
efat eden Hariciye naz rı 
trese ann, Almanyanı , 
eşhur BISMARK dan 

sonra en büyük adamı idi. 
er gilrı 8 say a. 

Dün başladık 

Okuyunuz! 
I-ı:er giln 8 sa 
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~M®IFOkaı .. Dın~DD't-aıreQ 

c Donald,, n 
e.11ahatı 

ugün Nevyorka va.,., 
racak olan lngiliz baş
ve ·ıi ıin seyahatına 
A erikaca dahi büyü 
ehemmiyet veriliyor. 

\ slı.in°ton 3 (A.AJ .!U. Hoover ile M. Stim- -.. 
11on 1\1. c Donnld'a ~oşa~cdiyi mutazummıu dQe
tnm· _ ıt •{,,raflar çekmışlerdır. Telgraflar Çf"kildik
ten l ır uz ıonra M. Stimson Vcnyorka "t 
·ı v ! . mu evec-

" 1 ı n :: nnl-!tondnn müfarakat etmiştir 1\1 
Mod.1 on:.lu'ın )Ul'ıu Ntw'-·orka mü ·ııı. ' 
h ,ı.i · ı:ı " vaea ıdı 

r.ı en.) or. ı. Hoo,·er son yuğmurlarda11 
b?~u!nıu~ o!ım.sı ıııuhıemel olan ve ken-
dı l ın 'll'ZID~ ıhf'ki av kararnaA hı 'd 

ı; oJl f • • • !!' na gı en 
.. l!J ) nı-ıuın le tışım emretmilltir .. . . ~ . 

Nevyo ·k 4 [A.A] _ M. 
l\lac onald'ın karaya çık
ına ... ı yaklaştıkça Ameri-
kada mu ıaileyhin ziya
retine gö~ .. e ·Hen alaka 
artmaktatlJr. "Berengar
ia,, karantina yerine sab
olun altısında varacak ve 
iki saat sonra İngiliz baş-

.. , ....... _,..,._,,.. 

YckiJi resmen beyanı ho-
·amedi merasiminin mu-
L-n.o.1l 0 n:u~Qi ~l--1.. ~ .... .., bv-

lediyenin vapuruna bine- fti.EIH:tiııiı.l 
rek karaya çıkacaktır. IU ...... 
.'AacDonald burada pek az ilr~ng~At~ 
kalacak ve bir resmi kabul yaptıktan sonrü 
Vaslıingtona hareket edecektir. 
-== -= nngaonz fFUDcsıuınlYlını znvaretn 

Filo ayın 12 inci cumartesi 
günü lim3_nımızagelecektir 

Teşrinievvelin 12-
inci günü limanımıı:a 
gelecek olan İngiliz 
filosunu istikbal için 
blr program tanzimine 
başlanmıttır. Filo 12 
tcırinievvel cumarteai 
sabahı saat dokuzda 
limanımıza vasıl ola
cak, toplar atarak 
şehri aeliimlayacalttır. 

Filo Kabataş ile Üs-

küdar arasında dem- GELECEK GEMfLERD Ö 
irleyecektir. DERED~ıit YN ELIZABET 

o a-ün filo kumandanı ile reaıni 1 d n kk • 
makamat arasında mutat ziyaretler e~ im re eptir. Bunlardan birl 

amıra yatıdır. Diğer gemiler Kö 
yapılacakhr. Eliıabet dritnotu ile ... yn 

Filo kumandanı amiral Frederik yare aemir' 2 t !'-uraJos tay-
F. 1 " " • .ı ve orpıdo mub 'b' ıe d, alebi ihtimal pazarteıi gunu d r. rı ı-

erkanı harbiyeıiyle birlikte Anka
raya gidecek, reiıicümhur Hz.ne 
arzı tazimat edecektir. Amiral, 
Başvekil l.rnet pata Hz.ni ve 
aair hükumet erkanını da ziyaret 
edecr.ktlr. Ankarada amiralın şe
refine ziyafet ve bir milıamere ve· 
rilecektir. 

Şehrimizde kalacak olan donan
ma erklnına bir ziyafet verilecek, 
efrada mil1amere tertip edilecekti 
18 tqrinievvel ;-eun:ıa tıünü İngil~ 
bahriyelerile Galatauray futbol ta
\umıaın bir maç y.apmalan muh
temeldir. 

Gele~ olan filo 5 parça gemi. 

Köyn Elizabet umumi harpten 
bir ıene evvel inşa edilmiş 1 I .1. d o up n-
gı ız onanmasının en kuv tl' ve ı ~e-

lerinden biridir. 33 bin ton b . 
. . b. . d d' S acmı 
ıstia ısın e ır. ür'ati 25 mild' 8 , ır, 

tane 38 lık ağır topu vardır. 

Kurajös 23 bin tonluk büyük 
blr tayyare gemisidir. Sür'ati 31 
mil olan bu gemi bir kaç senelik 
ve pek mükemmeldir. Veteran, 
Vild Svan ismindeki torpido nauh-
ripleri 1350 ton hacmi iıtiabiıinde
dir.1919da inşa edilen bu gemilerin 
ıür'ati 34 mildir. Beryeni iımindeki 
yat 13000 tonluktur. 

.. . . 
"Edgar kine,, Fransız zırhlısı 10 
evelde, perşembe günü Istanbula 

Fransız harbiye zabitlerini hamil "Edaa ki 
ld 1• • • r ne,, zırhlısı 

ve e ımanımıza gelecek, ıki aün burada 1 ld hd 
b · • ı • t ı an ıonra 

a.b ıçın yo una devam ederek Amertkaya dec ktir. 

Teşrini 

gelecek. 
10 teşriniev• 

tetkık aeya-

Cemao IHlltlısınHUı ~ey 

Maarif vekili dün geldi Bir kısım dişçiler ı 
Cemal Hüsnü Bey Istanbulda 20 Sıhhıye vekili . 
gün ka~a~ ka!a9lk ve ~~a~if mü: fahri riyasetten i -
esseselerını teftış ve kendısını tedavı de k e te l ' 

ile meşgul olacaktır. ırme ıs ıyor ar. 

CEMAL HOSNO BEYiN DON GARDA ALDIÔIMIZ B~ RESMi 
Maarif vekili ~ .. -,..,-,,,,.---,,.. 

Cemal Hüınü be • 
yefendi, dünkG Ekı-
preıle ve ref aket
lerinde Kalemi ma
hauı müdürü Cemil 
beyle şehrimize gel
di. istasyonda vali 
vt: fc:hrenunı Mu • 
hiddin, darülfünun 
emini Neı'et Ömer, 
terblyei bedeniye 
müfettişi umumiıi 
Selim Sırn, lıtan
bul maarif emini 
Behçet, tahmil ve 
tahliye •irketJ mü- MAARti VEKlLl KENDiNi ISTlKB~E GELENLE 

diri Hamdi beylerle lı. ARASINDA 
tan bul maarif erkanı --..-,_._ ...... _.,...-r ___ ,_~.--..... __ ...,....__,,.......~. ,., 
ve bir çok doıtlan-
ve gazetecller ta-
rafından samimi ıu-
rette istikbal edil
mittir. Vekil bey 
kartılamata gelen
lerin ellerini 11ktık
tan ve kendilerile 
görüıtükten ıonra 

Liman şirketinin 

motörü ile btanbu
la sreçmit ve Pera
Palaa oteline in
mittir. ' 

Cemal Hüınn 
beyefendi lıtanbulda 
onbe.J, yirmi sıün 
kadar kalacak ve 
maarif müeaaeıele

rini teftiş ve ken
diıini tedavi ile me· 
ıgul olacaktır. DUn ALDIGlMlZ RESiMLERDEN 

Çarşamba gunü gelen FORD tayyaresi 

dün saat 13,45 te haraket etti 
Bütiln dünyayı dolaşmak üzre Anıerikadıı şehrimize gelen Ford 

tavyareıi dün aaat 
13.45 te Y eşilköy aı-

1 keri tayyare meyda
,ı,( ından Sofyaya miltev

eccihen yola çıkmıttır. 
Tayyarenin hareketi 
eına1ında yilzlerce ıe
yirci karargiha topl
anmıf bulunuyordu. 

~ ........... , .. ,, Bu' meydanda tayyare 
ınektebi mildürü Salim 
bey ve bir tayyareci 
ıabitlmlz tayyareyi 
teıyl etnıiflerdir. Tay• 
yarenin tefyli ~ek 
ıamimi olmuıtur. F.ord 

"fORT,, TAYYARESı, DÜN HAREKET ETME
DEN EVVEL, YOLCULAZINI Al...!RKEN .. 

tayyared beheri 42S 
beygir kuvvetinde ilç 
adet "Vastn motörile 
mücebhudir ve deru• 
~unda altı yelcu bu
t ınınaktaJır, 

Bunu istenıeyenler dfın gel
ınediler ve ekseriyet ya P 

lamadığı için kongrede 

toplanamadı. 
ı<ısım dişçilerle a

• pek hoş olmadı[ 
anla alan Sıhh1ye vel. • 

REFiK BEY 

Dit t•.>lpleri cemiyeti azası dün 1 
kendlleri için çok mühim addettik
leri bir kongre akdedeceklerdi. Fa-

Resmi içtima yapılmayınca, yanı 
bir kısın azanın gelmemesi yü~Q~
den buna imkiin bulunmayınca ıçti
maa gelenler yene toplu~u.kta.n ~u
susi şekilde istifa etm.eğı ılerı ~ur
düler ve bunun üzerıne hasbıhnl 
şeklinde münakaşaya ba Iadılnr. • 

kat ruznamenin müzakeresine aleyh
tar olan ve ekalliyeti teşkil eden 
bir k111m azanın kongre akdine 
mani olmak için gelmemeleri yü
zilndeD reımi aurette içtima akte
dilemedi. 

Dilnkll ruzname mevaddının ba-
şlıcası Sıhhıyc vekilinin dit tabiple· 
rine bazı noktalarda miltkülit çık
armuı yüzünden kendiıinin dit ta-
bipleri cemiyeti fahri reiı ve azalı
tından iltifaya davet edilmeai hak
kındaki madde idi • 

Sıhhıye vekilinin milşkül~t çı.k~
rdıtı noktalar dit tabıplerının 
doktor olup olmadığı keyfiyeti 
ile nlr teferrüata ait bir takım 
mea'elelerdi. 

Sanayi erbabından ıon defa 
.tlınan muamele vergiai üı:erine 
bazı mQracaatlar vukubulmuş, ıa

nayl birliti kitibi umemisi ile bir
likte bazı f abrikatorlardan mürek
kep bir bey'et Ankaraya giderek 
mezkQr muamele vergiıinin tahıi
liııden 1arfı aazar olunmuuıı tem
enni etmiılerdi. 

İktiıat .ekili Şakir bey, ıehrl
mlzde bulunurken, ikü1adi müea
ıeaatın bir kıımını teftit etmiıti. 

Sanayi erbabının, muamele ver
ırfıl ve firma hakkında lktlıat ve
kili beye bir ıuretle arn keyfiye• 
ettikleri anlatılmaktadır. Vekil bey 
ıanayi erbabının hUknmetce hlma
ycai hususunda icap eden tetbirle
rln ittihaz olunduğunu ıöylemittir. 

Maliye vekaleti sanayi erbabın
dan muamele verıiıl~h1 h:ım•~ı~l'ia ı 

evvelce ısrar etmi.J oldpndan bu 
verginin taluiline devam olunmak -
tadır. 

Haber verildiğine göre • iktiıat 
vekaleti, muamele vergis!nin, 1an•yl 
erbabına verilen primle mabaubuau 
talep edecek ve B. M. mecliılnin 
kOşadında bu bapta bir kanun la
yıhaaı hazırlayaca~br • Bu auretle 
6 % prim verileceği ıöyleamektedlr. 

Sanayi ıahjpleriaden bazılarınan 
verdikleri izahata nazaran, Türki
yede ıenayibı inkişafına kadar ya
pılacak lumaye hakkında yakında 
bOkOmete bazı temenniyat arz edl
iecek ve nazan dikkate alınmaaı 
rica edilecektir. 

Yunanistan bizim
le ticari sureti 
tesviye arıyor 
Atlna, 4 [A.A] - Kabbıe erk&

nından mOtcşekldl komiıyon Tür· 
kiye ile en ziyade mazhan mOıaade 
millet esasına mültenit ticari mu• 
vakkat bir ıuretl tuviye akdine ka· 
rar verilmiştir. Bu sureti tHviye Oç 
ay lçin ol-ledile... ktir. 

Bu münal<aşada Husan Hayn 
Bey ve arkadaşları şimdiki heye~ 
idareyi şiddetli bir şekilde tenkıt 
etmekte idiler. 

Heyeti idareye tnraltar olanlar• 
dan bazıları bu tenkitlere cevap 
vermek istemişlersede nihayet bu· 
nun hususi bir hasbihal olduğu or
taya atılmış ve münaka~a ancak 
bu suretle durdurulmuştur • 

Gelecek kongre önümüzdeki cu
maya inikat edecek ve dilnku içti
maa nazaran çok hararetli olmak 
lazım gelecektir. 

HamDDDer 

ZEKAi BE\ 
·çtima ede-

FETHi BEY 
dalnler ve 
kiletioe na-
İnzet ııöı
termlş tir. 
Maamaflh
Fethl heyin 
tihabı mu· 
hakkak gi
bidir. 

Düyunu 
umumiye iti· 
lif ıı a m • a I 
mucibince 
~dainfer ve
killeri Pari~*: 

-'Ckler d l r. 
Türk daln
ler vekilinin 
intihabından 
sonra, Düy
ünu umu
miye mec
llıl ldareal 
ilk fçtf maı· 
m Parlıt• 

aktedecek• 
tir. Aync< 
Haknmet l : 
de komiser ALI RlzA BEY 
tayin edecektir. Zek&l beyin Düyü. 
nu umumiye komiıe1Iiğine tayini 
muhtemeldir. 

Maliye müsteşarı Ali Rıza be} 
dün sabuh Ankaradan oehrimı:ı.c 

mi tır. 



Her gün bir mese'ie .c --

~~--!'Gil!ııaıi. _e_ı-ı __ ır _____ H_c.,_o_e_r_ı..ıe_r_ı..._ __ ) 
Hariciye tayinleri -

Ekslglrniz Siyasi Müşavirlik müdü 
tqrifat umum mildür 111uuinl 
dul'ahat, yer:ne Muhtelit mii Kat. muhare1'Hladea, T anzi

mattaaMrl Garba dopu temariU 
ediyoryz, T.Crlllte bir aaa yaldaaı,yor. 
Koca llet't pata ihtirar.h adımlarla 
ilerlif·ordu. Milli müca4ieleye ka
dar itu ilatiraz deva•etti, Gazi haz
retleri l• arblc buaa 16eum ~örme
dl,kuvntli kolu ile Türkiyeyi Asya
dan ltopardt, Avrupaya ilhak etti. 

Bu yet.it Mt uae içinde bir 
akım yeni kabiliydlerin, yeni fa

ziletlerin iaki9afına tahit oluyoruz. 
Meseli aakeılik kema1 Mldu. Siya
.ette iktidar göı~erdi. Tıp n hu
krk ilerledi, 

ikiaci Sultan Mahmudun ahdin
de ordu ıerçekten çürümilftü, tıp 
hiç yoktu, hukuk fikha çivilenrai~, 
kalmaıtı, yani mevcut değildi. 

Bu aoktalar milletimiz! memnun 
eder. Fakat hanıi ıahada ilerleye
miyoruz, umu1nca ekıitimiz ne ? 

8a cilaetf 911 bir buçuk sütunun 
lwlron lclacle tetkik etmek lıti-
10rum. 

Bl&de lalll mGnke,if olamayan 
lktlMdl sllu.ı1ettlr. Bunu ceHretle 
ldclla ecleblBrl-. 

Matldeyi lklye ayıralım ı 1 -
Ha•ul lktlaat ( eeoaomie privee ) ; 
2 - u....ı lkti1at ( economle 
pablque ,. 

Ferdimiz mukte1it detil.Zengin
lltW arttırmuanı henüz liyılo ile 
ltnJaemedi. Paraaını tutamıyor, 

t--11• edemiyor, yeni ıervet pey
da etmek için yeni bir cehitle ça
htU1J1or. Hükumet elinden geleni 
rapmaktadu. 

Me.e••, 1akıa zamana detin bü
,Ok tlrketler, bankalar tGrlrteıa me
mu almıyorlarda, dilleri de franıız
ca ldL HGkOmet bu ıaribeye n'ha,.t .-erdi. iktisadi kapiUHasyonları 
blchnh. Banlar bGyik nimetlerdir. 
~kin fertte uyuıulduk büsbütün 
ıeçmedl. 

Ta1amıf fikri r6nlümüzGn lıtte
cllji derece yerleımedi. Ele geçen 
heder oluyor. Toilette ve ıtrıyata 
mflyonlarca Oramız ıidlyor da ba
lo kalacak qya almakta, evlerimizi 
idame etmekte tueddut ediyoru:ı. 

Çotumuzua laeaabı bozuktur. Bua
ua içindir ld ......... rtmiz, ldSyleti
mia hlli Mr •••urlJwt mansarua 
arzedemlyor. Orta haJD bir tGrkGn 

.ı. ıeçirdllf miktarda gelire malik 
bir franaız, bir inlçreli detfl , ar•
-dald ltlr rum, bir erıaf!ni Yarida
tnu daha iJi idare etmektedir. Bel
ld bir nt vardır , ev eıyuı laer 
MW. daha çok n daha sabittir • 
Ôtede, beride bir az blrildntlai var
dır. S&Ji clalaa •uttarit , dua inti.......... 

...... belld bla tilrk bilirim ki 
.... her nuılaa bir ha1h para 
..,el. 8u paralar J9Ddi, içildi , ri • 
,... .. riyada yiaaJ aibi l'eçti. 

....... UdUat INSyle olunca um
..S lktl.Mlrab idare içia h kabl
.,_ bHtd edemez. Şimdiye kad• 
......... ....ı. Wr ffrvet ıecilnaıİf, 
, ............ -F- •tal.t belli .,.._ 
la Wr ...ıireel taaamırorum, bu tip 
..... lııeah tlotmada. Onun yeri
• ...... oacu kaU.uUr, ve bu, kiiti 
bir tiptir. 

H••ld hayat .... ti temelin
... detlftL Yoz yıl evel lhtlyacat 
azda. Yabana emteuı zait hir lüka
tQ. Me•leket kendi kendini •e~ln
diriyorclu. Büyük "tae..trie,. Wç 

mak mümkündü. Şimdi bir çok 
mal getirtmeğe mecburuz. Bu itha
lib örleyeceğiz. Ne ile? Ya topra
flmızdan çıkaracağımız mahsu!le,ya
hut .an'atle.Bu iki çeşit ıiy nokaanaa 
muhtiiıÇ oldutumuı efyayı ya getir
temeyiz. yahut borçlaaınz. Bu ba
ıit hakikatı aalayanımız nadir, mu
mla aranacak dereude eaderl 

(rıvııa. lk.emede) \ , &.iırkDye-Suırıye lhnuıc::lludlb!I 

Aliye hanıı:ıın l General "Ernest diyor ki: 

Hayabn elııc1nmiyctini takdir ede
miyoruz. Millet yeni bir istikamet tut
malıdır. fJd.iaadi bir zihniyet uyandır
mak jçin ıef uber olmalıyız. EV.er 
lbımsa - ki fikrimce elzemdir - bu 
uğurda' hürriyeti bile tahdit etme
liyiz • Yarın aç knlmad n!a bu 1ıün 
yarı tayınla iktifa hayırlıdır. 

