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IBu sene Mecuns bugün açılıyor 

Okumıyan Gazi hazretlerinin irat buyuracakları 
kalmıyacak nutuk ayrı bir hususiyeti haizdir 
Millet mektepleri 
hu akşam açılıyor 

Millet mektepleri bu akta• 
(b:eri büyük 111eraalmle açılacaktır. 
Mekter r için fimdilik tekrlmizde 
~00 derslınne ihzar oluamuftur • 
İflhare bunlar k&fl 1relmezae, ye

niden dershane açılacaktır. 
Millet raektepleriain hu aktam 

•çılacağı halka davullarla ilin 
01ııaacaktır. 
d Geçen ıtıne MUlet •ekteplcriae 

e-Yam etmlyen ve 16 - 40 yaflada 
bulunan kadıa ve erkeklerin mek
:eplere bu ıene deva•larıaı temia 
Çin. lazım ıelea tedbirler lttlhu 
~ıınmuttur. BilbaıH laalk fırkaaı 
"tkilab bu meaele ile ehemmiyetli 
11.&rette me,lr'li olmakta ve bütün 
lbenıuplannı faaliyete ıevketmek
tedir. 

V Bu akf&ald knıat reımlnde 
•il, Maarif eatlal, Maarif MüdGrG 

\'e ıair rleaa huır buluaacaklardır. 
Halk fırkuı kaza ve nahiye 

lrıutemetleri dGn fırkada bir içtima 
•kteylemltler :ıra bu akf&• açılacak 
0laıı Millet ~plerl hakkında 
bazı kararlu vermltlerdtr. 

Garaip! 

Bir beledi ye 
reisi Avrupada 
neler glJrür? 

lımlr belediye relll' 
Dr. HULOSI BEY 

hlr lznatrde Dr. HulQıi Bey lımlnde 
h belediye relıi Yardır. Bu zai 
t uaadan iki ay evvel Avrupaya bt-
1 etklk ıeyahatlae çıkmıtb • Tabll 
d1"-İrliler bu uzun tetkik ıeyabatinr 

0
j 11 tehir namına lıtifade edecek 

ı •n belediye reisinin, yeal görp
b~r Ye bilailerle aydetiae memnu
' 'Yetle latizar ediyorlardı. İt ba
t 111da daha ameli ve mOıbet bir 
ıj1da çalıtan belediye reiıinden 

na lllemnun olmaz. 
V· HuIQıi bey bu iki •[ içinde 

•
1Y•na, Berlin, Pariı ve ondraya 

iitrn· 
hr lc''i avdetinde de ltalyaya utra-

a zmire dönmüı. 
~..! Mabaadı Betincl aayfada ) 

·:::::····.- B· . H .... ılmecemız::::::::n 

n k Geçen hafta dercettijim.lz 
ıi d ılrneceyi halledenlerin IÖll· 
ı1: \'erdikleri mektupları aldık 
.! e te bit ettik. 
İi 1 ~'lıueceyi doğru halledell· 
!· <'r ılc kur'a neticeBinde ka· 
!i ~l nan okuyucularımızın iıim· 
•· er· · 
:· ıııı yaı·m ki nüshamızda J 
•• d<·r 1 l, '• •• <'~I ~(' • ,;z -. . .... ": :····· .... : .............. "... --- .. •· •.•••••••••••••••••••••••• n •••••• ı. 
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Evlerinde radyoları olanlar 1600 tulü mevç üzerinden 
bu kıymettar nutku dinlıyebilecekler , 

ABO ı vCRi· [l' Hl 
:l aylık 6 aylık sencl' 

Dahil için 3 6 1 l lir 
Hariç için 5 9 17 " 

Adrrs tchd lı içın 10 kuru g<ıııderlır. ı 

İlart ücretleri tarifeye ıobidir. 
Memld.:ııte fa;(l;flyazılar ve mektep •IBn'JG 

iliınl r.rıd ·ı kmilfH vnnıl ri. liimiii~b~sı~~~! 

8 sa.yra. - 0 .K. u .ı< 

Kuruşa! 
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Gazet~ınizi 

arn 5 kurusıa sat
k«l lıı. .. n ha-

Bu müthiş Türk fatihinin baştan başa bir dastan olan hayretengiz hayatını, 
fütuhatını, kadim Roma imparatorluğundan daha büyük bir alenıi nasıl 

J~mB:iıa~tı·n·a-al .. d,.ı•ğ•ın·ı·, ·y·a-rı·n·d~;n itibaren, karilerimize nakledeceğiz. Cengiz Hana dair çıkan muhtelif ya. 
matb•ıatımızda bu kadar güzel bir eserin henüz tefrika edilmediğini iddia edebiliriz. 

~NGİZ HAN: 
v ra men, 
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Yeni tramvay hatb 
Kemer altından Basmahaneye bir 

hat daha yapılacak 
Elektnı~ tramvaylana €tref· l tramvay hatb tra••AJ tlrketl .e 

pı6fy• kadar gaUlrülecetini bil- 1 lteJedlye fen heyetim tvafnHIM 
diJırciftim. ~fpqa nımtakaaına bu auretle tubit edil•lftir. ea,.... 
uultlnıelı tekarrGr eden elekt. myerlae çıkacak olan 1Ma hattua 

· rildi tN•YaJ paerıilwua te.. Göatepe tramvey caddeaiııe r•ptı 
biti için aerek tirisıt •• rerek da da,nnnlmektedir. Şimdiki taea• 
belediye fen be,.tleri •ittere· nu•a göre, Bayr•myeriM çıkacak 
k• çalıtmakta vı tetkikat yap- olan hat Mıaırla caddeai ve Arap 
maktadırlar. Fen laeyetleri hep Haaan çeşmeai yoluau taklt..a Ka
b4raberce laattıa l'eçecefi yerleri rantiua fizerlnde11 seterek •• Ka .. 
••erek krokiler çiımekte ve &'Ü• rnntina Ue Sttdık bey aruıadald 
zewıribı taJia ile ••trul olaıakta- K:pru .e · karımndald yokUf· 
darlar tan iner k G6ztepe tramvay hattı 

Aldıtı•ız •al6•ata nazaran, ile iltisak pe~da edecektir. 
E.pefpaıaya ıfdecek ı.at, Gaztepe Bir köy taşındı 
tramvaylanrata Utiaak peyda eltiti Vail Kizım pa,aaın hlwunetlle 
hGkOmet aaGnden aeçerek Gazi bul- Alaç.attya nakledılmlt bulaanaa Uchr 
•annı takibea Bumalıaaaeye .ıde· kayl6leri kendilerane t•la•le Mflen 
cektir. Uıablacak bu attın bir ucu evleri tamire batlamıtlardır. Dualara 
Kemere ı'dıeek •• dlter bir hat •rad tevdi mes'eleıi de yalmula 
ta Bu•alaaae'tlea kıvnlarak Keçe- laalledilecektir. Bu suretle Dclırhlana 
ellen .-ıecektlr. Ayai llat Mezar· aıtma yatatı ile alikalan kalmam ... 
la)s .,.. Almala•eaelt, lklçet••Hk br. Alaçab fırka mutemedi SMık 
••Ula ,.ı iltfka•etlni takip etmek ve aabiye ıaüdürB Y--1 beyler 
aqretli9 Bayr .. J•rla• •llıl ola· köylülerin lldırdan .. ldilMle ye Ala. 
akbr. çatıda iakinlwında ellerinıiea •elea 

qrefpqaya fl.leeek elektlrikli yardımı eairgememl,lertlir. 

tiayriye mektebiııde hi;=[ Rektörlük i~in yeıd 
mtt88Dlere namzetler 

F..u.te HaJri1e orta•ekteltla
.te c1..ı.n,.t b&Jl'amı ter•fine 
.._,... Wr .aaa•ere nrilmiftir. 
........... ı....a...ı •aarif erkl
....ı- ı... ••at ile talebe •eli· 
lerl laMar ....... Uf H •Ü .. •en 
aalla w ••i•I Wr ıvrette ge' 
•akta Mdu dewaa etmiıür. Bil· 
ı._. tal•be tarafıadaa bl,ak ..... . ..,.tle .._.il edilen ., Y ab ... 
cı ,. ,.,ui cWatle aJlutlaamıabr. 

Otomatik telefon 
••Ulal..wd telefoa t ... tuu• 

otıHlllMk Wr Mı. .-tlıifıeett ,.n1 
.... Telefoa flr"keti ldlk6•etle 
,.,..... ..ka••W. oto•atik tele
foa •ı ıhtf • cllrt ..... llanalial ...... ........ . 

Şirket lll Od ıeaecle 1500 tele 
otoaatlk yapacaktar. 
AWafuaa ...J6 .. ta ıare Tele

,_ tlrkell oto•ıtik telef~ içhı 
la ... etle ,..adea •lzakere1• rl• 
rı.tlt•~ e. •lzakere aetieniadı 
..M•--~1Mltl911•1a= .... u Wr umana ln
dlrU•..& • ttı•elclh. Bu launıta 
laeka..tlı tııleıfoa firkeU araaında 
... lt:lbarlle itlW bltıl olmuştur. 

hilMa ..... telefoa fİl"keti tehir 
.teltf'n dıld ot.matik telef OD tul
Mblla 6' ••••• lblal edecektir. 
$lııbt lllr 1"lcak ••• i~lade 1500 
clW-r bir but8 ••• içinde de 1500 
aNaqe oto•atlk telefon aakbıeal 
..... ktlr. Ot.e.atU& telefon maki· 
a..-ı ea 110a anem olacakbr. 

Balkanlarda bir tröst 
Aa..-lka .ulalre lhraeab ile rı· 

bltet etmek Gue Ballıaa hGk6-
._tlerlae men.up tHlrlerdea '-· 
.,. Wr tr6lt Yleud• ıetlrmlflu
cltr. Tle..t oduuaı ıeiee bir ha. 
.,_. auar.. allkadarlar yakıadı 
Pwıtte• bir ~ma aktedecelderdlr. 

v .... ,...., ldlıatak ettlflal 
..... ttina.... Madam ROMwell'
cMa bir çok tahlllt .w.. 

K.apek. ,._..... M• defa izlnB 
•idili ....U lfmllf, zabit fen• 
halde bilerek laayvaaı keadi eli 
n. bir pi tarbsaaa ukuaaa ga •• 
mOttG. Hatta o ..... kGçOk ••· 
un• azertae bir .te laaç c10uaı1t1. 

Snıith ta1ma11 alıp •uayeaı et· 
tlı ubitia. öpotin nqbü bbzat imal.; 
ettlti bir tahta ... chk itlae koJQ 
itfle ıömdütünil lStnaclL Bbaaea'
alerla taaaıaam tıopraldaoaaclaa 
..aeWcla bwuamuf ol .... •baka. 
qılG. Eter bal böyle lıe onu meaa. 
nlaa ldm çıkarm•fb? En ..... 
.... kl•cli ? 

s.ıth bu auaU.n Yerilceelc -
............ illa ............. 
Hdiyordu. Her haldı bu taamama 
M-.. tt..ewıU'ia ma16ma" ...... 
map. ıuııelerdıaberl odada bu-
luama•ına ımkin yoktu; ~ilakO ka· 
dın .._. nMll oha bulup •OJdaaa 
pkanrdı. 

Brown p...,-,~111• kaptll lall•• 
de ~ c · u arabaaında 
L' •ç 

Mühencliı mektebi rektCSrUltl· 
nÜD kaauni aaiiddeti ae~clc 

laita• buldutu için yeaideq iat.ih• 
yapılmıt ve Fikn bey tekNr ...ııt. 

t&llte latihap edilmltti. Flkritt..y, 
arkadaılaruun aösterditi itı.•• 

rat••• bu defa ycnidea ialifa ._ 
•ittfr. 

Söyfendltfbe rare nafıa veklletl 
.. ektep ida es"nde bazı ıslahat yap
mak içJ r b'r zatın intihabım 

arzu ettitinden Fikri beyin intiha
banı taıdik etmemit ve Fikri be1 de 
lıtifa etı ıştir. 

Bu istifa üzerine mü4enialer 
•eclili )' ... idea topla•m'f ... arM• 
tBrfGk için iki namzet gaatermlttir • 
Namzetlerden biri mektebia celııri 

ili müberriai Hulld, dltvl th tu· 
ruk t}'beıl t•fi Subhi Mylerclir. Bu 
iki namıetten biri Nafıa veklletl 
tarafındaa rektarliite t.tlhttp t4Mfe. 
cektlr. 

Çalınan 60 bin lira 
Geçea,erde, Garuntla cal ... n 

60 bin liranın numaralan te.ltlt 
edlhnittf • Bu numaralar ıudw ı 

Beheri ( 500 ) lirahktan ı ( 910 ) 
numaradaa ( 929 ) numarayA. ~ 
(1) lacl aeriden. Beheri { 100 ) IİN• 
hktaa: (46301) mumeclaa ( 46400) 
numaraya kadar ( 4 ) QncQ aeridea. 
Beheri (SO) brahktaaı ( 16101} au. 
mar~dan ( 86290) numuaya kadar 
(S) laei 1erıtlea. Beheri (50) UrQk. 
tan: (66101) numaradaıa (66200) au
•araJa kadar (S) iaci aericlea. Be· 
laeri (~ liralıktan: (6'241) numa,._ 
daıa (66300) ııumara1a bdar (S) iDGI 
-w... 

eli 
Y OllClıl : Slcoı 

Smith pqltae ı 
- Hırıızlık etmem ley ecttr-, 

dedi. Bana yardım edenat aialz? 
t.ı..ur: 

- 51.e yardım ... •dl ..... 
dlr, detft, 

Smlth: 
- AIA, dedL Ôyle l1e ..._.... 

Mnllter Wr •NN AfaçfjM. .. 
Bu 14• tlmeıtn• S.Own Wıaa 

~lar gibi oldu, •• .,. ••Ul'nruaı 
~erek: 

- 11..t ...,.... .. k .... p
tıre,l-. 

-..S. Yan• ..at ...... Sııaltla 
U. Brew• Matlım RNewelrha ti· 
tek tarluuaa rlraaitlerd~ Etraf al. 
fiııl ~ Sek•W. Wmnhr 
yoilhl. Oto..o\Q biraz &ede Mk· 
1Jer4-. 

At usu• •....._.lı biraz aova 
w...-. ... , ... ,.ım ...... 
tm içinde kemllderia aruaada bir 
191 • .m. Smitla .U.. ..,._ 1Mt 
eiaml Browna ıCSatermeden eeW.. 
at& Sonra topratt ke...U Nu Ue 
~e yerleştird"le•. fk· kql .._._ 
ob 1 "' ,:>ır O İYe Na 1 o'n'n 

C t na 1 I' 11 J. M, T<'5rinic:rıni 1, 929 

Okuyucu 
~ediyor? 

cllnleyını 
fBa ..._. oh,,_....• aütaealı 

dt!rtler. •-leJtt ae,ttdlllr. ....ullyM 
-- ... , ....... .w&r. 

Samaunun iskan itleri 
13/10/929 tarihli ıazetenizia • aç

ık aGtununda - bir ceYap ıerlevha11 
alhnda Saauua lakin müdürii aa
bıkı Huaıı Adli iıauaile intipr 
ec1 .. ruara ebclu• •• hayreti• 
kartaladım. Samıuada mcakOa Zel
ovalı Melmıet Zira ye Kavalab Alt· 
•et Mıalltar be7lerla yazılan •l•
uebetile Rıfat Tayyar Beyin yuı
ııada ialmlerl karı,an Mumaileyh 
Haaarı Adli bey Sam•uatda K..yala· 
rh Rıfat Tayyar namında ktmıenla 
bulunmadıtJnı, Kavalah Şe7b otlu 
Ahmet Muhtar ve rilfeka••ta mu
a,meleaiai kuua " mevıuatıa ter• 
çJveai dahilinde hıtaç eylediklerini, 
Ahmet Muhtar ve bıraderi mGtev
effa HaW Abclurralamu beylerle 
arkıd&flafl olmadıflnı, u.aaı ... 
.. urf yetiade biç birlıl yaaına uj'ra• 
naadıj'ı l'ibi poker arkadqlan da 
olmadıtını ve ltualana iftira oldu· 
tunu yazıyorlar. itte laa1retiml mu• 
cip olaa aukat 4la ltualartltr. 

Bu .. a .... tteth ""•flal•ti 
hu.uaatuı tayıilaaQ ana•ı mect.uri· 
Jel biaıl oleuttur: E•vel& hullaa· 
tllhuliaa fUllU ka1cledeylm ldı bua• 
lar iftira detti. a1al ukl bir laald
kattir. l.t4ı.ı.n.m laer umu ltla 
iıpata mukWhü. Bu ltlMrle • O 
•emleketler la.alkuadaa buluamaJ .. 
ca(ıında • ki sa.ı.n dotNclur. S..· 
auaa mürette, •• •ltem•••ll iMia• 
~ milbadıllu içinde kayalarla yal• 
naz tek bir •lbıdil •artl., ki o da 
Samsunda iN aı•.la buluamadıl'l 
bildirilea lmıa aalılht Rıfat Tayyar 
beyin ken4111dir. Mumayileybln in• 
Uşar edea ,. ....... , yanımda yumıf 
olmaaından ve ualm de kendilile 
hcmfıkır ou1 m. ıf:ı t e.ıı .. l le 

ı nıeıı'elenm tekrar ta z . .i münasip 
aBrdDm. 

Huu A411 bey, münteşir ce
•aplannı arkadatlı;clarım inkar et
tikled Ahmet Muhtar beye "acziq. 
._ d.ı.11. kw4'ilerlıa• ..,afftea 
yazdırmamıt oıaalar idi Samaunda 
J8lnız bir tek olan Kayalarla Rıfat 
Tınar iaeyi vazifeleri ie~ı 1t1ı.1t 
olacıklan tat-ü idi. Bu cevabı ile 
Samaunda tarefeyni tanıyanlan kim 
~lir aebdu ,oll a,üldü,..aftlr. 
Nerede poker oynaoılUımnı ac1yle
.U.esıni ialaahk borcu olarak 
tahmil ediyorlar ki: kaıarla alınmıt 
fotoıraflan bulunınadıjından arau 
ettik~ri ı•kilde iıpatı DılhakOn 
ola•ı1aeakbr. Mabaza tıı.uı. IMcet 
yokt.r, Çttnkl ha keadi ltt.aflan 
dmleainden ve S.nıauuda MaJeree 
klmıenin maltimudur. 

NuaUteleyi knnun ve mevıuabn 
ç•rtl••l clabW~ci• lataç ettiklerial 
ytznıalan da tabiidir. ÇüakG yu
kar4a ela anettttım ıibi cevabı Ja• 
ıı:ea kalem, ~uimete ••bilııinfa lcn
dillcllr. Bunu muhterem kariler de 
..ıa .. kta i" kuıeıaiflerdlr. Bahu· 
ıua kencUlcri de yastıltf olaalarda 
bUe taeaYVu. elunur mu ki (mua
mete,i t.ılafı kanun ve mevzuat a.. 
taç etti-.) Dl,..bll•l•ler. 

lh ..... Bize luıluM ........ 

...... poluau wtıaaclua .".. .. ... 

• ı ...... ·~·· ....... 
O aa•aa Atrowa ıQl'CW ı 
-Memaua••M11US? 
Sıaltla, cevap .enli ı 
- Maale1ef ilse bu buıuata bit 

Wr.., a6yllyemi7ecetim 1 
.... .ısı ıidaO teknr etti ı 
- Siz olur olma adaml-4111 

4elltWs. .. 
Ve G't••oWllll ,...... -, .. 

.. p .,.. ... 
Olffw Naultala'la "' r.ı. 

ate.pala mk ...... DıWsW .......... ~ ... -.... .... 
..... ...... .. lu_ ..... , 
ka ._,... Det.ktlf ıorft ı 

0.-aual? 
- .,.. ..,. ld ,..,.. 

.. 11. ............. ., .... ..... 
Aurele Sınlttı lamta•• ltbls••• he. 
iter bekli,.... q. ...... ..._ •· 
laat u,..,_cık. 

s.ida'ia Wuat ....... ilati,raıı 
taalııerden fazla memnu etti • Lıce ...D .,.. D•t•lıd ~ .... il-~ 
otvdutu uman flderl ••Ylaçle ........ 

Oliver: 
- Aalaba , clccll. Fada keu ... 

ISll)'Orum anuaa, dinliyebflfyoram. 
Smlth eıki ıefiain muilte~ir tlu. 

daldasa•u h....k t e-m ıı ı 
• ;ı.;r ı r ,, 

Binlerce p•ıamut geUlyor 

Balık bolluğu eti ucuzlatb 
Balık ihraç edenler fazla rağbet ettiklerinden -~ptan 

palamut 50 paradan 9 kuruşa çıktı · 
So• iki iç rla suftada pala••t t abamaktadır. Hatta buaua için dGn f Balıkçı ...... .....,.. ....... ,... 

pek zirade bollaamıfbr. Günde 180 toptan SO ve 60 parayı kadar aab- tinden çok memauadw. Fada •bf 
200 bla palamt ıebnektedir. Bu H• laıa palamut 9, 12 laaruıa ka• yapmakta vı epe1ce de kar ...... 
bldana denlae cHUıOldltl •• alyaa clır pk•ıfbr· tedhfer. ÇGakG laatk a... .W.19 
oldu~ hlkkındı dtın bir .... teala Tu:du babklar Yuaaalatan Bul- İıl!bı balata t!olJ ratbet ..a.---1.-
verdıtı bir haber dotru detildlr. ' "' • •---
S.Wldu ilseriile lauuetlf alit •erit ıarlataa ve Romanya1• lhr"' olun- t•dir. 
ol•yer. ••ktadll'. Balatan ......... et flataM .. 

Bualann kıaıaı külliai tu:du ba- Havalar mGaait devam edene, tealr etmittlr. Ellüa Balade .. 
itle imal edenler tarafından .. tın balık bollutu devam edecektir. IJial SO, 60 kurafl 11blmaktaclar. 

( __ --=--Ş_E_H_i_R_D_= _E:_'. _J 
Yıldıza otobilı 

Şehrema•eti Harbiye ile Betik· 
tat aıuıada itl1•a otoltlalerla 
Harbi1• Ue Yaldm uuıatla ltl•tll· 
•Miat talep etmlt idi. Tr .. vay tlr
ke~ ltu talebi kaim et•lt olup bir 
hafta1a katlar ,..ı laatta ..m. 
bqlıyacakbr. 

Tapu müdflrfl 
Garbi Anadolucla teftltatta M• 

luaaa Tapu uınua •Gcllrl Abf 
•• kadaatro fea laeptl mltllrG 
Halit Ziya Beyler Mutladu lımln 
reJ•lfler4lr, 

Ora.lalli hftltlerlal • Uuaal 
•ttlktea aoua tthri•IH avdet 
•4eoekler41r • 

Ahşap evlerde yemek işi 
S.ıı ılat•P hln•larclı •ltıacldlt 

•ileleria lk•••ti baHt.lle her katta 
Y•••k plflrllclitf ff naua da yaa. 
ııalara Hltıbl1et •ritl •••aetçe 
•nlııf\fmıttır. Dtta helecllye memur
ların. verilen ••irde, aeaaiaden iti· 
bcı.ren bir me'"re ta~ ve-ya çini d6-
Şenmif olmayan 10rlerde yemek pl• 
tirtJlmemui ve buna teveaaill edH
lerlD teeıi,.Ieri blltl"rllnüttir. 

