Evkafta yapılaca· 
ıslahat nelerdir? 

- Efendi hazret eri! Siz öbür ye
meklerin cezasını verirken m~a
ad edinizde ben şu bizim eski 

Ankara 3 - Tah dcatııaa ııilre 
gerek ;aütcl.ı•aı M. L ....... a, 11.ırek 
komisyon tarafından kanunu mede· 
ninln tatblldnden enal menut et• 

kaf için bir ıolahat llyibaaı huır· 
· lanmıştır. lamel pata geldikten ıon-ahbaplarla helallaşayım .. 
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HOCA, Pil.AV LENGERiLE HELALLAŞlRKEN 

Veli efendi ertesi sabah Nas

rettine: 
- Oğlum, dedi, dün aktam sana 

faka yaptım. Fakat bu akıam ııene 
gel, afiyetle karnını doyur. 

Na•rettin, bu ümitle aç karnına 
o ııün akşama kadar Konya lç~n~e 
cami cami dolaıarak büıbutun 
acıktı. 

Akıam ila ve nefis ziyafete ko· 
nacak değil mi, ne zararı vardı. 

Akıam üıtü bava karar•ak üzre 
llcen dotruca Veli efendinin evine 

damladı. 

Veli efendi yemek odaıında, 
ıiniain batına kurulmuş, ramazan 
k yfl ile · iftar ıaatini bekleyordu. 
Kö,ede ayrı bir oıııi içinde ortaya 
ıretirllecek nefiı yemekler, aaha•

lann içinde güzel kokular aaçıyor

du. Bol etli çorba bir tarafta, bindi 

dolmaaı, baklava, börek öbür tara
fta arzı endam ediyordu. 

Nurettin odaya girer girmez 
yirmi dört saatlik açlıA"tnın teıiri 
altında yemek kokusuau duyar du
ytııu idetr. oarhof oldu ve aata 
ıola bakmadu: 

- Blunillab 1 
diyerek sofranın başına çöktu. 
Nerda iae vakıt gelecekti. 

Kulaklar klritte ozan okunmuı 
bekleniyordu. O zaman mllezz~nln 

ıeai iftar topll hilkmünde idi. 
Nihayet 
- Allahü ekber 1 
Sadalan Konya ıemaoında yilk· 

sellrken Veli efendi kollarını aıva
dı. NHrettin de yemate hücuma 
bazırlal'dı. 

Uş:ıklar ortaya duman -= Ü de 
n rnedreıe mollalannın pek bayıl

dıkları kuş batı lop etli çorba çana
ğını getirdiler .Adet ilk önce ev sa
hibi yemeğe bqlardı. 

Veli efendi, elinde katık çorba
ya ozandı ve bir yudum aldı. Alır 

almazda öyle bir barını ~ağırdı 
ki eli çorbaya uzanmıf olan Nas
rettin, ürkerek kolunu geri çekti. 

Hindi dolması lenğerl g 

Hoca derin derin içlnl çekti, sa .• ı< 
biltüa mevcudiyeti de leağerle be

raber lfitmitti• 
{.1'aklar bu defa ortaya baklava 

ıiniaini getirdıler. 
Nurettin kendi kendine: 
- Artık buna da tualu, biberli, 

sanmaaklı diyeb alıane bulaıau ya, 

diyerek baklavaya parmak ıukma
ya başlarken Veli efendi ıini yi 
sofraya ııetirel'e: 

- Be ıersem he rif, aç karnına 

hiç tatlı yenirmi? 

diye bağırınca uşak tepsiyi. 

kaptıtı ııib i kendini kapıda• dısan 
zor attı. 

Hocanın ;1rtık taha•mülü kal· 
madı, Nefi• yemeklerin birer ba

hane ile ortadan kaldırıldıtını gilriln

ce bir akıa.m evve iki gibi aç kala

catını dUtundü. 
Hemen katığı kaphltt gibi ıof

rad:ın fırladı • Odanın kü,eılnde 
duran yemek tabla sının başına 

çöktü ve burada fıtbk üzüınle, ba

har ve pilav ı~nterine aata, ıola 
bakmadan kafık atmaya ba4ladı. 

Veli efendi : 
- Ne o molla! dedi, ıufradan 

neye kalktın 'e orada ne yapıyor· 

ıua.. 

Hoca bir taraftan kaşık katık 
pılav atıftırırken t!i fer taraftan da 
ıoluk ıoluj"a cevap verdi. 

- Efendi haıretleri, bir az mü
saade edin. Zatı ilini• bütüıı öbür 

yemeklerin cürüm ve gilnablarını 

birer birer sayar dökerken ben şu 

köşede bizim c;l.i ır:Jx aiııu olıın 

ahbapla bir az görü,eceğim. Hal ve 

hatırını ıorayım. Ejter onunda cilr

mü vana ben helallaıtıktan ıonra 
cezaıını verirıiniı.. 

Bu cevap üzerine Veli efen~! 

kahkahalarla gillerek: 
- Şaka yaptım molla! dedi. ıon-

ra emir verdi: 
- Getirin tekrar çorbayı .. 

ra li)ihf tdklk ve mecliıe HYkedl

lecektlr. Layilıanıa eaaılı noktalan 
şunlardır: 

1 - Evkaf idaresini azami lıti
faı.!e temin edilecek surette mille• 
hasıalarla techlı etmek. 

2 - MütevellHerin e .. ka~u al· 
dıkları varidatı evkaf idaresi ala• 

cak, hayrata aarfedilecek mllı.tarı 
tefrik edecektir. Badema dotru· 
dan dotrııya hayrata vakıf ldarH 
bakacaktır. Mllteveilller varidatın• 

dan hayrata ayrıı. eak kısmından ba 
ld kalacak miktardan evkaf idaresi 
yüzde 10 kadar alarak, mütebakl
ıini ilanihaye mütevellllere vereck-

3 - Evkafta devam eden lcare• 

teyn ve mukataa usüllerlnln tufi

yesi. Bu taafiye de kanunu medeni 

mucibince yapılacaktır. Yani lcare• 
teyn ve mukııtaa verenler bir ıene-

de verdikleri beı!ellerin 20 mlıHnl 
5 senede ve S taksitte evkaf idarıt• 
ıice verecekler ve bu ıuretle mal

ları kendilerine temlik edileeaktir. 

Bilha11a lstanbulda emlikhı yG· 
ıde altınıtından fazluı hep muka • 

taalı ve lcareteynlidlr • Bu auretle 
yapılacak taıfiy.de evkafa ~ok pa
ra geçecek ilıtlmalkl bununla bJıo 
banka teıkll edllecektlr. 

EaaHn nukudu taP"kufeain 500 
bi11 lirası vardır. Taaflyeain ilk ıe• 

neıincle bu mlkdar bir buçıtk mil• 

yon liraya balit olacaktır. 

ismet Paşa Hz. 
dün Yalvaya 

gittiler ve geldiler 
Bat vekil ismet Pı. Hı.ri dilıı 

sabahleyin saat 10 da Seyriaefainin 
Heybeliada vapurile ıehrimlıden 
Y alovaya aıimet etmitlerdir. 

lımet Pş. Hz.rine Seyrlıefal• 
umum müdllrü Sadullah bey de 
refakat etmlıtlr. 

• • • 
Son dakikada aldıjtımız ınaJQ. 

mata nazaran İsmet pıııa hauetlerl 
Yaloyadan haraketle ıaat yirmiyi 
çeyrek geçe Iıtanbulu teşrif buyur• 
mnşlar ve Pendlte çıkmıtlardır. 

Darülfunun 
Darülfünunun Ankaraya oaldl 

~3yiası hakkında darülfilnua emini 
Neş'et Ömer Bey ademi malllmat 

beyan etmiıtir. 

Hayri Efe-n-dı-.n-in-HeykelJ 
Üıkfidar tramvaylarının banisi 

.,sbak Şeylıülı.iam o:ıy>i efendinin 
Üsküdar tramvay ıirketlnln fabri
kasına bir heykeli konacaktır, 

Sulh hakimi tahıiıat 
Villiyet bütçeıine yeni aene için 

25 lira maatlı iki ıufb hilldml tab

ıiıatı yarına encümeni vlliyeb:e ka

rar verilmiştir. 

Veli efendinin oruç beynine vu

rmuf, Ufaklannı haılayordu: Venizelos Alrnanyada 
GeDeın GRden 

Japo sergi.si 
- Be ahmak ~ifler. Ben ıize 

koç defo;. tenbih ettim, fU Ofaga 
tenblh .,din çorbaya aarmuak koy

ına11n <>~dı.ıı. Yuksa hayatıma kas
tınız mı varl j' ,ldırın çanatı ııözüm 

görnıeaın. 

Naartıttinln ajtzını•ı <l'yu akarken 
çarba çanaA"t ortadan kaldınldı ve 
yerine etrafı miı gibi kızr.r.n•ı ko
caman bir leğen hindi dolma11 ıre

tiriHI. 
Hoca, plrlnçleriıı O lUndc iri iri 

fııuk :e Ozilmleri görllnce: 
_ El,!.. bu ı;t.~~ı ~"' lıinöi dol-

aıHı inşallah nasibim:,d r, dl)e ıe
yfnirken Veli den dlal.ı bıJdetten 

botulur gibi oeai tekrar vükaelıllı 
_ Ulan keratalar 1 Y okoa kötek 

mi lıtiyoraunuz ? Otu• aene:l'.r ~~
pumdaıınız daha bili yemetın ıçı· 
nde bahar oluroa yem,.d" imi Öjj"re-

mediniz ıri\tı. Ka1dınn ıu leıjteri. 

Praf, 3 [A. A.I - Yunaıı baıve
kili M. Venizeloı buraya ırelmit ve 

baıvekll ile hariciye nazın ta.rafın
dan iıtaıyoDda ıelimlanmıftır. M. 
Venl:eios ,.aıetecllere beyanatta 

bulunarak harici harplerin llııaaı 
dahili hrrplere meydan vermemek 

için mGrac..at edilecek en iyi bir 
çare old~jtun.ı aoylemlf ve balkf'n 

devletlerlnla de ıulba doaru ııittik
Ierlnl ılhe etıalıtir. 

M. Venııeloı bey11natına 9u ıu

r,,tle nihayet vermiştir: Yunaniıtan, 

İtalya Bulııariatan ve Romanya ile 

doatluk muahcd~lerl akdetmlttlr. 

Binaenaleyh Tilrkiye ile muahede 

aktedilıneoin mani biç bir aiyaoi 

ıebep görınlyo•urn, her iki mem

leket te ıııllnaziifilı iktiaadi meae

lelerin halınde menfaaltardır. 

Japon •ergi!i dolayısile ,eh;.ım~z: 
de bulunan Tokvo ticaret oduı kAtıbı 
umumisi dün Bursaya gf.mi~ıir. 

~lister Greve gitti 
Evvelki güa Amerika ile araınıı· 

daki ıicaret muahedesini ımza ederek 

şebri!llize gele• Amerilcs 11fı.ri Mr. 
Grev,. dun İtalya tarillile lsnçıeye 

hareket e!ı:ı:itir. 

Ceıra kongresine gidenler 
BUkttfte ıoplınıcık olın boyn.el· 

"lel "Ceıs tatbikatı konbf P11 sıne 
:;lçlka namına i:tirak edecelı: ol&a 

BelçikA Adliye nuırı Kont Han~ 
kanton do Diyant yaaında milıavır 
olarak bulunan bıraderi M. FransoYe 

ile beraber A\,ooiye v~,,r;ri! ~ .... 
ıehrimize gelmiştir. Yarın Göıtcı.ı ır 
ye harekel ede el;.'tr. 