Dahili faaliyeti tanzim edici şir
ketler,mücsseseler, bı.nkalar ist~i
ğimiz Jiyakati göstermediler. imka
ndan istifade edenıediler. Bundan 
deha fazlasını yapmak kabildi. Şir
ketlerin idare meclisleri modern 
birer tekke, birer imarcttir. 

Dört ki~i bir yere toplanıp ta 
dört uat konuşacak olursak lafla
nmızın dörtte üçü paras•zlığa da
irdir. Fakat çoğumuz para bilgiı:
nin kap kara cehiliyiz. Hepimiz pa
ra kaynatu11n hükumet olch!tunu 
zannediyoruz. 

Hilkilnıetia bir albn ma.deni oJ
muma müteallik ilimde bir sahife 
bile yoktur. Büt~e bir müstahsil 
ıdetfl, bir müstehl ktir. Onu müı
tahsiller doldurur ve bu aayede 
milletin olaa ol-a yüzde beşi geçi
neMlir. 

Evierde iktisat... Mekteplerde 
pratik iktisat dersi, kıraah, nümu-
neleri ... Dükkanlarda iktiaat zihni-
yeti .... Rüyada bile iktisat! 

Bu asnn bir zaruriyesi olan lk
ti1at, .tasarruf, artık cibilliye'timize 
srirmelidir • Y aııımak 'ikt."adi 
me1'eledea batka bir şey def.ildir. 
Fert, aile, ev, köy, şehir, millet, 
hükGmet, devlet hep ona istınat 

eder. Dinleri ihdas ve ilga eden 
aaikler hile hep ikti saciidir. 

Oımanlı tarihi, milletin bu ha
kıkatlan hiç b~imee!Deditin• gös
teriyor. Osmanlı ülke.si, sahipleri
m nar.anada büyük bir malikine
deD b._ka bir ıey detildi. Bir ~ 
difalun etrahnda bir kaç bin ..__ 
degan bu malik!ne.uin 2'eiirinden 
ç~pleniyorlardı. O devir bir gö!ğe 
gibi geçti. Yeni hayata 11ymak li
zna. Bu fikri milletin beynine &ivi
lemeli. GlSzlerimizi ~malıyız. P.ek 
kıymetli aamaalarımw bedor edi)o-
ruz. 

Bin ,nkür ki memJeket dahili 
" tıariei düşnum1ardan lturiuldu. 
BUDdaa 10ran varhfntoıa kurtarmak 

i~in tlctiaadi bir zihniyet elde ~tm-ete 
ve mucibiace 'uurlu olarak ça1'1-
aata 11ıecbur ve hatta ma'hk'tamur.. 

CelAI Nur1 

Fakllltelerin nakli 
Darülfünunun Aııkaraya nakli 

hakkında Darülfünunda ma1ilmat 

yoktur. 
) alnız bu hususta öteden beri 

mevcut olan lasaHurlar tekrar 
mevzuubahsolmaktadır. Bu tasav· 
vurlar meyanında şimdilik edebiyat 
ve ilahiyat şuLejerinin Ankaya 
nakli düşünülmektedir. Diğer 

fakiılte1erden Tıp, Hukuk, 1' en 
I~taııhulda kalacaktır. 

muhakernesıne · '' · 
devam edilecek 

Macerası tabiri mahsusile dille
re d~tan olan Aliye H. Madam 
Mannik davası, bugün ağır ceza 
mahkemesinde son 5afhasına gfr· 
mclctedir. 

Bug n iki kadını biribirine dü
şüren piyanist M. Berger dahi ma· 
hkeme huzurunda ihzarcn bulundu
rulacaktır. 

Geçen muhakeme ccl.r..,.sinde ha
sta ol uğuna cfair mahkemeye b:r 
iaıtıda gönderen Bergerin bu u;tidası 
reddolunmu tur. 

Beroer burrünkü cel .. ede beh
me j l buluı ac ktlr. 

rn. Berger de aioledikten •onra 
istima edilecek şahit kalmayacağı 
cihetle müddei umuminin iddiasını 
ıerdetmeai ve mahkemenin de 
müteakiben kararanı vermesi mu
hakkak gibidir. 

ihtil& eden memur 
Beyotlu beled;ye da·reai tabıil 

memurl u da bulundu u esnada 
bazı müesse.sattan tah il eylediği 

tanzifiye ve tenvir ye rüsumuau 
ihtilb etmekle mamun bulunan 
Hidayet efendi hakkındaki karar 
bugün Ağır ceza mahkemesine 
verilecektir. 

Kasını Teıfik hakkında 
bugün ı,arar verilecek 

Ecnebi bir hukümet hesabına 

meye veriien ve m··a · umunı' ·k
çe "Esrarı askeriylyı irşa,, rürnıile 
mücrüm·yeti istenen "G~ç dü :Zn
celer, mecmuası sah"bi Kaıııım Tev
fik ba'ldCınd a .ağır ceza uıahkıeaıe-

sinde bugün karar verilecektir. 

(~E_m_a_n_e_tt_e_) 
1 itfaiye ınütelıassısı 

İtfafyt: mütehaaaıaı M. Kovink 
ıa lat.aalMlla De um- pleceti he
nla .-'at•hnuaatbr. 

Emanet tarcfından harciraiıı göa
derilmiı olmasına raj"men vuku bu
lan bu teahhur Emanette bakla bir 
endlfe tevlit etmlftir. 

Şehremini muavini Hamit bey 
dGn Viyanaya bir mektup yazarak 
M. Kovink in bu teabhurunu 
sebebinl sormuttur. 

A§ı Lnunu 
Dl'vlet ormanlarında hu)unan 

yahan'i agaç1arın aşıJanma~ı h k
kıııdnki 1 an un Dahili) e V e,kale· 
tinde-ı vilfı) etlere giınderiJ m ·~tir. 
Bu kanuna nı:ızanın hır ormanda 
yüzde 50 niı;ı etinde aııya müsait 
yabani ağaç bulunmea a~ı için mü· 
racaat eden şahsa müsaade edilir. 

Yal ani ze) tın, harnup, badem, 
elma, 8hlat, övez, kızılcık, alıç, 
gli\ en, ke tane, ınenengiç, idrie, 
inc:r, filarya '. s. gibi ıığoçlara 
a5ı yapanlar bu ağaçların meyva
larmı kt::ı.dlleri to1 lıyacaklardır. 

Yalnız oı maı ın tıırla yapılma· 

sından ve 1 u ~uretle heyelan sey· 
lap, menbn :.u) unun çekılmesi gibi 
m ıhzurlardan tevekki edilecektir. 

Türkiye ile Suriye arasındaki 
tahdidi hudut komisyonu &nümüz.
deki pazartesi g-ünü yeniden Halep
te faaliyetine ba§lıyacaktır. 

Bundan dolayı komlsyonua bi
taraf reisi Danimarkalı jeneral Er
nest Lui dün aabahleyln Adaaa ti
renile şehrimizden Halebe mütevec
cihen hareket ctmittlr. 

1 

Bitaraf reisin beraberinde kati
bi buiunm• tadır. Mumaileyh, dün 
Türkiye-Suriye tahdidi hudut kom
isyonunun faaliyeti dolayıslle bir 
muharririmize şu şayanı dikkat be
yenatta bulunmuştur: 

- Türkiye ile auriye hududunun 
tahdidine memur olan •e riyaıetim 
albnda bufonan komil'yon pazartesi 
l'Ünü içtimalanna başlıyacaktır. 

Menınen Kopenhagda bulunu
yordum. Komisyonun faaliyete geç
nıe.i dolayısiie Halebe sridiyorum. 
Fran zar tarafından bu komiıyona 
M. Büvana isminde bir zat iftirak 
edıyor. 

İki ıene evvel buradaki tetki
kat ve münakafalarımız bu h11du
dun tahdidinde Franııdarla TGrk
ler araaında hiç bir eaulı ihtilaf 
olmadığını göıteriyor. 

Binaenaleyh "ihtilaf yoktur,, di
yebiliriz. Bunun netice1i olarak tah
didi hudut komisyonu faaliyetinin 
bu ıefer biteceğini de ilave edebili
rim. Komisyonumuz.un meaaiainln bu 
itibarla iki, azami uç ay devam ede
ceğini tahmin ederim .• 

Muharririmiz, Cenerala Ankarayı 
ziyaret edGp etmeyeceğiui, şayet 

böyle bir karan varsa bunu ne za
man için muvafık bulduğunu ıor

muf, ceneral ıu cevabı vermiştir: 

- Heallz Ankarayı ziyaret için 
bir kararım yoktur. Komisyonun 
lctimalanna rina1ete bafladıktan 

ıonra buna dair bir karar verece' 
tim.,, 

Muharrirlmiz Türkiye-Suriye tah
didi hudut komuyonunuo bitarf 

reisine iyi seyahat temeani ederek 
kedduinden aynhrken Ceneral Er
ne1t Lui şunlan ıövlemittir: 

- LGtfen gazeteni:ı.e şunları da 
kaydetmenizi rica edeceğim: Tür
kiyede, tilrklerde çok büyGk bir H• 

mlmlyet l'Ördüm ve g-örüyorum. E
•a•en bir Avrupalı memleket ha
llai almış olan TOrkiye halkına ve 
türklere tefekkür ederim.,, 

~-v_n_oa_v_e_t_t_e_) l( __ M_o_t_e_f_e_r_rı_k__,) 
Kaza1ıç vergisi birden 

kesilecek değildir 
Dün, mGe&1e1ab huıuliyede ıniis

tahdem olanlann ı.ir ıenelik ka

zanç ve~sinin Wrdea labakkuk 

ettirmek için maliye tablllt tubele
n.. tebliaat yapıt•tmı yaamfblı. 

Bu lı:ıber müstahdem l,ulnnan

lardan bir senelik kazanç verflİ

lerinln birden knileceği ~aftDIAI 

tevlit etmlt iae de keyfiyet CSyle 
detildir. 

Maliye tahail tubeleri eyyef ee 
aylık yapbklan tahakkukatı şimdi 

senelik olarak yaparak Maliye ve

kileti11e tevdi edeceklerdir. Fakat 

vergiler müesseaat müalahdemiain
den eskisi gibi aydan aya kesilerek 
maliye tubelerine yabnlacaktır. ---

lngilizs Sefiri Sir Klark 
çarıambaya geliyor 
lnfiliz Sefiri Sir jorf Klark çar

ıamba srftaü Romanyadaa tehrimi&e 
gelecektir. 

Seyahat acentaları 
ko11gresi 

15 te9rinievvelde Tunusta .topla
nacak olan beynelmilel aeyalıat ac-

entalan kongresine Türkiye namına 
milli Türk acentuından Ziya bey 
ittirak edecektir . 

Mühendis mektebi11in 
reknörü istija etti 
Mühendis mektebi rektörü is

tifa etmi§ ve istifası da Nafia ve-

kileti tllrafındau kabul edilmi§tir. 
Mektebin mualli111ler meclisi yeni 

rektör intihap edec~klerir. inti
habat için N sıfi11 vt>1r-fi1Minfl,." te_ 

Jimat beklenmektedir. 

Gelen yağnıur makinesi 
Hükumet, memleketimizin ba:ıı 

ye rleriode teçrübe etmek üzere, 

sun'i yağmur makinesi ıipariş et

miş ve bunlardan bir tanesi şehri
mize gelmittir. 

Bu makineler bir su menbaına 

konulmakta, sonra buna merbut 

bonılarla arazinin içinden geçerek 
kavai fıskiyeler yapılmakta, veri-

len cereyan ile tarlalar bpkı yat
mur yaıııyormuı; gibi ıulanmakta

dır. 

Ya~mur makinelerinin beheri 12 
bin liraya malolmaktadır. Getirti-

len makineden ia;tifade edilditi tak
dirde bir miktar daha yağmur mak -
ne1i ce.I.> edilecektir. 

Danku sis 
Bu aabah Botazda •e Marmaranın 
bazı kı ımlarında oldullça ke1if bir 

tali komiıyonu murahha•ı e1blll 
rlin büyük elçill~i başkitibl 
mezkur tali koaıiıyoo mura . .-~-· 
~a .nakl~lunan Kahire elçllijl 
tibı Zeka Hakin beyin yerine 
mü.fuirlik müdüril Salt , ID 
bulunan ıiyaHi mGfavirllk ıca1;.a 
kinci kitfplij"ine Londra 
Elçiliti üçOncil katibi Orhaa 
ıin. yerine Bern Elçiliti Fahri 
fHı Şemıettln, Birinci daire 
Şuhe Batkltibliğine BGkret 
liti ikinci kltlbi MOnür.yerln• 
kitip paya1ile ve mahallinde 
soloaluk itlerini tedvir qleaek 
zere ıiyıi mütavirlik kalemi 
katibi Hüseyin Hakkı, GQmiiJ 
Konsolosluğuna zat itleri 
mümeyyizi Ahmet Muhtar, y 
Gümülcüne Konıolosu Fuat Be 
tayin ve Vatınıton BüyGk El ' 
katibi Bülent Bey de m.•n•----
Konıolosluk umurunu tedvlre 
rnur edilmiştir. 

Nivyork Bq Kouolo.Jutu 
ıolos muavini iken Atina. Pire 
Konıoloılutu Kançılarlıtuıa 
vili memuriyeti icra kılına11 
maat kanununun ikinci macld 
de muharrer müddeti mua 
zarfında mahalli memuriyetine 
rekct eylemediti Nlvyork bat 
aolosluğunun it'anndan 
Celilettin Avni beyin meddlr 
nunun dördüncn maddesine te 
kan müstafi addile mezkGr 
larlığa Evrak müdilrlüjil 
memurlarından Nuri, Atina • 
ikinci kançılarlığı Pariı Konao 
luk işleri üçüncü kitibi Bu 
münhal bulunan şifre milme 
ğine Baş katibi Müzaffer 
yerine Londra BüyGk Elçillti 
rak memuru Tevfik, ikinci d 
b:ıinei tube mümey;yb:litine 
daire ikinci tube Ba9kitibi ı 
Zihni, ikinci daire birinci ıube 
el katipliğine Prag Elçilitf il 
kitibi Mahmut, yeriae mezk6r 
be ikinci katibi Tevfik Kazım 
ler tayin kılınmıtlardır. 

Jlalfil gaziler kongr 
Malul gaziJer cemiyetinin 

lik kongresi bu ay içinde Anka~ 
toplanacaktır. 

Malul gaziler cemiyetinin M' 
doluda H~ şubt'<1i bulunmakta 
Koı•E. ) t. l (> • ı 

has j~tirak edecd:tir. 
Malul gaziler bu :seneki kon~ 

de hükiiınetten bazı temenniyattı 
lunacaldardır. Bunlardan biri ls
hulla malul gazilere mah!us bil 
yurt tesiıs edilmeısidir. Malili g,; 
ler kanuuuııda yurt tesisine dait 
bir madde olduğu halde bu yoft 
şimdiye kadar tP-sis edilmemiştir• 

Bundan başka çıraat bank.ası., 
daki 5001>in liranın da bir an e'ıff~ 
tevzi edilmesi mevzuu bailıolr 
caktır. ---Ta tün inlıisar mUdtlril 
Behçet bey dan gelıJİ 

Yirmi, yirmi beş gUndenberi 
mir, Mersin ve mülhakatlnda tü* 
inhisar idareııiniu tlltün mt.ıba7-
dolay 1 ıile tetleik a bulunan -
inhi•ar idaresi mtt~ftrô Behçet b"f 
dtin Mersin vapurile lzmfrden ~ 
miztı gelmiştir. Behçet B. *Un tJİ 
sar idaresi erkinı tarafından u.rtf 

ı oktu. O •aziyette •llaferit Y•
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sis baskını müşa!.ede edilmif, fakat 
esyrüaefere bir arıza vermemiştir, lanmıştır. 

lfbıta romanıı 3 

An nanın 
Cinayetti 

Ynaa:SKOT 
-3-

nla bptam kendine dollt mua
mel•I .tmlt ... Sonra malt ..ziye
tlnln de yerinde oldutu .-..ı.1or. 
Hakiki bive1eti •alAa oluaea ••
ı'ele •Jh teaeYYlr etmit olacak. .. 

Zabıta •e•un s.&tJa•e 41ikkatli 
dlldratll l»akarak Ml"ll• : 

- Siz kenclisiai t .. uyor muıu-
nu? • 

- HaJlr ... Fakat hGviyetfnl ta
sA için belki Londraya ridwim. 

a..itb, M11tır Weatlıebfin par'k 
caddesindeki evine gitt!ti zaman 
ıaat on olmuthl. Hizmetçilerden 
biri kendiııini hemen odasına g-Mr-
dü. Bir taraftan bavulunu çlSzerek: 

- Mıshr Weatherby giyjai,_.., 
eledi. Vemtktffi ev\•el banyo yap
m:ı 111"1.cr n tttir.? 

Sm'th c .p verdi: 
- I ı • ır •• T~şekkür edfllm. Siz. 

[\ ... ~ ' !- n' ... "-·T f''p:ırı\ b 

kalım ~urası hoşunuza gidiyor mu? Smith ıesinin ahengini zerre - Müsade edereeai& boyon batı- nefeste yarıya kadar tçtilden ıonra JOrmuı gibi U~ri clojıp eJilıtU ..... 
Uşak hayretle başını kaldırdı: kadar değiıtinneden: nızı bağlıyayım. kadeki tepsinin üzerine bırakb. görilp fatırdı. 
- Arueri1'ada koı y para kaza- - l ayu, dedi, teşekkür ederim, Krav.abnı daha .rahat bajlayabU- Madam Weatherby kocasına: Smith OzGntültl bir tayt1;la "" 

nılır. Dilimin İnifüze çaldığım ttili- Wlnteu 1 dedi. ıin diye dizlerini hafifçe kırdı; yafh _ Otiı, bak... dedi. Mjıafirln nldandı. ._ ... 
yoru•. Fakat New-Yorka yeni :Jıel- Bunun üurine upk hemen qa- kadın kravatını batlarkea: kadehini boşaltmağı ı nuttu ... Yahut - BCSyle boan mide ~..-, 
di:imi .nnaıl anladınız? ~ı koştu, oda hızmetçiıı'ne : _ Benim de siz yaşta bir o~lum da unutmuş gibi yaptı. tutar. Pek nıGteeuifbn, f.lsat f/I 

- Kulland ğınu bir iki tabir na- - Bu ~·eni gelen ausafir muhak- Yanlı.. M•barebede öldü ... de deneni oc1... .,tcllp 
1 1 Bu görüş o kadar dotru idi ki L-- ı 

zarı dikkatiıni celbetti de... Şayet kıık ngilizdir. Böyfe hi7.metçi ile çini rektf ve Smith smokinini S ... ~ a eJUD. ~ 
b • b d y mitb giilümeekten kendini ala- Mad w--.1.L ...._ L.-ÖtedeD en ura a 'bulun1aydıaız, teklifsiz konu~mak, sonra .iatecllği giyerken 0 da yatata doğru yilrildü. ad •ID a.pae-"7 .., -::...&, 

tinaizi muhafa:ıa etmekle beraber raman ktN bil' •ükatla onu tekru - Bir yorsu daha illte,.iniı:, m Weatberby ıordu: &mlth'e refakat etme.l "in lllel,, 
o taMrleri 'kuU.anrna:ı.dınız.. mevkiine indirmek ancak lngilizle- değil mi? Winsten çok geveze ol- _ Anna nerede? fakat Sıaitb kabul e-.CU • 

k mek ıaJonunu ter.ktıtti,. 
- 'Maşallatı, ço dikkatli.mi~.. re vd'gidir •• dedi. dutu için herşeyi böyle 1111utur. Hay- Çehremi birdenbire bütün ne•esinl t 

Au__d · · ı :ır-- ıL__ " Madam We~_._ -L-a~ ~ eramız ••• nıuuce muaUfUyor- Smith aiy·umesini bitirmek üze- dl inelim. Otiı yemekten evvel •İze k b d k d. ~"T .., .... ' 
• • D ay e en anıı cevap ver ı: - Winler1i m1Affıln :-M ••D•& amma, beıa •ı:ua .. millett.ea re ike.a kapının hafifce vurulduğu- her halde bir .. cochtall • ( kokteyl ) _ Kütüphanede • Sütle blıkiii ~ 

oW11tunazu anlamadım. nu .işitti. ikram etmek l•tecli. g-önderln de sor ... n. Mi~fl1e 
istedi. Yemek yemiyecekmltl bir şey llzım olur. _.. 

