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ı~a;;~n;ı 

İsmet Paşa Haz. 
dün 13,40 da 

Ankaraya muva
salat ettiler 

~nır ntnoa'iFU 

lngiltere 
Amerika 

PWt ... tr•*'ff~ 

Kasnm iieviPICJDn kaıreırn 

Casus, 5 sene hapse 
450 liraya mahkllm I 

veni tt?>ftır emnır 

On senelik peşin 
maaş 

tediyatı meselesi 

Maıırmcaır2lcıla 

lngiliz filosunun 
manevra yapaca

ğı yalandır ---
Ankara, 7 [ A. A. ] - Baş

vekil İsmet paşa hazretleri 
hu gün saat 13,40 ta şeh
rimize avdet buvurmuşlar 

• J 

\'e ıstasyonda Reisicümhur 

---
Washington, 7 [A,AJ - M. Ho

over ile M. Mac Oonald ın sirndiye 
kadar halle-
dilememiş o
lan başlıca 

meseleler h
akkında bir 
itilafa vasıl 
oldukları ::;;· 
yleniyor. 

Washing 
ton, 7 [A.A] 

T ica ret 
nazırı vekili 
M. Julius K-

hazretleri namına Katibi 
unıumileri Tevfik beyle 
Hey' eti 'ek ile azaları ve 
Şehrimizde bulunmakta o· 
lan meh'uslar "·ediger ze
zevat tarafından istikbal 
olunmuşlardır. 

..... ~-~ 
• Iein telsizle 

neşre dil en 

Oevairde reni 
• 

mesaı 

bir nutkun
da İngiliz 
imperatorlu

Saatİ ğımun cihan ~ 
harbinden A-· 

Devatrde mesai saatlerinin sa
bahleyin saat yediden on dörde ka
dar d evam etmek üzere tesbiti ha
kkında vilayetçe bir tasavvur oldu
ğuna dair bir refikimizin yazdığı 
haber doğru değildir. 

Vilayet yeniden mesai saatlerini 
tanzim etmiş ve dünden itibaren 
tathika başlamısbr. Yeni mesai sa
atleri saat 9 da~ 12 ye kadar ve 
13 ten akşam 16 ya kadar devam 
edecektir. 

biraz daha 
·ı,~ reisi cümhuru 
'l. Hoover 

büyümüş ve 1 • ..:ilenmiş olarak 
çıktıklarının ia l:ir kabul etm~z bir 
hakikat old uğunu beyan ettik te n 
sonra dem iştir ,ki: 

İngi.llcre, Amerikanın en iyi mü
şterisi idi. lngiliz i nıperatorluğunun 

herhang i bir k;sı:!llnda ikti~ndi bir 
buhran hüldim sürecek olursa bunu 

öğrenen Amerikahlar m~mnun ol
mağa hatırlarından b ile g·eçirmez1er. 

Casusluk cilrmiyle ' 
maznunen uzun za
m andanberi muha
keme edi lmekte 
olan Genç düşünc
eler mec muası sa
hibi Kasım Tevfiğin 
muhakemesi dün 
bitti ve ağır ceza 
heyeti hakimesi bu 
adam hakkındaki 
kararını tefhim etti. 

Bu karara nazaran 
Kasımın Esrarı as
keriyeyi ecnebi bir 
devlet namına sattı
ğı tahakkuk eylediği 
cihetle ceza kanu
nunun 133 üncü 
m:ı<ldesinin ikinci 
fıkrasına tevfikan 
5 sene müddetle 

KARAR VERiLiRKEN 
ağır hapsine ve 
450 lira cezayı nakti itasına hükmolunmuttur. Karana tefhimini mü-
teakip Kasım, bir şeyler söylemek iıtemitıede jandarmalar tarafından 
salondan çıkarılmıştır. 

nın~non~ 9aşveıKıon 

Muahedenin Macarliır 
lehine tadiline taraf tar 

-========--=-=--============...:=~~ 

iMi e kttce ~o e ır©l e ~ ©> U"lill ~ifil~~ Londra: 7 [A.A] - Peşteeden Deyil Maile bilbiriliyor: Azest namında-
T • ?! k i Macar gazetesinin New • York tnubabirile bir kaç dakika görüşen M. 

·ı ·~an d~ l& 
ri çoğalıyor 

--14---

Ankara, 7 - Programlardan k
aldırılan arabi ve fairisi yerine iki

nci ecnebi bir lisan dersi ilave edi

lecek, bundan mada ecnebi lisan 

tedrisatı usulü tamamen değiştiri
lecektir. 

Liselerin ıon ınnıflarında riyazi~ 

ye dersleri azalmaktadır. Bütün 51• 

nıfl~rda haftada 10 aaat liaan dersi 
verılecektir. 

~~ Z .lZfi Mac D~mald, Macarist an ahvaline olan vukufundan dolyı Trianon muahe-
----Clesinın tes it ve tadinne ara ar olduğunu ve Macariatana yapılan hak-

v .C, t tt • sız:ığın tamiri sabık Avusturya Macaristan imperatorluğ'unun enkazı üze-2 an v e.ıa e 1 rinde müesses hükumetler arasında husulü sulh ve müsalemet namına 
LJ o kadar arzu olunan itilahn tehakku!.o:una pek ziyade yardım edecetini 

söylemiştir. - x--
Bükreş, 7 [ A.A. ] - Niyadet 

meclir.i azasından M. Buzdoğan 

vefat etmiştir. Halefi. kanunu esasi 
mucibince parlamento tarafından 
intihap edilecektir. 

Nazırlar meclisi, müteveffanın 
halefi intihap edilinceye kadar 
niyabet meclisine ait olan kukuk 
ve imtiyazatı deruhte etmeğe karar 
vermiştir. M. Buzdoğanm vefati ha
diaesi siyasi vaziyette hiç dir tebed
dü; yapmayacaktır. 

ıenır a~oon 

Yeni başpa- Karısını 
?as seçtiler vurdu 

-.,...--..--
-ıc--

Kara gömrükte Sultan Mahalle
sinde Hoca sokatında oturan Kara-

.M. V enizelos Sui kastı yapa,n bir 
Belgrada geldi genç imiş 

kulak n a - .-----,,··------·
rniyle maruf 
İbrahim İ&
rninde biri 

delgrat.. 6 [A A 
zeloa Bela-rada • .] - M. Veni
M. Marlnkoviç t ırelf°iş, istasyonda 
mışbr. ara ından kartılan-

Posta idaresinde 
sui istimal mi? 

Ankara, 1 - Poata ve telgraf 
ıııüdiriyeti umunıiyesi leva.zını ve 
nıebani müdiriyetinde bazı mühim 
ıui iıtimaDer 7apıldığı haber ahn. 
mıttır. 

Umum müdür Fahri Bey bu sui 
lıtlmal meı•elujnln ehemmiyetle 
tahkikine poıta ve telgraf muamelil 
milf~ttitlerinden Fahri Beyi memur 
etmittlr. Bir haftadan beri tabklkat 
devam etmekte ve bazı badi•eler 
hakkında dellll toplanmaktadır. 

Yeni kanun 
layıhaları 

Ankara' 7 - Bütçe encümeni 
bu devrenin lp~dasında çok nıGhim 
buı liyıbalan mtaç edecektir. 

Bu meyanda ge• dernekleri 
!efti,, bahriye miltehaaaısı 1.1aınaimi 
ınhiaar idarelerinin ••haiyeti btk : 
tn~yeyi • .. iiz olmaları, eytam ve er:. 
mll maaşlannm 100 kuru,a kadar 
olan.lanl\m taıfiyeıine devam edi(. 
meıı, eğlence ve hu•uai iatil-.•1ik 
vergilii kanununun tadili. tahlisiye 
umumi müdürlüğü memurlarmın te-
k~~t maaşları, arazinill kısa bir 
rnu~det zarfında t ahrirlnin icrasile 
yenı kıymetler üzerinden vergi alı-
nrnasının temini için tecrübeler ic
rası gibi lnyıhalar vardır. 

Bilkreş, 6 ( A.A ] - Matbuat, 

dahiliye nazırına karşı yapılan sui 

kastı müttefikan takbih etmektedir. 

Mütecaviz yirmi yaş!arında üç ay· 

dan beri işsiz kalmış bir memurdur. 

Son zamanlarda komünist mahafill 

~le sık sık temasta bulunuyordu. 
ifadesinde ihtilal aleminde şöhret 

kazanmak için bu sui ka1tta bulun• 
duğunu aöylemiştir. 

Noguer balonu 
Belgnt~ 6 [A A • · ) - Noguer ba-

lonunun irtifa aleti b 1 
Kö lül b u unmuttur. 

y er unu, balonun sukutu eı-
na11nda bularak ve saat d . zanne erek 
alıp götckıaü,lerdi. Alet 5000 • nıet-
re irtifa kaydetmektedir. 

Maarif vekilinin 
dünkü teftişleri 
Şehrimizde bulunan Maarif vekili 

Cemal Hüınü Bey dün öğleden 
aonra bir aralık maarif emanetine 
ıelıerek meşgul olmut ve ıonra da 

maarlf emini Behçet Beyle beraber 
Galata.aray llıeıini gezmiştir. 

Vekil şerefine ziyafet 
Maarif vekiii Cemal Hüınü B, 

•erefine bugün aaat 16 30da Darüi
filnunda bir ça yziyafeti' keşide edi· 
lece\ctlr. 

YENi BAŞ PAPAS TERKOS MET· 
ROPOLIDl FOTYOS 

Rum ortodokı baş papası Vaail· 
yoıün ölümü üzerine Patrikane Sen 
aınod meclisi bir kaç namzet ırö•· 

termiıti. Bunlar Terkos metrepo• 
lidl F otyüa fzlJ\İk metropolldi Ben• 
yamln ve Bursa metropolidi Nlko· 
dinos efendilerdir. 

Patrikanede dün intihap yapıl· 
mış ve neticede Terkoı metropolidi 
Fotyoı ba_şpapulığa intihap olun
muştur. intihabı müteakip F otyos 

eteadi ba,papaz mevkiine ikame 
edilmiş, bu suretle baıpapazlık me• 
Hleai de bitmiştir. 

Lehistanın bütçesi 
Varşuva, 6 [ A.A. ] - K~bine 

yenl sene bütçesini kabul etmiştir. 
Bütçe 2,845,011,040 varidat ve 
2,954,661,480 zeloti masarif derpit 
~tmektcdlr. 

evellıd akşam 

kanaı Emi· 
ne ile kartı 
kartıya otu
rurken Emi· 
ne, lbrahi· 
tne ne için 
bir metre• 
tuttutunu 
surmuş, İb
rahim, kan· 
ıının bu ıu
allne kızmıf, 
eıaaen de 
•arhoı oldu 
1r u cihetle MAKTÖL EMiNE H. 
Emineyi 7 yerinden ağır aurette ya• 
ralamıttır. Kadıncaguın feryadına 
vetiıen zabıta memurlan Emineyi 
Haseki haıtaneıine kaldırmışlar, 
lbrahimi de Adliyeye teslim etmlt· 
ferdir. 

Maliye Vekili 
bugün gidiyor 
On günden beri ıehriaıizde bu

lunmakta olan Malive Veklli saraç 
oğlu Şükrü Bey bugünkü ekıpresle 
Ankaraya hareket edecektir. 

Otobüsciilerin grevi 
Londra, 7 [ A.A. J - Londta oto• 

büslednde çalışan 6000 kadar k~n
döktörün ırev ilan etmesi üzerıne 
100 hat üzerinde icrakı ır.1makta olaa 
otobüs seferleri dünden beri inkitaa 

u§'rpmuıttr. 

-ıc-

100 kuruta kadar maaş alan mü· 
tekaldinln on aenelik maaşları pe
şin olarak verilmiştir. Maliye veka
leti. yeniden takaüde sevkedilecek 
olanlardan maaşları 100 kuruşu 
tecavüz etmiyeceklerin de on sen~
ltk maa,Iannın pefin olarak verıl
meaini emretmiştir. Bu gibilerden 
bir kıımının onsenelikleri tediye 

edilmittir. 
Maliye vekaletinden muhassasab 

zatiye muhasibi mes'ullüğüne gelen 
bir telgrafta, itarı ahire kadar on 
senelik maaşların pefİD olarak ve
rilmese blldirilmittir. 

Fethi B. dayinler 
vekilliğine 

namzet değildir 
Ankara, 7 [A.A) - Türk dayin

ler vekilliği namzetleri arasında 
Paris büyük elçimiz Fethi beyefe'!· 
dinin isimlerinin bulunduğuna daır 
olan haberlerin aslı olmadığını be
yana anadolu ajanıı mezundur. 

Himayeieıf al reisi 
Avrupada tetkihat icra etmekte 

olan Himaaietfal reiai ve rh~e me· 
b'usu Fuat Bey dün Amisterdam
dan şehrimize müteveccihen hare
ket etmiştir• 

Tetrini evelin 12 sinde limanı-
mız ı ziyaret edecek olan lngili7 
filosunun, Marmarada bir harp 
taklidi yapacağı hakkınki bir ak 
şam refikımızm neşrettiği haber 

doğru değildir. Kara sularımızda 
böyle bir manevranın vukuu şim· 
diye kadar mevzuu bahs bile olma• 

mışbr. 

Kurtuluş bayra
ınını tebrik 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Be

yefendi, şehrimizin kurtuluş bayramı 
müna~ebetile İstanbulluları tebrik 

etmek üzre d ün şehremini Beye 

atideki telgrafı göndermiştir: 
latanbul şehremini Muhiddin B!>:. 

efendiye: 
İıtanbulun kurtuluşunun 6 ıncı 

yal dönümünü idrak eden İstanbulu
muzu hararetle tebrik ederim 

efendim. 
Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya 
lzmir belediyesi de fehremlni 

Beye ayni maksatla bir tebrik telr 

rafı keşide etmiftir. 

s~kall<Oaırda 

Karşıdan karşıya ra
hatça geçe,. ilecegiz 

Emanet, esasen dar olan sokaklar· 
da halkın vesaiti nakliyeden çekti
ği müşkülatı nazarı dikkata alarak 
sık ıık vuku bulmakta olan kaza· 
ların önüne mümkün mertebe geç
mek üzere bir çare düşünmüştü. 
buna nazaran sokakların muayyen 
yerlerine halkın geçmesi i ~n sara
kaldırmadan ince şeritler yapılacak 
vesaiti nakliye şerit yerlerinden ga· 

yet ağır geçecekti. 
Emanet bir haylı zaman evvel 

verdigi bu karan son günıerde ço• 
talan otomubil kazaları üzerin~ d~r
hal tatbik etaıege karar vermıştir. 

1Fn onstn n<dle 

Bu sene seyyah 
gitmeyecektir ---Tondura, 7 ( A.A] - Kudüsten 

Dily Maile bildiriliyor: Yeni igtişa
ıatın zuhurundan korkulduğu için 

önümüzdeki kış e1naıında hiç bir 
Amerikan seyyahı Filiıtini ziyaret 
etmlyecektir. Bu hal yerliler için 

büyük bir darbe addedilmektedir. 
Çünkü adetleri bazean 100 bini ğeçen 
bu yolbular her sene memlekette 
bir kaç milyon dolar baraknıakta 
idiler. 

Dün yahudHerin yıl başaaı olm~~ 
d ı . ·ı bunlardan bir kaç hanı 

o ayısı e d k A' 
lıl&m maballeıiı>in ortasın a aan 

l d V
an önünde mutat olan 

at ama u 
• 1 diniyeyi yapmı,Iardır. 

meraıam 
Hüküınati mahalliye tarafından bu 
münasebetle ittihaz olunan fevkal
id• aakeri tetbirler sayesinde bu 
m:raaiın hadi5eaiz reçmiştir. 

Harun B. defnedildi 
Ayıntap, 6 {A.AJ - Türkiye • 

Suriye tahdidi hudut komiıyonuna 

memur heyetimiz müşaviri Halepte 
fücceten vefat eden Harun Mauatafa 

beyin cenazesi şehrimize getirilmft 
ve merasimi mahıuaa ile d~fnedil· 
mictir. 

Bu cümleden olarak dün Beyotl• 
daire5İne verilen bir emirde, Bey• 
oğlu belediye dairesi mıntakaaı d•
hilindeki bütün caddelere yilz met• 
rede bir sarı kaldırımdan Piyadeaht 
rahatca geçebilmeleri içün ıerltler 
yapdırılmasını bildirmittir• 

Beyoğlu belediye dairesi inıaata 
pek yakında başlayacakbr. Arbk 
halk büyük caddelerden korkma• 
dan ve sa<1.tlerce beklemeden kar· 
şıdan karşıya tehlikesizce geçebllt• 
cektir. Şeritli yerlerde hııla geçe• 
vesaiti nakliye şiddetle tecziye olu· 

nacakbl' ..• 

Dlfil~DDDz 

Kadın polis reisi 
geliyor 

Atina, 6 - Istanbolda tetkikat 

yapmak üzerere İngiltereden hara• 

ket eden Mis Mari Ailen buraya 

vasıl olmuştur. Mis Ailen lnrfliz 

kadın polis teşkilatının aeisidir. 

Cihan sulh kongresi 
Atina, 7 [A. A.] - Cihan ıulb 

kongresi açılmıştır. Kongre dört 

gün devam etmiştir. M. Kondurio

tis kongre azasını kabul etmittir. 
Kongrenin Uk celaeainde miizake• 

rat M. Streaemann ın vefatı milna• 
sebetile bir kaç dakika tatil edil-

miştir. ___ _,. 

F ındıl,cıların va· 
ziyetlerini islah 
Fmbık Tacirleri şehrimizde bu· 

lunduğıı zaaıan Baıvekil lımet Pa· 
ıa hazretlerine müracaat ederek, 
vaziyetlerini izah etmltlerdi. 

Baş vekaletçe bu müracaat hOı· 
nü telekki edilmi• olduğuııdan fuı· 
dıkç:lar riçinde bulundukları elim 
ve buhranla vaziyete bir nihayet Ye• 
rilme•i için Ankaraya bir hey'et 
i'Öndereceklerdir. 
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Her gıLlıını blır mese'He 

Birakilan manda 
Küt - al • emare gibi ••nh za· 

ferlere ragnaen Osmanlı ordusu 
aihai 111aglubiyette !rakı ( Musul 
auilte•na ) terketınişti. Bu ülkeyi 
Büyük Brit• nya harben zabtetti. 
Fakat mOlküne ilhak eluıedJr yeni 
bdaa edilen manda, yani velayet 

• e va.ayet usulü ;ı., idareye koyu
du. Ahali bu ıd arPden memnun 
nımauıgı gibi ın gilizler de ii yı . Boş 

l><>~una 300 mılyon isterlin (3 mil
"!1ıt vnr turlt J·ra!•) 21tm~s i bu dev
İetİ0 aü~ündurd • Mu/ıafazakılr ka
bhıe yuvarland ı ; yer n-- c Dona
ıd 'ın .. melesi, hükumet ıe,ı< il edi
nce fr ak mandaıının kat'iyen ter
kine karar verHJi, 

Dikk ate 5ayan bir nokta: lngil
tere eıaslı bir mecburiyet ırörme

d en ın~ndadan yüzgeçiyor. 
İra ·.ı ia rd a memnun, İngilizler de. 

Aca ba bundan memnun olma)'an 
varmı? Var, Fransa. Çünk ü onun 
elinde İrak daha ileri ahali ile mes
kun Suriye mandası var. 

Frans tz müatemlekecılerinin fi
kirlerini neşreden · "La Depeche 
Coloniale., gazete•i bakınız ne d ıyor: 

... Fransız noktasından bu terkin 
bizim!e görüşülmeden vakı olma· 
ıına teeıü fler ederiz. 

"Biz, yakın Şarktr ayni ile İn
giltere ıribi bir mandaya tabiiz: 
fngiltm>n'n İrakta ittihaz ettiği 
te<ll;irin bizzarure Suriyede tesiri 
ııörülecektir. Sabık Osmanlı im
paratorlujtunıın bu iki kısmınd11 
takip olunan politika mütesanit 
olmah idi. 

