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Gazi Hazr - B~ırH !fil Hn nutukları 1 _. 3 
Reisicümhur Hazretleri '. ·:n 3 ncü Büviik Millet Meclisinin @J<!>fil · -

· .; - içkiler 

3 üncü içtima senesini k sa, veciz bir nutukla kü~at 
buyurdular. 

• Türk harflerinin memlekete tatbiki husustındaki müşkülat, necip milletin 
kuvveti ve medeniyete olan mu~1abbeti ile yenilmiştir.,, 

mefkure 

Aakan. ı [A.A]-Tlrldye Btl
ıtk MWet Mecliılnin lçüncl 
Çtima eeae.i bugia meraıim· 
•t açalmııtı.r. ReiılcChınlaur haz. 
~tlerlnla ı~nellk nutuklarını 
dlıılemek için kadın TC erkek 
bu) iik bir aami kfitlesi, ecnebi 
•efiı-t~r ve sefaretler erkanı, 
de,·air rle1Uı locaları doldu-

"'11yordu. 

Mi] let mektepleri nor· 
mal tedrisat haricinde 
kadın ve trkek vüz hin· 
lerce vatandasın· nurlan-

~ 

masına hiznıet etti. [ al-
kı~l ar] lln mekti!plerin 
daha fazla bir gayret ve 
şevkle id.nne edilmesi 
lazııııdır. 

ndirmek lazımdır. Bu lü
zumu dikkat ve alaka· 
nıza arzetnıek isterinı. 

Yeni ticaret ıauahedelwinin mG
.ıaken ve ietaeı umumiyette iyi bir 
rneoradadır. Büyük tic ret münase
betlerimizi tanzım edea muahede -
lerclea bir çotu bitirilmiştir. Bunlar 
IMa eh.reele meşgalenize batbca 
menu olaea.ldardır . 

Geae bu devrede ittiıal buya -
~ lkbaadi kaauıalarua elaem· 
Jaı,.tl pek ziyadedir • it kaauau , 
yelll •aden kanunu, ormaa kanuau 
Mlllana batbealarıdtr. 

--Gerçi bfttün sarh0§1•k ftH9 
içkiler alkoldan y•pıbr. Bu ld· 
barla hepsi de bfrihirindee far• 
k11zdır. Fakat bans CSyle aeliyol' 
ki, b1111larıa nzYiyet iizerlacle te
sirleri başka başkadır. s-ki .... 
psinin ayr ) ircr mauevlyetl .,. 
ayrı birer t; 11esi Yar. 

Böyle bir farkın meveat o!a· 
bfleceAi fikrini bana Yerea nkı 
ıofralaı ınıa halidir. 

Sanki rakı, mideye plaee, 
oriH1a miikul :iftibalar yeriae •ir· 
takım delice arzular ayantbnJor. 

Rakı, kadehin i~ .. , .. 
nık rengini göstermele bmılar 
hatlamaz, masa etrafındakila"la 
ağazı birden, aotan, ıanmt'» .. 
turup, pHtırma, turıa, tasla ı,.. 
lık •e baaa benzet teYler ~e
mek arzaıile ulyaJaa..... ..,. 
lar. Saat l!IS te relı v~kfti Basan 

hey (Trabzon) tarafından yok· 
lanıa yapalmıf, bunu uıUteakıp 
Itl'isicilmhur Gazi Mustafa J'-& 
tllıtl hazretleri alkışlar arateın· 
da ıalonu left'İf l:::.ıyurarail, rİ· 
Y•ıet mcikamını iıgal etmi§ler 
"e htiyük bir dikkat ve alaka 
Ut dinlenen atideki nutu:.da 
'tnerliıl klf8t buyarmqlardır. 

Cünıhııriyetin kara , 
deniz ve hava kuvı1etleri 
her hu&usta kıymedi ta· 
kdirini~e ve itinıadını
•a layıktır. ( ıiddetli al
lclflar) Bunu tam ve 
lcat'i kanaatle ıöyliye -
bilirim. 

Demiryolları 

Bir rakı aofraamda lfdltayt 
uyandıran etler haqflerlclttf 1I11· 
yvaa letlnla hep realhaer ( i 
4talmuı lbım ,.elea bmmJ f :-1: 
işkembe, ha~ eller " er.:re 
böyle Mrafeum bir obarllak •'1· 

11Süylk Millet Meeliıioia muhte
te• azaaı 

Üçibacl 86,tık MlVet Mecllahala, 
~clin~n ini•• su•'r' -··..---·•uyay- Miıret Mecıııınıa her top. 
1~nıaaı bizim l~la 1eııal bir hayat 
~ rayret kayıaatıdır. Bu feybH 
JnatıD karı ... ada bulunmaktaD 

lll\itehaıda olarak aziz arkadatları
lllı ınubabbet ve hürmetle ıelaın-
1-run. [alkıflar) 

GeçeD ıeae memleketi• dahili 
"-1atı, huzar n asayif içinde ıeç
llllftir, Clmhurly etin dalıili ıiy aaetl 
"•taadqaa yafayıııaı laiçbi r nüfuz 
"• teaallGtla tulrinde bırakmakaa
llaa tamiD etmektir. Bu ıiyaset dik· 
~tle takip oluamaktadır. Bu hu
'-'ıta elahuriyet jandarma ve za
\ıta.anıa hizmet ve fedakArhtı yiik· 
~ takcllriDize !&yıktır. Bunu mem
--.ı:retle ifade ederim. 
Lı_ Me•leketia fikri n iktiıacii la• 
~fta yükaek terakki ıahuı olma· 
~ çahımak ldcaDmudlr. (alkıt
-ı F"akat bu lnld,afın medeai ve 
llıGls ıılW' bariclade eereyaa almatı• 
!!_P'-aipleri•lze muvafık bulama· 
;~ Ea .1eal kaaualarla mlcebhH 
1-a adU,emida butreti ve adaleti 

'-tbllc lfia gaıterditl dikkat mllle· 
tı. la•zv ve nizamım maıun tutma-
t. klfi n muktedirdir. 

Cleçea aeae memleketin ıılılaati 
llıl&hha ~ir aruadaa alltae .. ır ol
~aaa reçmlıftir. Her am aıblat 
•• fl~.ı.,t aDaldla olaa derecede 
lll ra ve ı•alt blr ıuntte taWp et-

'l& •t baflaca hedeflerde• olmata 
1illlTir. 

lai Daı.m idarede t•• tetkilli aa· 
t.~-!er arttarılmahdır. Bunu bllha11a 
~eı:'J• et.ek iıt...ı.. yem aahi· 
&. rin •çıldıfı yerlerdeki ntaadat· 
-r• 111a&har olduldan kolayhktaD 
e~llllİJet waatermektedlrler. 

buıu .. ter taraftu bazı YllAyetlerde 
tlt 11 bGtçelerdeld tedlyealn iL· 

teı:-••zlıtı sörülGyor. Bu intizamın 
de Çareıi, lıauııuat bihçeleria ba1al· 
aa.~;fı•k hakiki adetlere, hakiki 

He ara lıtiaat ettirilmelidir. 
hed Clk•aaet1a bu huıum murab

• buluıadurmaaı matluptur. 

Meclisillizin en hüytik 
eseri olan Türk harfleri, 
tn, enıleketin umum ha .. 
·at ~ . ına temamen tatbik 
~~ln~uştur. İlk müşkülat 
ıUetın mefkure kuvveti 

Ve ~ d . 
ı ... ue enıyete olan mu· 
1ahh · lık etı sayesinde kolay-

la yenilmiştir. 

Mllletla ••latere• vekil· 
leri. ,. 

66 JI-..&~;--~ .a.ı. ft o • ·- -~al. 
olan siyasetimiz bilhassa sulla 
fikrine miisteDittir. " alkı~lar ,,. 

BcyaelmUel her hanıi'b~r nıe· 
aelemizi ıulh viaıtalarile hallet· 
meği aramak bi&im meafaat ve 
zihniyetimize uyan bir yoldur. 
Bu yol haricinde bir teklif k.:ı r
fHında kalmamak içiudir ki em· 
aiyet pre•sipine ve oaua vaeı• 
talarına çok ehemmiyet veriyo
ruz. Beyaelnıilel ıulb baYasının 
mahfuıdyeti için Türkiye cilm· 
huriyeti iktidarı dahiliade her 
hauıi bir hlnaettea ıeri kalma· 
yacaktır. 

Aziz arkada,lanm: 
Memleket lkbıadiyah biltiln 

cUkkkat ve faali1•ti•i&i bilhaasaa 

DON MECLlsl VECfZ Sik NUTtıK1.A K0ŞAT BUYURAN 
BOYOK REISIMlz GAZI llAZRETLERt 

"Mlllatenm efendiler, 
"BlyGk Millet Meeliıiade ıoa 

IMrwbmewclaa btlır... kadar ıe • 
~ lıılr ... e zaıfmda Yataada ye -
.W.. 4'5 kilometre demlryolu d~
.--'ttlr. Bir aeaeye kaclar da ye
alclea * kllo•ette dötenHecetl 
mak.-nrdtr • (Aflatlar) 

Aıwww•• hathaa alt fenni ve 
n...l .. eByat hararetle deva• et
mektedir. 

M.nia-Adua tlemiryolu devlet -..,oUan iflet.Hiae inu.k eclil•ftir. 
Kanaat ve itimat ve-' 

ren bu sade rakkamlar 
ve hadiselerle beraber ar· 
zedeyim ki, yeni açılan 
demiryollannın ilk sene
leri için zaruri olan iş-
letme açıklan dahil ol· 

MiLLET MECLiSiNiN DAHiLiNE BiR NAZAR .. duğu halde umum işlet-

ceıbetmektedir. 

ile zikrederim. Seyrise- ları, gerek fahrikalarile 1 me kend~ kendini idare 
faini gerek deniz vasıta- geniş mikyasta kuvvetle etmektedir. 