S-itJa ••Jd lakayt .bir tavwlıa: Smokinini henüz giyiarnemlt olan Madam Wealherby ile Smlth, ana W.aatherby: .. YaJ • eledi. dedi. Wiaten bir u ·~ _':. 
- Canadadan gelirorum ... doııii. Detektif ~·dip kapıyı açınca kartı- ile oğul olabilirlerdi; mamafih De- Her üçü de •eHis •edaıız ye.. ..-: 
- Şinadi enladtm, Efendim••· ıında, tabiatfB giy1nmit beyaz saçla tektifin otuzla kırk arumda YAflDI mek ıalonuna sfrdiler. di, Smith'iu. yilzfl kopn ya~ ._. 

ı · · ha •--• üz.Hine uıanmıı oldutunıa, J111111 ,,.._ 
nJl'lisler varı yokla oldukJan ıçua blr kad.n gördü; çehresi hem ca- ıara ten tayin etmek kabil de- Smith aenç kazın bot ııuuan ıan- _ .......... ..,.. ' . • ddet iıtiraht ·eh•ek ıf.ltwwwF 

lagilizle Amerikcn arası birşcy dir- zip, hem vakurdu. jildi. Madam Weatberby 6ade, dalyaaı karşısında otur.du, hiç far- .ber v~~i. ,,, 
ler ... Mamafih çok usta adamlardır. Kadın Smithe elini uzatarak ı Smith arkrda a.fatı indiler. kında olmadan çorbasını içmete M11tır Wutherby Ue "-,... ; 
Montreale ilk çıkbğ"tm zaman göde -Ben Madaan Wqtherby'im,dedi Otla Weatb rby onlan uloMa başlıdı. Bir taraftan da yaat~le Iİ,.ı, aed;tı11 ve~~i,r~• ~,..,,.. ıJf. 
kat araıında saatimi aıırmıılardı... Otia Caııadada.n gelditinizi MJvle- bekliyordu. O sarada bir aofraa aofr.ı.cıya bakıyrdu. Son derece dü· tlier. Yemethı ııoauaıa ııiotru bo 

Sonra motkul vaziyette kaJmış CÜ; ben de c.nadaby.tm, onutJ içla 0.tDade " "c:oclrtail,. «Jıo~ clu- rüst hi:ı.met eden ve yürürken hiç bir Hdem• itltildi: l&arı l&oca ,,,. 
gibi ıu tu, IOnra aene: ıiUDle çok iyi -clo.t olmamı& iham. r- Wr tepsi ile içeri sirdi. ı1.ürl.i1Ul .etmtiy~ s.>fracııııa ı .. ,m. leri.ıı.d•• ••çrad..ı.IJ.r.- .lkdJJr' 

- Sözlerime kızmadınız, detil dır. Weatberby kadehini kaldararak ı o1dutuna füphe yoktu. - Bu oe? 
mi ? Aynı şey ln1ıilterede olabilir... Detektif : -Muvaffakıyetinize, Mıster SmithJ ikinci yemek sofradan henüa 

Gene ıöyledl : - Muh kLı t. dedi. 'kaldırılnıışh ıki Madam -W~atherby 
- İIGl"m W tcr.a... Batl--..a bir diy~ cevap v~rdi. Madem Wea- Taharri mf'ınuru da onu taklit 1 miıı11fı• u dı il" göğrıüııu haatırdı. 

• • ."w ••• ~· ( ther r • ı L ' ı '" .. 



ızm lır«:ile 

Piyasaya 
gelen incir 

fzmlr, 3 (A.A} - Mevsim lpti
da11•d•• flındiye kadar l.mir piya
•aaı•a 16 milyon 170 bin 846 kilo 
İncir ırelmit ve bundan 12 milyon 

133 bin 340 klloıu ıatılmıtbr. Ay
dın incir mü.tahıilleri kooperatifi
ne ait incirler bundu hariçtir. Ge
çen ıene ayni tarihte lzmir piyasa-
11na 20 mllyoa 466 bin 707 kilo in
cir ırelmi4 ve bundan 12 mllyon 
908 bin 368 kilo ıatılmıştır. Bu •e
ne Eylülün ıon haftaoında satılan 
incir fiyatları ıreçen senenin ayni 

hafta11nda satılan incirlerin fiatlı
rından çok daha müsaittir. Mevsim 
lptidaaından tinodiye kadar ecnebi 
limaalarıaa ihraç olunan incir mik
tarı 10 milyon 161 bla 347 kilodur. 

Jzmirin ihracatı 
28,741,983 lira 

lz•lr 3 (A.AJ - Ticarat odası
nı n tanzim eyledijji bir i~tati ıiğe 
nazaraa fzmlr limanının hu ıenenin 
ilk altı ayı yarfında ec11ebi memle
ketlerine olan ihracatı 28 milyon 
741 bin 983 lira kıymetinde 68 mi

lyon 350 bin 55 kilodur. Bu sene
nin ilk altı ayında geçen senenin 
ilk altı ayına nazaran 7 mllyon 649 
bin 287 lira fazlalı~ vardır. Bu faz
lalık batlıca fU maddelerdedir. Zey
tin yatında geçen ıeueden 3milyon 
937 biıı lira, üzümde 1 milyon 177 
bin 400, afyonda 1 milyon 82 bin 
897, tütünde 989 bin, incirde 114 
bin 880 lira fazlalık vardır. 

Samsun Sıva~ 
hattında 

Jamıun, 4 ( Hus ; ) Güm-
dik iıtaayonu açılma mera.imi bu-
.,.;;. -. .. -.1-"• T:---· uUi:l.WJ DllfKA• 

tibinin nutkunu müteakip oda re-

iıi Ahmet B. kurdelayı keati, ilk 
lokomotif düdük çalarak alkışlar 
aruında ıeçti. Merasime yüzlerce 
halk iştirak etti. 

Fındık buhranı 
Gireaon 4 - Gireaon fındık bu

·-..anı hakkında Tiearet oda11 fora
majör karan vermiştir. Bu karara 
iki tacir ittirak etmemiıtir. 

Gireıoa 3 - Ticaret odasına 
fıııdık tacirlerinden bazılan borsa-
11\ız hakkında bir mazbata vermi
letdir. Bu mazbatada ticaret bor
''•ının lifvi istenmektedir. 

Borsayı lstemiyen tacirler borsa 
lıariclnde fındık apekillaıyonu yap
llıak iateyenlerdir. Gireıon borsası 
tacir]erin bu temnyülüne mani olu .. 
yordu, 

Ticaret odası azalarının ekseri _ 
ıini fındıl< tacir!eri teıkil etmekte
dir. Mazbatanın oda tarafından ka
bul edllmeri muhtemeldir. 

Mamafih lktioat vekaletinin ta -
drleria bu kararını kabul etmiye -
ceti tabiidir. 

işsizliğe karşı sigorta 
Berlin, 3 ( A. A] - RRyhiştag 

lSS muhalif ve 40 müstenif reye 
kartı 228 rey ile i9aizliğe karşı ıi
ırorta kanununun üçilncil luraatını 
ınilteakip kabul etırıittlr. 

Filistindc tahkik 
Kudüı, 2 (Huıusi) - Alikadar

ların til Ayetlerini beyan etıalye 
dalıa ziyade vak!t bulabllıneleri itin 
•on Filiıti11 hadiutı hakkında tah
kikat yapacak heyetin Kudilıe mu
Yaıalatı lS ailn kadar teahhur ede
cektir. 

Arnav!ıt şakilerin 
Sırplar<: bir teca·vüzii. 

Belırrat, 3 [A.A] - Devran eden 
bir 9aylaya ıröre bir takım aroavut 
fakllerl "Gerama.,da imtihan olma
ta ırlden 12 kolej taleb .ı· ne taarruz 
etmiıler, bunlardan dokuzunu öl. 
dl.lrmütler ve dlter çünü vahim 
ıurette yaralamıtlardır, 

IKIYA:'li, 

1 Stıre~emaınırııR 1 Mnsor .. oın~aoteıre 

Almanya ma- Nuhas paşa 
tem içinde! ııe diyor? 

Berfin, 3 [A.AJ - M.Stres•m•n.n 
ın vefatı hail< araoında bL1yilk lıır 
heyecan teyfü etmınir. Liberal ga
zetelerin ekseriı.i matt.'DI çerçeve .. 
leri içinde intişar ctmi~tir. Bütiln 
memleketf,,rden taziyet telgrafları 

yağmaktadır. lmoaratnrlu'< meclisi 
fevkalide olarak ai<tettiği bir cel -
aedeM.Streaemann ın hatırasını taziz 
etmiş ve müte\•effanın cilesine ta .. 
ziyetlerini ibla~ etmittir. M. Stre1-
emann ın cenaze merasimi pazar 
ırünli yapılacaktır. O gün rayiıtagd .. 
başvekil M. Müller , müteveffa için 
bır malem nutku irat edecektir. 

Hariçte teessürler 
Londra, 3 [ A.A J - M. MacDo

nald M. Stresemannın vefatı dolayı
ıile bir teeısür telgrafı çekmiştir. 

••• 
Yashington, 3 [A.A] - Har!dye 

nazırı M. Stimaon Alman hüküme
tine bir telgraf çekerek M. Strese
mann ın vakitsiz vefatı haberinin 
Amerikada büyük bir teessür ve 
teeuüfle karşılanmış oldutunu bil
dirmlt ve bu zıyaın Alınanyayı bfi
yiik bir devlet adamından ve cihanı 
beynelmilel sulh dava11 içia çalışaıı 
yorulmak bilme. bir uzyundan mah
rum ettiğini ilave etmi9tir. M. St
reaemann ın vefatı bütu mahafilde 
derin teessür ve teesallfleri mucip 
olmuttur. Ayandan M. Borah bıı 
vefatın yalnız Almanya için detil, 
ıulha teşne olan cihan ve beıerlye
tin mll,terek davası için de büyük 
bir zıya oldujtunu beyan etmi~tiı. 

Fransız gazeteleri 
Pariı, 4 (A. AJ - Gazeteler, 

M. Streaemanınn ölüme uzun m•ka
leler tahıiı etmitlerdir. Le JournıU, 
bu ölümün Almanya için tamiri 
ıayri kabil bir zıya olduA'unu ve 
Almanyanın bun·.ın nctir.eı., .. ı.ı ı..;_. 
ıetmekte ıecikmiyecetıni yazmak
tadır. Petit parisica gazetesi, ıon 
ıenelerdeki Alman aiyuetinin bir 
Streıemann ılyaoeti olmuş olduğunu, 
fakat kuvvetli ve yük.ek tahaiye
tin mütebariz olan tavır ve miıva
rının daima taklidi nıüşkill bir ıey 
olarak kalacağını yazıaaktadır. M. 
Klemanıo , le jouraol muhabi
rine " bu ıiyaai reciilün ölümilne 
çok mü•eeuifim. • demiştir. 

"Tenıps,, in rnakalesi 

Kalıire, 3 (A. A] - Vafd fırkuı 
r<-iai ve e•balr bn~vekll Nuhaa paşa 
fırkaııın nıürenld efkarı olan bir 
i•t<•le ıııu ıa.rririııto leyanatt& bulu-

rak ... hık ldarmıin •ukutundan 
Bllll .hu.,ı nıeunui•·elin: i1har et
nıi~tır. lngiliz fev!<alade komiıeri 
il, y.ıptı~ı mi:la!<dlarılan bahseden 
Nd.a• prışı bu nıi•iakatlann gay,,t 
a;tı< bir lisanl..ı ve •amimi bir au
rette cercran etml1 ve İn4:ıt,re ile 

yer.i bit· c O•tlı.k Ye iflaf devriııia 
b .. ~lanıaaı.ıa mıhaade ver<:celc ıaahi
y~tte ol.Ju&-unu söyleıniı, netice o
larak Mı>ırlı,an ıüıu'.ına davet ve 
tefvik etnıiştir. 

Tren ınusademesi 
Londrr..4[A.A]-Londra-Kemcriç 

ekopreı: bu nbab bir m•qarıdize 
çnrt=n:qtı . 

Ek•pre~i~ lokumotifi devıllmiJ, 
makini• t y ralaamıttır. S!lraıntıdan 
ve yıra ve bue<ie1; nıu2taıip ola11 
6 ki i l.astane}'" yatmlmıttır. Mar-
1andio:;n bir \Ok vagonlan nıır.p 
olnıuş!Jr. 

' 

Fransız piyasası 
Patis, 4 [A.A] - Maliye nazırı 

Fraııaıı piyaonı nda yapılacak ula
hat hakkıııda lıoraa mubaya..cıle.rı 
•~ndikuı ile i' JrÜfnıüttür. Billıaua 
para fAiıi n'İktarının ani olarak 
Attına11 yJzi"ıaJen piyasada husule 
zeleıı SRrlıLtılara mani oJınak için 
bir havale nandıfı ihda•ı tasavvur 
edllmekt~clir. Dit~r taraftan nıaliye 
na.zır akı.r piyaıasının vaz:yı;ti 
kar9111ıııla bütün Fransa akar esha-

ıaıuın piya1aya çıkarılmasına n1üte-
111ayll olmu,tur. 

Paristeki Rus sefiri 
gazetecilere ne diyor? 

Paria, 3 (A.A) - "Tempa. ga
zeteıinin bir muhabirine l:eyanatta 
bulunan Sovyetlerln Patis sefareti 
batmüıteşan M. Beaed'>waky , bir 
kaç zamandanberl Moskovaya Çin 
tarafından tezlil edllecek derecede 
Ruıyayı zafa dütilren harici ve da
hili bir aiyaaetin tehlikelerini bilciı
rmekte olduğunu ıllyleınlttir • Mu
ıaailayh, zevceol ve otlunu kurtar -
m .. ı için Frıtn•ız pollaine ınüracaat 
etti Af ve böyle yapmamıı ve zevcesi 
ile oğlu bir ırece daha ıefaretha -
nede kalmıı olaalardı onların da 
kendiılnin uğradıtı hale maruz ka
lacaklarını llive eylemlttir. 

Çin -Rus ahvali 
Pekin , 3 (A.A] - On günden 

beri 86 numaralı Cin lataayonu ile 
Tranı baykalda kiiin "Mahivıkala., 
lıtaıyonu ıtras lopçu düellosu 
batlaaıııtır. 

•> .ııi t ııcl " l')" 
----,=--~~-----==-, Pıragı©Ja ·t~~©i~ii'iııı, 

ca.. v enizelos ne 

===~ 

a rettın 
----=-=--- =---=- -

imamın teravihte uzun sure okuma- lerle uğraştı 
b 28 Eylul 921 sına kızan Hoca namazı ozup Yunan hükfüneti başvekili M ' 

saftan kaçtı. Venizelosun bugünlerde Pra~a gel 

mesi bekleniyor. M. Venızel?sı - 22-

Fırsattan lıtlfade •dere ve ~ç 
l.&lra korkuıu i9ine nefes alnı~
daıı pil.va !:aşık atan Nasrettin 
hoca, Veli t •ndininin: 

_ Çorbayı &"lirini 
emrini duyunc ı tekrar soEranın 

ba,ına yaoafh. , 
Kuş başı etli çorbayı, hindi dol

masını, baklavayı kıtlıktan çıkmış 

ıribi yedi. _ 

Nihayet ortaya kuyuda sogutul-
u• bu, gihi hot~f rlcli. 

m v .. li efendi, u~·~"' elinden koca 
P~Y kepçesini almış, hoıofa daldı
rıp daldırıp içiyor ve her defasında 
da: 

- Oh! ne güzel olmu~··· Öldilm .• 
diye memnuniyetini izhar edı

yordu . Naareltin Hoca ise ~üşün -
meden V"' oburcasına mldeoıne tı -
kı1tırdığı !ten.elclerden kımıl::lanm~k 
delil, r.ef .. alamaz derec~ye ırelmı-
ti. Ho•afı c·llrünce belki hazmet -

' • ' .. d' dü mele bir "" yard mı olur ıye -
şil•<iil • Ak.i gibi .:nliPe k?n.ula.n 
bı>9af kAçı;l ufa~ık' mini mı& ~ır 
~eydi. Ev aalıibi ocamaıı kep~e ıle 
hoşaf içip : 

- oı. ... öı.:n ... ı .. 
ciedikçe Nurettin içi giderek 

" bakıyor ve dindeki küçilk ka
:~ıa ancak •ğzının içini ıslatı1'ken 

özünü kepçeden ayırmıyor ve onu~ 
~er ielip gidişini hasretle ıeyredı
yordu. 

Nihayet dayanamadı • 

yene veli efendi : 
_ Oh !. Öldüm. 

d~r de ~z: 

_ Kuzum efendi hazretleri! de-

d. demindenberi ·z ölüyorsunuz. 
ı, 'dkik 1 Rica .,derim, ıu elınlz e epçey 

bana Yeriniz de bir kerecik olıun 
bett de öleyim. 

Veli efendi Hocanın zekl.lını 

takdir eJerek kepçeyi uzattı. Uaat
b amma hoşaf kilesinin dibinde de 
bir şey kalmamıfb. 

Bunu da çanağı oldufu gibi 
batma dikmek ıuretl ile Hoca Nu
rettin temizledi. 

0 kadar çok yemiş, o kadar 
fazla midesini doldurmutdu ki 
ıofra baıına çöktüğü yerde adeta 
kalkmağa takatı kalmamııtı. 

'ı: ell efendi, hocanın hali"'. ıö
rilnce ~lr ta:aftan ırJilüyor, hır ta
raftan da: 

_ Hele namaz vaktı ırelıln, o 
zanıaa hepıinl lritirıln 

diyordu. 
A adolunun zengin evlerinde 

ldettın hatta yalnız Anadolu defi!, 
parın~kla aayılacak kadar az bir 
zaman evvel bile lotanbulda da çok 
vakı olurdu. Ramazan aktamları 
hali, vakti ve yeri müoait olan
lanzı en meıhur hafızlan para 
ile tutarak evlerinde konu kom
fUdan mürekkep cemaat ile teravih 

l:emalettin 't!krtı 

Konyada da 0 zaman bllyle idi. 
Veli efendi, şehrin oldukça ~·
ruf zenfinlerindea sayıldı~ ıç~n 
ramıuaa geceleri eviRin re?ıf ~·
safir oda11ııda konu komfu ıle bır
lii<te teravih nam•zı kılardı. .. 

• in Konyanın tohretl nua ıç 

ileri baf1z!P.rı11daa biri aylıkla tu-
tulmuştu. _ 

Hoca Nasrettin, Ancak otuz uç 
ri:t:at ve altmıt P.!tı defa ya~p k~lk
makla mldeımıleki şişkinliği lndıre-

. 1, · · watsı ezanı-cejiıne kanı o auıru mn , 
Dl adeta iple çekiyordu. 