KapDc§llfil 
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BlRİNCI PERde 

(Çöl) 

-...$> Vak'a cesul' aı:cının 
gerer. 

erimle 

Cesur avcının karısı - Demek 
aynalı dolapta kaplan avına gitmek 
niyetinden vazgeçmiyorsun? 

Cesur avcı - Hayır madam. E
mekdar hizmetçimi alıp hemen bu 
akşam hareket ediyorum. 

Karısı - Saçlan beyu henüz 
çocuk denHecek bir yaşta bir uşağı 
her kes "emekdar hizmetkar,. zan
netain diye yanına almak aende gö
rülmüş bir garabet ... 

Beyaz eaçh genç uşak(girerek)
Aynah dolabı denk yapbk. Herşey 
hazır. 

Cesur Avcı - Pekala, benim 
emekdar hizmetkarım! Araba gelsin 
.de bir an evvel vapura gidelim. 

(Beyaı saçlı uşak çıkar.) 
Cesur avcniın kansı - hiç ol

malmana yanına bir tüfek, bir, si
lah al. 

CeAW Avcı - Hayır Madam, 
kaplan avlamak için yanıma y&lnı:z 
bir •)'Uk dn!Ap alaca.fım. Yakında 
pne ıörilfVz. (Gider) -- -· 

' lıdNCJ PERDl 
Av r. t .\..\ -, 

l'tait'a ııahfi bir ~lde g'3çer. 
Ç~wr Avcı ~ayı:;:ı.11 tiohbı çölün 

ortit.ntıa koyan beyaz saçlı genç 
uşatıma) - İki kaplan bizde yana 
geliyor. Doböa gitelim. (Beyaı: aa-
9lı ut•kta beraher aytıalı dolaba 
pip itine ile kapınm kapar.) A
aahtar delitinden avı gözliyontm. 

Beyaz 1açla ıe111ç utak (korku
d•n aeli titreyerek. - Kaplanlann 

· -ne yapbklıııwını efendime sorarsam 
L habruna toz konmu mı acaba? 

Ceıur avcı ( delikten bakarak) 
•ı -Aynada kendilerini seyrelliyorlar. 

Zaten beD de bunu istiyordum • 
Ver bakayım boa o ciğer parçasını 
( Beyaz saçlı genç uşak cij'er par
ç~ını verir ) Haydi bakalım. Şim
di dışan çıkarlar. Cesur avcı ciğe
ri kaplanlara gösterdikten sonra 
kapısı açık clurım dolabıa içine fır
latır.Kaplanlann ikisi birden dolaba 
ealdınrlar. Cesur Avcı dolabın ka
pıaını üıtlerine kapar. Kilitler) itte 
yakalandılar. 

Beyaz saçlı genç uıak ( seıi ile 
beraber bütün vücudu korkudan 
tirtlr titriyerek ) - Efendime so-

ktlbasnar 

avu 
.. Yazan: Cami 

''Mümtaz şalısiyetlerin millet
lerin ahlakı üzeri11e tesirleri,, 
''Gazi Mustafa Keınal ve Mussolini,, 

Kahirede çıkan 17 -9-929 tarihli j .Mu;;tafo Kemalin şahsiyeti bal fi 
"'El'Ehram,, gazetesinin: Gazi hazret· canlı ve s;hb~-birÇahsiyettir:--Mn
lerinia bu sene lstanbula teşriflerini leti için pek çok muzır şah"iyetleri 
'ınüteakip Türkiye Paris bUyük sefiri mahvetmiş ve onun yolunda da pek 
Fethi beyin BUyükderede vaki olan çok şahsiyetler fedayi cau etmiştir. 
ziyafetleri esnasında rıhtımda topla· !\luasolini için şöyle deniyor: 
nan halka irat buyurdukları nutkun "Gene tarihin gösterece~i en hü· 
aynen ~arapça olan tercümesini yaz- yük şahsi~eti~ birisi de devle~leri 
dıktan aonra şöyle mlit<>.lea beyan ve muharr!~Ierı hayr.et~~ .bırakan. ita~· 

•edi ot: Y~ Başvekıh Mussolını nın şahsıyetı· 
Y",,.·- f' t k l · • tin büvtiklü<'•ti· dır, yahut diktatörüdür, yahut pey-

•• .IJIU~ au u • ş.a ısıye_ . . , . - • gamberidir, yahut papasıdır. Onun 
uu Te ~ tizerınd~ sı.bı: ~~hı hıra~ için istediğin lakabı söyle. 
tığı tes_lrm ehemmıyetinı gosterme}.e Mussolini'nin tercümei hali he-
kiifi bir ~el.il~ir. Çünkü h~k~n efkfıa· yan edildikten sonra şöyle nihayet 
tım dcğıştmyor, arzu ettığı hede e verili) or: 

· te..,·cih edıyor, milletin milletin hi.itiin "Mussolini İtalya m·ıı f · "l" 
tı..atıfına mali'. oluyor onları birleştir· ket'e bile kim t 

1dd~· mı ~. ume 
'..ı·k . d' . 'b' h k t SfV s '>e ere ut goster· 
"' t~n sonra ıste ığı gı ı are e meden hepsi onun emrine ama d d' . 

• · u . h h . . . e ır t'tt:rıyor. uu ıse er şa sıyete mtlyessır ler. 
<ıln!!ll' Lir meziyettir. İ <:te btivük Qahsivetler bu ı d 

·ı d'l' k. . • '-1 J "' J n ar ır. 
• '.lrrne ı ıyor ı.~ dını. ve ya vata· Bir insan için mezkur ~absiyetlere 

m vlsun hnlkın mutehassıs oldukları k r 1 bovun eymemek kabil det"ld' . . . t .. h Ik k a ç . ol ır . 
nıssıyıı u gore a a mumaşat etme· H ma 26-8-929 Aptullah Hüseyin 
ve lıu suretle söz eöylemek Ye ya 
ın ıhalc neşretmek, bir hatip ve yahut 
bir muharrir için kafidir. Halbuki 
bu g;bi şahsiyetler, meydandadır, pek 
çok göruyornz, fakat hiç bir şeyle 
mm affokiyet gösteremiyorlar . 

• \sıl yegane şahsiyfttler, halka 
mliın:1şat etmekle iktifa etmeyip belki 
~üıun milletin zimammı ele alırlar 
ve o milletin eski ve cansız an'ana
tında şiddetle hayata doğru yUrU tlır· 
ler. Bununla bersber halk, mezkur 
§:ıhı.i> etlerin elinde uzun bir zaman 
ıu•:.wkııt "e muti dulunurlar. 

Tm kiye Reisicumhurunun yaptığı 
,r.kiliplarla v. zedip şi<ldet ve sltratle 
t 1tbık ettiği k'lııunlara di.inyaca vu· 
kui he--ıl olnıuştı.:.r. 

Yunanlılara 

mukabele bilmisil 

Cllma IK DA ~'U, Teşrinievvel 4, 19'.2q 

u::B li1l Y@!Fil lF fr' a ifil S@~ ©J G fF~ını lfi)D Q)a!Mı D$U®ır 

Sokaklar n Genişliğ" Cinli profesör dün de bir konfe
rans verdi. ~~._:; 
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.Teşkilat: ist:ihı3.
ıe gçirlyor 

. İdman cemiyetleri ittifakı teş
~ılatının bu günkü şekilde mem1e
ket dahiliade beklenen hizmeti ifa 
~demiyeceği artık tahakkuk etmiş 
bir keyfiyettir. Teşkilatın matlup 
muvaffakıyetli neticeyi verebilecek 
bir hale getirilmP.si yalnız idare 
mevkiinde bulunan zevatı değiştir· 
mekle temin edilir bir keyfiyet 
değildi. Ayni zamanda müdevven 
nizamatı da ihtiyaçları tatmin ede· 
rek bir hale kalbetmek lazımdır ki 
i Jer a!"'lu edilen mecraya girsin .. 

TeşkiJatın teessüsünden beri 
geçen tecrübeler elimizdeki niza· 
mnamenin mahalli ihtiyaçlara na· 
zaran ki.fi derecede etraflı olma· 
<lığını, bu nizamatın mutlaka tadi
li icap ettiğini anlatmıştır. 

Teşkilatın yeni bir şekle sokul
ması mevzuu bugün zuhur etmiş 
bir mes'ele sayılamaz. Bu noktayı 
nazar zaman zaman ortaya atılmış, 
aylarca, senelerce münakaşa edil
miştir. Bazen gayri memnunların 
bazen tafmin edilmiyenlerin ağzı: 
na kadar düşen bu fikir hakikatte 
teşkilatın iç yüzünü bilenlere ve 
kavrayanlara aitti. Son zamanlrda 
hu fikir kuvvetlendi ve teşkilatın 
Halk fırkası himayesine alınma
tahakkuk: ettikten sonra nizamna· 
menin tadili artık bir emri vaki 
oldu. Bu hususta teşkil olunan 
bir komisyon artık mesaisinin so
nuna gelmiştir. 

Nizamname tadil komisyonu 
Fethi Tahsin heyin riyasetinde Yu
suf Ziya, Hamdi Emin, Sedat Rıza, 
Tevfik Haccar, Ahmet Fetğeri, 
Ismail Hakkı beylerden mürekkep 
bulunmaktadır. Bu komisyon ilk 
içtimalarında nizamnamenin sak1t 
ve tadile mübtaç bulunduğunu 

ittifakla kabul etmişler, bilahara 
değişecek noktaları tespit etmiş
lerdir. Komisyonun mesaisi yakın-

da hitama erecek ve tetkilata ve
rilmesi lazımgelen şekil bir proje 
halinde tespit olunacaktır. 

Komisyon erkanının pek ketum 
davranmasına rağmen teşkilatın 
müstakbel şekli hakkında, düşünü
len fikirleri hak.kında bazı esaslı 
havadisler aldık. Komisyonun ye
ni projesine nazaran bilhassa mın
taka teknik ve merkez heyetleri 
lağvedilecektir. Mıntakalarda birer 
"Lığ " heyetleri ihdas edilecek 
teknik vazifeyi deruhte eden b~ 
heyetler de her mıntakada duluna. 
cak Federasyon mümessillerinin 
konturolu altinda bulunacaktır. 

.. Teşkilat hakkında yeni düşii· 
nuJen şekil daha bir çok venilik· 
lerle dolu bulunmaktadır. · 

Komisyon faaliyeti hakkında 
kend!sinden malumat istediğimiz 
Fethı Tahsin bey bir muharririmi
ze demiştir ki: 

" - Daha arkadaşlarla müda· 
velei efkar ve teşkilatın tecrübelere 
nazaran mühtac1 tadil aksamını 

tesbit ve müzakere etmekteyiz. Me
saimiz henüz hitam bulmamıştır. 
Mamafih netice yakıncl~r.,, 

Atletizm birinciliği 
Istanbul Atletizm birinciliği 

müsabakalarına bu gün öğleden 

sonra Kadıköyünde başlanacaktır. 
İki senedir yapılmayan bu mühim 
müsabakanın netayicini tafsilatı ile 

J 

arzedeceğiz. 