Ziraatirn~ ----=-=~-=---_,.=:-------..;..;-...-::~-=..:...---..:~~-----------'-Ma--bad __ ._s_~~~-a_·_ .. ~~-ac1 __ •.;..J 
Ziraatte, reçen latihaal ıeaui, Cehaletle mücadele b••••dı 

~~~dı:·::::ı:ı::. ~~~u.~:·~~~==: Mı.ilet mekteplen· du .. n açıldı. vaziyet evvelki ıeneleria darlıtına 
niıbetlf! umumiyetle aorınale yak
ı..-ıtt •I' denllebiBr. Zirai eaıtlte. 8 
JerfD bir H evvel Yilcude wetiril. U sene en esl~ be •ı d d h 
mealne elaemmiyet veriyoruz. Bu ı •• • 8,,-5• . 11 mJ YOD V&tan aşımız 8 8 
.... zirai kooperatif tefkilihaa m usb t b ~ 1 .. 1 kt 
bqlaDBllf ol•HI bilbuıa memnu- e ır pro4.am a ummi i en kurtuluyor. 
niyetimizi mucip oluyor. Bu koope
ratifleri memleketin her tarafaaa 
tefıail etmetl d1ade iltizam edi:ro
ruı. Keufili çiftçiye arul vermek 
de bGkQmetin mOtemadiye• takip 
etmeai lizı•ı•len bir keyfiyettir. 
Çalııu TOrk köyUlaOae lfliyeblle· 
celi kadar toprak temla etmek 
memleketi• iıtihHl4bnı zenplet
tirecek baflıca çarelerdendir. "Alk· 
ıılar,, 

HALK.1 MiLLET MEKTBINE ÇAGJRAN DAVUL VE MiLLET lllUCTEBINE KOŞAN HALK 
L- ı:., ·~:~lalntberikTGrlıdyenin tepler, lna ••e •• qatı taba•aı. balma ••telif kat~leıinde '100 
-r ıa a ı f! •e teplerl faa· bir ..U,on •ataDdap okumak " ._.heM aça1c1a. Oa altı 
Hyete ıeçti. Geçen sene 800,000 JUmak almetlala sevkim ve .... lark bet ,..... kacl ıulıc .... :
l•mlyl cehaletten kurtaran bu mek- detlai tattıracak. DGa ...... lataa.. (Mabacll 5 ~ eayl~ej 

andına yalms nbdlr. " 
Şarabın arkaclatları ... , .. 

.dır. 

Visk~ oı.. ol1a ......... 
b.demle içilebilir. 

H.atta, yemektea e.-1 • 
yemekten ıon.ra alı- ~ .,ı 
içkiler imanda macldlJ ....... 
der ıtbl l~ek ana•..ın .... 
ka bertGrltl mide u lr rw 
atazıaı kapabr. 

içkiler itinde ablltz•lll 
bedii mbacla, Wç ._. ob••• 
rakı olu~ 

Ahmet Hqla 

Bir dava 

Sanasaryan 
hanı kimin? 
Temyiz heyeti ~on 

kararını vereli , 
ErmeıaUerla pek d~ .....ı 

olduldan S..aaaryaa ı me.elell 
yealdeD caalaamlftlr. Malt• oW .. 
tu Gzere ikiaei hukuk ...ı.11 .. 
...a bu danyı rl'yet ~ 
a.ıua haaıD .Ua,etıe alt obaUa 
i.ap edeeetlae dair bir karar ver
•lt fakat temJI• •alake .. ıl tall
kibtua .-...&ta cibetiad• U. 
ran aakn1lemlftl. 

e. aalaa karan h.n.. Ylll1• 
•ulaakemat mldDrlOiil tem,U ..ıa. 
-.. • .ıala bu kannnm tuhlWal ==-Mpd amumiyMladea ..... 

Aldat-s mal6mata • ...,.. 
temyiz 'eyetl umumiyeal toplaulat 
ve Suuaryaa haıu davuıaa tetkik 
etmlttlr. 

Neticede heyeti umumi1e vfl•· 
yetin noktai naz.anw kabul etmlftlr. 

Buoa nazaran Ermenilerin ba· 
... keacllleriıae alt oldata ~ 
deki iddialan ıuya dilş•ilt de
mektir. 

:..... Bilmeeemız· 11:11111 
Geo- hafta d.-w,lmia 

bllmeoeyi .laalled .. asill bd
lerüabıba Waalerhal .bir lilıle 
1aeg..a., .... ıt etmifdk. Bil-

• ..... w doiJ'U la.U.,.._ler 
De kar'• aecieeeiade ....... 
olr::aJ•a.lanmınıa hbDleri Ye 

yeaj tert•r. ea1a1.m bllaeee 
~ 081 aay um-dadır. 

Ticareti mis 
Ticaret sahasında normal 
şeraitin tesis ve tilvikyesi
nedevam olunacaktır.Bir 
sene zarfında te§ekkiil 
eden Türk şirketlerinin 
temsil ettikleri sermaye 
15 milyon lirayı geçme· 
ktedir. Bu ve ticaret ta· 
hsili için görülen ziyade 
rağbet ticarette intibahın 
kuvvetli delilleridir. 

Deniz ticaretinin ve 
hilhasfi\a Sevrisefain ida· 

• 
engız an: u müt iş ur ati inin 

olan hayretengiz hayatını 
tefrikaya başladık. 

aştan aşa astan 
bugünden itibaren 

., 
resinin terakkilerini haz 
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P'•n, San•at 

Saatte 376 etre! (~~·H~-_Ş~E_H~l~R_D __ E __ ~ 
Gözünilzü kırptığınız anda otOmo! · 

90 metre katetm·ş bulunu.Yor. 
cidinıekapu · Top-

çDlar yohı 

Esnaı.an alınan mal 
Zabttal belediye ...... r1.,., -

yyar unafaa ,oHMı lttal •t•eme· 
len içJa yqbkl... m4catlele ena• 

•••da e.nafı hetecllye dalrMiae mil· 
racaata mecbur bırakmak Uzero U• 

ttıkJarı mallardan bir k11ıa11n allr
Iar ve daireye göti'1ilrler. Malı ah

naa esnaf eA-er vereceı}i ceza bu 
malıa kıymetinclen az i.e rfdip ce
zayı vererek malını i.tirdat etmek-

BeyliZ Ruslar 
Sehrhnizde buJua- Ye ~ biT 

lı yapıaıyu be,az Ruılarla ııeee 
bunlara 111easup olan faMıelerlD 
M& .. t .,...._ 91._.malan pek 

•flMfll olmaktaıchr. S.,u Rutları 
Wç bir devlet. ilud•tlan dahiline 
kabul etmemekte, bnnlAr yalnız 

CeAubi Ameribda yer bttlabilmek
tedirler. 

iskan isleri 
DaJıfliye •eldll, l k&auaa 

'29 tarihfndea itibaren Jakh 
ıine te•di edilmit ve edilecek 
flye talepnamalcrl bakkıada 
Yllayet!ere a1an attchtı..i tam 

Otomobil Jantla~' ..,..ı..,_-·~------~· 
l'lada te•.,Oı eden 
laaflls }'Qab..- Ser· 
vav•• ..... .,. 
fibl otomebllleri• 25 
HH ...... da IHI Jibf 
lıttbıl ta ,.,antttfa-
~- ~.a...ıtauek ·• "'""'""'"'' 
twı.:a. 

Y P!t -.obllleıi ~~.:..:_'li.._,· _ 
.. ...cM 190! ..... ~ 
l1J1de Mp. Alfıecl 
Winto• a.mtade ıhtt 

ml'lbendbfn o zamaala Wj~iiiiJd~~~~~~:ilı~~·~ Jlir Jdto9111etreftk mH· 1 
afefi 32 &8Jlllyecle • .... - • 
atte 120 kffoJ9.etre· BN &~ MODEL YA.IUŞ OT~.uq(f 
kate~-..1 eibaaua laatre&i •uefp 
01-1""8• Oad.. aolH'a V uderbik 
Mer..detı markalı otomobUi ile 11 
ıu.ed:ı bir Wiollletn akrak reko. 
ru lwmlıfb. M.....,.fih bu rekor da 
uzua ...... molıafHa edita.kemiş, 
Boatonl• Lııttır Rotılt bir kllometreyj 
22 .. .ayede katederek birin" 
aı ..... 

1911 "aeaf9'e Jkewn otomobili 
ile ... th lP2 kilometre ye.pmıftır. 
Bütb bu rekorlar 1922 .ııeaHİzıdo 
N~ SiJ Hau.,Sall tarafından 
'-* 298 Wloee~e ile Jurılmıfiıır. 
~ ...,. Yualıta,ı Sugran, 

Saab•am fMlrkalı y:mş otomobili ile 
mey.d.aa çıluıtııbr. O~omooilin be. 
ffl' ,e. Jteyp leuvve::tiede iki mo· 
toıl .... Uzu.tutu 9 metre a-e· 
njılJtl 1,8 .. tre idi. 

S•ırue bu seri otomobilini 
koftuı'a.k kl• Avrupada müsait 
Jant 7#1 lt..t .. -.dıtıncian Am~rik4l· 
,. r1t9ık, .Dutoa Beacrı ş~hrinde
lrl 7 WJ.8'~tre pgunluj'a, 500 111,!re 
.l'eaitKte •IJi• kuıpş,Jı münuip 
.~. 

.... y8z1'att•ı lturac!a otomo
WI •e ,... 330 Jdlom~tre- nni
yede 90 •etre- ya,.rak cihaıı reko-

, l'WıN ks~r, Y.aıqı aeyrecie11ler 
l&a .._., katJar Wr ~Ada 
o.,._a,ua. f1ftP ıeçijtit1aJ ı<S;rlO· ,.... 

• .&ı,......tea •etara FraK Lo~ 
het autta 376 kilffl~ ile nko-18....... ... •. .....i tM!t ,et-... -•""* .... 9tomebi· 
Baia lle.rUmeaHe ..tt.M. k.1a1ak 
!...• •hdıtir. 

ı ..... .ıa ete.ebW yuka•tla
da yaz..,• flltl , 1009 beygir 
kunetlacle iki 5" lteygirlik mo
tOrlt •1 .. bhez idi. Malunıdıu ki, 
..,._. fGfaldtkt• k•rtı r(•lma 
..,Jra•-• • niı;hette aı·tu. Bina
..,.leJb, 'bu 1000 ! e3 girlik kuvvetiıa 
ıaı1fa y..S 100 • .,~· .. ku•utl rlz
ıArm •.ka•en:e; i.ne aar!ol •U] ve 