Nibayıt teraYih imaınınııı 

_ Allalıil Ekberli. Tannan aklı
lerle koca berhane içinde yayıldı. 
Herkeı b<lyük m11afir odasına doQTU 
gittiler, kimi de, apteatini alclicel~ 
tazeleme~e koştu. 

Y at11 namazı kılınmı,, teravihe 
batlanacaktı. Yirmi rlkat olan bu 
namazın nakadar çabuk kılını na 
aevabı da 0 kad r bilyük ve fazla 
olduğunu söylerler . Bi:ıaenaleyh 

NB!re· in hoca da böyle aanaralr 
imamın terıtvihi çabuk kıldıracı.j'ıca 
hükmetti. 

Falı.at daha ilk rikAtta lmaın 

efendi tecvide • ... adar fu:a riayet 
gllsterdi ki bir " Elham ... • ı belki 
yarıın saatte okudu. 

Naaıattia bu müddet içinlde 
el pençe divan durmaktan ve ayak 
üatilnde beklemekten canı 11kıldı. 

Elham ... dan sonra imam birde. 
_ Yi ..... ıin ! .... der demez. 

-Bealm bu işte hiaabım yok .. EI
ham okuciuğu gibi yuini de baştan 
ıona kadar tecvitle okuru ayakla-
rıma kara ıu ener .• 

diye düşündü ve derhal namaz 
oahnıi- ç:karak geride bir yerde 
oturdu. 

imamın yuial oldukç• uzwn ıa
rmi!ıtil • 

y akta ki arkuıaclan ve çabuk 
çabuk: • 

- Vel kuranil hakim .... Allahil 
ekber ... 

der deMez biitün cemaat rüküa 
varırken Hoca Nasrettin yerinden 
fırladı: 

_ Deminki uzun yaıine gide -
nıem amma en çabuk Allahii ekbere 
diyecek yok ... 

diyerek cemaat ara11na .tekrar 
koıtu veyarım bıraktıtı terııvıh ne
mazını tamamladı. 

( Bitmedi J 

Tayyarecileri 
arıyorlar? 

k arlak bir istişbal mera!ım 
ço p · · .. hunm mı yapılacak ye reısıcum 

safiri olacaktır. 
Yunan başvekilinin bu seya 

batının hususi değil, siyasi olJuğu 
anlıışılıyor. 

Evvelce Yunaniotan· Yogosla1 

ya arasında bir ittifak muahedesi 

irnzalannııştı. Bu muahedenin, 
umuru! harpten evvelki Yuoan

Sırp ittifakını ihya ettiği söylen~i 
ve ayni zamanda Y UBan dnl~tı

nin küçük itillf siyasi zü111re1ın• 
girecegi §ayi olda. 

M. Veaizeloıua Prıg ıeyaha• 
tinin mezkur fayiayı hakikat ha· 

line getirmek: için atılan bir ad•!?' 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Yunan başvekilinin, Pragdan 
avdetle, Bükreşe ve Belgrata dahi 

gitmesi ihtimftlinden bahsolm~· 
yor. Yunan hi!kO.meti bu dela ku. 

çük itilaf zümresine dahil oluna 

cenubi ve cenubi şarki A vrupada 
yenı bir siyasi vaziyet hasıl olacak· 
tır. 

Lehistan ve Romanya bi!ktlmet
leri arasında Suvyetler aleyhin 
a~keri gizli ,bir itifak yapılmış, 

Çekoslavakya ve Yugoslav~a. hü
kumetleri.ain bu a3keri ıttıfalra 

iştirak ettikleri söyleni~ordtL M: 
Venizelos Praıı: s6yahatı nctlcesı 
Yunanistan küçük itililf zümresine 

dahil olursa, Sovyetler ittihadı 

tileylıinJd..i ııskeıi gizli itttaka ~a 
i~tirık edeceği çok mt•htemel go
rülyür. 

Küç11k itilaf zllmresl, Balkan• 
larda Yogo~Javyayı ltalyaya kµ.,ı 
müdafaa barekitınada İ§tirak et-

mektedir, deniliyordu. Hattıı, Yu
nın . Yogoslavya ittifakının İmza· 
sından beri, Yunınistanm kılçük 

itil!f zümresine girmesi, İtalyayı 
gücendirmemek içindi. M. Veni
zelosun Prag seyahati neticeıinde 
Yunanistanın küçük itilıf zümre

sine girmesi filen tahakkuk eder. 

se, M. Venizelos , Yunanistaııı 
İtalya aleyhindeld siyı»i harekete 

iştirak ettirmiş olacaktır. 

Taşrada 
ZiRAAT BANKALARI -1mıir• 

de bulu•makta olan ziraat bankalı 
umumi müdürU ŞUlı:rl1 bey ile vali 
Kizım paıa baıılı:snın lzmi~ müdUrtt 
I il Halı:kı ve mıılıuebeı umumi
ama .. dil .. Sait beylerle birlikte Me-ye mu ru . h M 

nemene gitmi~lerdır. ŞllkrU ey "" 

Parla, 3 [A.AJ - Tempı gaze
tesi , M. Streaemann ııı i!Hlmii ile 
Almanyanın Biımarktan ıonra en 
bUyük ıiyaaet adan nı kaybetmek
te olduğuıtu yazmaktadır. Muhtelif 
fırkaların mürevvici efkArı olan bir 
çok gazeteler . M. Streaemann ın 
ölümünün gayet ciddi bir vaziyet ih
daa etmektt> olduğunu n Almaıı
yanın müteveffanın halef:ai intihap 
ederken ıulh veya tehlike aiyaaetl 
lehindeki emel va niyetlerini ıröı
termlt olacağıni yaomaktadır. M. 
Dümerıin riyaoefüıde toplanan aa
zırlar meclisinde M. Brland hüku
met tarafından M. Streıemann ın 
vefatı dolayıoile Alınan hilkGmetlne 
çekilmlı olan telgrafı okuınuı ve 
harici vaziyet hakkında izahat ver
mittir. 

naınazını kılarlardı. 
-~~-=.;==~~:::--

Moıkova 3 [A. A] - Tu ajaıtll 
bildiriyor: F ranaız tayyarecileri Cos
tea ile Bellonte yi bulmak için yapı
lan taharriyat teksif edilmiıtlr. 

"lrkouhk,, tan bildirlldiAine göre bir 
tayyare, Franaız tayyarelerin!11 uçmuı 
oldutu mıntııkalar ilzerlnde uçmak 

üzre u Irkouvtık " iıtikametine 
doQTU ıritmltlerdlr. 

emende ziraat ba11kası ve lı:oopeıa
~fler hakkınde teıkilı:atta bulunmut 

Bir be)·i:ınat 
Pario, 4 (A. A.J - l•panya se

firi M· Quinoneı de Leon "entran
aljan. şazetui muhabirine beya
natta bulunarak M. Streaemann ın 
vefatını ıulh davaıı babılnde Av
rupa için bilyllk bir %!ya oldutunv 
alh•lemiı ve clemiıtir: 

' - "Çok iyi &"Örütlil bir zat o
lan milteveffa, Alman davuını mü-
kemmel ıurette •lldafaa etnılıtır •n 

Sofyada cinayet 
Sofya, 3 ( Husuıi ) - Bulıa

riıtanın maruf tacirlerinden M. Moz 
Koen evinin llnllade tabanca lla 
öldürillmüşH!r. Bu zat, 13ulıar mu
taaavvı!Iarının relai idi. 

Iskonto fintı 
Roval, 4 (A. A] - Eıtonya 

bankaaının lıkoato flyab yüzde 
yanm nlıbetlnd~ artinlaralr yllıde 
8 e ç•karılmııtır. Heaalıı cari niı
betl yQzde 9 buçuktur. Bu tedbir 
huouıi bankalara ı•mil ıle9'ildlr. AMERiKA REfSfCOMHURU 11 HOVER ,, VE RIY ASETICOMHUR 

SARAY! OLAN BEYAZ EV 

, 

Bir infilak 
Marlon, ( Endiyana-Şimali Ame

rika ) 4 ( A.A) _ Cam fabrikaları 

amel<>ıinln tnplal1mı9 oldukları bir• 
1alonda vukua relen bir lnfll~k •.e:~ 
tlcealnde iki kiti ölmüı, bır .k.İfı 
yaralaamıftır. ----
Vatikan ve Rusya 

3 rA. AJ _ u Obıerva-
Roma, y t•k 

ırıu:etesi, a ı an tore R :nano " . f kd" 
R ara11nda bir iti!A a ı 

ile uıya ..ı . ildi"" 
d milzakerata ıı•"f ,..ne zamaın a • . 

dair olan ıayiayı tekzıp edıyOJ'. 

Maden kömüra 
,.. •• 

sanayıı 
Cenevre, 3 (A.A] - Maden kö

mürü aanayil mGtahaaııalannın mG
f&verelerl bltmlttlr. Ceınlyeti ak
vam iktisat encünıeni reiıl M. Tre
ndelenbourg müıtahıil memleket
lerle mllatebllk memleketleri biri· 
birine yaklaıtıran neticelerden fev
kalade memnun oldu:UOu ıöyle
ml.atlr. 

d n Yslnız olarak Bergamaya ve ora a . .. b 
geçmişlerdir. Müdilru umuıni ay 

tetkikat ve teftiıatına devam eylaje• 
k Bergaınadan ıonra Ayvalı!,;, Ed

r:mit, Burbaniye1 mıntakalarun tefti~ 
:derek Bursaya gidecektir. ,Vali .ICA• 
ıı:ım pa~a H lımail Hakkı bey Me
nemenden Foçaya gitmişler ve ötJe· 
den ıonra iki buçukta ııvdet aylemlt· 
!erdir. 

• 1ZM1R BELEDiYE REf t -
Belediye !reisi Hulüıi ~ıdao ıelen 
bir telgraftan kendlalnin hale• ~.!: 
dr\da oduğu ve onda oebir -
rlai tetkikle meşgul hııluad°'u ..,de; 
lııtılmııtır. Hulaıı bey yakında 

ede<ıeılr.tiT. lmıir 

* ÇEŞMENİN tMARI - h da 
ti ilkba ar Hlliliahmer cemlye . aıııkem• 

Çeome plajlarında y nı .,., 1 ti 
mıl bir otıl yapmağa kar~r "d. rdmnıt~ 

• ·1ıı ıım ı e ·-Hililiabmer r,'lnU~ ıçı 
darik&ta baglamııtır. 

Çekirğe istilası! 
Kahire, 4 [A.AJ - Sudandan 

müthlt bir çekirt · ia;illaı tehllkeol 
h~b~r veriliyC'r. '\fısır hududu bo 

nrA ihtı "' tedbirleri alınm11Lr. 

• 



• 

AD=ıy 
Bir alaycınm lıatıraları 

On beş yaşındayım. 
Her yaz tatUini anamın, bab1mın 

yanında, daima bir şatoda, daima 
Pikardiyada geçirirdim. 

Amienı' den bize bir koca karı 
ııkeık minfir gelirdi. Titiz, gırnır, 

fena, linet, çekilmez bir kadındı. 
Bana kartı her nedense kin bağla
aııftı; en ufak bir sözümü, en ehe
mmiyetsiz bir hareketimi fenaya 
çeker, bana tuWııurdu. Ah, cadı, 
ahi 

En afllğı altmış yaşında olduğu 
halde ıimıiyah saçlı bir peruka t.ı
kar, onun üstüne de penbe korde!alı 
gülünç bir takım takkeler giyerdi. 
Zengin olduğu için herkes hatırını 
.ayardı. Ben ansamimülkalp ondan 
nefret ederdim. Bir gün bana yap
tığı bütün fenalıkların ondan acısını 
çıkarmağa karar vermiştim. 

O zaman mektepte ikinci ıınıfı 
bltlrmi9tim. Kimya dersinde fosfür 
dö kalıium denilen Lir ciımin ev -
ıafı bilhaHa nazarı dikkatimi cel -
betmiştl • Bu madde suya atılınca 
ateı oluyor, patlıyor, berbat kokulu 
halka halka beyaz dumanlar ncşre
diyordıı. Tatilde eğlenmek için bu 
maddeden bir avuç dolusu aıırmağı 
unutmamıştım • 

Ben yaşta bir amca zadem var
dı. Niyetimi kendisine söyledij'im 
zaman cür'etimden ürktü. 

Bir akıam bütün aile halkı 

daha ulonda otururken acuzenin 
yattığı odaya gittim. (affedersiniz 
hanımlar!) yatağın baş ucuna yakın 
bir yerde gizlenilmesi mutat olan 
yuvarlak biçimli bir kabı yakaladım. 
Temamiyle kuru olduğuna kanaat 
getirdikten ıonra içine koca bir 
avuç dolusu fo.für dö kalsium at-
'"ı.m. 

Sonra gidip kilere saklandım.Bi
,az ıonra herkes odasına dağıld, el 
ayak çekildi. O zaman soluğmuu 
tutarak yalınayak dışarı çıktım, 

gidip düşmanımın anahtar deliğine 
gözümü yapıtbrdım. 

Acuze ufak te!eğini yerleştirdi, 
elbiıeıinl çıkardı. Kemiklerine ya
pıfmıt gibi duran uzun beyaz bir 
entari giydi. Bir bardak alıp su 
doldurdu, ıonra dilini kopartacakmış 
gibi elini ağzına ıoktu, pembeli be
yazlı birfey çıkarıp suya koydu. 

Ben bunu görünce ayıp ve kor
kunç bir aır öğrenmiş gibi korktum. 
Bardağa koyduğu şey diş takı
mından başka bir ıey değildi. 

Sonra batından ıiyah takma 
saçlarını çıkardı; albndan kafa taaı 
çırçıplak meydana çıktı. Üstünde tek 
tük beyaz saç bulunan kafası o ka
dar tuhaftı ki bu sefer de kapının 

arkasında gülmemek için kendimi 
ıor zaptettim. 

Oi:ı: çöküp dua etti, ayağa kalktı, 
benim hazırlad,tım intikam aletine 
yaklafb, onu kulpundan tutup oda
ıını ortasına koydu, sonra çömelip 
o neıneyi uzun entarisinin etekl~ri 
ile llrttü. 

Kalbim çarparak bekledim ln
•an intikam alaca;!ı zaman na .. ı 
mes'ut oluraa ben de öyle mes'ut ... 
bekledim. 

Evvell gayet hafif bir gürültü 
ltlttlm, sonra uzaktan gelen bir yay
lım ıesi gibi biribiri arkasına bir 
takım infilaklar duydum. 

Bir an içinde ihtiyar kadının 
yüzünde korkunç, şayanı hayret bir 
hal peyda oldu. Gözleri açılıp ka
pandı, tekrar açıldı, ıonra kendi
ıinden ummadığım bir çeviklikle 
yerinden fırladı ve baktı ... 

Beyaz madde çıtırdıyor, patlı

yor, aeri ve dalgalı alevlerle yanı
yordu. 

Beyaz: ve keıif bir duman, bü
yü esrarengiz ve korkunç bir du
man tavana doğru yüks~liyordu. 

Zavallı kadin kim bilir, ne zan
netti? Cin mi ~arptı zannetti? Yoku 

müthiş bir hastalığa tutulduQ-una 
mı hükmetti? içinden çıkan bu atef 
barsaklarını parçalıyacak, çok dolu 
bir top gibi patlayacak mı zannetti? 

Gözleri bu ırarip hadise üzerine 
dikilmiş olduğu halde, korkudan 
çıldırmıt gibi, ay .. kta durdu. Sonra 
birdenbire , ömründe ititme
diğim bir çıQ-lık koparıp ıırtüıtü 
yere düştü. 

Ben kaçıp yata~ma gömüldüm. 

. ' 
(Guy de Maupaısan dan 
gi dö nıopaıan) 

Hiç birfey yapmadığıma, hiç birşey 
görmediğime, odadan çıkmadığıma 
kendi kendimi inandırmak için gö
zlerimi sımsıkı kapıyordum. 

içimden: 
- Öldü! Öldürdüm 1 
diyor, merakla evi:ı içindeki gü

riiltüleri dinliyordum. 
Evin içinde herkea koşuşuyor, 

konuşuyordu. 

Sonra kebkahalar işittim! 
Sonra babamın eli ile adam 

akıllı bir dayak yedim. 
Ertesi gün acuzenin re'lgi sap

san idi. Durmadan su içiyordu. 
Kim bilir ? Belki de, hekimin 

teminatına rağmen, karnına gizle
nen esrarengiz yangını söndürmek 
istiyordu. 

O g;;ndenberi, yanında h"sta
lıktan bahsedilecek olursa, derin 
bir göğüs geçirir: 

- Ah madam, derdi. bilseniz 
dünyadıı ne tuhaf dertler vardır! ... 

Fakat bundan başka da birşey 

söylemezdi ... 
Nakili : Kamran 

( __ Vl_lYl_~_IYl_a_t_) ı 
~leyhanede bir vak'a 

Evvelki gece Bepzıtta Hasan ı n 
meyhanesinde bir vak'a olmuştur: 

Meyhaneye saat yirmi ikide ma, 
kinist !\Iehm et Ali ile hallaç İbrahim 
sarhoş olarak gelmişler, bir mUddet 
sonra esrarkeş Şefik p;elerek makiniot 

ve arkadaşının oturdukları masada 
boş bulunan bir iskemleyi alıp otur· 
muş. Bundan canları s kılan iki sar· 
ho~ ark&daş Şefiğe bazı sözler söyle· 
mişlcr. Bu yüzden aralarında kavga 
çıkmış Şefil'.,>in iki arkadaşıda kavga
ya kar ı ;mışlar. Bu esnada tabancasını 
çeken !;iefik makinist Mehmet A!i)i 
ba~ından İbrabimide aya(lındaıı yara· 
lam '§ lır. 

Kavgaya yetişen polisler Şefi~in 
elinden tabancasını alarak karakola 
götürürlerken kaçmıştır. Mecruhlar 
Cerrah paşa hastanesine yatırılmış· 
lardır. 

o ııııtn lliı a ıro aı ır 
İntihara teşebbü~ 

Beyazıtta Köprülu Mehmet paşa 
medresesinde oturan Bebive isminde 
kötlırlım bir kadın perm~nganat iç· 
mek sureıile intilıarn te~ebbüs etmi., 
hastaneye kaldırılm ı ştır. 40 Yaşında 
olan bu malul kadın hayattan usan
dığı için intihar etmek istemi;tir. 

s n ır l!::t aı ı ~ e ır 
Geçi hırsızı 

Lan~ada Seropenin bir geçi ya\. 
rusunu çalan Hasan dün keç' yi de 
çalmak üzere o civarda dolaşırken 
yakalanmıştır. 

Cüzdan hırsızı 
Sab .kaltlardan Kasımpaşalt Halil 

dtin Eminönünde meclisi umıımii vi· 
li'y~t az3"ndan ~forat be) in ctizda· 
nını <;ııimı~. kaçarken yaknlanmıitır. 

Ceırlhıft®ır 

Saldırırken 
Kanmpn~ada kuyu cadde<ind~ 

oturan ı\li, amraz.adesi .\luharreme 
fena halde kızmı~. eline l(eçirdiği hı· 
cağı Muharremin lizerine atarak öl· 
dürmek istemişsede munffak olama· 
nıı. vakalaıımıştır. . . . 

Namusa taaruz 
Orttlköyde Dereboyunda oturan 

tıltiin amelesinden Ahmet kendi ma· 
hallesinde genç bir kızın namusuna 
taaruz ettiğinden polisçe yakalanmış 
müddei umumiliğe teslim edilmiştir. 

Kazallaıii' 

Tramvay-otomobil 
Şi .li-Tunel hattında işleyen 149 

numaralı tramny dun taksimde şo· 
för K•nanın idaresindeki 3100 nu· 
maralı kamyonla çannışmı~tır. Tram• 
vayın camları kırılmıştır. 