~---=---------=---------aba kaoun YC •evzuahn çerçlveai 
clahlliade la&lledllmit ol11p obaıtlı• 
tı:aı •ÖJlemek ucak mercii aidine 
ait olwaaı li:ıımdır. Haaan Adil bey 
bu.... lçla hiç tel&t etme•inler, 
ÇiiakGı bu •uamıle (•••Ji •ni•· 
ri adadn,dan) lıııir taoH~İr. 

Resmen kararla lakin edllmlf 
ltikea Ye binye kadınl•n n ecne
lti müatecirlerini bir pıule ıokak 

ort••&aa attırmak ıibl garibeleri de 
yardır. Bunlardan dolayı kendiaine 
Mülkiye müfettı,ı Mehmet Rıfat 
beyef e•dl tarafıadaa İftell elç•k· 
tirilmit ve luıumu muhake111esiae 
brar verilmlttlr• 

ZOBEYIR 

Bir daktilo hanım 
it anyor 

TecrGbell bir daktilo beaaıa ... 
blJe (2S) lira ayhlda ve bir a7 tec
rObe olmak içia mffc•••• ç-"fmak. 
üaere daktUogruhk aramaktadır. 
~zu edeıılerin Galata Poata kut\l· 
au 155 Noı Cevat B. adrulae mQ. 
raca•tlan. 

leri aW'ıeele aaltb. lhtl,u M ba• 
hah ltlytlk bir c111r1cat1e takip etttr 
ituaıı ellal kaldınp bllhaua mlblm 
pNitG aekta&an ...... t ..U,ordu. 

&altla ............... aalatap 
bitf rdiktea IOIU'I Smiafl 0llYuı 

- Peki; tledlı ki..... kemik· 
....... llatl•ıed ............... ,..111 aıac1ea1 nW. • ..,, Bak
...... ? 

-Ku_,.. .... .._ ........ . 
EtWd• ...... pw Wrlikte ... , 
..... .,. .. 11 ..... .............. ..,., .... ......... -·~,.... 
...... ..,.. .. Karma .... •U• - ile_...., olu kıllı•• Mr 
............ ol4ha ......... , ... 
.._ D.wıtlf tala ile mlMr .... 
-- ..... Sır ou.. ....... ,.. 
..,., ................ fakat ...... 

1ı11..W•• .. •• IMuu••••M larar .... 
l,utuaq lçiade bir urf YlldJ, 

....... l•tlade bir W• .. adreı p•• Wlı Nw.Yorlda Mtlfıd ... 
kakta 21S aumuada Mıater Frauk 
.....,. z.mıa ltlatl• 1925 ........ 
bir pal, bir inle Aç, bir kadın •••· 
dili çakb. Meaclilia utwıdı Amıa 
... , ......... ti. 

~·r Qliver 1ordu ı 
- Demek y6aba11 Roıew.ıı la&IA 

L ·r. ·t 

Emanet memurin 
nıüdörlOğü 

Emuet •••urla •idGrlltl•e 
ta,ta e4Uea DablH:yı velclletl ••· 
murla •lcllrl SamU. a.,. dla ema
••tte yqifeliJa• batlamlfbr• 

Bentler 
Sultan Mahmut " Vaid• Hat· 

lerlala etrafuaa tel layQ ,.adi••' 
•• bu auntl• bentlerla mubafuuı 
karulatmıtbr• Tıl lrttller dla 3 bin 
liraya lUlct oluamclttur. 

Emanette maaı 
ı. ... tte lcntle ma.talateln 

olaalana lentlirl tlh ffrlbalt olap 
maat tla JU111 WYd ollıucalmr. 

Trikotajcı tarın 
istedikleri 

TrUcotajcdır, kaııunea keacllle
riadea okturuva nami abam .. uı 
lam ıeldttlnl, çlakG keadllerlaln 
lptlclal meHtl• motıul olduldanaı 
iddia eylemifler vı ltu ••1tlealn 
baJlini fırkaya tevdi ermişlerdi. Fır
lca idare heyeti hu meMle hakkın
da e a etle te111aı etnaiftir. 

Emanet, maanu maddelerden olr· 
turun almmaıı hakkında kanun bu 
lundu;uau, trikotajcılU1a muau 
mevat Jmal ettiklerini iddia etmek
tedir, 

Kazalarda bayram 
Cümhur"yet bayramfanndı Yl· 

llyttte valfler, kasalarda da 1uı,. 
mak•mlar reaml kabul I•• et•ekte 
•• tebrtkltı kabul eylemekte idi. 

Bu aeoe vali Bey latanbul YllA· 
yeti dahilindeki kaıa)ara "'9cl .... 
dlii bir tiunmde yiliyette reasal 
kabul yap11dıta cihetle ayrıca kar .. 
makamlann reamen tebrikitı kabul 
etmelerine IOzua obaacbta b&ldi· 
rilmlttir. 

Bunun üzeriae bu aeae kualuda 
rtıami merulm yepılmu\lf, 1alaıs 
tozahlrat iera oı....... ve rayrl 
reaml tebrikat yapılmıftu'. Ba ••· 
yanda Ba,tlkadada elmlnuiyet lta1-
rıuıu tereflne 1'Gyük tez•htlrat ya· 
pılnnıtır. 

BGyQkacladald btlttba ••ktepler 
kaymakamlık ve fırka merkezi 
~hıGne relmi,ler ve martlar allyle
gıifler, fiirler oku•Uflankr. Bkall· 
Jet mektepleri l~inde de Rum •ek .. 
teplerl talebelerlnla °":-tı• ••l'f 
ve •iill 1aauu••lef ir ofq. 
IDUfNr• 

- Evet. En lurımlımadaa ıf· 
ren ele kendW oluak. Demek ki 
kbaMJe ıörGDIDeclea aaııelial ılSr· 
ıaek arzqaun• •uk•~emet e41_.e411. 
Eald hatmaluuu ... ek rilıkatlae 

dok--•ı ; Nf itle.& U. .. ...ıw 
odaaınd.a r6rüaee kaybettltfnl l&Q• 

aettltl h kiJmet& ...,...._ 
lara ,.as Nftltl 111,..mıa , ..... .... .... 

Tum111 tat.ta 11a4ıldu altla 
ça"-ımt WDt,on• F.W ac.ı. 
ile kaçarkea tu1111tJ1 ,.,. •lftlr .. 
aaGf. Soarı ya,..ar ot.tuaa taba· .. ... ~ .. ,il,. ı..ı .. ,... " ... 
l•.-W• bA olqp tutuaarık lalr 
•kmap alı11k oldutu lçla buaclJ 
..~ ..... k ç911 ... , .. 

., on.... p•r111-ta u. ..m. 
a.ttlade ruıh olaıa adreal ,a.tenU: 

- Belki de 1t1ıı:bafl RoHwell 
tllll4l 1Ma ... a ..... a JaflJOM•· 

Smltb: 
- Hiç fOph• 1ok •ecH. Seftitl 

kııı:ua •açını yabaaca7a alt bir auf 
içine •tıılamaıclı. 

Oliver ulf. fakat •ea'•t Wr 
.._ .... e .. mwlk 

- BoQı&N' 1ıvrum. dedL v •. 
1"'"'8\IJU katırmayınız. ÇGnlıQ aç
t.t-ez bu mGcadele l91terıt reae 
• r ba!Je New-Y orkta bih.cf' l,ı. 
Araatra iteni ııörmete ıtoh-ı hk.• 
rr: 

Bahri sigortalar 
Bahri •lrorta tarifelerini teablt 

eden konıi17on dG• llk lçtlaaı8' 
Ticaret mildüriyetiıule Mldtn'll 
ZOhtil beyin riyuetinde aktet!Qfftlr. 
Dclacl içtima pazarteai rQnil ,._. 
cakbr. Komiı)on ilk it ol•rak ff. 
ıaj ve emtia ılaorta Gcretlvlal te1-
blte b•tlaPaıfttr. -----Darfllaceze hesaplan 

Cemiyeti ... wı,. tetldld ı...p 
eactlmenl din toplanmıt •• Darlf. 
lceıe7e ait heaapları kontrole -.,. 
lam19br. 

Yeni l unan sefiri 
M.PoUhronyadia ÖDünaQzdeld puar 

sOııaQ ıeleeektlr.M.,Polibroıay dJe ... 
rlmiıdc ki•• bir miiddet kaldıktu 
aonra Aak.raya aidecek •• a... 
cunıbur Haıretleriao itimıtu•ollal 
t.kdim 11dceektir. 

Mizahçıların davau 
"K•raglla,, fNCtHi bat•uanlrl 

Orhan Seyfi be1 tarafındu •Kartal,. 
ıazeteai aalail:tl Birhaa Cahlt Mır 
aleyhi•• •çdu •• " •akuıet U. 
Yel!lman itfpazen rüyetine dla W.... 
el eQa aWıke•.Made du·ıtm Hlı.M. 
itkiden nldUer aralanndı UJUt
•ak izre olduklannı dyle411deıl 

laalde dGald ••halıemede llJPI" 
.uulıklan aara,\ldı. 

Birltaa Cahit beyia ••kili. .... 
•ekklllala •u•t• m•'ul mldtlrl ol
ınadıtım, blnııaal•Jh daq .W.. 
11tlyeeetlal IMJu ıttL H.,.tl Mld. 
... ~ de Cahlt lteJla .. Kart.I. ,_. 
tealle derecel allkuaaıa • ....... 
n• matbuat •••ula..... .... 
llmıu kanı • .,..ıs ••IMallı•.,. 
t.lik etti. 

Zahıtai ahlikiye tef)dllta 
Zabıtal alallld19 ......... ... 

t-.dW lçla 1aaJ1,ete ........ .... 
Dalalll,. Yeklletl, ıwald ......_ 

D• pollı •WlrlJetiatleD ........ 
••r .. allanYI~ tetldl&taaa npb 
br•r ....... Maluam~. 

a.taww.,..a ... ...,......_ 
d• yeal bir ......... " ,..ı M. 
t-.kilit ile işe b ... ,..- elaa ala. 
l~i zabıtaam faalir•tl ........ 
içjn herhalde ~ba ba:rarh oluak. 
br. Zabıtai ahUldye ı..Wta bltla 
• .. ı.ketıe tqmll eclllecek\W. 

Bet dakika •oara S..fth otomo
bilde uyupaakt& olan 8rowa'• ,. • 
nuıı J'Vl..Wtti. Soutlauaptoa'a 
....... u.e ................. .... 
tlı'ia hine-et ..._. tefal& valdlt 
hareket edecekti. 

Detektif lnıtttve•• buluad~ 
111Gdclot ~ 7-1ag bir kire .. , ........ 

10 
Berenice ha,,.ooluyor I 

lmltla'&a New.v ........... . 
... .... Wr fie evv.ı Wltla ~ 
J• lnflltere)İ tehdit edea u....ı 
.,..e -St mekaJelule dohıtup 
~ bta mekalelerl A.--

aıa tuv oduında okudu. 
So 1 

- ..,,.., dedL Şayet Smldı'lır 
•vtlethtiten enel batlarıı beprl• 
Jetin 11it11 laa•aptvl 

AaH ...... k ettlı 
- Neden bıbaediJonuau, ~ 

111•? 
Berealce ıueteyi ıenç kala 

••taraJu 
- Umumi peY4ea.. dedi. 
- GreyfD bidm(e De aJIJrall 

ırar? 
- Hiçbir allkaaı yok •• Ştmdl)i)ll 
bQ kq sayet iyi do•t ofıau ....... 

Anaa, Berenice'd~a ya4ça aaha bil
JM ohu~ ~raber oD~D td r v• 

a 
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~ınnf mıuısaıınaroe: 

Mihalıç peyniri 
Şik:Ayet ·j\ 
ediyor! 

'-~--=-:----::-----::---~~ Clementel mi ge iyor? Kaldırım üstünde .... 
Kaşar Ye 1alaınura/ll'eynirinden 

•onra en mühim yerl~cyr.irlaimiz 
don biride Mıhalıç peyniridir. Bu 
~eynlr yağlı yağsız \\:oyun siidünden 
1

111411 edilir. Man,ei Mıhalıç havaliai
dlr, Orannı lamlle teamiye olunur, 

Suaeti imali: 
Süt (30) derece! hararette ve 

Y•rıın ıaaıı., teha11ür etmek üzere 
nıayalanır, Kullaıulan ıüt kaPlan 
•Gtıı •ayalaİnak için .idi ahfap ya
rl111 fuçulardır. 

Süt mayalandıktan sonra üzeri 
hı. Çof ile ürtülüp kendi haline terk 
01ıını.r, Yarım aaat sonra maddei 
lllulıauire bir bıçak ile güzelce 
Parçalanır. Bu ameliyat bir taraftan 
Yapılırken diğ~r taraftan kazanla 
111 kaynatılır. ğ'arçalanan madde! 
lllulıauirenin üzerine yüzde 20 nis
belinde kaynar su dökülüp tekrar 
ı.arıştırılır , Badehu kendi haline 
bırakıJır. 

İlave edilen bu lrnyr.ar su mad
de; rnhassirenin harare<iııl (~0-~0) 
dereceye kadar çıkar. Bu derece! 
hararette maddei kazanıye pişer ve 
•• kazanın dibine çöker. On daki
lta kadar bu halde bırakılarak 
111•Pdei kaziniyenin pişmeıiııe yar
~~111 edilir. Peynir suyu iizerinden 
ır Sifonla veya bir kapla alınıp 
ı._~ıı dibinde tahaosür eden 
~del muhau're müm!<ünse par-

çalanmakamn peynir bezi içeri
sine almarak pey,,;: mua11 Üzerlre 
g.eti!·ilir ve üzerine bir tahta ve bir 
kaç taş konup tazyik olunur. Bura
da peynir sekiz on saat kadar •Ü· 

zUIUr ve old11kça aertlık peyda 
eder. Bııdehu bez açılup peynir 
ikişer, üçer okkalık parçalar halin
de kesilir; bu parçar yüzde 15 nla
betinde yapılan Salamura lçer"sine 
alılır. bir ırün aalamurada kalıt, 
Ertesi gün yüzde 20 niabetiede 
olan daha keaıf bir aalamura içe-
riıine atılır~ 

iki üç ıründe burada kalır. Ba
dehu çıkarılıp ya bir kat tuz bir 
k~t peynir olmak üzere fuçufara iı
tif edilip pazar ticarete •e• kediiir, 
yahut yine ayni kesafette Salamura 
içeriainde hıfz edilerek ibtimar etr 
mek üzere mahzende aakle.nır. Üç, 
dört ey aonra ticarete se' k edilir. 
Mıhalıç peyıııriııi Salamurada sak
taraak çok Fire vermez. 

Biz kir etmit oluruz halbuki açıkta 
kalan Milıaliç peynirleri kurur ve Fi
re verir. Vasati olarak (6 - 8j kilo 
Koyun sütünden bir Mihaliç pey
niri alınır: Hilek.ir peynirciler ırerek 
Mihaliç ve ırerek Ka~ar peyniri 1:5.
li huırd' ekseriyetle yağ'sız aüt
ten yapmakta ve yağlı peznir man
zarasına vermek için hamurunu Ro
ka boyası ve ya diger nebati boya
larla boyanacaktır. 

~~~~~~~~~-

l(laksonlar 
latanbuJ~a çok kaıa oluyor. So

kaklar dar. Çc.lc kiın•eler yürüme
•lni bilmiyor. Şoför de hızlı ıritti mi, 
kaza olmaması gayritabii olurdu. 

u oebepten ot nmobillerde klakaoıı 
denllen canhira~ güdlltü!ü ve cici
d~" kulak k~mir:ci bir nevi alet 
kullı nılnuıııa haydi razı olalım. BiT 
Ç<>k ııteoeııi ş:h!tl.,rde, devairdeki, 
mıleııe•a.tt-tCi ildiirUn, memurun 
hile ıgiııl boza:. ve keyfini kaçıraa 
bu cınlıira, ııuri'ıltüsünden dolayı 
klaluon •'len'edilmlttir. 

Maam.,fih bea fOförlerc bir cihet
ten hak vererek, klakson kalksın 
<leıniyor m. Lakin bazı ıoförler var 
ki, sırf eıtlence içlıı, hatta otomobil 
tevakkuf halinde iken zı.rrıl zırrrrl 
ldııkson ralıyorl.ır. 

G.e çen ıece yarıslndan ıonra 

talil aeat üçte, oturduğum imam 
ll(Jkahında bir şoförün bütün bir 
maballııyi velveye veren klak•on
h.rı yiiıı1nde•, silkinerek uyandım. 
Geceaia sükftne'i içinde bu ınen· 
hus alet inunı dleden çıko.racak 
ka ... tu •inirıeri bo~uyor. Ondan son
ra oab n kadar uyuyamadım. Kira
hilir buıimle beraber kaç ki•i de 
öyle! 

Sarlıo, aare attığı zaman , 
istlrahatı uı~umiyeyi selbettiği için 
polis herifi y•kalıyor. Kaaunda da 
buııuıt ceza11 'ar. Acaba geçen ak
••mki toför el endinln barel<eti ur
hofun narası deu daha mı hafif ? 

\ Bahsederim ki, sarhoşun narası klalı:-
I JA. N ~?' ~ it"~ ~ j sonun yaııond~ ayni sükılt kabilin-
\ ~ ~ ~ (j' ~ cieııdir. ÇGk tcförler var ki, bu fena 
'---------·---------------------- adett. alışınışlardır. Polisin bu gihi-

Jandarma ahide:.! Bütçe fazlahğı ıeri de ;•tirat.ah uaıumıyeyi •• ıbet-
Ank;;ra 31 _ Bu sene umumf tikleri !çia yakrtlamaia hakları var-Ankara, ~l - Jandarma kıta- dır aanırım. 

•tı • bHçtnin varıdat fa•lında iki milyon kJ •~n eşkıya takibatında ııö•lera:- lira kadar bir fazlalık olduğ'u yazıl-
ı· •rı büyük gayretlere ka~ı, Dahı- mıştı. Bu fazla varidat vekaletler 
1~• Vekili Şlikrü Kavil bey bir k • anımda mün~sip bir surette tevzi 
~~•ıina.iık olmak üı re f. nkarada olunacaktır. 

1
' iandarma abidesi \Ücd gcti- Bu miktar<lan 190,000 lira ka-

''•ekf dar B .. ticiyc vckl!li ine tefrik edil-
B ır. mıttlr. Ve yine bu puradan 200,000 

~ il abiden'" ;rı•·.ı İçin """
0 

·t- lira kadar bir tahsisatın da Adliye 
!~itlar ara•ın<1a bir ın."'ulıek~. a_çı- vekAietl emrine tefriki muhtemeldir. 

<tlttır. D•.nlliye Vekıli Şukru Ka- Adliye vekaleti bupara ile umu-
Yl beyin btı kadir,inulık ueri ci- mi hapishaneler yaptıracak veyahut 
dden t•yanı t 1-.dirdir. mübr m diğ~r mühim ihtiyaçlarını 

Zabıta vak'.,.ları 
Aııkara 31 - lst oh:lda.ti zabı

~. 'l>akayiini ya~ıııdan takibetmek 
ıçı11 dahiliye v~k !eti üç mülkiye 
~İlfettişi g<inC:erı) or. Bu zevat poliı 
111

••ile i•ti ıra! edece 1ttir. 

Rusya-ile ıicaret 
1 Ankara, 31 - Rusya ve P<>lonya 
~ •tret mu•hedeleıi müza~:eratır.a 
~"•ııı edilmekttd!r. MüZ'kcrat bir 

ç ırüne kadar bitecektir. 

l\1illet m kt pleri 
/\ııkara 31 - Mlllet ın~ktepleri 

''rı ' il.; ıı ıaat 3de meruimiı: eçılac;.ı1<tır. 
~. 1•ııe daha fazl:t ralbet o:acak
cj 'lıı•ha~le muhtarlan, mahalleler
tı 1 ~!:uyup yazma biJ,nlerin mikta-
~1 ınaarife bıldirmittlr, 

t -·~ 
l'kek muallinı mektebi 

'il .\ııltara, 31 - F.rlı...k muallim 
1,:ltttblnde 20 tqrloi>anidc tedri-

temıne çalı,acaktır. Adliye vekaleti 
bu aer.e bili çeainde herhalde u
mumi hapi•haneler için tahsioat 
t frikini el.emmiydle düıiiomek
tedir. 

E,kişehirde yapılacak umumi 
hapishanenin tamamen önümüzdeki 
sene yapılması mümkün gorülme
diğ'nden lıer sene Adliye bütçe
ıinden miktan kafi tahsisat ayırmak 
""reti ile hapish•ne in9aatı idare 
edilecektir. Adliye vek.ıiletl hapis
haneler için yeni bir kanun lıiyıha11 
hRzırlamaktadır. 

Bu layiha ikmal edilir edilmez 
Bü>ük millet Meclisine takdim edi
lecektir. Vekilet aynca baplsha
h ueler idareai için bir yeni nllllm• 
name kaleme almıştır. Bu nizam
name y kında ikmal edilecek ve 
1930 dan itibaren tatbik olunacaktır. 
Vekaletin tanzim etmekte olduğu 
hapishanelere kanunu liiylhuaı Al
man hapishaneler kanunlarından 
dmmıştır. Adliyece hazırlanan hariç 
kanunu, yeni ıcra ve ifliı kanunun .. 
uan ildi baa ediimektedir. Bu li}iha 
yakında mecllai aliye sevkolunıt

caktır. ' başlanacaktır. 
~'>ih· a "" -
~ tefrıka : 49 

4' - ! 

• 
va:ı:e.n: Kemalettin Şükrü 

\~it ?iaarettin Nocanıo ... çok para 
lı~ ~tı.,ıu lıaber alan ar daima ge
~1 6 fakirliklerinden deıu vururlar 
ılj11d1111ııt para lste

0

rlerJi. Huca da 
qıllld eıı ıreldiği kadar bunlara yar-

l!~ıı bi.r zevk duyardı. 
'd•ıııı ırun, ıefahati ile tanınmıt 
b•Utı ••dan biri Nasrt:ıtin Nocııd•n 
''• Para koparırım ümidi ile mü-

•ıt etti, 

)~L-b Efendi Hazretleri aizden bü-
'< 1 • ' 

r ıat:rhaınıın var. 
:: Söyle bakalım. 

~''• . S!zden vide ile bir miktar 
lıtıyecektim 

~~.j:- li,.y h;,y,.' istediiin kadar 
~•l~ "•••bilirim. Ancak param 

~·•dı li . ' onu veremem. 
~~. il~~f biç •esini çıkarıaadan köı 

ilne baka baka gitti. 

• t. •• 
~ 'loca 
b'ttıı. k nın daha genç aayılacak 
~lcıı. b· ~zandığı bu ıöhret eger 
~•lbuı."111de olsa idi maıırur olurdu. 
lıb; • 

1
, Onun hıç öyle gu. r fiıan 

•'Y•er ı · e a aırıt eUigi yoktu. 

Aradan seneler geçti. O hep 
Konya da idi. Bir gün birdenbire ak

lına eıli. Köyünü köydeki annesini, 
kardeşini, alıbaplarını hatırladı. Sıla 

hastalığı tuttu. Her şeyi tuhaf olan 
Hoca bir sabah d'oğru bıi.kime ıritti. 

- .Ben artık ,•nzifemden istifa 
ediyorum; köy~me gideceğim. 

Dedi. Hiikinı her nekadar mAni 

1 k 'ste 'ı ıana batka yerde ka-o ma ? r 
dılıi< verelim. 

dedi ise de Hoca bir kere Jit
meği kafuına koymuştu. inatçı ta
biatını da biliyoruz; o gün tanıdık
ları ile vedala,tı, eşeğine bindi ve 

kendlalne büyük bir töhret temin 
etmif olan Konyayı terketti. 

Doğ'ru Akşehire, oradan da Siv
rihisar tariki ile Horto köyüne gi
decekt;, 

Yolda, Konyadan Akşehire ge
Hrkeu bir ırmak batında sıralaıır.ıı; 

brt altı kiir a.:l&m ırördü, Bunlar 
ırmağı gcçm için kendi aral.arıu
da düşüuuyoıl r, ıuyun d~rjuhğinı 

Cemil 

~nglDteıre 

Tayyare kazaları 
Cenevre, 31 [A.AJ - Birtakım 

gemiler ve t~yyareler Siti of Roma 
iımindek.i? deni:ı tayyaresinin enka
zını arama' ·ta devam etmektedir. 
Son ııünlerde bulunan üç niş me
murlar hazır oldutu halde gömül
müttür. 

Londra, 30 [A.A] - imparator
luk laava kuvvetlerine men•up Sltl 
of Alckaandriya ismindeki dniz 
tayyareai Şimali Afrikada Meroanat
rub ta mecburi ıurettc k~raya in
mittir. Linıanda emniyet altında 

bulunmakta olan tayyare cumartesi 
günü poatayı hamilen Londradan 
Hindiıtana hareket etmlttlr. 

1\1. ~lac Donald 
İngiltcrede 

Londra, 30 [ A. A.] - M. Mac 
Donald ile maiyetinde bulunanların 
lariltereye avdet etmek üzere rakip 
oldu klan DUşea Of York vapurunun 
cuma 1ab•hı Liverpol li•anııaa ıre
leceğ'i Röyter muhabiri tarafından 
bildirilmektedir. 

Londra, 30 [A.A] - M. Mac 
Donald'ın salı günil avam kamara
sında Amerlkaya icra etmlt olduğ'u 
seyahat hakkında bir nutuk irat 
edeceği baber veriliyor. Ayni gün
de lnırlllz - Rua münaaebatı da me
vzuu bahaedllacektlr, 

bilmedikleri, 
yapacaklarını 
!ardı. 

görmedikleri ıçın ne 
blribirlerine soruyor-

Kılrler, hayvan Uatüade ırelea 
bir adam ıeaini itilince hemen yal
var.mata batladılar: 

- Kuzum yolcu ata, her kim 
oluraan ol bizi birer birer ırmağ'ın 
karıı yakuına merkeblnle ıreçiriver 
sevaptır. 

Hoca bu yalvarmalar Kartıaında: 

- Peki, dedi, r•çlrlrim, ancak 
adam batına bir akça alırım. 

Körler bu hesabı kabul ettiler. 
Hoca, merkebine bindirmek sureti 
ile körleri birer birer ırmağın kartı 

yakasına geçirdi. Ancak alay olau• 
diye sonuncusunu öbür tarafta bı

raktı. Körler kendi aralarında ıca
lenerek blribirlerini aradıktan aonra 
içlerinden birinin eksik oldufunu 
anladılar. 

- Hani, birimiz ekaik; o nerde? 
Diye ıordular. Nasrettin kemali 

ciddiyetle 

- Siz ut olun, dedi, bir ıırka
d ~ımu geJ'rken ırmata düttü bo
ğuldu. 

- Bütün körler bir çıtlık, bir 
foı'}•t kop.or<İılur, d(;vünüp atlama. 
ga ba,ıa&ılar. 

Huca: 