"Fakat umumi blr noktadan 
meı'eleyl milzakere edecek olunak 
ııörüriiz ki amele partisi geçici ve 
dar menfeatlne intizam '!e umumi 
ıulh menfeatini feda etmektedir . ., 

lnııııterenln bu karan franaızlan 
hidete getirmiştir. Bir, iki ıenede 

Irak ldllliyen tahliye edilecek. On
larda.a daha ileri olan ıuriyeliler, 

bunun ilzerlne, rahat durup fransız 
mandaaını hazmedecekJ.,r mi? Zklen 
memleket feveran halinde. Teşkilib 
eaulye kanunu bile yapılmıyor. 

Franıa, üzerine bir pilıküllü beli 
aldı. 

Suriye bayle l>lr anar,ı manza-
rall ırllsterlrken Irak hayli intizam 
edinmiştir. 

Slr G. Clayton de•letine verdiği 
reımt raperda frakın epeyce ilerle
ditl ve memleketi• ıükilnet dene· 
ıiae ıı!rdiği münderlçtir. U.kin fr. 
annzlar diyorlar ki tenkki ve ua
y1, mandanın kalkllluı için bir ıe
bep te•kil edemea. Zira ırak muh
telif uaourlardan ıaütetekkildir: 

Pek il& 1 Manda sayeainde ve 
uman ıe~naekle bu unıurlar bir
Ieteblllr mi ? Ebediyen. Demek ki 
bu zavallı milletler kıyamete kadar 
Frauız ver• lnıriiiz boyundurnğu 
albada kalmalı. Pek züi\irt bir 
mantıki 
FrD11ılar di7orlar ki, Irak bir mil

let tetkll etmiyor, ve oraaın milli ve 
ıt.ımt nbdeti yoktur. Mühim bir kilrt 
ekalliyeti ile beraber 2,640, 700 mü
ılümanın çoğu , 1,495,000 i şiidir 
(ıünni 1,14S,800) • 

Ne ııarip ınuhakemel Yi, Fran
ıanın lıtlktallni mlldafaa etlifri Bel
çlkaya ne deyellm ? Aha lini n ço~u 

Alam an, azı Franıızl Halbuki Kürt. 
lerdeıı batk• bütün Iraklılar ~rapbr. 

Bahai ııeçen müıtemlekecı ır••e-
te dn .. ediyor. 

•e.ıtaaya umuyor ki bir mu•-

hede kendi menfaatlarııu temin ede
cek, ettiği nakdi fedakarlık heder 
olmıyacak, filosunun mahrukat ih
tiyacı yerine ırelecek, ve, tayyare· 
leri Irak üzerinden ııeçiıı Hindlıta
na varabilecekler. 

" lngiltere mandanın tahmil et• 
tti lti borçlardan, vazifelerden kurtu
larak Versailles muahedesini bir 
tar:ıfa bır?.karak, kendisine menfa
atlar te.nın ediyor. Fikir, hü nerlidir. 
Görülöyor ki yerli ahalinin menafi'i 
aab ık mütıe;iklere karşı edilen ta
ahhütler g ayet dar ve hotbi n me
nafi nıüvacebeıinde unutuluyor . ., 

Politikada kelhôlik ( cyniıme ) 
olsa ol•a bu kadar of.,r. Versailleı 

muahedeı i, milletler cemiyeti nedir? 
Birer hayal. 

Güya mandayı milletler cemiyeti 
vermiş. Şeklen öyle. Lakin o cemi
yeti yarada.ı k im( Ahalinin mena
fii? Haikın menfaati iotikl.ildedir. 
Eoarette haya t o1amaz. Zaten manda 
ile müstemlekenin farkı ne? Bu 
şekil g öz boya cı lığından ibarettir. 
Ha Cezair, ha Suriye ... 

Suriyeli istik lal ıeverlere yem 
bir ufuk açıldı. Bundan sonra mü
cadelenin daha şiddetli olmaması 
mümkün de~:i ldir. 

Fr~nsıı!ar İ•galini haklı göster· 
mek için mü zmin ihtilallerle mü· 
ıaade edecekler Etmeue, halk: 

- işte m" mleket yatıştı; manda 
sonuna gdmelidirl d"yecektir. 

Sikin Mill et ler cemiyetine bir 
vazif~ terettüp ed iyor. Madamki 
maadayı veren feklen odur. ingil· 
terenin lraktan çekilmesi hadiıezi· 
nin sebepl erı ile Fransanu1 Suriye
de ıangelip oturmasının hikmetini 
mukayese etmediler. Eğer bu man
dalar büyük devletlere verilmiş oi
rer malika.,, birer çiflik ise hiç bir 
deyeceğimiz yok. Yalnız milletler 
cemiyeti, bu t.ıkdirde, bir lnperiali
ı• ıimoarından başka bir fey ol
ma•. Yok. eğeı manda yerlilerin 
menfaatı için teessüs etmişıe Millet
ler cem;yeti bunu iyi düşünmedi ve 
franı?z cemiyeti bunu iyi dütünme
di ve fırnaız.ların kara gözleri için 
lekelenmemelidir. 

CELAL Nuri 

Jlülkiyeye girecekler 
Mülkiye mektebinin 929-30 ders 

senesi müoabaka imtihanında kaza· 
nan efendiler : 

Orhan latanbul, Ah. Ali.,ttin 
İıtanbul, Muı. Nurettin Galata Sa. 
ray, Ah, Sami Üıküdar, lbrahim 
lstanbul, Muı. Nail Bursa, Hamza 
lstanbul, Necmi Kayseri, Halil ls
tanbul,. Ömer Cavat Galata Saray, 
Meh. Muvaffak lıtanbul, Ali Ihsan 
Konya, fs mail Hayri Erzurum, Ziya
cttln fstanbul, Hikmet Erz.unım, 
Hamdi Erzurum, Refik lstanbul, 
Hiioeyin Cahit Kabata,, Eaat lataa. 
bul, Halil Hilmi fzmir, Meh. Beha
ettin lıtanbuh Hasan lıtanbul, Ce
lilettin lttik liil , Ali Kayıeri, Sabri 
lıtanbul, Ekrem lıtanbul, Ah. Nec
det istiklal, Sadık Kayıeri, Ah, Şa
k ir latiklal, M"hmet Kayseri, Alt 
Haydar Edirne, Nihat Buna, Meh
mtt Erzurum, Sü leyman Hikmet 
Bursa, Halil l.tanbul, Hasan Fehmi 
Erzurum, Ab. Niyazi Edirne, Ahmet 
Edirn.,, Emir Kayseri, ve Meh. Arif 
Ankara efendiler, 

( Şehir I-Iaberleri 
~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
( __ iE_m_a_n_e_t_t_e_) (Maın kem ce<dle ) ( M lYltef eırırD k ) 

l'v1emurlara maaş Maryo serranın Yeni posta 
tevkif atsız iflası pulları 

verilecek mi? kabul edilmedi bastırılacak --
Cemiyet belediye bütçe encÜ· 

meni diin toplanmıf, emanet me
murlarına tevkifatıız m~ ş itası 

hakkınd aki teklifi te~bk e l01i1t ir. 
Encümen bu teklifi eeas itibarile 
muvafık zörmüştür. Mazbata buırün 
cemiyeti belediyeye nrılecektlr. 
Cemiydi belediyenin yarınki celse· 
sinde müzakere ve kabul edilmesi 
muht~mcldir. 

Yeni Parklar 
Emanet Bakır köy ve Yeşilköy• 

de bir r park yaptırınıf ve buolann 
inşaab bittiği cihetle dünden itiba
ren halİ<a açılmııtır. 

lJelediye dairelerine 
tahsisat 

Emanet tahsisatı biten belediye 
dairelerine yol tamiratı için yeni· 
den 'J:l bin lira tahıisat göndermiş
tir. 

Verern lrastnnesi 
Şehremaneti ş"hrimizde bir ve• 

rem haıtaneai tesi ıine karar ver

mi'ti. Hastanenin inşası için müıa· 
it bir arsa buJunaman1ıştır. Enıanet 

idari noktai nazarından daha mu· 
vafık gördüğü Cerrahpaşa hastane• 
ıi yanında verem haotaneıinin in· 
şaıım düşünmektedir. 

Su "ıenbaları 
iyi ıu m"nbalarından bir çoğu· 

nun açıkta bu lunmasından dolayı 

menbaların harici mevat il" kir
lenmit oldukları dikkati celbetmiş
tiı· . Bu menbalar hayvan ve çocuk
ların tecavüzünden de azade kal· 

Yıldız gaıinoıu mfiıteciri Maryo
serra ile Şehremaneti arasındaki 

mütakabil davanın rü'ı etine dfin 
birinci ticoret mahkemesinde de
vam edilmi ştir. Muhakeme, İtalya 
mahkemeleri tarafındaa Maryoaerra 
bakkıada verilen lfalao kararının hu· 
rnda Muteb.,r olup olmayacagı hak
kında bir karar verilmek nıere ta'. 
lik edilmiştı. Dün bu karar okundu. 
Buna nazaran Maryoıerranın italya
daki iflaaının bur• clakl vaıiyeti hu
kukiyesine teair etmeyeceği tespit 
ediliyordu. 

Şimdi tayin edilecek bir "hli 
vukuf Maryoıerranın za r .... r ·1e ziyanını 
tespit ed.,rek mahkemeye bildire· 
eektir. 

11.-i gazete arasında 
"Karagöz,, gazete•i ha, muhar

riri Orhan Seyii Bey tarafından 
"KöroAlu,. baş muharriri Bürhan 
Cahit Bey aleyhine bir hakaret da
vası ikame olunmu, ve bu dava 
netic.,ıinbe Biirhan Cahit B. gıya
ben 1 ıene hapse ve 1000 lira ta.. 
minata mahkum olmuJtu. 

Bürhan B. bukarara itiraz eyle
diti cihetle dün muhakeme yeniden 
rüyet edilmiştir. 

i!llrhan Cahlt B. bu ıefer mah
kt-meye bizıat velmi,ti. Mumaileyh, 
iki meılek arkadaşı ara11nda bir 
auitefehhiim n"ticesi olan bu dava
nıa ıulhı.a halledilın"k ilzre bulundu 
pndan balıılıle ounun neticeıine 

kadar muhakemenin talikini iıt.,di. 

Muhakeme de bunu kabul ederek 
muhakemeyi 31 teşrini evvele iıı 

rakb. 

mamaktadır. ( ) 
Bir çok menhalarda tasfiye ma- MaıaırDftG 

kinesi olmadığı için au!ar ciddi bir ._J,_------------
tasfıye görmeksizin şi4e ve da- [/: mekteplere rağbet 
macan1ara doldurulmaktı. halk 1 

ıihhi bir muayeneye, mürakabeye 
tabi tutul01•kıızın bu suyu tcn>iz 
zannederek içmektedir. 

Emımet halkın emniyetle ıu içe
bilıreıi için açıkta bulunan menba
ları kapatmajj'a karar v"rmi,rr. 
Emanet heyeti fenniyesi tehre ge· 
tirilen ve hariçten kolaylıkla kirle
tilecek olan menbaları duvar içine 
alacak ve ancak ıuculana yanaı· 

ma11na müanade edilecektir • 

Darul' aceze doldu 
Son ııünlerde darülacezeye yeni

den müracaat ed.,nlerin ıaiktan 

çoğalmıştır. Anadoludan ve tehir 
dahilinden darülacez.,ye müracaat 
edenlerin ibate ve iaşeai için darÜ· 
l'aceze mOdüriyetl büyük mOtkülAt 
kartııında kalmıştır. 

Mneuesel'in koğutlan aceze 
ile baştan bata dolmuftur. 

Darül'aceze bütçeainin kudret 
ve tahammülünü tecavüz eden ace• 
zenin bu miktari karşııında idare 
yeni tedbirler almak mecburiyetin
de kalmıştır. 

Şehremeneti, c.,miyeti belediye
d.,n, vaziyetin ıılahı için yeniden 
tabıisat alacaktır • 

Bu oene ilk mekteplere fada 
-tbet gö terilmektedir. Rağbetin 

fazlalığından dolayı maarif idaresi 
yeniden 30 şube açmışbr. Şimdiye 
kadar vakı ola11 müracaatların hepsi 
iı'af edilmiştir. Faıla müracaat vaki 
olduğu taktirde yeniden şube açı

lacaktır. ---Ticaret talebesi 
Gnndüz ticaret mekteplerine bil. 

hana muallim yetiştirmek il'.Zre bu 
sene Avrupaya ticaret mektepleri 
ve Ils" mezunları meyanıadan bir 
ıniktar talebe ıröndcril.,cetl ma
lümdur, Bu talebe Avrupada tlca• 
ret mekteplerimizde deu verebile
cek ihtiaaıları öğrenerek ıaeaıle

kete dönecekleri ıaman Maarif Ve
killiği bunları mfinhaııraıı ticaret 
•ekteplerinde lıtlhdam edecektir. 
Maarif Vekillitiace buııların ya• 
kında seçme işleri ve müaabaka 
imtihanı bitirilecek ve Avrupa'ya 
göaderilecektlr. 

Orta derecede lhtiH• mektebi 
olıaak üzere kabul edllmlt olan iz. 
mir, Samıun, Trabzon, Ad•na, An
kara ticaret m"kteplsrinin tedrisa
tına bir tefrinlevvelde başlanmıştır. 
Ankara ticaret mektebi için yapıl
makta olan binna, önfimOzdekl ae
ne tedriıata başhyacaktır. 

Poıta pullarının yeni harflerle 
hasılmaaı takarrfir etmit ve bu hu
huıuıta lazım gelen teşebbüaatta 
bulunulmuştur. 

Yeniden basılacak pulların biran 
evvel tabına mecburiyet ha11l ol
muttur 

Bu iaticalln ıebebi baıı ufak 
pulların bitmesidir. Filhakika alb, 
iki buçuk kurutluk poola pulları 

çok az kalmışbr. Bu yüzden alb 
kurufluk pullar kullanılmaktadır. 
On kuru,luk pulların bir k11ını 
"Süuaj " !anarak alb kuruşa satıl
maktadır. 

Binaenaleyh yeni harflerle ya
zılıa c •k Cumhuriyet pullarının nerede 
ve ne ıuretle tabedileceği hakkında 
tetkikat batlanılmıştır. 

içtimai işlerimiz 
Halkın içtimai ihliyaçlarile doğ

rudan doğruya ittiıral edea bir daire 
mevcut bulunmadığı için bir çok 
beledi ı,ıer layıkile tedYir edil.,mi
yor ve emanet ciddı tikiyetler kar
şısında kalıyor. Bunu nazarı dikkale 
alan 9ehreman"ti yeai aeae bütçe
sine tabıiaab konmak llzre yeni bir 
te,kilat vücud~ getirmek ta&avvu
rundadır. 

Avrupanın bi1' çok b"ldelerinde 
içtimai ifl"rle metırul olan bir leş
kilii vardir. Ema11et bunu nazarı 
dikkate alarak böyle bir tetkilit 
yapacaktır. 

Yeni yollar 
Şehremaneti ile vilayet hususi 

muhuebesi tarafından müşterek 

bir programla lnta ve tamir edile
cek yollana mfimkün mertebe toz
auz olmaaı için yc.ıi kararlar itti
haz edilmittir. 

Katranıanılacak, asfalt fabrikaoı 
yapıldıktan ıonra da vilayet hudut. 
ları dahilindeki bütün yollar asfalt 
olarak ın,a edilecektir. 

Mevcut yollardan katranlıya ta
hvil edilecek olanlann hir listesi 
yapılmıttır. Bu meyanda Topkapı
dan Maltepeye, Metrise ve Davut
pqaya gid"n yol da vardır. Bu l'ol 
ilk eve! yapılacak, müteakiben ~·
talca ve Silivri 4oaelerl katranlan
mıya batlanacaktır. 

Liman dubalan geliyor 
Liman tirketi tahmil tahliye iş. 

!erini kolaylqtırmak için lngiltereye 
demir dubalar 11marlamışb. Duba. 
lar bu hafta içinde limanımıza Jre· 
lecektlr. 

Bu günkü içtima 
çok nıühimdir. 
Buırün mübadele komı.yonu ıra· 

yet ıaühim bir içtima aktedecektir. 
Bu içtimada evelce verdiğimiz no
talann ıon müzakereaile nıüallak 

•eaelealn ıureti halli hakkında 
bitaraflann verdigi muhtaraya bü
kumetimizin hazırladıtı cevap mn
nakata edilecek ve komiıyoaun 
bundan ıonra muntazam çaıı~maıı 
lçln kat'! ve mOfit kararlar verile· 
cektlr. 

KAPLANLA 
KORE$ 

Gazetenin ı;:nde şu garip trl· 
grafı gördüm.. Hindistanda, Paon• 
kasabasından - 25 yatında, Marın• 
atlı bir çifçi, bir kaplanın kendi 
mandalaruıı paraladıktan ıonra ci• 
var koruda dolatbtını haber alır· 
Tek bir kargı ile mücehhez olarak 
koraya dalar. Hayvanı görür; Iikio 
mahluk uyuyor. Uyuyana muaallat 
olmak mertliğe yakışmaz. Maran• 
bir tat atarak kaplanı uyandırır. 

Bir kfireş hatlar. Hintli, ha)"'•" 
nın her hamleslae elleri, •Ücudu ve 
karğ111 ile karşı ııelir. Evet 1 IUntli• 
nln Vilcudunu kaplanın tıraalı:Iarı 

zedeler, Lakin yirmi dakika ıUreD 

mücadeleden sonra Marane vabtl 
hayvanın kafasını ezer .... 

Herkül, Teze hikayelerini aadı• 
ran bu havadiae inandınız mı? Beo 
inandım. Sebebini ıörleyeylnı ı 

iptidailikle i ••anın adali kuv.atl 
çok fazladır. Dü4~nce az, ılalrler 
gergin dejj'il. Medeniyet uzak, tabiat 
yakın. Yeni ıilablar, aletler mllda· 
faa vaaıtaları hiç · bilinmiyor. laıan 
her daim tabiatla, vahtı ve ufıD 
hayvanlarla ıröfüıe kavıra etaefe 
mecbur. 

Eğer kablettarllı ( ille tarih ) de• 
virlerde dedelerimiz bizim kadar 
u\ız oloalardı, kabil delil, inaaa 
~inıi devtım de,,.am edemez, muD• 
kanz olurdu. 

Beşeriyet• devam etmeai iıpat 
ed.,rki o zaı anın iııaaalan bu ııibl 
vahşi hayvanlarla mücadele edecek 
ve onlara adallb ile ıralebe çala• 
cak kuvvette imitler. 

Maddi kuvvet itiban ile hıaaa• 
!ar tereddi etmişlerdir. Ve, o mad
di kuvv.,tinin yerine alet kuvveti 
geçmiştir. 

Hindiıtanın bir çok verlerl lae 
hili kablettarih dnirlerden çıkma· 
mı,br. 

Sanskritçede Can.ola (frenkçe•I 
Jungle) denilen öyle vah,ı yerler, 
ormanlar, üç insan boyunda nebat
larla kaplanmış aahalar var ki ora
da insan hayatıaın kaplan baya• 
tından farkı yoktur. Cangalalarda 
beni-env'imiz pek ili ya91yor. A· 
teşli silihların icadından evel mu• 
harebeler göğüı göğüıe olma. nıı 
idi? O zaman pek kuvvetli olını• 
yan bir er aıke.a - - 7 ·• - _ _ .J\. l'\teflt 
silahlar hasımlan biribirinden uıak• 
latbrdı. Bu uzaklaşma adali kuv
veti de indirdi. 

Şu aebeblere mebni Hintli Ma· 
rane'ın menkıbeslne iman ederin. 

C. N. 

16 mart abidesinin 
arsasına 

sahip çıktı 
ş.,hzadebatında (16) Mart facla 0 

11nın vuku buldufru Y"rde bir abide 
yapılması ve bu abidenin arkaaına
da konservatuvar blnaaının İDfUI 
taaavV\lr edilmektedir. 