Helvadan yangın 
Kasımpaşada Bahrive caddesinde 

19 numaralı helvacL 
0

İzzet usıanın 
dül..kiinında helva yapılırken yaııgın 
çıkmış, sirayet etmeden sönJürulmUı· 
tUr. 

l .&c;ıH e-r-ede "ikdar.~ .. 

Brüksel cocuk salonundaHiına-., ıngiltere 
Sovyetler yei ~tf ':1 lin me§heri takdir edildi 

Eylfilün yirmibirinci cuı11artesi 
günü Brük•el'de (çocuk salonu) nun 
resmi küşadı icra olunmuştur. Ge
çen sene bu sergiye büyük bir mu
vaffakiyetle iştirak etmiş olan Hi
mayei Etfal cemiyetimiz bu sene 
dahi daha zengin ve daha parlak 
bir surette i~tirak etmiştir. 

Serırinln resmi küşadında bulu
nmak üzre Türkiye Himayei Etfal 
cemiyetinin muhterem ve sevimli 
reisi Kırklareli nıeb'usu doktur 
Fu:ıt Bey Brüksel! te,rif etmişlerdi. 

Teşhir olunan eşya hakkında 
züvvara izahat ve Himayei Etfal 
cemiyetinin son beş sene zarfında .. 
ki faaliyetinin kıymetli neticeleri 
hakkuıda maliımat vermek üzere 
hükumeti cümhuriycmizin Brükstl 
maslahatgüwn Kamil beyefendi ile 
doktur Fuat beyefendi Brülr•elde 
Maarif vekaleti hisabma tahsilde 
bulıJnan on bir hanım kızımı:! tav. 
zif etmeyi kararlaştırmışlardır. 

l" smi küşat Belçika Maarif Na
zırı M. Voty,.'nin huzurile icra o
lurmuştur. Bilahare Maarif nazın 
ile Sergi heyeti ve davetli Beı~ika 
ricali ecnebi standlannı ziyaret et
mişlerdir. Mübeccel bayrağımı~ ve 
Himayei Etfal bayrnklarile mü
zeyyen standımızda Maarif Nazın 

ve difer rical , maslahatgüzanmız 
Kamil beyefendi ile Hinıayei Et. 
fal cemiyeti reisimiz doktor Fuat 
bey tarafından kabul olunmuşlar

dır. Himayei Etfal cemiyetinin kı
sa hir müddet zarfında yalnız ken
di ve milli vesaiti ile Türkiyede ço
cuk alemindeki faaliyetini ve se. 
meratını müş'ir grafikler, çocuk 
bakımı hakkındaki levhalar ve eıki 
ve yeni çocuk bakımına dair be. 
bekler ve takımlar hakkında Kamil 

ve Fuat beyler tarafından Maarif 
nazın M. ,V otye'ye ve talebe hanı

mlarımız tarafından da diğer züv
vara izahat yermişlerdir. 

" Brükselden yazılıyor: 
Belçika Maarif nazırı, Himayei 

Etfal cemiyetimiz in az zaman zarfın· 
da elde ettiği muvaffakiyat içln 
beyanı takdirat eylemiş ve ( çocuk 
salonu ) sergisinin çerçevesine ta
mamile tetai>uk eden cemiyetin 
teşhir eylediti eşya hakkında dok
tor Fuat beyefendiyi h5.r bir suret-
te tebrik etmiştir. 1 

Ertesi gün1 serginin heyeti um
umiyesini bir daha görmek üzere 
sergfoin bulul'duğu (.Cinquantena
;re) sarayına gittim. ilk nazarı di
kkati celbeden şey Türk stadının 
içinde ve önündeki halk oldu. 

P =zar olmak müna•ebetile ıer
best o "" talebe hanım kızlarımız 
toplaı mış ve stadımızı ziyaret eden 
halka se•gi ve Türk kadınlığının te
rakkiyatı hakkında izahat veriyor
lardı. Evvela yedi sekiz ay evvel 
Ilelçik .. ya gelın:ş olan lıaııım kızla
rımızın bu kacla az müddet zarfın
da lisan hususundaki terakkiyıtti[e 

iftihar ettim. Sonra onların millet 
muhabbet ve kaygusu izahatların
dan, zaif tavırlarile Türklüğü bi
ha!<kın temsil ettiklerinden içimde 
milli bir gurur duydum. 

Sergiden Himayei Etfal ce -
miyeti reisi muhteremi için derin 
bir hissi şükran ve genç T;;rk ne•
liuin parlıık atisi hakkında na:nah
dut bir ümit ve sürur ile ayrıldım. 

Bu münasebetle burada gerek 
tahsil hususunda istidat ve gayret
leri ve gerek terbiyeleri itibarile 
bulundukları mektep miıdürleri ta 
rafından mazhan takdir olan tale
be hanım kızlarımızın isimlerini 
kaydetmek isterim : İki üç sene 
ıonra muallim ve ıan'at mekteple
rimizin kıymetli hocaları olacak 
olan hanımlar bunlardır: 

Seher, Nedime, Zekiye, Nimet, 
Haver, Neyyire, Behiye, Kadriye, 
Enika, Saadet, Mürüvvet Hanım
lar. 

EN MEŞHUR Slı 'EMA AKTRIS'..ERiNDEN MISS BOIRD 

Lon.Jra, 29 Eylül 929 
Amele fırkası kongreai yakında 

toplanacak. Koıı)!'•enin toplanma • 
sından evvel , Makdonald kat:.inesi 
faaliyetini fazlalaştırdı . 

Başladığı işlerden ekscrfoin i mü
sbet bir neticeye bağlamak istediği 
görülüyor. Fransanm Paris sefiri M. 
Dogalevski ile , İngiltere hariciye 
nazırı M. Hinderhon arasında evvela 
vukubulan müLkattan bir netic<' 
çıkmamıştı. İngiltere-Sovyetler mü
nasebatı eskisi gibi inkitJ halinde 
devam ediyordu. M. Makdonal:lın 
ka lineyi teşkilinden beri geçen ay • 
!arda bu münasebatm iade edilme
mesi , mutedil amele muhitlerinde 
dahi, müfrit amele muhitlerinde ol
duğu tarzda asabiyet husule getir -
meğe başladı • 

l1sizliğe çare, i<sizlere iş bulmak 
vadi, amelede ümitler coğurmuştu. 
Fakat bu zan.•na kadıu Mak~onald 
kabinesi bu vadini yerine getire -
medi. işsizler iş bulunamadı. 

Amele mahafili, İngihere -Sovy
etler münasebabnın iade edilmesin
den sonra işsizk'e meselesinin hal
line muvafakat olunabileceği kana
atindedir. 

Makdonald kabinesinin şimdiye 
kadar So~ydlerle münasebatı iade 
etmemesi hasebile ehemmiyetli ten
kitlere maruz kaldıji:ı amekJe on
gresinde şiddetli hücumlar yapıla
cağı anlaşılıyordu. Bu sebeple kon

grenin açılmasından evvel bir tarzı hal 
dü:;ünüldü ve münasebatm iadesinden 
sonra ihtilaflı mesailin ıaüzakeresine 
başlanmasına karar verildi, 

Hariciye nazırı M. Hindersonun 
bıo kararda ne dereceye kadar sa
mimi oldı.ığu kestirilemiyor. Amele 
mahafili, lngiltere sefirinin Mosko
vaya gitmesini, Sovyet sefirinin Lon
draya gelmesini bir an evel gör
mek istiyor. 

Makdonald kabin.,si, parlamen -
tonda muhafazakarların muhtemel 
muhalefetine kar~ı koymak için, bu 
hususta Liberal fırkasının müzahe -
retini temin etmiştir. 

Amele mahafilinde, ve muhitle
rinde, Makdonald Kabi.1esinin mu .. 
htelif işlerde ve bilhassa çin mese
lesinde takip el tgı ba1.1.ı ııareK tte 
şiddetle tenkit olunuyor ve kanlı 
bütün maceralardan , bilhassa Sov
yetler aleyhine harp hazırlamak te
şebbüslerinden içtinap oJı. ., 'l\ &sı ta
vsiye ediliyor. --

EN MEŞHUR SİNEMA AXTRİ~ 
LERİNDEN WILLY FRITS,..\-l 

" Berii;-;de ,.ikdarr· 

Kahiııe, al~ 
ve fırkalaı' 

- . "";' teşrinievvel fi 
Berlin gazetelerini okuyan!" 

Almanyada bir çok buhran ofdUf . ~ 

nu anlarlar. Bu buhranlardan ek 

ri>i müzminleşmiş bir haldedir• JJ' 
sıra hat safhalara dahil olur. 

İçtimai buhr:ın, iküoadi bohrı' 
siyasi fırkalar arasındaki buhraıı 
ıınai buhran mevcut buhra~l.ırf 
başlıcasıdır. Milliyetperverlerle rft; 
rit sosyalistler ayrı , ayrı 5ahaıaıd' 
her zamam h!ik ·met buhranı hU1~ 
getirmeğe çalışırla -. 

S?srlıst Müller · abinesiniıı lıT 
rici ıiyasette tuttuğu yol , ıefefJel' 
nin takip ettiği yoldur. Almanyaııı' 
sabık hasılmlarile birleşmesi , itPJI 

ve ittihat halinde bulunması Afıllı' 
milletinin fı.ydasına mı 

1 
yok•• si' 

rarına r.ıı ? 

Sosyalist kabine kaıılisyoııııı' 
dahil bı: !unan fırkaların müme••~ 
leri , Almanya hükiımetinin ı• 

huımlarile itilaf ve ittihat hali~ 
bulunmasına taraftardır. Buna ıt1 

kabil milliyetperverler ve nıO 
sosyalistler Alman milletinin 

kabil itilaflardan ve ittihatlar.ıı' 
zarardan başka bir şey görnıed 
kanaatindedirler • Son mi•al ol 

Lahey konferansında takarrür ed 
itilafı zikreden aıilliyetperverlel' . 

müfrit sosyalistler, Alman mille~ 
bir esir, bir köle gibi lngiliz, fr~ 
11z ve diQ-er umumi harbin ıııll" 

olan devletler hesabına çalış..,} 
mecburiyetinde bırakıldığını be~ 
ediyorlar. Almanyaya, Yung plaııııı' 
tevfikan yükletilen tamirat ve b,ıl 
borçlarını, Alman mill ;r n ödef 

miyeceği iıbat olunuyor. HükilJ111~ 
bu husustaki ih.:lıiflan kabul etti' 
ğinden dolayı her gün hü •• n olıl" 
nuyor. 

Almanyada bugünkil g;bi solf" 
-i'aşıst hukua .. ll,. .. " , ı ;a.' .,. t 

ensiplerinin ve binnet!ce dikti; 

dörlüğün tesis edilmesi fikirli 
bu vat'iye t karşlıında kuvvet b 
du: Fakat Alman milletinin billı,r 
sa çalışan kitlesinin ve bittabi e'f 
seriyetinin buna maruz olduğu ,-

blıı' !aşılıyor. Sosyal demokrat ka j)' 
ne yapacağını tayin edemiyor· İ 
tisacli ve sınai buhran, işsizlik aı 

mıyor, fazlalaşıyor, 

Sosyal - demokrat Nüller (<s . 

nesi, tamirat ve harp borçları İ 
lafını reddederse, alacaklı devler 

!erin Almanyaya karşı tazyiki f~ 
lalaştıracaklarından, meşgul er• 
nin tahliyesi imkanı kalmıyac•f1" 
dan endişe etmektedir. 

Milliyetperler ve müfrit ı<>1~ 
listler, sabık müttefiklerin, tl~ 

manya hilkilmetini ~e bin"'J' 
milletini diğer büyük bir mecb ,ı 
yete daha maruz bulundurdukl•~,ı 
beyan ediyorlar. Buda, S?vye 

1
, 

aleyhindeki harp hazırlığına _.ı.IJll 
nyanın iştiraki... ti' 

Reyi am usulüne müracaat ~ 
leplepleri kabul edilirae, ,ı\l~d· 
milletinin bütün bu itilafları reSo" 

edeceği muhakkak uyılıyor· , Iı" 

yal-demokrat Müller kabin•11 
1, 

ıebeple vaziyetehakim o(ınag• ~ 
lışmaktadır. b' 

Ancak, bugünkü muhtelif ~~J• 
rana ilanihaye mukavemet ed lı"' 
ycceği tahmin olunuyor ve ""1<el' 
muhtemel görülen bir takı"' •ti' 

f 
"'" mekeşler üzerinde muhteli 

laalar görülüyor. ___.... 

Fakültelerin nakli ,.fi 
Jl~· 

Darülfünunun Ankara ya ıaııı"ı 
hakkı!lda Darülfünunda ırıa 

yoktur. ıır~ 
Yalnız hu hususta öteden ı.-tı' 

1 ıc~ 
mevcut olan tasavvur ar 5~or 
mevzuubahsolınaktadır. Bu t~iY'l 
vurlar meyanında şiındili1' edeı.,f' 

. . . ,\ti" 
ve ilahiyat şubeıenn'.n pi# t 
nakli düşünülınektedır. . fe~ 
fokiiltelerden Tıp, Hukuk, 
Ltanbulda kalacaktır. 



• 

T .I.C.I. kon.gresi 
yaklaşt:ı 

lerin muhitin kabiliyet ve seviye· 
sini dü~tnmeleri batası ile aynı 
menbıdan geldili için mes'uliyet 
doğrudan dotruya eser sahiplerine 
aittir. 

Teıkilltın iyı idare edilememe
ai iddiuı teıkilltm banileriae bir 
ınuafiyet temin edemez. Çünkü 
hua«ııldl ittf'ak tefkillbııın bida· 
Yeti teeuflltbaden buglbıe kadar 
onu idare eden eller içiıade eser 
sahipleriain de elleri vardir. 

Spor iflerimizia iyi bir mecra 
\akip etmectiti 1enelerde11 beri ta· 
hakkuk emit bir llakikatkea buna 

IÖZ )'•••yordu. idari hatalar 
birbiıiııi tllkip ediyor, kırdan pot· 
Jar, devrilen çamlar sayılmaz bir 
raddeye pliyordu. 

Bu nziyet sakıt ., noban 
tuaflann mevcut oldUiiıııu sara· 
hatr.n ispat ettiji halde mfidevver 
nizamatta değiımesi icap eden 
noktalar mevcut bulWldupnu 
kimaeye kabul ettirmek kabil ola
lllıyordu. Eldeki sarı kitap, sanki 
semadan inmiş kadar mukaddesti. 

TC§killtın yeni ıeklini tespite 
uwqan komisyonun meuiıini hi· 
tama erdirmesinden sonra muta· 
bae81slarm buWup yeni şeklin ne 
4w..p.u ~ilecep. Şurası 
nazarı dikkata alınmalıdır ki mem· 
te-ket sporunun beklediti §ekil 
en mütekamil tekil cletiJ ihtiyaca 
ve ball1 'te .. oeraı en fazla uyan 
şekildir. 

Dün, spor noktayı nazanndan 
oldukça faal &lir gii&l geçirdik. 
Taksim ve Kadıköy aahalarınd 
atletizm müsabakalın yapıldığ~ 
gibi Galatasaraylı Sportinj rum 
takımı arhdtnda futpol maç& da ya. 
pıldı. Havanın gu•l olması do
ltıyısile spor hareketleri oldukça 
kalabahk toplamıştı. 

Galatrsaray-Sporting 
Galatasarayın bırinci ve üçünefi 

takıaılarına mensup oyunculardan 
müteıekkil bir ekip Sportinğ rum 
takımı ile bir futbol maçı yaptı. 
Rum takımı kuvvetli olduğu için 
mücadele çok heyecanlı oldu. 
Galasaraylılar ekseriyetle küçük 

oyunculardan mürekkep bir takımla 
sahaya çıktıkları için mücadeleden 
•ağlup çıkmamak için çok alış
mak zaruretinde kalmışlardı. Ni
hayet müsabaka 1-0 Galatıısarayın 
lehine bitti. 

bıgiliz takımı ile yapacakları 
maç arafesinde ciddi surette hazır
lanmak ihtiyacında bulunan Ga
latasaraylıların bu hafta içinde bir 
talim müsabakası yapması mubte· 
•eldir. 

Galataıaray • Rumlar 
Galatasaraylılar Kadıköyünde 

yapılan mıntaka atletizm birinci· 
likleriae iıtirak etmedikleri için 
rumlarla atletik bir temas kabul 
etmişlerdi. Bu müeabakalann bir 
kısmı dün Taksim Stadyomunda 
yapıldı. 

100 metro - İlk ko§11yu 
100 metro müsabakası teıkil edi
yordu. Galatasaraylı Semih 11,1·5 
te birinci, Galatasaraydan Mt-h· 
met ~li ikinci geldiler. 

400 metro - Bu mtisıba
kayı Rumlar kazandılar. Kolfopu· 
loı bu mesafeyi 55,3-5 te katede
rek biriaci geldi. 

1500 metro-Bu müsabakayı 
da Rumlar kazandılar. Petropoli· 
adis 4, 32 ,3.5 te birinci geldi. 

Bayrak yarıoı - ıoox200x 
400X800 bayrak koşuşunda Se-

i . 1 · 

en m re kep 
kazandı. 

--g=a-dıköyUnde 
Mıntaka atletizm müsabakırla· 

nna dün Kadıköyünde başlandı. 
Müsabakalar üç gün devam edecek 
ve intaç olunacaktır. 

Galatmaray atletleri 
Galatasaray atletleri cuma günü 

Ankarıda atletik müsabakalar 
yabmak üzere Ankaraya gidecek· 
}erdir. 

Moda kulübunun balosu 
Dün gece Kadıköyde, Moda 

deniz kulübü tarafından tertip 
edilen balo çak güzel ve nezdı ol
•uştur. 

ŞEHREMANETi BU AKŞAM 

Tepebaşı tiyat
rosunda saat 21 
hu_ç_okta MARY 
DUGAN 8 perde 
Cuma güaleri 
matine saat 3 
buçukta lem
ailden aoara 
tramvay temin 
edilmiştir. 

r•••• ASRI SiNEMA •••••, 
: Bu güak~ VE yarınki 1 
• Gumarteai Pazar 1 
5 günleri tam saat : 
5 16 matinesinde E 
! VARYETE i • • 
: 12 kitilik Rus balaylakuı ORLOF 1 
• fiil . . . • • • mının ıraesı esnuında • 
• . d a..:_ • 
: tal(8DDI e ece11.w-. 1 
•••••••••••••m•••••••••••••• 

Almanya nisaiye ve viladiye 
cemiyeti azaıından 

Dr. A. ASIM 
Detum •e kadıahutahldan 

•ltehueaa. Hutalanaı her ,On 
lS.17 re kadar Şlflldeld hu· 
aual hutuaeaiade kabul etmek· 
tecliJ'. ŞifH Kitıthane caddesi 
No. 131 Telefon Beyotlu 2221 

C.111 • .,rıe i IK DA '\I, r ... ıiııie\\ J 5. 1 

Borsa ı 
3Tetrinie'ft'el 929 kambiyo, nukut borsası tiatlan 

Açıldı Ka ~ 

Nukut T11hvilüt 

1 lagiliz lira11 
l Aaert .. dolar 
IO Yaaall clrahal 

1007 o 1008 7 ~~1 1 
206 50 206 75 1: 
53 75 53 '1 !.=-t 2 

Tertip (A.B.S) 

• (D.E) 

l Ahaaa ,.ylaı aark 
1 ATiaeturya tllhıl 

49 5 49 5 F'i: 3 
29 29 

ı (F.J) 

20 l~y Rumanya 
20 1.eva Bulgar 
1 fclenıek Rloria 
20 Fraaeız fran'lu 
20 lcalyıua lireti 
20 Kuraa Çek Jelu,.ak 
1 Çıruaetiı ıü...tyet 
! ZlotJ Leble&aa 
!?O Diaar Y op81avya 
20 lklçika fraalu 
l Peaata hpaaya 
20 l•ritre trıuakı 
1 ıteddlye 

Çelı 

Nlvyork l &ürk 
PaıU ., 
Mllaao 
BerHa 

• 
• 

C:ofya " 
Briiktıeı ., 
Amllirdam ., 
Cl•nre 
Pr .. 
Viyana 
Madrit 

• .. .. 
• 

Vartula ,, 

Aliaa " 

aı 1 
163 
tt 

22 
78 

114 
~ 

791 

24 
29 
81 

163 
116 
122 

3 
3 

• 
37 

tahtelan D. Y. 
letaahal tramva/ Ş, 

7 IWat Dok. Aat. 
Cıkiiclar Kacbkk !• 
laaaha1 ... 1a s. 
Eretll ..... 
Hiae ıenedaA 

:< 

ı, .. aba ............. 
O..aal• Bk. 
MIWlktilat Bk. 
ne.ret " .... ,. 
F.eul Bk. 
Şirketi Hayriye 

., Temettu = . Haliç vapmlar A 
:< Aa. D. 1·. yola 

.. .. 100 
ı ........ , .. a
~ .._ ..... 
(t Trdnay 
-~ Tlrkiye aWI 
:ı. tuu.rt 
fil itimat .. 
.... Şarkllpta 

C'! Bozkurt 
~ badol• Aa. T. 
• lıt. u ..... 