~~~~~~~~~ --
Satık başvekile göre, 1\1. Dal ad er kahi

. neyi pek ala teşkil ediehilirdi. 

Gece, Balıkpnzarından son 
vapura, yahut Beyoğlundan 

İstanbub dönenler pek .iyi 
bilirler: Köprünl.in yaya kol
dırırnları üetiine yer yer bır
ak.lwış üç yaşından on ya§ı· 
na kadar ~~bipsiz çııcııklar 
y mnktıtdır. 

Parla, 30 [A.AJ - M. Clemen• 
tel, saat 17 yi 20 ge~e M. Briand,ı 
ziyaret etml9tir. Mülikat bittiktu 
aonra ıraıetecller tarafından at.nılan 
bir auale tU cevabı vermlttir. M. 
Doumergı:e'I glirın tke fidiyıırum. 
Muvaffakıyet huıuaunda kavvetli 
ümitlerim vardır. 

M. Bıiand, M. D.aielou, M. Pate, 
M. Loucbeur ve 1" , Huriot ile gö
rüşmüttür, M. Huıiot şu beyanatta 
ı;ulunıouştur:"Vazlyeti tetkik ederek 
fikir teatiainde bulunduk .• 

Briand'ın fikri 
Paris, 30 [A.A] - M. Briaııd, 

ga7.etrcilere vaki olan beyanabnda 
demittir ki, Reami ricalde bulun
ması lazı:n gelen batlıca evsaf 
•«tuk kanlılık, ağ'ır başlılık ve 
itidalden ibıırct•lr. Be.ı bütün ha
rekeHedmde bunlardan mülhem 
olduğ'um halde bana k~ı·1ı bu ev
safa riayd edilmeme•lna hayr•t edi
yorum, M. Dal.di~r, ümit ettiği 

veçhile m ahe .. etinıi gÖr<.tnedlf:inden 
ve aldıttıldığından şik.ly~t etmekte
dir. Ben kendi•ine tam bir muza
heret v:>detme~ ı~ kalmayıp bazı 
tav•iyelerde dahi bulundum. Benim 
fikrime göre eğ'er lateniln.iş olaydı 
Daladier kabineal tefekktil edebi
lirdi. 

i\I. Daladier'nin fikri 
Paris, 30 [ A. A ] - M. Dala

dier matbur.~ müntesiplerine şu be
yan:;tta bw,unmwştur : Ötedenberi 
tabi buluudutum 11mdeler bir cüm
huriyetperver teı.. küz kabinesi 
teşkili esa11na mugayir bulunduğu 

gibi aırf sol cenah fırkalarına men
- sup bir hilkümd teçkili de imkan 

vıuınanustan 
Pirede serbest mıntaka 

Atina, 31 [A.A) - Nazırlar 
me"llsi Pire limanında aerbut bir 
mwtaka te•lıine karar vermittir. 

Atına 30 - Yunan biikümetl, 
lıtanbulda bir aerbeo ıaıntaka lıı
duı için aarfoluoan me1alyi ve ha
zırlıkları nazarı dikkata alarak la
tanbut - Pire arasındaki rekabeti 
Pire lehinde inkişaf ettirmek mak
aaıllle bu aonuncu limanda tema
men Hamburg alateminde bir aer
beat mıataka tuiıine karar varml
ıtlr, Bu auretle transit ticaretine 
aıaıni kolaylıklar göıterlleeeji ırfbi 
Pire limanının umumi faaliyeti de 
o niabette çoğaltılacaktır. Hilkümet, 

Pire limanına müteallik muhtelif 
mea'eleler meb'uaan mecliaiııe 
takdim edilecek bir kanun layilıa
alle bal edilir edilmez bu karar 

tatblkile ıneırul olacaktır. Yunaa 
iktıaat vek&letl, aerbeat mıntakanın 
llıduı aayealnde Pire de günden 
ırüne çotalan işs!zliğ'e nihayet ve
rileceğ'lnl ve lktıaadi millinin tak•i· 
ye olunacağ'ını ümit etmektedir. 
Ayni zamanda ecnebi vapurların 
muhtaç olduklan mevaddı iptidaiye 

- Ne bağırıyoraunuz, ne telif 
edip durııyoraunuz, dedi. Hesabınız 

altı kişi altı akça değ'il mi, bir ak
ça akaik verla. 

Sonra alay ettltlai ıöyllyerak 
llbür körü de ıreçlrdl va kendisi 
yoluna devam etti. 

Akşehir clvHına gelıniıtl. Ônüae 
bir kalabalık, loaan kalabahğ'ı çıktı, 

Bunlar Aktehir rlllll kenannda, 

ıröle düııaüı ıarıklı bir imamı av
dan kurtarmak için ufrafıyorlardı. 
Her kafadan bir aea çıkıyor, herkea 

boğulmak üzre olan imamı kurtar

mak için bir çare tek.lif adlyor:lu. 
Göle ip, tahta atıyorlar Ye hepsi 

de ellerini boğ'ulmak ilsere olan 
imama uzatarak: 

- Ver elini, yer alla! imam 
efendi. • 

Diyorlardı. Fakat imam, anlatıl
maz bir aebep ve inat yüzünden 

boğ'ulmata razı oluyor T& elini uzat
mıyordu. 

Tam bu aırada Hoca eıeğl ile 

beraber kalabalıta yaklaıtı. Mese
le;l anladı. Cemaate hitaben: 

- s:. föyle çekilin bakayım. 

dahilinde göritlmediğinden kabineyi 
te~kilden fer .. gate mecbur oldum. 

Y i kahine~ 
Paria 30 [l' •. A) - M. Briand 

ile M. Loucheur ve M. Cberoa un 
yeni k:.bin~de eski n1evkiı~rİDİ mu
t.afaza e.meleri ı:ıuhtcmcl görül
mektedir. M. Klemantel in harbiye, 
B"hı ly~, ya1·ut Nafıa nezaretle,.nden 
birini M. 'fardivo ya teklif edeceği 
söyleniyor. M. Herriot yaya da bır 
nezaret teklif edildiği fakat muma
ileyhin Lyoo belediye reiıi sıfatile 
yapmata mecbur olduğu itlerin 
çoklutundaa dolayı bu t .. kl!fl redd
ettiği rivayet olunuyor. 

M. Durirand ile M. Chautents in 
isimleri de zikredilmektedir.. M. 
Klemantelin başvekiletten başka 

ticaret •az.rlıaını .!a deruhte ede
ceğ'i ve yarın radikal soıy .. lislerden 
mı.ıa!:eret lıtiyeceği söyleniyor. 

Fırkaların vaziJ·eti 
Paris, 30 [A.AJ- Muhtelif fırka

larm parlnmc .ıki ırrupları ayn 
ayrı birer içtima yapmış, Fakat 
T. Klemar.tele kar'ı alacakları 
vaziyet hakkında henüz hiç bir ka· 
rar vermemişlerdir. Ayan meclıain

ıol ceaah cümhuriyctçilerl grupu 
milli birli~e müstenit bir siyaset 
takibi ltıhinde buluumut sol demok
ratlar grupu da avrupa bükümet
leri arasında mukarenet vücude 

getir.nek için çalışacak v~ laiklik 
esaslarına, cümuhriyt:tin müde.faa•ı 

prensiplerine müstenit bir siyaaet 
takip edecek herhangi bir hükü
mete >~rdıında b.ıiunacağını teınin 
eden bir karar sureti kabul etmiıtir. 

Atinada müzakereler 
Atinada, 30 - Muhtelit müba

dele komisyonu Yunan bafmurab

hauı M. Diyam ndopuloa hariciye 

nazırı M. M:halakopulosla tekrar 

görütınüı ve kendisine Muhtelit 

komiayoıı menisinin inkitaı hakkıu
da malümat vermlttir. 

Aakaraya gidecek olan yeni 

Yunan ıeflrl M. Polihronyadlı 

Türk - Yunan meselelerine ait 
olan dosyenin tetkiki ile metg-ul 

bulunmaktadır. Bu tetkikat daha 
bir kaç gün aUrecek ve ondan aon
ra barlciy" nezaretiude M. Mihııla

kopuloaun riyaaetinde bir içtima 
aktolunacaktı~. M. Polihronyadiain 
Ankaraya hareketi tarihi henüz ta
yin edilmemiştir. 

ile kömür ithalinde muhtelif güm

rük kolaylıklanndan, baık rüsum 

muafiyeti de bahtolunacaktır. 

Yunan başvekili refakatında ik
tıaadı milli ve maliye nazırları bu
lundvğ'u halde bu hafta zarfında 

Pire limanını ziyaret ederek aerbest 
mıntaka mu'eleaini mahalllnde tet
kik edecektir. 

kea gibi elini uzattı fakat berkea 
gibi imama ver elini diyeceği yerde: 

- imam efendi, dedi, al elimi. 

Hayret. Demindenberi uzatılan 
ellere llltım tehllkeıi altıııda bile 

inat edip elini vermiyen adam, 

Hocanın elini tutmuıtu. Aktehirliler 
hayret ettiler ve bunun ıebep ve 

bl:.unetıol aord!llar. 

Naarettia: 

- Pek baolt, dedi, imam efen
di hayatımda hep almağ'a alıımıı, 

vermek te hiç ııioe ırelmez. Ver 
elini dediniz de vermedi. Ben al 
elimi dlyiace ırördünilz naaıl yapııtı. 

Hocanın bu ıözü, bu latifesi 

d.""' roateriyor, lapat ediyor ki 
Hoealar daha o devirde din itlerin
"(!';; faz!.& huıuai menfeatları dütü-
nilyorlardı. · 

Aktebirlller Naarett!nin hatıra-

Islak bir karanlık içinde, 
paçavralara burü11miiş bu ca· 
nlı et parçaları, Hrhoşun me
rbaınetinı, yorgunun gafleti
ni a vlıyan birer tuzaktır. 

Birk ç ~eıır e~·vd, Galata
dn mektebi bile keşfedilen 
bir dilenci şebekesi, zaman 
zuwan, aktörle ·inı, kıih kor, 
kıih top<ıl, ah çolak kıyafe
tine sok3ra memleket hal
kının hissıyııtını dolandırıyor. 

Merak diyoruz: ~.mala

rına, kordoıılarına ilaveten 
şimdi birer c:.- tabanca kuşa· 
nan Belt.>diye memurlarının 

vazifeleri ııcııba ııad:: kol sal 
lıyar11kcaJdelerde gezmekten 

mi ibarettir! 
Umuyordu · ki, devalrden 

otoınobilaı k Ikınca, mödira
nı kiram, artık yaya gezinti· 
lere teuezzdl edip bu gibi 
halleri biraz yaı.111dan gör6r. 

Ne gezer .• 
Haydi, Şehremininden vaz

geçtia.. O, bu katlar ıeıerru• 

at ile meşgul olamaz dıyelim. 
Fakat, acaba çifte muavin 
Beyler, bir giln olsun mliba· 
rek ayaklarını yere basarak 
şu köprünün -ftstfinden tıpıı 
tıpış geçmezler mi ? 

Geçmek tenezzülünde bul· 
uıımazlar mı ? 

Yoksa.. Yokea geçiyorlar 
da görmek için başlarını dö
ndürmiyorl ar mı? 

Yusuf Ziya 

Rııısya 

Kafkasyada ne oluyer? 
Tokova, 30 [A.A] - Tas ajanıı 

bildiriyor: Şimali Kafkaayacia tetelı:
kUI eden Rus çiftçi fırkalannın bll

tüa aza11 tevkif edilmittir. Bunlar, 
ihtllAlciler aleyhinde feaat tertiba

tında bulunmakla ittibam edilmek
tedir. 

~nmanya 

Gene komüni~tler 
Dıısseldorf 30 [A.A.] - Müfrit 

milliciler ile komüniatler arasıııda 

vuku bulan bir arbede neticeainda 

birçok kimseler tevkif olunmuflur. 

Konyadaki fÖhreti oraya kadar 

a!.ıettlji için berke• onu fevkallde 
mühim bir ıahsiyet telakki ediyo dıı 

Hoca artık köyilnde bir müddet 

kakcak son zamanıncla anneıine 

mürüvvetini göstermek için de eT
lenecekti. 

Bu fikir ve karannı söyler aliy• 

leıııez köy kızlarını bir heyecan aldı. 

Acaba hangi mea'ut kız Hocaya ka· 
n olacaktı ? 

Maamafih ta Sivribisardan da adam 

lar geliyor ve oraı!aki kızlan met
ediyorlardı. Böyle kulaktan gelen 

sitayişlerle nihayet Sivrıhisarlı ve 

çok güzel denen bir kızla evlenme•i 

akarrür etti. Terli bat alındı. Ha· 
&ırlıklar yapıldı. 

Artık Hocamız evleniyordu. 
(Bitm~e-dl.;..) __ 

_.., ................... ,~ 
,·ı:······· ............... :ı· ................. . . . ....................... . 

ıinı unutmamışlardı. onu tehirleri-

1
., l~~ T\ AMı ·1 

nde bırakmak l~in çok urar ettiler. I U ,.H 
Hoca ancak yine geleceji ı 1 

vadı ne Y•kaaını ••yır• bildi. ıl H .. n· 8 sayfa 
Onun Hrto köyütıe ırelmeal 1 jl ergu • 

d _di H~r kea çekildi: Naarettin 

c,eğinJen i.ı.di, göle yaklzıştı. Her-

adeta Lir hidiıe oldu. Anoeai ot 1 yalnız: 3kuruşa! 
!uru atlayarak bağrına butı. Bü· ı iı 
t ko- ad ta •enlik etil Hocanın .~~ ............. • •• ••••••••• '"'••••• •••• • • Ull y e ._ ••••••••• .. •••--•••u •-... ·--aau 
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Bey, SO yaşıada. 
Hasibe, hizmetçilf, 36 yafıada. 
Bey - Baksan a, Hasibe... Bc-

mm bu cıgaralarımı kim içiyor ? 
Her gün kutudan cıgara eksiliyor 1 
yoku sen mi ? •. 

Hasibe - Artık daha neler be
yefendi r 

Bey ( kendi kendine ) - Evet 
daha neler de neler 1 Y aJnız cıgara 
olsn çoktan razıyım... ( Hasibeye ) 
şu büyük kutu da dün altmış iki 
cıgara vardı; bu güa elli üçe inmit··· 

Haaibe- Demek ıiz böyle otu
rup cıgaralarıuızı sayıyorsunuz .. Yoo 
beyefendi •. Ben böyle şeye biç gel
mem .. Eğer b&na ~itimadınız yoksa 
verin hakkımı gideyim. 

Bey - Caaım dur! Hemen ne 
alevlendin? (kendi kendine) Hizme
tine de çak alı,kınım .• Daha iyisini 
bulacağımı bilsem, bir gün tutmam 
ama "ama"11 var! 

(Haaibeye) - Şu cıgaralan a,irdı-
4'ını itiraf ediyonun ya r 

.Hasibe - Bu kadar zamanlık 
adamınızım... Siz de beyefendi ola
ydınız da " al Hasibe, şu cıgaraları 
da sen iç! ,. di)e çıkarıp bana beş 
on c. • ra vereydiniz ... 

B~y - Ali ! Demek bundan 
ıonra .,( nin cıgaranı da ben vere
cegjm ... Bari aana tütün alayım da 
tütt.•l iç ... 

Hr!:;il:e - A. .. Ben tizin cıga
rnlarıcıza alıfhm... Tütün içemem 
doz uı:u ı 

B~y - Peki cıgarayı anladık. 
Ya ko ıynk l konyatın ekıilmeıine 
ne diyclım ? 

I ~a:;iLe - Demek konyatı ela 
~!ç.:jcısunuz. öyle mi? .. Meter siz 
biç .ı::!:rnettiğim gibi değilmişsiniz ... 
Neı ede ise yedi~in1 lokmayı aaya
c;ıku:nız ! 

Bey- Yediğin lokmayı aaymı
)'crum ama, içtiğin konyağı sayıyo
rum .. Şişeyi bir hafta içinde yarıya 
hıt:irnıifsin J Ne kadar konyak içi
) Ortun? 

lh:;ibıc - Her halde sizin kt).dar 
değ If 

Hey- B'r de benim kadar içe
ecktln :!Ahiri Tabii konyak içtikten 
ıonra a~zına bir iki tane de teker 
at )0($ 'l! 

H~~: be - Siz konyak içtiğiniz 

:a:nnn şt+er yemıyor musunuz? 
Bey - Alil Demek şekerde de 

bana ortakınn! Bu kadarla kalsa 
bir şey değil... Her gün öte beri 
aldı~ırı zaman aldıklarını daima 
foziıı g-öttcriyorsunl 

Hasibe - Aman Beyefendi, ıiz. 
ne hesabi imişsiniz? Demek sizin 
b~ka işiniz yok, ben ne yedim, ne 
içtim, bana kaç paranız geçti .. Hep 
bunlan düşünüyorsunuz! 

Ben "aman b'r kı:ıurum olma
sın l Aman Beyefendi rahat etsin !,. 
diye sabahtan akşama kadar saçı
mı süpürge edeyim, siz benim lok
manu sayın ... Y o... doğrusu bu ka
darına gelemem J 

Bey - Peki bunları sormak ka
bahat mı ? Benim senden hesap 
ıormağ'a hakkım yok mu ? 

· Haı!be - Hakkınız yok yal Ben 
ıi.ıe hesapla mı iş görnyorum! iste
mem Efendim... Ben giderirn... Be. 
niın a-ibi bir garibi bulmutıunuz. •• 
Ağzı var, dili yok... Jstediğiniz ~bl 
çahıbrıyorıunuz ••• Sonra üstelik ye
dltimJen, içtitimden şikayet edi
yorsunuz J insaf edin Beyefendi ... 
GClnah detil mi bana ? 

Bey - (kendi kendine) - Evet 
l~lmizdeta birine günah ama, kime l 
( Haıibeye ) canam sana git diyen 
oldu mu? 

Huibe - Yok bir de git diye
eekaiaiz demek 1 lnıan farkmda ol
ıa bile bizmetçiainin yüzüne vur
maz l 

Sizin 1>eyefendiliğinize yakışır 
mı ? Ben de Allah kuluyum ! Be
pim de bir hayıiyeti:n var 1 Durd
tqm yerde kalbial kınyoraunuz ~ 

tAtlamata batlar) 
bey ( kendi kendine) - Atzı 

Tar, dlll yok!... Hasibe! Niçba atb
yorsunJ 

Hasibe - Bea arbk d11rmam ••• 
iakkunı verin rideyim! 

Bey - Canam s"n çocuk musun? 
fiti ıenedenberi yanımda bizrnet 
etHyorıun ... Bu kadar •ey için in
tan kapısından •• 

( aaçlarını okşar ) 

Hasibe - Yerimde bqb biri 
olaaydı bu kaciar hakarete tahanı. 
mül etmez, bir dakika durmazdı ... 
Ben sözünüzden çıkamıyorum, a~ 

;yapayım? 

Bey - Sen Jyi kızsın bilirim ... 

Kabahat bende... Tabii .. u ev
de bir hakkıa , hir mevkiin 
var ! Elbette cııarada içecekıilı! 
( okşar ) Konyak ta içecekliia! 
(Okşar) teker de yiyeceksin! (Okşar) 
anladın mı? 

Hasibe (müteselli) - Eksik ol
mayın Beyefendiciğim... Gönlümü 
aldınız!. Garip kutun yuvasını Allah 
yapar111ışl 

(Dıfan çıkar) 
Bey- ( yal11ız ) - A Hah içia ne 

garip ku• yok mu? Ortada bir 
yuvası yapılan varaa o da ben! .. 
Ben yapacaX-ımı bilirim anıa .... 
Ne haltederaiıı... Bir kere sakalı 
ele vermişiz! Fakat bu hırsızhtın 
önüne geçmek için bir çare bulmalı. 
Yoksa kül olacağnn! 