Haber verlldifrlne ırllre bu aıa• 
ha!Hn taaarrufu yfizünden emanetle 
bede.tanlı Ali bey iımi de bir ıat 
araıında bir dna tahaddüa etmittlr• 

Ali bey bu y~r hakkıadaki ta• 
aarruf bakkını bir mahkeme llAaa 
ve tapo ıenediyle lıbat etmekte,, 
emanet iae bu mahallin meydaa 
olmaıına blaaen taaarrufuna lmkb 
olmadıtını iddia n itiraz etmekte
dir. bu husuıtakl dava devam e~ 
mektedir. 

.,_-============-====1"'~================~======================ı===::================ız===============:=======ı===:======:='.:===:='."':=:,.._.. 
Weatherby ıordu : ltiyadımdan fazla uyudum. Dün ııe- annelerine ıöylerler mi ~ç? Ha1ır, 

zabı\a romanıı e 

Anınanalfil 
cnn~veto· 

- Geveıe bir hizmentçi kadar 
iyi bir malümat acentesi olmaz] 

, diye dütündil, 
Gidip Penton Sokağındaki evin· 

de yemek yedi. 
Langa Doolh'a, Weatherbey'nın 

Yazan: SKOT 
doA'ru ilerledi. Taharri memurunun 
ıir yüzüne, bir de ayağına baktı, 

.rözleri dllrt açıldı. 
Detektif ıordu: 

Yıldızı burada buldunuz, detil 
mi? 

Wlat•r• aefeal tutularak cevap 
verdi: 

- Evet, Efendim. Ben anlamı· 
yorum, ıiı auıl herfeyi bilebiliyor· 
auouz? 

Smith gülerek: 
- Haydi canım 1 dedi. Biraz 

,.,nirliıiniz ıraliha. Winten yoksa 
benim de duyduğum bir ıea ılzi de 
mi uykuıuz braktı ? 

- Hayır , mösyö. O bağıran 
Matmazelin oda hızmetçisidir. Ka
dın kapanla fare tutmuttur. Fare 
tuttuğu zaman dalma öyle bağırır. 
Biz alı,kınız ... 

Sm!th sokağa çıkarken kendl
)ı:cndineı 

evinde onun yemeklerini aradıtını 
söyledi. F edakiir u•ak bu aözden 
çok memnun oldu. Berenice Aıter. 
iş hakkında malumat almak umidi-

ile içeri ır ird i. 
Smith ııenç kızı yemete davet 

etti. 
Smlth: 
- Bütün dava bir kadın fize

rine, dedi. Tahariyabmı bitirmeden 
eni ılze ihtiyacım olacak galiba. 

Birden llnfindeki tabağa lüzu· 
mundan fada dikkat etm~ğe baş• 
!ayan Berinece ıordu ı 

- Kadın ııüzel mi ? 
Smith: 
- Pek t(izel detti, dedi. Fakat 

niyetim unu New-Y orkun en güzel 
kaınlarındaıı biri ;yapmak. 

Berinceı 
- Yal .• 
D"di ue Smith gittikten ıonra 

aynanın karş ı sına geçip kendi k"n· 
dine dilini ç ı k1'rdı . 

Smith ikinci defa olarak Otla ı . 

Weatherbynin yazıhaneıine jj'itty. 
- Bana tevdi ittiğiniz iti ka

bul ediyorum, dedi. Fakat lnıritere
ye gitmem icap edecek. 

W eath.,rby haykırdı: 
- lngiltereye mi? Neden? An· 

lamıyorum. 

- Onu ben de anlamıyorum, .. 
Eıaoen lngiltereye de onun için 
ıridiyorum ... 

ilyoner iırar etti : 
- Fakat her halde lılr aebep 

vardır. Sır Richard Fentonla hu i' 
arasında bir münaaebat var mı ? 
Yalnız tunu habrlatayım ki ailem 
içinde onu hiç klmae tanımıyor. 

Smith cebinden küçük yıldızı 
çıkardı, onu Weatherby'y" uıatarak 
ıordu: 

- Bu nedir biliyor muıunuı ? 
- Ha)'lr. Bu ukerlere mahsuı 

bir alamet değil mi ? 
Detektif izah etti: 
- Fen tonun yaralandıktan aon

r• bu yıldızı ıofracınıza verm11k iı· 
tedlflnden b,.ınen hemen emlnlmı 
0 nrada bu yıldız halının altına ka· 
ymış. bu ıuretl" polisin ırözünden 
kaçmış. 

- E ? " ce bir ıea ltltlp •uyandım, ıonra yalnız ıiıin hof bir adaın olda,... 
- Üstnnd.,kl yazıya dikkat et. uıun mOddet uyuyamadımi. ııuzu ıöyledi. 

tiniz mi? Tria juncta in una. Madam Weatherby gülmebe Madam Weatberby bir aa .... 
W eatberby tercüme etti : bllfladl: tu, ıonra : 

Ü - Yıuv.'ma oturur muıunuz. 
- çfi birletip bir olmuf. - Mutllka ihtiyar meg bagır- ~ kalkıp yanına otunfa. 
- Habrlıyor nuııoız; Pentan mıfhr. Hemen her hafta böyle aeı ~adın bir ıiııua kutuau uu.tarmlı 

ölıneden eve! bir ıeyler ıllylemittl. acı bir kere bagınr, aeal bQ~ bafladı: 
Bu kelimeler ilç adetten ibaretti: evde duyıılur; kadın llDll ll~madan _ Dün aktam odanıza 11rf ... 
Bunlan bana hizmetçiıab •Öyle.ti. pek az eve! almıttıl-:':,· şimdi hail k 1 d ı · ti za et o ıua iye ıre memıt m • 
Yıldıu yakadan muayene edinlı. kızımıı "he~~n der. Yatlı, ol- Detektif kemali ıfikQnetle ı 
Harflerden üçüaün altlan çizllmlt- dukça ıhiirli bir kadındır; fakat - Ent, dedi, biliyorum. 
tir. Dllrdilncü, yedine!, OD lklııcl lıh 'lı.endlainl aileden addederiı. Ma.bm Wealherlııy bayntle ,O 
harfler". Bunlar bir araya ıretlrilin- Smlth; zilne bakarak devaa etti ı 
~e bir kelime tetldl ediyorlar: - 'f"amaml dedi. Ben de bunun - Çok aala)'ltlıaıaıı. 81111°' 

Ana! bir inHn aeai oldupnu aıılam,.tım. muıuauz? aiz, aeneleröen beri e..ı• 
Weath.,rb1 ba"'rdı! ,. B ı "de ıan -•·e a.net adilen ilk delilu.alı_.,. ... - unun nser ne mı cııuz .. -

- Aman yaralı.bil Bu ne demek? d Oııun için ıizi hemen lfllnnek ı.te-ırene tutma ı ya... • -~.s 
3 Detektif gülümsed.: tlim. Kızım•D üzerinde 7apae•11~ 

ılk hl•k - Katlyen. Esasen heyecan bana teıiri ımlamak i•tiyordum. yakı• te ı e •it:de hiç lıir kulJUr bulamıyac•tııt: 
p·~~ ~ 

Akşama dotru Smith, Park ca • Madam W eatherby : dan hemen hemen emindim; ç ti 
ddeıine döndüğü zam~n Madanı _ Kolay kolay h"yecanlanaıı kocam insanlar hakkında yereli 
Weatherby kütüphıuıede ;yalnız otu• bir adama b.,nzemezainlz. Onun hilkümlerde kat'iyen yanılma&· Fa~ 
rıyordu. ilzerinde hüyük bir intiba bıraktınız! kat •.. Kııımın hc.ıuna ııideeek ,. 

Kadın ııülerek: - Kunuıtuklarımızdan ıize hah- ıiniz diye merak etmittim. Kıs9ıj: 
- Bu ne tenb.,1111<? dedi. Pu aettimi? ıtızın ırözQ dünyayı ırörünüyor. l't-

fllıı i"Ç kalkmış•ınız. Habt-f aldım. Yaşlı kadın gilldü: ..,niz n" kadar merak ~dlynrurn• s? 
Smith, itiraf etti; O kadar safdil olınayınııl Zema- •ım hakkında ne dü,Unilyorıu~~) 
- Evet ten p. lı•.,, Fakat bugün nırı iı12lan erkek lerle konuşU.idarını l Bitme 

1 



r ~ 
.. Glreıaa 6 - Gireıon hukuk 

bıahke•ui allver• ıabtlar hakkın· 
da lcarannı •••iftlr. Alinre aure· 
tile t .. ~Odatta bulunan fındık tile· 

car~ oa d3rtte bir nlsbctindc 

:ıuar \'e ziyau malakQm etmit mü· 
telıalQ tühntlerbıl feshetmiştir. 
MezkQr karana ticaret odası veka· 

letiııe blldirilmen teblit edilmiştir. 

LUga t kitabı 
k't Aa~arA, t - DU heyeti IQgat U ahını bazmam~kta devam ediyor. 

t)'et, her rGa ikl lçtlma aktcdiyor. 

Rizede kooperatif 
h Rize 6 - Burada ziraat esha· 
lhtnı h!maye içla zbaat bankası· 

1ılb ... b' la: -urakabesi altında blr 4e ır 
00Perattfl vücüde getirilmek üze· 

~tdl B ti 
1 

r. Ua\ln içha nç ziraat milfet· 
' lluraya relmlttir. 

ll llıe kooperatifi• tetkilinden ıo-
c: '~ G9 lrltlllk heyet Trabzoa gidc
ı:ıltıı\'e orada da bir kooperatif 
. -1\laacakbr. 

' ~Qfıtıe kaplıcaları 
111 ~ll_k, 6 [A.AJ - Çeeme sıcak su 
~~ Htllliahmere verilecektir. 
._

1 
--~t•in hitamından sonra ce

tı ~ 'rCflllede asri tesisat yapma· 
arfaıtırmııbr. 

/(ırat da manevraya 
gitti. 

1, ~arcelone, 6 (A. A] - Kral ile 
) ahriye Daıan Akdeaizdc manevra 
•ı> .. ak Gzre h.arket eden filonun 

'1niral ıeminne binalılerdir. 

tznıirde park 
•. yapılacak 

~ lınılr, & (A. A.] - Şehrin iftti· :elltl .az 6a6"4e tutan belediye 
Qll:~-la, felllflUc abidesinin bu'i' • )'Nie gilzel bir park teci" 

e Iİa9* verllMttlr. 

Berlin, 6 [ A.A. J - M. Stresemann ıa cenaze merasimi fevkalade me
rasimle icra edilmi9tir. Kesif bir halk kütlesi cadde ve ıokkları dolcfor
muştu. Reımi merasim Rayhittag da müteveffanın aUeai Relılcümhur 
Hindenburg, bGtün sefirler, hükumet erkAnı, lmperatorluk meclisi azası, 
gerek Almanyanın gerek inperntorluğa dahil hükQmetleria erkanı huzurile 
icra edilmiştir. Başvekil, Maten nutkunu irat etmif, müteveffanın harareli 
vatanperverliğini, memleketine ifa etmiş olduğu hizmetleri tepcil eyle
mittir. Mumaileyh, müteveffanın Avrupanııı aulbuau teminden ibaret olan 
beynelmilel siyasetteki rolünden ehemmiyetle bahseylemiştir. Bunu müte· 
akip tabut cenaze arabasmn vazedilmiş ve alay önde bolis kıtaatı ve ar
kada takriben 800 kadar çelenk taşıyan 10 araba olduğu halde mezarlı
ğa gitmif ve orada mfiteveffanın aileai erkinı ve bazı davetlilerin huzu
rile tetfin merasimi yabıJmı,tır. 

Bahri konferans 
toplanıyor 

Seattle, 7 [A.A] - Japon bah

riyesi erkanından, kumandan Yana
gushl bet devletia akdedecekleri 
bahri konfcranaa japonyanın iştira
kine ait planlan hıımil olduğu hal· 
de W ashtna-ton a müteveccihen tre

ne binmlttir. . 
Japonya sulhperver 

Seattle, 7 [A.A) - Japoo bahriye 
erkiiaından M. Ymagushi Londrada 

5 devlet arasında aktolunacak bahrl 
konferansa ait gayrı re!mi daYetna· 
melerin bir muddet evcl gonderilmiş 

olduğunu söylemiş n Japonyaaın 

cihan sulhuı:ı\l teaıiae n1atuf her tur· 

lü tetehbtıslere i§tirake hazır bulun· 
duğnnu beyan etmİ§tir. 

Bir otel kasası 
Toulon, 6 [A. A] - Tamaria 

otelinin gece hırsızlar tarafından 
alınıp götiirülen demir kasası otele 

yakın bir yerde gömülü olduğu hal· 

de bulunmuıt • Hırsızlar, 
içinde bulunan paraya ve 
herlere dokunmamışlardır. 

-

kasanın 
mücev-

.Sefarette hırsızlık 
Berlln, 6 [A.A] - Fransa sefiri 

M. de M~rgerie'oin zcvccsıne ait 
bir çok müceYhcrat ı;efarei binasın
dan çalınmıttır. 

Tayyareci Kost' an 
telgraf geldi 

Pekin, 7 [A.A] - Fransız sefa
reti Taitsihar da bulunmakta obn 
tayyareci Costes ile Beılonte den 
bir telsiz a1mııt.r. Tayyareciler, bu. 
nda hiç bir yerde tevakkuf etmek· 
sizin Burjeden Mançurlde inmit ol
duklan mahalle kadar 9615 kilo
metre katetmiş olduklarını bildir- . 
mektedirler. Sefaret, mesafe r .. -
korunu kırmak üzere 27 EylOlde 
Burjeden müf arakat ctmif olan 
tayyarecilerin 29 EyJQide Heilung 
Hiang Yilayetlnde ki!.in bir no
ktada karaya inmiş olduklannı 
ve Tsitsihar a varmak için bir hafta 

yol yörümü9 olduklarını ilave etmek
tedir. Harb'ndeki Fransız kGn&olsu 
tayyarecllerin Tokyoya doğru yolla· 
rına devam etnıelerlai temin için 
lizım relen beni.İn ve yatı tedarik 
etmek üzere Tsitslhar e mütevec
cihen yola çıkmıttır. 

Silalı atan kabze1nal 
Galatada oturan Kabzemal Da· 

rdik Şi§liden otomobille geçer· 
rren 4:1- el sıl!lı at ığı cihefle po· 
li ce derdest edilmi~tir. 

Bir manitacı 
Zabıt Hiri to i minde marnf 

bir mantıırcıyı yakalamıştır. Hak· 
kmdaki t. l,k·ı~at tamik olunmak· 
tadır. 

~~ M>8yaliat• 
~ Zerin kara;ı Sırbistvnda komünist 

lo "~ ... 6 (A.A] - Radikal teukif atı 

CeırhHeır 

Serhu§luğ·un neticesi 

'a 'ta&.\ koevr-.ı, fırkanın tamer- Belrrad: 5 [ A.A ) - Zagrepten 
\ ı hGJ.4l11aetıae iftirak etmemesi bildirditi•e iare zabıta komüniıt 
·~akı takıl • k b 1 etıniıtir. faaHyeti hakkındaki tRhkikatını ik-
Fi,--.J_ ~~ u aaal etnıittir. 50 komüniıt m~lhake-
' ~ gibi meye verilecektir. ----

B 
uçan tayyare 

erlf11 s 
.t..rıfıııd ' - Müheadia Fon Opel 
a• ._ i•al edilik te penane-
ırıe 

.ı. blertnd: fltealderla lnfillklle 
IQ ....... _ 
•
1 

-et eden yeal •iatem tayyare 
ıı t.... ...._ . . . . 
'C! •t ~nı:r.ını gcçmıye teşebbQa 

tcekttr. 

"7 erangelin cenazesi 
\r Belrrat. 6 ( A. A. J - Ceneral 
l ttangelin cenaze merasimi buıcün 
Cta edilaaişllr. 

~azırlrktan pilotluğa 
d ~0•dra, 6 - Baıdvin kabineain 
,: ava nezareti mülteşarlığını ifa 
'ltt eıı ılr Filip Sarun, filo kuman-

Uıa tayin edilmiştir. 

lıalkan kupasını 
ll.omenler kazandı 

le Belaut, 6 [A.A.] Futbul balkan 
~Paıı musabakasında Romanya 
ll ltııııı Yugoalnvyayi bire kWrtı iki 

l; ~atlup etmiştir. Musabakada 
• bın ıeyirci tıaz.ır bulunmuştur. 

lspanyvdcı ~• ıi,alefet 
tc lVtadrit, 6 [A.AJ - Şimdiki ida· 
t' Şekline karşı prote to mahiye
•nde ol k "dn ına üzere baro, sabık baş· 

1 M. Sanchez. Gurra'yı milli 
ltıccr t lnrh 18 e kc.ndisinı müm ssili olarak 

1 ap etm[ı;tir. 

Almanya ik.tisa
den yükseliyor 

Tondra, 7 [A.A.) - Aklre11 Al
manyada bir tetkik seyahati yapmış 
olan nıeıhur muharrirlerdeo lord 
Rothstmere, Almanyadaki müahe-
dat ve ibaat intihabatı hakkında 
yazdığı mühim bir makalede, bilyük 
harpten evel dünyade askeri haki
miyeti ibraza çalı~an bu memleke~ 
tin. elyevm Fransanın bu noktada 
bir · t vaz.ıye te bulunmasına milte-
vekkilen razı oldutunu ve fi d' 
• 'kt' d" m 

1 
ııe ı ısa ı hakimiveti el . 

• J e geçırmeğe 
gayret ettiğini aöyledikt 

k 
. 

1 
en sonra, 

va tiy e faaliyetinin m"I • b' u um ı .. 
kısmını askerliğe sarfeden Al · ma.n-
yanın elyevm hemen mu"nha • . sıran 
iktisadı ışler ile meşttt•l olm 
b

. b .. ,ı 1 d .. - aaına 
ınaen u mucaue e e galip gelm i 

ihtimallerinin kuvvetli olduJiu~~ı 
ilave eylemiştir. 

Ankara su işleri 
Ankara su işlerini Şehremaneti 

namına taahhüt ederek işletmekte 
ofan müteahhidin müddeti b:taniı 
ve itletme idaresi tekrar Emanete 
geçnıittfr. 

Ankara su işlerini almak üzere 
müracaat eden Alman gurupunJan 
bir mütehassıs Emanet hesabına 
su idaresine atındıA-ı haber alınmış· 
br. 

Alman gurupu henüz. su ifleri 
hakkında müzakerata başlamamı• 
tır. Yakında müzakeratın ba9lamaaı 
mu .. temeldir. 

cı 

Çengel köyde otureıı Arap Ka
dir ile ark&.şı Recep mo örcu hak. 

kı cfoudıyi bıç kla 8ğır surette 
ynr lamışlardır. Hakkı ef. tıp fa. 
kültes~ııe kaldırılmı», carihlcr de 
yakılnnmiştır. 

nn'ltftt'ü81FDar 

Zaruretten intihar 
Üsküd~rda Çinilide oturan Şö

mendöfor n.ımiyle maruf AJi ef. 
fakı u zıruret neticesinde dün ken· 
disini ku:akla ta' aı a asmak sure· 
tiyte int h r etıni lir. Ali efendi
nin cez: diııin defnine ruhset ve· 
rilmiştir. 

Bir Rumu.n intiharı 
Beyoğlunıln hıtiklal caddesinde 

Roma ntelinde bir odada otur ı 
Y orgi isminde bir Rum genci 

duçar olduğu fakl'U :zaruretten er· 
tık hıklil'uk kı'ndini oldürmek iste
mi~ ve jilet hıçağiyJe her iki eli. 
nin damnrlonm kesmiştir. Y orgi 
Beyoğlu ha~tanesine yatırılmı~tır. 

IKazaUar 
Araba· oıonıobil 

musadenıesi 
391 5 nu111aralı yi..ık. arabrsıyla 

1297 numaralı otomobil Unkapa· 
mnda ) Pkdigeriyle çarpışmışlardır 

Bir çocuk ezildi 
Şehremanetinin tebhirha 

b·ı· S 1 ne o-tomo ı ı u tan ahmette yaşar 

isminde •ir çocuğa çarparsk ya· 
ra larnıştır. Şofor Salim yakalan. 
mıştır. 
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- Ve aleyküm selam arkadaş! 
Nurettin hoca, namazının ıela

nunı verd~kten sonra çobanın da 
selamını böylece iade ederek. Mu
hatabını uzun uz:un ıözdü. 