Bu giinkü pı·oğram 
Saat 

15 
15,10 
15,30 
15,45 
16 
16.15 
16,25 
17.10 

800 metro 
uzun atlama 
200 metro 
1500 metro 
400 metro 
Disk atma 
10000 metro 
4 x ıoo ,, 

seçme 
final 

seçme 
final 
seçme 
final 
final 
seçme 

(TAŞRA HABER_i..ERi) 
* MERSİNDE BİR KATlL - 'ı * ÜZÜ~lLEHİ:\IİZ ALEYHi~E-

Evvelki gtln eabahleyin ~tersin ista· İzmirdc liziim mah;;ulü üzerine bazı 
syonunda bahçe mahallesi ahalisin- vergiler tarhedilerek maliyet fiat ı nı 
den Yunus oğlu Sait ile Tarsuslu yiikselttiği haklwıda rakip hükumet· 
ateşçi Ali arasında bir mtinazaa baş· ler iktisadiyatçıları tarafından Avru-
lamış ve ateşçi Ali yağdanlıkla Yu- pada ve Amerikada vropaganclalar 
.nus oğlu Saidin gözli önüne vurmuş· yapıl<lığt hal>er alınmıştır. 
tur: Saidin almış olduğu yara t!lhli· Bu propagandalar şehrimiz Çekos· 
keh oldu~undan derhal memleket lavak konsolosanesine kadar akset· 
hıııtanesine gönderilmiş ve tahtı te· miş ve konsolos diin ticaret odasına 
daviye .aıın.mış .ise de dört saat son· gelerek bu meı:;'clenin hakiki olup 
ca nezfı dımağıden hastanede vefat olmadı~ ım sormuş, mes'elenin ma· 
•tmiştir. hiyetini öğrenmiştir. . 

Adliye mes'ele~e vaz'ıyet etmiştir. Bundan anlaşıldığtna nfüe üzüm· 
Katil derdest edılerek hapisaneye lerınıiz aleyhine propag;;ıdalar dc-
sevkolunmu~tur. vam etmektedir. 

@ KONYADA YAG~URLAR - Üzümlerimizin 1 I ld '' ı· · d" l·· pa ıa ı o uğunu 
ı. ağmurlar gece ı, gUn uz u uzun ve eöyliyerek satı"ına ınanı· 1 k · 

f d 
. -s o m11 • azmı 

'kısa fasılalarla her tara ta evam ıle hareket edenlere k .. h · · 
M S

'll · ar~ı :;e rımız 
etmekte ve her gün eram, ı e, ticaret odası da bazı tedb. ı · ı 
K 

. . . • d f 1 k ır er e mu· 
eçılı d~relerınden hır kaç e a se · abele e<lecektir. 

ler gelmektedir. Keçili ve Meram © BALIKES1RDEK1 ZEYTNLİK 
semtlerinden golen seller hastaane LER - Balıkesircle .ı r" 1

. . • 
'h ı · · k d · . . e\ l\.a zeytııılık· 

cı et erınde~ı bazı mo.hallelere a ar lcrını ıdare edecek he,·et· L . 1 
k H - 1 . d J ın U"'Un er-

e mış, avuzan, Aşıkan semt cnn e· de şehrimize gelmesine 1•01· " d'I 
k' c· ı d d . ızar e 1 • ı .say ıye er e oturanlar yollar an nıektedır. Heyet için tahsis d'l 
gehp geçerken çok müşkilat ç.ekmiş· bina tefrış edilmiQ ve Evkaf ~dıue~ 
1 d' H 1 d ı "' mu rı-~r ır. ava a~ a o dukça hissolunur yeti de ayni binaya taşınmıstır 
llf !loğuk hüküm sürmektedir Evkaf mUdUrivetinı·n t ı l~. · S il d · · · a 1 ıye ettiği 

. e er, ağ köyJerınden bir çok bina bir mtiddet için kiraya veril-
e~ın . yığınları getirmektedir. Ova miyecektir. 
koylerınde henUz kalk.oıanıı§ bir ek .NCİRLERİMlZ V . 
•harmanlar mevcut olduğu ve itf~ <@ I • . E A:\~ERt-
edilen tahaffuz tedbiri · 1 az KALILAR - İzmırden Amerıkaya 

enne rağmen ·ı . . 1 . . d b 
sular içinde kaldığı söylenmektedir sevkedı en.k ıncır e~~~ı~d en . dazıları 
ki bunun çiftçilere ve bı' t' nın Amerı a gumru~ ı aresın e ka-, nne ıce menı- . . . 1 1 . 
lekete hayli mazarratlar ika d . bul edılmedığıne muta a o an şebrı· 
ni ıı>ylemeğe hacet yoktur. e eceğı· miz Amerika jeneral :konsolosu Mis-

Haber aldığımıza göre bazı köy· ter Koriganın Amerik hükumetine 
lerde Y.ağm~rl~rdan evvel yapılan gö- ke~ide ettiği bir telgrafnamede, incir· 
nc;n .P.kınlerı bır karış kadar yüksel- lcrın ademi kabulü biraz ekşi olma-
mı'itır. Havalar açtığı surette bu"'t" lar•ndan "t ll't · b h l ·r ·ı .. . un • mu e ı ıse unu ava arın 
çı •1.çı er kgonden

1 
zen/atı yapmağa ha- yağmurlu cereyan etmesinden inbias 

zır aumn ta ır ar. e l d'x.• . 
B 

. . t Y e ıe;,ını ve meveirn icabıı.tı olarak 
u zerı} ::ı snır bir ariza ol· meçk. . . 1 . 

1mı:ıdığı surette çok feyzu bereketi . ur ıncır erın kurtlanması ihtima: 
daıdir. lı olmadığına, binaenaleyh kurtlan· 

mır ~ tııcirlerin Amerikayı dubulu· 

Nukut 
1 1 lagiliz lirası 

11 
1 A ıırıerlka dolar 
20 Yuuau. ılraW.l 
1 Alınııu rayhı aark 
1 .A.vuıtury• filini 
20 Ley Ruıııanya 
20 Le\·a Bıı111ar 
1 }'eleınek filoriıı 
26 Fransız frankı 

. 26 ltdyan lire-ti 

· 20 1'.urun Çek Ieluvak 
l Çıru.aetiı ıHiviyet 

ı J. Zloti Lebiatan 
: ~O Dinar Yopelavya 

20 Belçika Cran.lu 
1 , 1 Peaata bpanya 

20 llviçre frankı 
1 Me<'ldiye 

Çek 

T tıh·viliit 

1007 oc 1008 7 5 ~ ~r 1 Tertip (A.B.S) 
• 206 50 

S3 75 
49 50 
29 50 
24 5(1 
29 50 
81 

163 
216 

75 

l.22 75 

22 25 
73 

114 
29 

791 

50 
75 

75~. 
5S 71i ~ ı:ı..·l 2 ,, (D.E) 

49 : ~ ~ 3 " (F.J) 
29 -::.ı 
M Stı Galata tahulan D. Y. 
29 50 l•tanhul tramvay ş, 

75 Riht Dok. Ant. 81 
163 
tı6 
122 

Cuüdar Ka.dıköz So 
lıtaubul anoai.ıp Su 

7j ErejılJ Madeı. 

22 25 Hisse senedatı 
7!1 

JM 501 
29 75• 

794 

= f~ bauklll!ı 
~ Mülga itibar. Mill 
pıı:- Ü•maulı Bk. 
'!. Milli İk ti.lat Bk. 
~ Ticuet ve .. uayi 

ı 
Esnaf Bk. 

;< Şirketi Hayriye 

1 

il 

1 

1 

1. 

1 Londra l lsterlin 1007 OC 1007 75: .eı .. Temetııı 
1 1 llaliçvapuılnr An 22 1i2 22 · 
. Nivyork 1 türk L Do. 0,48 50 0,.18 50. 1 
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Londra, 2 [A.AJ - Son 48 sa-

at zarfında düşen yap~rlara rat· 

men su kıthtı kendisini hi1aettir· 

mektedir. Su tevzii idaresi Londra 

nahiyelerinde tahclidatuı ilguı ka

bil olmadığlaa karar vermiıtlr. 
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ne mnlızuru sıhhi olmadığını bildir· 
diği menmuniyetle haber alınmıştır· 

* DANKA HASTELIGI ÇOGA· 
LlYOR - İzmir gazetelerinden: Dank 
hastalığı, salgın şeklini almıştır. İz· 
mirin bir çok semtlerinde sıtma ve 
dank hastalıklarından yatan hastalar 
çoktur. 

<!B İHTİLAS DAV ASI - İzmir 
hapü:hanesi sı:ı.bık müdlirü Basri efen· 
dinin dün şehrimiz ağırceza muhake
mesinde muhakemesine devam edil· 
miştir. 

Basri efendinin ihtilas ve euiisti· 
maline ait defterde tahkikal yapılma· 
sına karar verilmişti. 

Defterin tetkik edilmediği anla· 
şıldığından mahkeme 11 teşriniev· 
vel tarihine talik olunmuştur. 

• ETİBBA ODALARI - 1zrnir 
etibba odalarının intihabatını icra 
için önlimüzdeki Cuma glinü Türk· 
ocağında Balıkesir, Çanakkale, İzmir, 
Manisa, Aydın, Denizli, Muğla vila· 
yetlerinden gelecek olan doktorların 
iştirakile bir içtima aktedilecektir. 
Bu içtimada mıntaka etibba odaıı 
te~kil olunacak, idare heye-ti intihap 
edilecektir. 

.• ·X- _BÜTÇE MES'ELESt - İzmir 
v~layetı hUtçesinin taediki mes 'ele· 
91 ha~k:~nda dtıu dahiliye vekil tİJl• 
~en nlayete yeni bir telgraf gelmif· 
tır. 

Bu te)grafa dahiliye vekatiııce bUt· 
çe lıakkuıda 10 eylvl 1929 tarihine 
kadar vilayetten istenile•ı maliimatw 
geç verilmesinden dol~yı bütçenin 

henüz tasdik edilmediği bildirilmek· 

teclir. 
Haber aldığımıza güre bütçenin 

tasdiki için hiç bir mani kalmamış

tır. Dahiliye vekaleti mahalli işler 
mUdtırlUğli İzmir muhasebei hususi· 

ye memurlarından bir efoncliniıı ma· 
a~ının tez}idi hakkındaki talebin vi· 

layet encUmeni tarafından kabul edil· 
memssinden dolayı bütçeyi tasdik 
etmiyor ve işi uzatıyormuş. 

Biz, böyle ki.içük bir mes'~leden 
dolayı vilayetin butiin işlerinin sürün· 

cemede bırakılmiyacağım limit et· 
melde beraber duyduğumuz bu habe· 
ri de kaydediyoruz. 

Bütçedeki 170 bin liralik açık 
mes'elesi balledilıniştir. 

RİŞVET ALAN DOKTOR - İz. 
mirde hapishane tabibi Haydar ve 
adl;ye aabık tabibi Rıfkı beylerin 

bir mahkumdan rişvet aldıkları içia 
vilayet idare heyetinden verilen llizu· 

mu muhakemf'! kararı Şurayı Devlet· 
çe de tasdik edilmiştir. Rıfkı beyin 

muayene edeceği bir kadını tahkir 
ettiğine dair olan evrakı tahkikiye 

de bu evrak meyanındadır. Hepsi 

birden yakında mahkeye tevdi edile· 

cektir. 
• İZMlRDE SOKAK IS1MLER1 

- Resmi dairelerden baıılarının hilil 
eski, rum mahalle ve sokak isimleri· 

ni kullandıkları görülmUş ve bunla
rın yeni iııi oılerini göıterea listeler 
yeniden tamim edilmiştir. 

3 1'e§rinievı·el 929 Ticaret KBS4 haber 
Borsası f iatları 
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* ALKOL FABRİKASI - İzmir 
de inıısı mukarrer büyük alkol fab· 

rikası inşaat mevsiminin geçmiı ol· 

masına binaen hemen yapılmı)·acak• 
tır.Mamafib Niaan ayı zarfında fobri· 

kanın inşasıua baılsnabilecegiai kU\• 

vetle tahmin eyliyoruz. 

DU!ie• balon - Magdeburg, 2 [A. 
AJ - bir fırtınada tamamen harap 
olmuş olan Kabkatzenstein namında
ki ufak kabili sevk balon yere inme
ğe mcchur olmuştur. Pilot balonun 
sepetind<t1 atlamı~ ve ağır surette 
mecruh olmuştur. 