.ili- 500 berıir lu.: vveti otomo .. 
illa kund •alwr~k~ipi tefkU 

•tmlttlıl. 
K- lletlaalcle merale et.if

lerdlr, IMa ö'at •efe yarar? 
..... me•lelııette hu !'ftıı4 e6r' 

ati otemoWltılrf• y~nşacatı yollar ... , 
, KMiıaca ...,.p v•reyisn : HlçWr 

EN ESKi OTOMOBlu.ER 

memlekette ltu gilti otomobillerin 
yarıtmaınaa müsait yeüar eı....:ta. 

ğından ı.öyl• •ütlaif eünate •alik 
otomobiller Wr i~ yu.,_u. 

Şuhalde buınlar J.ayatlanm ae
dea <ehli~e attye;al.r ? 

Gayet basit ... Beallfia fen kte
veaine bijruıınıilf dıfer tifr'lıdtlf ! 

Makiae mi.!ltettdisl 
CeW Huaa 

1'ariler mise - Fen- tulltk 
eden bütün mes'elelerde ...adne 
vç tamir ifierinde w bu•a •ihua
ıil laer h•uıusta 111iifküUl olan k,a .. 

rilerlmiz " lktianı ,. ın fea kıttna 
muharririne ltir mektupla mörac:a· 
at edebilirler. Bu karileri-'- .ıaze
tenı · hı f~n kıımıada ~dikleri 

cevapl•r verileceJdir. Y aJaız kari. 
lerimiz adı eslerini sarih .ııurette bil .. 
diraelidltler. 

}1nhafaza ınemurlarına 
elbise 

RU.u.at müdQrliljil kit mev. 
ıhaiaiıa yakla~maaını oa.ıarı dikketa 
alarak mu haf aza mcmurl.naa y•I 
kıtlık e bise vermeği kararlaşhr .. 
'fhr. Elhiseier yan• ihale olunacak, 
ltar ay &-0nra ila mubafaq .-emur• 
larına datıtilacakbr. 

v ... n ı Kemllle' tın Şl:krQ 

İkinci ~ısı 

1-ıocanın evlilik .tııayab 
Af eme •uıipllk yapan, herk••

!e at., eden ~ "4ta:ya 15İV• 
rihieerhtar iy(e Wr 01'111 ettiler W, 
Hoca pu o~ nun acısını ay area 
ç 'ttL 

Ev1e111nek iiı:eT'e oldutu 'llr~har· 
<;.; lcJ!. tlatta k8y\nlln güzel " ta. 
:ze, • ::!r e k1zlar dururten Sivrlhi
~ I '~ p: 

- .:s aa bizim k11sa.bada tehll 
~~'~., ~ ıu bl\kı~Iı hu.i miaa.ı blf 

k ı ., a Q:\14 flbvereıim. 

üt idır. hoc. .ta bu kadar fı>&l .. 
·a~ :a b. bodnıa olaa aibıy'şler 

...... . 

maltaf'-lan fevfey,rek 
ı, otuyr. 

. '°" k h kıyıldı. Get:n hanım 
.. ı t1 p püe ent1ık en, 

ı eı~uı t ten l!OOJ'a davu la 
•~oy .... '\e iC~ .. 

1 

Hoca o g~ce gerdep llre11•t1. 
Butı.ın k ·y, Nuretbnha ........ 

ceti ıün ,erefınt; bayramlık ........ 
lf'rlnl ılJ• · tlerdi, Hocanın ..... 
bili iaf ına IMt keı içQI tala ... 
aaıiyh mUlwllef WJ sifld•t qrlllı, 
10•. 

Ziyafet, d6i(ln ziyafeti olclutu 
içiq bltta~i pile• ve zertıle .!le var
ch. Nasrettin nleııeceti ı.u.- ıe
rdeğe gırmeklcn ziyade pilb n 
zerde y yecetin! dGfhle.-.k ee"'91-
yo•. IUlbulıd ziyafetta her k• 
keaei boiaza dereilae llltaaü .... 

Evin iı\'i ffHÜİI.... #1" idi. 
lofl'ftlar kurul-.., IİlaQef lauırlaa .. 
1ftWh. Zertieler çanak ta .. k W, ti-
rli doy~ıtk bilmiyen •Wirlere 
tatmıyor, herkes yıyor, patl&J'1D• 
ıa)a k •r cioy11n ıofrada.ı .... 
ha kalk,..adan e el yerini beş kift 
i--za ecLyor ~e but bu pıl.v fer--

......... .,. ..... ,. .... 
dllllili't• t.lbl t..tfata 111ltP1 ... 
cl1' ana,,..._. kit •eavl o). 

...... hfr yol var .. , o • Mb110-

kapu ·Topçular yoludur. 
1 Topçulv n Rami ıemtı abaHıl 

wr. .... kıtı• bu yolüan pok bis..,. .... 
r8adermlftin 

Temlik kanun.•nun tayin 

Ut.it bir yağmur yata• reçll· 
UlH bir hale flre11 bu yoldıuı 
.. ~ek mecbuiyettade olan halk, 
rul bir yol Ytemlyorı yalnıa " 

te, fakat vereceği ceza alınan mal

dan fazla ise dairenin semtine bile 

uğramamakta, tabii mallar Beledi

Fakat bunun lçia ft her bir 
hutabktan ıallm ve çal14abllecek 
bir va:ıiyette olmak 400 dolara 

malik bulunmak IAı.•dır. Halbuki 
,ehri111izden tebldi icap edea beyaı 

Ru.ların 400 doları değil, batta bir 
dolarlan bile yoktur. 

1 kAnuasani 1929 tarlhlndea ı 
ra ibraz edilecek ta.tiye ı.I 
namelerine l•tiaadeıa •uamele 1 
kanuna mugayirdir. Bu t 
muahher olarak verilecek talep 
meler hakkında .züholen muam 
yapdmıı olsa bile feıbi •• kee 
myekü:a addile n bıaadaa ıao 
verilecek taaffye talepnameleri 
muhtelit mübadele komlayoau 
a-önderihneai ve mahallen tahkl 
icraaı talebi kabu edUmul Jc 
cıder, 

" ,.._ .. nat yolun tamlftle lafln 
....... tleoek blr hale 11Glıulma11ını 

lattyor. ŞdNmial Mut.iddia vo hey• .. 

yede kalmaktadır. 

Her belediye daireainde topla· 
nan bu eşya, sene başlarıada mü
zayede ile aatılmaktadır • 

Bu gibi beyaz R4.1ılarıa cenubi 
Amerikaya aevkleri için cemiyeti ..U featnr madara 111• ltqha Mı 

...... ı.,. il,,& olttt.tu elıemmtyeti Fakat btı e,yadan bir kt1mı çO.. 
rüyen 'H çabuk bozulan mevat Gl

dut11 içm satıhta ç1kanl.:lığı za•aa 
ite yaramıyacaLı: bir hale gelditl 

rariilmekte ve imha olunaıaktadır. 

Akvam yardım etm.ektedir. Fakat 
bu yardım a-ayet aı: olduğu için pek 

cüı:'I R.uı aevkedllebilmektedir. 

...... bU aın e•vel t-mirata. bq.. 
l .. uuu bekleriz. 

Halk bilgisi derneği 

topçular ve Rami ehaJl.t Cemiyeti Akvam soa pnlerde 
yenideıı fahişelerden 20 beyaa: Ruaa 
400er dolar vernılttir. 

•amana 
S. R. 

Mühim. bir dava 

Düa alqaa Türk ocet11ıda 
bilgial derneği tarafındtua bir • 
aamere verilnılftir. Müaamen 
sında Erzurum oyunlan OTilall 

Evvelki sDn •ut 15 te hlrinci 
TicM"et nıallkemuiade 200,000 Mark 

Emanet encümeni, zarara mey
dan vernıemek için bu kabil efya. 
ilan çürihneıinden evvel satılması 

hakkında bir karar ittihazı nılilzumlu 

rl>rmilttür. 

Polia 111.ildürlüğü bu 20 fahişeyi 
bugün veya yarın cenubi Anaerika7a 
ıevkedec,..ktir. 

Di~çi mektebinde 

Mfiaamere eınaa111da Hanı 
derneği re.isi Yusuf Ziya B. 
jln bir senelik faaliyeti haklaa 
bir nutuk ı45ylemlftir. ve SQ,000 Rublelik bfiyük bir dua

nın k•Hnna doj'ru mühim bir hat· 
ve ahltn1fhr. 

Ttıceu Sabri Can lsey tarafın· 
dan aabtk sefirlerden Ga.Hp Ke•att 
bey aleyhine ikame edile. bu mil
hiın davaaın safahatı berveçmıa
dir: 

., 1918 Atuıtotruatla, Bolfevik 
ihtiltli eanHıada MoH:ovada bul11-
naa tüecar Sabri Can bey, Bol· 

tevilder eHudea kurtulaaak içia 
elhade Wusaı. -- Jıluk la 
.>0,000 R11bleyi o vllkit Moae.a 
aefiri bulueaa Gaflp K-an ltef9 
tevdi ed~r. Aradan ltir ..addet ... 
çer. RHya41a Enver pqa ile .._ .. 
eden Sabri hey ı • K•iliaıiala 1.
tanbula gidemiyecetini ve aefir ta• 
rahndaa lstanbulda Dofp ltaaka 
teYdi edilen parasının aWanl..uıaa 

p-.adaıa rica eder. 
fuıyer ,.,_, $.Itri Can ...,_ 

ita emirnamHi lataabulcla bakaDM 
biraderi Kamil beye göodermlf, Ki

.mil bey ile Doyçe lbuıktaa para11 
aı .... u... 

Davacı Sabri Can bey aefir Ga
lip Kemali beyden, Moakovoda nr
diti par•Jl talep etmektedir. 

Sefir Galip Kemali bey, Eaver 
patanua karlleti Klmil beydea pa• 
r•J'1 teaeUtım ettltiDe dair bir .ak
ı.uz almıt ve Sabri C.. bey de 
kendi aamıfta ~akaya ibru edile. 
rek puaıı ah•an ıenedln salite o). 

llutunu iddia ehni,tir. Bir çok ıa. 
f abat arı.eden bu llavanaa aeticeıil 