Bir ayagı çanklı kaba saba, ca· 
hil bir çobandı. ıözlerlndeki bakış· 
ları, tereddütlü hali bir 4eyler aor
m1ık istediğini bellı ediyordu. 

Hoca hiç istifini bozmadan: 
- Ne haber? Dedi, bir müşkil-

lü1a varda hallini ml istiyorsun. 
- Evet. 
- Sor bakalım. 
Çoban ıormağa hazırlanır ve 

yutkunur ken Nurctin hoca da me
drae tahsilinden sonra kendisine 
vaki bu ilk halk müracaabaa vere
cegi cevaplan zihnen tasarlamakla 
nıeıguldü. Kim bilir bu saf ve ca
hil adam aptesten, guııülden, na· 
nıa:ı ve niyazdan aklının ermedigi 
ne gibi oktalar soracaktı. Nihayet 
yutkunması biten çoban söze baş
ladı: 

- Molla efendi, slz okumuş, 
nıedrese gfümüı bir :zatlınız değil· 
mi? 

- Hay h&y. 
- O halde soracagım suallered 

ogru dür\ist cevap vere bilirsiniz. 
kaç senedir bizim köye gelen 
iınamlara, hafızlara, hocalara sor
dum, istedigiın gibi cevap alama· 
dun. 

- Ne imit o cevap almadıgıa 
sualler? 

- Ay, şu biz.im bildiğimiz, gece-
leri r .. k yüzünde parlıyan ay yok· 
ınu? 

-Ey?. 
- O yelli iken köçlik oluyor, 

ıonra büyilyor, on beşinden sonra 
da yene küçülüp kaybuluyur. O H• 

ki ayı ne yaparlar. 
Hoca bu sual kartısınba göldü 

~er kar9asında"1 cahil çobana otu
rup da Ay ve dfinya hakkında iza
hat vermete kalkaua çobanın bua· 
dan hiç bir ,ey aalayaaaayaeagun 
düşil•dti. Ona, kanaat ketlrecegi 
şekilde bir eevab lazımdı. 

- Arkadaı, dedi bunu bilmeye· 
cek ıt var. çok kolay dir teY• 

- Naaıl 'P 
ıki ayı uıabrlar, fimıek ya

parlu. G~•eııni•m i'Ök gürleyiaee 
nasri kılıç g bı parlar. 

Çobu, bu ~evaba aklı yatbğı 

itin: 
- Aferin be molla 1 dedi, sen 

hakikaten ilim adammıf!Ja. Bende 
senia deditfn gibi diltOnüyordum. 
şimdi b111ka mlıi~küllerim var, onları 
c!a ıon.yım. 

- Sor ltakahm 1 
- Sabah olunca her kes evin-

den btarı ç.luyor. Halkın k!mi bir 
yana, kimi öbür yana gidiyor. Ne
den hepsi de bir tarafa ıitmiyor. 

- Sen merkebin ilzerine heğbe 
yükJattiAin zaman bir tarafını dolu 
öbür tarafını bot bıraksan ne olur. 

- Denk gelmez ve hekbe düıer. 
- Hah ! lıt: onun gibi eter 

her kes her sabah hep bir tarafa 
gidecek olsalar tıpkı hc~bede oldu· 
ğu fibi dünyamıı der.ti, muvazenesi 
bozulur, a\t ilst olur • . 

- Peki molla e{endl, Allrılı bü
yük diyorhır. Bunu bana t;Dhtır· 
mısın. nsı.ıl büy\ik. 

- H mşeri, ben anamdan dot
du~um i'Ündenberi hiç benhn dedi· 

im olmayor, hep Allahın dediti 
o uyor. Sende ôylcmiı;in 

- Evet doğru. 
- Eğer Allah büyük olmasa 

idi bi .. kerecik olsun dediti olmaz· 
dı. 

- Aferin aana. Sen köye gelen 
bocalann hl'!psinden üstün imiş sin 
timdi •enden bir akıl da danıtaea
ğıın. 

- Danff bakalım. 
- Benim ar ra gözüm ağrı• 

yor. Buna ne yapayım. 
- Doktor detllim ki bileyim 

fakat a-eçen sene diılm atrıdı. O 
kadar ilaç yaptım, klr etmedi, nlr 
hayet çıkarttım. latersen sea de 
öyle yap. 

Cahil çoban bocanın verdifl ce• 
.. aolardan memnun 

- H y Allah senden razı olsun 
( 

Kemalettin ŞiikrD 

diyerek uzaklaştı. Hoca da rama
zanı geçirecek bir köy aramak icin 
yola düzüldü. . 

Öğleye doğru önüne uf ak bır 
köy çıkh. Halbuki buradrı hocayı 

Biz.im imamımız var! 
diye kabul etmediler. iki Hat 

ötede başka bir köy vardı. Oraya 
da baş vurdu ve ayaı cevabı aldı. 

Hatta yalnız reddetmek detil, 
istiskalin il~riaine vararak adeta 
hocayı kovdular bile. 

Akşnm üstü Hoca bir üçüncü 
köye vardı. Burada köy halkını ca
mi meydanında toplanmış gördü. 

Sordu: 
- Ne var. 
Cevap verdiler: 
- Köye musallat olan bir tilki 

vardı. Tavuklarımızı, hindilerimizi, 
hatta çank ve papuçlanmı"ı bile 
aşınrdı. Şerrinden illallah çekerdik. 
Nihayet bugün öğlP-yln yakaladık. 
Şimdi köylüler bu hayvnnı ne bi
çim ceza ile öldürmek lazım gel· 
diğini müşavere ediyorlar. 

Bunu duyan hoca hemen kala
balığı yartp ortnya atıldı. 

- Slı: şöyle bir çekilin de bu 
hayvanın cezasını bana bırakın .. 

dedi. Halk başında sank molla
yı görünce geri çekildiler. 

- Elbette aklı bizden faz.la 
erer .. 

didiler. 
Hoca derhal ıırtınden cübbesini 

belinden kuşağını çıkanp tilkiye 
giydirdi. Kavuğunu da hayvanın 
başına geçirlp üatüne sarığını sar
dıktan sonra kaptı koyuverdi. Tilki, 
neye utradığını anlamayarak taba
alan kaldınp kaçarken köylüler 
telaş içinde. 

- Aman molla ne yaptın, diye 
bağınşblar, biz onu ele geçirince· 
ye kadar neler çektik. Sen iıe ser
bea barakbn. 

Hoca kemali vokur ve ciddiye-
tle: 

- Siz hiç kasavet çekmeyin 
ağalar dedi. Ben ona öyle bir it 
ettim ki kırk k6se bir araya gelse 
bu kadar korkunç işkenceyi hayal· 
leriae bile getirmezler. 

Şimdi tilki arkasındaki klıve He 
hangi köye gtbe benim gibi kovu
lur, hiç bir tarafta gGlet yliz gör· 
meı. 

Hocanın bu sözü köylünün ho
fUlla rlttl. içlerinden bir zengin 
e-' ~· 

- Hoca ef e:ıdi, hele bn akfalll 
bizde misafir kalın da yann aızbı 
için bir çare düşünürüz... dedi. 

[Bltanedi] 

l\fes'ut bir akit 
BGyük M. M. Reisi Kbım Pqa 

Ha. baoaaakları lzmirde avukat 
Necati beyin kerimesi Semahat ha· 
nımla Dahiliye veklleti mülkiye 
müfettişlerinden Sahip beyin Bey· 
oğlu dairei belediyesinde Adliye ve 
Maliye vekilleri beylerle Hakkı Şi· 

nasi paıa vali Bey ve diğer zevat 
hazır bulundutu halde dün akitleri 
icra kılınmı,br. Bu akit müaasebe· 

tile dGn gece Do aaabchçe sarayın
da geç vnkta kadar devam eden 
büytlk bir müsamere verilmiş ve 
bir çok zavat davetli olarak bulun-
muşlardır. Tarafeyne saadet temen• 
oi ederiz. 

lrtilıcıl 
TQtün inhisar idaresi müfettft

lerlnden olup rabatlızlıgından do
laya bir mGddettenberi viyanada 
tahb tedavide buJnan Necmettin 
behio irtihal ettigl haber ahnmıotır. 
Arkadaılan arasında çok güz.ide bri 
ıeuç olarak tanılan nıumallevhiu 

ufulü :ıayıattandır. 

Bir kazada lıa .. 
Beşik.taşta Akarf!tlerde oturan 

Emin efendi S&matyada 35 nu

maralı otomobil altında kalarak 
vücudunun müteaddit mahallerin· 

den yııralanmı§tır. Şöför Ali ya· 
kalanmı~tır. 
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Samsunda ,.ikdam,, 

Fırtına mahsule 
zarar verdi 

Bu hafta kara yel, Samsun sa· 
hillerini dürt gün çalkflndırdı. 

Devamlı 'fıir yağmur tarlalarda 
henüz kırılmayan tütünlerin dev· 
şirilmesinc sekte oldu. 

Kışın başladığını haber veren 
fırtına; Rus} a, Tuna taraflarından 
göç oden av hayvanatından, bıldır· 
cın, bekasa, kaz sürülerini pamuk 
daJgah salıilJerinıize fırlattı. 

Memlekette (şarbon · yakmaca) 
hastahğınm hilkumferma olduRu 
bir sırada aT hayvanatmın böyle 
mebzulen hücumu ~e kolaylıklı 
avlanma ı chılinin et ihtiyacatıuı 

telafi etti. 
Odun kat'iyatıua da ormaıa ida· 

resi müsade ederse köylünun ka· 
zancına, halkın kış hazırlıklarına 
mani kalmayacak. 

* • • 
Geçen hafta Snmsunun tütüncll 

Karakavak köyünde acıklı bir ci· 
nayet oldu Karakavağın çah§kan 
iki ağası olan Nuri ve Hüseyin 
isminde iki kardeş hayvanlarına 
mı ır sapı tedarik etmek için git· 

tikleri Ceviıdibi köyünden döner· 
lerken köy altındaki ormandan 
atılan kurşunlarla öldürülmüşler 
badehu kafa) nrı taş]a ezilmi§, göz· 
leri oyulmus vücutlarının bir çok 
aksnmı bıçakla parçalanmıştır • 
Muhtelif 1.aınan ve mekanda mak· 
tüllere kurşun atılmış olduğuna 
binaen iktisadi bir gareze kurban 
oldukları anlaeılıyrr. Samsun iı· 

ti ntak daire ince yapılan tahkikat 
cinayetin Samsun tiittin tüccarla
rın dan be§ir zade lsak efendi tarı· 
f ından yaptırıldığl tespit edilmit, 

Ve Isak efendide 29-9-929 tarihhl
de kesilen tevkif müzekkeresi 
üzerin hapsedilmiş ve faili aali· 
leri de firar etmiı olduklarında 
haklarında derdest müzekkereli 
verilmiştir. 

Memlekette murabaJıacılık mtlt
tahsiJleri her suretle ezerek tütftn· 
cülüğümüzü günden güne kaaıp 

kavuriyor. 
Kaval alı 

Ahmet Muhtaı 

• • • 
Birinci teşrinin birinci Salı gn. 

nil Samsun · Sivas battınııa tem· 
dit oluRan gümrük istasyonu açıl· 

me merasimi yapılmı~tır. Memle

ket ve ~ re için büyük faydalan 
şamil olan bu hattuı k.iipt resmin
de hemen bütün memleket Jaalb 
hazır bulunmuştur. 

Y sprak ve çiçeklerle süsle•miı 
bir lokomotif de güzargihi bağ• 
Jayan kuıdela önünde arzı muhab
bet ediyordu. Vakti geldi ve mera· 
sime ~öyle başlındı. 

Ticaret odası baş katibi Adil 
bey bu battıD temdidi~d~n dola· 
yı memleketin yapUğı ııtıfadeleri 
izah edici bir nutuk okudu • 
Alkışlandı. Sonrı Ticaret oda· 
sı reis vekili tarafından kurdell 
kesilerek ilk trenin geçmesine 
yol verilmiş oldu. Karşılıklı iki 
Iokomotit medit düdük sad&l~riy· 
le memleket afakını çınlatarak 
yürüdüler. 

Bu sırada Ticaret odası tara· 
fmdan hazuruna pasta ve ıigara 
ikram olundu. Bu suretle de me
rasim hitam bu'du. Artık t.:rea ge
rek eşya ve gere!.-yolculan her gflrJ 
bu mevkiden alarak hareket " 
avdette de yine buraya muva91J~t 
edecektir.Bunun ne kad•r aıilfitbir 
teşebbüs ve eser olduğu~u r.aman 
zaman bu sütunlarda ızah et• 
miotik. O ıözleri bir daha tekrar 
etmeği IUzunısuz sayarız. 

Bu eseriu husulünde hi'ımet 

gayretleri geçen zevata memle-
ve . b' 'fı ket namını teıekkUrü ır 'fUl ı 

bilirz. 
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Teşlb>ühte Hata 
[Yolda l>uluamuı clr babra def

terinndea iatiasah edilmiftir.J 
Buıüa elime 1reçen eski bir ri

saleden euuadan birinin tercümei 
ha~inden bahseden bir makale gö
züme ilittl• Merak edip okudum. 
Aman, Allah ne bariz bir müta
behet sanki kendimden bahıolunu
yor zannettim... demek ki benim 
de büyük adamlara benzer yerim 
varmış ... dotruıu bunu öğrenmekle 
adeta kendi nazanmda yükseldim. 
Makalede babıı geçen zat hayatın
da daima anutnın tahb tesirinde 
kaJmıf, anasının kıymettar naai
hatlerini dinlemek sayesinde neza
hetini ölünceye kadar muhafazaya 
muvaffak olmuf... Okuduğum ma
kalede bu cihet bizzat o büyük ada
mın lisanından :ıu yolda nakledili
yor: "VaJdem cıgara içmez, içenler
den de katiyen hoşlanmazdı. Henüz 
çocuk denilecek bir yafta idim. Bir 
gün anl)em her nasılsa beni atzımda 
bir cırra ile l'Ördü. Ozaman bana 
aynen fU aözleri söyledi idi: 

- Otlum, bundan aonra seni 
cigara ile görmeyeyim! 

Hayabmda hiç unutamıyacağım 

bu aaz kulağımda kilpe oldu. O 
güaden beri etime bir cigara aJmıf 
adam delilim! 

Bundan bir kaç sene sonra 
bir mektep arkadatımla iskam
bil oynuyordum. Ansızın annem 
odaya l(irdi. Merhum kumar ve ku
marbazlardan nefret ederdi, Bana 
o mütfik •edası ile hıtap ederek: 

- Otlum, dedi, bundan sonra 
kumar katıtlanna elini sürdüğünü 
gönniyeyim. 

Bu ıöz bende derin bir tesir 
yapb. Hamdolaun, bu yatıma gel
dim, elime iakambil kitıdı alma
dım. 

Beni içkiden vazgeçiren de yene 
annem oldu. Bana bu husustaki 
emri yalnız bil' ı 

- içme! 
demekten ibaret kaldı. O l(Ün

den berl- ne rakı, ne konyak, ne 
şampanya- ağzıma bir damla işret 
koymut deJilim. 

Mark Twairı'den 

Aman yarabbi, ömrümde böyle 
tuhaf şey görmem!ttim. Bu ıatırları 
okurken çocukluğum ve gençliğim 
gözünün önünde ğeftİ. Banada 
aynen böyle olmuıtu yalnız şu 

farkla ki benim, anne yerine acuze 
bir büyük annem vardı. Ama rah
metli öyle şirret bir kadındı ki 
bütün mahalle halkı elinden yaka 
silkerdi. Allah rahmet etsin, az mı 
sille yemiştim! 

Bir sabah nasılsa büyük annem 
beni cıgara içerken gördü: 

- Seni gidi kafir yumurcak 
aenil Solok gözünü açar açmaz 
kırk yıllık tiryakiler gibi cıgara 
içiyorsun hal Alimallağ senin dayak
tan pastımanı çıkarırım. 

Bu tehditkar sözleri möteakıp 
yediğim bir kaç tokat bpkı bir 
eksir gibi tesir etti. 

Bu güne kadar, sabahları eline 
tek bir ciğara almış adam değildim! 

· Kumar bahsinde de tıpkı öyle 
olmamış mı idi ? Bir gün komşu -
muzun oğlu Nuri ile birer paket cı
ıaraıına iskambil oynuyorduk. Bir 
aralık büyüle annem kulağıma eğil
di, uıulca : 

- Serıem, dedi, Nuri'nin eli 
hep koz doldu.. O elindeki iki bir
liyi at da önündeki kağıtlarean iki 
bot kağıt al.. Ne bekliyotsun ? 

Haminnemin kulağıma fısıldadı
tı bu ıözler kulatıma küpe oldu. 

O gündenberi cebime düzülnıüş 
bir deste kigıt komadan poker 
masasına oturmuı değilim o kadar
ki kağıtlan ben yapmadıkça hangi 
tarafın yeneceğini hangisinin yeni
leceğini bile kestiremem! 

içkiye gelince: henüz pek kü
çüktüm. Bir. gün, bilmem ne müna
aebetle Büyük annem bana: 

- içme! dedi. 
Her halde pek küçük olmama 

rağmen yemin etmiş olacatım bu 
gün bu yeminin maddi, manevi fe-
vaidini mahza büyük annemin irşa
dına medyunum. Çok şükilr o gün
den sonra, ne acı, ne tatlı atzıma 
bir claba •v deydinalt adam cletl
Jiml 

Aalına mutahıkbr: KAMÜRAN 

izmirde bir azılı 
kardeşini katletti 

!velld akıam lzmirde Tcp.3.ltında ı ve üç metro irtifaındaki pencere
Memduhiye mahallesi halkı çok feci den kendisini atarak kaçmışbr. 
bir cinayete sahne olmuştur. Muhittin Kadınlann feryadına bütün 
namında bir makiniat kardeti Mu- komfular koşmuf Muammer'in yerler
ammer efendiyi bıçakla öldürmüf de sürünen bağırsaklarını gürenletin 
ve firar etmiı iae de zabıtanın ehne tüyleri ürpermiştir. Bir kaç komşu 
dütmüttilr. akıl etmifler derhal keyfiyetten iki-

Muhittin ve Muammer efendiler çeımelik karakolunu haberdar eyle
iki kardettir. Birinciai Yıkıkmina- miflerdir. 
rede ıauaam yatı fabrikasında ikin- Kom ser Salih bey ref akatınba 
ciıi de tekerci Ali Galip efendinin munini Cemil efendi hadise ma
teker fabrikasında makinist idiler. halline kofuyorlar. 

iki kardet hayli zamandanberi dar- Katilin izleri üzerinde 
gın olduklanndaa 1ıBrütmiyorlardı. 
Her naaılaa aenerler aradaki ıoğuk
lutu izale etmit olacak ki aon 
ıünlerde bantmıtlar Pertembe aii
nü aktamı da bir etlenti yapmata 
karar vermitler. Katil Muhittin 
rerıembe giinü akıamı bir ,ı,e 
muhabbet rakısı almıt ve ailesi ile 
birllkte kardefİ Mubittin'in evine 
l(iu.ıiftir. Ailece oturmuılar meze
ler relmif, aaatler ilerledikçe ka
dehler birbirini takip etmif ve 
net'ell blr aleme dotru hayli iler
lemiıler. 

Saat dokuzda Kadehler aık aık 
dolup bof81ıyor. Kalplerde neı'e 
yerine eski kin ve adavet canlanı

yor. Konuımalar &ittikçe aertleti
yordu. 

Nihayet Mubittin'in ıözleri ka
rannıt kendinden 1ıeçmit ve elin
deki bıça1r1 kardefi Muemmerin 
karnına .. Plamıt ve bir iki defa 
da bıçatı çe'rirmiftir. Bu feci man
zara kartımncla Nuammer yalnız 
"Ahh yandım .. " deye bilmiş ve ba
ğıraaklan dıpn fırlamıttir. Kadın
lar neye utradıldanm bilmeyerek 
ferdadı bumıılardır. 