-:·:· 500.000 eski tüf ek - Paris, 3 
[A.AI - Gazetele~ ~evvelce orduda il· 
timalden sakıt sılablann müzayede 
ile satılması dUtUnulmüş olan 500 
bin eski tüfek bozularak hurda de· 
mir oturak satıhnasl içic hariciye ve 
maliye encümenleri tarafından veri• 
len kararı hararetle tasvip etmektedir. 

Rusyada sınai istihsal 
Moıkova, 2 (A.AJ - Reımi iı· 

tatisklere nazaran, bu ıene zarfında 
aınai istihaalit % 24 aiıbetind• 
artmıtbr. Halbuki bu huıuıta tan• 
zim olunan pllada ancak ~o 21 
tezayGt derpİf edllmitti• Bu ıene 
zarfında yüıde 14 faıla1lle 40miJyon 
ton kömür ve yüsde 67,13 faıluile 
14 raHyon petrol letlh•al edUmJttlr. 
Sovyet Ruıyadald elektrik fabrika
lara yüıde 30 faıla•ile 6 mlly~n 
kilovattan f aıla bir kuvvet temıD 
etmete başlamttlardır. 

Sovyet Ruı1a IMa ıene 28 mtlyoa 
rubleWr/'•••İ i.elb•IAtta baluDIDUf• 
tur. Geçe• ıe•• 1.tlb..Jlt aacaJr 22 
mll7ar ruble idi- Bu leaa:PiM aiıpet
lerlni aaa.rı idbara alaa mUI iktisat 
meclfıl iliııri 1929 • 1930 ıODeal içia 
iıtihHlatta e.!de edUme•İ mukarrer 
olaD tesayüt niıpethıi yüzde 33 ola· 
rak teabit etmiftir. 



o 

_ŞllJ.UN: 
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Yukarıya resimlerini .Jıri· 
mlz üç giizel kadın Pariıin Foli • 

berjerde kuino dö Par! gibi en met· 
bur, kafeıutanlannda gilrillen ve 
alkıılanan raks yıldızlarındudır. 

Sağda ki güzel artl•t Follberjer
de ekıantirik danslan ile çok na
zan dıkkati celbeden Amerikalı 
artist Doothly Şerastiyeııdir. 

Soldaki rakkase den gene F aliber• 
jerde cambaz dansluı ile her aktam 
alkıı toplıyan Tlema Bllldir. 

Telma Bili geçen sene Nevu
y orktan Parlıe ıreldlji zaman nl· 
yeti Fransa payitahtında ancak on 
beş gün kalmaktı. Fakat Parlste 
umduğ'undan çok fazla ra§bet gör
dü. 

F ollberjer müessesesi bu raf· 
betten cür'et alarak artlıtle bir ıe
nellk bir kontrat imzaladı. Bu mil
euiıe için büyük bir fedakarlıktı. 

New-Y orkta lttihu etmlt bir 
utbtl Parlate alıkoymak için bü
yük, pek bü)ük fedakirlıklan fÖze 
aldırmak ldzımdı. 

Mamafih bu fedakirlıklu aeme· 
reılal ıöıterdl. 

Follberjer müdürü MUı Billden 
babıederke memnuniyetle ellerini 
ufuıturıyor: 

- Bu ıene bir as daha feda
karlığı göze aldırıp kontratı bir 
•ene daha temdit edebilirsem 
kendimi kirlı bir it yapmıı adde
deceğim 1 

diyor. 
Grta da ırllrdllğilnllz artiıt de 

Eleonor Blocktır. Kozlmo dlS Parl 
de aöyledlfl çapkınca ıarkılarla fÖ· 
hret kaaanmııtır. 

Şarloları b!alln Puiı balkının 

dillerinde dolatu. 
MIH Eleonor Black Amerikalı 

oldutu halde hoı bir tlve ile fran· 
ıızea şarkılar .ı!yler. 

Mefh11r Mlııtlngıı.tte iyi bir ha
yrll) halef olaeaA't zannedilmektedir. 

1 ,,. ..... Dilberi rin dilberi •••H• w • 
; VILMA BANKl : 
: Ônllmüzdeki 9 t(l1rlnievvel : 
• • : çarşamba akşamı : 

!OPERA sinemasında! 
5 gösterilecek olan senenin! 
İen gözel eioema eıerlerindenİ 

= SEHER v AKTİ : 
1 İkiııcl • Seııll. filminde : 
1 arzı endam edecektir. 1 
························~··..!'-

aza veda .. Denize veda .. 
Son bahul 
Yaza veda zamanı ıreldi. 
Bu nne epeyce erken davrana· 

cağı anlaıılan ıon bahann hakkına 
tecavüz etmeğe bqladı. 

Bu giditle bu güzel menim! de 
raktinden evvel kaybedeceğiz. 

Yaza veda ederken mahrumiye
lİ en çok esef ettiğimiz bir yaz eğ-1 
lenceai varaa o da deniz banyosu 
dur. 

Yaz mevıln:inin bize bıraktığı 
ın ırüzel batıra komıailarda topla
lığımız hatıralar olduğ'unda şüphe 
roktur. 

Vücudumuzu muhtasar ve mi'fit 
oir surette örten hafif bir mayo ile 

kumaalın yumuşak ve kızgın 
yatağı üzerine yan ırelm~k, bir ta
raftan güneşin yakıcı ıtığı vücudu
nuzu ta tatlı mrırke.ı Lir tua
ftan ua d ilizden esen daha tatlı bir 
rü:ıırirın serinletici temuı ile ok
şanma!< ... 

işte bir zevk ki ancnk yazın 
sıcak aylarında ciuyulabilir. 

Plaj, bilha11a Avrupada bir fi· 
khk ve ıerafet me,heridir. Meaelii 
Franıada yazın Atlantik sahillerine 
bir hücumdur hatlar. Büyük ıehir
:erin bütün kibar halkı deniz ke
narlarıarına dökülür. 

Bu sahilin en maruf ve en 11k 
mccmaı Dauville (dovil) dir. 

Yazın ııcak ayları Pariı adeta 
boşalır. Buna mul..11bil plajlard11 da 
mahtcri bir kalabalık l<ayna9"11aıta 
başlar. Kilometrolarca devam eden 
kum 1&hiller renk renk kaJın ma .. 
yolarile ııuip bir çiçek bahçesini 
andırır. 

PJ.tjda eıns olan kumsal ve gli· 
D"f o nyoıudur. Deniz '\·e deniz 
., • ., ıu ınci derecede kalır. 

Ku : ır >çinde saatlerce dolaş· 
tıkla ı "' yoruımadık'an halde de· 
J\. f'ı gırm e • um aörmıyen veya 
,. .~t bı,.:.j.- ı .. ıv~r..l.ır z d ~i.air. 

Ho.tla buaa dair mizah vazdele
nde sık ıık nükte ve latifelere te

sadüf edilmektedir. 
itte bunlardan biri: 

Erkek ( kansına ) - Neden de· 
niıe girmiyorsur? 

Karıaı - Ayol •~n çıldırdın mı? 
Bu ıoe.dı Lan fO ile denize gi-

• 

rillr mi ? Canım mayoyıı r zil em .. 
ı:f'e vaktim yok 1 .. 

Plajlar ayııı zamanda müstakbel 
kan kocaların biri birleri ile ilk ta. 
nı,tıklan yerdir. Yazın plajda tanı· 
••n ~ençlerln kışın 'ehlrde evlen • 
dikleri 11k ıık göruien vak'alardan
tlır, 

Onun için evlenecekdlllr üç dört 
kııı olan anneler her sene yazın 
bir kaç ayını plajlarda ıeçirmeji 
ihmal etmezler. 

Burada ılıman anne mayoıu 
içiııde iri bir ta...ı. gibi piliçlerini 
etrafına toplar, kızlarına luıyırL lo
•m•t aramak için kumıı&la çıkar. 

Son babul 
Simdi ıehlrlere akın mevıiml ... 
Kısmetini bulan buldu , nulbl 

alann aldı... Kısmetlr' bulmıyan, 
naılblnl almıyan da lıtahını ırele
cek seneye aaklıyarak altın kum· 
)ara vada ediyorlar! 

Aile reiılerl ırl:i~ a~ıp kapama
dan plaj-ia ve kazino kumarhane· 
sinde ıu~ettlklerl binlerce franırın 
gın acıaı ıçlarlne çökmüt fena fena 
batlanm kaşıyorlar! 

Ticaret sarayı 
Ticaret odaıı bir ticaret sarayı 

lnıa etmlye kuar nrmlf idi. Ti
caret ıuayının inşasına mllteallllı: 
huıu1&tı teıblt etmek Gzere bir 
komisyon letckkül etmiıtir. Bina
nın lııf&•ı lçiıı tahıi1&t temin edU
mittlr· 

Kimsesüıler yurdu 
_ Ş~bremi~ı muavini Himit, Sıhıye 

mudurll Neı et Oıman beyler dün 

1 

kimseıb:ler yürdunu teftlı etmlıler
dir. Yurtta henüz on kişi vardır. 
Gittikçe mllracaalın çoğalacağına 
ihtimal nrillyor. 

Bugün kalabalıktan izaç olunmadan 
ELBAMRA .,.e MELEK 

Sinemaları ada 

ANKARA PosTAsı 
Filmini g6rmek isteyenler: 

Sabah saat 11 de 'l'8 öğleden 
sonra saat 13 te Yerilecek 

matinelerden istifa-
de etmelidirler. 

Flatlarda sammiyat yoktur. 
Batan filim birden ıröoterile• 

._ cektlr • 

l 

l M«Jııoavaat ıenlf' ırel!<.or ı 

Müskirat müdürü Mısırda hukuıne" 
Zekai beyin tin azami iktidat 

verdiği malumat! müddeti 463 giiO 
Müskı?at İnhisarı umum mü

diri ZekAi B. İııhiaar idaresi namı-
na yapılmakta olan üzüm muba
yaatının ne şekilde devam edece· 
gi ve iııcileriıı de mubayaa edilip 
edilmeyeceği hakkında beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

- Şimdiye kadar İnhisar ida· 
resi namına yapılan mübayaat es· 
nasmda on bir bin çuvaldan fazla 
üzüm alınmışır. Mübayaata devam 
edilecektir. Geçen sene bütün 
mevsim esnasında on bin çuval 
mübayaa edildiği nazarı dikkate 
alınırsa bu seneki mübayaatımızın 
çok olacağı tazahür eder. 

Mübayaattan sıırf! nazar etmiye· 
ceğiz, müteahhitler ve memurları· 
m12 vaeıtasile mubayaatta devam 
edeceğiz. Mevsim iptidasında bu
lunmaktayız, onuıı için müstahsil 
elindeki üzümü satmak için acele 
etmemelidir. 
hasıl olabilir. 

Bu aceleden zarar 

Buseae müskirat inhisar idare
si gerek müteahhitleri vasıtaaile 

ve gerek kendi teokilatı ile 6().65 

bin çuval üzüm satın alacaktır. 

Üzüm fiatleri dün yüz para ka· 
dar bir terefü göstermiştir.Dün (ev· 

elki gün ) muhtelif tüccarlar tarıı.• 
fından Boread:.n beş altı bin çuval 
iyi cins üzüm mübayaa edilmiştir. 
Fiatlerin dü~meyeceği kuvvetle fi. 

mit edilmektedir. Alıcılar hara· 
retlidir. 