aza•i ya 1 phut 2 celse ıonra aa. 
Jatılacaktır, 

P&ildl da,,.aaa aon ..n...a., 
a..,.tt itltcime Doyçe bankın b11 
mua-.,e aft qlaıı defterimin ptl.. 
ri'-"hte ka1'11r 'ft'l'mifth'. Bu def. 
'terk Rublelerbı TO.k puuına taı.. 
Yll e411ip eiihacdltl tetkik olu•• 
cakbr. 

de aubarebeli.He W,s kimae Hoca .. 
yı hatırına bile setirmiyordu. 

flelWld .... lllfJld•t o- .,. -
dGfGaünün ferefine idi. 

Nauettia bir •üddet ~' 
clalla llotruu divetlilerln .-p•r "'"' 
pur ylJip içtikleri ıofralar aruıacla 
tlolqta, Gkleri ile mOteıaacllJ .. 
••nu Mluycw, keadlalaef 

-•ruuıal 
D""91c ltir..., Mr kiti_,..._ 
, ......... 11 ..... tta.a.-..................... 
_ ................... tik 

•• Wr ............. , pili ... ......... 
.. Ho., ........... c... ..... 
P.-Matie•ld ..... ...... 

•W."9 baWe ki ... bw ....,_ • 
•IJ•, bea de ltqa1a1 abp ......... , 

DlJ• dÜfündG. K11pahj1 ., .. , •• 
clu '911 karannı tatbik etti, Herkeıla 
..... ı oa....mdu blB•tlfa ... ena. 
Ta ka1b0Wu, ivclen ıa~1m111Mt klJ 
...-alıd Ntlarclaa birme ıitmif, 
bir dAt •t•cıntn l'Qlı••.ia• be,lu 
boyu•• uzaannfh. 

!Jqam oldu, ort..Jılc kamilı. O 
_. kadar biç kimsenin habnna 

Nur.tim gellll .. itti. Fakat v-~~ 

1era•te eiraıek zamam r•lid~ Mr• 
~ laocayı aramata koyulcu. 

Hoca m"'ycan~a yoktu. Orteh~ 
M telti4 hr alcı. D.ıyuo guniı vt= 

bir Amerikalı 
Encilmen, bu karan ittihaz ede

rkea, muaadere edilen mallarını is

tirdat etmek üıere esnafa bir müh

let tayin edilmesini, bu müddet 
zarfında istirdat edilmiyeıı etyanın 

eua•m sene batı beklenilmeden 

aablmaaıaı da aynca kararlaştır· 

iki hafta evvel Amerikadan t•h
rimlze Joaef Oprita isminde met· 
hu" bir doktor gelmiştir. DokLor 
Opritz Amerikanın en maruf dit 
tabibidir. 

Gazetecilerin 
mahkem 

Muhtelif davalardaa dolaJ'1 a 
h.akeme edilmekte olan yevmi til 
çe g·azetelerin muhakemeleriae b 
gün ikiaci ceza mahkcmelia4e m11tır. 

.&f ezatta tediye usulü 
Mezat idareainde son vuku bu

la Alatek&rhktaa aoara tediye uı

•IO tletıftlrilmittlr. 

E.ıki.len mal satan ve mal ala

alann tediye kij'ıtlan ellerint: veri
lir ve vezneye rlSaderiDrdi. 

Bu11du •oara tediye varakalan 
buıkaJarda oldutu ribi bir numara 
Ue dojrudaa dojTuya idarenin ke
adl memurlan vaııtuile vezneye 
acladerihnekte. para verecek Ye pa
ra alacak olaa.IU' "• cJlc::ılM ...... ,. 

lea dJter blr nu•ara ile vezneye 
rhderllmektedir. 

Ba suretle hilekarlık Ye tediye 
••rakalan Oserinde tahrifat kabil 
ol•ıyacaktır. 

Balıkçıların 
emanetten şikayeti 

Balıkçılar eemiyeti, ıehremane
dM Balıkbaaeoe altılıtı deWi7e nı .. 
ıu•uaduı 9iki1et etmiflerctlr. Ba
hkçalu cemiyeti t.u resmla wayri 
kaaulll alandıflnı iddia ediyorlar • 

Gelen buğday 
a.. ablcrde Anadoludaa .eı .. 

ktciay miktan artmıtbr. Buadaa 
bir laafta evvel Maear bufdaylan 
ptyuamız•• bufdaylannuıa rekabet 
.. ,_.ıu. Soa ıünlerde Anadoludan 
fasla mal relmeıi fiyatları i.adirmJı
tir. iki gla lçiade Aaadoluv• mula
tellf 'erledaclea 19 npa butday 
ıelmlttlr. 

...... , .... rüvqialn biyle w. 
deabin •rtadaa haybelu"Yerme.t 
trl bJr .... Jf ... • elaudl. Her 
tarafa koıulclu, her taraf arandı H 

..0-•1et Hocaya b•tda, chıt •t•· 
ıcuam dihiade uyur buldular. ıllke· 

rek uyanducldu, 
- Am•a IQNU 11D lla 1 dedi

ler,. ~•eli 1a., ..,_..... •uıma 
ba,4i çUQ ell Batta W,11 topla...... beldi,..... 

- Kay1a beal .. ,..,.ca1c1 
- Ne yapacajl •• • a Hoca? 

Yolua aauttua •w. hfla MDia 
.ılJü• wQnGn. Gelia tel •••afi ile 
Jslylller ........... f...n ile ..... 
..... , .... 0..-.. ......... 
........ Haycllkalkl 

Naerettiq lüt orala eı .... Hatta 
f•tbtı yerde an1a•t relealen diadtlı 

- ""' d.cli, ı•nl•t• flliD ıir
.... , haydi lflnlıe ridln. 

- C.mm tMJ aa..ı ıtlz.. Sea 
akbna mı ka1bett511. MGrl•vet a..n"
mtirilnetia, düttr& Main clOtuda 
Elbette 14trdete ae~ ,;rerk.t-.. 

- JS•.. ıtrw.em eledim 1a.. 
~ Ya kim girecek? 
~ Zerde ile pi~yt ldlR ye•lf 

~· o gir~n, 
işi anladılar. K~yden f:tata bir 

t•nak serde getirmıek ve bir ço9' 
tc:.ti. ı.c ~er sö~ rn c f .ıı,ı H'1• 

Miıter Opritz son ıiltem Ame
rikan dlfçiliA'ini memleketimizde 

tamime çalışacaktır. Kendiıile gö
rü,en muharririmlze doktor Opritz 
fU sözleri •Öy lemittir: 

- lıtanbulda ditçiHjin çok •O· 
terakki oldutunu gCSrdGm Mamafih 
:.on si.tem Amerik difçUiğlain ta-
mimine Türk clifçi mektebi arzu 
ederse, orada maalaıemauaiye dert 
vermek l.terim. 

Doktor Opritzln memleketimiz
de kalması ve böyle Wr vaa:ife 

deruhte etmesi çok fa7a:u tem.ea
..a.ıa.-. 

Ucuy petrol 
Petrol iahiaar ldareei enelce 

lllraa bili rGau• ucuz petrol vert
yerdu. hdu•ar idareai petroldan la-

lrtıar resmi almadığı içbı eıklıi fi· 
bl zGnaa petrol vermiyor. 

Bu yüzden muhtelif yerlerdea 

lnaiaar idareıiac fikiyetler ı•l•e
kte4'ir. 

Çatalca çiftçtlerl ueuz petrol 

meHleai için lkti1at •eklletine tel
rnft• mGraeaatta balun•uflanbr. 
Çatalcalılar keadilerine ucuz petrol 
verlleedip takti irde elleriadeld •a
kmeler laall-••tyaealdannı ı8y
lemektedirler. 

Eıaaea ha maldnele aeentalar 

tarafından takıltle ahamlfhr. Eter 

llftçUer bu ınaldnelerdea lıtifade 

edeaederH aceatalana ıGn• et.ha 
slyade tUJilc eclecektlr. 

:ca11 athayet kandırıp gerdete ,tr
meme raa:a ettiler. 

Hoca ıerdeia (irdl ... ,ırdi amma 
flrdijioe de pitman oldu. 

Okadar methederek, t>.llaMu
chklm kaduaı ilk defa .Wyorclu. 

Bu öyle fe)ıla •IJllG, •,&aa 
bak .... bir laurt cletll, .... aiJzHı, 
prkla, ıurataız •enclebar Wr ıeycl. 

Hoea aa kal•ın reriaıia ııerlJe 
zifaf odaıındaa dıtan7a farlaJlp 
kaçacakb. Fakat utandı. Se.ıaı ÇI• 

lcarmactı. Şeriat evinin daha ilk 
baıamatnıda ujradıj'J bu auk .. ta 

...,.~ •"- ,.idi . 
Erteıi ıaball. erkea4en ocl• 

çakı1ordu. Yeni ı.Ua lanta pata 
.. idi ıopldıu 

- Ef...U, ......, .,.. .. ..... 
icaJt.-ıwe. nbaiıoa•11~ e.M •· 
rab•d•nnızı filla iyiee .....-10111-. 
Namahrem ola11lar ~cl1? Klae 
rörlalp kim• ırW·-.,a.? 

Hoca k•ndlDJ ~ zaptattL Fa .. 
kat yene can atlmıbıını ıaldaya•a
dı. 

.,.. ha• r&Qa•• ... ' kil.• 
rf rlbaGr.-:• ,aroıı .. 

O gOn akşama kadar her raat 
rtlditf ae tlert yaacb • 

- Bana •ehle ıöılil afet c&.cll
ler, tatı gözlü ıııuıibc:t ç•kb •• 

Piye şJka:,ıette bulund" Alıifaıp • 
~.uı l" çar P 9ar kitd"' nq ,Oa. 

YaLl olunacaktır • 
Bugünkü celsede Y ecHnef 

tak dairesinden lrttta tahld 
ait verilen karu sureti ok ..... _ 
bundan 80Arada Maddel aı111tamlllll 
,.. pollı mOdlklltoaO. açbfJ 
valar hakkında l'a&ote wıklllerl 
hat verecek rdir. 

lzmirde telefon 
lımlr 31 [Hu...t] - Otoma 

telefoalarm bbalQ kat1 rapo 
taıtik edilmek üzere Aabnya gh 