- Altı ay ıonra -
Bey - Hasibe, senden çok 

memnunum. Sayende iki yakam bir 
araya geldi ... Meğer sen ne idareli 
'ıtadınıııışsın ... Seninle daha evvel 
anlafmadığıma hata etmişim ... 

Hasibe (itvekir) - Tabii eski
den burada yalmz hizmetçi idim, 
şimdi s:zin gözbcbeğiniz oldum. 
Benimki hizmetçilik detil, ıultanlıkl 

Bey (kendi kendine) - Bu itin 
bukadar kolayı varken hizmetçiden 
fİkayet eden sersemlerin şaşarım 
aklına! 

""-=-= =-
aycdlBında nkdam 

Karapunarda biri 
fabrika yapıldı 1 
29 B. Teşrin - Büyük bir fi mit, 

tali: bir hülya ile beklenen yaz 
mahsülleri, hiç beklenilmıyen mev
sirasiı bir yağmur ile berbat ve 
perışan oldu. Bir çok mahsullcri
mize pek çok tahribat yapan bu 
meş'um yağmur, yalnız, her felaket 
karşısında daha fazla bir cesaretle 
yoluna devam eden, türkün, türk 
çiftçisinin, türk işçisinin azmını, 

imanınını kıramadı. Misalini istiyor
sunuz? 

İfile yağmurdan yll:ı.de hemen 
yetmit be• raddesinde zarar ııör~n 
latif ve sirin Kara Aydın. Nazilli ve 
Denizlrye geçen yolcuların ihtiyarsız 
bir surette naz.arlannı çeken. i'Öz
lerlni avlayan geni• caddesi ve ıe
nif caddesinin yeıil, ferahlı •taçları 
ile Karapunar hakikaten görillmeğe
ı.iyarete dcter güzel Aydının şirin 
bir nahiyesidir. 

Burada vakitsiz yağan yatmur 
en kıymetli ve mebzul bir malisulü 
yerlere sermişıe, diğer taraftan ça
hşmaktan, didinmekten uaanmıyan, 
bıkmıyan siy ve azim rahmeti ayni 
yer üstünde birçok hayırla, feyizli 
müesaeseler yetişfümiş, yükseltmit
tir. Bu cazip ve zarif bddeyi ziyaret 
ettiğim gün, orada aynına vilayetler
de bile tesadüf edilmiyen cesim, me 
tin ve ,ık "hal,, ile beraber, yine pek 
az vilayetlerimize nıısip olan mükem
mel bir elektrik fabrikasının bütün 
cnstalasyonu ile birlikte ikmal edil
miş bulunuyordu. Hem son sistem 
bir motör ve hemde su ceryanı 

kuvvetile işletilen bu fabr!ka şehri 
battan bata nura gaa ketlikten batka 
buğday ve saireyi fenni bir ıuratte 
6j'ütecek tarzda inta ve tesis edil
miştir. 

Mcrıak ettim, bu nahiyeyi ihya 
edecek bu enstalaıyon ile fabrika
nın mukavele ıeraitini görmek iste
dim ve ıördüm. Nabiye mOdürii 
Seyfettin, Belediye reisi Kadri bey
lerin mefh6r himmet ve gayretleri 
ile vücude ıetiriıen bu eser, ıerek 
şartlarının elverifli olması dolayısile 
nahiyeye, her kazaya, her vilayete 
numune olmaya liyıkbr. 

Benim gibi, yolu Karapunara 
düten, o güı.el yeri ziyaret etmek 
bahtiyarlığ'ına mazhar olan her in
saf sahihi ve kadırşinaı yolcu, 

Seyfettin Kadri beyleri tebrik etaıeti 
bir borç, bir vazife bilecektir. 

Mehmet Sun 

Ankara hukuk 
mektebinde 

Ankara, 31 - Ankara hukuk 
mektebinde bugün derslere baflan
•ııtbr. Dün yapılan tedris heyeti 
riyasetine Adliye vkili Mahmut 
Eaat bey, ikinci reiıllte hukuku 
dO.el hocaaı Cemil bey intihap 
edll11tlftir. 

Mektep, bu ıene, gençlitin ter
blyei fllcrlyeılne hizmet etmek mak
ıadile koaıferanılar tertip edecektir. 

Su sene mektebin birinci ıınıfı-
105 lise mezunu ve 17 zabit dahil 
olmuttur. 

Cunrn IK DA .'.\l , 1, l 92<) 

C-POllS J 
Ezilen Çocuklar 

c:ofor Abdülkeriınin idaresinde· 
._.,ki 1478 numaralı otomobil 
~chzadc başında 5 ya~ında Orhan 
isminde bir ~ocuğa çarparak ağır 1 
surette yaralamıştır. 1 

Kadının bacağı kırıldı 1 

F atihte oturan arıtbacı Kadri 1 
efendinin zeYcesi Hanife hanım 

dün Edirne kapıda tramvaydan 
düşmii~ ve bacağı kırılmıştır. 

Uç hırsız el ele 
Nuri Kamil ve E::,at isimlerin· 

de üç kişi Unkapanında Sa-
fiye hanımın evine girerek 24 lira 
para çaJmışlarsa da yakalanmışlar
dır. 

Neden öldü? 
Silivrikapıda elektirik kablo· 

sunun tamirile meşgul olan 

CEHENNEMLER DIYARI DID 
Kudretli mümessili JORO BANKROFT ile meşhur Rus yıldızı 

OLGA BAKLANOVA 
Gelecek haf'ta 

MELEK SUNEMASDMDA 
Gösterilecek olan HANRİ BERNŞT AYN in şaheseri 

SAMSON piyesinden muktebes 
PARA KURDU 

"

•M••••a•••••••••••••••••••••••:•••••••••••a••••••••••-.... .............................. . ..................... .... 
:: dün akşam :: 
:: A S R 1 S 1 NEMADA :: •• •• :: ilk defa olarak göıterilen :: 
::ccz TABAN ve BASDllBACAK:: •• •• 
55 ANAFORCU 55 
•• •• Mehmet oğlu Mahmut birdenbire 

vefat etmiştir. 
Mahmudun elektirik ceryanıyle 

vefat edip etmediği tahkik edil· 
mektf!dir. 

:: Filimi bu iki sevimli komiklerin en güzel en neş'eli ve eğlenceli :: 
ı •• komedileri olup emsalsiz muzafferiyetleri ihraz etmi§tir. Bu muhteıem •• 
:: eserin mizanseni meşhur vaz'ı aabne MONTI BANKS terafıııdan yapıl :: 
:: mıştır. Bu filmde diğer eserlere nisbctle bariz bir tarakki meşhut ol· :: 
:: maktadır. Bugün ilk matine 13 de :: 

Papazı bulan 

U n kapanında Eereı:ıtccilerde 
liç sabıkalı şemsiye açarak 

"papazı bulan kazanıyor" oyunu 
oynadıkları sırada Küçükpazar ka
rakolu muavini Hulusi bey t~ra
fmden yakalanmışlardır. 

İki gece hırsızı 
Taksim polis merkezi Vahan 

ve Cemil isminde iki gece hır-
sızını yakalamıştır. Bunların diğer 

bazı sirkat vakalrırle de alaka· 
dar oldnkları tahakkuk etmi:;tir. 

Leblebicinin hiddeti 

H asköyden geçmekte olan Jeb. 
lelıici Halil Muiz isminde bir 

musevinin kendisile alay etmesin
den muğber olarak Mnizi bıçakla 
yaralamıştır. 

Otomobil kazaları 

1- Şoför Remzinin idaresinde
ki 1682 numaralı otomabil Fa-

•••••••••••••••••m•••m••••~•••••••••••••••••••••••••••••••• ·····································=····················· ee•••••••••••••••••••••••••• ı 
: Bugün bütiin şehir h11lkı : 

! MELEK ! 
: sinemasında : 
: göstermekte olan : 

: BABALARIN i 
! GÜNAHI ! 
: filiminin mümessili dehakar : 
• artist • ! ElflL YANiNGS i ! 
: gormeğe gidecektir Bu fıl~ Ya· : 
: nin,.sin en büyük şahesen ve • 
• me~simin en muazzam filmidir. : : .......................... . 
... -... -..................... ·-······· .. -·-\••····· 
MORİS ŞÖVALYENIN f 

temsili 5 

fil~1flu!~~i i~~!f f~!sı 1 
ELHA.MRA SİNEMASINDA 

Azim muvaffakıyetlerle qevam 1 
etmektedir. 

BARBIYE DÖ SElvlLI 
tnaanni eden TlTTA RUFFO .son 

t> 

derece alkışlanmaktadır. . . 1 
Bugünkü matineler saat 1 den ıtı· • 

barerı bıışlnr : 
:~B""u_fii.,.n-ı .. P""'a""'ri-ste Gowon sınewaoı tara· ı 
fından istenmekte oldub11ndan bu üçün· 

Sinema 
* Asri - Mağlup o]maz Spaventa 
• Elhamra - Parisli şarkıcı 

( sesli filim ) 
• Melek - Babaların günahı 

(Emil Yangi::>) 
• Şık - Mahkumlar gemisi 
•Opera - Aşk zambağı 

sesli filim 
• Etuval - Kalbim bir cazbanttır. 
* Alkazar -Düz taban-bastıbacak 
• blajik - Paris Bakiresi 
• Santral - Gece suvarileri,Ha

fiyeler kıralı iki fi
lim birden 

• Lüksenburg - Mi11etin ruhu 
ve Şarlo 

• Hiltil - Volga mahkumları 
• Akmdar - Ankara postası 
• Kadıköy - Kuş dili-Mişel 

Strogof 

tihte Altay mahallesinden geçerken 
Kuleli lisesi sek:zinci sınıf talebe
sinden Sabri ve Muhittin efendile
re çarpmıştır. Sabri efendi başın
dan. Muhittin efendi ayaklarından 
mecruh olmuşlardır. Şoför yaka· 
lanmıştır. 

cü 'Ve son haftadan istifade ediniz. 1 
··········--··••eHeaHaaee•eUaeaHe•a••·-··· .. ··-··· * Milli -- Naşit B. sinema tiyatro 

ve Varyete 

~ - Pangaltıd~ Rus sokağında 
dfa93 numaralı evde oturan Le-
on efendinin zevcesi Madam Mak

sim ile kızı An ... :>tasya Harbiyede 
1365 numaralı otomobilin altında 
kalmışlar, muhtelif yerlerinden ya
ralanmışlardır. Şoför muavini Ta· 
naş yakalanmıştır. 

~ - Şoför Şevketin idaresinde-
4ııid> ki 2001 numaralı otomobil ile 
şoför Lütfünün idaresindeki 3317 
numaralı otomobil dün Kadıkö-

yünde Kuş diJi çayırında çarpışmış• 

lardır. Her iki otomobil hasara uğ
ramış şoför Lütfü hafif surette 
mecruh olmuştur. 

Güzel san'atlar 
birliğinde 

Dün Alay kötkünde bir müsa
mere verilmiştir. MOaamereye Da
rülbedayi ıan'atkirları, edebiyatça

lar, DarOlfünun ·talebesinden bazı

lan konıervatuvar ve güzel san'at• 
lar akademisinden birer grup, lise 

müd&rleri l'elmitlerdir. Saat S te 
Hüseyin Rahmi bey tarafından "eakl 

ve yeni adam " hakkında bir kon• 
fer ana •erildi. 

Buudan aonra Şair Halit Fahri 
bey • nefes alan aUiler ,. , .. Oda " , 
" veda aecesi ,. unvaıılı bazı •iir 
parçalannı okudu ve alkışlandı. 

Müteakiben Ekrem Besim bey 
Hayden haakkında bazı izahat nr
di. Ekrem Beılm beyin fzahabndan 
sonra, Mm. Heza, Muhittin Sadık 
Ali Sezal beyler- tarafından Hay• 

den'in altıncı trüyöıü çalında. 
Son olarak darülbedayi ıenat-

kirları tarafından " Meri DOıen ,,in 
bir perdeıi oynandı ve milıamere
yc nihayet verildi. 

..... "················-····-··---···-········ .... 
ELHAMRA nın 

irae edeceği ikinci sesli ve sözlü 

filim ŞARL ROGEHS ve NANSl s 
KAROL tarafından temsil olunan i 

ÜÇ NiKAH 1 
filmidir. ı 

•••••n•••••••••••••••••••w•••••••••••••H•••••••n-••al 

Veni rııeşırlyat 
Ilayat 

Hayatın 142 inci sayısı Cumhu
riyet Bayramı mUnasebetile 32 sayfa 
40 a yak·n resim ve 20 den fazla 
ilmi. felsefi Ye edeM yazıyı havi ola· 
rak çıkmıştır. 

Köhne binalar 
Geçenlerde, haziranda toplana

cak olan beynelmilel seyyahla kong
reai bazırlıklan için ıebrimize gelen 
beynelmilel turing kulüpleri umumi 
kitibl M. Dilten seyyah celbi için 
bazı tavıiyelerde bulunmuttur• 

M. Dü,enin uzun tecrilbelerin 
mahıulO olan bu fildrlerlnden ban
filerinln derhal tatbikine hakin ol
dutu cemiyet tarafından tetkik ve 
alikadar makamlara anedilecektir. 
Seyyah celbini kolaylatbracak olan 
bu tedbirlerden en müıtacel olanlan 
koırenin açdma tarilıiae kadar ne
ticelendirilecektir. 

Şehrim· , , deniz yoWe l'elen 
Hyyablar ıçin k&fi derecede cazip
tir. Fakat Avrupadan trenle ıelea
ler Y etllldJyden Sirkes:lye kadar 
çirkin ve harap bir gü:ı.erglh takip 
ediyorlar. Kumkapu, Samatya, A
bırkapu fena bir teair bırakıyor. 

Seyyahla cemiyeti, Avrupanın 
:mamurelerinden ıoara aeyyahlann 
latanbula bu halde firmelerlnl dot
ru bulmuyor. 

Cemiyet trenle ıelecek •nah 
adedini çotaltmak içiD bu sGser• 
rihtaki harabelerin kaldmlmuuaı 
ve Sirkeciye kadar olan bu aabanın 
ıilz.ellettirilmealnl .. hremanetinden 
rica ede celctir. 

• Jı'erah - Sevmek hakki 
varyete numaraları 

Tiyatro 

• Darülbedayi - Kokotlar 
Mektebi 

Cuma günleri matine saat 15,30da 

her cumartesi akşamı fiatlarda 
tenzilat 

* Mület - Tiyatro ve varyete 
Bar-konser 

* Boston - (Tepebaşı) - klasik 
Müzik maestro: 
Zeki bey 

• Carden bar - Varyete-kabere 
* Türkuvaz - Çaylı dans 

Posta ve telgraf 
Ankara, 31 - Mütebauıı tan· 

fından poıta ve telgraf umuru itle
rinin ıılahı için tanzim edilen rapor
lann tercemesi bir iki sin• kadar 
bitecekür. 

Bu rapor S00 sahife kadardır. 
Raporlar posta ye telıraf itlerine 

alt mGhlm mevadch ihtiva etmektedir. 
Raporda ıayet mühim bir madde 
vardır: 

1 - İdarenin nafiaya raptı, 2 • 
ıenit ve lmtidath telpaf •e poıta 
nakliyatı tebekeleri teılıl 3 • btih· 
dam edilecek memurinin tam ma
nası ile fenni ve ilmi malGmatla 
teçhiz ettirilmesi ve kenclllerba• 
fada maq verilmeai... 

BGtilD bu itlerin kabul " tat• 
blki raporun e ... h bir .. kilde mG
talea ve tetkikine mGtevaklaftar. 
Bu seneki posta ve telanf mGdQ. 
riyeti umumiyesl bGtçdlnde bu it
ler için bir .. y mevzubahı delildir. 
Biltçe geçen ıeneld sribl ikmal edi
lerek dahiliye veldİlijbıe takdim 
olunmuıtur. 

Bu aene içlD mektuplarla, tel
paf Ocretlerlne sam yapılmaıı ib. 
tlmall yoktur. 

Reımi telıraf ve münakalattan 
da bir ilcret alın maıı için bir ta• 
ıavvur yoktur • Mevcut raporlar 
(lzerlnde yeni bir tetkilat yapmak 
takarrllr ederse o zaman poıta ida
resi biltçesi bu~ünkü miktardan 
-2 3miıli Wr tuavüt arzedecektir. 

.. 

~a.cly<.:> 

Bu akşam 
lstnnbul telsizi 

200 1\1. 
1 ı,30 - Ank • '"a konseri 
15 - Büyütt Gazinin nutku 
17.30-18,30 - Alaturka nıusik 
18.30-20,30 - Çigaıı muzıkası, 

Ca ykovski ( Ro
mans) Milok (se
renade) Russyan 
• caz - fantazi, Şo
pen ( polonez ) , 
Tonyo ve cazbant 

20,3f -2,30 - Aletturka musiki 
her hafta Pazar
tec:i akşamları ls
tanbul radyosun· 
da darülbedayi 
san ·atkirları ufak 
bir temsil ver• 
mekt~dirler. 

Viyana telsizi 
516 M. 

18,20 - Tıbbi muc:ahabe 
18,55 - Esperanto der;..İ 
19,45 - Konser (verdi) 
22 - Operet 

Budapt>şte tebizi 
550 ~1. 

17.45 -- Çigan müzikası 
19 - ltalvanca de~si 

J 

19,45 - Radyo amaturleri kon· 
seri 

21,40 - Hovat 
• 

orkestrası kon· 
seri 
Milan telaizi 

20 - TicarPt borsası haberleri 
20,30 - Saat ayarı - hafif musiki 

konseri 
21 - Bir perdelik komedya 
20,40 - musahebe 
22.30 - Varyete ve muziki 

Roma telsizi 
443 M. 

20,20 - Günün h11vadisleri 
21,20 - Senfonik konser: 

Bethofen {6ıncı serfoni), 
poem dramatik, Frane> 
Vagner, Berlioz, Macar 
mar§ı 

Yarıuva telaizi 
1415 M. 

20,l(J - Edebi musahebe 
20,25 - Solo konser: keman (lr 

minör) (kormen)in ikin· 
ci perdesi (Bi:zet) Vagner, 
Puccini, Pirene, Buzzi niJl 
müntahap parçaları 

22 - Monolok 
23 - Müzik ve dans 

Moıkova telid 
M, 1481 

20 - Senfoni orkestra: Romanı 
(RahmaninofJ, Lind (Çayko
fıki) 

Berlin 
1635 

17 ,30 - Meksiko hakkında koıı· 

ferans 
18,40 - Edebi kıraat 
19 - EglenceJi şarkılar fi 

düettolar 
20 - Jirofle - jiroflu (3 perdr 

opera komik) 
22 - Konferans 

Operadan sonra gece yardJil' 
kadar müzik ve dans. ~ 

Menakıp def~ri 
Pı>U. ikinci tube mGdilrlff' 

bir meaalap defteri ihdaa etml.et'' 
Bu defterde ikinci fube memu~ 
daa Taife utrunda tebit clala ti 
nalmlerl ve ayn ayn menld1"ıl' 
bulunacaktır. 

Deftere konulacak ilk ,.,ti'. 
mefhur &iuııtoı vak'aııada ~ 
olan taharri Hayrettin efencllaba ~r 
midir.HrlAatoı vak'aaı •e mUJll!.:r r.bta auntl fehadetl bu deftere 7-

atd ruim Mercan Alt1D~ 
çeteabdn eınaya iıtballnde tehi~ , 
laa Muammer Cavit merh1110 
GçGneG reıim de ayni hldile ~ 
... da tehit olan HBsnii efead.....-

reılmleridlr. ffecl' 
Bu resimlerin oldutu ,.b tf'ff 

Mercan Altınyan hldisesi ta 
edilecektir • ...n_., 

Bu defter, poBı mldilrlO•- ,.tll 
•azife kurbanlanaın ~erçe•e}s 
reıimleri talık edilen k8fede d~ 
eaktır. ileride vazife utnmcla ~ 
olanlu bulunursa bualar da d• 
re ayni ıurette yuılacaktır. _ _ .il 

Defteria ada (menakıp def'i""' , 
du 



---

l3Lıgilrıki.i :ftLI t:
bol ı:"I-ıa.çla.rı 

Garaip ---[ Biainci sayfadan mabat ] 

fzmirde yapıhcak pek çok şey· 
l•r oldu§'unu bilen gazeteciler ka
rilerine, yani Hulusi beyin kendi
•inden iş bekleyen hemşerilerine 
lnüjdeli haberler vermek emelile 
<ü·nhuriyet bayramında Hulusi bey· 
le görüşmüşler. 

O 11rada Hulüsi beyin yanında 
•ali Kazım ve ordu müfettişi 
~'>hrettin paşalar da buıunuyorlardı. 

Gazeteciler Dr. Hulüsi beye "hoş 
geldiniz,, dedikleri aırada Fahrettin 
l»şa latife yollu demiştir ki: 

- Haydi gazeteciler, belediye 
r~isinin ya1ta~ın1 bırakmayın. On, 
c bt·ş şeh)r gezdi. Hepsi.,den birer 
"'hr huvad!s verse, gene epey bir 
ı;cy tutnr. Biz aske•·iz, bir 9ey ıöy· 
lıyemeyiz. Bir ue >elediye reisi söy
l<yeınez ·e ga·c~,cikr ne yapar? 

Bunun Uzerir..e belediye reisi şu 
turdle kel ·ma ~~ıız bu yormuşlar: 

- Arrupa, ı baştan başa gez· 
'lim. Orada 11rr şey çok iierdedir. 
f'•z çok geride •·rı/mışız. Orada ga
~Plenırr çnk ~·iıf.sck adam,ar,iır. 1 
1 ;r aeja gweıe!er 1 ürl. iyedcki gibi, 
lı:ç /J;r ı·a!:it ırıı 1ıi hata/an ile dolu ı 
lir f:rı '<'e çık "11)"'"· Orada ga-
"- • 1er, ')' 7 "-ır~· sü::leri ')·arz!,5 an
lr.yıp ımlô hatalı yapmıyorlar. 
llalbııl.i b· zdP öy!Pmi·lfr :V'I ? 

Halbuki ıı-azeteciler çok defa 
fiulus: beyin ~azdelere gC:nd~rdiği 
el yazısı mc!.tııp , .e •aİr tezkereleri 
t ~!!lh r~;yoıJnr ~tş. 

Belediye reisnin bu siizieri üze· 
tine gazeteciler! 

- Bı.ıalar bizim bildiğimiz me· 
•elelerdir. Eilınedi[:'iı:ıiz şey!zr var· 
•a, lutfen onları söyleyiniz! cevabı
ltı vermişler. 

. Vali Kıi.ıın paşa, belediye reisi· 
llın ıı-afını tamir etmek için, müte• 
~••ir bir halde şu ıözleri söylemiş· ..... 
it - Her günümüz, geçen günlere 
••aran daha iyi ve daha parlaktır. 