Aydın havalisinde tetkikat yap
tı~mız esnada incirleri de gördük. 
Yağmur yemit incirler maalesef 
çoktur • Müskirat imali i~in bize 
ktılliyetli mlkdarda incir lAzımdır. 
Müteahhitlerimiz vasıtaaile geçen 
sene 600 bin kilo incir almak 
teıebbüsünde bulunmuştuk. Fakat 
bize teahhütte bulunanlar bu mık
darı dolduramadılar . Ancak 200 
bin kilo incir alabildiler • Geçen 
seneki ihtiyaçtan 400 bın kilo in· 
cir almaları !Azım gelmektedir. 

Hu sene de alacağımız 600 bin 
kilo incir bu hesııba konursa bir 
milyon kilo iucir almamız lazım 

geldiği ani.aşılır. Yapacağımız kül· 
liyetli incir mübııyaatı da incir 
mi' ~ ... bsilini:ı vaziyetini kurtara • 
caktır. 

Aydın incir müstahsilleri koo
peratifi de piyasadan hurda incir 
almaktadır. Okkası (9,5) kuruştan 
toplanmaktadır. 

Bu hallere nıızaran incir milst:ı· 
bsilleıi için tehlikeli bir vaziyet 
yoktur. 

İzmirde inşa ettirilecek olan 
ispirto fııbrikasını bu sene inşa et· 
tlremiyece~iz. lnş~t mevsimi geç· 
mlştir, önümüzdeki sene nisanda 
inoaata başlanacağını ku'l'vetle tah· 
mln etmekteyiz. 

---Kahire, 2 [A.A] - Son oD ••~ 
zarfında iktidar mevkitne releıı l 
Mııır kabinesi araunda Malılllııt 
paşa heyeti bilkllmet mnkJl9d' 
463 gün kalarak müddet rek.,,-ıı 
kırmıştır. Mahmut paıa hllkQmetlıl1 
basının çoğu V cft fırkuına .... 
sup millicilerin mllmeHillerlD.ı
ibaret bir kabinenin halef ol ..... 
muhtemeldir. Asıl bayati me'ıelt 
lngiltere • M111r muahedeıine ... 
teallik yeni tekliflerin kabnlü lç!O 
umumi intihabat yapılmaaıdır. 

Dramada bir def ine 
Dramada muhacır mahallesinde 

çılı~an inşaat amelesi, içi altıııl• 
dolu lıir taprak çömleği meydaııt 
çıkarmıştır. Bu altınlar büyük lr 
kender zamanına aittir. 

Yunan biikümeti, defineye va· 
ziyf't etmiştir. Paralar Yunan hazi• 

nesine nakledilecektir. 

Makdonald'ın nutkıs 
Waıinııton, 3 [A.AJ - ÔnllmÜJ• 

deki hafta Cuma gecesi M. M•• 
Donald'ın New-Yorkta eöyllyec•fl 
nutuk, lnglltereye telıiz telefonla 
bildirilecek ve yene telıiz telefnol• 
memleketin her tarafına neıredile• 
cektir 

Bu nutuk, harici münasebat ~ 
miyeti tarafından M. Mac Donalcl 

şerefine Rizt-Cariton otelinde varl• 
lecek bir ziyafet esnasında irat 
olunacaktır. 

Bu münucbetle Broad CaatlDf 
kumpanya11nın 71 iataıyonu hiltıııı 
diğer iıtasyonlara raptedllacelıtttr. 
M. Mac Donald, saat 21 de •Gre• 
niviç ıaatile 1&bahın saat it.iti.. .,.. 

Ayandan Elilıu Root ın hoıamedl 
nutı..unu müteakip ıllze batlıyauk• 
tır. 

Boykotaj devam 
ediyor 
Kudüs, 2 

İngiliz fevkalade komiıeriıılll 
bütün gayretlerine rağmen Arap
ların Y abudilere kartı açtıkları 
boykotaja nihayet vermek mllm· 
kün olmamı§tır. 

Araplar, boykotaja Yabudılerln 
başladığını ve kendilerinin eevap 
vermek mecburiyetinde kaldıklaruıı 
beyırrı etmişlerdir. 

Mir"ııtu~~ark ve ElzaTiye, el 
Arabiye gazeteleri birer lıafta 
müddetle tatil edilmiolerdir. H.y· 
fada çıkan Ennafi gazetesi iltl 
halkı tahrik etmek ittlhamı ile 
iki haftalık bir müddet i~n ka· 
patılı:nıttır. 

Patlayan bumbalar 
Bueno• • Ayres, 3 [A.A] - Ga• 

rajludan birinde bir bomba pat• 
lamıştır. fn1an zayiatı yoktur. 

• • • 
Roz:ıryo, 3 [A.AJ - Bir tJoam• 

vay içldde bomba patlamıı S kiti 
yaralanmıttır. 

•••••••••••••••••••••••••••• ! Döyçe Oryant Ban : 
: Tarihi le'ıiei 1322 } 
• • : Merke:ı idare Berltn • • • : Telefon Beyoğlu 247,248·984. S 
: 985 ve İstanbul 2.842,2843 S 
! Banka muamelatı ! • • ! ve kasalar icarı ! ........................... ~ 

Çok defa muvaffak olmadığınızın sebebini aramıyormuıunuz. Lük• 
ve gösterişli bir fotagra{ maldneıi Ye bir çok f!limler aldğınu: 

lıalde çektltlnlz fotografların lılç birisinde muvaffak 
olamıyorıunuz. buna yeglne çare ılzi tamımile 

memnun edecek ancak meşhur olan KODAK 
makine ve filimleri olduğnu biç 

düçündlinllı mli? 
KODAK ·makine ve filimleri 

kullanmak; itte muvaffaklyetiıı sırrı 
Her rerde arayımı.w. 

Beyoğlunda Tünel meydanında Kodalc ılrketl fotoğraflarıııızda 
muvaffak olmanızı temie için daima -izin emrinize amadedir . 
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Yollar yeniden 
yaptırılmaktadır 
T' bmir gazetelerinden: 
;re· Torbrlı yolunun istik~afı • 

ille iyeıi dev m edilmektedir. Bu 
klun hu aeae zarfında inşasına 

şlanmaı i! önümüzdeki sene 
.unıuıxıi viliiyet meclisine bd yolun 
~~ası teklif edilecektir. 

0

lımir . 
enem n • Bergama } olunun in

§aaaı devam etmekte ve silindirlrr 
mütemadiyen çalışmaktadırlar. iki 
{~ kadar hu yolun İn:.aatı kamileu 

t:npu r-IClrı 
lüks Karadeniz postı:ı.sı 

Buleııt 6 TEşRtNı 
EVVEL 

az f ; 111 ak(lnmı 18 de .sir-
;.ı... keciden hareketi"' 

rZoneuldak, lnebolu,c:ırenye, Sa· ı 
msun, ( nye, Ordu. Güeaon, Tra· 
bron , Rizeye gidecektit 

Müracaat mahullı: 1 tan
hul Meymenet ham altındaki 

ynııbauc 

Telefon: I tanhul 1154 
ııtam bulacak Bcrganıaıım Izmirlc 
d?ğrudan doğruya ve mükemmel 
hır ~oıa ile nıu,•asalası temin edil
miş olacaktır. 

Kemal ~a şosasını kasaba hu
dudunda noksan kalan kısmında 
da ~ki silindir faaliyettedir. Urla 
lzmır yolunda dokuz silindir hum· 

ialı bir :~ali!etle çalıştırılıyor. 

Piyango müdür
lüğünden 

nşa~tı sılındırsizlik yüzünden 
haylı teehhür eden bu yolun da iki 
buçuk aya kadar tamiratı ikmal 
edilmiş ve kabulu muvakkat mua· 
melesi icra edil i~ olncaktır. Ge
çen eene Şiddetli yağnıu lar yüzün
den yılcılmıı olan Bornova ve So· 
~a köprülerinin vaktin gecikme
sın.e b~a~en İn§aatının icruı tensip 
edılmııtır. 

c 
Kazan 

Tramvay çarpması 
d ~68 numrolu vatmrnın idaresin
B eki 127 numrolu tramvay arabası 
eyoğlunda maliye me'muru Sa

dık heye çarparak. yaralamı~tır 
SJrkatoeır 

4150 lir uçtu! 
Beyoğlunda oturan fükinazi 

efendi dün tramnyla giderken 
~a.yrı isminde biri tarafından 450 
ırası çahnmı§tır. 

Tavuk hırsızı 
Mehmet isminde bir tavuk hır· 

•ızı dlin Cerrahpa§Ada bazı evldeıı 
taYUk çalarken yakalanmıştır. 
Dıııtıhaırı r 

iple intihar 
l ~y~pte oturan ve halı ticaretiy
e .ı§tıgal eden Hüseyin efendi iple 
:•ınde kendini asm k istemişse-

e ailesinin feryadı üzerine korn

H·~arı yeti~c ek ipi kesmişler ve 
"'-Useyin efendiyi kurtarmışlardır. 

~cua nrncınnk 
Dolandırıcılar 

Kasımpa§ada oturan ALbas ağa-
11ın 50 lira parasını dolandıran 
Arnavut Nuri ve aktar Ahmet " 
J·ı . e1en-
'H er polııçe yakalanmışlardır. 

• Ih tir İlanı 
•İran Te Anado!u balı düğümlerini ba7ı 

iınak için makineli tertibat• hakkında { 

1 
· Te:rin 1927 tanb ve henüz b;ırau il· 

ınınamıı ihtira me~k i file konmak üzere 
•~e devrüferağ veya icar edilecehrindcn 
talip olanların Glllatada Çinili Rıhtım ha· 
rıırıd Robcr Fcrri)e müracaatlart il&n 
olunur. 

Ü :dar Hukuk Hakimliğirıden: Üslcfi· 

d 
da lluaniyede l::ıhem pa~ ıokağııı• 

a eakin '-'·rife Fat""n B ıı· U ""' ..... c ıce hanımın 
•lrUdarda pap limanında 120 1 

hanede ukin Haliı HU!nü bey nulmarh.a ı 
·1:: a oy ıne 
ı ıunc cylediAi hc~nma dıı~asında d l 
YI da . t'd L D o il• va l! ı asının ır fUreti mildd İtı 
berayi teb~ inal kılıruırak 'k. e leıhe 

ı ametglihun 
terk ettiğinden bila tebliğ iade k 1 
ve mezknr iaticıa ıuretı il. 

1 ıumıg anen tebrğ-
karar verllm~ ve istida eurcti h 

1 ıne 
divanhanesine talik edilmi; ol:u11-uk.eme 
t 'h' 'lAnd • ib t:ı ndan 
~n ı ı ıı.- nkn ıt re~ bir .ıı zarfında ce-

\ ap verlllUe .... e tebliğ makamına kıı.ıaı 
olmak Qıerc keyfiyet gıı .. eteltırle il!n 1 
----·-.. o unur. 

4'•::~ı:.~c~~.ı::ı::ııı~.::·ıııı~u ••••·••••• - .............. . 
!: iKDAM ~. 

=I Abon ücr tlerı r 
İs 1 ilrklye içlııı eııcUl 7 1 
t
• l 00 •• 

.: Altı aylık iE 
:: Cç avlık 90tı U 
ı= , soo •• 
:İ Ecnebi wemlckctin için Senelik 3300 =, ... .. ' .. c 
I! .. Altı aylık J fiOO .: 
• • ~ l .. .. 

·: ç 900 r· 
iı·········t" ı1 ......... ~.ı:ıı::::•:ı:·ı1:.::1:... •• ..... • ..... ti ............ ; 

Numunesi veçhile üç milyon 
zarf tabedileceğinden taba Wi 
olacakların 7-10-929 tarih p 1 

t . .. pazar I 
er :sı .~unü saat 15te piyango mü-
dü~luğunde müteşekkil teyyare ce-
mıyeti müb t k . . . . aysa omısyonuna pey 
akçelerı ıle birlikte m·· ti .. 
1
.. 