dertlmlftl. Ra,..ıar tudik eclllue 
, ...... .., ..... __ ,... 'D- --.- • ..•-

otomatik telefoalantakl emdik 
lerlnln tezyidi ve telefon kö,klerl 
aln daha zarif bir .. ide koaa 
da aynen kab•d edJlmuıttfr. Şirke 
yakın.pa buııJan u ,.paeakbr. 

"Hronika,, dAvası 
TGrldOtG tahkir edecek 

tefrika •etrettliiadA dolara 
cua malakeaaeU.ce At -
bapee ...ı.kfl• eclU-
gueteal mu'ul mlclll'I Mm. Ele 
ahi nakzea mlilaake...... ti 
tine bu.-On aj'U'eeu mehkemelll 
de deva• o la•acaktır • 

BugOnldl celsede DarOtfllnua 
dan l'elecek Yunaa U.aıuaa 

leYatın eaaııdalai lt.vi Bıte o 
cak ve be;reti hAldae bu Js.tede 
intihap edeceti .ıe.ata elıU ~ 
tayin edıerell. "Akri1.._.,, llel-i 
meslalia nhfl ......... ,.Hp 
welmeyeceflnl tayin ede...,_ 

tererek yiıae evtaia r•• ........_ 
Gelirken de • • oa.. ,... 

yeni pli.a Mbrl bot .._ .,. 
ÇAl'1ıdaa bir tabak ...,_.la 81ıp ... 
rabe.- rftirdG. c ........ ol.ha ... 
Dil, ,... bbi in .. dafGMl ..,.. 
•iftlk. KMhttHp lr:ooMaam ...... 
ki kaymak tabatıaı Od ,ar& ....., 
Ok ~ QD& J•r:aa.U ..... 

- A •hadi. 41 ... w.... ...... 
lalt ..... _. var• (d Wr .._. ,.... 
... dd tabak lca,_ak ........... 
wa. seldi. 

Bu,Hocmna ........... 
- Bizim eYcle 7enocek ..,..,.. 

birini iki tanulıt ldçtıa ı... Wr ,,,. 
detti «iMi. 

Aı-:M• yatac•klar& Ho.. ~ 
aıap clllt•te yaldqa~ ........... 
~adın Qtı defa iloe••• • 11P 
~rcHI. 

- Affecfersfn& .,_._, .... 
etw M.ı aaaua.u ...., ... -
a!datQ.IJO•uwuz. Sia _.... lıaıoe89"' 
ıaaıı. Yatatıma rfrmek sldııl b •k
luma. Fak.at o ,.... ........... , 
Diçia ı...~er ıelhltaa 

Bu•un Oaerl• Hoca katJanll 
çattr. I 

- Yo .• o .. o..L., dedL b.aa .. 
ba Hele ber teJi llr.i ..ya ...... 
a:iyade ıöteblliııhı, fakat ko• 
yalını Mr t.ae ••aıehs!ııı. 

(Biıtaedf) 
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'. . {iKD AM~ Yemeklerimiz .. 

1930 Bütçesi ü:: 8 ~~ Hilkatin bir lokma eti çok CENGİZ HAN 
Nakleden: All NC!\CD 

'l o g gördftğtl mtlet 5naları bir ti· 

• • • r. tan haşa bir fişmanlar cemi .. Masraf • 222.834.3a İl. s yf : rafa ayırırsak, Türkiye bat-

Esrar varidat: 222. 992.000 ~ a a fi ye~~:nımwt., eueMinıisde, 1 3 '°'' yirmi beti aftı.mı, ente 
Ye.n )'Is ıene n 1'1, hir adam, 

--- hemea yer yiızüail zaptetti. 
lıı Gn1a1aın yanaaa hlkim oldu ve 
L .. a.lyete, keadiıindea sonra daha 
lclrçok ne.iller deva111 eden bir 

orku ıaldı. 

1 ffayatı eınuında birçok Jiğap
;r .ıctı: " Büyük iasan katili., de
" ller, .. Allahın belası,, dediler, 
il MGkemmd muharip,, dediler, "taç

a.r •e tal Har hlkin1i11 dedıler. 
el Fakat biz onu "Cengiz Han .. diye 

•ha iyi tanırız. 
1..anlara hOküınran olmuş bir 

l0klarıaın akaine olarak, bu adam, 
Gttıa liğoplanna layık oldutunu 

r6•terdi. 

İt. Bit muaımlara, büyük acla:nlar 
lt.~ltılni, Makedonyalı lakenderde 

... '-r, Snarlardan ıeçer ve Na
~ltonda biter, di:ye ögre~i,1er. Cea· 

ı li.n ar l a sal neıının tanın· 
~ tktSr!crir.d n daha mubeykel 
~ h.tte bir fat hti. 
1 'Uvakl bu adam hakkında, 
,, ..... -. k .. k-ı 
~ ,-.,.. <i1çül~ri kallanma muş u • 
~Gr, Orduıu ile yürüdüğll zaman, 
'•treler yerine, arz ve tul de
~ iıtila ederdi. 

\'olunun üzerindeki ,ehtrler ek· 
,, toprakla bir olur, ve nehirler 
h~lcıannd n çeui''rJ;, Çöller, ka
~1-r Ve 6 e ll ] ~o! r, e, O aeç• 
lı. ten aonra, v rı alabalık 

"•ilde l<urtlnr \ e ar alar, ek-•t. 1 k ~ t'iya yegiue canlı mııhluk olara 
•lırtar.ıı. 

A lnıa~ hnyatımn bu imhası-son 
"" l ·ı . I l'Upa lıarbn n l ır % ngtn-
~ttı.iş olmasına ra .nen- srın rnu-

'Yelesini h3yrete dü,Urmekten 
l~ti kalmaz. Gobı çö ünden cıkan, 
to .. b • - .. 
11~ ~~ e reis,Ccı % Ha ı . er yuzu-

U11 nıedcn i mı le ki ı c ılitnı harp 
ttr 1 Ve gaıip ldi. 
.... liaaıı ofan te .. ·rı anlamak lçin 
l· .. t .. •• .... ..... ..,, ' . ı~mu. 

iil.tıırı geH~. Muaium t ar, bu .mya 
~Itrinin t biat fevkinde bir müda-
llt olmadan, boy!e bir hercümerce 

11bayaını3i ac:ı ınn kan· dırıe.r. 
4 Onlar tin · . ın . sonu Y'-k· 
~4btı ap1lşik5.rdı , Bır taraftan 
J ~la~nlerin, bır taraftan Moğol-
iltıll iıtiJAlan aruında taksime 
~~lltış olan Müı!ümanlar, hiç 
'ı~ ı.raan bl> L bi:r vaı'yette kal
~ ~lardı . ., Va ,•a oüviı böyle kay· 
~tı.ıtktedir. 

-.. \re Cengiı Hanın ö ümfirıdcn bir 
~•ene r;onra, hnvfu haf yet, bOtün ı 

tiyanlığl kapladı. 
l '- •ırada, kerkı , Moğol süvari· 
~farki Avrupa iç rıde atlannı koş
ft. ~'ta başladılar. Polonyalı "Bo· ''a.e ,, ile Macar "Bela,. , harp 
l\ '11arınclan koçıyorlardı. Sile_z
'•<ıı.....'G "Heari,, Rusyalı Granduk 

~ı.:::vrıu un akıbcfne utrayarak " . . ~~· okları altında ölüyor ve ıyı 
··~ kıraUça "J31anche de Castille., 
-~ Loub., ye: "oğlum, nerdui-

,, ~ b iTıyordu. 
lLıL Sohk kanlı olan Cermanyah 
41~ "Frederik,, lngiltcreli üçüncil 
~.._.1,. 1• gtinclerd'li mektupta, 
.. ~ letuia nıa, wüııa1 larınoa l do
~ ~yan:lllc ü er ne te\ cih edil
~ı.;.._~ cezayı ilihiden batka bir 9ey 

, ll~llı y~zıyor, ve "bizzat Tatar 
~ ıır&t.. ineğe tııphkları f çin put
~ikltriniıı cezası olarak Asya 
~ ine tardedllmiş beni l1railin 
,~ on kablleainira ahfadından 
'eli, i.İrtey oluıazlar,, diye ilive 

°""'-· '"-terenı (Roser Bakon) Motol-
b loll ve a6thiş 1 asada yapma
~D, bırıtiyanlık aleybtarbtnua 
ht~eri oldutu fikrini ifade edl-

ll" ·tiıc 'lı..s 1 
at, yanhtlıkla(Saint-Jerom) 

\tll~ e edilea ıarip bir kehanetle de 
8~ buluyord •• 

lıtı kehaaet, hırllliyan aleybtar-
11,~~•111aaında Türklere menaup, 
tıe b • hunhar, ne tarap , ne tuz, 
~a Utday kullaamıyan bir ırkıa, 
"'Rolt datları öteıinden, Gok ve 
dllaay araziım.den çıkacağını ve 
"eriy•Ya felaket 1alacağ pı haber 

Ordu 

d~:• bi~e Motol daiguını dur
"°llaıaıc içın alınncak edbirleri 

G:tere (Lyon) plııkopoıunu 

yaaıaa çatırtlı ve ceaur, m .. latereaı 
( Jean de Plan Carpı )ıa, papalık 
makurmun ıafö•e11atli olerak, Mo· 
gollann nezdlne g6ader1Wi. • 

Çünki "MogoDardan, Allahıa k•-
liseıine çok yakın ve çok kat'i l lr 
tehlikenin gelme•lnde• eadfşe olu
nuyordu. " 

Ve Mo•ollana bıtmından kur
tulmak için kilbelerde dualar ediltli. 

Eter b6Uln tarihi, bu tahrip n 
imhadan ve insaa terakkiılnln bu 
durmaaınd• ibaret olsaydı, Ce•ıtz 
Haa, 1Bak1atcız ve ıeneriyaae cfu. 
latan korkunç bir maeerapereat, 
ikinci bir (Atili) veya (Alaric) den 
batka bir.şey olmazdı • Fakat 
afet, ayn' :ıama•411a mGkemmel 
bir muharip, taçlana ve tabtJana 
hakimi idi. 

Ve itte bu noktadadar, ki Cea· 
giz Haaı ihata e4'an e.rar ile kartı
laııyoruL Bir fifel>e, Wr anı ve 
bir •Gril ltekçia, aıked evHfta 
Oç lmparatorlut•• Ol'tiulanauı lat\i
ae çıktı. Bir tek tehir ırörmemif, 