ş Halbuki Dr. Hulüıi bey vsli pa· 
•nııı, gafı nazikane tamir etmiş 
0~ınaaını dahi farketmiyerek elile 
llobeğme vurmuş ve demiş l:.! : 

- Gürıiyorsunuz ya, sıhlıat
tayım. Göbeğim de zayıfladı. 
t' . Bilahare gazeteciler ordu rıüfet
l ışı Fahrettin ve vali Kazım paşa· 
r.:r 1 hueratını ıelimlıyarak ayrıl· 
~--ş ar. 

lzmir gazeteleri diyorlar ki : 
riıı - Biz belediye risinin bu sözle· 
add dcevap vermeıti bir tenezzül 

0 ~rız. •öz 0ııruıu bu kadar saçma oapan 
te e cevap verselerdi, hakikaten 

ııezıül olurdu .. 

Aienu u mıntakada 
t • bir ecnebi 

l'akı znıı~, 30 - Dün Kadife kaleye 
11 hır yerd b' b" " ·ı arı·· e ır ecne ı ııoru -

uş ve b 
ın d uraıı memnu mllltakadan 
ı;.,8 du~ olduğu için yakalanarak po
l>oı;, aır~~ine getirilmittlr. Bu phıı 
taraf mudürQ ve k11mı idari reisi 
card ından lıticvap edilmiştir. Tüc
ed;; a~ M. Jiro poliı daireoiıae celb
llıiıı ınış "e mumaileyh hakkında te
- at Ver . ti E b' ~~.,· mıt r. ene ı zat bunun 

•ne b b lia •er est ırakılmışoa da po· 
ırene t hk'k ted· • ı atını tamik etmek-,. 

Suriye kongresi 
için beyanname 

Şarki Erden postasile Sultanül 
Atr~şın atideki beyanatında şöyle 
den, yor: 

Her tarafta bulunan Suriyeli 
hrdeşlerimizle " 25 • 9 • 920 tarihi
n.de sahrada bulunan mücahidinin 
rıyasetimiz aitında aktettikleri um
umi bir içtimada memlekette bug. 
\inlerde vukuu nıellıuz olan mühim 
t~beddüliitı siyasiyeye karşı ittihazı 
lazım gelen tedabir hakkında mü
davelei efkarda bulunmak ü 
b - ük b' k zere 

uy ır ongrenin akti lüzumunu 
Suriyede bulunan bu"'tu"n f k-' . .. . ır aaara 
ıl~ıu keyfiyet etnıeğe karar veril
mıştir. 

Milletin amalinin tahakkukuna 
matuf olan mücahidinin arzu ve 
mezkür kararlarına binaen 25-10-929 
tarihinde yeni " Vadisserhan u nam 
mevkide inikat edecek m-h· . • u ım ı~ 
tıma;m!Za bütün siyasi fırkalar ile 
vatani kütlelerini davet ederiz. ,, 

29-9-929 
Sur;ye ihtilal Kumandanı 

Sultanulatraş 

Kıra! lbnissuudun Kudüs İslam 
Ali meclisi Reisine telgrafı: 

Kudüste ıemahatlü "Eminül 
~üseyin Efendi., Yahudilerin Filis
tin. Araplarına vukubulan tecavüz. 
le~ı~den haberdar olduk. Bu facia 
buyuk teellümlerimizi mucip ol
muştur: Elcezirenin bütün müslü
"?a~larıle birlikte bu fena işten Fi
lıds~ınde hasıl olan felaketlere iştirak 
e ıyoruz. 

lngilterenin eski an'a . tı 
b. - na muci-

111ce mutecavizlere "dd l 
1 

şı ete mua-
me e edeceğini ümit ed . B . erız. u va-
zıyete karşı Mescidi aksa t f d . . . e ra ın a 
şehıt olanlar ıçın Filistin'in bilh .. ,.. , assa 
musıuman ve umum Araplanna be ... 
yanı taziyet ederiz. 

Apdülaziz 
-----

Boğazdaki dubalar 
Boğaz haricinde tahlisiye ida

resine ait sabık dubalar eski sis
temdirler. 

Bu fenerli dubalann otomatik 
bir surette yanar döner ve adama 
ihtiyaç göstermiyen son sistem 
deniz fenerleri ile tebdili için ik· 

tısat vekaletine idare tarafından 

müracaatta bnlunulmuştur. Bu me
ıele heyeti vekilece tetkik edile
cektir. 

Çatalcadaki cinayet 
Çatalcada Rıfat isminde birisini 

öldürmekle maznun uzun zamandan 
beri ağır ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmekte olan bir aile 
hakkında dün karar verilmiştir. 

Mahkeme edilenler, Rasim i•mİn· 
de biri ile kardeşi Seyfi, maktul 
Rıfatın kardeti Lütfi ve bir de Ha
nife iımiıade bir kadındır. 

Müddeiumumi iddiuını ıerd· 
ederek bu cinayetin yalnız Rasim 
tarafından yapıldığını, bu adamın 
tecrimıııi, diğerlerinin de beraatini 
iıtedi. Mahkeme icabını müzakere 
etti. Ve yalnız Rasimin 10 ıene 
müddetle ağır hapsine, diğerlerinin 
el,.. hera. ·ne karar verdi. 
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p,ni refi kararları 
31 Teşrinievvel929 kambiyo, nukut borsası fiatla Ali karar heyeti riya,etinden: 

Kilisin Fransızlar tarafından i~g ali 
eenuında kiliate polis memurlu· 

ğuna tayin kılındığından dolayı 
heyeti mahsusaca ademi istihda

mına karar verilmiş olan G. An· 

si ziraat memuru Hasan ı ı '"' 
kuıayi milliyenin bidayeti tetek· 
külünde kuvayi milliyeye iltiha 

ettiği halde Fransızların büyük la· 
arruzlarında bizzarure dahilde kal· 

mış ve bu müddet zıırfında ntan· 

- . 
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borsası · 
~ovrork, 30 [A.A) - Borsa ya· 

rınk ı pıyasanın açılmast öğle vaktine 
kadar . tehır edilecej:tini ,.e cuma cu· 
~arı~ ... günleri kapalı kalacağın: bil· 
dırmışhr .. Lrnels ve şlirekiisı simsar· 
lık ıııUessıseai tuahbüdatını ifa etme· 
di!indcn dolayı azalar listesinden çı· 
karılmıştır. 

İngiliz piyasası 
Londra 30 [ı\.A] - Avam kama· 

rasında Sör Edwar idiffe İngiliz pi· 
yasasının Alman buğdayı vesair bu· 
hubatı tarafındnu istila edilmiş ve 
bunların gayet ucuz fiatla satılmış 
b~lunmasına nazarı dikkati celhetmi· 
ştır. 

Mumaileyh demişlir ki: Alman· 
yanın geçen seneki hububat ihracatı 
evvelki seneki ihracatından 25 . r 
fozlndır. Hükümet namına ceva;'~~ 
"~ ~I. ~oel ~ukstou, İngiliz çiftçi· 
lerının hımayesı meselesinin eski hti· 
küme! tarafından mevzuu babsedil· 
miş v~ faka_t ~eticesiz kalmış olduğu· 
ou soylemışhr. Şimdiki hükumet 
aynile eski hükumet gibi son derec; 
şayanı teessUf ve muzir olan bu ne· 
ticeye karşı ne gibi tedbirler ittihaz 
edileceğini bilememektedir. 

San tos kahveleri 
Riyo de Janeyro, 30 [A.A] -Bir 

miıdılelten beri bukilm suren buhran 
ha•ebile kapatılmış olon Santos ve 
Riyo de janeyro kahve bor;;aları bu 
gun tet..i. ... r .. lı,l:tt r. 

Inııiliz lirası dün sabah 1027 
kuruşta açılmış, 1030,5 kuruşa 

kadar çıkmış, en aşağı da 1026 
kuruşa kadar dü~dükten sonra 
1027 kuruşta kapaemıştır. İzmir 
gibi ihracat limanlarından kambi

yo geldiği için sterlin düşm eğe 
başlamıştır. 

Kredi raportörlüğü 
Ticaret odası kredi ve müdev

verat raportörliğine tayin edilen 
hukuk mezunlarından İbrahim 
hakkı bey dün vazifesine başlamış
tır. 

Paris piyasası 
~~ris, 31 [A.A] Maliye nazırı 

Parısın y3~s~k mali şahsiyetlerini 
kabul etmı~tır .. ~unlar, Paris piya· 
sa~mın vazıyetının pek mükemmel 
olduğunu, ispekülasyon mevcut ol
madığını ve Fransız müşterilerin 
peşin para ile esham sııtın almakta 
olduklarını müşahede ve tebyin 
etmişlerdir. 

İki katil 
Çatalca cıvannaa Kabakça iı· 

tasyonunıla Nuri !aminde birini öl
~~ren çoban Mehmet ve Snleyman 
11ımlerinde iki katilin muhake
mesi düıa intaç olundu. Müddei
umumi Cemil bey bunlann Nuriyi 
taammüden öldürdüklerini beyan 
ederek, kendilerinin idamını talep 
etti. 

Heyeti kıi.kime icabını müzakare 
ederek, müddeiumumiliğin talebini 
kabul etmedi ve her ikisini de faili 
gayri muayyen addederek 10 nar 

•ene müddetle ağır hapislerine, 
yalnız çoban Mehmet henüz 21 ya. 
şına basmadığı cihetle cezasınıa 

8 ıeııe 4aya tenziline karar verdi. 

Divanı riyaset namzetleri 
Ankara, 21 - Fırka gnıpu bu. 

ırüıı Hat 3 de toplanıyor. Grup, di· 
vanı riyaset için namzetlerini teobit 
edecektir. Divanı riyasetin geçen 
oeııeki zevattan tetekklll edeçeği 
m11hakkak ıı-ibidir. 

Yeni sene bütçesi 
Ankara, 29 - Yeni Hile büt. 

çeılniıı eoasatını hazırlamak üzere 
maliye velulllfinde tube müdürle
rinden mürekkep olan bütçe encO
meni meoaisine devam etmektedir. 

Maliye bütçeıi hemen hemen 
huırlanmıt gibidir. Bir kaç güne 
kadar bitecektir. 

tep mektep muallimi Safer efendinin 

polisliğe sureti tayini kuvayi milli

cilerin tensip ve muvafakati ve 

ve dahildeki irtibatı temin mak

sadile ve usulü dairesinde icra 

kılındığı ve sureti tayinde Fran
s ızların dahli tesiri olmadığı ve 

poliste bulunduğu müddet zarfın· 
da amali milliyeye muhalif ve 
Fransızlar lehinde bir h!treketi 

bulunmadığı ve kuvayi milliyeyv 
hizmetinden dolayı Fransızlar ta· 
rafından haps ve memuriyetin

den tar<lolunduğu vatan ve mil
liyetini sever bir genç olduğu 
icra kılınan resmi ve gayriresmi 

tahkikatla tebeyyün etmiş olmak· 
la hakkındaki kararın ref'ine 
müttefikan karar verilmiştir. 

daşlarının teşviki ile polis memuri· 
yetine girmiş ise de amali milliyeye 

muhalif bir harekette bulunmamıı 
ve istiklal harbi devam ettiği 338 
Temmuzunda askere dahil olarak 

bil fiil mücadelei milliyeye ittirak 

eylemiş olmakla bu suretle de mes' 

uliyet teveccüh eylemiyeceği ahltl· 
mı kanuniye iktizasından bulua· 
makla kararın ref'ine ittifakla ka· 
rar verilmiştir. 

Yeni müzakereler 
Tiyatro ve hal in9a1ı için ..... 

remaneti ile alman ıı-rupu araaıll• 

daki müzakere devam ediyor. 
Alman grupunun ıı-öıterdlji temi• 
nat üzerine bu iılerden batka 
lnıaat için de temular ba1laaıı9br. 

Crupun inta edeceği tiyatro 
ve tiyatronun zemin kabıadakl 

asri banyolardan batka nümunelik 
ve en ıon ılotemde bir fınn ile 
bir de değirmen yapmuı ırllrüfÜ· 
lüyor. 

Ali karar heyeti riyasetinden: 

Kavlen ve filen amali milliyeye 
muhalefatte bulunmasından dolayı 
heyeti mahsusaca hidematı devlet

te ademi istihdamına karar veril· 
miş olan Cebelibereket orman ci

bayet memuru Fettah eend inin 
cidali milli esnasında kuvayı milli· 

ye ile Bahçeye gittiği ve Behçeden 
kaçarak Fransızların işgali altına 

girdiği ve memuriyet almak sure· 
tile hiyaneti vataniyede bulunduğu 
kat ' iyyen tehakkuk etmediği gibi 

mumaileyh cidali milliden ve kat'i 
işgalden mukaddem Fransızlar 

tarafından azledilerek istirdada 

kadar bir daha memuriyet alma· 
mıs olduğu ve kavlen ve filen ama· 
li milliye aleyhinde bulunmadığı 

bu keıre icra kılman tahkikattan 
anlaşılmış ve heyeti mahsusa ka· 
rarına esas ittihaz edilmiş olan 

mahkeme kararı da hiçbir delile 

istinat etmemiş olduğundan muma
ileyh hakkındaki kararın refine 

ittifakla kaıar verilmiştir. 

Ali karar heyeti riyasetinden: 
Balıkesir ahzıasker şubesınde 

müstahdem iken Yunanlıların iş· 

gali üzerine orada kalıp dahile 

çekilmemesinden ve harbiye neza
retine verdiği istidada kuvayi mil· 

!iye aleyhinde kuvayi bagiye tabi
rini istimal suretile amali milliye.

ye muhalif buluamasından dolayı 

heyeti mahsusaca nisbeti askeri· 
yesi kat'edilmiş olan mütekait 
binbaşı İhsan efendinin İzmir şi
mal cephesi kumandanının bütün 
emirlerinin infazı için şubece ta

mimler yaptığı asker celp ve sevki 
hakkında verilen emirleri infaz ve 

takip eylediği ve muamelatı tama
mile amali milliye dairesinde ce· 
reyan ettiği ve yunanlıların Balı

kesiri işgalleri ve fırkanın çekil
diği esnada fırka kumandanlığınca 
ahzıa~ker şubesini geriye çekil· 
mek emri verilmediği gibi ayni 
zamanda ref ikasınıu da o gün do

gurduğu vo Istanbula geldikten 
sonra Anadoluya geçmek için mü

racaat ettiği halde göuderilmediği 
ve mülga harbiye nezaretine karşı 
kullandığı lisanı Kürt Mustafa di
vanı harbinin ittihamatından kur
tulmak üzere riya suretile ve za. 
ruretle istimal eylediği ve binaen· 
aleyh Balıkesirde kalması gerek 

emir verilme111esinden ve gerek 
refika~ının vaz'ı hamil eylemesin· 
den dolayı zaruri olduğu ve amali 
milli yeye muhalif hiç bir hareketi 
görülmediği gibi bilakis Balıkesir
de sonuna kadar hüsnü hizmet 
eylediği 5abit olmuş bulunmakla 
hakkındaki kararın refine mütte
fikan karar verilmiştir. 

Ali karar heyeti riyasetinden: 

Ceyhanın işgali esnasında Fran
sızlar tarafından vazifeye tayin 
dolayı heyeti edilmiş olmasından 
mahsusaca hidem:ıtı devlette ade
mi i•tihdamına karar verilmiş olan 
•abık Ceyhan tütün inhisarı idare· 

Bu iaşaata alt tetkikatten en 
ziyade tiyatro binası meoeleai ileh· 
mi,tir. Yeni tiyatroaun Takalm ,..,. 
danının ner11inde intaıı laum ıral· 
diği tetkik edilmif, ancak binanııa 
cephe.inin nereye naıır olacağına 

henüz karar verllmemittlr. Buı zeyat 
cephenin Takıim bahçesi tarafına 
müteveccih bulunmaaını, buıları da 
meydan111 başından tarla batına 
duğru açılacak olan yeni caddeye 
muvazi olmasını iıtiyorlar. 

Bu proje eıncümeai emanete 
tevdi edilmfıtir.Encilmen tetldkatuıı 
bir hafta içinde ikmal edecek, mii· 
teakiben proje cemiyeti bcledl1eye 
takdim edilecek, orada kalnıl edil· 
dikten sonra lratfleşecek ve mulıa· 
vele imza edilecektir. 

Şehremaneti, muka..ele llDH 
edilir edilme1 iıııaat ba9lamak ille• 
re tedbirler alacaktır 

İmtiyaz nasıl verilir? 
Menafii umumiye lçlıa vlliyet 

mecliıi unıumlleri tarafındea p· 
rek belediyeye ve ıı-erelue epuı 
huıuaiyeye verilecek lmtı,...ıer 
hakkında Dahiliye V ekiletindea 
vilayetlere bir tamim ıı-önderllaıl•· 
tir. 

Bu emirde lmtiya.zıaamelerlıı na• 
11! tanzim edileceği hakkında ha· 
hat verilmiıtir. 

lmtiya.zname hakkııada eYvell 
bir layiha tanzim edilecek, fuııt 
ıeralti ihtiva eden bir proje hazır. 
)anarak imtiyaz oahibi ile alikadar 
daire amiri tarafından parafe edil· 
dikten ıonra tudlk için Nafıa Ve• 
kiletine gönderilecektit. 

İmtiyazname devlet ıuruıaclaa 
geçecek, tadil ediline tadil edlln 
tekilde imza edildikten ıoara ta.e
dik için tekrar Nafia Vekiletlndea 
gönderilecektir. 

Kar makinesi 
Geçen kışın şiddeti yllzüaılea 

halk çok sıkıntı çekmif, veoaltılz 
kalmıftı. Emanet bu haHn bu aene 
de tekerrür etmemeoi içla tebdlr 
almğa karar vermiştir. Emanet ıre· 
çenlerde Amerikaya bir kar mnlae 

ıi ılparit etmiştir. 12,SOO liraya mal 
olan bu makine 20 gQııe kadar 
ıehrlmize gelecektir. 

Bir tek makine tiddetli kar s&• 

manında bütOn şehir ihtiyacına ki· 
fayet etmediğinden Emanet Al
manyayada bir makine ılparİf atmlf 
tir. 

Bu ıene iki makiııe ile tecrilbe 
yapılacak, bu makineler faide t.mjıı. 
ettikleri takdirde ırelecek aene lfliı 
daha fazla makiııeler ıretlrtllaeeldlr. 

Emanet temizlik itleri mQdfrlyetl 
bu oene kıtla mücadele etmek lçlll 
veoaitini hazırlamıt ve loap ed• 
tahıi1&t nrilmlıtl. Geçe• aene kar 
n tipi devam ettiği müddetçe aa• 
cak 1000 amele kullanabaıtb· Ba 
amele bu seıae 25()0 kifiye ihlal 
edilecektir. Ameleye tataıla edileeek 
derecede yevmiye verilecektir. Bu 
itibarla emanet bu oene lufla mil• 
cadeleye hazır bulunuyor. 

Bir italyan grupu ' 
maden işletecek 

Bir ltalyan ırrupu memleketimi· 
zde manganez madeni itlete<ektir. 
Bu grupun mOmcullleri allkadar 
makamata müracaat etmltlerldir. 
Diğer taraftan ftalyan maden tir. 
keti namile ticaret miidürı,..tinden 
teıçil edilmiıtir, 
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Beşka memiek tnerde 

Fransada kahine buhranı 
nereden ve nasıl çıktı? 

Bu ıertavha He fnmsızca Te 
mpa c-teei pek şayan~ ~ikkat 
bir ••kale aeııetmııtır. Bu 
makalenin mfüaim kıeımlaruu na-
klediyorur.: . . . 

Harici siyaset bıı.k k.mdal.ı ıstı. 
zah güaDnün tesbitine dair meh'· 
usan meclisi tarafından verilen 
adeıni itiıaat reyi üzerin tahaddüs 
eden kabiae huhnm, bilhassa vu-
ku butdut- ,.rait dahilinde, sulh 
meeeleNtrıam müştereken hamne 
alakadar olan ecıa~bi memleket· 
lerde pek deria bir teıir hu_u!e 
getirmittir. M. Briandıa yeni Av
ru,.Ga i11al ettiği mevki hasebi· 
Je bafka türlü de olamazdı. M. Bri· 
aad tarafmdan takip edilen itilaf 
ve mta~ .. sıiyaseti Lokamo'daD 
La Haye konferaRsına kadar A nu· 
pu.m •.aziyeunin bütün teki~il
lilnü ihtiur etmektedir. 

Fraa111 Btıioci Nazırının bu 
M}Uetİ &enkit oJuJlabilir, fa~at bu 
siyaeet sayeıinde birçok netıceler 
istihaal edildiğini de tanımak icap 
eder. B" ıiyaset zanıanuııızın fı· 
kir •e temayültini derin bir ıu
rette tadiJ etrn~tir. 

Lokarno uz!a~maları, La Haye 
itilifları eaaıı uzerine tazminat 
mu'eleetain tam Ye kafi bir su-
rette hallini ihzar etmiştir. Harhı 
kauun harici addeden Bnand-Kcl
log misakı ınuahedelerin ın llet: 
lere temin ettiği emrıİ) et ve ::ıf'la-

mete zııanevi bir temiuat daha ıJa
ve etmi§tir. Bu ıuanevi teminat 
hiç te bot de;.ildir, çiınkü deniz 
kunetlernıin tahdidi hıtkkında A· 
111erika ile lrıgiltere ara~ıuda ha· 
zırlanan ltilif bir e::ıa te;;kil eyle
miştir. 

Son dört ıene zarfında ııı:ulh sa· 
hi~mda tahakkuk ~ttiıileu tenık
kiler M. Brunıd, l\l. Austain Cba
mberfsin ve M. Strezenıannm 
ruü;tca:ek mesai ve faaliyellerinin 
eseridir. M. Austain Cbambcr1Rin· 
in meıınp. olduğu fırka son inti· 
laabeu.a auvaffak olmadığı cihetle 
ilk evvel siyaset sahasını terket· 
mi~. M. Strezemanın vazife ba· 
~mdt •e berlinde yerini doldura· 
cak birini bırakmıyarak ölmüştür. 
M. Btianrl teeadiıft bir ekseriyetle 
dü~iırülmliştür. Eğer M. Briandm 
çekilme&i kat'i ise sulh ~iyac;etini 

neticeye iaal edecek adamların üçil 
de ukadaa çekilmif oluyor. Yeni 
adamlar aaeaya gelecektir. 

Ba hal vazi) etin satbasını ınah· 
eus derecede tebdil edecek ve yeni 
bir mulait huaule tı:etire ektir. 

Zaten bu kanaat Amele HükO
metinin mcvk ii iktidara geldiği ve 
M. Stre&emannın ölumü gününden 
itibaren tahassül etmişti. M. Bri
ancfm çekilmesi beynelmilel vazi· 
yetin iııki~fıoa ınüsait §erait dahi
linde ba kauati teyit eyliyecektir. 

La Hayecie aktedilen prens~p 
iti1ff1anımı tekrar mevıuhahs edıl. 

mesi ihtimali olmasa gerektir. Bu 
itil&flar tam ve kimü olmaktan U· 

zaktır, Fakıt bu itilafların Fransa· 
nın 9UHfakat ettiği fedakArlıklar-
la vtlcut bulduğunu unutmamak 
lazımdır. Eğer M. Briand La J-Js. 
ye de müdeLbiran~ hareket etme-
mi~ Ye aıtiaaadek.irhğın &on haddi
ne kadar ptmemiı of saydı lngiıte,. 
re Maliye Nazırı M. Snowden 
Y oung plilWlı akamete uğratwa· 
ğa ınu"Yaffak ol ardu. 