1 
uracna arı 

ı an o unur. 

Felen1enk Bahri SefH 
Bankası 

• e ez 
Amsterdam 

Galatada Karaköy hanı 
dairei mahsusa telefon Bey
cğl~ . 3_71 ~-5 Merkez poıta
nesı ıttısalmde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 hemevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

Doktor 1f'Pmm•• 
llasc i kadınlur ha1ıtane l 

Etlbbasındna 

HÜSEYİN NAŞİT 
Doğum ve kadın Hıı" ıalıklan 

l\lutııb asıeı 

Türbe Eski Hilali Ahmer 
binası No.10 "'el. 1$tam: 2622 

•• •• 
J stanbul dördiıncli icra daire.,inden: Fat· 

ma Mergube lınımın lbrahim ve Melı· 
~e~ b.eylerden aldığı beş bin liraya 'karşı 
bınncı derecede ipotek gösterilen şehzade 

ba§ında Fevziye mahallesinde Muhtar puşı 
cadde ve eoka~ında eski 195·195-195 nıU. 
korr?r yeni 25-27-29 numaralı fiç evin üç· 
tc bır hisecai birinci ilıaleııi için etuz gün 
açık arttırmağa koyarak ihi hin lira he
~clle tıılibı uhde!inde olup kııt'r ihaleei 
ıcrıı kılınrnak ilzerc ve yüzde beş zamla 
tekrar on beş gün müddetle müzayedeye 
vazol~ınmuştur. Hdullan: Mesnhası hepsi 
~lmıı?en .335 metre tcrbiindc olup i~bu 
üı; cvın bına me.salıaıı 199 metrcd' 

h b ·· ~m~ an aeı ukeılı dcd1' tl\rbesi İrfan efendi 
dükk!~ı Mülıtar P P sokağı Muhtar paşa 
caddeaıle mahduttur. Mü t m=•~·t . H . 

h 
• c uu ı. ı•r üç 

ev a ~ap olup bunlardan 25-27 , l 
'k' · numara ı 
ı ı ~vın heı hirinın zemini toprak bodrum 
zemın katlarında kırmızı •. b' . 

b
. çını ırer antııe 

ve ırer sofa U:ı:crinde hirer od b. 
ek d h 

. ıı ırer ye-
m o ası ela zemmi beton b' 
b

. . . k 
1 

.rer mutfak 
ırıncı at arında birer ao~a .. . d . 

d 
. uzenn e ıki· 

şer o a bırer hela ıkinci katl h. . . a ırnr sofa 
fizerınde ıkı§er oda 27 numara] h d 

• • 1 ane e 
ıemın çmgo gu ulhane 25 numarad b' 
'l b 'k' a ır :ın er er ı ı c•uı mutfağı e\·den dışarıda 

25 numaralı mutfağın y lnız bir duv 
diğerinin hepsi Urgir üzeri çingo ka;ı: 
terasadır 29 numıııalı ve köıe başında o
lup bodrumla zemini çimento lıir aralık 
Ozerinde zemini mermer, mermer bir ku
malı hamam :ı:eminı çimento mutfak ı~ 
mını çimento ta~lık üzerinde bir ude iki 
dola!;. ve dığcr cimento aralık üzerinde he· 
la arka h hçede salç kuli.ıbs ve iki ağaç 
birinci kata bahçeden tahta merdizen ve 
altında merdiven altı vardır. zemin katın· 
d~ çiçelı..li çini döşeli ve tahta antire ve 
~·~ s~fa llzerinde uç oba bir hela birinci 
ıkıncı kati d . r " • • . ar a rer soıa uzerınde dörder 
oda bırer h ı · e ayı •e her üç e\•de elektirik 
~e terkos b t .:.ı_ d •uyu ve odrum ve aemin ka· 
ınw.\ emır p ki k 

1 h 
• arma ı va dır. 26 ouma· 

rn ı nnemn ki ha . -. • rucısı Lattu 27 inıanııruh 
nt;nJı. ,•,.thn .. t Al l J 

ralı han •. ı a..ey er ve 29 numa· 
n n kıra il 1,.,,fık e e.1 ıd·r h 

\ u l ru 1 . -.;r 
l (l'J lırıı<l.r m ,(lr hı • 

Cuma 

unıeti ilanlaı·ı 

'3 ehrerıumetinden : Büyüka
~ dmd • bulunan ve Hesbiri 
G&Uug fabrik sı nınulatın
daa uhın 70 beygir kuvvetinde 
birer gaıilje.n otorile müte· 
harrik 120 volt ve 50 kilova-
tiki gurnp olektirik müvellidi 
satılmak için kapalı zarfla mü
nak~sayn konmuştur. Taliple
na şa i:name alm k için her gün 
levazım üdürlüğüae gelmele
ri teklıt mektuplarını da ıhale 
günü olan 24 teşrinievvel 929 
perşeınbe günü saat on beş 
kadar mezkur müdürlüğü ver-
meleri. 

B a.lattaki .~ep.odan Kadıköy 
rıhtımı uzcrınde teslim et-

mek üzere 60000 adet parke 
taşının nakli 3-10-929 tarihin
den itibaren yirmi gün müd- ı 
detle ve kapalı zarf usulile 
mcTkii münakasaya vazedilmiş 
olduğundan talip olanların 23-
10-929 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 14 te daire 
encümenine ve tafsilat 11lmak 
üzere b şmühcndisliğe l\lüra· 
caatları. 

B aşı . boş ~örül?p daireye 
teslım edılen hır reis mer· 

keple bir koyunun 8 gün zar
fında sahibi zuhur etmediği 
takdirde alelusul satılacağı ilan 
olunur. 

Daha ziyade ve 
daha iyi tras eder ..... . 
Gıılctıc bı~akl3rı mc\CUt en il) 
çclıkıcn mamOI ve ı ııl:ırını Q 

pek ~cskın olması daha zıyadc ve 
dahfl ıyı ıraş olmayı ıc'mın cdea. 
Buıun b11 plkcı uıun alınız. 

..... -
----
i lette 

e) • ıdmıık iatcyeıılerın taLd' 1 . "" ır o unaıı kt· 
)metten tı !C}e dü§en kıym t' · • ..ı . . e ın yü~e o-
nu nıebetınde pey ak"lU!Uıı al ,, d . . ~· ara.. aıre)e 

f!Clmelerı ve 21-10·9:.!9 rcrihinde saııt 14 
den 16 ) ' kadar müı deye devr.m kat' İ· 
halesinin ynpılacağ 'fe 29.4041,Jumaraile 
celı•ul?rl'! Ul\COİkleri malfimatın Verileceği 
J} UIJ\lı 

9 Numaralı Jandarma mekte
binin 930 mayıs gayesine kadar 
Azaıni ) irmi bio kilo sığır eti beş 
bin kilo koyun eti 10-10-29 Per· 
~~mbe ~.mü saat on altıda pazar
lıkla ihalesi icra kılmacağmda ta
liplerin ve fazla ızahat almak is
teyenlerin mektebi mezkur mÜ· 

düriyetin e müracaatları ilan olu
nur. 

I
stanbul yedinci icra dairesinden: 
Bey oğlunda Bruıa sokağınd:ı hava 

hanında 6 numaralı odada mukim 
iken elyc\ ın ikametgahı meçhul bu· 
lunan Davit İştenor efendiye. Mahal-

leb~ci Aziz ağanm İstanbul mahke· 
ıneı asliye ikinci ticaret dairesinden 
bin liranın 21 mart 928 tarihinden 
it;baren > üzde beş foiz ve elli lira 
Uçreti vekalet ve 2618 kuruş masa· 
rifi mulıak.t-me ile mean tahsiline da· 
ir istihsal r-ylediği 30 haziran 928 
tarih ve 928-369 numaralı ilam ile 
beraber tekrar beşyilz liranın maa 
faiz \'e mıuınrıfi muhakeme tahsiline 
ve elli altı kalem eşya ile dükk!n· 
dan nezi yedine ve haczi mevzuun 
tasdikine dair ayni muhakemeden 

istihsal ey Icdi~i 5 ey lill 927 .,.e 6 
kanunuevvel 927 tarih ve 11047 ve 
1271 numaralı ilıtmlar berai infaz 
dairemize le\ di kılınarak namınıza 

taıtir kılınan ve tesviyeyi deyne da
veti rnütezamının bulunan ihbarname 
iksmctgtihınız meçhuliycti bascbilc 
tt.bliğ edileıncdi~inden ilanen tebli· 
ğat icrası na karar verilmiştir. Tarihi 

iliindun itibaren niha) et bir ay .zor· 
fında 929· 3616 numara ıle yedinci 
icra mc lurlu~una bilmuracaa te vi· 
yeyi din etmedif;iniz \ e } n tehiri ic· 
rayı mucıp bir itirnzımz olduğu tak· 
dirde dermeyan e)lemediğiniz surete 
gıyabınızda icraya devam olunacağı 

ınalumunuz olmak \'e birinci ihbar· 
nam niıı tebhği makamımı kaim ol· 
ınak. lızere ilfineıı tebliği keyfifet 
olunur. 

Vanıköyündc kargir ıki apartman dairesile bir küçük haneyi 

ve ayrıca altında büyük odaları havi fabrika ve depo itti

hazına elverişli bir mahalli ve ana muttasıl bir antrepo 

ve cşcarı müsmireyi havi büyük bir bağçe ile el 
mahalini ve alafıranga hamam, kargir ıu depoları 
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ve su tesisatı ve ayrıca üç dört ma~ora mai\eziıi 
kayıkane, telefon ve mükemmel sağlam 
rıhtımı bulunan yüz bin lira kiymetinde bü· 

yült bir sahilhane 15000 liraya sablıktır. 

Bal çekapısında piyasa yerinde gayet 
1netin ve 11ıüke111mel bir ardiye 

gayet ucuz satılıktıro 

Satılık miikemmel otomob?I 

ve 'deniz nıotöril 
• Hem açık ve hem kapalı ga-
1 mar a : yet lüks bir otomo': ·ıe 

beygir kuvvetinde gayet lüks ve kiyınei:lar b;r tenezzüh 
motörü gayet ehven satllıktır 

ASAN ecza epos nam .. racaat. 

Jandarma imalathane müdüriyetinden: 
4400 kaputun maa biçki imaliye ınunakasası 10-10-29 perşenb 

gfnü saat 14 te aleni olarah İstanbul Gedik paşad .. ·and rma imalat· 
hanesinde yapılacaktır. Şartnam imaliithaneckn verilir. 

Jandarma imalathanesi rr. ·· ..... ::.:iyeti .den 
2930 adet ekmek torbaı;ı kapalı zarf münakasa usu!ile satın alınacakbr 
Mün asa 19-10·929 cumartesi günü saat 14 te lstanbulda gedik 
paşada Jandarma imalathanesinde yapılccrktır. Şartname imalatha
neden verilir. Teklifnnmenın tarıi imlası şartnamede münderiç.tir. 

eşya oyun üzerinde 
müessirdir 

Bütün diinyndn te Hm edilen bu bakikatı 
yakından görn e, ve tecrfibe etmek is

.=-~~-....~ terseniz, bütün Spor levazımlitınızı 

• 
l za 

MİLL SPOR ticaretlıanesinden 
tedarik ediniz. Futbol, Güre§, 
Beden terbiyesi, zcilik, Eskrim, 
Boks v. s ... 

on. .-.-.oc:le , erı sa.g
--aı ~e erı -ucuz~ia. 

•••&•••• ••••••• •• • ••• 
Döyçe Oryant Ban ! 