yazının cahili bU- barbar , 50 
millet için biı kanun kitabı taDzim 
etti. 

Aıkeri dehi noktai nazarından 

H•tkA 1930 b.. • • ""f d İ Ü • katmerlenmeğe, göbek yağla· 
U Umet utçesının mu re a ını :~ · nmağa ha~. 

d•• ı· t d• tt• fi ' Bunda, her ıabah OD ~ un mec ıse ev ı e ı. H Kuruşa. ~ dakikacığını bedea hareketi· 
Ank"ra. l(A.~-Bü1iik MiHet Meclisi buıfinkl celsesinde hilkumetin H j ne ayıramadığımız tenbel ha-

1930 biit~esiui mecliH tevtli etmiştir. Bilt9enia maaarifat yekunu :i !! yat çok müeuir olmakla be-
222,834.S.30 lir& n Yui4at yekiau 222,992,000 liradır. i! .... Gazetemı·zı" ii raber, ba•hca amil yemek.-

Murat hlt9MI v.a&Jetlere 9u ıuretle talulm edilmittln '=.s.· ._.. fi lerimizdir.~ 
BGynk Millet Mecliai 2,089,878 t hala 5 kuruşa sat· n İtiraf edelim ki, evleriml-
RiyaMt1c:ümMır ı 314,774 tc :: 

=vaıu muba1ebat 1 584,290 

1
1•

1
! mağa kalkan ha- 5i ze, kıyafetlerimize, itiyatları· 

Ba ıekllet ı 891,~ yileri ve dağıtıcı· n mıza hikim olm-Sa bqkyaa 
Ş .lJİ deYlet ı 229,838 .. A' rupalılık, bir tflrlü mntfa.. 

.ati.tik Umum MGdflrlGta 62,IOS il ları idarehanemi- ~İ 1 kJarımıza giremedi. 
Diyaaet itleri reialiii 1,677,157! .1, z.e bildiriniz! n }"ilhakikj, Bolulu ahçı ha. 
Maliye veklJeti 15,885,792 • n şının yağ damlıyao kepçeei 
Dü,... vmumiye 33,066,S9l "iKDAM" her gün 8 Sayfa :: d d h 1 
GlcarGlder Umu• MüdOrltG S,1S2,030 1 Ei ker ısın a, l!IU K •ı anmıt 

! çıkmakla beraber, bir taraftan :: l fi k b l · l Tapa n KadHtıro Umum MGdürlGj'G 1,400,495 E.ı :: cı ız ıren se ze erı aaaı 
naünderecatını daha zenginleştir- •• ? 

Dahiliye nkileti 4,161,368 !! H muvaffa olabilir . 

il rerek, diğer taraftan gazete fi- •• 
Po.ta Telıraf ve Telefon Uu•um Mildürlütü : 5,979,520 yatını S kuruıtaa 3 kuruta r-ibi f: Altın denizinde yflzen tlt-
E..niyeti ••11•'>'• Uaua Müdürlltü 4,529.-. 1.

1 
büyük bir niıbet dahilinde İH· •

1
=f. nıau zenci yavruları gibi ze-

Judar .. Umum Kumaadaahtı 9,G6S, 738 • tlı 
lakin aüdlrlitil l,4'0,'90 1. hdirerek;

1 
okub~a h v

1
e ykazmaykı ii yti

1
n yağına yaıhlanm1dıış pa 0-

11 arcı .. em ır a e oyma •• ·ı · ne ne-
Huiclye veklleti 3,969,808 

1 
1 d 'lk bQ *k d tb H an arı e ıma~ a:yı 

Matbuat Umum MGllürlütG 440,3Q yo un a 1 yu a ımı a • ii fis şeydir !.. uzerine sanm ... 
k Tuttuğumuz yolun doğru olduğu •• 

S.hhat •e iftimai muaveaet H ileti 4,399,106 i.i kh yoğurt dökülml• tatar üç dört gün ıarfında gazetı::mi- 1 ~ 
AdU,. •ekaletl 7,252,881 B zin bilhassa lst:anbulda iki misli !~ böreğine doyum olur mu? .• 
Maarif vekiletl ı 8,157,233 .fi.: artmaaile sabit oldu. !::. Eski zaman g:07 ... JJen°DİD v•a.. Napoleon, Avrupalıların en lfarlağı 34 006 000 u'""" ; ~-

.. "k F k b d da Nafıa velr.ileti ' ' • ufKDAM,, ın 3 kuru•a iadiği- •• ;-;. ı •-· L-t rozu ür. a at ır or uyu ısır a lkbaat Yekileti 81482:ı34 H 7 55 maeı giui incecik açıuuaf -._: 
terkettitini, başka bir ordunun ea· 11 ni yeni haber alan AnadoludaD • k haki l ı.. ... 
kazını Ruıyanın karları içinde bı- Limanlar Uumum Modartntn 300,170 ti aldıtnaıı:ı mektuplar da fiyab iİ at ava arımısm 
raktığını ve nihayet gurunnun keD· Milli müdafaa veköaleti: H böyle yüzde altmış niııbetinde fi acaba hangi tatlıda hulamor? •• 
dııini ( Waterloo ) hezimetiae ıil- Kara ı 56,369,208 iE kırmaaın büyük bir memnuni- ii Biç şilphe yok, eıhhatimi-
riıldcdiğini uoutm"k kabil detil4lr. Han ı 1,215,980 !~ yetle karoiılandığıru göıteriyor. Ea zin en htlyök düşmanı ue&a 

Etrafında imparatorlutu yıktldı, l>eaü• 1 6,186,556 lj Aacak okuyucular için ihtiyar H ahçılardır. 
kanuanameaı yırtıldı ve otlu- attı- laatitı harbiye 4.842,489 1: ettiğimiz bu fedaktrhtın bazı •• il iatanbulda, tatlı' börek, 
münden evvel-mirasındz,• mahrum Hartta Umum Müdilrlükfi 681,026 

1
: bayi ve aüvdıiler tatafından • 

edildı·. Bu"F~n bu tamtrakh hikaye, aridat biltreılnln mafredatı bunlardır: ! * çerkestavuğu, paça gibi Ş.. 
.. T •• suiiatimal edildiğiae şüphe kal- •• _ _,L 

tiyatro kokmakta ve Napoleoa biı Bilivaııta verfiler 49,S:JS,000 1 mamıtbr. Şöyle ki: ii rk yemekleri imal edea:a 
aktör hi111 vermektedir. Blh-Mtta vergller ı N.SS0,000 ı - lata.nbulda bazı nıüvez- :Hı bir lokanta açmak flzere ol· 

Cenj'iz Hau ayannda dilli bir fahiıat'lar Tat'ldatı ı 47,130.000 zilerln "iKDAM" soran okuyu- 1 an bir tanad:ğım, ahçıl!llDlft 
fatih bulabilmek için, rözlerimizi Daınıa barçlari ve ka.ycHyeler :M,806,000 culara "kalmadı,, tarzıada ce· il maharetini anlatmak. için fD 
Makedonyalı lskendere, bu muzaf. Müeueae6er ltuılab 7,346,000 li vap verdiklerini haber alıyoruz:. i.;i kısa cümleyi söyledi: 
fer gence çevirmek nsec:buriyetiade· Miltefenik laaaalat 8,835,000 i Gazetemiz 5 kurut lktn dalı· ~ 
yi:z. Askerlerüe, dot'lD riae" tlo• T..-i:att .. t•ltı~ J ~ tıcı1&.-50 par• kahr:dı. Şimdi, ii - Hayatınız tehlikededir .. 
o-- 1v•ı.ıyıcu ve keııdi•ile tieraber MGlja ver,&ijır ayaıı 800,008 ·ı 30 para kalıyor. Okuyucuya i; Yusuf Ziya 
Yunan harımın iyiliklerini aötilrea 1 11lkdam kalmadı,. diye söyle- 51 
ıenç ilah, lakender! Her ikı.i zafer F r an s D z bu h r an 1 1 neD yalan bundan ileri gelmek- =ı· D ta 1 ya 
orta.ında öldüler ve iıİlaleri keDGi· tedir. Bu kabl? mGvezzllerl oku- İ 
ferinden aonra bile, Aıya efMDeleri- Ki t 1 d ti yuculanmmn idaremize bildir- li Papa ve siyaset 
nin içiade yafıyor. eman e e vaz geç I: nıclerinl bilhassa rica ederiz. ~ Roma, l - [ A.A] - PapaUD 

fakat ölurnlerlndea ıoara e.er. il 2 - Diğer taraftan lzmir, 5j M.Drumond ile icra etmiş olduj'u 
lerioin ehemmiyeti bQyik bir niabet F R . . .. h M T ' n Adana ve diğer bir kaç ka1a- h mülakat ile Flliıtindeld vut,.t 
üıeriQde biribirlerinden a7raldı. la- raDSJZ CJSICUID UrU • ardiyö yü ğ bada "iKDAM., ın yine 5 ku- il ara1ında .bir münaHbet bulunda· 
kenderia ceneralları, nih1tyet otlu- • • • H ruta ıatıldıjı bizzat okuyucula- H tuna dair bir ıayfa devran etmelt-

aun kaçmata mecbur kaldıtı kral- kabıne teşkılıne memur etti· ı=' nnuz tarafından blldlrlliyor~ Şi- H tedir. lngifterenin Mala adumdakl hk içla kendi al'Alarıoda kavgaya • ı i · d 
tutuftular. Cergız Han iae, Ermenı.-: • klyetlerini bayiin ismini yazmak si ıiyaseti meıe eı nın e mena 

d auretile idaremize bildirmelerini :! bahaedilmit oldutu rivayet ecül. tan 88 Koreye, Tlbuten Volgaya Pariı, 31 [ A.A J - M.Daladier cGmlıur M. Doumergue ile w6ri1t· •• ff k dir 
katlar, nüfuzunu öyle mutlak bir au- M.Klemaatoli kabiaeaiae iftirake tG~a aowa M.Briaadı &iyant et- :ti rica ederiz. P. me te • 