Muammer oturdut .. ndalyadada 
derhal vefat etmif ve yere de düı
m iyerek bulundutu sandalyada )'l• 
tılmıf kalmıtbr. Muhittin kardep. 
nin öldüiüne kanaat getidikten so
nra etrafına bakınmış ve kadınla
rın feryadına koıar.ak komşuJann 
kendisini yakalayabileceğini hesap 
ede.ek kilnlı pıçnğı kızına vermiı 

Salih bey bir cinayet kartııında 
ilk yapılacak itin katili yakalanması 
olduğundan derhal Muhittin'in izleri 
üzerine düşüyorlar. Katil kendisini 
pençereden attıktan sonra doğru 

Namaz2'ihta kilise içeri~inde otu

ran akrabasından Muzaffer efendi
nin nezdine aiderek onlardan ayak
lu bı ceket ve ıapka istemiştir. Bir 
ayakkabı ile bir tadka bulunarak 
kendisine verilmit fakat ceket bu
lunmamııtar. 

Katil eaketsiz aokata çıkmanın 
kendi•ini kolayca ele verebileceğini 
dütDnerek eline geçirditi bir kadın 
elbisesini 1reymit ve yola koyulmut· 
tur. 

Muhittin bapnda erkek kasketi 
ayağında erkek papueu ve üatilnde 
kadın elbisesi ile bir karnavala dön
dGğünün farkında olmayarak K"ayri 
iradi Rarsa yolunu tutuyor. 

Polis yakasını 
bırakmıyor 

Komser Salih bey bu maluma. 
h elde edince katilin izleri üzerinde 
takibata devam eyleyor. lzmir tehir 
haricine çıkınca bir otomobil kira
lanıyor. 

Salih bey muavini Cemil Na
mazgah muavini Hamdi efendiler 
ve daha iki polis Parsa yolunu tu
tuyorlar. 

Otomobil gecenin karanlıklann• 
da ıon ıür'ab ile ko~uyor. Parsaya 
yakan bir yol üzerinde kasket\niu 

• 
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insan kemiginden 1 
1 

lnsnan ne kadar 
yükselebilir? SÜS ..... 

Çekoalovakyada 
Prağın kırk mi) berisi 
nde Sodietz denilen 
mevkiin meşhur bir 
kilisesi vardır. 

Bu kiliseyi dünya 
nan dört bir yerinden 
gelen seyyahlar be
hemehal ziyaret eder
ler. 

On ikinci asırpa 
inta edilmiş olan kili
se müruru zamanla 
haylı harap bir hale 
gelmiştir! fakaf mih
rabının insan kemik
lerinden yapılmıt olan 
tezyinatı hali ilk ko
nulduğu gün olduğu 

gibi bembeyaz durma
ktadır. 

Mihrabı vcude ge
tiren insan kemikleri 
oldukça Hn'atkarane 
bir tarzda dizilmiştir. 

lsveçrede, ltalyan 
lıveçre hududunda 

Harbiumumide 
keri mubnik gazl..-ı 
tesisinden vıkaye i'!, 
buna benzer maık1"'1 
kullanılırdı. 

Fakat resimde ... 
rdügiimüz bu mask 
bütün korkunçlu~ 

rağ'men harbüdarpla 
bir alakası yoktur. 

Resimde gördü .. 
müz maskeli adalll' 
Allan isminde Aroıf 
kalı bir bs.hriye taff' 
resmı göstermekte' 
dir. Ahiren icat ed' 
bu maske ile tayY 
ciler alel'ade ıe~ 
dahilinde insanı ha 
sızlıktan ~ bozulacJ 
en bilyük irtif 
kadar çıkılabilme 
ve orada rahatça 
neffüa edebilmekt 

Brigue tehri civannda 
kendi denilen bir yer 
alb bir oda vardır ki 

İNSAN KEMf~t iLE sOSLENMJŞ 
KILlsE MiHRABI 

Bn maske ile ta 
yareci 20,000 kade..ı 
miltecaviz irtifalar' 
J ukselebilmektedir. 

ı\MERIKA BAHRiYE TAYYARECISI ALLEN Tayyareci Alleo 
TENEFFÜS MASKESiYLE bu resmi Amerilrl 

insan kemiği ile yapılmıttır. 
Avrupanın muhtelif yerlerinde 

böyle kemikle aüslenmiı daha bir 
çok ebuuye vardır. 

Öteden beri kemikleri tenzinat 
mekamında kullanmak insanlarca 
atet ittihaz olunmuştur. 

Fakat bir rivayete göre böy-

femsisipcrini arkaya bırakmtf kıya. 
fetinden kadın veya erkek oldutu 
fÜpheli fakat arkasında kııa kır 
saçlan görünen bir ihtiyar nazın 
dikkab cclbediyor. 

Polia memur1an hOyGk- bb• ~ .. 
vinç içerisinde datilin ellerine düt
tüğünü müşahede eylemiıtir. Şimdi 

düşünülecek it bir hadiaeye mahal 
vermeden katili yakalamakbr. 

Otumohil buzuldu mu? 
Otomobil katilin yanından sür'• 

atla geçerek ilerlemiş hiç bir ıey 
hissettirilmeden biraz ileride tavak
kuf edilmiştir. Güya otomobil bo-

zulmuı aibi bir vaziyet alınarak 
tamirat ile iştigale batlanmııtır. 
Muhittin otomobile yaklaşınca polisin 
biri şoför olmuş asıl şoför ae mu 
avini rolünü almıştır. 

Katil tam otomodilin yanına 

geldigi zaman göya töför ve mua
vini kavgaya tutufmuılardır. 

Bu esnada polisler derhal oto
mobilden atlıyarak önüne çıkınca, 
kendisinde tafak abyor, ne yapa
catını, ne ıöyliyeceğini fafınyor, 
alık alık etrafına bakmıyor. 

Nihayet katil de otomobile alın
mıf ve dün tahkikat evrakı tle ad
liyeye teslim edilmiıtir, 

Samsunda kazanç 
Samsunda asri kazanç oidu. 

Elinde bir kaç para gören dükki· 
nını kapıyor, karanlık bir yazıhii· 
neye çekil yor, ·köylüyü soymağa 
halkı istismara koyuluyorlar. Dört 
bin liraya üç ayda altı bin liralık 
re 'sen teminatlı senet veriyor. 

Müstahsil tabakaya örümcek 
ağı gibi snran gayrı meşru emel 
ve menfaatları uğurunda boğan bu 
yadigarlara hiç kimse ne yapiyor· 
sunuz demeyor, bütün şikayet ve 
tenkitlere ticaret serbestir, ka· 
nun müsaittir cevabı kafi geliyor. 
Acaba Samsuu tüccarları araların· 

da bir esnaf bankası yapamazlar· 
mı? Sermayesi ne olursa olsun 
böyle bir teşekkül memlekette 
berveçhi maruz bir takım sili te· 
§ekküllere mani olduktan başka 
kanun ve vicdan dahilinde kazan• 
mazmı? 

[ Tiyatro, sinema J 
}'erahta : lYa.ııof \'aryetesı ve film 1 

le kemi.kle tezyin edilmlt eski 
abidelerin seyyahlar tarafın -
dan fazla retbet gördüğü anlatıl
ması üzerine bazı yerlerde bu kabil 
yerler inta edi(mİf ve güya eski· 
den kalma iddiaıiyle ortaya çıkmıı
lardır. 

Sakin bir reaimde 1ıördügümüz Bahriyesinde inta edilen ve ta,
korkunç mahHlku methur İngiliz intası timdilik esrardan mad~ 
romancısı Wellıio "DGnyalann Mu- bulunan bir tayyarenin yüksel ... 
harebesi,, ismindeki bazali roma- kabiliyetini tecrübe edecektir. 
nında tasavvur ve tasvir ettili Me- Hali hazarda yükseklik rekor' 
rih seyyaresi sakinlerinden biri 39,586 kadem irtifaa yükaetebiloalf 
zannetmeyin! olan Fransız tayyareciai Calliyoıı°' 

------------ rekorudur. Den İZ kıZagı Bu irtifada hıç hayat yokt11" 
Hıdta kartal bile o irtifaa kadl 

a Z e rl. n de çıkamaz. 35,000 kademden aoııt' 
• • • havada kabili teneffüa hava kal_,. 

---~. 

DENiZ SUV ARIELERI 1 
Son zamanlarda en çok ragbet 

kazanan deniz eğlencelerinden biri 
de •atlam bir iple motöre batlan
mıı kızak ıibi bir tahta «zerinde 
gezmektir. 

Buna inıilizcede "Deniz · auvari
liti,, iamini veriyorlar. 

Kızak motöre bağlandıktan ao
nra motör ıon süratle yürüyüp kı
zatı pqi aıra çekmete bqlıyor. 

Kızağın ilıtündeki adam ayakta 
duruyor ve kızağın ön kısmına ba
tlanmıı bir ipe asılmak auretiyle 
mevkiini muhafaza ediyor. 
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İhtiyarlık ı Yer 

Arkadatlanna dert yanıyordu: - Bu kıt neredesin hammefen-
- ihtiyarlıyorum. di? 
itiraz ettiles: 
- Yok canım. 
- Beyhude reddetmeyin. Genç 

bizlar arbk yanıma emniyetle yakla
fıyorlar. Benimle samimi oluyorlar. 
Hatta oldukları aibi glSrünilyorlar. 

Ala 
Barda. iki iece kuıu konuıu

yorlar: 
- Sende tayyare piyankoıu bi

leti var mı? 
- Var. 
- BGyük ikramiye çıkarsa ne 

yaparıın. 

- Bu da aual mı ? Geceleri ya
lnız yatanm. 

Teşhis 
Hizmetçi, yerlere yatmıt tepini

yordu. Bey doktor çatırdı: 
- lıte, dedi, hizmetçim. Buhran 

geçiriyor. 
- Anladım, hizmetçi buhranı. 

-Galiba bir ayatım Beyotlunda 

bir ayağım latanbulda olacak. 
- Şu halde bendeniz k6pril ils

tGnde kalayım! 

İegilterede tufan 
Londra,7 [A.A.] - Cumartesi ve 

Pazar günleri İn,Uterenin ekseri 
taraflannda yaj'an yatmur büyük 
haaarab miıcip olmuıtur. rüzkiı· iki 
saat kadar devam eden bir müddet 
zarfında saatte 77 millik bir aür'at 
glSıtermittir. bir çok köy ve kHa
balar au albnda kalmııtr. ba:u ka
zalır vukua gelmittir. 

Ağa Han evleniyor 
Loıidrzı, 7 [A.A] - Ata hanın 

Fransız dikişçi kızlarından Matma
zel Caren ile izdivaçları Kinuaev• 
elin dördünde vuku bulacaktır. 

O zaman tayyareci bu m.-. 
vuıtaaiyle yanma almıt oldlll' 
ü.IUWCll1QUll.--•t•l:llV1 +-- 11•.,. ,... ... ~""' 
yaşar. 

40000 kademden sonra ilmi bl' 
terin ıamil bulunduğu bil'unı.,
anHırdan hiç biri mevcut detilclfl 
Ondan sonrası mutlak olarak bot' 
luktur. 

En nikbin mütefenninler bil' 
inıanlann 50000 kademden f.J' 
irtifaa yükselebileceğine ihtimal .,,, 
miyorlar. Himalayanın Evereıt tf' 
pesi 26000 kadem yükseklijindedi" 

Mamafih 1908 aeneainde ilk 
yarecinin 24 beygir kuvvtindekl 
motörle ancak 82 kadem irti 
yGkıelebildiğini dütünürsek 5000 
dem yükselduiğin fayanı ha 
olduğunu anlarız. ··---·-·······--.. -------.. --~ Bahri konferanse davet 

Londra, 7 [A.A] - Müttehidfl 
Amerika reiai hükümeti M. Hoo-' 
lle M. MacDonald arasında haif 
sonunda vuku bulan müllkat ti 
nasında ikinci kanunun üçilll~ 
haftaaında Londrada toplanaC' 
edan bahri konferansa batlıca tJı>' 
ri davletlerin derhal davet olun_,, 
aına dair ittihaz olunan kar; 
tevfikan Japonya, Fransa ve it•~ 
bükQmetlerine birer davetDP'-
ıönderilmiştir. ' 

M.Macdonald Vaşingtoııdl 
Londra, '/ [A.A] - Reisi 1:'

met M. Hoo,·er ile M. Macd '/~ 
bu gün Miılnıc-Lodc çiflijindell 
ılngtona a-;det t":decektir. M. ~ 
deoald yuın mühim bir ;.ıutuk f 
edecektir. __L 
-~-·iiii•iiiii-.-i:>--o~k~t~o:;;r':;jjiiiiill', 
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7Teşrinie''YCl 929 kambiyo, nukr~ horsa~ı fiatları 
A~'. K.' 

Mırıt:~ka 
korıgresi? 

Mıntıka eenelik kongresinin 
nıütemadiyen teehhure uğramasın
dan ve bunun tevlit ettiği karma 

~arışık vaziyetten dön babsetmiı· 
tik. Memnuniyetle haber aldığı· 
mı~a göro kongrenin toplanacağı 
tarıh tespit ve 18 Teşrinievvel ola
rak kabul edilmitt ir. 

18 Teşrinicn.·f'l tarihi, mıntaka 
kongresi için şimdiye kadar tesa· 
düf edilmemi~ çok göç bir tarihtir. 
Bu teehhurle spor işlerimizin sa· 
yısız müşkilata uğrayacağı da mu
hakkaktır- Bununla beraber tari· 
hin muayyen bir suretle tespiti 
ve kongrenin içtimaının bu suretle 
tahakkuk etmiş bulunması calibi 
memnuniyettir. Spor işlnimizin 
bir a;,, müşkilata duçar oba bile 
Yene büsbütün hareket ve faali
yetten sakıt kalmıyacağı bu suretle 
tahakkuk etmiş bulunuyor. 

iv1ıntak:a kongrejnin gürültülü 
!afahat geçirmesi tahmin edile
tnez. Nitekim büsbütün de müna· 
kaşasıı geçmiyeceği de muhakkak
tır. Teşkilatın yeni Lir istihaleye 
do~ru yürüdüğü şu günlerde ya
pılan mıntaka k · 'f'Sİ, teşkilat 
erkanından bir c ,•n i~tirak 

~ ~ 

ettiği bir içtima olm"r. ı noktasın-
dan bir haylı haizi ehemmiyettir. 

Galatasaray gidiyor 
Galatasaraylı atletlerin Ankara 

seyahatından ve orada yapılacak 
atletik temasların ehemmiyetinden 
evelce bahsetmi:stik. Calatasaraylı 
atletler yarın Ankaraya gidecek· 
lerair. 

Ankara miisabakaları hakkında 
karilcrimize malumat vereceğiz. 
Atletizm müsabakaları 

Mmtaka atletizm birincilikleri 
ınüsabakaları Kadıköyündc İttihat 
s~or Slihasında yapılmaktadır. Bi· 
ı-ınciliklerin birinci ve ikinci kı
sımları yapılmış, son kısmının ic· 
rası da cuma günüııe tehir olun
mu~tur. 

Bir davet 
. Spor muharririmize mektup 
yalıan Şişli-Feriköy kulübü idman-
cı arınd C . izah an emal beyın bu hususta 
sa at Verrnek üzere perşenbe günü 
~ at 14te por muharririmize mü
• aca t ~[ a etme i mercudur. 

•ntaka kongresı 
İ<t.anbul mıntakası reisliğinden: 
Mıntaka adi kongresi 18 Teşri

ni evvel 929 Cuma güdü C. H F. 
Beyoğlu r 11 r zindeki idman sa}0 • 

numuzda dokuz buçukta •k
tedileeeğinc n bermucibi nizam

name mıntakaımza dahil müttefik 
kulüp murahha )arının salahiyetna
ıneleriyle tPşrifleri tebliğ olunur. 

Giireş birincilikleri 
929 scııl i İstanbul Cüreş birin· 

cilikleri miısabakaları 11 Teşrini 
evvel cuma günü Beyoğlu halk 
fırkasındaki idman sak"llumuzda 
saat 14,30 da yapılacaktır. Müsa· 
bakaların ehemmiyetin~ binaen 
berveçh! ati hususata ehemmiyet 
atfedilmesi: 

1 - müsabakalara mıntaka 
birinciliği olduğu için yalnız tecrü· 
heli güreıciler iştirilc edecektir. 

2 - müsabikların tam mayo 
Ve güreş ayakkabısı giymeleri ıarttır 
kıea mayo ve aykkabısız müsaba
kaya iştirak edilemez. 

3 - Tartı müddeti 12 den 14 
de kadardır. 14 den sonra gelenler 
tartılamızlar. 

4 - Her idmancı çıplak olarak 
tartılmağa ve tartı neticesine göre 
aldığı sıklette müsabaka yapar. 
Elbısc: ile tttrtılmıık hiç bir vakit 
nıuteber olamaz. 

5 - Gerek güreş beyetile ge
rehe hakem heyetile aneak her 
kalubun takım kaptanı temas ede
bilir. Musabıkların doğrudan doğ· 
ruya heyetle temas etmeleri mem· 

nudur. 
6 - Hakem kararlarma tahri

ren itiraz edilir. Şifahi itirazlar 
kabul edilmez. 

7 - Müsabakaya davet anından 
itibaren beş dakika zarfında sahada 
i•patı vucut etmek lazımdır. Bu 
müddet zarfında etmeyenler bük· 
men mağlup addedilir. 

Afyon ticareti 
Cemiyeti Akvamı en ziyade iş

gal eden meselelerden biri de af· 
yon ve müştekkatının kaçakcılı

ğıdır. Cemiyeti akvam afyon ko
misyonunun tuttuğu istatistiklere 
göre bu kabakcılık seneden sene
ye artmaktadır. Malumatı hakik.i
yeye nazaran yalnız bir fabrika 12 
aylık bir müddet zarfındı 3 ton 
mükeyyifat ihracatında bulunmuş .. 
tur. Bu yekun 100000000 dozluk 
olup 8000000 İngiliz liralık temet· 
tn bırakmıştır. 

Bütün tedabire rağmen morfin 
ve emsali bünya üzerinde şeker 
satışı kadar kolaylıkla satılmakta· 
dır. Komisyon yalnız mualece hu· 
susunda afyon istimalini temin 
ıçın faaliyet sarfetmektedir. 

Pamuk piyasası 
Adana pamok piyasa•ında bazı 

teraevvOcat olmuı ftatlar hafitçe 
yilkaelmittir. Bu gGnka aabtların 
hemen ekıeriıi Ameaikan mallan 
üzerinde olmuıtur. 

Yevmi hava raporu Amerikayi 
prkide yaj'mur yağdığıaı ve Tekaaı 
mıntıkasında vaziyetin kurak eldu
tunu göstermektedir. 

Bu tGnkil hazır mal sabfı 7000 
balyadır. Amerika maClan ilz.erinde 
istekli muameleier olmasına ratmen 
fiatlar 5 puvan tenezzül etmittir. 
Midlıng 10-24 dGr. Mııır mallan 
izin talep fazla dır fi atlar detitmiş-
tir. Folikot feyer aakalaridiı 16-95 
dir. Hi:ıdietani ,arki 5 puvan tenez
zül etmiştir. Folikud feyer tinvelli 
9-35 dir. 

Vadeli Amerika 3-6 puvan tena
kusle açılarak 1-3 puvan tenakusla 
kapandı. 

Vadeli Mıaır mısır 10 puvan te
nakuıle kapandı. 

Misır pamuk haberleri 
Jskenderiye piyaaaaı hariçten 

gelen habeler likidasyon muamele
leri dolayislle gevtek olarak açıldı, 
bilahra mubayat emirlerile vellver
ırurdan gelen sarlam haberlerle fi. 
atlar aağlamlatdi ve kapandı. 