'l'arihi te' isi 1322 • • 
Merkezi idare Berluı : • felefon Beyoğlu 247,218-931, : 
985 ve İstanbul 2842,2843 : 

Banka ınuamelatı : • 
ve kasalar icarı· : • • •••• ••••••~o~• o•o•••~Oe•• 

Ademi 
Ve Bel Gevşekliğine 

En müessir deva Seroin bAp
landır. Depo u lstanbul Sirkeci
de lskcnderiye oteli ittisalinde 
Ali Riza Ecz nesidir. 

Taşraya 150 knruş po ta ile 
gönderilir lz:mirde Ecza depola· 
randa ve ırgat pazarındaki Eczane· 
de bulunur 

kolord satın a ı11a koınisyonundan; 
. Trabzondll bulunan kıtaat ihtiyacı için on beş kalem mo~nddı iaşe hizalarınd.a gösterilen tarihlerde ih leleri icra edilccolı:ttr 

Talıplerin oartnnıne inı almak ve i§tirak. etmek ilzre 'l ırabzondıılr.ı satın alma komıayouuna müracaatları illn olunur. 

Uçünc·· 

Enakua Miktarı llk teminatı lbıl si icra edilecek. İhaleıi ne ıuretle ihale 
ci .. i kilo lira tarih icra edileceği cilnil 

Mercimek 10000 lbS 13 lO 929 A, · 
12000 225 

IS.10-929 w~nı 
Kuru faıulye • 
Pirino ıısoo 857 lS.10.929 
Nuhut 8000 162 13-10.929 
Patates 27000 152 12-10.929 
Soğan 15000 68 12-10.929 
Odun 375000 422 12·10.929 
Kuru üıür.: 7500 197 12·10.929 
Şeker 5000 184 14-10°929 
Tuı 9600 65 14-10·929 
Zeytin dane 2000 60 lS.10·929 
S:ıbun 2700 110 ıs.10.929 
.. ığır eti 40000 1097 16 }().C)29 
G ya~ı 216 16 10 Q .. 9 
t.;n lb , uJ 2700 ı ı 

• 

• 
kııpab Z. 

aleni 
• 

• 
• 

Ka alı 7 
alenı 

ka alı l. 

pu ıu . 
• 
• 

cumartesi 

• 
• 

pııurt~ 

ulı 

• lı 

., 11 

14 
9 

10 
~ 
9 

10 
12 
16 
16 
9 

10 
ıo 
15 
16 
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Aslteri mUna· 
l<aıa ilinlari: • .. tff ... 

A ıkeri ihtiyacı için 5·1°"929 cumartesi günü saat 15 te 371 kalem kimya ınnlzemesi 
pazarlıkla aluaacakhr. Taliplerin şartnameyi lcomis}onumıızda gormeleri ve ihale 

.-.Linde prtuamede yazılı olduğu gibi trminatlarile komiS)Onumuza müracaatları. 

A ,keri ihtiyacı için 7 • Birinci teşrin • 929 pazartesi günü cıa:ıt 14 te 5000 adet 
Tatanoa 1erumu pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartname}i komisyonumuzda 

~leri Ye ihale ıaatuıda şartnamede yazılı olduğu gibi temin1.tlarile komis}onu· 
~ ınuraeaatları. 

M erk~ ihtiyacı için (ı()(),000 kilo dııkik kapalı arf •uretile münaka a)a konmuş· 
tur ıhalesi 19 · birinci teşrin 929 tarihine müs11dif cumartesi günü sant 15 dedir 

prtııameıini komi yonumuzda görebilirler. Münaka. ıt.)a iştirak içinde gartnamede )B· 
~ teminatlarile birlikte teklif mt:ktuplarının ye\m ve saatı ihaleden e'vel makbuz 
1'uıkabilinde Anltarada milli müdafaa merkez satın alma komisyonu ripsetine 
:mwnoaatlan. 

A fyon karahisar demir yol müfrezesine ait Altay ci,-nnnda inşa edilecek. olan ki· 
. ~er, mutfak, ahır ve hel!lar kapalı zarfla münakasay_a konmuştur. İhalesi 6 . Bi· 

~ınçı tqrin • 929 pazar günü ıaat 15 te Afyon Karahı ar askeri &ıtın alma komis· 
,onıında yapılacalmr. Tsliplerin şaraiti anlam1.k tizre her gün ve teklifnamekrıni 
.nermek üzre zamanı mezkfirda Afyondaki mezkOr komis)ona muracaatları. K apah zarfla ihale edileceği ilin olnnan Mıırdindeki kıtııaun hayvanı.tı ihtiyacı olan 

arpa nrilen fiatlar pahalı görüldüğünden l2-birincite~riıı-929cuııuırteııi günü saatl5 
te Mardinde askeri satın alma komisyonıında münakasası yapılacaktır. Taliplerin Ma:-· 
iiadeki meakllr komisyona müracaatları 

..-ı{ ~e~i ~~n ihtiyacı o~. Ekmek kapal_ı zarfla münakasaya konmuştur. ihalesi 
S.bırınca =·929 salı gunu Urfadıı a'Jken Patın alma koınisyeıııunda yapılacııktır. 

.TalipleriD U i mezk.llr komisyona müracaatlan. 

M•rk~ ihtiyacı için 400 ton. kok .. kömürü Haydar paşada vagonda teslim edilmek 
oartile ve kapalı zarf ıuretıle munakasaya konmuştur. Ihnle11i 23-birinei teşrin-929 

llrihine müsadif çar§&Dlba günü saat 15 te icra olunacaktır. Talipler şartnameyi korni
ıyoaumuz.da görmeleri ve prtnamede yazılı teminatlarile birlikte teklif mektuplannı 
,malı.bu mukabilinde Aokarad1 milli müdafaa satın alma b:ıınisyonu riyaıetıııe tevdi 
oylıomeleri. 

M ardia badut taburu ihtiyacı olan saDlJlll. sade yağı, sığır eti. kömür, kuru üztim 
mercimek, pirinç, bulgur, kuru fasulye. sabun. nohut, gaz patates, ııoı;an, zcy· 

tu yağf, zeytwı, tuz, çay, şeker ve makarna münakasaya konmu~tur. lhaleıi 25 • 
!ııi.rhıci tefria • 929 tarihinde .Mardin askeri satın alma komi .. yonunda yap.lacııkur. Ta· 
Jiplerin Mardindeki meıkQr kom!syona muracaatları. 
M ardiııdeki kıtaabn ihtiyacı olan Ekmek ve Arpa kapalı zarfla münakasa,·a keu· 

muıtur ibaleei 28 • birinci teırln • 929 tarihinde Mardin askeri atın aıma k.o
m.iıyanunda yapılacaktır. Taliplerin Mardindelci mezkılr komisyou:ı murac:ıaatları. 
M erkeı ihtiyacı için 900000 kilo kuru ot kapalı ıarf suretile münakasaya konmuş-

tur. lhaleai 26-birinci tC§rin-929 tarihine milsadif cumartesi günü snat on beşte 
icra olunacaktır. Talipler prtname}i komisyonumuzda ~eırebilirler. ŞJ.rtnamede }azılı 
temiııatlarile birlikte teklif mektuplarını ınakbuz mukılbılinde Ankarada müli müdafaa 
•tm alma komisyonu riyasetine tcvdı eylemeleri. K apalı mrfla ihale edileceği ilan olunan Urfadaki kıtaatın ihtiyacı olan arpa ve 

Sürücteki kıtaatın ihtiyacı olan ekmeğe ihale 6Ününde verilı>n fiaılar bahalı ,ıö. 
rilldOjiindea 16-tepioi enel-929 çarf8.Dba günn Urtıı nskeri satın alma komiı.yonunda 
tekrar ilıialesi yapılacaktır. Taliplerin Urfııd:ıld mezkfir komisyona müracaatları. K ili11teki kıtaatın ihtiyacı olaa sığır eti ve sade }ağı kapalı zarfla münakasaya kon· 

m~tur. lhaıeai 16 • birinei teşrin • 929 çarşamba günü Urfa askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Urtadaki mezkfir komieyona muracaatları. 

O rdu ihtincı için 3500 ila 4000 kilo benzin kapalı zarfla mtinakasa)a konmuştur. 
lhaleli 24 • birinci te§rin • 929 perşembe günü saat 15,30 da ADkarada Merkez 

anu alma IL~onunda yapılacaktır. Şartname sureti komiıyonumuada mevcuttur. 
TeJiplerio teklltı&nıelerini Ankaradftki mezkllr komisyona vermeleri. ........................................................... 
f Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan i 
..•.•••..•.............................................. • 
T ıraı.ondaki kıtaat ihtiyacı için yüz se~sen bin kilo un ve kırk bin kilo sığır eti 

iaı>&lı art ueulile mubayaa edilecektir. Unun ihalesi 15 • te~rini eyyr.1-929 saat on 
~§tir. Sığır etinin on altı teşrini ev~el 929 çarşanba giır.ii !Ut on altıda )apılacaktır. 
'f,aliplerin şartnamesini görmek ve iştirah. ctmı:k lızre Tırabzond:ıki satın alma komi~· 
'~auaa müracaatlara ilin olunur. 

b eyuıtta darülfunun binası arkaoında bekira hülüğü denilen binada mevcut e~p
p elan bir kısmı 3 kolordu &atın alma komisyonu .. <lıı 12 - 10 929 tarihine müsa· 
4if eumarteai günü saat 14, 15 arasında muzayede suretile satılacaktt.r talidlerin salı· 
la"lt eıyayı gtlrmeleri Ye yevmi müuyl!dede pey akç~larile Fındıklıda komisyonda 
fak.ti muayyende hazır bulunmaları lüzumu ilin olunur. ........................................................ 

i. .!'!.~~~~.i .. ~~~~:?!.~~?~~~':!~ .~~.~!~!.~~.~~:~~ ... 1 
M altepe Uaeıi için 8320 adet Marsil}a kiremedi aleni müııalca.sa suretile satın alı· 

aacaktır ihalosi 19 · 10 • 929 Cumartesi günü saat 14 de Harbiye Mektebi ye
meldwıeleri önündeki mah1111i mahsusunda icra kılınacaktu. Taliplerin prtnaıııeıi 
'çio komisyonumuza muracaatları e iştirak içinde münakasa mahallinde hazır bu Ju. 
au.lmaıı illa olunuı. 

Mangal kl>milrG 
Kilo 
1500 : Topcu Nakliye Mektebi için 
7500 : Çengel koy orta Mektebi için 

~ 
B.llda mıktarlarile mahalleri yazılı 9000 kile M:ıngııl kcimürü pazarlık surdile 

-.nvı alınacaktır. Pazarlığı 7 • 10 • 929 Pazartesi günU aaat 14 de Harbiye mektebi 
y~kbaneleri dnündeki mahalli mahsu unda icr kılınacaktır Taliplerin şartnamesi 
Jlomiayoııa muracaatlan ve iştirak içinde pazarlık mahallinde hazır bulunmalıırı ilin 
9luur. 
E vvelce illa edilen muhtelif eb'atta cem'an 1050 adet taban demiri 9.lQ.929 iii"ar·ı 

te.i pil sut 14 te puarlıkla alınacaktır. Taliplerin teminatlarile beraber mezkur 
ı;ın Ye .. tte ~karada merkez satın alma komis}onuna müracaatları. 
Evvelce ilin cfıuuan muhtelifülcins yirmi iki kalem madem )a~ları 9.10.929 pazartesi 

ıünU .. t 14 te par.arlıkla alınacaktır. Taliplerin teminatlarile beraber mezkur gün 
tı aaatıe Ankarada merkez satıo alma kowi.syonuna miıracaatları • 

, .............................................. ~ ............ . 
i Bakır köyünde barut fabrikalarında imiltt harbiye J 
i •..•• !: ... !·:=::::::u::ı:::.~~::::~~~-~::= ... :! . ...J 

V üz elli bin .kilo .~itrat dH ıut (soda güherçilcsi) için talipler t:ırafından teklif edi
· ı. len fıat galı görulmuı olduğur.dan 9·10·929 Çarşanba günii saat 13 de paıarlılcl 
aıibayaa edilecektir. Taliplerin temiuatlariyla mezlı.:Or gün ve saaııa komisyouumuza 
mı\roaadan. 