ret e ~"'· e~mltti ki, otlu, hiçbir dnet ecmit ve radikal M•yallat mıf Ye M.Beri .. d kendiaiDe mua- Dün bayilere bu husuıta la· H Afgan astan 
ifraza uğranıadaa, ıniıaı te..U.üp ve. 11et vadinde bulunmuttur. M.Tar- zım aelea teabihatta bulunduk. I 

tti ve ILü · k "-1 (K b fııka11Am müzahereti hakkm4a te- b • -
e çu o. u Ü Uaı Han) dıy3, ugüa Hbahleyfn naÜfaver... Şlkiyetlerin tekerrür& takdirin- 1 Cumhurı·yct mı·? 
da, hali dünyaaıa :ranaıDı idare edi- sn ·nat vumittlr. M.Klenıaatelba Ma· leriae batlıyac:ak Ye yine bu eabalı de bu nnl muhtekir bayilerle • 
yordul [Arkası ianaJ rla ve Ma,iıftot crrtıpl.rı haria olaak M.D b R 30 1 ...ın tel rlala •· - ,.. oumerl'Ue• ceva ını vereoektir. alakamızı kat'i •urette keaecejiz oma - D15• ı 8'AZ• 9 

C ilr.«e bir c.i)mhurlyetpervw temer· Mftka"lemeler 1 Kalkilteden aldıklan habere san, 
A.ı.-ık.a.ra. ""' ~tiı kabine.il te9kil etmeafne 1116••· ı ı } k b yeni Efi'an kıralı Nadir Haa, mem• 

İ ) 1 adebab4 •lncak ııurette keaisiae p,.~ .. , 31 [A.A] -M.Cheraon n ay 1 a ODC ğ leketinde aükunet tekanw .U.ce 
Ş kaDUllU ili.zam relen nıibaberetleri tenaiD M.Louch 'ur, M.Daladler nhı kabl- !! dlmhuriyet Uan etmek niyetbıcledlr. 

A kara 1 _ it kanunu IAyHıuı etraiı o14luj'u haber verilmek • nede bulua ıına itiraz etmemekle İi• 1 L 
1
• PQ 1 Daily Mail waıetuiaia p ... ..., 

devlet şuraaındft tetkik edUıatıktedfr. tedlr. berat.er dahilfye nezaretine ıetirlJ. H 1 1 muhabirinden aldıtı haberler• ... 
Yakında inta~ edil•nk meclfae Elizede ditl takdlrtıie hük.:imetia daha ilk El il zaran Nadir Haıa citer • .....U.dea 

verilec~k ve bu devredt; mDukere gfinden akallfyette kalac:a'"nı beyan •f Şimdilik okuyuculara a-aze· ::. muztarip bulunduıu cihetle vaa'lyet 
oluaaca.ktır. Pariı, 31 [A.A] - Rels;cümhur 1 1 a• i: t l.d daha iyi dağıtabilmek •• Ef t-'-... -· 

' ' • k J M.Doumf'rgue aaat 51-40 ta Eliıe et• terdir. M.Daladler, diger neza- ı ve tlkiyetlerin öailaü almak il sükun bulur bı lmaz ga• -uma 
ı. enı an un ar d M retleri kabul buıugundakı' tekllflen· !ı y-r-: .... ~ .. •kedenk bir Kaa..,._ aanyıo a • Ta·diyoyu kabul et- l'l ı bL bone uıulunl ih ;;ı: .... ...,..__ .... 

k reddet-ittir. uıre •1 a a •• ı _ ı __ ... _ ldl~--L.r.I- H Ankara 1 - Barem anununa ıniı ve qumalleyhi kablae te,klllae "411 B ..n d 'tib ı·umcla id!r-- ~ ~ .. 
. · d b ı p da• edlyoraı. u • .. n ea ı a- en Efaaale"'--aa batla -u..ı.....a "Öre bu sene ıçın e az:ır anmaya mera r 1 t' aria 1 ( A.A J M ti • .... ~·--

:Uecbur olduklan teşkillt kanunlan u ty em' ır. ' - a • gıııte· ren anu edemler poıta ile veya i bir haliakir olarak kar41ladıklan 
hakkında vekaletler n unuuoi Bundaa ene) M.Klemaat•I Reia!- teaJ, M.Briandıa M.Tardleu ya fU •• her hauıi vasıta ile idaremize İ Nadir ana aadakat ve merbutiyet 
müdürlükler faaliyete ha9Jamak ilz- cümhura. dıthiliye •ezaret.iae ıretirl- sözJe•i aöyJemiş olduKunu ya1ıyor- ~ 1 lira gönderirlerse 1 •y müd- i yemini yermiş bulunuyorlar. Gtllm 
redirler. lecek utn1 intlh•hıada duçar oldutu lar: Si•i•le leırJki mesaiyi kabul U detle j'ftZetemi:ı doirudaa dot· Daman da teykff edilerek K.ablı. 

Dahiliye vekiletintle bu it 1~ mitküll ~olayisile kabine tetki· ederl111, ÇGnkG ılı bir sat cenah ff ruya adrealerlne göaderilecektfr. i'etirllmit olan Beçe Saka'ma fe-.. 
bir komiayan tetkil oluamuŞ_tur. liaden vaı; ıe:çmlt oldjunu beyaa kombiae~onuaa dotru yol hamrlll- f: Okuyucularımızın bu ıuretle abo- kalide bir heyet huzurunda ••ha• 
A vrupaya .,ıeraitttr. •at• "•tiyea hatınada• a-eçırm•z· 1 n• olmatan ıaer nevı ,ıka1et1e- kem• edueceti muhakkakbr. 

•• d "l k t lehe l\lüşkiilat aini•. rlae mial olabilecektir. y ti" A- • gon erı ece a Netlceala kalmıt olu iki tepi.- • UDBD Ca.a.-etı 
Ankara, 1 - Avrupaya tahıtile Parlı, 31 (A.A] - Dahiliye ••· biate. aoara aizln •uvaffa•-ı19• • .,_., Ati 30 R L...-.ıald 

• iki • k fil sJ Zlll'etiae re:tirlJecek zabn İatihıabı IU Da, - UIJIUIUI uuna• 
rönderilecek talebenıa na • e maruz kaldıtı •fltkülit dolayıalle Unla lhtlmalleriai zaif dilf1Dete 1 n g l ite re sefiri batka bir va.z:ifeye ta,.m edtl-
hazırlaamaktadır. Yakında yola M.Kleınaat 1 ıiyaai ıaüpvereleriae ~trat•eak iolan kim1elerla meau- İ J ağı dijiadeo dün Başvekili, Har ...... 
çıkanlacakbr. aUıayet vermlttir. Mumalleylı, Elizc h1eti •tar olaoakhr.: ngilterenin a ac naı ziyaret ederek ncla etwlftlr. 

Devlet bankası aarayıaa i,rlt.ına&dM evvel M.Bnaadı E.ar.. ~ .. bayi• ~lr 10,..116 Loclra, 31 (A.A) - AT•~ kama· Mumaileyhin yerhae, ıw..,.._ Mf,. 
Ankara, 1 - Dnlet hanlruı te- .ı.lraret et111l9~. M.KLtJl\antolia ka- kabul ..t•••.&I•. Sis akılla ı..... raaıa~a M.S..ow .. ea laaiJterenln na ıefı.•efuae, Aalcara ..tared _.. 

şklli hakkında buırlenmakta olan blne tel}ldiladen aınfıuazar edeceji lan~_ ltl•at ehaeleri lbım •ele• bu .... ı .. .aye urfıad11 tamirat taviri Pot,mldn JOldq taJ1a ..... 
kuua Jlytbası yakuada Millet .... muhakkak addedilmektedir. M.O.· me-•a fı k ve miltteflkler dGyuau hesabına 34 mittir. 
Cl:.1• •• v .... 'ılece'-, ıilratle müıakue 1-..ıl l Ki r aaana ada•ıaanı:a. 1 d noef 

- - - " ,,... er, ı:a D emantel kablaeıri ı-~!1• Cle•eatel in yapmadıfuıı •Is mllyo• lnailiz llraaa o acatıaı ıöy- Sabık. aefir hareketin eo e 
ve intacı iltenecektlr. ,.._ekten l•tias. ehalJ oldufU t - 1•pabilec.k. bir vuiyettellhals. lemifdr'· Amerikanın alacatı para ga ... etecilere beyanatta bulwaarak 

Paranaısıa lıtikran cHaetiadea •67leAmttW"te ve lııu .. aeı ... p olaTak Pariı.; ı [ A. A. J _ M. Tar.U.u 35 mUyou balit olacakbr. Yun:n • Rua milaue'hab tlcariJ .. 
bu kanuaun kabulile huıkanıa bir beadialatı d.billyı ae.ıaretl ntlMU- 1abahle1ı.. hiç ldmaeyi kailul etml· Mauı;;ı. tüneli ıiaden babactmif, Ruı devlet f:ica-
aa evvel faaliyete ıeçme.ftse tld· dili hıd4'e barltiye veyahut dabHfye necek Jalaıı aaat llde matı.uta ':I: r ti hariciye inhfAr)am bu ayaa 
detle Uizum rarGlnaektedir. • aH•'"etlerlnuı teklif edllmif olmuı bir tebUt verecektir. Loadra, 21 (A.A) - Manı tüaeil iptidHında11 itibaren Koreat ad· 

Baakaaın umumi mOdilrlftpae ı·lı+erUmekt< dir. M.Klemant.I ku. Projeılal tetkika memur komiayoa mCiadea 150,000 Girit Odimilndea 
Maarif vekili Cemal HOaaG beyia cllal•I• d"bılfye DHaretlne ıelae- Lo d d bo tGHlin ticarete faydHı olmıyaca• 50,000, zeytin 30,000 aGapr 25.000 
tayid edileceti ıaylenmektedir. aiıaiA mGfk lit çıkaracatıaı laala D ra 8 meyva ftUI ta•• bllclinnlftlr. rublelik mal aldıtııu n ao.yetlert. 

ı d Ü bi Loncha, 31 (A.A) _ OçJGz bla Yunan. Rua ticaret muabedellbal 
zmit maarit mü ür otmeıl ber ıae ka aeye itt:irakten t.a-illz liruıaa malolan Şnayder müsabaka!ı tamamen tatbik etmek azminde 