7 1eırinievvel 929 Ticaret 
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K. P. --!;. 
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harpten sonraki vaziyeti 
Esas itibarile çifçi memleketi olan 

Bulgaris&anın mahsulatı arziyesi harbi 
unıumiden sonra büyük bir buhran· 
dan kendini kurtaramamıştır. Bulga· 
ristanın zahire amban namı ,·erilen 
Do~rucanın gaybedilmeıi, harp dola· 
yısıle hayvanat ve mevaşinin ziyaa 
uğrama5ı, temayülün tütün, pancar 
pamuk veya çiçeği çekirdeği gibi 
sunai mahsulatın teksifine doıs-ru te· 

" veccüh etmesi ahalinin kuvvetli bir 
surette çoğalması zahire mahsulUntin 
eksilmesini mucip olmuştu. Harbi 
umumiden sonraki ilk beş senelik 
(1919-1923) devrede zahire mahsulü 
harbi umumiden evelkine nispetle 
pek ziyade hissedilecek bir surette 
tenakus etmiş. Mtıteakip (1921-1928) 
beş senelik derrede mesele değişmiş· 
ti. İlk devrede zahire ile ekilen saha 
vasatisi senevi 2098423 baktar ve 
rekolte 5864 milyon leva kıymetinde 
18694418 kental idi. İkinci devrede 
ise zahire ile ekilen saha vasatisi 
senevi 2339469 hektar \'e 12369 
milyon leva kıymetind~ 22886736 
kental rekolte idi. Son beş senelik 
zahirenin yüksek kıymeti fiatların 

tereffüUaden değil ve fakat yetiştiri· 
len zahirenin kalite itibarile iyi ol· 
masınrlan ileri gelmiştir. Harbi umu· 
miden evel (1908-1911) devresinde 
Bulgaristanın senevi rekoltesi 24381920 
kental zahire idi. 1910 ve 1911 se
nelerinde zahire istihsalatı 26881280 
kental ve 28736050 kental olmuştu. 
Meıkiir devrede (1908·1911) Bulga
ristanın senevi zahire ihracatı vasati 
6014470 kental iken 1919·1923 

devresinde ihracat 1329050 kentah 
tecavüz etmişti. 1924· 1928 deHc.:ıin
tle ise bu }ekunlar 1939357 kental 
zahireye çıkmıştır. İhracatın azalma_ı 
dahili istihlôkin fazlalaşmasından ileri 
gelmişti. Buğday ihracatı ise tenakus 
ctmİ§tir. Harbi umumiyi takip eden 
beş sene zarfında ise Bulgaristanm 
en fazla ihrac ettiği zahire buğday 
olmu~tur. ÇUnkü o zaman harpten 
müteessir bulunan bütün memleket· 
!er buğday satın almışlardır. İhracat· 
tan bahsedilirken memleketin para 
vaziyeti de nazarı itibara alınmalıdır. 
Harpten sonra Bulgar parası kı) me· 
tıni pek mühim bir surette ga)bet· 
mişti. Huna mukabil ise zahire fiat· 
ları yukıeldi. Her ne kadar zahire 
ve eş) a fiatları harbi umumiden evel 
olan kıymetlerinin dununda kalmıt 
iıe de bundan ancak parasının kıy· 
meti yüksek kalan memleketler isti· 
fade etmiştir. Mahaza para düşüklü· 
ğU meselesinden Bulgaristan ihracat 
noktai nazarından Yaziyeti müsait 
bulmuştur. Vahidi kıyasi 100 rakka· 
mile ifade edildiği taktirde buğday 
fiatı 1920 de 1674 rakkamına çık· 
mıştı. Fakat işbu vahidi kıyasiyi 
altın esasına irca ettittimiz zaman 
görllrtiz ki buğday fiatı 62 müş'ire· 
sindedir. Demek 1914 tarihinde 100 
olan fiat 1926 da 38 gaybederek 
62 ye inmiştir. Bahsetmekte olduğu· 
muz ikinci devre esdasında Bulgaris· 
tanın senevi ihracatı harbi umumi· 
den evelki vasatiyi bulmuştur. Bulga· 
ristanın istibsalitı kıymetleriyle bir· 
likte aşağıdaki cetvelde göster;Jrniştir: 

B d 
mezar bektan hatuıa tıtlbNI kıymet leva ihruat kıymet 1000 

eşer sene. evre .. h. raudom- kental biner le•a kental ıe,·a 

Buğday 
1919. 1923 
1924 -1928 

901054 
1060906 

9,11 8190726 3043262 530113 391227 
9,97 10672703 6796277 284460 216121 
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1924. 1928 95650 9,72 
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23 08 , ... ) 

Kardeşim gayıp ~ 
Sekiz sene e\ el Erzurumdan ge· lll Saat 21 buçukta 

Yalnız muallim· 
lede talebelere 

[") Sefer oı n 1 nına. Paaar, Çal'o 
nba güııl : • • nıı~ya u~raya 

("'] l::cferi upaa vap•rlar yaI.ı& 
Pertembe, Cum•, l'a:ı:ar cüıalerhıl ta· 
klbeden 1ııcc Haydarp•t•ra uir•Y•· 
t"•ktır. R••u•UlllD blrlaci cec ılnden 
Buramıo '"°"""ou ıı~•e kadar her 
.e~ Havdarp•t~n• otrayaoakbr . 

caktır. lirken Sivasta sekiz yaşlarında Bekir 

oğlu İbrahim namındaki kardaşımı 

.gaybettim. Halen nerede bulundnğu· 

nu bilenlerin insuiyet 11Smına adre

sime malumat vermelerini rica ederim. 

Ziraat bankasında telefon tefi Fahri· 

Reisim 
Karısı 

3 perde 

i") ef~ı ' ·• Çarıam· 

1111 
ba aüıılerö Jla, t'arı· J u&rar•· 

ye hanım vastasile Fatma 

11\lllll 
Cuma gUnleri matine saat 3 bu • 

çukta. Temsilden ıonra tramvay temin 
edilmiştir. 

cakt&r. 
("') Seferi yaJnıs Puar, Perrembe, 

Cuma 1w.ı.,.; Haydupapya utraya· 
caktar l'alnas Raıuaa&lllıa blriııcl si· 
•iiaden S.vraaua ..onuncu ıflatlae 

kadar tı"r • iin Haydarpa .. utnr• 1 
Nkhr ~~ ....... ,.,., 

Adalar tarifesi 
10 Haziran tar·ıbinden itibaren Cumadan mida gftnlere mahıu• adalar hattı 

21 25 
13 ıs 11 19 

Sefer No. 
Pend!kteıı kalkıt 
Kartaldan 
B. adadan 
Heybelldt!n 
Bur&azdan 
Kınalıdan 

,, 
" ,, 
" 
" 

1 

6,00 
6,10 
6,25 
6,40 

3 

7,10 
7,30 
7.45 

5 

7,00 
7,10 

7 
7,05 
7,20 
7,45 
8,00 
8,15 
8,30 

9 

8,00 

11 

9,00 
9,10 
9,25 
9,40 

10,00 
10,10 
10,25 
10,40 

11,30 
11,40 
11,55 
12,10 

Mudadan ,. 
Kadıköyüııdeıı ,. tı,25 12,SS 
Kaprive vant 7,25 8,30 8,05 9,15 8,55 10,25 

~S_e_fe_~_N~o·~~-=2:_~4::_~--=6----~8~~~1:..=..0~__::1~2=--~~1~4~~~1~6:--~-1_8 
K.öprllden kalkıt 7,44 8,25 9,10 10,15 12,00 13,35 15,00 17,00 18,00 
Kadı köyünden 10,35 12,20 13,SS 
Modadan " 

-

Kınalıdan " 9,05 9,50 11,05 12,50 
Burgaz.daa ,:' 9,20 t0,05 11,20 13,05 
Heybeliden ., 8,35 9,35 10,22 11,35 13,20 
B. adadan ,. 8,45 9

1
45 10,30 11 SO 13 30 

Kartaldan ' ' 
Pendikten : _ ~~;M 

14,')0 
14,45 
15,00 
15,16 
15,40 
lS,SS 

15,40 
15,SS 
16,10 
16,25 

-

17,45 
18,00 
18,15 
18,25 

18,45 
19,00 
19,15 
19,30 
19,55 
20,lCi 

23 
15,00 19,0§ 
15,15 19,20 

14,05 lS,45 17,00 18,35 19,SO 
14,15 :t6,00 17,10 18,4-S 20,0S 
14,30 16,15 17,25 19,00 20.20 
14,45 16,30 17 ,4..ı 19,15 20,3S 

16,SS i8,05 2- 2l,l0. 
15,20 21 !ln 
15,40 17,20 18,30 ~ ,~ 

20 22 2! 26 28 

'""ıs=.o~s:__ı=.9~,oo~--1..:.9:.,o.:.s--·-:2::0::,1-;s--21,4s 

19,00 

-(") 

19,45 
20,00 
20.ıs 29,00 

20,10 

zı,oo 
21,lS 
21,30 
21,40 

22,SO 
22,SO 

("] 

l'J Ba ltaretll Mferler ,..ıaız Puar atnlerlae malaeue olup 10 EylMa kat-d yapılaraktır. 
"}Bu lratt.ılı aefer SO Ey2adaal\ilarkPr aıriialeri yapılm11y11C!ak ,c Sc E lul· tarihndt1a itibaren Puar aGnleride .,. ..... ' 



refi 
Ali karar heyeti riyasetinden: 
İngiliz ubipleri ceıniyet ine 

dapil olma&ından dolayı heyeti 
mahsosaca kidematı devlette ade· 
mi istihdaır.:raa kara verilmiş olan 
"Yefa suitani!i u\umu diniye mu
allimi Mehmet Tevfik efendinin 
mezktlr cemiyete dahil bulundu· 
ğuna dair müsbet ve mukni bir 
delil olmad~ı gibi hak.kında bu 
cemiyete duhul §eraitini havi mu· 
amelcde eereyan etmediği ve hnş· 
kası tarafından isminin verilmış 
bulunması kanaati hasıl olduğu 
ve mumaileyhin vazifesi ve ilmi 
ile meşgul, vatanını sever, ~eciyeli 
haluk bir zat olduğu, amali milli· 
ye oleyhindP. hareketi ve siyasetle 
al&kadar bulunmadığı reemi ve 
gryri resmi icra kılınan tahkikatla 
tebeyyün etmi§ olmakla hakkın· 
daki kararın r.:ıfine müttefikan 

karar verilmietir. 
Ali karar heyeti riyasetinden: 
Umit vaporunu düveli itilafiye 

kontrol heyetine haber vererek 

vapordaki kuvayi milliyeye ait eş· 
yaıun ele g.cç.mesine sebep ve bu 
suretle k.uvayi mtlliye aleyhtarlığı 
eabit olmaüından dolayı heyeti 
maheusaca nisbeti askeriyesi kat 
edilmto olan Yüzbaşı Alımet Halit 
efendinin y_e~eni vasıtasıle pederine 
bir tüfek göndermek üzre Kızkule
ei önüude duran Ümit vrıporuna 
giderek tüfeği uzattığı sırada kon· 
trol istimpotunun gözükmesile co
cubun tüfeği alamayarak sandala 

~ v .. 
dü Uiğü ve akibindc :ı tınan ıstım· 

potu tarafından sandal tevkif edi· 
Jerek Halit efendinin mevkufen 
götürülüp merkoz .kumamdanlığına 
teslim ve bir hafta haps ile tecziye 
edildiği ve muvafıkı maslahat ol· 
mayın bu hadisenin muhbirlik 
telakki edıldiği ve halbuki geminin 
iki 11ün evel tevkif edileceği vapor 
kaptanının ifedesind~n anlı:ı§ıldığt 
ve mumaileyhin eyi seciyeJi bir 
zabit olduğu şahadet ile tezahür 
eyJediği cihetle böyle akıl ve man· 
tığa gayri muvaftk bir zan üzerine 
mu111aileyhin hukukunun payimal 
edilmesi muvafıkı kanun ve nisfat 
olmayacağına binaen hakkındald 
kararın ref'ine müttefikan karar 

verilınittir. 
AH karar hcyesi riyasetinden: 
Kavlen ve filen amali milliyeye 

muhalif olmasından dolayı heyeti 
malasusaca bidematı devktte ade· 
mi istihdamına knrar verilmiş o
lan Usmaniyenin Çardaklı kariye
sinden Kadir oğlu Musa çavuşun 
cidali milliye bilfiil iştirak ettiği 
ve çarda~ çekilen hokumeti mil· 
}iye tarafmdan Jandarma tayin e· 
dilerek kuvayi milliye emrinde 
bir müddet Jandarma karakol ku
mandanlığı yaptığı ve Frangızların 
hüyilk taarruzlarında kendisi işgal 
altında kaldı&ı ve işgal altında bu

lunduğu müddet zarfında. u?d es~n
olan Jandarmalık vazifes.nı de ıfa 
etmediği ve bağçe kazasına gitme
diği ve fransızlar tarafından hiç 
bir memuriyete tayin edilmediğ! 
ve amali milliye aleyhinde kavlen 

,.e filen muhnJif ahvali görülme· 
diği anlaeılmış olduğundan hak· 
kındaki kararın ref'ine müttefika· 
n karar verilmi~tir. 

Ali karar heyeti riyasetinden: 

Tarsusta fransızlar tarafından 
teşkil olunan sulh mahkemesi 
kitabetine tayiu olunmasından do
layı he} eti mahsusaca hidcınatı 
clevlette ademi istihdamına karar 
verilmiş olan çerkes zade Derv!ş 
Saffet efendi evvel emirde mezkur 
kitabeti kabul etmiş isede o sırada 
kuvayı milliyede çalışmakta olan 
büyük pederile tesisi mtinasebat 
ettigi fran ızlarca duyularak: me· 

muriyetin<len azledilmesi üzerine 
firar ve büyük pederıne iltihak 
ederek kurnyi milli)ede çalıştığı 
,.e btiyük baha:ıile fran ızlı:ırn eı:ıir 
olar.ı · ... l ı ' k ı, kart te r<u.ruı kal-

Snlı 1KDA1\i, Teşrinie\ vel 8, 1929 

dığı emval ye eşyalarının fransız.lar 
tarafından yağma edildiği ve zaferi 

milliden C'\ vel askere dahil olarak 
i tikJil 1 arbincde iştirak ('yıediği 
ve amali millıyeye muhaHf hiç bir 
hareketi görülmediği bittalıkık an
laşılma~ınn ve kuvayi milliyeye 
iltihak ve ietiklal harbinede iştirak 
eylemı~ olması cihetile kanunen 
rne uliyet tevcihi oaiz olmayerağına 
bin en hakkındaki kararın rerinc ı 
müttefikan karar verılmiştir. 

Taşral 
BULGARCA Ç1FL1Ct - Avun· 

dukzndelerin itlfis mec:ıclesi için tel· 
kikat yapmak tizre sindik Kenan bey 
ile alacaklıların ikı vekili Istanbul· 
dan İzmire gitmişlerdi. 

A \Undukzadelerin tahtı taııarru· 
fondaki Bul"urca çifliğinin 43,000 
dönUm nrnzisi ziraııt baukasına ıner· 
huudur. 

Alacaklı vekilleri; çiflilc arazitıinin 
bu miktardan fazla olduğunu ileri 
sürerek mesaha edilmesini ve fazla 
çıkacak miktarın müzayede ile ıatıl· 
masını talep etmektedirler. 

Bunun için arnzi mesaha edile· 
cektir. Ziraat bankası :hukuk müta· 
viri ile muhasebecisi de mesaha es· 
nB!ında hazır bulunacaklardır. 

* KREDl KOOPERATlFLERt
tzmirde Kredi Kooperatifleri en kısa 
bir zamanda ml\stahsilin para istik· 
razına mu,nfık bir şekle sokutacaktır. 

E,el! Kemalpaşa kazası dahilin· 
deki nahi;. e ve köylerden ba§1anacak· 
tır. İçtimada Kooperatiflerin faaliyeti 
için nasıl lıar,.ket edil cceği hakkında 
karıır verilecektir. 

Gı>çen hafta şehrimize gelmiş 
olan ziraat banka5l umum müdurll 
Şükıü beyden dun r.iraat bankası 
§ehrimiz şubesine bir emir gelmi~tir. 

Bunda kredi kooperatiflerinin her 
şeye tercihan açılması bildirilmiotir. 

• MATBUAT CEMİYETİ- Bur· 
seda bir matbuat cemiyeti teşkili ka
rarlaşmıştır . 

• İSKAN İŞLERİ - lzmir İskin 
igerini tetkik et•İf olan lskln umum 
mudurü Hacı Mehmet B. tetkikatı 

hakkıdda Şu malumo11 ecımiştir: 

L.mir İskan işleri eskisine naza • 
raa çok iyi vaziyettedir. 

Ml\lkiye mtifcttişleri İskin işl•rl· 
nm bitmesi için şayanı memnuniyet 
bir eekilde çalışmaktadırlar . 

Bu sene zarfında 1 kan işlerinin 
tamamile biteceğini Umit etmekteyim. 

Bilha&ea temlik iılcrinde stir'at 
temin edilecektir. Ankaraya gidince 
muamele bilen iki muktedir memur 
göndereceğim. 

Burada binlerce mübadili alaka • 
dar eden mühim mes'eleler vardır ki 
bu mes'eleler hakkıDda yapılacak 
i'ilcri şimdiden elıylcım:k değru ol • 
maz. Ankarııya gidince Dahiliye \ e · 
k6leti ile temas edecek \'e Jbımgelen 
emirleri burayıı eöndereceğim. 

Yeni rak İngiliz 
·komiseri 

Sırp matbuatı - ve V en.izel.oB 
Belgrat, 6 {~A] - M. Venizelo· 

sun buraya muv1tsaleti dolayisile ga -
z~teciler, mumailcyhi mücerr,.p ı•ski ı 
bır dost sıfatile hararetle selamlama· 
ktadırlar. HsrıCİ) C' nar.m kcndusine 
btr oğle ziyafeti Başvekil de akşama 

büyuk bir ziyafet verecektir. 

Davetnan1eler 
göııderiliyo~ 

J,ondra, 7 l A.A] - 1930 eenesı 
kAnunu sanisinde Loııdra toplanacak 
hnhrt J,oııf<>rım için yarın Fıanc:ıa, : 
apon}a ve İte.ly )8 re mi davetname 
g6nderilecektir. 

Feien1enk I abri ~efit 
llaııkası 

Merkezi 
Amsterdaın 

Ga1atada Karaköy hanı 
dairei mahsusa telefon Bey
eğlu 3711-5 Merkez posta
nesi ittisalinde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 hemevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kEısaları icarı 

•••Aeeeeeeeee eee•eeeoeoeee• 

i Döyçe Oryant Ban i 
: Tarihi te'sisi 1322 : • • 
: Merkezi idare Berlin : • • : Telefon Beyoğlu 24-7,248·934, : 

i 985 ve İstanbul 2842,2843 ! 
: B ııka muamelatı : • • : kasalar icarı : • • ••••••• • •••••••••••••••••• 

6mrSCJNNET~~ 
Al\tELİYESİ İÇİN 

Dr. M. TALİP B. 
S • 6 ,O• evvel haber verilmeai 
Sirkecide Nemli zade hanında 
QUınara 1 Telefon: latanbul 

1486 
, 

Türkıye İmar Bankasından:, 
Borsa rebperinin altı yüz elli 

dokuzuncu sahifesinee Bankamız 
hakkauda ita olunan malumat me
yanında Türkiye Ziraat Bankası
nm mnhabirleı imiz meyanında ol· 
duğu zikredilmektedir. Mezktlr 

~~ ; --~"*. . . 
9 

in 

Merl..rz Accntaı;ı; Gr.lata Koprüba· 
şını'.la Hey~u 2362 
Şube Acnntaıu: Mea'adet hanı altındı 

Iatanbul 2740 --
1000 Kilo lngiliz beziri 
1000 " Kaynıımış bezir 
1000 • Ham bezir 
750 ., İsveç nefti 

1000 .. Ala üstübeç 
1000 • Misina sarısı 

250 • Vernikli beyaz buy< 
50 .. Sigatif 

1000 .. Kaba üstübeç 
50 ,. Vernikli manderbot 
Şartnamelerinde yazıla ev· 

saf mucibince yukarıda cins ve 
miktarı yazılı on kalem boya 
malzemesinin kat'i ihaleleri 
15·10-929 tarihinde icra kılı· 
nacaktır. Vermek iıtiyenlerin 
o gün saat 16 da levazım mü
dürlliğüne müracaatları. 