100 ton bakır aç ton Nikel On beş ton tutya ile evvelce ilAn edilen şartname· 
• liddeki mıkıarlan muhafaza edilen fosforlu bal>ıt ve antimuan 7 • 10 • 929 
~rtesi giıuü saat 14te Ankarada merkez satın alm:ı komisyonunda pazarlıkla nıii· 
•>aa fıdilecektir. Taltplerin teminııtları)le mezkur gün ve saalta zikrolunan keımiS}O· 
m muracaatlarL 
......................................................... 

i ....... 1?.~?!: .• S:~~~.~~ .. ~?~!.?.~ ~-~~ ...... j 
4500 Kijo birinci kat jolin karine bojtil kapalı zarf usulile ihalei katiyeai 5 teşrini 
~ • ikind kat evvel 929 cumar!e.İ S. 14 
~ • lidt )8ğı 

:MıUı ınudafaa vekileti deniz fııbrik11ları ihtiyacı için balAda muharrur karine &o
yası hiıa aı ı. da muharrt:r gun ve saatte kapalı artla ıbııle edilecektir . :;artaamesini 
fOt 11ck ıct ) eni Tin heı gün -.erml'k i~te; ,.nlerin yevmi ibal• de ve matıarrer saatle 
sp. sın p:ı~ada deniz i:ltı ı a~ma koıuiıyoııuna müracaatl~rı 

'.uma 

"9~'°9~++ Leyli 'e Nehari -Oc~-Ct-C..O.+oa~-0. 

lstil<lil lisesi 
Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün müracaat olunabilir
Şehzade başında polis merkezi arkasında 

Telefon Ist. 2534 

Fatihte Çarşambada kız ve erkek, leyli ve nihari 

llAYRİYE ORTA MEKTEPLERİ 

Vakit akarlar mUdlır 
löQUnden: 

Müzaydeye vazolunan em. "k 
1 - Bahçe kapıda ıeylı Mehmet geylani mahallesinde arpacılıf 

caddesinde 3-5 No. dükkanın vakfa ait hissesi. dl 
2 - Bahçe kapıda şeyh Mehmet geylaai mahallesinde arpa 

caddesinde 5-7 No. dükkanın vakfa ait hissesi. ,ı. 
3 - Mercanda tıgcılarda pasbrmacı hanın derunında 20, 21, 

34 No. dört oda. 
Ana, ilk ve orta kııımlarına kız ve erkek talebe kaydı için çar- 4 - Şehzade başında Fevziye mahalle ve caddesinde 20, 22, 2' 
tambadaki müdiriyet dairesine müracaat. 9, 10, 11 inci ıınıfla- 26 cc~·· "'Umaralı arsa. 

rıda peyderpey teşekkül edecektir 1 5 - Balatta kara bat mahalleainde vapur iıkelesinde 15 ~ 
----------------------- dlikkan. 

88888888& Leyli. Nehari E~S:~~tSS:~~, 6 - Ayvansarayda korucu Mehmet çelebi mahallesinde E1' 
caddesinde 6, 8, 16, 18, 30, 32, 28 No dükkanlar ve üzerleriad 

TURAN ORTA MEKTEBİ dört odanın vakfa ait hissesi. 
7 - Eyupda nışancı Mustafapaşa mahallesinde 57-19 No dükk~cl' 

ı · ı ve erkek ana ile birinci sınıftan 8 inci ıınıfa kadar 
talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Aksaray Haseki caddesinde 

' . BCJVCJK 
fm· 
; Tayare piyangosu 
i VEDINCi TERTiP 

3üncü keşide 11 Teşrini evvaldedlr. 

BOVCK iKRAMiVE: 
40~000 LiRADIR 

AVRICA: 

2o!looo 
15.000 
12.000 
1 O.OOOlirahk ikramiyeler ve 
1 O.Ooo liralık ınükafat 

b·ı keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktır. 

35,000 Ura laabet edu •l'9')l,, ıaumanlı 'bilet lıttan'bul, Bersama, 
Suıkamış, İzmir, Zara, Samsunda sablıruşbr. 

18,000 lira isabet eden "16614. numaralı bilet lıtanbul, Burdur 
İzmirde aatılmıfbr . 

15,000 lira isabet eden "802" numaralı bilet lıtanbul, Ankara 
Menin, izmirde ıablmıtbr. 

12,000 lira isabet eden "37851,, numaralı bilet lstanbul, Eaime 
Korkutei, lzmir, Tavaıta satılmıttır. 

10,000 lira iıabet eden "53133,, numaralı bilet lıtanbul, Ankara 
Taruı, İzmir, Mudurnuda satılmıştır. 

' Bat ağrılan 
Aspirin 

komprimeleri 
ile tedavi olunnl>Uir. 

y aliıll 1nmuz1 ı,.sadırollu hUi\d n.,.. .. 
ambal&Jme cllkkat ve bu IDAl'k•)'l nuuırrm 
talep ediniz. 

, llfinci lfolordu satinal
ma ltomisıonundan 

ikinci kolordunun Balikeıir garnizonu dahilindeki kıtaat ve mü
essesatın 929 ve 930 seneleri ihtiycı için 2,020,000 kilo odunu mü
teahhidi Niyazi efendi teahhüdünü ifa edememeıi heubile !.Ju bap· 
taki ıartamede yazıla evsaf ve cinsden olmak ve mukavelenamenin 
mevadı mahıusalan ahkamına tevfikan zarar ve ziyan müteahhidi sabı
ka ait olmak üzere yeniden aleni münakasaya konulmuştur .Münakasa 
neticesine karar müteahhit Niyazi efendi nam ve hesabına mübaya
atta bulunulacaktır. Münakasa neticesinde takarrür edecek fiat had
di layık görüldüğü takdirde ihalesi icra kılınacağından iştirak ede
ceklerin teminata muvakkataları olan (1515) lira ile 16- 10-929 çar
şanba günü ıaat 15 te Bahkesirde aatınalma komisyonuna mura
catları. 

.......................................... ~·········· 
! .. ?.~~~::!~?.~~! .. ~~~: .. ~!·:~~~~.~~:·:=.~~!1:!~~:~=- i p auırlıkla alınacağı iliin olunan hııva kıta1tının (14500) kil•> nuhudiJe (14000} ~ilo 
soğana tolip çıknı:ıdıgındarı 21-10.929 pıııaıt~-i guniı aut (14) te ihaleleri yapılmak 

üne yeniden (20) gün müddetle aleni münakasaya konuldu~undarı ı.liplerin yevmi 
, ihalede "'"lllnatı mu\11k•• tel ııle k..ımiı,01111 ~elrnt crı. 

8 - Eyupda cezri Kasım mahallesinde baba Haydar caddesıa 
15 No arsa. .a. 

9 - Tophanede Firuz aaa mahallcsindt: kadiriler yokuşunda 1 ""' 
dükkan. ""'° 

Müddet müzayede 4 Teşrinievvel 929 dan 26 Teşrinievvel 'JI" 

Cumartesi güün saat ondört buçuğa kadar 
Balada muharrer em ~k kiraya verileceğinden mDzayedeye vazol 

muştur. Taliplerin yevmi ihale olan ıon günün saat on dörl t 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek mi: 
iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf akar 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istey nler bu müd 
zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporları 
görl: bilirler. 

Ticaret odası Ucretini 
vermi~enler 

Ticaret ve sanayi odasından 
929 seneıi oda ücreti kaydiyelerinin ve 928 senesinde tediye edile' 

kazanç vergisi üzerinden odaya tesviye~· lazımgelen yüzde 2 odl 
resminin cezasız • ahsili mübdeti bir daha kabili temdit olmamak üıeı' 
15 ~eşrinievvel 929 salı günü akşamına kadar temdit edilmiştir. O 
.zamana kadar henüz bu ücret ve resmi tesviye etmeyenler hakkındl 
ıureti kat'iyede iki misli ceza tahakkuk ettirilecek ve tahsilat icr' 
vuıtasile yapılacaktır. 

Darüşşafaka müdürlüğünden: 
1 . Talebe için münakasa ile dahili ve harici kundura yaptarılad" 

ğından talip olanların 8 Teşrini evel salı günü saat dokuz buçuk" 
Nurosmaniyede Cemiyet tcdriıiyei İslamiye merkezine müracaat!..,. 

2 • Talebe için münakaaa ile ten fanilaaı alınacatmdan talip olar 
lann ayni gün saat 1 lde ayni merkeze gelmeleri. 

Hadımköy satınalma komisyonundan: 
Çatalca: Müstahkem mevki kıt'atının ihtiyacı için kışlık ıebezeni' 

münakasası ihale suretile 19 birinci teşrin929 tarihine müsadif cumarte' 
gllnü saat onbeşte ihalesi icra kılınacağından yevmi mezkurda talip' 
lerin teminatı muvakkatelerile Hadımköy mubayaat komiıyonUll' 
müracaat eylemeleri ilin olunur • 

Orman ve erazii vakfiye 
müdürlüğündeıt 

' Alemdatı vakıf ormanlarını çırçır civarındaki muhterik orman kıt._; 
asının kat ve nakledilmek üzere ve iki sene müddetle bqbin ç~ 
mahlut hatap tCfl'İDİevvelin altıncı cumartesi gilnü saat onbeşe ka~f 
müzayedeye vuedilmittir. talip olanlar latanbul Evkaf mlldiriyeti.,... 
vakıf orman ve erazi idareıine müracaat eylemeleri. 

BASK berelerini 
Giymek son moda olmuştur 

Bu serpuşun Avrupa ve Amerikada gördlltü azim rağbet üzeri., 
Istanbul gençleri dahi Baık beresini kemali haheıle giymeğe baıl"' 
mıştır. 

Fevaidi çok olan bu serpuı her yqta inaan1ara ve bilhassa !
kızlar ve erkeklere yakııır. 

Aslen Baık olan tenis ıampiyona Fransız Borotta, bereyi dünY'°" 
her tarafında giymit ve Borotranın son muvaffakiyetlerinden ıoıı" 
Amerika bütün ıpoacu1an dahi bu bereyi f.iyiyorlar. Hatta b~ 
dünya izcilerinin bir arada toplandığı son ngiliz ınitinginde ~ 
veliahtı Bask bereıini taııyordu. Bunun üzerine bütün lnfiliz ıpofC 
ıençleri bu bereyi giymege başla~ıılardır, ,Gençler Hepininiz ea:;: 
beresini tedarik ediniz. Her menımde giyilmesi boı ve çok yakıfl 
bu ıerpuşu cok ucuz bir ~ta ıiymiı olacalc:ıınız. 

Her yerde DAVOS ve AROSA Buk berelerini arayımı.__......, 

Istanhul müddei umurniliğinden: 
Adliye dairesi için 

300 Ton kriple maden kömürü 
Adliye dairesi kaloriferi için muktezi 300 ton kriple m an korJJ~· 

rünün beher tonu 16 liraya talibi uhde.inde olup 6· 10-929 pazar ~ 
nü ihalei kat'iyesi icra kılanacağında• ôaba ııolcsaniyle talip ola19lı ii· 
yevm mezkürde defterdarlıkta müteıeklcil mübayaat komisyoaua• ,_ 
racaatları ilin olunur. 
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