7 

2 72 

Bükret 20 Ley Kuru 
Moeko,.. 1 Çroaeau 
Belan& tlrk u.- Dı.. 

24 1 
1061 

~ a.ı,.. Iaruydın 
An ... çım.. s Bakarkly .. 

l TGrk U.• iL 
8 M-Tqa$. 

ı 40 1 

Istihnular 
stikruı D. Vaelelll 
DIJ11a•'............., 
ikramiyeli demir yolu 
1902 G._,..._ 
1903 liaWia•M 
1905 Teeldmtl Aak.t 

J { 
1901 Tertip 
190& •• 
1991 1911 
1908 T .... 
ltol .. 
1"9 

1989 eem.-11 
1119 .. 

27 

CI llaft ..... alektrik 
'VJ 97 .. " ...... 

196 

ll Teırinievvel 929 Ticareı Fransız limanlar 
Borsası fidtlan 

kilo 
Ekıtra Ekıtra 
Ekttra 
Biriael yum11f&k 

1 " Sert ldnel 
Fuulak Ultalda 
Fıadık içi 
Sandık bopltau 
1ııa ... 
Ceris 
Aft,_ Malatya 
Yapajl 
An,..a 
Tiftik 

lak 

1600 
1235 
1360 
1230 

186 

125f) 
ııso 
1170 
U50 

180 

Romanra Noibi 
Blkref, C (A.A] - Nalhl hOkO· 

met " Duzdupaa ,, ın 1'9rek umu• 
mi ve ıerelc menli ..t.lal •ulJetl· 

cle11 te•akbf varchr. 

cemiyeti 

Parla, 3 (A.A) - Otomobil aa
lonu açılmaftır. 

Fransanın 930bütçeıi 
Paria, 4 [A.A] - Maliye encQ. 

meninde mazi.ata muharriri 1930 
bGtçeal l&yilıesmcla 515 mllyon fra· 
nlt 11ıiktannda bir taıanuf temla 
•dilmlt olclutuau ı8ylemiftir. ----Yugoslavya KıraUığı 

Belırat, 4 [A.A] - Kıral tim• 
diki Sirp -Hırvat • Sloven kıralhtı· 
Dlla adını • Yuıoalavya Kırallatı ., 
teldlne tahYil eclen kuaunu lau
lanııtbr. 

• •• 
BelFat, 3 [A. A) - Yeni idari 

talcılmata nazaran lmalblc dabWnde 
•ld 33 mmtaka yerine 9 Yil&yet 
(S..o•lne) baluaacaktar. 

Bolu meb'usluğu 
Aabr• 4 - Bu,O. Beluda 

llleb'uı intihaba yapalmlfbr. 
intihapta Halk farkua •uuedl 

ittifakla kuanmlfbr• 

( C!k~u~ufarı ) 
Tramvay yolcuları ve 

şotörler 
Tramvayların durak mahallerinde 

yolcular inip, binerken şoförler oto· 
mobil,riai durdurmıyorl11r. ~imdiye 
kadar bu yüzden pek çok kazalar 
oldu. Fakat şoförler bir turlu hare
ketlerini terk etmiyorlar. Seyrüsefer 
merkezi bir usul vazetmeli ve tram• 
vaylar durak mahallerinde buluaduğu 
zaman otomobilini sevkeden ıoföre 
şiddetli ceza yapılmalıdır. Ancak bu 
suretle her zaman muhtemel kazaların 
önüne geçilmiı olur. 

Bepktaıta lhlaıaurda mukim 
karileriniıden: Nuri 

Tavukçular ve 
cuma tatili 

Cuma tatilinden pek çok esnaf 
iıtifade ediyor. Kasaplarda bu 

meyandadır. Fakat tavukçular cuma 
tatilinden istifade etmiyorlar. Tavuk· 

ta et YI ekmek gibi gıda mevaddın· 
dandır. Bilhaesa tavukçular, getirilen 
tavuklan besliyemezler, günü gününe 

keserek aatarlar. Tavukçular cuma 
tatilinden istifade ettirilmiyerek 
dtikkAnlarını açık bulundururlarsa 
hem halk istifade eder, hem de ken· 
dileri mutazamr olmazlar. 

Şehremini beyin nazarı dikkatini 
celbetmenizi rica eylerim. 

Balıkpazarıada tavukçu 
Ohanneı 

Fınocılarıo müşkülatı 
Şehremaneti memurları f ırıaları 

teftit ettikleri ıaman, ekmeği \'e ya 
fıraacılayı tartıyorlar. Tartılan ek· 
melder ve bilhaaaa fırancılalardan 
bir kııı• tam geliyor, bir kııım da 

20-30 ve ya 56 gram kadar noksan 
ohayor. O uman bu ekmek ve ) a 
fırancılalar hem müsadere olunu\ or 
'e hemde fırıncıya ceza yazılıyor. 

Bu do~ru değildir. Çünkü fırın· 
ların hiç biri asri dr ~ildir. Pitirici 
bozar, biraz fazla bekletirse ekmek 

ve) a fırancıla suyunu çok çekiyor. 
Bu yüzden 30-40 gram noksan olu· 

yor. Fırıncının kastı olsa, hepsinin 
noksan gelmesi icap ederdi. 

Seyyar satıcılarda menedilmeli· 
dir. Çünku bunlar hiç kontrola tabi 
ofamdıklarından fırıncılar mü§ktilittan 
kurtulamıyorlar. 

Aynı zamanda cinsten dolayı f ı· 
rıncıya ceza yazılırken, unun nereden 
geldiği, bittabi değirmenci hiç ıorul· 
mayor. Fırıncıları, içinde bulunduk· 

ları mUtkUlittan kurtarmak için teh· 
remanetinin nazarı dikkatıni celbet• 
menizi rica eylerim. 

Beyoğlu: Moskova ve Kiyef 
pırtıtanesi eahibi: Fevd 

Divanyolunda meyhane
ler fazlalaştı 

Meyhanelerin miktarı çok yerdt. 
fazlalaııyor. Divan yolunda evelce 
meyhane yoktu. Halbuki son aylarda 
fazlala§tl. Halk bir taraftan fazla rakı 

içerek kendisini zehirliyor. Diğer ta. 
raftanda bir takım f uhşede yeni, yeni 

yoll•r açılıyor. Civar mahallelerdeki 
halk, muhtelif çalgı seslerinden bizar 
ve muztarip oluyorlar. 

Bilhassa it sahibi olupta, gecele
ri erken yatanlar bu muhtelif çalçı 
seslerinden uyuyamiyorlar. Velhuıl 
divan yolunda meyhane adetlerialn 
fazlalaıması her surette tahrifklr te
sirler yapıyor. Alakadar mabmatıa 
bu hususta nazarı dikkatıni celp eo 
derim. Sultanaltmette dilcb • 

dariyede sakin Rifat 

Tarife Der 

::ı. rr. 
" [ :1 :-

' iı :ır 
- c. . -.. 
~[ 

1 
1 
1 
J 

Kadıköy köprü tarlfeıerl 
K&prClden 
Kadıkayüne 

l - l""'l 
6 15 
41 .. 
., 48 
8 15 
8 40 
9 20 
9 55 

10 2S 
11 05 
11 40 
12 ıs 
JS 05 
3 50 
ı4 25 
ı5 ıs 
ı5 45 
ı6 10 
ı6 40 
ı1 ıs 
17 so 
18 25 
19 05 
19 45 
20 so 
21 
22 05 

Kaclıklyaclen KlprGdea Haydarpqad 
KlSprüye Haydarpqaya Köprilye 

6 15 ı - l"'l 6 20 
'1 05 6 15 'I IS 
'140 ,,.. 418 
aıo .,..., •• 
845 755 8SS 
9 0S L'l 8 15 9 11 rı 
950 852 935 
10 2S 9 55 9 56 
ll os 11 05 10 S5 
ll 40 11 40 11 ıs 

12 15 12 15 11 " 
13 ıs 05 12 • 
13 50 14 25 13 08 
14 as 15 ıs 13 sa 
15 16 10 14 40 
16 16 40 ıs 08 
16 30 17 15 16 08 
17 17 50 17 u 
17 ıs 18 25 ("' 17 '° 
17 45 18 40 18 ıs 
18 IS 19 OS 18 IS 
19 05 19 '5 19 u 
19 45 20 30 ., • 
2020 2205 nıs 
2105 21• 
21 21 2S 08 ı·ı 
23 
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Adalar tarifesi 

Sefer No. 
PeadiktaD kallat 
Kartaldaa ,, 
B...ı..taa • 

~-. ~. 
Km•hclaa • 
lluclaclaa • 
~-. KlprlyevUlf 

Sefer No. 
KlprGclen ~ 
~ ..... " 
Kıaahcl.. .. a.......:. .. 
He1MIW• " 
B.~ .. 
Kartalcl• .. 
Peacllktea " 

" 

... o llalnn tarihinden itibaren Cama.Un mlda 

1 3 s 7 9 11 

7,25 

4 
7,4' 8,25 - --9,0S 

- 9,20 

1,35 ''" 1,45 9,45 -- -

---7,lt 
7,30 
7,45 --
6 
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ıo.n 
lt.30 --

7/kl 
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--
1,15 
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11,50 
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7,CS 
a.oo 
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16,SS 

17,20 

22 
lt,00 

-
---

21 

17,00 
17,10 
17,25 
17,40 
18,05 

18,31 

ıt,05 ---.. ... 
a10 --

" 1 

23 

~::t: 
19,00 
19,15 --• 
--DM 

21,15 
21$ 
21,40 --

-

----22,50 
22,50 

-



6 . -

........ ' ........... . Re ............ ····· ..... D 
-- - . ...:: --

• 
----~ 

'· 

• "':, < 

••t.e•••••••• ,,, •• 
•t••t•••····,·····~····~ 

~-

Beyaz Perdenin Haşarı Kizı:· 

Ata binen, yüzen, otomo
bU kullanan, danseden Kla

bir sporcudur. 
en iyi bildi@ bafka 

bir spor vardrrld odo "'laır,, 
yapmasıdır. 

ra Bow tam 
Fakat 

. '• 

• • 

• 

Klara dinleniyor! 
Zamanımızda gllzellik mllıaba- J 

kalarında birinci müklfat kazanan
lanıı he•e• daima ıi?em~cılı.ta 
henı etmeleri kaide hahne ırırmış
tir. Fakat buıılar içinde muvaffa~ 
olanlar blade birdir. ÇllnkO bir Jün 
heyetini• birinci ikramiye ile taltif 
ettlti bir gllzeli bir ıinema vaııı 

sahnesi fototrafa elveritll bulmaz. 
Bunun hemen hemeıı biricik bir 
mil&te.naaı ıl!rtılmllttOr: Klara Bowl 

Bundaa dart ıene evvel 40 Ame
rika• cllmhuriyetinln i9tlrakl ile 
New• Yorkta Bir ~zelllk mllHbakaaı 
tertip edllıaittl. 

Bir aralık jOri heyetinin l5nünde 
detirıtıl çehreli, ıiyah ıüzel ıözlü, 
teytan bakı,lı bir kız ıöründli. 
Gülilnııedlti zamaıı kırmızı dudak
ları arasında aakladıtı otuz iki in· 
ciyi 19eydana çıkaran, hazan da 
'ımarık bir çoeuk gibi tatlı bir ıo
murtu9la reveranalar yapıyordu. Bu· 
nun llzerlne jilri hey'etl daha fazla 
dfltllnm•t• IOzum gbrmedl, birinci 
mük•fatı bU&tereddüt bu sevimli 
mah!Qka verdi. 

Bu küçük ıeytan kızın lıml 
Klara Bow dul 

Seyircil .. r aruında lıulunan bir 
ılne .. acı i•n9 kızı kaçırmak ille· 
medi, derhal bir kontra teklif etti, 
Klara aldıtı ilk rotil zaranız oyna• 
dı. Fakat i .. lkballnin parlak olduı}'u 
daha o z•maııdan anlatılıyordu. 

• • • 
Bıınıın üz erine Klara Bow Ho-

llyuvooda yerle9tl, ılne ıt~.lyo.\a· 
nnın adreolerlni aldı, buuları birer 
birer dolatmata batladı. Her nere
ye gitti IH: 

- Şimdilik ıize ıöre blr,ey yokl 
ceyabı ile kar9ılatı yordu. Bu 

hal haftalarca sürdü. Bir ıila da
rülmuilerden birinde bir dnzüne 

" variyete " daıaıözil aranıldijtını 
haber aldı. 

Hemen ko9tu. 

30 namzet vardı. Klara Bow ıil
zellik birincisi idi. Yüzünü ırözünü 

düzeltti, alnının üıtüne kıvJ?cık ••· 
çlarını çıkardı. 

intihap edecek kimıelerln naza
rı dikkatini celp için hıılı hızlı ök
ılirdll. 

Beğendiler. Tuttular 1 
Bundan ıoara bir rol daha ver

diler. 
Klara Bow diyor ki ı 
- Araııra bana rol veriyorlar• 

dı. Fakat oynadıtım parçalar bete· 
nllmiyor, filiın yapılırken o kıaın.!ar 
haızft.dlllyordu. Bu.:dan daha iımli
tlken bir fey taHvYur oluaamaz. 

f9te bu ııralarda Brooklyndeld 
evimize dönmetl aıkaık aklımaan 
ıeçlrlyorılum. Sinema tuhaf feydlr. 
lnaan i'!n •.ceml<I olduıl'u için lırar 
1Jder. Aradan avlar geçtikten aonn 
anlaraınız ki bu hayhuy içinde ke 

f 
{ 

f 

-

• .. 

._.._ ' 
Ayda 33000 mektup üan 
Klara Bow posta paketleri 

i 1 (' •.• 

dhıe b\ yol afabllmdt lıe 
ıaeA beiiaea lmkbaııdırl,. 

• • • 
Mamafih KIAR Bow ua 

kendlılae l&sım pleR Jo1a 
aç•am malraddardl. 

in. ıedlOf "Yıldırım DarbHI., 
iımindekl ıu oOmlelarle baıhyord•. 

"t!ayatta baaı ldaueler de ta
rifi kabil olıaıyaa, ae olduty bl-
linmlyeıı aararenılz bir hal, 
" blrt•Y • vardır ki o kim-

r .. , .... CMlp rllatertr. itte .. oldutu 
b.W olay• o •blrter• abd9 yoksa, 
lıaratta lfl&ll olmauum. 

•Fakat o " blrf•Y ,. ııtldıt -· 
cnta .... ıçta dC..ıyadıı • pk • 
,-ıın4. 

leaaılo mu'lwrMıtııı &. .__ 
dR dl!kerak tanf RıDek l.tedltl o 
esrvea,ta eulbe Klue 8ow da 
fazlaalyle ıaevwttv. 

Bunu " Yıldırım Parbeıl ilde 
lıbat etti. "Yıldınm Darbeai. İıekl
kateıı yıldınm darbe.al ıılbl teılrlııl 
ıl!ıterdL 

Klara Bowı 

''Şu sinema ne sihir
li teY! ilanı aşk mek
tupları yağar ... Aşıkla
ruı ifinde Çinliler, Yam 
yamlar bile var!., 

ŞeytH kıs balltı llÜaay.t bOyll
lemate mııvaffak oldu. 

Klara Bow bir mllddet Adolphe 
Mea,!ou (Adolf Menju] ile reni bir 
ffllm daha f udi. "Hareta ıııaa-

--r. flhade Klanı bGtOıı filHI· 
Dfl, lllari, cuibeal Ue bir dalla ,a. 
rOııda. •• 

Aarl, a111ma pek fula uri bir 
ı•mıç loı rohı oyıuyordu. 

KO.talı olmak lhımdı, Klara 
Bow kllatabtı. Blr&1 patavat•ıı ol· 
nıak icap ed!yord11, KJu. paMyat-

, 

•••dı ve ,eümtt ile btıtGıı aa ..,. 
ııırl&nAı affettlreblllroM. 

Bu rol !dara Bow ltht W.....
bftancb. u Afka IUH ... • ... 

den IOIU'll Kı.. blriul _, .,,,,... 
lar aıruuaa ı•vd-

Klare Bow tam --. ı• .1' 
bir Amırlku ı••t ıu. tll>I dtıJ,. 

Sporcuıtur: aym •ıı•aff...,.. 
yilzer,ata biner, ıolf oyau, otoıaO" 
bll kullanır. Hım atır be• ılairllt 
dlr. heıa taıkın hem iradelidl ...... 
yabm keadl yapar w IJI yapar• 

Onu otomoblllade ldaHI J/1111 
alıp aaatta PO ldlo•etro ..... ,. 
derkeR ıl!rmelL 

Maaıera oldden ıGrlD ...... • 
yıldır! 

Klaza hararetli bir dua • .,,; 
lwdır da. 

Gözle kat azuıada I* •I' L 
biraz kl:ulk dıuuı yapar Ye Mr ı.111' 
botomla hatlar. 

Klara Bow pek haldı olar~ .. 
JOr ld: 

- Bir ıioema artlatl ip -~ 
daaaetmek elzemdir • Baıluı p•

ıinema fotoğrafuım obfektlfi ı.-tfl" 
ıma çıkmak kabil detilcllr • ::r: 

Danı kadar bar kla ... .ı ıs 
•niyet ve tavurlua IJpıl' 
Yerecek bir fey JOktıır.,. "' 

Klera Bouvuıı yekta old8t cıftor bir ıpor dub:s vazdır ld 
kur. yapmakbrl 11 

Atıldan namiltenahl oldur; 
•llylamete bil.nem llbum ,. ... ı,.:t:ı•• 

Çaploa Klara buıılardıı;D ıf 
derken kudlalne vaki olu ıscll' 
teldiftnl ulabyon lU' 

Dlla1aam cl4rt bucapd&D l 
qk mektupları abyorum. Aıo:: 

;,_~..:,.illiii~-iı.!!~:tf:.....:ı~~ı..ıi;a>..:.iİ..,...,..:. yara1ıWJ ıu ılnr a ne ıiblrll ~!,, 
"Yıld1rırı1 <larhesi., nıien bir sabrı~ 1 Atıkl•nnı lçlnı batta ae* 

Çlnlil~r bile va ... 