BiJhıH• hu :noktıi nazardan 
ıBriand kabineıiHin dü~mesi ecnebi 
memleketlerde tefsir edilsıektedir. 
Harbin likiclasyonune en ziyade 
alakadar rnemleketlr-rin siya i aıe· 
lıafilinclc fransız kabi.ne buhranı
nın hu u 1 e getirdiği tesir hakkında 
bir fikir ha ıl etmek için daha bir 
iki gfüı b kle1r1ek lizundır. 

Son sencl rde Almanya ~m· 
hfiıbJeli Hulıi.Cimetiııin vazifesini 
teshif lôzmı geldiği ve M. Streze· 
maım'ı• italif cle,,.Ietlerinin müsa
dek~ıhklarından daha ziyade isti
fa<..IP. e)lemck içın bu dclıle mü-
rucaat mecburiyetinde kaldıAı 
tekrar ed mi f r. Şimdi al • 
ınanlar ) arınkı t ramız hükumeti· 

nin vaz'ft i" tPııhiJ etınek za
ırıanı geldiğini arılamalıdırlar. Çü
nkü üçiincü işgal mıntakasınm 
e,.:eldcn tahli)esi şeraiti, Sarre'ait 
müzakerat ve gelecek denizler 
konfeı ansı miıkalemeleri Fransa· 
da endi~e tevlit etmektedir, Al· 
manya efkarı um\lmiyesinin Fnın
c:ız kabine buhranı mıb·acehe in· 
de nasıl bir tavır takınacaklarını 
bilmek pek şayanı istifade olacak· 
tır. 

Geçirdif miz c:aatln pek nazik 
'e Jıer ikı taıaftan hata yapma
ğa müsait değildir. Beynelmilel 
bir eseri netıceye isal etmek vazi
fesi 'ardır. Bu c er millt~tlere a· 
dalct daire::ıinde nııı•i) et ve eel~
metsiz dtin\ :l üzerinde devamlı bir 
sul~ mümk '11 d lf ldir .• 

Fransız kal inesinin diismcsi 
miina~ebet'le ecnebi memleketler 
gazetelerinin neşriyatı. 

Londrada intişar eden nim res
mi Times gcızete:ıi Briand kabin~ 
sinin ukutu münssel>etile bir ma· 
.kale ne~retm ·şıir. Bu makalenin 
en canlı ve ~a} anı dikkat kısımla
rını mücmelcn naklediyoruz: 

•Briand kabinesinin sukutu yal· 
nız 1'"ransa için değil belki diğer 
memleketler için de şnyanı teessüf 
bir hadisedir. 

Şayet sulha ifa e~ği büyük hiz· 
metlerden soııriıl ve Avrupnmn 
emn')et \e elamt>ti ıkmal cdılece· 
ğı bir nada M. Briand hükumeti 
terketmck mecburi) et" nde kalırsa 
hu ehemmi) t-hnin derecesi ölçiile
miye-ccl.: bır felaket teiikil eyli) e· 
cektir. ( n il ederiz ki buııl •rn nıa
lıal kalıııı)acaktır. 

J ,ondıa'da intişar eden Daiyl 
Chronicle gazcteı:ıi de şunları yaz 
maktadır: 

"Briand kabinesinin düşmesi 
keyfiyeti bir hadbe<len daha ziya
de haizi ehemnııyettir. Bu sukut 
La Haje konferansında fıransız 
hükumetinin siya etini idare eden 
adumm bir mağlubiyetidir. Bu 
adam olmasaydı tazminat hakkında 
isJihsal edilen itilaflar hu~ufo gel· 
mezdi. Bu noktai nazardan Briand 
kabinesini.ı utişıııesi §ayanı tees

süftür.,, 
Al111a11lar ne diyor? 

Alman ga ctelc:rınio Briand ka
hinesinın du~11H .si münaşebetile 
neşri) at1: 

BerJinde inti ar eden Deuts· 
ehe Taaeı:ızeti tur g .gazetesi fransız 
kabine lıulıran ndaıı bahsederken 
~u şayanı dıkkat satırları yaz
maktadır: 

"B and kal inetıinin sukutu bü-
tün dür < J haklı bir te ir hu
su.e getirecektir. Parlamentonun 
enıniyetini haiz olan bir kabine· 
nin faaliyeti e nasrnda düşürülme
si franeız ~İ) ac:i hayatında nadir
dir. "'1. Briuud p<'k t'hemrniyetli ta· 
rihi müzaker tı idare etmiş bir 
devlet ve si}a et Ftdamıdır.,, 

Demokrat Berhuer Tageblatt 
gazetesi diyorki: 

·'Sabık b"rinci Tazır 1\1. Po-
incarenin çekilmesi esnasında M. 

Bri nd tarafından söyleneıı bUZle.r 
halik atkespetmiştir. Briand k.a. 

bine i bir tatil kabineıluden baş
ka bir c:ey değildir.,, 

Bealin'de inti ar eden ga::ete
de Vos 'da unları yazmaktadır: 

"fransa'da Briand kabine inin 
düşıııesile oldukça mühim bir buh
ran husule gelmiştir. Bu buhranın 
halli bil} ük n G~külata tesadüf 
edecektir. Yeni kabiue kimlerden 
terekküp eder::,c et.sin M. Briandm 
hariciye pewretini muhafaza ede· 
cetini umit ederıı ... 
Amerikalıların fikri 

Amerika matbuatının neıriyatı: 
"Beriand kabinesinin sukutu 

gerek birinci nazırın şahsına ve 
gerek takip ettiki siyasete muba
tef etttn ıleri gelmemıştir. Bu ıu· 
kut parti oyunlarını yeniden ihya 
etme~ ietiyen meclisi ıneb'usan
daki eiya J fırkaların temayülAtını 

Cuma 1 f" D A M. Te!-irini ani ] , 1929 

Kayserılde 

Bir biçarenin 
kanına girenler 

9 • 18 • 929 Gece1i Adanada 
çaht111aktan köylerine avcet eden 
Himmet dede mıntıkasına bağlı 

kara kimtoe kariyuinden Ahmet 
çaYUf otlu izzet ve zevcer Hanife 
Ye ayni kariyedea Süleyman ojlu 
Nurettin otomobUdH boğaz köprüde 
inerek biraz istirahattau sonra köy· 
lerlne gitmek üzere yoUarına de· 
vam ederler. Bey de!:'irmeni civa
rınd nyol üzerinde {afaklil önlerine 
hüviyetleri meçhul iki müaellih 
şahıs çıkarak br.ınlan tehdit eder ve 
bcyhelerindeki eş>aıarı almak için 
heybeyi kesmeklt· meşgul olduklan 
bir ınrıada iizeriı e 48 lirası bulunan 
izzet ellerinden kurtulmak emelile 
firar ederken, bu terlrlerden birl 
tarafınJen atılan bir kurıunla aldü
rü1ür. 

Şerirlt!r bu hadise üzerine bir 
şeyler af19aksııın olanca kuvvetler 
ile firar ederler. 

Hadiseye muttali olan jandarma 
biluk kumandanlı~• bu meçhul şe
rirlerin peşlerine himıuetdede ka
rakol kumaadanı lbrahim çavuıu 
ve boğaıköprü kuakol kumandan 
vekili Ahmet onbaşıyı tek?be kemali 
tiddetle memur eder, bölük kuman-
danının lbım relen talimatını alan bu 
müfreze ferirlerin izlerini gece, gOn• 

ciüz gü der ve datda raag ldikleri fÜp· 
heli kimselerden ehemmiyetie tahki
kata hatlar. Nihayet bı.: şeıirlerjn izi
ni do~ruca lnceso kazasına bağlı Ka
rahüyük köyüne doğruldur ve orada 
yaptıklan ciddi tahkikat neticesinde 
Ali otlu Celil ve refiki Ali oğlu 
Mehmet hidiıei katli ikadan ıonra 
kCSylerine avdetle ıilihlarını bıraka
rak doj'ruca Nitde-Uh•kışla timen· 
difer hattında ame}ehkle çahtmağa 
ıittilderi anlaşılır. Bunun ilzerlne 
•ilfreze kumandanı lbrahim çavuı 
Nitde Yiliye.ti mıntıkasına kotar· 
KatlJlerin anıelelikle çalıttıklarını 
tesbit eclerek fuarlarına meydan ba
ralunamak için. civ.rdaki bir köyde 
kendine 111ühendi11 süsü vererek 
ıivil elbise giyer, yaka, kıravat, ta .. 
kar ve röziDe rözlük ıeçirir el 
çantaaım da amele luyafetiae ıok
duğu Ahmet onbqıya verir ve 
{erf rlerj şahıan t~nıyan köy 
beltciıinide diJer bir amele kıya· 

fetine ıokarak doğruca a8'elelerin 
çalııtıklan yere relir. Katilleri ta
nıyan bekclnin İfareti Gzeriae ka
tillerden birini lbrahim çavuı dige
rini da Ahmet onba!ı bir anda ya
kalar o anda bir taraftan kurtulup 
kaçmak iate1eıa diter t.raftu f.,.. 
yat e.ten bu terirlerin derhaJ elle. 
ri kelepçelener~k Himmet clede ka. 
rakol kumandanı lbrahi• ÇaYUfUD 

karıısındn olduğunu ve yakayı ele 
verdiklerini anlayan bu eaniler ha· 
dlıeyl katli oldutu .. bl anlabrlar 
n aleti cürüm olan sllahlan köyde 
gömdükleri mahallerden çıkararak 
müfrezeye lesıim ederler. 

Şimdi bu ferirler, haklannda 
taulm edilen evrak ile adll1eye 
teılim oluomutlardır. 

lska=n ......... iş"""'i=-=---
1.ku itleri katı bir tasffye1e 

dotl'u ıitmektedlr. 
fatanbulda emlik almıt olan 

muhacirlerin adedi 3000 dir. Etabli 
meı'eleıl halledilmeditf cihetle bu. 
nlara lıtanbu!da verilen emlilc he
men klmilen emllki metrukeden 
ibarettir. 

Qu SOOO dosyadan 1300 nGn te-
ffiı muame!e11i evnlce yapılmıfb, 

m6tcbakiıinin de lkmalhıe te,ek., 
kül edea teffiı heyetleri ~ah~ 
lar ve bugün intacı liı.ım relen 
1000 do•yll kalmı,tır. Bu bi• doa .. 
ya, adedi 9 a iblat edilınit olan 
teffi:ı komiıyonfarı marifeüle kısa 
bir zamanda ikmal edilecektir. 

M~ı. iır komisyonlara mülkiye 
milfettişlerl rlyaıet ve neı.aret et
mektedirler • 

Muhacirler, mGtebakl l•tfhkak
ları i~ bono alınakt&dırlar. Bono 
al...ı.rııt tekrar lataabulda .. , .ı.. 
mak için b~kleıaeleri aıanpıı ı«h 
rilhnelite " ta.diki halcıle bUu 
iınltta ta1avYUr edilmemektedir. 

Halbuki .,011oeunu eebine lı:o
yaalw Aaadolu- neraine Plene 
orada k.-U!Ge Rum emlAld .. .,u. 
•e~tef laterae bu emllk •er• ara
ıiyl iş et"'e'kte, itterae hemtn sat-
111aktadır. 

neticeıidir. M. Poincare de Fran· 
eanın mali vaziyetini ıslaha çalıı
tı~ı sırada bu kabil tehlikelere 
~~arz kalmıştı. Mühim mes'ele
rln mevaupahs olduğu sıı,.da M, 
Brioadın çekUmesınl aıuvatıJc 
.Pulmıyoruz ... 

Ağnama taşn ıg:~ ~aıFö<QJa 

Kudüste lngiliz komiseri Son hadiseler v 

bir talimatname a b R~s gazetel~~ Y P Parıııte çıkan rusça • Vozro1deaqe 

K 
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---1--h----- gaıetesi Efgan ldiseleri halckında omiserin ya u i er e ine yaptıg"" ı bir başmakalesinde diyor ki: 

Kıra) Emanullah EfaaııİIWMD 

bu taıı"matnamede neler var ?. iatılı:lilini vücude gelirerd, harbi umu 
zamanında ve Rusya inkıllbından eon 

Şnmda ç'kan 17·10·929 tarihli 
"El'kabeı" gazetesinden: 

Filıstiode İııgiltere Ali komise
rinin lııgilizlerin bt•} az kitabının ah· 
lıamıııa \e U'ltıl ve ad.ıta mulıalif 
olarak Yahudılerin lehine \Ücude 
getidiği talimatı dair lslilm Ali mec
lisi reisi ile aralar nda atideki mu· 
habere cereyan etmiştir ... 

Ali konıiserin umumi 
katibinin tahriratı 
Ali İsllim \Ie~li"i Reisi Hz? 

l -Ağlamn Duvarına muteallik Polis 
MUdürllne \'C ku,lus mıntakasınm u· 
nıumi hAkimine teWiğ edilen Ali ko· 
:miserin ısdar eylediği talimatnamenin 
bir nüshasını Ali Komiserin erııriJe 
size tevdi Pdıyvru1n. 

2 - Ali komiser cenapları, adap 
Ye atikOnu nizam ve intizamı muha· 
foza etmek makıadile mezkur tali· 
matı vazetmit olup ve onun tatbikı 

cıheıinden btık1lmet mes'uldUr. 
3 - Meıkur talimat muvakkat 

bir uman için vazediJmi~tir. Yahu· 
diler olsun Mt:slllınanlar olsun hun· 
larııı kat'ı bir ıuretle hal ve fasledi· 
lecek davalar na temas edecek bir 
ciheti yoktur. 

4 - Bu tahriratın bir nU!lhası 
da Yahudi Hahamhaşıaıoa gönderil· 
miştir. 

Talimatname 
1 - Yahudiler, ibadet için her 

\"akıt .. Duvar" Ağlama yeri,, ne ge
lebileceklerdi r. 

İbadetin alatı ve edevatı 
2 - Yahudiler, duvarın ön Un de

ki kaldırıma bir tribün getirip üze
rinde kendilerini ve uf ak cam bpu· 
ları havi sandığı koyabilecekleri gibi 
yıkamak içio H)Yar bir leğen de 
getirebilir. 

Mezkur alltın dunn T8"altut meı· 
kor duvarı mücavir olan diger vakıt 
duvarlarda sabit kalmaları caiz değil· 
dir. 

B - Y ahudileria, cuma günU 
akşaraı güneı gurubundan curnarteai 
glmn akıamına kadar ve hükQmetçe 
belli olan bayramlarının gece \'e 
gunleri gene ak~ama kadar du· 
varın şimal tarafında kendi namaz· 
kitaplarını ko)mak içirı orada bir 
tribtin Yazedilebilır. Duvarın cenup 
tarafında da bir tavla vazederek 

Ankaraya giden 
izciler geldiler 
Cümhuriyet bayramı dolayıalle 

,ehrimlzden Ankaraya gltmlt olan 
Galatasaray, İstanbul l!se.i Feyziati 
ve dlter mekteplerin izcileri düa 
ıebri'-Jiıe avdet etmitferdlr. Bua
lardan baıka Deniı ınillEika heyeti 
de ıelmiftir. 

Mazarkis 
Atlna, 30 - Erkanı harblyei 

u .. umiye riyaaetbae tayin edilen 
janral Maaulda dOa yazifeıbae b ..... 
lamıthr. Muaalleyh bunu mute
akip mulatellf erklnı harp ıuabatı 
aıOdBrlerile mGıakerede de bulu
narak meHill aıkeriye hakkında 
111aliimat aı... ve oaadn aonra tfa.r. 
biye .pu.ınlle bir m61Akat yapmafbr. 

Bir kaç gila zarfıada bqnkil 
M. Veai&eloa ile de görilter•k ordu
da yapılacak yeai t9f)dlita l'Öre 
biznıetl ukerin mOddetinin tesbiti 
ve ıair muam aıkerlye hakluadald 
taıavvurabna ait projelerini milza
kere edecektir. 

Seliniği kaybet .. 
tiğimiz gun 

Sel&ntk, 27 - Dan S.llnifla 
Yuaanhlar tarafından ltrall devri 

eeoeviabae nailıadif oldutu cilııetle 
Ayasofya ldl1eıinde ruml bir aJ1-

yapılmıı Ye bu a7i11de bütQa erkAaı 
ida" •• ~rJtla ltu.baaan melt'11alar 
lttirak •tmltlerdlr. 

' Ayinden •oma Betecn,e rel•i 
Wr nutuk irat •tmit. Seliaitfn it
pliaden 17 inci devri ıeoevisini 
tın'lt eylemlttfr. 

Ögledea · ıonra muhtelif futbol 
t•knnlan tarafıqdan bir reıani geçit 
yapılma• , kupalar ve madalyalar 

. tevzi dil ; · .. 

üzerinde ıeriatlerine mtiteall k kitap· 
Jar ı nı koyabilirler. İbadet zamanın ı n 
hıtamında mezkur alAt kAmilen kal· 
dırılacaktır. 

C - Sene başı ve Güfran bay
am lar nda mUrur va ubura mani ol· 
mnmak ıartile her Yahudi beraberin
de Aamtı kılmak için bir bas ır ge
tırebilir. 

D - Mezkur alit. işbu talimat· 
name}e mUlbak cetYelde gösterilen 
mikyasa göre ölçülmüt bulunacak· 
!ardır. 

H - Balada zihedilt-n aJattan 
başka bir şey getiri lemi} eı'ektir. 

3 - Koltuk. iskemle, bisiklet gibi 
§eyler getililmı} ecek ,.e duvar llze
rinde perde koııını)acağı gibi kadın· 
Jarla erk~kler aras nda tahta perde 
gibi bir ıey bulundurulmıyacaktır. 

4 - Cumartesi ve Yahudilerin 
resmt bayranıları ıtda tabah saat 81'· 

Jcizd,.n saat bire kadar duvar önU11· 
deki kald rtm lızerinden hayvan ge· 
çirilmirecektir. Şafak.la saat yedi ara· 
ıındaki müddet mlıstesnadır. 

5 - MezkQr günlerde 
cenup tarafınJa bulunan 
giden kaldırım lızerindeki 
§llm aaat beşten glınet 
kadar kjlitJi bulunacaktır. 

duvar.o 
zaviyeye 
kapu ilk· 
gurubuna 

[Santimetre hesabıle a)Atın ölçlt· 
ıUııü ır.UOO)Yİn ballidaki talimata 
mlılhnk olan cetveli z kretmekle 
hitam bulmu~tu .] 

İslam Ali meclisi 
reisinin cevabı 

Muhterem kitibi umumi; 
•Buraki Şerif mahallinde hükQ

Dletin emrile belediye tarafından 

Yahudilere aydınlık verecek bir luks 
vazedileceği haber alınmıttır. 

Bu mes'ele beyaz kitabın ahkl
mına muhalif olduğu gibi mtisltiman· 
ların 111ukaddea hukuklanna ve lı· 
linı evkafıaın mölkU olan hususi 
güzergahlarına bir tecavüzdür. Bunu 
hiç bir ıeriat hiç bir kanun tecviz 
etmez. lalam meclisi, bunu ~iddetle 
perotesto eder ve bu tasarrufa karoı 
lcat'iyyen mtisamahada bulunmıya· 
cağı gibi m slı•manların kabul etmi
yecelcleri bu mca' elenin Yereceği ne· 
ticelerden hiç bir mes'uliyet kabul 
etmiyecektir. Baki ihtiramlar." 

Mehmet Eminlıl Hlıseyni 
lslAm Ali meclisi rei@i 

Polis taburu bu
giin avdet ediyor 

Ankara, 31 [Heausi) CGmburiyet 
ba:rramanda geçit resmine ittirak 
lçla btaabuldan rıea polis taburu 
burüo 1aat 11,20 trenile hareket 
etti. lıtaıyonda Dahiliye vakili 

beyfendi, dabfllye aaClıteıarı, umum 
jandarma kumandana Zeki pqa ve 
dalailiye erklıu tarafından ıelimet

lenmiılerdir, Dahiliye Yeldll lıtaa
bul polis taburu efradaaa iltifatta 
bulunmuılardır. 

Yalovadaki intaat 
Seyrfaefaln umum mGdürG Sa

dullah B. din Y alovadaıı avdet et
mlttir. Sadullah B. bu hafta içiade 
ankuaya widecekth.Orada YaloYa
dakl ia .. at faallyetl hakkında ali
kadu makamata izahat verecektir. 

Mekteplerde şubeler 
Den akfamld rilfekamızdan bi

ri Maarif emini Ali Muzaffer Beyin 
bir kı .. m mektepleri teftit ettijW 
Ye bu teftiıat neticesi olarak 
baza mekteplerde yealdea ıubeler 
açalmaama l&uar •erlldltllıl )'Ul
yordu. 

Y apbltmız taiJklkata anaran 
Muzaffer bey beals biç bir mektebi 
teft~ etıaemlftir. 

!.taaen yeaiclea ıube .çıJJDMına 
ilatiyaç olup olmadıpı mektep mü. 
dGrleri takdire ul.ibiyettardırlar ve 
ieabmda bunu mauif eaıanec:iM 
yuarlar. 

~Iufit hey 
t.tanbul mıatalnaı r:ınıldy~ hey

etlteftl,iye reiııi Mtifi+- Bey D'yrbekir 
muntakaaı mülkiyt: eı ~ufetttJiı.:in~ 1 
tayin edılırıiştir. Mufit Bey mahi!Uı 

bütun tarkta dalgalan•n yeni cereyan~ 
kapılnujtı. Harbe sürüklenen ve OD& 1 
iıliyerek yahut iMemiyerek İflirak 
Asya milletleri ilk defa olarak, Avrupa 
ların zayıf taraflı.nnı öp111iflerdi. 

Yeni bir ınilU de~ lef yuatao M~ 
Kemalin ıslahatı bir örnek ohn\lflu • 
bunu hem İranda, hem Efgauiııuıda 
lit etmek iıtemiılerdi. 

Mustafa Kemalde BüyOlı: Petronua 
nüshasını gören Emanullah Kemalin yap 
tıgı ıslahatı Efgani .. uma da tatbik etmel 
is.temiıti . Amanullah Deli Petroya dai: 
kıtapları okumuı ve dibi Rus impanto 
ruıııı imtiMl ederek kendi meml"'ltetiai 
h.u) .k .bir gayretle Avrupalıla!lhrmap • 
nşmı§lı. 

Onuoyakın 11oda n olan N • 
Han sa bıkralın sukutun d anbiraz enel 
Avrupadakbulunu}ordu. O, EmanulWu 
ıeJahatınatarafta r olmakla beraber, 
k.endı ku~\etlerinı lO mılletinin 9(>k • 
rıde olmıısıuı ııaıarı itibara ahnıyaıd 
pek fazla ga}reıketlik idaar eYlediliai 
tenkit etoıekten de geri dwımyordlL O 1 
Emanullab'ın enrellere uğramımndaıa kor-
kuyordu. Ayni aaınanda '" bir ingilis mil 
atemlekesinin kom~uııu olan Afganiltaıı'a 
İngiltere Hükumeti ile kavga eCmenin ~ 
caiz olmadığı kanaatini ta§ıJordu .e a.cli 
trkadqından olan Emaııullah'ın li1alld 
için nıubatarauın bu taraftan pleoetW 
tahmin ediyordu. Bugün Efgan tahtıDa 
geçen l'\adir Han'ın sİ)aseti i~e ooua ba 
aiya.ııi kallaatine istinat etse gerektll. 