MEU!M '~ 

Şehremaneti ilanları 
= N 

Ş ehremanetinden: Sokak laT· 
ha ve numaralarının şartna· 

meside ihzar ve taliplere tevzi 
edileceği muharrer bulunan 
sokak numaralarının adedile 
ima ettirilecek numaralarının 
nevive mıktarına ve birde ke
sirli numaralara dair üç adet 
cetvel ihzar edilmiş ve bunların 
ikmal ve ihzarı ancak onbeş 
güne müteva1<kıf bulunmuş ol
duğundan teşrinievvelin eki
zinci günü icrası mukarrer olan 
münakesanm teşrinievvelin yir· 
mi üçUncii gününe tehir edil
diği ilan olunur. 

S ahipıiz olarak tutulp testim 
edilmiş olan bir adet beygir 

sahibinin 5 gün zarfında dairP.· 
ye müracaat etmesi ve aksi 
takdirde inezkOr beygirin bi· 
müzayede satılacaA-ı ilin olunur. 

.• -_._.. g 1 

Loaelra, 7 lA.A) - M. Flancie 
Humphroy Jrak ali komiserliğine 
tayin edilmiştir. 

Banka ile muamelelerimiz olmakla G 
beraber muhabir mahiyetinde lıu- illette 
lunmadığı tevzihan beyan olunur ----

4 kişi tevkif edildi 
Blikreş, 7 [A.A] - Dahiliye nR· 

zırına yapılan suika t fn li itirafatta 
bulunmuştur. Curumde şerik olanlar· 
dsn 4 kişi tevkif edilmi tiı 

efendim. ı ııtanbul UÇÜnCÜ hukuk mahkemesinden: 
Müddeiye madam Snltanıı vt>k.ili avu· 

kat marlıto Şmil efendi tarafından Beyoğ
lunda Tozkoparanda papa tanisindi ha· 
nında 3 numarada mlikim mOvek.kilesi· 

... ~··~····~••& ... Q. 
Deniz hastanesi ı 

• 

Bir zi,yaret 
Paris, 7 [A.Al -:- M. Doumerg 

Jabalıle) in M. Poıncare yi ziyaret 
etmiştir. 

Diş tabibi 

i 
Kadıköy - Altıyolağzı 

•••••• .......... . .............................................. , ......................................................... . 
Halıç vapurları şirketinden: 
l\fahtdif eh'alta )!rmi bet par~ araıç •atıla<-aktır. ba sarnıtlar iyi bir hıldedrJ. 

Taliplerin A "•n ııosyıf11 ldurf! merkezine nıflruatlıırı. 

Enı iyi ıastlk.Ier 

nin kocaaı Bcnsiyon efendi aleyhinde •ç
tığı boşanma dıvaıı üzerine gönderilen 
ltirth•yı iptidaiyede ikametgibt meçhul 
bulundu~undan bila tebliğ iade kılınmı~ 
olunma~Uı ıki ay mliddetle il&n tebliğine 
ve tabkıkatın tayin edildigi 19 • k.linunu 
evvel • 1929 Per§embe aut 14. te müd· 
dealeyhin hanr buludmoaı . 

DOKTOR 

Ali Mazhar 
Cumadan maada hergün Fa

tihte Sırrı Enver eczanesi yanın· 
daki muayene hanesinde baata 
kabul eder. 

i~1L.~~m.~~~~i*-~ 

SPOR A 

En sağlam 

eşya oyun üzerinde 
müessirdir 

Bfitün d'ftnyada teslim edilen huhaldkatı 
yakından görmek ve tecr6be etmek is
terseniz , hötün Spor levazımatını 

Zeki Riz 
MiLLi SPOR ticarethanesinden 
teda:rik ediniz. Futbol~ Güreş, 
Beden terbiyesi, İzcilik, Eskrim 
Boks v. s ••• 

model, en sağlam mal ve en 
ucuz fiyat 

• 

ANTRASiT 
Sobalarında son tekemmül 

Belçikanın meşhur (NESTOR 
MARTIN) ~abrikası mamulatı 
son siıtem antrasit ve kok sobaları 
gelmiştir. n 

liu sobalar gayet iktisadi ve kat'i- ~ 
yen gaz çıkarmazlar ve 50 ili 300 3:: 
metro mikabın<luki hacmi mtırlar. z 

Antrasit gibi Yerli kok~ 
köm Ürü de ayni hararetle ~ 
yakarlar. 

Sağlamlığı ve mUkemmelen işle- 8 
mesi teminatlı ve yerine vaz'ı ve O 
Antrasit ve kok tedariki nniessese· 
mizce teabhüt olunur. 

Her tlirlll yedek aksamı da bulunur. 

İstanbul Hamidiye tur· Galatada Voyvoda cad· 

besinde 17 numaralı Jam· desinde Aşod ticarethane· 
Ankara Eıcmenli 

Behıç bey ticaret· 
hanesi. goçyan mUessesesiTel ist.72 si Tel Beyoğlu 1010 

,.,i!'mi.~~ ... 

j=.ı=. Ta r iy n osu 
m YEDiNCi TERTiP 
ıı: • i . 3 üncü keşide 11 Teşrini ev' edadır. 

r~-BCVCK IKRAMiVE: 
"!:i 1 40,000 LiRADIR 
i 
& AVRICA: 

20.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOliralık ikramiyeler ve 

1 O.Ooo liralık mükafat 

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

35,000 lira isabet eden "19901" numaralı bilet latanbul, Bergama, 
Sarıkamıf, lzmir, Zara, Samaunda 1atılmıttn·. 

18,000 lira iaabet eden "16614,, numaralı bilet latanbul, Bmcbn 
bmirde aatılmıtbr. 

15,000 lira isabet eden "802,, numaralı bilet latanbul, Ankara 
Merain, lzmfrde satılmıştır. 

12,000 lira isabet eden "37851,, numaralı bilet lstanbul, Edirae 
Korkutei, lzmir, Tavasta aablmıtbr. 

10,000 lira i.abet eden "5313311 uıaarah bilet lltanbul, Ankara 
Y.1 Tarua, lzmir, Mudurnuda aatılmtfhr. 

1~2-'~J.f~~~'Jt..!!Yl"~· ·~-~eori'il!liiilöH;fffi'ii~iiiiii~U\\itnim~~.ilift?it.~ • 

Istanhul ithala ğümrü- , 
·: e:ünden: 

lstanbul ithalat gümrüğü daires!n~ kurulacak sobaların vaziJdf 
ve tamiriyeai ilo eski boruların tecdıdı münakasa vemüzayede l:aınıDU 
mucibince bilmünakasa ihale kalınacaktır: Talip olanlann 20 Tetrinl 
evvel 929 Tarihine müıd!f pazar günü saat ikide mezkür ğumrllkteki 
komiıyona müracaatları ılin olunur. 

WiMPASSiNG 
l\lARI(ALI LASTİI\.LERDİR 

Müstcimel kamyon ve binek 
Otomobili Acenta ve depoziteri: 

MAX GRUMBERG 
nb ı Cedit Han 

~ . 
Tütün inhisarı unıum 

" .. '"' 
müdürlüğünden: 

satışı 

' S-10·929tarıhinde pazarlıkla satılacağı ilan edilen müstamel dört adet kamyon ile bir adet Fiat markala 
binek otomobiline talip zuhur etmemesine mebni tekrar 14-10-929 per.artesi günü saat 10,30 da pazarla!• 
;cra k11 ır r cnC-ın-lrm taliplerin yevm'. nw+urda Ç.?. .tada müb \'at kem is• onur.da bulunmaları. 
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·Askeri müna· 
kasa llanlari: 

r.. ....... ~ .................................................. ~"""······ ..... •·••••· 
Fındıklıda M. M. vekaleti satını:ılma ı 

komi8yonundan.: ... , ..... . 
8 ~ btaahD ~yvanat.• i!ı.tiracı elan Ar.pa. kapalı zarfla miinakuaya koıomu§lur. 
._ llcı . il · Blriıoe, tOfl'ln • 929 puartesı guaü ııaat 14 te Barda Mkesi satın al· 

O 
... ~.aıı.afi_ ~pılacakıu. Talı:l~rın Bordak.i .. .,,lr.Or komioyoaa muracataları. 

ilılitacı lflll 111ealeket harıcındea 300 lva 350 top l<ojumu 40 ila 50 ıunıl 
-.t ~ ..,..,..., alın~oaktır. Talipkrin 17 • hil'iaoi tefrin . 929 perıembe günü 
lr te Aııkuada Mi!ll Müdafaa Veklletı Harbiye dairooi Rei•liğine ınuracaatları. 
.1\.. &pah 2Alfla ihale ediltceli ii!n olunan Mardinde'ki kıtaatın hayvıı.natı iht:yacı ola'1 
le ı:::~ nrikn fıatlar pahalı gorüldüğüoden 12-hirincıteşrin-929cınllarte-i. günü santlS 
dlldek~ıade aakeri satın alma komiıyonux<la wünakaeaaı yapılacaktır. 'Ialıplcrin Mar· 

1 111•zkllr komisyona müracaatları . 

}( ::~ za~ .hale ed!leceıi i!iin olun•n Urferlaki kıı.atın ihti;aeı olan arpa ve 
ldtüldüA·çta'kı k•tıattn .~tıyırı olan ekme~e ihale giintinde ve71l"'D fıaılar pah~lı 
Y•ııa d ilnd•n 16 • te~rını evvel . 92<1 çarşamba günü Urfa •5'•rı '8tın alma komıe· 
lT :.~ tekr~r i~&leaı ya l~~ktır. Taliplerin Urfadaki mezk.U~ ko~iıyona ~urıca.atl~rı. 
l\,., 1'ı nıonıdekı kıtaaıın ıhııy•oı olup 20 . 10 . 929 tarığinde ı!ıale edılccçğı ılün 
A:ır e~ nan düz l rına un He 21 • 10 • 929 tarihinde ihale 0J11uarağl il8n olunan sı· 
•aa.t 

1
5 aade yağı \ie ~r~a görülen lüzum üzf'rine ihaleleri 21 • 10 - 929 pazar günü 

lr aıt te Y~pılit.cağı ılsu olunur. • 
~ arnonıdckı kıraatın iJıriyacı olan d~ kırma un, ıığır eti, arpa ve sade yağı ka-
lSt pkalı zarfla müoaltasaya 1<00..,ştur. ihaleleri 27 biriaci te§rin 929 pazar günü saat 

e a~tım 'd · · d koıa· ~ onı ekı •~keri salın alma komııyoaun a yaptlıcakhr. ıartname sureileri 

lI 
:?'~a.umuz.da. me,·~l.l~tur- 1·aliplerin kastamoni~ek.i. l:on1İ~)"ona müracaatları. 
SO neler ılıtıyacı ı~.n 14 . 10 • 929 pazarto•ı günü "8at 15 tc 300 8,. kovası 

lem et makinrşi 200 pıçak 50 satır çamaşır ütü"'il ve e~lireden mürekkep 16 ka· 
frıUz.dtnılıeme pa1arhkla alınıcıkhr. Taliplerin tartoame ve numunelerini komisyonu· 
Y••u 1 gör.ıı•leri ve ihale wıtında tartnaııı•de yazılı olduAu ıibi t•ıniaatlarıle l<omis-

s . lllUta muracaatları. 
1'•ıttt· k rtlo ı ıtaatın ıhtiyoeı olup kapalı zarfla ilıale gününde talipler tuafından ve· 

lı."'I n fiaılar p•halı görulen Ekmek pazukkla alınucaktır. T.ıtpleria Sivost:ıki ... 
y illtln alma komisyonu•• muracaatları. 

~~ .. .,..lafından kırk bin adet kitim kapalı zrrfla milnıkıısaya konmuştur. iba· 
'l'alip; .. '. 31 Tejrini evvel 929 t>rilıine miioadit perıorabe ;,'Öeü aaat onı!ört buçuktadu· 
Cekjtl'il!rin P~lname ve nümunesiai gl!rlllek üıre her (Iİİll ve ailnak•saya ijtiralr. eıie· 
ncı. ~ 0 gun ve saatıodao ene! teklif ve teminat moktupl&riam makbuz mukabjli· 
~"'kara merkez aahn alma komisyonu riyuetıne VMMP.leri. 
ı ~ 4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,.,,,,,,,,,,,, 

~li ~~~t:~! .. ~s.~~~!.~ ~~~~~.~~~~ .~~:!1!~!.~~~~~~~ • • • i 
l\.. ze ıac..le ona melı.tebı bınası dalıilınde ıartoalftesinde 111Uhatter 51 kalem mal· 

... ııorfıle ~e ~ t . lıil . . . . trıptı ... . ..-r nameeı veç e te.sısah alektrikıyeaın yapılarak tellir CN•yaaına 
hiye l\(•kt;b~ü=.U...ya ko~mu!.tur. '?al~i 9-10.929 çaqan~a giiaü aut 14,30 do Har· 
tııı IUtaaınel :~•kbaae~erı önu11dekı müııakua ~lull~de iora kılıııaoaktır. Taliple
htıır bulu ıçm k.omııyona muracaatları ve ıştırak. ıçın de münakau mahallinde 

nulmııaı ilan olunur . 
.A skrt ıaektcpl · · 7500 · · . , Pazarlı er ıçın kılo Zeytın daueeı pazarlık suretile satın afıftacaktı· 
leri ~nüod~. 9 · 10 : 929 Çar~amba günü saat 15 de Harbiye Mektebi yemekhane 
y

0
.. kı Mahalli mahsu•unda icra kılıaacaktır. Taliplerin prtna•eei i.,;n koınis· 

ıııuracaaıla . t' k . . d •. 

fı 
rı ve 1f ıra ıçMı e paı.arhk mahallinde haıır buluuu]ması i1ln ohuıur. 

~· .· ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .•••••••••••• ·······••'J:\\\ 

~ ~~ .. ~?~?.~~~. ~·tı~al~a •• ~o~i~~nu~da~ J 
1( Jilet ilııiyacı WQ 43330 ı.ııo "'-L• 9 T . ... ,..,,,... P...ı.lı: !IUHtiie Milba'9& edilecektir. llwılc•i 
'f..ı.... ••. eşrı.I ene! 929 tarihine ıa\llııdlf çuşanba güaü saat l4 te icra edilecektir. 

-·'!" nn tartna . . k . leıııinatıarı\ 9: .. 111 oaMıyonumlll'.da görmeleri ve şartnamede yazılı olan şekildeki 

~ 
e koııı .. yonuıııında lıaııc buluaınaları ilh olunur ' . .:ıııaada htıl•nan kıtaat i\otiyacı İQİD 190000 dalı.tk. ve 13000 kilo k&ru fuulya 

l'\p.ı. __ ~•ıtaM ıuretile mubayaa edilecektir. İlıaleıi 16 • Teşrini evvel . 929 tarihinde 
tı -tır. T.ı;,..ıeri• ..... · · · " · · Q alıııa k .-... ..,..nameoını gorınh ve ıınr•I< etmek üzre Karamandal<i sa· 

Ç orJıı.ı.~mıayon~na. mur~c~tları iliin oluaur . 
. 7 • lO • ~I ıhayoeı. 'ti'.' 3,0000 ve 27000. l<ilo Nohut münakaaaya koıı!lluştnr. 

ııı,"'1i ıı&r 29 pazarıe11 gunu aaat 15 te ıcra kılınacaktır. Talipl•in tartsa· 
'11"1 ıı. m•k •• ııtiral< etmek üzere Çorludaki aatın alına komi•yon.una muraca-

._ oluııur. 

\;' uıdıllıda Ktin K lallftıır . olordu binasının Çatı ta•İti Kapalı ıarf uıulile ınüukasaya kon· 
ltıriaı """1. I~e~ı 10 toşriııi ene! 929 Pertenbe giiııü saat 14 te yapılacaktır Talip· 
,;:ı-.llıda "'::.m ııöraelıri ve prtııamede yazılı olan "'kildeki teaıinatlarile komiı. 
.I' okaıte ta biilıuım•lan illlıı olunur • 
\'u de "-tla~ talıuru~da mezunlar. için yeııi dene 1 · ikinci teşrin . 1?29 tarihin· 
t• ~ ~k""'1ktır. Lı.. ve •uadılı mektep . m-.unlarıle !Jarülfıınun ve muadili 

1ınıı..,. IOQ~ mev.wıların.tan bu deneye ı;ııral.;e. arzu •denlerın nihayet birincı lr UQur, loadar ıtılep1181De ile mcıkllr Tabur Kumandanlığını müracaatları ili.n 

Q.. 'Palı ıart 
i fiatııı gali usullle "'.6nakasaya konulan 60668 kilo Bulgura yevmi ılıalede verilen 
hol•ıi. 10 T !1r~~=ındea dolayı P•~:ıır.la ınubayaaeı tak~rrür etmiştir. Pa1 .. rlı~ın 
~~illi gö et?_~ • . '129 perıenbe gunu saat onda ıcra edıler-.ktir. Taliplerin jllrt· 
.. ...,.. ...,_ TIO ifti.rak etınel< üne ı d l . "YO•ıımus.ıa ...., bul . ııar name e yazı ı olan ıekildel<i tc~.natlarile 
~ r ""maluı ilin olunur. ' ,,,,,,,,,, ,, 

Dtsrdftnctt kol d' ' ' ' ' ' "" " • " " • • •'" • ' ' " 

l. 
:- ............ ~~ .. ~ ~~~ınalma komisyonuı.ı.dan: ı 

liteb'd - ······~·~ ..................... ı ır e bulunan efradın ıhtiyacı için (94 815 '"! •" "• • • • • 1 Jilnıı - • J ~ı o unun 16 . 10 !P9 b 
•tfe k; •aat (lt)le ı.apa•ı zarf u•ulile ihalesi a ıl . '. ~ Ç•'1&tn a 

2 
Palı zarllanle •e ~namesini görmek ilzr! l ~.odan. ıahplerm v evm ilıa· 

tlc · - Hava kıtaatımn ıhtiyacı için (1700) k ·ı er @ n ll<.ımi~yona gelmeleri. · •ı ıur ti . • d - · . ı o ••bunun 19 . ıo '1'?9 • bti ib.aJ. e e ıhaleıı yap1lacag1n an t.ahplerın ~l'lrtnauıı"'ıini ör:n ı,. .• - ~ • .. cumartesı 
ede teminat paralarile komıeıyona gelmcci. g · c~ u .. ıe her gtıU ve )'t.V· 

J;: lkif<ıhirdeki kıtaatın ihtiyacı içi~ (500} .kilo beyaz peynir ile (9GOO) k'I 
ıtıu an 12-10·929 cumarte•i günü ılıalelerı yapılmak üır• ( 20) .. ı<lo kuru So-

naı.lS& 
1 1 

gun mu rl •tle aleni 
'Yevl:Q.i . Y• konulmuştur . Talip o an arın p.rtnaınf'lerinl gdnnek. ü..:'.re her .. 
h ıhalede teminatı muvak.katelerile k.omisyona gelnır-leri. gun Ye 

.... •zetlıkla alınacağı ilin olunan bava kıtaatının (14500) kilQ nuhudile (14000 . 
ıı.,.•oğana talip ;ıl<madı~ından 21·10.929 pazartesi gıinü eaat (H) ıe ihalele . )lkılo 
l~ J•n'd rı '"Pı uıak "lli•t1e 1 •n (20) gün müddetle aleni mbnakuaya konulduğundan taliple · · 

temınatı m.u.,ıak.ka!elerileı k.omiıyoııa gelme1erı. rıo yevmj 

ı:: "ı)~~ · ~~t;~~~" ko;~·y~·~~;;d~'u ··-
"' e:.nn. .... .. .. • .. .. • • • .. .. .. .. • .. • .. .. .. • .. • .. .. • .. • J 
4 U\JU lr.ılo .~~un pazarlıkla ihalesi (91 iogrıni en•I 929 tarihine ıniısııdif Çar,an-

\' ha gunu uat l •.• . 
talııııa uluırıda yuı~ 7500 lulo aabun tcablıüdiınü iia edemeyen ıuüt•ahbit nam ve he
oı.,tıl lllubayaa edıleceğınden şartnaırıeıini görmek istevenlerin her gün itüına talip 

an11 da bizaoında gılıte ·ıe .. · )o\U'.tiı rı n gun ve Matta Kaaıınpatad• deniz utın alma k.omia • 
-...._,; a ınUracaadın . 1 

llahri nıuamelat Türk 
Tasfiye memurluğundan: 

·-· 
Anonim Şirketi 

Taıfiye !At • . h ile • muame ının vazıyetı azırasına dair malümat verilroek 
.. netıceye gö e d t k · · h kk Uzre 1 . r mevc.u u~ ~ sı_mı 8 ında karar ittihaz olunmak 
saat 1 ~ıssed~ı·anı~ 10 • fe~rınısaoı • 929 tarihine müsadif Pazar günü 
bulu t

1
e Sı!~ecıde Liman hanıoın 4 üncü katmda 45 numarada hazır 

nma arı ılan olunur. 
R
2 

uz name: 1 - 1 sfiye memurları rapor.ı un kıraatıı 
- Tasfiye bilan ·csu. 