ı 
ı 
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22 Eyllil 1929 
buhranlı vaziyet 

•. Mkiıı bir safhaya da· 
hil oldu. Fakat ırki münaferet bir 
tUr}ü ~ edilemivor. Araplar ve 
DlUsffilıer yektiğerinc karşı nefret 
ıtideri1e üt aesis iken, manda
ter hUk6m t iıtifade ediyordu. Son 
defıki ka h mücadeleden ve mu
k~t leden eonra vaziyet değişti. 
Bir raftan Araplar, diğer waf
tın Museviler manda ter devlete 
kar§ı nefret hissediyorlar. 

Araplar, eoıı kanlı vaknyia ka
der nrnsevilere l arşı hucumette 
Ingiltere idaresine karşı da şika
yette bulunuyor]ar, mandater hü
kO.meti, musevilcri himaye etmek
te ittiham ediyorlardı. Araplar aley
hine §iddct idare inin vusi mik
yasta tatbiki, Ingiltere idaresi le
hinde bulunan Arapları hiddet· 
lendirdi. Şu suretle bütün Araplar, 
bu defa mandater devlete karşı 
h.uıumet hislerini takTiye ediyor· 
Jar n kendilerinin musevilerle 
lngiltere hükumeti tarafından müş
tereken tazyika başlandığını, yurt. 

l rı~da. rahat ve huzur kalmadığı
nı soylıyorl r, bu feluketli çıkına
dad kurtulmak çaresini arıyoalar. 

l.~setiJer g~lince: Onlarda ken· 
dilcrini m ndater hükümet' tara
fında Jayıkile himaye edilmedik· 
lerini, her zaman katledilmek teh-

l~ke!ine maruz bulunduklarını söy 
lıyerek hu girdaptan kurtulmak 
çaresini arıyorlar. 

İngiltere hükumeti tarafından 
teıkiline teıcbbüs edilen tahkik 
heyeti laenüz Kudüse gelmedi. Ku
~üste tam manısile bir askeri idare ... 

a 
)' r 

tesis olundu. Cehrü şiddet usulü 
ehemmiyetle tatbik olunuyor. Bu 
suretle ve tahkikat heyetinin gel
mesine kadar, ileri gelen rüesanıo 
ve eşğasın birer suretle muattal 
hale getirilmesine çalışıldı~ı görü· 
lüyor. Tahkikat heyeti gelılikten 
sonra, daha ziyade şu gayeye vasıl 
olmaha çalnıııcak: Arapları İngil
tere idaresine, ve Musevilere ısın
dırınağa matuf te.tbir leri tatbik 
etmek, kararlar 'ermek. Vaziyeti 
etrafıle muhakeme edenler, ırki 

münaferet ve İngiltere idaresine 
hu~uınel yangınının sönrlüriilemi
yeceğini beyan etmektedirler. 

Filhakika son kanlı vakıtyiden 
sonra yangın ni betcn söndürül
dü. Fakat hem raplar ve hem de 
mu evılcrin fikirlerindeki düşman
lık ateşi söndürülemedi. Tahkikat 

~~yeti işte bu yangını soııdi.ırmek 
ıç~ 5 lı~a~ak. Bir ay ewel kayt 
ettığı~ g~hı, bu mr.sai, pek rııuhtc
meldır kı, neticesiz kalacak. 

Filistindcki Arnplardan lmQk.c 
Arabi tan ve Suriycde, şurkta: 
m skun bütün Arapların da, Filfa

tin vakayii ve adi eleri hasobilc İn 
giltcr ye karşı huQumet hi~lerin' ıı 
fazlalaştırdıkları anln ılı} or bu 

ll' ' 

suretle Arap ittih dı fikirleri te\ es-
su ediyor. 

Filistin musevilcrinden ball'ka, 
dünyadaki diğer musevilerinde 
yene mandater devlete karşı husu
met hislerini teşdit ettıkleri beyan 
olunuyor. Bütün bu sebepler,Filis· 
tinde sakin Lir safhaya dahil olan 
vaziyetin yarın neler doğuracağını 
tahmine yol açıyor. Bedbinlerin 
miktarı gün geçtikce faz1aln11 ıyor. 

ı 
soğuklar<laıı sa kının ız. 

i 
Bütün modelleri size veresiye takdim 

Metro Hao 

Be ottlu·~-fl]~~m:'.IJ[G~ii 

Belsoğukl uğu fi·enği 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Feruıin. en so usulile kat'i 

olarak eskı ve s onı hclsoğuıduğu 
fren i,1 idrar darl ~ , bel gevşek: 
li~ ve mesane \t> bilcumle kadın 
ra1ıat ızl ~klan te -.i olunur. 

lieyo..;lu Tok lı_Ian yanında 
mektP. sokak 35 Tel:n;,0.3152 

lloseki \:mhnlur ha taneşi 
htibbnsındnn 

Ilt'SE İN NAŞİT 
Doğum YC kadın Ha" tahklım 

lutnhusıııı 

Tiirbe Eski Hı ~u Ahme 
\o. IO Tel. I am: 2622 .. ..,..,..., ... ..-.-,. ~ 

DOKTOU 

Ali Mazhar 
. Cumndan maada hergUn Fa
tıhte Sırrı Enver eczanesi yanın

daki muayene hanesinde has ta 
kabul eder. 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

ZAY 
. . Unknpanı ile Vefa arasında 
ıçınde marangoz takımı dolu bir 
çanta zayi olmuştur her kim bu
l~pta getirirse memnun edilecek· 
tır. Evkaf matboast aer 

mürettip mua\ ini lbrnhim 

Merkez Acentuı; G lata Köpnıba· 
~da BeyoAlu 2362 
Şube Acanwı: Mes'adet han• altınd 

Istanbul 2740 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapuru Steşri 

nieve) Cum rtesi 17 de İd&re 
rıhtımından hareketleGelibolu 
Lapseki Çanakkale İmroz Boz
caada ya gidecf'kve Çanakkale 
Lapseki Geliholuya uğrayarak 
gelecektir. 

Trabzon birinci postası 
(Reşitpaşa) vapuru ?Teşrini

evvel Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımmdan hareketle lnebolu 
Sam on Gire on Trabzon Hize 
Hopayll g·decek ve dönüşte 
Pazar iske1e~ile Rize Süemene 
Trabzon <.,örele Gireson Or
du Ünye "'amsun Inebolu Zon
guldağ ı t•ğrayBrak gelecektir. 

Hareket gönü yük kabul 
olunmi.Z. 

7- 9 Teşrinievvel 929 kadınlara 
. ıo ,, .• Erkeklere 

Türkiye oeyrisefain ideresi 
mlite eni.din V<' t:)rt~1j1 'W e er ami
linin Eylül 929 maıları balada 
rnuheı rt:r nlerde verilece
ğinden ooh ht eaşm simdi. 
den yoklı.ma1nrını y pbrarak 
mczk6r günlerde nüracaatları 
ilan ohHınr. 

. 
SLtl k zade 

BiraderJer vapurları 
KAJtADENIZ 

MU.l'.TilAl\1 YE LÜKS 
POST Si 

S FA YA 
Vap ıru 6 Tcşnn °vvel 

ıoı•a g ıntı :ti a ım 
1.1 Gala ~ 

rıhtımrnd[m hnrekctle(Zong,ı1· 
dak , lııebo[u , Samsun 

Ordu Giresou Tırabımn ve Rizf 
i~kelc1erino azimet 'c a\ det r· 
rleccktir. 

, Tt\fr,ilat içiu Sirl<cci<l~ l\les 
1.ulN hanı nltı nd , acantn ~ına 
m "iracaat r rit·stino dairesi Te 

lefon : IAt..nhul 2341 

uaz>urları 
Seri, litks Karadeniz post sı 

Bul en t 6 TEşRtNı 
EVVE~ 

P akşamı 18 de sirazar ı .. eciden hareketle 
fZonguldı,/~, lru•bolu,e tren) e, Su
msun, Ün}e, Uı,Ju, Giresou, Tra· 
bzon , Ri:.c) e gidecektir. 

Müra<'n:ıt mahalli: İstan
bul '.\1eymPn.et hnm a!tındald 

yazıhane 

Tc-Jcl'on: Il)tanhul 1151 

9 Numaralı jandarma mektebi
nin 930 mayıs gayuine kadar 
Azami yirnıi bin kilo sığır eti beş 
bin kilo kuzu eti ve bc9 bin kilo 
koyun eti 10-10-29 perşembe günü 
saat on altıda pazarlıkla ihalesi 
icra kılınacağından taliplerin ve 
fazla izahat almak isteyenlerin 
mektebi mezkiir müdüriyetine 
müracaatları iian olunur. 30-9-929 

Fel~1ncnk Bahri Sefi 
Bankası 

Merkezi 
Aııısterdam 

Galatada Karaköy hanı 
dairei mab usa telefon Bey
eğlu 3711-5 Merkez posta· 
nesi ittisalinde Allalemci ban 
telefon lstanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 

• 

sa na na oıııısyonuı an: {.010 rç .. c .. 
· ı d t 'len tarihlerde ihaleleri icra edilecektir 

Trabzoııda bulunan kıuat ihtiyacı içi on beı kalem mevaddı ıa c hıza ann ! f:OS erı 
1 

.
1
• 1 

laliplerin şutnaıne0ini 3lın k 'e ~tirak. etme!.: üzro ·ıırabzondalti satın slma komii)OBUDB muracaat arı 1 aıı ; unur. 
lrıakın Miktarı İlk teminatı lb:ılesı icra edilccelr. lhale i ne ıuret~c hale 

kilo lira tarih ıcra euıleceğı gı.iniı Saat 
14 
9 

10 
16 

cııı ı 

Mercimek 
Kuru fasul)" 
Pirinç 
N\lhut 
Patates 
Soğan 

Odun 
Kuru üzüm 
Şeker 

Tuz 
Ze}1İn danc 
Sabun 
Sığır eti 
Gaz yağı 
Un 

10000 188 13-10.929 aleni paıar 
12000 225 13-10·929 • 
11300 357 13-10.929 • 
8000 162 13-10.929 c 

cuınarteai 9 
10 
12 
16 
16 

27000 152 12·10·9~ • 
15000 68 12-10·929 

375000 422 12·10.929 
7500 197 12-10-929 

kapalı Z. 
aleni 

• 

5000 184 14-10-929 
9600 65 14-10·929 
2000 60 15-10.-929 

c 

• 

• 

pazartesi 

11lı 

9 
10 

2700 110 1&10·929 
40000 1097 16-10.929 

9000 216 16-10.929 
180,000 2i00 lS.10.929 

Kapalı Z. 
aleni 

kapalı Z. 

çarpıaba 

Mlı 

10 
15 
1 
146 

1 
J stanbul dördiınc'ı icra dairet1inden: t·Fa 

-e:;ıL:!::l~~=-,~~ıt.1 ıııa .l\lerguhe lınımın Jhrahim ve Mch· 
........-""""""=--- ~=-=:::~ ... i met br)lerdrn aldığı beş hın liraya kartı 

eşya oyu ··zerinde 
•• • 
uessır 

• r 
Bütfın dftnynda teslim edilen buhakik~tı 
yakuıdan görnı~ ve tecrübe etmek ıs
terseniz, bütfin Spor levazımatınızı 

l\f iLLI SPOR ticar tlıanesiuden 
dari ediniz. Futbol, Güreş, 
eden terbi)1esi. İzcilik, Eskrim. ı , 8 

Boks v. s ... 
mo el, en sağ am mal ve en 

ucuz fiyat 

birinci derecede ip<>tck gosterilcn §ehuıde 
b•~ında Feniye mahallesinde Muhtar p!.f& 
cadcie ve sokağında c.ski 195-195·195 mil· 
kerrer yeni 25=27·29 numarıılı üç ovin ilO 
te bir hi esi birinci ihalesi için etnz ıf,ln 
açıii artbrnıağı koyarak ihi hin lira "be-
delle talibi uhdesinde olup kat'ı ilıal0ti 

icra kılınmak üzere ve vüzd bq r.ımı1a 
tekrar on be§ gün mnd~etle m aycıdeye 
vazolunmuştur. Hdutlan: Mesahası hepsi 
ahnıinen 335 metre terbiinde olup işbu 
uç evin bina ınesahası 199 metredir. me-
haeı buksili dede türbesi İrfao efeııdi 

dük.kinı Mühtar pıp aok.&Aı Muhtar pa~ 
cııdde&ile mahduttur. Mü§temU.ıtı: Her ü~ 
ev ahşap olup .~u~lardan. ~5-27 numnralt 
iki evin heı bırmın zemını toprak bodrum 
zemin katlıırında lmmtıı çini birer antiro 

•ve birer sofa uzerinde birer oda birer f"' 
• mek oda9ı bela zemini beton birer mutfak 

birinei katlarında birer sofa üıteırindc iki· 
şer oda hirer hela ikinci katta blrar ıofa 
üzerinde iki§ı-r oda 27 numaralı hanede 
zemin çiıı$o gusulbane 25 numarada bir 
kiler her ıkı evin mutf ı !'-.den dısarıda 
25 numaralı mutfağın ydmı bir d11varı 
di~crinin hepsi kirgir fizeri çiııgo kaplı 
tcra dır {J.9 numaralı Ye köoe bqmda o
lup bodrumh! •emini çimento bir araltk 
üzerinde zemini mermer, mermer bir kO· 
rnalı banıam zeminı çimento mutf!.k ze
mmi çimento taşlık üzerinde bir oda iki 
dolak. 'e diğer cimento aralık ttıertnde he
la arka bahçede salç kulübe ve iki ağaç 
birinci kata hahçeden tahta merd.izen ve 
altında merdiven altı vardır. zemin katın· 
da çiçekli çini döşeli Ye tahta a.otire n 
bir sofo ür.erinde ilç oba bir hela birineI 
ilı:inci katlarda birer sofa tızerinde dtırder 
oda birer helayi ve her üç evde elektirik 
ve terkos ıuyu ve h~rum vr. ~mi a 

tında demir parmaklık vardı,. 25 numa. 
ralı hanenin ' iracıııı LQtfü 27 innm.ualı 

r············ ·······-···E:;:ıı····:~;;~;;··· il&~:·-·····--·-----, 
: •••ae••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••U•-•• t ••••••••• !I ................... . 

hanenin Mehmet Ali beyler n 29 numa
ralı h nenin kirac TeYfık efendidia htt 
Oç evin kıynı ti 18590 liradır. ~!l:r hi• 

• yi alma.Jı: İ.Ateyenlerlıı takdir oJunan Jr.ı· 

ymcttcn hiseye dilşen kıymetin yüzde o
nu oisbetinde p~) &kçaeını 5lıırak d&ireye 
gelmeleri "' 21·10·929 tarihiııde 6a&l 14 
den 16 )'R kndnr mllzadeye devam bt' i,. 
halesioıc yapıla<'.ağı Ye 29-4041 numarAilc 
gelenlere ietedikleri maJQmatm •erileceği 

il •• olunur. Çelebi oğlu aladdi:l mahalleiinde sakn çeşmesi sokağında gcç~t 
han namifo msıruf fevkani adaları müştemil 15-23 ve 25-27 No.lu bır 
b p maz ile yen; cami caddesine müsadif 1 No.Ju mazanın 1056 sehim 
itibarile hazineye ait 130 sehminin bedeli 8 taksitte ödenmek ilzre 
116-00 lira bedeli muhammenesi ile ve kapalı zarf usulile 24-10-929 
tarihine müsadif perşenbe günü saat 15 de mlizsyedesi mukarrerdir 
talıplerirı yüzde 7,50 hesnbile teminat mektuplarının yevmu mezkurda 
s ati muayy nesinden evvel emvali metruke s tış kumsiyonuna tevdi 

eylemeleri. 

Tasfiye heyetinden: 

1 ran ve Anadolu hah dQğüml.,W bat 
leuıak icin mıL:iaeli tertibat• h&khnda4 

B. Tşin ım tarih ve hc:Jib haq,&ı r.-
nmam11 ihtira mevkii fı&o kc;nmall lbt.re 
ahrc dıeıniif-t 1'0f' icar edUectfilnclım 

talip olanlmn C.latada ç:nm Jhbtım lıJ. 
oında Rober Ferriyc müracaatlaıt iı!ıJ 

olunu 

' ' 
1ağaza pek yakında kapanacağından 

1 ılllil 
B ğlı ve AvruPa kadın 500· 7 50 Balli süper erkek 1500 
iskarpinleri. iskarpinleri. 

150 300 Erkek fotin ve 400 500 Muhtelif kadın iskarpinleri , • • 
iskarpinleri. 

Palı erkek fotin ve 7 50-1200 Avrupa çocuk sa~dalları. 150-200 
iskarpinleri. 
Erkek clbi elcri. 500-1500 Çocuk elbiseleri. 225-500 

Trapez erkek lastikleri 100-250, Trapez kadın lastikleri ı_oo~ Cocuk lbtikteri. 75-1.50 
T\j},afiye - Erke~. elbise kumaşları - Çanta - Bavul - Gumuş takımları Y ıaıre fıatlartndan 

ayni nisbetee tenzilat yapılarak satışa başlanmıştır. b 
1 } Bahçe kapı Birinci Vakıf han. Telefon; lstan n: 40 

... 
1 ~ , ... ;·:· ... . ·. ' .. ' 

. . . 
•••• •p<I :· ._,... • 

BAHÇE APUDA 

ERTUGRUL MAGAZASINDAN: 
Bazı dairelerimizin 

• • 
ASF YESI 

Münasihetile 

Hakiki Blı~ök Tenzna_ı 
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Askeri müna· 
kasa il•nlari: 

-········· .... 1 ... -............. F •. ı •• n ..... :ı ... ; .. kl····ı ... d ..... a ... ··;·i ...... M ......... ·--;--: ......... k .... ~ .... i~~~;"""'i"""'·"""'· ..... ;~:tınaıma 1 . ~ . 
j ~ ; komisyonundan: i 
............................................................. 

29 ·oylül-929 paıartesi günü pazarlıkla ihale edileceği ilim olunan Istaııbul ) allama 
müdüriyeti emrindeki cür"et Romorkörüne alınacak: kazana verilen fıat bahalı 

Jbrülduğünrlen pazarlı~ı 6-birinci teşrin-929 paz.ar günü .ant 14 tc )apılmak ü. re talik 
tdilmi{tir. 'faliplerin ş:ırtnamcsini komisyonumuzda gormeleri ve teıninatlarile zemanı 
~ezkarda komisyonumuzda hazır bulunmaları. 

S ıırtta Garzan ctvarındaki kıtaatın_i~tiy_ncı oln~ ekmek ve arp:ı kap~lı zarna mlina
kasaya konmuştur· İhalesi 7 . Bırıncı te~nn . 929 çar;:amb:ı gunfi saat 15 te 

Sıırtts aakeri satın alma komisyonunda yapılacaktır Taliplerin Sıırttaki mezkur ko-

misyona muracaatları. 

O sınaniyedeki kıt tın ilıuyrcı olan ekmek kapalı zarfla münahsaya konmuştur 
Jhaleai 17 • biriaci teşrin ' 929 perşembe güııU saat 14 te Diyarbekirde askeri 

eatın alma komieyonunda yapılrcakiır. Taliplerin Diyarbekırdeki mezkur komisyona 

muracaatları. 