Emanullah va.lı.til6 be§ka.lino Ornelbai 
kendi milletine tatbik etmenin mlhDkelı 
o!madıtını anlıyamamlfb. Bil)'Ük Pwo 
kımseye örnek olıımaz. Hiç bir a• ke-
ndi ıı.rıusu ile kendisini dibi yapamacbk
tan başka Afganiıtaada bugünktl ı.,.t 
prtiarı biç bir veçhile bilytık Petıo ga.. 
!erindeki Rusya hayatının f&rtlan ile -.. 
k.ayese edileme.. Petro o ana &adar .ar • 
atle inki~f etmekte olan Rueya deYle&iatıı 
inki§8fıoı ikma.l ve itmam etmiftiı. Pet-
roDun Rmyuı bayümekte oluı bir de. 
bünyesi ida. 

Tcırkiyede Petro ile muit&,._ .m. 
Kemal ise, bqka türlil iı yapmlflu'. -0. 
vaktile kudretli olan ve IOll •"'Mı.Na 
yıkılmağa yüz tutan Oıımuılı deftedala 
bakayasını muhafaza etd. O , ...,_ ... • 
luktan milli d6Vlete iıııtıilıtel 'fetinllDe p 
ayyen bir tekil Yermiftir. 0- imJ. ..._ 
imparatorluktan bir araya toplmmlabfta 
ecı.uını bir araya toplamıı ,. ODdlıa bir 
milli deTlet yaratmıftır. 

Emanullahın ~ı vulfe ile, M 

bOyük Petronunne de Muetala Iem+ 
vasifeıine benziyordu. O, ae bir yent im-. 
paratorluk kura<ıaktı , ne de yıkıJma Wr 
imparatorluğun bakayaaını kmı ... M • 
Onun pek tabit olan ya.ifeli , bnlll 
komıular ar&11nda b&ÜUD&D ..,,f .. ~ 
letin istiklllini temin edecek çaıu.r p 
mek.ti. 
~--........... _,_ ______________ __ 

Briand'ın fikri 
Paris, 30 [A.A) - M. Brlacl, 

razetecllere ftkl olu beyuatmda 
demlttlr ki, ıReami ricalcle baJua. 
muı lizım selea h.etboll ...., 
sotuk kanlılık, •tu' t.qllYa .., 
itidalden ibarettir. Bea bfltla laa-. 
reketlerfmde bualanlaa .-.. 
olduj'um halde bua lcaJ"fl ba eY• 

safa riayet edllmeme.iae laa,...t ... 
7orum. M. Daladier, ilmlt ettlll 
veçhile muzaberetiml sBrem~ 
ve aldatıldıtıadan tiklyet etmekte. 
dir. Ben kendisine tam Wr -. 
heret vadetmekle kal .. Jlp a.. 
tavıiyelerde dahi bultmd..-. Bı 1 
fikr:lme l'are eter lateahılf -,. 
Dalaclier kablae.t t.fekkll ....... ' 
lirdi. 

Parla 31 [A.A.) - M. cı....w 
Hbahleyia i•titarelerlae denm -*• 
mit ve bir çok se•ab kalam ....... 
tir. Bu meyancla iyan •Hllliıll• 
ıol c:eaab radikal ıoayalist cl-k
ratlan ,eisl M. Bleavenu llartfa 
ve M. Calllaax ••rdıı. 

Pufa. 31 (A.1 - M. a-.-.ı; 
M. Blea•eau Martın ti- .,... & 
Cboutamı, M. Sarnt.t, M. a...-,. 
M. Tardle~ yl kabul etmfttlr. & 
Bleavenu Martin A"yan IOI ~ 
demoktatlannın em..ı,.t " llllaa
dı hakkıma t.minat YWIDiftlr. iL 
Chuıtam-. M. Clemeater la icra. 
etmekte oldup mik&lemeı..tıa 1J1 
bir yolda oldqu mGtala9Uldadu. 

Selinikte nömıryifler 
Selin•, 29 - Ml'.,o• La~ 

Franıaa lı...incle wr .._, mued 
ta.leielenaia bk l'll9C& he••• 
tahkir etüklaıi dcliMlle y•L·tllr 
.teylllndll 5-Ma'kte .pa.. .._. 
dele deMJD ataaelsta .. ....... 
reui aümayiti- ....... ~ 
Gazeteler yabudU... ti.W.tle ~ 
cum ederek Y 111Aa-a.h.,..-." ........ 
diltlerlal yu:aalt'.ı. "a.ala..W. ~ 
d~erd"e" bulaıa11.üt.1~rlu. Hlk6-
met memaıfl•n tcpal l bu b•relset& 



Hasan Kuvvet urUbu ;8F.~~~~ 
~ 

Damar QevŞekllgl, romatizma, ••raca ve kemik hastalıklarına naftdlr. Hasan ecza deposu 
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ŞIŞesı (60) büyülf ŞiŞe (100) Kuruştur • ....... 
1 

Bunıar kim? 
•• 
uçüncü bir korsan· 
lık vak' ası daha 

...... 28 fHu••tlJ 
y._ konaahkl-n 4Ham MI

,__ 1'lrk ka,.ldanaa tauuz eden 

~ la.,llutlanaıa clretleri beniz 
~ '-ze•l1or. Btr ka~ flJt 
-.... Yalaa ltalu iki taarrutun 
'1e llıll takip etmlftW. Mldill 
::!:!:lerinden Şerif kaptaam 
lıLa tle btdunan Çeıme •o
--.., t8tılal en.U. 22 lael Ah 
"- ltut4a1 laamıaleaU. J...u. 
~· KutadHı Nhllinde, Dabu
lıir d..U.a mahaltle beyaz boyah 

v .... ••tlrihlla taldbbae •• 
~ tlfr•mlfbr. Yuaaa bu• 
~ •otlr dalaa yollu buluatlu

Çetme motBriine yetipüf 
lıl -. ... Tlrk mlStlrlhule tabar
~ Japacatmı lllSyl•mittlr· Şerif 
~ ltuluadaklan aoktanaa TGrk 
L.... .._...... r.n clalüliatle oldu tunu ve 
~ lfla taharrifatta ltuluamala

aflk ol .... tuu ltildlr•lt iM 
1\:... mot.-OaGa OD klfiden 

olu mClretebab tarafıadaa 
e tehdit eclilmiftir. Müteca
~ bahriye üniformuanı 

\'-.ahlar Çefm• motöri tai
ikiainl rehine olarak mo-

'4 ne ar .saaeıw 
•purlan 

Seri, lüks Karadeniz postası 

M • }) tV APU 4 TEŞRINI-
1 e RU sBN! 

P ·.ı..mıt8cle.U 
azartesı kec'den hareketi 

(Zonguldak. IMholu, ~nuu.ı, 
Un'}a. Ordu, Gireson, Trabzon, 
R;... cuı•• w ayni i.lcelel.,.le 
Y Mfıkebir, Gürele, v. inop Lt1 
lelerine uğrayarak aı·det ede-

ir. 
Müracaat mahalJi: İstan

bul Meyme•ı t ham altındaki 
)lzıhan'C 

Telefon: 1 ta bul 115 ı. 

Türk Spor 
. Befinci num11r&a1 bu gün çok 

kıymetli münderecat ve cazip re
ıiml erle çıkmıştır. Bu nüshada 
Büyük Gazinin Tirle gençliğine 
hitabı, lzmİr spor al minde böyÜK 
dedi kodulara sebep olan Altay· 
Altmordu hadisesinin tafsilatı, Sa· 

dullah lhaan beyin • Kul~pler na
sal ısla hed meli? .. unvanlı maka· 
lesi, Alman ve Japon atletlerinin 
yaptaklan müsabakaların aetc.yici, 

Avukat Beyler: 
ffAMlT MATBAASI na 

icra Kanununun tatbikatına 
mahsua evrakı matbua için 
111 üracaat buyurvnu. 

ZekiRiza 
1 s~nbulda Sckıic le a M muriupAdaıı: 

BJ borcun temını istifu için mah
cuz ve furuhtu mukarrea iki reis inek 
6: .~ 1 · 92g tar ıhine müsadıf çarfUJba 

unu act onda Fatihı. at Pazarında .. 
tılacağı ılin olunvr. 

en 
Milli spor ticarethanesinden en sağlam ve 
ucuz spor levazımatınızı tedarik edkhilirsiniz. 

Adres: Yeni Postahane caddesi. Telefon - lnanbul: 2637 

#B8SB888888B88~~ -il AN 
Osmanlı Bankası 

Yo 5 faizh, 1918/1334 tarihli ıatikrazı dahili tahvilita 
hami~ 

Tetrinı ani 1929 vadf'li ve 24 numaralı kupon hedelniin 
1 T' nnita•ı 1929 ıarihinden itii-aren O.ınanh Bankasınm Galata 
ve Ankara ı< arderi gi Plerinde ve vili)at merakizinde buluoan 
Lli'nn um ~L1hd rinde tedi)esine mübqaret edılece4i wezkôr tah
ilat h:mı ill ~.cin ilin oluour. 

20 1 iı k lır·ı,;ı itibari kıymet i bch r tahvil kuponuna mukabil 
e''Tilkı na .dh f' ola. af 50 ı.uruş tesviye olunacaktır. 

Kuponlımu numara borduıolan ile birlikte ibraa ve teslimi 
u:re. iııe O!;ıııauh Bankası tarafından bam illerine her yi tediye bet 
ıı;iın soı ra ~elirilnıesi uıul tezi bjr makbuz 'erilecektir. 

-B88~gBB~B88ıBS888888888888~ 

Kredi Lgone Bankası 
Anonim şirketi 
Tesis tarihi 1863 

iV akıf akarlar 
mlıdllrllıQônden: 

Muzayedeye vaz olun~n emlak 
1 - Mahmutpaşa Dayahatun mahallesi Tarakçdarda lfunheclla 

cami bavlusında oda. 
2 - Ma&matpaşa Daya .. tun Kaşıkçı ban üstlcatta 13 Dllİllnlla 

odL \ 
3 - Mahmutpaşada Nuruoımaniye cadde1i 51 • " aummal• 

dukiam 1. 6 hissesi. 
4 - Mahmut papda NuruOllDaDiye ça111 kapuıada 22 •

rulu dükkanın 1 - 2 hissesi. 
S - Şehremini lbtahim Ç&VUf _ mahallesi mektep sobt-la 

bilave camiişerif ıokatında 14, 16 N. analar. 
6 - Beyazzıtte Sekbanbaşı Yokudat cami 10kaiı 6 • 2 N. Ke

mer mahalli. 
7 - Kadırgada Ş.lımYar bey mabaDesi Boata IObk S5 N. 

hane. 
8 - Çemberlitaf Atik Alipqa Yatlıkça laan Git btta 11 N. oM. 
9 - Balat Tahta minare maballeaiDde 113, 115, 109 N. • 

ve hane. 

~·:-• almıtlar ve badehu Çeame 
~de taharriyatta bulunmUf• 
,.._._ Aalqlian on kiti olmalanna 
~ ~riae kadar alllblı bulun• 
~na ratmu Türk motö
,.. ,Jirmete cesaret ed~miyorlar
' ~Jtlutlar molöa-1 alt Gat e ... 
:-ıer, kaptanın ka arasında, içi11-
lııı..... Plara bulunan bir çekmeceyi 
:..... Mtehbüe efmitlerse .ele 
..... -ıfak olamamı'1ard11. Taharri
~ ~itlaee yunanlılar molCSrlerine 
-~lerclir. Şerif kaptan dün 
'ete mGracaat etmit ve Türk 
~nq X.ra.ularnmza kadar 
'1aıı Yunan koraanlannın ek 
~ llıdaa ettUdarl vak•atar an ti· 
\.; etmiştir. Polisçe tah!tikata 

~~ktepıerde spor, •cçen haftaki Tan1,1ın~n tediye edilıniş 
musabalcaların ve Gal .. tascıray kon· sermayesi 408 

800 milyon 

1 O - Hırkayiferifte Mirimiran Hasanpqa llelibpata -
tahbnda 12 N. dükkan. 

11 - Ahı mermerde kltip mualibuttin malıallui cMlii .... 
rutaıı hane. gres;nin yevmi gazetelerde inti~ar nıily on i h ti v»t akçesi 

etmeyen tafsilatı, Türk gibi kuv- ' J -· 

vetli,ve m ~hur Tilrk pehlivanları- 31 Ağu tos 1929 tarihindeki hiliçodor. 
nın hayatı, A0vru~a ve _memlck~t .l\~ ııılC::. ...._ T l"'W ._el ~t: 
spor haber) n, gt?zel bır aYcı bı- ~ A ..__, ,.,.- '-' ........_ .._., 
kiyem, roman, cazıp r simler ve 

"'tU edilmiftlt. 

Di, tabibi 

Bedri Hakki 
Kadı' öy • Altı~ Iağxı 

yalı Sezai efeaıdiye 
11.ıt.i tınnunide yechncı kolordu
"-aup Topçu omlokuzuncu ~la· 
~Qci tabur birinci bölUk aıuli· ------------
329. ıoı Am alı Sez Y1 efen- ··-·-~~ Doktor ... t•n ••t. 

OeP•••e9eeıeıeıe 

... Mu.tafanıR van da mıı· 
· wıa. kılıamuta oJ.duiwıdaa Haseki kadıu!u iwflAlne~ 
arfında dhanıharbiınıze lü· Etıbbaeındaa 

..._llCUU Hya adreıini bildir· BUSE f AŞf'f 
abi takdirde mu!ıakeınesi ıin 

icra edıleceRt ilin olunur. Doğum ve kadıa :=.~= 
M. M. V, 7 ii.r~ F~ki Hılôli 

2N. M. ü. ve Z. OH. l 
fteiaf namına bması No .10 Tel. st m: ·622 

M. Şefik el 
----~~~-·--:----~-----. 1~ •: Mebm~t Seojb Fikri namı· J stanbul li ü cu icra d in ın<len: 

, baabıından aldıAtm 119'm ıtu- Mehm ı Ve a 8e in iıfkl'llS .,ı .. 
kumbara defteri Jr.ayboHlıytr digı m ıı.ıııe muk b l v f o .-. 

~ leaitiai alacat md• ~skiıınin r 1 Beııkt a Mur . ed~ e .. 
~ Nüzheb)e s ka~ın ce ıt 27 numa· 

Jaktm. nı ma'bahçe ha ıenin ıbalei evveli-
z . 

r ... ._ - ayı ,,. . . 
~ ~ &blrilüDia 20 letıın' ""'1 •6929 tarihli ve 'l0679 numa• 
~: ?. v mınkalı 8& saııdık do. 
l~ tatla be;;:aw si ile 22 
~=~ _ enet • t rihH 23753 
g~t aıakbuz muhtevi}atı olan 
le .... sa luruou havi beyanname 
~-..ı,-~ ayi ~ftitimde bn 
~•ieiaa çıkaracağundan diııer· 
"' hfikm11 olmad aı nı ilin edee 

ş.,e, ..... ·-aıı 20 
Hasan Hakkı 

~'eteınenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
.Anısterdam ' 

'6t ~ karakly hanı 
et'.ı"' .. 1a,,... teWoa Bey· 
~ . ~711-5 Yerice& pmta
~ittisalinde Aıı.Iemei laan 
~ı:' lstanbul 569 &eraevi 

ınuamelib ve eamlyet 
...... iun 

eei icıa k 1 oarak biıı iki yek ~ada f libi uhJesuıde takarrur etm t ve 
tlu kere yU-.W. bet 1111Dla OD b81 g n 
rnüddetle ıbalei kat'iyye m ıza• ede· 
siııe v z unmu t ır. 

Hu dır. Tatftr ~endi v~i 
menzilı İbrahim be ın bırrlHİ ve Şa. 
bin efeadi IDeDZili ve bahçesi ye ta
riki ana ile lffhduttur. M~tıesr ye· 
yuz alli artın mürubaı aıauJen 490 
art n baue %60 arıuu bahçedır. Mi.ıf· 
temelatı Uç ev aftJ on yedi oda ç 
köoaürlttk hır ırr11lık Hç musl~ bet 
k·ı bir çamaı rtıl& .ıtı llell bır b· 

ı erba nm ç bir tiltl .. ...., 

!:mekinl motfak bır dolap doıt '°' 
ti ·ı. . . ,..met.ınla b61ön•uttlr. Ko-
• lal81 - b" 

ridor, bir aarelll n ke ır çaktı arbalaa~ 
ild aalid~ odul bir aydınl m~ ı 
•veul tlup sıedyuaıQu vMereseb le~ Alsa: 
kia ve Tevfık İbrahim e me. ı 
Beyl.te Nllff at• kiracultr. Han~· 
de terkoı tertibatı 91rdır. Elektrik 
yakı.. Henenia btlremlik ~ eelim· 
hk bpılanaı" Y&Mtutda çıft ahteP 
b da Mı aıabe .ubali ••'cut ~ ~.,. pencenlcri ,.,du. Haoeaın 
alt kalı kagir uıt kadarı ahıaptır. 
Babçe iki settell ibaret olup taf mer· 
cfiyenletfe Qıltıbr. Kebir Wiçede bir 
manclfl atacı bir erik bir .,.. bir 
11kku111 biı sil aJaf'lal'l re bır ıu 

Verrıedc vı• lank.'.ıl: rda mevcut nükut • • • F. 
en J n V\e 'üd faai milliy:e Ser.e.dah • • • 
T min tft avansler . • . , . . • • • • 
He<> atı cariy . t . . . . . . . • 
Esham ve tahv litl mevcude (F..sh m, Bonolar, 
tahvilat v Rantlar • • • • • • • 

912,124.477,31 
7 ,289.965 .102. 17 

1S8,473,65,,92 

M htelif h t . • • • • • 
E ıılik . . • . . . . . . . • • • • 
Hıs:;edara.n • • • • . . . • • • . . 

4,008,963 459.96 
4 657 ,824,58 

342,684,616,23 
55 000,000, " 

1 O'l,594.000, " 
F. 13,454,463,134,17 

Dilyurıat: 
Vadesiz mevcudat ve sencdat • • • • • Fr. 4,998,348,495,75 
Hesabatı cariye . . , . . • • • • • 5,~42,705,105,28 
Badcttahsil vacıbütediye hesabat • • • • 227,:l93,388,16 
Po!içalar • • • • • • • • • • • • 444,054,051,47 
Vadelı senedat • • • • • • • • • • 518,359,615,49 
Muhtelif hesabat . • • • • • • • • • 483,599,090,82 
1928 senesine ait hlssei temettü {bakiyeli} • 27,883,333,ll 
Senei sabıkanın kir ve :&arar laesabı bakıyesi 4,320,053,87 
Multtelif ihtiyat akçaları • • • • • • • 800r<>OO,OOO," 
Tama en tediye edilmiş sermaye • • • • 408,000,000, ,, 

Meclisi idr re R isi 
BARON fsRENKAR 

Merkezi Galata Karaköy 
Büro•u Sultan Hamam 

Fr. 13,454,463,134.17 
Miidürü umunriler 

R. MASC N R. Eskarra 

,, Be,etht l.nkw eadtte9f No 333 

= Fatih snlh icrasınadan: 
Fatih ıulh marJc~mesi icrasmda alacaklılara ait 23891 lira 46 

kurut •ardır. 
Afacalc_ ıabipleriniıl bir ay zarfıada nıtlraceatJa paralanaı .ı.. 

malan akıı halde her mucibi kanun mczkor paralama huineye 
J hnlaui• ...... ., .... i1i1t olwnor. 

lstanhul umum maai~fatu~a ve Tuhafi
yecll~ ~~ Müstahdemini cemiyetinden: 

Ce.a,eti..Wa '-aldU ve talili tıuu.leri teze\:klr eddmek üzre 
T~in'ımi~ ı~ i~ Cama ~ii uat 14 te C. H. F. Beyojha .... 
l:ezmde cemıyetimııe ka,11 eclilmit ..,. e4ilmemiı oa. bihlm 
•l~kda~lann iştl!'8kile b!r ko11gre akdi ~ekarrür etmfı oldu:--: 
•ılclm e meuubın yewaı lltftite.da te91 ıllwt rica olun..,. 

'iaaineıi nrdu. Küçü~ f);Jıçede bir •ı;•••••••••••••••=••••••• .. ı" su hazineli mevcuttur. Dahçenin et- Döv
69 

11-..~ t D-
rafı bet me&rodaa fula du.uLa ......, ı ı-e ..,. J an ı.Hfn 
.uıı. •- -•taa tamirdir. Fala Tarihi te'ıili 1322 
malômat 929 • 9788 numaralı tletya· u 
dadır. Talı~lerin kı111eti mubampai· l 1aerhnı idare BerUn 
peei olap .ek1J Ma lhanııı 1ttsd• oo Tet fon Beyotlu 247,248-934, 
mıbeti~de ee1 akç«'.' nt teslimi ueıae 985 ve 1ıtanbul 284Z2843 
etmeleri 18·11~929 tuihiade aut I 
ıs.5 ta kadar ibalei .kot'iyeai icra L Banka muamelib 
k hn~ndan •tttterilerili b~ 
veya bilveklle müracaat e llM1eri e it• 1 
ilAn olunur. .. .. " '-••• ....... •••• 

12 - Galatada keaanke, -~i pmriik caclc181i ~-. 
pusu ile çeşme araıındaki llç metre .. w 

13 - Betiktqta Dikili tq cami ittialliacle 2, atik l .a & 
dükkan. 

Müddeti müzayede: 1 Teşrini uni 929 dan 25 ~ 
rtesi günü ~~ı+ ondörde kadar. 

7 7 

Balida muharrer emlik kiraya verilecetiad• ....,..:'il: ~ 
lunmufblr. Taliplerin yemıi ihale olu son glaüa 1Ut on CiM ~ 
na kadar şartnameyi okumak Ye teminab muvakkate ita ..ı.- ad 

yedeye iştirak etmek müaere lstubul evkaf aüdürlqG.de.,,,,, &> .. 
müdlrllliüne müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müıtemilitı hakkında malOmat almak iatey ....... _.. 
det zarfında üzayede odasıaa müracaat ederek ecri milil lllP...._ 
gllrebilrler. 

Evkaf umum Müdürlüğünd~ 
Efkaf matbaası için lüzUm olan klııt ve lnaıaa &11IJts 1 .. 

bpal zarf uulile icra edilen müMkaumecfa kapalı arf udı 
icra edılen rnünakasasında taliple tarafmclaa wmı. fHlar .... 
l'iyıkında görülmeCliginden Tepiai .uiaia clokazuaca ......_. 
fÜDÜ saat ondörtde güntl saat onclörtte pazarlıkla ihalell ... 
edilecetinden talip olanlann teniti anlamak lzen ber alD .._. 
zım idareaine ve ihale gününde idare eneümeniae müracatlan. 