.":ılı JJ...UAl\L t l ı"'•ıi ı \\..J <l ı .ı ı 
-= ..=..=: ..:=-::::=----- --- =--

Tanı ıner. te,,viye edilmiş sermaye 40& L'l.ilyon 

İhtiyat akçc'·i 800 mih·on 
• 

31 Temmuz 1929 Tari~ 
hindeki Pilançodur. 

Veznede ve bankalarda mevcut rukut 
Cüzdan ve müdafııai milliye senetleri 
Teminatlı avanslar 
Hes11batı cariye 
Eılıam ve tahvilatı mevcude (Esham, bonolar, 
Rantlar ve tııhv' latlar) 
Muhtelif hesabat 
Esmlak 
Hissedaran 

Fr. 

Fr. 918,520,044,37 
7,438, 709.658,76 

832,762,457,44 
3, 141,826,401,80 

4,624,308, 7 5 
298,854,421,39 
35,000,000,-

102,914,000,-
ı3,373,21 l ,292,Sl 

at 
Vadeıiı mevduat ve senedat 
Heaabaiı cariye 
Badettahsil vacibUttediye heaabat 
Poliçalar 
Vadeli senedat 
Muhtelif heııabat 
1928 Hneaine ait lli11ei temettü (bakıyeleri) 
Senei sabıkanın kir ve zarar hesabı baktyesi 
Mulltelif ihtiyat akçeleri 
Temamen tediye edilmiş sermaye 

Fr. 

Fr. 
Meıliıi idare reisi Mtıdürü 

Baron Brenkar R. Mason 

5.052,300,836, 11 
5,573,330,414,79 

210,507,206,29 
370,889,824,18 
486,256,889 ,99 
439,922, 733,95 

27 ,683,333,33 
4,320,053,87 

800,000,000,-
408,000,000,-

13,373,211,292,51 
umu111iler 

E.Fskarra 

Istaabulda merkez şubesi: Galatada Karaköyde 

Büroları: Sultan hamamı meydanında 
Beyağlunda istiklal caddesinde No. 339 

f
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Müessesei tıcariyesı 
KAYMAKLI LOKUM 

KESTANE ŞEKERİ 
Fevkalade NUGA 

Çok leziz FONDAN 
Emsalsiz ÇİKOLATA 
B . 

Jandarma imalathanesi müdüriyetinden: 
2930 adel: ekmek torbası kapalı zarf münakasa usulile sahn alı· 

nacaktır. Münakasa 19-10-929 cumartesi günü saat 14 te lstanbulda 
gedik paşada Jandarma imalathanesinde yapılacaktır • Şartname 
imalathaneden verilir. Teklifnamenin tarzı imlası ıartuamede mün • 

deriçtir. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Üsküdarda ic.diyede sıvacı Murat aokaiında 1· 7 No. hanenin 

nısıf hisse si 
2 -Üıküdarda icadiyede hamam sokağında 31 No. haııenin üç· 

de bir hiss .si 
3- Üsktdaıc'a Selami Ali efendi mahallesinde reçber matyos so-

kağında 27 ,29,31 No. hane ve ahır ve odaların üçde bir hissesi 
4-Tabta kalede rüstem paşa mahalı ... ı~de mahkeme sokağın· 

da 22 No dükkiinın rı.bu hissesi 
6- Tahta kalede rü~tem pata mahallesinde nalburlarda 328 No 

dükka'I rubu hissesi 
7- Tahta ka'.ede demir taş mahallesinde 10 No dükkan rubu his 

se:ıi 
8- GıılF.tada nrap camii mahalleıinde perşembe pazarı caddıin· 

de 22-14 No kiıçük taş banın nısıf hiasesi 
Müddet: 16 Teşrinievvel 929 Çarşamba günü saat oD dörtbuçğa 

kadar. 
Yir~ıi gün müdd .. tle ilan edilen balada muharrer emlakin pazar· 

lıkla kır .. ya verilnıesıne encümen idarece karar verilmittir. Talipler 
şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait tale-plerini dermi· 
yan eylemek için İstanbul evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar müdür· 
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evıı.ıf ve müştemilatı hakkında malümat almak iıteyenler müza
yede oıfasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

Pa rlıkla tamirat 
Pendlkte Baktcriyolojihanei baytai müdiriyetinden: 
Miiessesemiıdeki Kabaylık pazarlıkla yaptırılac.ııktır. Taliple.;n 

proje ve ke~ilrıamcsini görmek üze !, her gün pazarlığıı iştirak için oe 
9-10·929 ça:~arr.ba gönü saat on öç buçukta ıefterdarlık binaımdıı 
müessesdtı z:r.ıiye mübavaat komis;-onuna gelmderi 

' • KELEPi 
V anı köyünde kargir iki apartman dairesile bi~ kl;çük haneyi 

ve ayrıca altında büyük odaları ha\ i fabrika ve dep'> itti· 
hazına elverişli bir mahalli ve aııa muttasıl bir antrepo 
ve eşcarı müsmircyi lıavi biiyük bir ba~çe ile dai 

mahalini ve alafıranga hamam, kargir su depolan 
ve su tesisatı ve aynca üç dört maıora mailezizi 
kayıkane, telefoll ve mükemmel aağlam 
rıhtımı bulunan yüz bin lira kiymetinde bü· 
yük bir sabilhane 15000 lirllya satılıktır. 

Kagir satıl k Ardiye 
Bah"çekapısında piyasa yerinde gayet 

metin ve miikemmel bir ardiye 
gayet ucuz satılıktır. 

Satılık mükemmel otonıobil 
ve deniz ınotörü 

7 

B U •ı k k . Hem açık ve hem kap~lı. ga· mar a . yet lüks bir otomobıl ıle 
35 beygir kuvvetinde gayet lüks ve kiymettar bir tenezzüh 

motörü gayet ehven satl!ıktır. 

HASAN ecza deposuna müracaat. 

ikinci kolordu satinal· 
ma komisyonundan 

ikinci kolordunun Balikesir garnizonu dahilindeki kıtaat ve mD· 
essesatın 929 ve 930 seneleri ihtiycı için 2,020,000 kilo odunu ıııil· 
teahhidi Niyazi efendi teahhüdünti ifa edem~mesi heaabile bu bap• 
taki şartamede yazılı evsaf ve cinsden olmak ve muka"elenamenia 
mevadı mahsusaları ahkamına tevfikan zarar ve ziyan müteahhidi ıabı· 
ka ait olmak üzere yeniden aleni münakasaya konulmuştur .Mtınakua 
neticesine karar müteahhit ·Niyazi efendi nam ve lteıabına mübara· 
atta bulunulacaktır. Münakasa neticeıinde tııkarrilr edecek fiat had· 
di liyık görüldüğü takdirde ihalesi icra kılınacağından iştirak ede· 
cekleriıı teminatı muvakkataları olan (1515) lira ile 16-10.929 çar· 
şaı ''a günü saat 15 te Balıkesirde satınalma komisyonuna mura· 
catları. 

Pazarlıkla arpa münakasası 
Halkalı ziraat mektebi rektörlüğünılen: 
Pazarlıkla [8000] kilo arpa alınacaktır. Satmak isteyenlerin prbıa

meılni görmek iizere her gün,pazarlığa iştirak için de 9-10.929 çar• 
ıamba günü saat 15 buçukta Defterdarlık binasında müesıesatı ziralyt 
mübayaat komisyonuna gelmeleri . 

Pazarlıkla gübre satışı 
Pendik bnkteriyolojihanei baytar! müdiriyetiııdeıı: 
Müessesemizde müterakim tahminen seksen araba gilbre puarlılcla 

satılacaktır. Taliplerin şeraitini görmek üzere her giln, pazarlığa itti· 
rak için de 10-10-929 perşembe günü saat OD üç buçukta Pendikte 
müessesemize ııelmeleri ' 

Vilayet daimi encüıneninden: 
lstanbul Balık pazarında Zindan kapu canbaziye caddeıinde 43 

numaaalt sabuncu mağazası üç seae müddetle icara verilmek üzere 
27 teşrinievvel 929 pazar günü saat onbire kadar müı:ayede7e konul
muştur. Taliplerin Encümeai Vilayet• müracaatları. 

Vilayet daimi encümeniden: 
Bedeli ke~fi yedi yüz seksen yedi lira ıeksen kur~taa ibaret Be 

yeKl.: ıaltmcı mektep binasının tamiratı 27 teırinienel 929 puar 
ııünü saat onbire kadar münakasaya konuldu. Tallpleriıa EaW.lllli 

Vilayete müraeaatları. 
Vilayet daimi cnciimeııinde: 
Kapalı çarşıda Hacı Hasan sokak No. 14 düldcAn 
Tahta kalede Kodı hanı ittiıalinde No. 85 düklcia 
lstaııbul Balkapanı caddeıiııde 17 No. dükkan 
kağıtane köyünde daye hatun mektebi binası 
Vilayet daimi encümenindeh: 

Balada muharrer emlilu hu•uıiye icara verilmek lb:er• 27 ,..ı.ı 
evvel 929 pazar günü saat on bire kadar münakuaya k.;;ı;dıııı.•ttıı.r. 
taliplerin encümeni vilayete müracaatları. 

Vilayet daimi eneilmeninkn: 
arnavut köyünde 21·35 No dükkan: 

• • 11.13 • " 
KUçük mustafa paşada hazine vekili fımıil ağa mektebi 
Vilayet daimi encümeninden: 
Balada muharrer emleki husL,iyenin icar müzayede miiclıteti 

13. te~riai evvel. pazar günü saat on bir• kadar taıodit ıdilm.ittir. 
Tnltplcr;n c'lci! ,; vıliiyete muracaatları. 
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Sağlamlık, ku"7 ' retli nıotör, 'le az i~l~ tııı~ ıııcsarifi ..... 

Bir kaınyonda buııclan iyi evsaf f)lllalJilir ı11isiııiz ? 

00( kamyoı1ları ıneınleketinıizin her tarafında en arı
zalı yollara tahaınmiil etı11e._( ve eıı dil( yol(uşları azaıni) (ik
Ie kolaylıkla tırınanmakla şöhret l\:azannııştır. 

Yedek parça teşl(ilatııııızıı ın iil-:e111111el i y7 eti 
tal(dir lıisleri uyaııdıracaktır. 

..,izde de 

Kamyoıı alnıaclan ev'lel 

Tlırki~e için 
Kemal Halil, 
İdarehane ve satı~ yeri: 
Beyoğlu İstikla l cad<le:0i ~ 'o 168 
Telefon Beyoğlu 74·2-743 Telgraf: Takto 

~ ları tetk:ik ~ cli11iz. 

umumi ·vekili : 

Rifat ve şürekası 
Garaj ve taınir y<'rİ : 
Ayaspa:;a Ja:ıdarn.a kan•kolu 
Telefon lleyoğlu 1755 

karsısında • 

Dünya._, ıı en 
Müke1nn1le Yazı 

makinesi -~if.iİ~.d 
Hususile FRANSIZ hükumetinin dahi takdir ve tercih ettiği maldnt 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur v •. ı.ı..ı_ı~· • dabı ,..e .. ılır 

Türkiye Umumi acentesi: 
IJ.j'· Şünorkyan: lstanilll Sadıkiye Han 30 - 33 Tel. lst. No225--

ff+O++ffffteo+o++ +OtıOııC-MıOıffto.ıOııOı~ 

ı 
Satılık Fanile Makinası 

lngiliz fabrikası mamulatından az müstamel bir fanile maki
nesi satılıktır. Talip olanların atidideki adrese nıüracaat etmeleri. 

ıOııOııOııOıff Taksiın Zanbak sokak 3 No. Hane ıOtıOııOtıOt-Dı 

-------···--·---·----------------
Ustabaşı aranıyot 

Ereğli civarında bulunan bir madende makineleri itletmeğe, ınıı· 
kine kazanlarını tamire, bunlarla müteharrik makineleri, vinçleri , tu• 
lumbaları, tazyiki hava komperesörlerini, vantilatörleri, benzin Ioko
matiflerininin tanzim ve tamir etmeğe ve aynı zamanda madende mevcut 
küçük bir elektrik santralını işletmek ve dinamosunu tamir ve tanzi• 
minde vazife görmek, meccani ev ve yüz lira maaşlı ustabaşılığa talip 
olanlar vesaiklerını Zonguldak :\laden kömür mıntıkası umum müdür• 
lüğüne göndermeleri. 

Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 
Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün müracaat olunabilir. 

-Ot Şehzade başında polis merkezi arkasında 

"'#"ıOı<O+•: ·""" Telefon Ist. 2534 ıOı~ıOt+O+ıOt++o' 

~~g8888888> Leyli • Nehari .S88888888'i 

ı~ TURAN ORTA MEl(TEBİ 
lXI talebe kaydına devam olunmaktadır. 

~?.?8~® Ako ~ray Haseki caddesinde Tel. !st. 3886 

m· .. . . - .1'.tt- - - - . 

~ ALFA~ LAV AL 
1 ,1 

l 
:ı Kavmak makineleri 
' w 

·1 Halkalı Ziraat mektebi alisinin MÜKEMMEL 1 

. tabirini havi rapor" n ı haizdir. 

,; Yedek parçaları daima mevcuttur. 
:' Tıı rkiye mümessilli ğ i: Istanbul Galata, Mahmndiye 
1 ra·ldesi 1\o 61 Telefon: B"yoi/:lu 4238 
~ . 

l stanbul dördüncü İcra memurluğundan: 
Usulcu oğlu efendinin Aşil Korpi efendiden borç aldığı nıeball· 

rre muka' " ikinci derece teminat irae edilen Beşiktaşta Cihannuın• 
" mahallesinde Yalı sokhğında cedit 8-1,17, 19,21 numaralarla mürak· 

Ankara : 

Taşra. aca:n:talikleri: 
Zabıtçı zade ve ~er iki 
Mahmut Cel~lettiıı bev 
Hacı dede zade Hulusi bey 
~f uhaddis zade Alim hey 
~Iuharrenı Hilmi hev 

Diyarlıekir : Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve 

kam depo ve yazıhane ve bir kıt' a arsa otuz gün müddetle ihalei ev 
veliye müzayedesine vazolunmnştur. Hududu şarken lehi derya gar• 
ben Davit Hayon ve kilarcı Tevfik beyin haremi hanım haneleri v• 
Aziz Nuri bey arsası, şimaled Liğor Ananyadis ve saire arsaları kir• 
men Yalı sokağı, cenuben kısmen tariki has ve kısmen Hüseyin ve I-1• 
!il efendirlerin haneleri ve Hacı Ahmet zevcesi fabrika arsasından iba• 
ret olup Yalı sokağından ahşap zemini tahta döşeli üzeri keremitlf 
örtülü ahŞJp bir yazıhane mevcut olup bir aralık arsadan demir kap~ 
ile içeri girildikte zemin katında iulanı kargir zemini ahşap bir depO 
mahali ile deniz cihetinde zemini tahta döşeli ve üzeri ahşap çatı "ı~ 
camekan aydınlığı bir kattır ve etraf dıvarları kargir depo mabıı 1 

mevcut olup kargir kısmın bir arsaraya bir cenup cihetine ve bir ka~1 

kısmın yalnız deniz cihetine demir kapuları vardır deniz cihetinde bıf 
rıktım ve ahşap bir iskele mevcuttur. 

Karğir kısımdan müfre7. bir aralık maa k~~eş~e demir parma1': 
iıklı mözaik merdivenle hirinci kata çıkılır, bırıncı kat zemın katıfl 

ılıJi daki karüir kısmın aynidir, Merdiven başında altı alaturka hela "~ 
. j bir musluk mevcut olup, ikinci kata çıkıldıkta merdiven başında b•1 

İzmir : 
Konya : 
Kayseri : 
Adana : 
Gaziayintap: 
Trabzon : 

Güzel bey zade IIas~n hey 
Hacı Abbas ve mahdumları 

Erzak müıiakasası 
Küçük yüksek baytar mektebi 

rektörlüğünden: 
Mektebimizin sekiz aylık ekmek, et, sade yağ ve erzakı mütenev 

viası ile sebze, meynı ve sairesi ve mekfıliitı hayvaniyesi mevkii 
münakasaya vazedilmişt;r, 

Tailip olanlar şerait ve evsafını anlamak üzere her gün ve yevmi 
ihale olan 9 teşrini evvel 929 tarihinde defterda~lıkta mücssesatı 
!Liccariye ve zürraiye mübay:ıa komisyonuna müracaatları. 

Edip beyler 
Bursa : Nasuhi Esat bev 
San1suıı Esat efendi zade' Seyit Bilal B. 
Gireson İsınail zade Vahit ve şürekası 
lsparta : İntibah şirketi 
J\;lalatya : Badılı zade Tahir bey 

! Pazarlıkla hayvan yemi 
münakasası 

Pendikte serem darülistihzarı nıüdiriyetinden: 
Muvafık talibi çıkmaması hasehile 2-10-929 da ihle edilemeyen 

nıüessesemizi.ı 120000 kilo arpasila 140000 irile samanı 9-10·929 çar
şamba günii saat onbeşbte pazarlıkla ihale olunacaktır. Taliplerin şart
namelerini görmek i.izere her giin, payarlığa iştirak için de yevmi mez
kürda De!te:clarlık binasında müesscsatı ziraiye mübavaat komisyo
nunA ~ein,~f .. ,. ... : 

sahanlık üzerinde zemini çini döşeli bir oda ve keza birinci kat\11 

1 ayni ve zemini tahta döşeli kebir bir dep~ ve yine mozaik mcrdiveıı 0 

üçüncü kata çıkıldıkta ikinci katın aynıdır. . . 
Dördüncü kata çıkıldıkta üçüncü katın ayni olup depo dabılıll 

de ve aydınlık mahali kısmında ~ç alaturk~ a ~desthane ve bina11~ 
üstü ahşak çatı ile mesturdur. Sına tam kargır ve pencerelere J.;ı ·r 
men istor kısmen demir kanat_Iarla mesturdur. Bina tam kargir~•. 
elektrik ve terkos uardır. Amerıkan Alstor. tütün tirketinin tahtı 1 ~ 
ticarındadır, Mesahası umun~ arazi methal kısmındaki arsa ve deıı:ı~ 
cihetindeki rıhtım kısmı dahıl olduğu halde dokuzyüz elli metro.rıı jr 
rııbbai olup bundan beş yüz iki metr0 murabbıu dört katlı karg' 
depo yüz doksan bir .mı:trn murabba: deniz. cihetindeki bir ka~~;; 
ibaret depo kısmı, sekı:.: buçuk metro mureoba; methal kısının 

il . . ıı· uttıırı 
ahşap yazıhane e. : ~ıtı metro murıt.bb~ı ayd:nlık maha ı mevc 
kıymeti muhaaımınesı tamamı yüı: bııı lıradır. . Ji· 

Talip oianlerııı ilk birinci derece teminat bedeli olan otuz bın ıı 
rayı tecavüz eylemek şartile kıymeti muhanıminesinirı yüzde ~~9 
ııishetir.~c .~? akçnsını . ve 928 - 9543 do~ya num~ra~ilc 11 • 11 hiht' 
pazarksı gımu saat ondcirllen on beşhvçuğa lcaılsı bızzat ve ya ·ıe
kii le muracaatları ve fazla malumat isteycnlarin t!osyasındarı ver• 
hi!ecc~ı dan tılunur. ./ 

Mes'ui Müdür Esat Mahrı.ut 
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