T efennideki ·ıtaatm hayvıınatı ihtiyacı olan S~mnn .. kapalı zarfla münnka~aya kon : 
mUftur Ihalesi 19-birinci teşrin-929 cumartesı gunu saat 13,40 da lspartnda askerı 

.atın alma koıııisyonundn ys.pılacaktır. Taliplerin ~artnamc sun~tini kom is) onuıııuzdıı 
gormeleri ve teklifnamelerini tcminatlarile beraberi partadııki mezkur homi,yona \l~r
aıeleri. 

K ayseri ve civanndaki kıtaatın .ihtiyacı olan a~na .. ı'.~palı za~fla m~na.ka;aya kon: 
muştur İhalesi 7 • birinci teşrm 929 pazartedı gunu saat i5 te Ka}eerıde a kerı 

eatın alma komisyonunda )&pılacaktır, Taliplerin Kayserideki mezkQr komi .. yona 

m'1raculian. 

llf erir.ez ihtiyac~ için otuz bin kilo sabun kopalı :r.arf suretile münakasaya konul· 
J.l mu~tur. Ibale!i (9) teşrini evvel 929 tarihine mücıadif çarşamba günü saat onbeşte 
icra kılınacakbr. Tdipler şartnameyi komİ!)Onumnzda gorebilirler. 1ünıı.kasaya i tirak 
için de şartnamede )tı.1.tlı teminatlarilf' birlıkte tekl;f mektupların: )C\Dl \e eıuıtı il a • 
leden evvel Ankarada tilli mlldafaa satın alma konıisıonu ri)nsdiıw te•di eylemeleri. 

A 
ıkeri illtiyacı için 7 · Birinci te-.rin • 929 p:ızaı1e i gunü snnt 14 te 5000 :ıdet 
Tatanoz serumu pazarlıkla alı acaktır Taliplm-in ~artnnmı-yi komisyonumuzda 

görmeleri TC ihale saatında eartnamede yazılı olduğa gibi tcminKtlarile komi•) OnU· 

muza mW"acaatları . 
.............................................. ~·~···••++••~ f Üçüncü kolordu satınalma komisyoııu11d:.ın 
.......................................... ~~..-.... 
Ç orludaki kıtaat ihtiyacı için 30000 ve 27000 kilo Nohut ıniiııaka~::ı.~a koamt. 

7 • 10 · 929 pazartesi günii sııat 15 te icra kıluııı.cnktır. Tıı.liplcrin "'lrtııa· 
ııesini görmek ve iştirak etmek. ilz.ere Çorludaki satın alma konıis) oııuııa mu .ııc..ı

atları iliıı oluııur. .... • 
Cinei .._.orıu Tekırıb ! 
Zeftin yai 2500 25G 
Bulgur 30000 25()0.J 
Odun 520000 
Zeytin ya# 3500 2500 
Odun 400000 

Şekli 
aleni 

Kagnlı 
Kapa!• 

Çorludaki kıtaat ihtiyrcı için berveçhi ba:a me;nddı iaşe mlinakasa sureti) le mu· 
bıt)U «lilccelttir. İhaleleri 7 · 10 • 929 kaznrte i güniı saat 15 te ırnı ed;len ı,ıir. 
taliplerin prtnamesi&i gônneleri ve ~artnamedı: yaıılı olan şekil<leki teıııinatları.e ·or· 
Judaki eatın alma komisyonunda lıaıır bulunulmıısı ilün oluoıır. 

K ıtaat ihtiyacı için 342492 'e 570627 kilo Arpa kapalı zarf us•ılile münakc.sa)ıı 
k.GnmU§tur. ihalesi 14 T~rini enel 929 pau:utcsi lJUnü saat 14 te )ııpılııcalttıı. 

Talipjerin p.rtnamesini komisyonumuzdan almaları ve şartnamede )&Zıh olan ~ekildeki 
te'miııatlariyle ihale suatinden cn·el komis}onumuzda lıa~r hulunmalı:rı ilan olunur. 

K ıtaat Hitiyacı için 186 ve 113 Bin ke~ur kilo ): u!af kaalı ttrf usulil münnkıısa1a 
ı.onmuştur. ihalesi 29 Teşrini evvel 929 Salı günii ant 14 te icra edilecektir. Tn

liplerin prtnamcsiı.ıi komisyonumuzdan almalan ve Şartnamede )azılı olnn şekilde 'e· 
minatlarile komissonumuzda hazır bulunmrları ilan olunur. 

ı······································-.............. .. 
ı Dardttncli kol ordu satınalına komisyonundan: : 
............................................ ~ ............ : E ıkifeh.irdeki kıtaatın ihtiyacı için (4200) ı,ilo zeytin \e (92)0) kilo paıat('cıin 21-9-929 
gilaı.i aleni suretle ihale edileceği illin edilmiş idi. Yevmi ihnl<'de tıılip çıkmndığııı· 

dan 21-9-929 dan itibaren bir ay UU"fında pazarlıkl:ı alınacağından talip olıınl:ınn her 
ıtııa aomiayoua gelmeleri • 

.~ ... ~ .... .. ~ .. 
4. K. O. irtibat zabitliğine 

• Kolordu kıtaatı hap·anatının ihtiyaci için l.ap:ılı 7arf usulile münakasaya konulan 
(lalOOO) kilo yulafa tıılıp çıkmadığından hir hafta temdit edilmi~ idi. Yine talip çık· 
aıadıımdan 11-9-9'19 tarihinden iti6aren bir ay zarfıuda pazarlıkla ıılınacağındau talip
l~lıı. pey liirmek üzre teminatı muvakkatcl~rile her gün komsiyona gelıne1eri. 
1 . E.altiıehirde han kıtaatınırı ihtiıncı için (ll:l,000) kilo ot \C l9000) kilo 3nıan 

ve (20,000 kilo Arpanın talibi ~ıkmadığındım 7 · 10 • 929 pazarte~i günü ihale· 
Jori yapılmak üzre } eniden {20) gun müddetle aleni munakaQa)a konulmıı,tur. 

; 2 - Hava kıtaatının ihtiyacı için (160,000) kilo ekmeğin 9 • 10 • 929 ças~amba 
~ünü kaO.b zarf usulile saat {14) de ihalesi )apılınnk üzre 19 • 9 • 929 dan itibaren 
(20) gün müddetle miınakasaya konulmuştur. 

ı skiıehirde bulunan efradın ihti)acı için (94,815) kilo unun 16 • 10. 929 çnı-şamba 
günü saat (14)te kapalı zarf u ulile ihalesi }Bptlacnğından talipleı in y evm ihıı· 

lede kapalı zarflanle ve ş:ırtnameaıni görmek üzre her gi.ın 'fomiS) ona gelmeleri. 
2 - Hua kıt'!-8tıuın ihtı)an için (1700) kilo sabunun 19 • 10. 929 cumartesi 

aleni ıuretle ıbal~ı;ı )nptlacağından talıplerin şartnamesini gormek üzre her gün ve 1 ev· 
mi ihalede temınat pııralarıle komi ) ona gclmeri . 

................................................................ ~ 

L ~~~~t!~! .. ~~!!.::a::!~~:~.~~!1!:!~.~!.1.~~~ ... i 
Mangal kömürü 
Kilo 
1500 : Topcu Nakli) e Mektebi ir.in 
7500 : (.engel kö) orta l\fe!.tdli için 

"m> 
Balada mtktarlarile mahallerı }ıtzılı 9000 k.ile ~fongııl kömürii pa1.arlık suretile 

atın alınacaktır. Pauırlığt 7 · 10 929 Pauırt~cıı gunu at 14 de llıırlıi)c mel\tebi 
yemekhaneleri önilndeki mahalli mahsusunda ıcra kılırıncaktır. Tnlipleriıı §!ll1rıamesi 
lomisyona aıuracaaılan \e iştirak içinde pauırlık mahallinde hazır bulunınalan illin 

' • 
Vanıköyünde kargir iki apaflmun dairesile bir küçük haneyi 

ve ayrıca altında büyük odaları havi fabrika ve depo itti

hazına elverişli bir mahalli ve ana muttasıl bir antrepo 

ve eŞ<:arı müsmireyi havi biiyük bir bağçe ile dağ 

mahalini ve alafır3nga hamam, kargir su depolan 

ve su tesisatı ve ayrıca üç dört mnsora mailezizi 

kayıkane, telefon ve mükemmel sağlam 

rıhtımı bulunan yüz bin lira kiymetinde bü- · 
) ük bir sahilhane 15000 liraya satılıktır. 

..__g"r satılık Ardiye 
l3alıçel,ap!sında piyasa :yerinde g-ayet 

nletin ve nıükcınnıel bir ardiye 
gayet ucuz satılıktır. 

Satılık nıükemmel oto11ıobil 

ve den,iz ınotörü 
• 

U • ~ marka . Hem açık ve hem kapalı ga-
• yet lüks bir otomobil ile 

35 beygir kuvvetinde gayet lüks ve kiymettar bir tenezzüh 
motörü gayet ehven satılıktır. 

H.ı. Sn N ecza deposuna müı __ 

Uşak 

Mülahazat 

Nıünakasai 
alcı iye 

Kapalı zarf 
usul ile 

Satınalma 
İhale Teminatı mu 

tarihı 
,·akkatesi 

Ura Ku. 

-< 
~ 
< 
3 

tll -· ı:ı:ı 
1:11 o ...... c 
...... a °' il> ... _. 

n 
~. 

~ 

.... 
~ 
1 ...... 
9 

~ı 

1 

138 
105 
108 
37 

272 
25 

105 
24 

67 
17 
5 

17 
49 
17 
27 
29 
17 

l 14·10·9291735 
Y evm pazrı 1969 
rtesi Sn. 16 

50 

40 

75 

81 
85 
25 
78 
66 

25 
55 

Komisyonundan: 
~e:ı~rk 
mıktan· 

Kilo 

150000 
140000 

4000 
2500 

14500 
2000 
7000 
3000 

1'/00 
2500 

"s 
1000 
1500 
.-00 

1000 
6000 
600 

70000 
350000 

Senelik erzak 

Saman 
Odun 
Gaz 
Kuru fasulye 
Sığır eti 
Mercimek 
Bulgur 

Nuh ut 

Zeylun tanesi 
Tuz 
Çay 
Kuru üzüm 
Toz şeker 
Zeytun yağı 
Pirinç 
Patatis 
Sabun 

Ekmek 
Arpa 

Uşakta bulunan kıtatı a!5keriye için münakesaya konulan erzakla
rın mıktar ve teminatı muvakkatelerile ihale tarihleri yukarıda göste
rilmiştir. Talipler yevmi mezkiirda teminatı muvakkate mektubu veya 
makbuzlarını hamilen şubede müteşekkil satınalma komisyonuna 
müracaat eylemeleri. 

P.T.T. levazıııı mehani 
müdii.rlüğünden: 

Posta telgraf idaresince on bin tekerlek zamklı, dört bin tekerlek 
zamksız hük bandı ile bin tekerlek seri simens mürsile bandı kapalı 
zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 21 teşrinievvel 929 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 tc icra edileceğinden yevmi 
mezkiirda muayyen olan saatte teminatı havi ve usuline tevfikan ka-

. patılmış olan memhur zarfların komisyon riyasetine teslimi ve olbap
taki şartnameyi almak için de her gün yeni postanede levazım müba
yaat şubesine müracaatları . 

111

::~ ........................... - ..... ~ .. ··-~-~ ........ ~ •••• • lstanbul posta ve telgraf levazıın 
f Bakır köyünde barut fabrikalarında imilltı harbi.ye : Ve lllehanı· lllU"· d1 fır ıu·• gw u· · nden·. S + lstamhul satınalma komisyonundan: ıı(j. ! 
...................................................... ._ ..... J Levazım anbarı ihtiyacı için 2~l00 adet muhtelif nevi kereste mü· 

E vvcloe ilin edilen muhtelif eb'atta cem'an 1050 adet taban demiri 9-ıo.929 }>&7.ıır· nakasayi aleniye suretile mübayaa olunacağından talipler şartnameyi 
tesi günU eaat 14 tc pnuırlıkla alınacaktır. Taliplerin tcnıuıatlıırile bcraLer mezkur görmek için her gün müdiriyete ve münakasaya iştirak için de 20Teş-

ıün \"I: saatte Ankaradn merkez ıoatm alma komİ:::ı)oııuna mürnc atları. • l 929 h d ·· ·· 
l 

.
18 1 rınievve tari ine müsa it pazar gunu saat 14 te yüzde 7,5 nisbe-

E vYe ce ı n o unan m~htelifülcin )irmi iki kalem madem )ağları 9-10· 29 pa1.artesi 
günil sant 14 te paı.arukla alınacaktır. Taliplerin 1.,mıuatlarile beraber mezkur gü.n tinde teminatı muvakkatelerini hamilen mübayaat komisyonuna 

piyang 
TERTiP 

AVRICA: 

~ .ooo 
~.ooo 

~ ~.000 
~ J.OOOliralık ikramiyeler ve 
'u .Ooo liralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 

numara kazanacaktır. 

1 . • 

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

35,000 lira isabet t"den "19901,, numaralı b\Jet Istanbul, Bergama, 
Sarıkamış, İzmir, Zara, Samsunda ıablmışbr. 

18,000 lira. isnbet e .. en "16614,, numaralı bilet Iatanbul, Burdur 
fzmirdc satı!mışbr. 

15,000 lira isabet: eden "l:S02" numarah bilet lıtanbu), Ankara 
Mersin, izmirde satılr. :Jbr. 

12,000 lira isabet eden "37851,, numaralı bilet lstanbul, Edirne 
Korkutei, Jzmir, Tau.sta sat mıştır. 

10,000 lira isabet eden "53133,, numaralı bilet lıtanhul, Ankara 
Tanıs, İzmir, Mudurnuda &atılmıştır. 

Dii 1,;,.a1ıın en 

Miike1n1nle Yazı 
~naki1ıesi 

Hususile 14R A "-•SIZ hiikunıctinin dahi takdir ve tercih ctti~i makin 

JI afif, ınetin ve sağlam 
Her ~· leti taahhüt olunur Ye taksi_tJe • dahi Terılir 

•tül""kiye Uıınumi acentesi: 
ünoıkyan: ı ... t.mbul: Sadıkiye Han 30 - 33 

Kiymeti 
Lira k. 
13150 

• 
malınüdürlüğünden 

Mahallesi No: Cinsi 
Büyükada aya Nikol 62 maa müştemilat Bostan 
Mıktar: 34970 metro 

Taksimat ve müştemilatı 
mutbah 

Ayrı sokak altında 

" " " 
" ,, 

" 

üç oda liof• 1 

motör dairetİ 
ahır 
iki odali b•~ 

çıvan od 
altı bostan kuyusu 

ihale bedelinin birinci taksiti peşinen ve mütebakisi yedi sened 
istifa edilmek ve ihale bedelinin tamamen istifasına kadar haıiP' 
namına birinci derecede ipotekli olmak şartile balada muharrer bol' 
tan mü.ı ı eti 1 teşrinievvel 1929 tarihinden itibaren yirmi gün ınii4' 
detle ve kapalı zarf usulile müzayedeye Yazedilmiş olduğunden talif 
olanların kapala zar~.ar!.nı . .2?. teşrin.~evvel ~929 pazar günü saat 14 ~ 
kadar Adalar Malmudurluğunde muteşekkıI satış komisyonuna te~"' 
ve mezkur sattan sonra vuku bulacak tekliflerin kabul edilmiyect 
ilan olunur. 

Vilayet daimi 
en cümenindeo: 

ilk mekteplere şartnamesi mucibince alınacak iki yüz doksan 11it 
metre murabbaı muşamba 20 Teşrinevel 929 tarihine kad(lr ınüpl" 
kasaya konulmuştur. Taliplerin encümeni· vilayete müracaatları. 

Vilayet daimi encümeninden: J 
San'atlar mektebine muktezi dokuz bin kilo pirinç kapalı t>'' 

usu1iyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin teminat ve teklif ı11tk' 
toplarım 20 Teşrinevel 929 Pazar günü saat on bir(' bd .. r t.:nc • 
meni vilayete tevdi eylemeleri . 

Vilayet daimi encümeninden: 
Beşiktaş Kılıçalicle. Asa~iye mektebi binası ile Kızıltopr•~;; 

Zühtü paşa mektebi bınası ıcara verilmek üzere 20 Teşrine\'e! q ·ıı 
Pazar giinü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. TaliJ'terı 
encümeni vilayete müracaatları. ./ __________________ __,____~ 

ve eaattc Aııknrada mı:rkez atın alma komi~)onunn müracaatları müracaatları. 

Y ~ dli b~~i~ Nrtr~ dos~ (oda gUhuçile ij i~n ~ti~er ~~fından ~~IUedi. ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~·~~--~~~~~~·~~~ oeoeee••••••••~e•••••••••••• 
leu rıat gatı goruıınu~ olduğundan 9.10.929 Çnr;}llnba snnu saat rn de pazaı ıık ı ve erkek(......................... • o B • 

mObayaa edilecektir. '1alıplerin temiaaı..ıri)la mezkfır güa ve saııtta komiS\OUUl11UZ8 ............. ............ : Döyçe ryarıt aıı : 
•''"'~ ... :~:!ı:'lı\ı:ı:.~~ı~::~\\~~·~~~~:,:.:~~·ı:.~''''~···· -

mnrcaatlnrı. • ::==5şı· şlı· TeraJ_z-_kı· Lı0 sesı·· :===.= ==· MeT1ark!~iı· tı~d,saisrie1B32e2rlin ·:= 100 ton bakır üç ton :k.el f>n b~ ton tut)a ile ev,·elc,. ilin Pdilen prtname· ~- •;.., 
~d~cki mıkınılım muhafaza edilen foc:forlu baktt ve antimuan 7 • 10 • 929 • • 

Pazarte ı gunü saat 14te Ankarada merkez satın alma komisyononda pazarlıkla mil· A d E : Telefon Be)Oğlu 247:248·'"J34, : 
ba)&'.l edilecektir. Taltplcrin temiaatlarıyle mezkur giln ve saatta ı.ik:rolunan komis\o· ~ na, ilk, orta ve lise akinci evre birinci ıınıflarına yeni : • 98- İ b l 284'> 28 
JJa muracaatlan. • S talebe ka>t edilmektedir • Her gün aaat 10 - 17 ye kadar 1 : ;;, ve stan u ... , ı3 i 
M e\·cuı şartname \"e ke~fi mucibince .san'atlar mektebi maltalı!ının asfaltla inp· 

sı ınunakasaya konulmu~tur. 1halesı 30 • 10 • 929 çarşamba gOnil !ll'lt 14 te ic· 
ıa kılıdııçağındrn talıplerın tcminııtlnriyle mezkClr fi.ınde koınisyons murncnntlar •. 

i müracaat olunur. : • : Banka nıuameliitı : 

gt"'°.···ı··~!.~.~~.!:1~~ .T 111f~lil BRi~ıat ... eıa_şa .... ~?~~~.~ ..... ,, ... J ~ 1 io ve kasalar icarı i 
- ·--.... - _.,....,.,.. f' e on · ero u ~ :> r ""'------~~~"'llr'I! ... ı ••••• u••• •• •• ... •• • • • · fı "( •• ı.o •• ~. ••••••••••••••• 8C9ı9'9G~ '9 000oi')QC80CGleOe•cııeee 

1! iKDAM 
·ıı· Abone ücretıerl 

,100 
ıl Türkiye için. Senelik ~ 
1 Aiti aylık r;ıJli 

il Cç aylık • 5300 J Ecnebi memleketler için ~r.neJı~ 161141 
:: .. •• .. Alb .,Jılı. o 
fi .. .. .. {ç w 9t 

lı .. ~m:::.ı~ l:11wuı::r.ı:::::::::::::::::::::::: ••• :.:,::._..,-

Mes'ul Müdür Esat Mahınut 