M İ!On efı ndı ıle Sefer <>Anı Nikolaki 
efendi vtreae i mey11nnda mülekev· 

vin alacak davu uun 28 • tep'iai .. ..ı 
929 tarihli muhakeme celaelüacle .,...., 
den Vitlebem .,.. Sararım ilaDa Y&ki teb
ligata rağmen gelmemif olduklmadan 
gıyaplarında :muhakeme icruına Ye iJ&. 
nen tebliğıne kirar verilmit ve mubab
bill muamele 11 Ttlriai UDi 9'l9 ,. 
arteai ..U 13,20 blnkılaut oldupıadaa 
Jle'fDI ve Mat m.torda billU ye ya bil
wUf'e gemaedikleri tarihte gıyaplaruaa 
aubakemtye de.em olUD&catı illn olu-
aur. 

1 ataııbul befinci icra memurluğwadaa: 
Kaua ef'endinia dı.atlubwıdao dolayi 

Sabri beye merhun olup Haluai IM,m 
borca için rehindea fuluıaa pmil oJ..t 
Gare bacz edilen yedı lambalık radyo " 
ayaklı n&'flll&D dikit makiaeleri itbu "'· 
nııi l&Dİllİll OD biriaet ,........ .... iMi 
Oll flç buçuktu itilıuea ............ " 
moda bilmtsa,Me ........ ...._ ol· 
mak Ye borçlu Hulali beye .... taWıi.lıl 
illa tebJi1i meh•M bia ol-* lan 
ilan olunur 

.tabul ild8ci .............. : 
Bir deJai8 teajmi i8tifuı pguunda 

...._. ye ~ mubrrer oJaa 3-329 
" 3 . M3 'ılmanlı mcnedee Ye benı 
..-rul& "-ayonetleria 1.11.929 ta riJıi. 
nf me..dif' peqabe gfbıi IMt dokuadan 
oa ikiye kadar takıim meyd&11111da bil • 
müayede ftlralat ~den talip olu
Jar n bam bulanan mem1lrUD& müracaat· 
lan ilin ohmur. 

Zayi - Ko")'. aekerlik ıubeeinden .ı. 
mlf old~ \e11k.ayı uk.eriyemı ba 

defa zayi ettipmdea bilr.mı clm·reılıt 
Oıere ilüı olunur. 

l*tee C.... .... 
S.yQlllJ&n 

Veresiye kürk 
MW.tere• milf

terilerimiH ıUbalec 
olmak ttzere ıeçen 
seae gibi bu _.. 
dahi yalaıı lSslne 
maltau olmakl» 
re 8 tabide 

Ktlrk muıto-
lanmızı 

Vere111• olaat ., ......... 
rU .. t .... 

Jataabulda mah
mul papda Ktlrk· 
~tl ... 

G. BEYKO 
Teletian lltanbal le5BS 
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Norveçyanın 
baş mhsulü 

halis morine balığı 
alemşumul marka 

Gayet: t:aze olarak gelmiştir. 100 kuruşa kiloluk şişelerde Hasan Ecza deposu t:opt:ancılara büyük t:enzlUlt: ~ 
--~~~~__,:_~~~~~~----=~~~~~---::--~~~~~~~_:__:__~~~~~~~~~~--:--~~~__:_~~~---:.:__.:::....:...~~-=-=:...:..:..::~:.:...:....~--___., 

Asl<er/ !ftüna- • .,__ 111• ::::!ii!!!::.iiiimm:;~~~~ ... ,;;·... 1Elltlse 
:·!!~~~ ... ~!~.~!.~~~.?. .................... 

1 
~ Tavare piyangosu lllilnakasa 

; Fındıklıda .1\1. ~1. vekaleti satınalma VEDINC·ı TERT-ıP G .. ümıükler uınum miidürlüğünden: 
İ konıisyonundan : i 4 üncü keşide 11 Teşrini san idedir. 1 - Memurini muhafaza için yaptırılacak elbiselerin yevmi 
·~•••• •••••••••• ... •••••••••••••••• •• • •• • • ••• • • .... -... nakasası olan 22 - T.Evvel - 929 tarihinde müracaat eden talip!; B t:J V O K İ K RAM İVE: şartnamede muayyen evsaf dahilinde tekliflerini sert etmedikleri içı 1 Fırka 

Kolordu 
43330 

için 302492 kilo arpa b&at 15 
c 570627 .. c 

kilo Fasulye c 14 

2-1l-g29 tarihine milsadif cumarte.si günü hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla 
mubayaa edilecektir. Taliplerin teminatlarile vakti mueyyende konıisyoua gelerek pa • 
1-:ırlığa İ§tiralderi 

E ili bin metro peksimet torbalığına mahsus bez kııpnlqza~f usulile milnakasa kon-
muğtur İhalesi l! • 1 l . 929 tarihine müsadif Pazarteqt saat dôrt buçvktur. Ta· 

klillerin .~rtname ve nümunesini ggrmek üzre her gün Ankarada merkez satın alma 
komisyonuna muracaatları ve münalı.asaya iştirak e<leceklerin o gün '•e snatmdan 
en·e] teklif ve teminat mektuplarının makbu:ı: mukabilinde mekilr komisyon riyııse· 
etin tevdi eylemeleri. 
jatanbul levazım eşya ve teçhizat anbarında mevcut 3800 kilo yırtık ve parça halinde 

bncviçeler pazarlıkla müzayedeye konmuştur. İhalesi 3-ikinci Teşrin 929 Pazar günü 
eaat 14 te komisyonumuzda yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini komisyonumuzda 
görmeleri ve ihale saatında teminatlarile komisyonumuzda bulunmaları ilan olunur. 

A sır.eri ihtiyacı içiıı elli ton lavemarin kömürü prr.arlıkla alınacaktır. Pararlrğın 
ihaleii 2 • ikinci teşrin • 929 cumartesi günü saat 15 te komisyonumnzda yapı· 

lacktır. Taliplerin şartnamcsini komisyonumuzda görmeleri ve pazarlık gününde temi· 
na,tlarile hazır bulunmalan ilan olunur. 

S i"ferekteki k'.t~tın ihtiy~cı olup evvelce ih~e olunacağı ilan olunan arp~ya _ ı~li~ 
zuhur etmedığıoden )enıden kapalı 7.arfla munakasa)a konmu§tur. Hıalesı 5-ılı.ıncı 

tefrin-929 tarihinde l.irfa askeri satın alma komi") onunda }apılacak.tır. Taliplerin Ur· 
fadakı mezk.(l.r komisyona müracaatları. 
245 ton kriple maden köoıürüniln lıelıer tonu 2650 kuruşta talip ubteeinde bu· 

lunduAundan tenrilat ile \erecek taliplerin yevmi ihale olan :2 • ikinci te~rin 
929 cumartesi günü eaat 14.50 de kouıisyonumuıa muracaatlan ıliın ınur. 

K aı;taınonideki kıtaatııı ihti)aCı s:up 27 . 10 · 922 . tarihinde ihıuc edileceği iliin 
olunan Düz .kırma un; sığır eti, sade yağt arpa ve oduna talip zuhur et ıaediğiıı· 

den ihalesi 31 • ikinci teşrin • 929 paııır gimü Kastamonide askeri satınalma komitı· 
yonunda yapılmak üzre tatik edildiği ilin olunur. 

............................................................ 
i Üçüncü kolordu satınalına koınisyonnndan j 
~······································~ ............ ~ ...... K ıtııat ihtiyacı için 12000 kilo Nohut pazarlı.- suretile mub:ı)aa edilecektir. Ihalesi 

3.11-929 p:ızar glinü saat on b~şten itibııren icra edilecektir. Taliplerin ıııırtname
&ini gtlrnıek ve iştirak etmek üıre \akti muayvendc komisyonumuzda hazır bulunma. 
lan iliıı olunur. 
K ıtaat ihtiyacı için 49000 k.ilo arpa pazarlık suretile mubayııa edilecektir. }halesi 

3·ll-929 pazar gilnü saat 14 ıe icra edilecektir. Taliplerin ııuınunelerile birlikte 
komis}onumuzda hazır bulunmalan ilin olunur. 

K ıtaat ihti}acı için 50000 kilo arpa pazarlık suretile mub:ı}&a edilecektir. Ihaleı:i 
3-11-929 pazar güniı sııat on be~te icra edilecektir Taliplerin ,artnamesinı komis

)Onumuzda gornıeleri ve ş~rtnııme<le )&zıli olan şekildeki ttminatlaııle koıııisyonwnu. 
td:ı hatır bulunmaları ilnn olunur. 

T rabzondııki kıtaat ihti!acı İçin ?-'l~ k.ilo ~ıde )nğı knp~lı z:ırr usulile münakasa· 
}B korunu~tur. lbalesı 2 • Teşrım <anı • 92Q dacl:r. 1 olıpler n şartnemesini gl:lr· 

mcl: \"e i,tirak etmek ilzrc 'l'rabzoııdaki sntrn alma komisyonuna rnuracnatları ilan 
ohınur. 

k ıtaat ihtiyacı için 1324 çeki odun pauırlık suretile muba}aa edilecektir. lhale9i 
4-11-929 p:ızarte i günü !inat 14 W icra edilecektir. Taliplerin şartname ini gormek 

'e i~rak <'.tın ek üzre komisyonumuzda hazır bulunmaları iliio olunur. 

K ıtnat ihti)acı için _2~0 "kilo pirinç pazarlık. suıcti.lc ın~h~)Wl. edilecektir. ihalesi 
9-11·929 cuınarte ı gunu s:ı:ıt 14 te ıcrn edılecektır • 1alıplenn ~artnameaini ko. 

mieyonumuıda görmeleri ve şartnamede )lmlı olan şekildeki temioatlıırile komisyonu· 
muzda haıır lıuluıımaları iliin olunur. 

J( ıtııat ilıli)ncı. i~in 300,kilo ç~y paz.ır~ık sur:ti) le n~uba~ı:a cdılecekti~.i~alcsi7-ll-929 
perş"ınlıe günu saat .ı.4 te ıcrn edtlece\tır. Talıplerııı ş:ırtn:ımesını komisyonu· 

muıda gormelt!ri \C artmınıede )tızılı olan şekildeki te'minatlarilc komisyonumuzda 
hazır buiutJmaları illin olunur. 
J(. ıta~t ihtiyacı için 6668 kilo fasulya pazarlık sureti} le muba)aa edilecektir. İha· 

l?!l 7 • 11 · 9'29 per.,embe gunü ~nat 14 de icra edilecel..tir. Ta!!plerin şartna· 
mesı!lı koml;;}onumu:1da gorıneleri \C şartnamede )aıılı olan şekildeki teıninatlariylc 
tonııs,oı.umuz<la hazır bulunmaları i.liıı olunur. 
k ıteat ihtiyacı içiıı 10000 kilo Nohut pazarlık surctile mubayaa edilecektir. ihalesi 

5-11-929 salı gtlmi saat on dortte icra edilecektir. Taliplerin şııt·tnamesini görmek 
ve iştirak etmek lizrc konıı;ıyonumuza geloıelerı ilun olunur. 
K ıtaat ihtiyacı ıçin 10000 kilo Nohut paınrlıl< suretiyle ınuha)ttn erlilecektir. lha· 

lesi 9 · ıı_ ·. 929 cunıarte i guuıi es.at oııl.ıeşden itibaren icra edilecektir. Talip· 
)erİl\ ~srtname!lDI ~örmek \'C iştirak etmek UUC vakti IDUa)) ende komisyonumuzda 
h:ızır bulunmaları ııAn olunur. 

ı.r ıtaat ihtıyacı ~çiıı 30000 kilo nrpa pa1.arhkla mubayaa edilecektir. ihalesi 9. 11. 
r 929 cunınrtesı aat on dJrtten itibaren icra edilecektir. 

k ıtnat ihtiyacı için 40000 kilo arpa panulıkla muba)au edilecektir. Jhalcai 12. 11. 
929 cıııh nat on beşte . • 

~, ıtaat ihtİ)acı için 186000 \'e 1130?0. kilo )Ulaf R}TI ayrı pazarlıkla muba)aa cdi. 
~ lecektir. ihale ı 10·11·929. pazar gunu Mat on l-eşte icra edilecektir. 

k ıtaat ıhti)ııcı için 10000 kılo -"1 e: pnzarlıı la mubayaa edilecektir; ihalesi ll . ıı. 
929 pat.artesi günü sanı on beşte ıcra edilecektir. 

k ıtaat ihtı)BCI için 2000 kilo 2
' yt.in pa~rlıkla .mulıayaa edilecı•ktir. Ihale~i 2-11-929 

Cumarte · giınü saat on dörtte ıcra edılC(.ekllr. 

···············~········ ..... ..._---~ ............••.... 
t-~~!~!:.:~~~!~:~:.~~~~l.~~.~~~~~~-undan f 
•• k . ······lçü Inburu için 500 ~eki odun alcnı muıı.?. a 8 uretıle ~atın nlınncaktır. İha-

lesi 2 • 11 • 929 Cumartesi günu sııat 14 de B_nr~ı)e . ~ektebindeki miınakasa 
mahallinde icrn kılınacaktır. Taliıı!orin .rartuıııııe~ılc ıştırak ı~ın lı.omis}onuıııuıa mu· 
r.ıcııntları '\C ha?:ır bulunulması illin olunur. 

E c a_cı mekt,,bi iı;ııı 200 Çeki Odun aleni münakasa ~urctile satın. nlınac kttr. İha· 
le .. ı 2 • 11 · 029 Cuınnrtcsi glinu saat 14 de Harbı) e nıt"ktebındeki mıinnkasa 

ınalıııllinde icr kılınacnktır· 'laliplerin ~artrıanıesile i~tirak ir;iıı konıisyonııınuuı mu. 
ra ~ailatı 'c hazır lıulurıulınıısı ilfiıı olnnur. 

200 adet l.ata 

130 
w 
8 

1~ 

40 
lOü 
4n 
9:l \ ı ı 1nıir 
10 \ ıruıı .uıtıl 
.,. n ~ :n•!ik 
2 &ıl't •• i .... 
l P.-n lık 
l İ elclık 

lrA) çll\·al Çımento 
O knı tar ~ire:ı 

..• •.. .... ,., . .. 

ılal ı o .lu is · inin ) uk:ı?tJa cin ve mıkdarı )azılı 16 kalem tamirat malzeme. 
bia .1 ı ı.n n.& t •fi ui ur ctınediğınden paz!lrl ı.la s:ıtın ıılınncııktır. P»zıırlıgı 

•••• ,;.. • 11 ı.n tt&ı · Lnu aüt 1 ı.:,o lln ı.arlıı\e Mekt~buıdeki koınic:,oııua icın kılına 
.ır. lu ı,.ı erııı f-d- iı" um Koınıs)c.nu ;nezn.Ordn hazır lıulun~ları ı un olunur. 

münakasa on gün müddetle tehir edilmiştir. 1 45 000 L•RADIR ! 2 - Taliplerin yevmi münakasa olarak tayin edilen 2 T.S~ 
9 1 : 929 iarihine müsadif cumartesi günü saat ikide lstanbu\ gümrük b. 

Ayrıca: 
::

::i. müdürlüğü binasında gümrükler umum müdürlüğü mubayaa kotnil' 
yonuna müracaatları. ~ 

1 lstanbul ithalat gümrÜ" 20.000 
15.000 
12.000 
10.000liralık ikramiyeler ve 
1 O.OOO liralık mükafat 

ğü müdürlüğünden 
Marka Kilo 

62 Sandık E. C. E. 1802 Şayak takke 
(Transit) bu keşidede cem'an "3,900,, 

numara kazanacaktır. 
Balada muharrer bir kalem eşya 2 - 11 - 929 tarihinden ıtibar!D 

· lstanbul ithalat gümrüğü satış ambarında bilmüzayede satılacağı il•' 
olunur. 

• 40,000 lira isabet eden "58960., numaralı bilet lstanbul, Edirne , 
Cebelibereket, Gebzede aablmı,tır. 

20,000 ura isabet eden "16597,, numaralı bilet lstanbul, Bur.ada 

. . . 
: 
• m· . . : . 
:~i satılmıştır. : r : 

15,000 lira isabet eden "30494., numaralı bilet Istanbul, Sinop : •ı: 
f ~ zmir, Balıkeıir, Samsunda satılmıştır. ·~!· 

: •: 12,000 lira iıabet eden 1119935,, numaralı bilet Be-ıgama, Istanbul, ~ıi 
:~: Çıldır, Kaş da satılmıştır. :~: 
i~~ 10,000 lira iaabet eden "4438,, numaralı bilet Iatanbul, Samsun· i~ i 
:~ da satılmıştır. ~: ·1$ ;m. 
i.IF:L.~·91~.?=°"":l.."!l:~w1·S:""~·m_'Jg·~:JJ':t.!#E-f1fk!Jf.JL*f.ı~Wtt'!!!tl:!-iH!!!lt.~: mlliin..--m-w.~m.mm;r.;rG.rN.ifRa•W.ftır .. -. • .... ~.~.. • ........ •\•• • •••• .• 

Maarif mlıdlırlUQönden: 
Beyoğlu 12 inci mektep muallimlerinden olup v~zifesine devam 

etmemekte olan Hamdune hanımın bir hafta zarfında vazifesine 
gelmediği takdirde müstafi addedileceği ilan olunur. 

...................................................... 
J Deniz mübayeat komisyonundan i . ..................................................... ~ 

35 ton benzin kapalı zarfla ihaleııi 9 te.5rini ııııni cumartesi günü saat 14 te 
50 • GaY. • 15 te 
Deniz kııYvetlcri ihtiyacı için mılı:.•1arları yukarıda yazılı gaz ve benzin kapalı 

zarf usulıle münnı.ta aya konulmuştur ve hizalarında gösterilen gıin ve saatta ihalesi 
icra edileceğındeıı şıırtrııımeBınİ görmek isteyenlerin her gün itasına talip olanlarm da 
bnlada muharrer giln \e sa.atta Kuıın paşada deniz satın alına komisyonuna müra. 
caatları. 

······························-~·························· 
: Bakır köynde barut fabrikalarında imalatı harbiye J 
ı + Jstanbul satınalma komisyonundan -O- İ 
: ................ ~······································· 
Zarar ye zİ)nn ve farkı fıatı tcshhüdiinü ifa etmiyen müteahhidi nam ve hesabına 

olmak üzere 500 çeki Odon paıarlrkltl mubayaa edilecektir. itaya talip olanlarnı 
teminatJari)le berchır yevwi ihale olnn 9·11·929 Çarçıınlıa günü saat 13 de komisyona 

müracaatları . ..................................................... . 
l.?.~~~~.~~~~~.:~~!~:!!':~ .. ~~~!~:~:!~~.~~~!.i 

1 - Eskişehirdcki Hava kıtaatının ihtiyacı olıın Sığır ve Koyun eti kapalı .zarf 
ueuJile 28-1().~ tarihinden itiharen 20 gün müddetle yeniden mfinakasnya konulmu§tur • 

2 - Talip olanların şartnıımeslfıi ~rmek ilue cumadan mada lıcr gün ve temi· 
nat ,.e teklif mektuplarile yevmi ihale olan l 7·11·929 Pazar günü saat 14 te koıniıyo
numuza müracaat etmeleri. 

2. K. O. satın alma 
komisyonundan: 

Susığırlıktaki kıtat için 29554 kilo üç Yıldız 78 Randımanlı un 
kapalı zarf usuliyle: 

Balıkedr deki kıtat ihtiyacı için de 6000 kilo tuz ve 60;000 
Kilo Meşe kömürü aleni münakasaya Konulmuştur.Taliplerin teminatı 
rnuvakkateleri ile 16 · 11 - 929 cumartesi gunu saat 15 te Balı· 

kesir de askeri aatın alma komisyonuna müracaatlan. 

Devlet deıııir yolları ve linıanlaf 
uı11uıni idaresinden: 

Ankara ile Eskişehir kısmı üzerinde bulunan çubukabat ve yel 
doğan istasyonlarının 1-11-929 tarihinden itioaren yolcu ve eş)i 
nakliyatına küşat edileceği muhterem halka ilan olunur. 

Emiyet Sandığı müdürlüğür.den: 
Futih Çarşn11b1 cebeci b:ışı M. l mail nğn S. N. 173 Yusuf Ziya bey il' 

rafından 10 · lO • 27 · 17 · 4 · 27 tarihinde sand ğımıza hirakılan p•~ 
için \'erilen °26721 numaralı cüzdnnını ka> bettigini söylemiştir. Yenisi \'et1' 
leceğinden eski bono rüıdaııın hukmtı olmıyacnğı ilan olunur. ",-J 

Is tan bul nafia fen mektebi 
ı11ubayaat koınisyonunda11: 

Mektep talebesine 114 ila 118 çift fotin aleni münakasaya konlll' 
duğundan taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve ihale içind• 
ikinci teşrin 21 ci perşembe günü saat 13 te mektepte toplanan kO' 
misyona gelmeleri. 
--~~~~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--*"" 

Vilayet daiıni eııcümeninden: 
Istanbul yirmi sekizinci ve kırk üçüncü mekteplerin muktezi 291 

metro murabbaı muşamba münakasa müddeti 3 Teşrinisani 929 p~' 
zar gilnii saat on bire kadar temdit edilmiştir taliplerin encümeni 'il' 

layete müracaatları. 

Vilayet daiıni encümeninde11: 
San'atlar mektebine muktezi dokuz bin kilo pırıncin münaktl~ 

müddeti 3 Teşrini sani 929 pazar günü saat on bire kadar tenıd 
edilmiştir. taliplerin encümeni vilayete müracaatları. 

Vilayet daimi encümeniııde11' 
Beşiktaşta kılınç alide asariye mektebi icar müzayede müddeti 

3 Teşrini sani 929 pazar günü saat on bire kadar temdit edilmişt~· 
Taliplerin encümen! vilayete müracaatları. ____ ./ 

Vilayet daimi encümenindeı1: 
Galatada topcular caddesine 258 No. dükkan 
Kapalı çarşıda hacı hasan sokağında 16 No. dükkan 
Balatta bızır çavuş mahallesinde 143 No. dükkan . ...A 

" " 
11 

" " 
11 11 üzerinde 2 No h1''" 

Zeyrekte zenbilli Alli efendi mektebi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_...,. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Balada muharrer emlak icara verilmek iizre 17-11-929 pazar gii· 

nü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin encürne110 

müracaatları . 

Vilayet daimi encüıneninden: . 
Bedeli keşfi bin altıyüz yetmiş beş liradan ibaret lstanbul sili~ . -~ tariki üzerinde ldiin çanta köprüsü tamıratı 17 • 11 - 929 pazar gtı., 

saat on bire kadar münakasa konulmuıtur. Taliplerin encümeni fi 

layete müracaatları . 
~~~~--~~~~~----~----~·--~~~~~~------__,,,, 

Mahlôlat 
müdüriyetindeJ1 

Kıymeti muhammenesi bedeli müzayedesi 
Llra:~ L~:ro ~ 

Osküdarda tenbe~ bacı Mehmet mahalleıinde 6 - 3 nu.~a~eıJ 
hanenin a~ka~ına verılen bedel haddı layıkında görülemedığıP liP 
müzayedesı bır hafta müddetle temdit edilmiştir. fazlasıyle ta ; 
olanlar kıymeti muhammenin yüzde yedi bu çuğu nisbetinde P; 
akçelerile beraber 6 · 11 - 929 çarşanba günü saat on dört bllv b 
ğa kadar Çenberli taşta ııtanbul evkaf müdüriyeti binasından 111' 

lulat müdüriyetine müracatları ilan olunur. ·'*' ····· ............................................... -................. _ .................. -............... ' 
Mes'ul müdür: Esat Mahaıll 