Ankara, ı _ lamit maarif mG- imtina huauıunda ıuar etmlftir. meyva . d d-'L-

İ d ltorsaaı dOn açıl1D14hr. Bu boraa, Londra, 31 [ A.A ) - İaa-fltere olduklannı , 'r u an stan an -. 
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Her gün 

bir laik.iye 

Emma Ledru Du .. kin mayıa 

l'fceıl poaeereaiat ardına kadar 
apnıf, tatlı rüyalarla dolu derin bir 
uykuya dalontb· 

Bu sırada odanın içinde müthif 
bir yayıara ititildl Geçkin kız 
yatatnıdan fırlayıp etrafına bakın
dı. Karanlıkta karıısında iki ıöls-e 
ıördü; bunlardan biri elinde bir tü
fek tutuyor, öteki de elleriai 
havaya kaldırmış duruyordu. 

O zaman tüfekli ıölge: 
- Merak etmeyin Matmazel 

Ledrul dedi. Yalnız lambayı yakını 
Geçkin kl% elektriti açb. EH tü

fekli adam Müıyü Blansar lıminde 
bir kom4u idi. Kartısında da yirmi 
yaılanada kadar bir külhaabcyi 
dvruyordu. 

- Ellerini havaya kaldır, yokıa 
yakanmf 
' Öteki yalvardı: 

- Aman atef etme... Buraya 
adam oldGrmek için girdi iıem 

ayaklarım kınlaınl 
Matmazel Le dru hf'men mer

l:uunete ıeldi: 
- Atef etmeyiniz... Belki üze

rintle ıll&h yokturl 
Brutar: 
- Hele siz bir kere üıtünü ara

JYUZ f 
Emma arkuına . bir entari geçi

rip hırııza yaklaıtı. Hınız pırlanta 
fibi bir delikanlı idi ! Matmazel 
Emma ıenç külhanbeyinin üıtünü 

aruken adeta boynuna sarılıp onu 
Ud yanatından öpeceği i'eliyord!l. 
Otlnyada bu kadar ıüzel bir hıraız 
bulunabilecetiae hiç ihtimal ver
meıdi. 

Çocutun G.ıerinden ne bıçak, ne 
ne ele tabanca çıktı. 

O zaman Matmazel Emma kom
tuıuna döndü. 

- Ben ıize ıöylemedim mi ? 
Müıyü BJanşar. Üatünde hiç 

silah yok ... Ne ıe... Size çok min
nettarım... Benim namusumu kur
tardınız ... 

Blantar komıusunu o cihetten 
yana emin gördüğü için ta1hih etti: 

- Canınızı, malınızı kurtardım. 
- Hayır Müayü Blanşar, namu-

aumu kurtardınız... Nekadar olıa 

kadınım, aolantn: Bu külhaneyinin 
niyeti büıbütün katka... Bu bildi
timiz hırsızlardan değil ... 

- Ya ne ya? 
- Bu çocuk baaa ı<>z koymut .. 

Zaten hallnden anlatılıyor... Öyle 
detil mi, yaramaz? 

Cürmünü hafifletmek iıtiyen 

hırsız Jülo derhal taııdik etti: 
- Ne yapayım... Etimde değil 

kadın ıörünce dayanamam! 
Emma komşuauna döndü: 
- Dediğim çıkmadı mı? 

Bu çocuk n&1ıl1a şeytana uyup 
bir haltetmi,... Siı: bana bırakın da 
l:ıeıı ona iyi bir nasihat edeyim ... 
Zavallı daha pek toy ... Belki ıslah 
olur. 

Bu vaziyet kartısında biraz 
bozulan Müıy\1 Blantart 

- i\ .. l,r. ;•e ... btn gideyim! dedi: 
- Eh... Siı 'ıilirsiniz. lsteneniz 

d.. a fazla raha ıız olmayın. 
A~.,_.1~ çckihp fitti. Bahçe kapısı 

kapandıktan ıonra Emma derin bir 
nefea aldı. Hırııza: 

Zabıta romanı : 29 

- Haydi bakayım, dt: 'i Ayakla
rıaı temiıce yıka ... 

Aptal olnuyıı tllo ae yolda 
aaıihat alacatııı:.ı ıl aaldı. fakat 
kadirıinas bir çocuk oldutu için 
Eaınıadaa ıörditü iyilitin altında 
kalmadı! 

Sabaha dotru yataktan kalkarken 
Eınma dutlaklarında geniş bir te
beaaümle horul hurul uyuyordu. 

- Vay canına be!dedi. Amma da 
ıuratıız, kart teymiş bel 

Dedi 
Ba,ına gelen i~ten dolayı fena 

halde kızmıftı. Bunun ac111111 çıkar
mak lazımdı .. 

Etrafı aradı taradı. Biner fırank
lık üç kaime buldu. Paraları cebi
ne iadirip peaçereden atladı. 

Gayet memnundu. Hafif, kıvrak 
adımlarla yl.'rürken kendi kendine: 

- Aferim Jülol dedi. öcıründe 
birkere ç .. ldığın parayı hakkettinl .. 

c ~fi o 
Bu akşam 
lstanbul telsizi 

1200 M. 

) 

17.30-18,30 - Alaturka musiki 
ve borsa haberleri 

18.30-20,30 - Radyo or~estrası, 

klasik parçalar Ye 

cazbant. 
20,30-22,30 - Alaturka musiki. 

Viyana telıizi 
516 M. 

17,40 - Bethofen hakkında kon· 
ferans 

18 - San·at ( Litz-piyano) Triyo 
piano ile ( Bethofcn ), .Nok
türn ( Şopen ) . 

19, 15 - Musahabe ve tagaııni 
( ölüler "nti ) 

20 - Konser ve ~arkı : Andante 
( Mozar ) Litani ( şuber ) , 
( Mendelsoıı) , ı Guno) , 
{Vagner ) , ( Şuman ) 
Budapeyte telsizi 

550M. 
17,10 - Konser: La vipere sıcl-

liexme, uvertür (verdi\, 
~İıdam Hüterf)li fantezi 
(Puccini). Rajazzo (Lon· 
canllo) Turanude; fan· 
tezi (Puccini), 

18,45 - Radyo gecesi 
19,45 - Değirmenci ile oğlu S 

perdelik dram. 
22,10 - Kon~er. 

llilan telsizi 
504 • ' 

17,45 - Giinün haberleri 
(Ölüler günü rnünesebetile ak

şam konser ,·erilmiyec!'ktir. 
V arıova telsizi 

}415 ,l\;, 
18 - Çocukla' • rognllnı 
19 - Muhtelit hnherl&>r 
] 9~2S - Ziraat bor~ası haberleri 
21 - Hava raporları · poli:, 

haberleri 
( Ölüler gunu ınunasehetile 

konser yoktur. 

A1111anın cina eli 
nGfuzu altında kalarak neşe ve 
ıetaretinl muhafaza etmitti. 

Harpten beri Mıstır Wealtherby 
ile kansa iuzlarını bu halde ıörme
uıiılerdi. 

Berenice ıülümıeyerek: 
- Vapur yaklattıkç-a güzelleşi

youunuz, dedi. Bugün ve yapacaj'lz? 
Berenice: 
- Bu sabah bodruma ıidip ta

banca talimi yaperız. Malum a, dün 
"beo ıi%den faıla hedefe isabet et
tirmiıtim. Aktam üıtü sizin kulüp
lerden birine tidip çay içeriz. Ge
celeyin de tiyatroya ıideriz. 

Anna cevap verdi: 
- Ben dinlenmek iıtiyordum. 
- Mıshr Smith'e itaat etme~i 

ndet mediniz miydi? Ben de Mutır 
Smith'in vekiliyim.Zaten pederinize 
rica ettim, bilet aldıracak. 

- Pekala! 
Anna bu 11özü söyledikten son-

ra ~ülmeğe ba,ladı : •• 
- Siı. niçin Mıstır Smıtn'e var. 

ııııyorsunuz? 
Bcrenice: 
- O .. dedi. Ef,er bC:yle b:r ni-

Yazarı : Skot 

yetim olsaydı -ve bu niyetimi ken
diıine açmıı olsayd rn, bu işten vaz 
geçip kendime başka bir it ara
mam lazım gelirdi .. 

Berenice Misa Weatherlıy'ye 
Smithlin hakiki ınesl k nın ne , T. 

duğunu izah etmişt;. Anna h, yret 
etm'ş,fakat bu hal detektifin kencli
sine telkin ettiği takdir 'e korku 
hia;lerini tadil etmemişti; çünkü de
tektif genç kızın üzerinde pek derin 
bir tesir huıu!c getirmiş ve hare
ketinden pek az evvel cereyan eden 
feci vak'a bu tesiri bir kat daha 
arttırmıştı. 

O gün Berenice' nin çiz:d 'ği 
program dairesinde cereyan etti; 
akşam yemeğinden sonra iki genç 
kız tiyatroya gittiler. 

Tiyatroda orkeıtra koltukların .. 
da oturuyorlardı, birinci perde ile 
ikinci perde arasında Miss Asterly 
arkasına dönüp bf1 ı · Arkada otu
ran bir adamla ıöz göze ıeldi ve 
hemen gözlerini ÇC\'irdi. Fnkat bi
raz sonra tekrar döndüğü zaman, 
meçhul rıdnmın insarıı sıkacak bir 
surette dik dik kendilerine bakdı-

ŞUU a 
a 

Ressam kızı 

•') -· 

Altın saçla:" 
7 eman ve piyano çalıyor, resın. 
yapıyor, yedi lisan konuşuy~ -- 1 

Los Anjeleste kadınlar saçlarını 

ş;.d; ~!.t~~.,:~~!~~~~ .. !p7!d?ızlıyorlar , 

I 

~r 

V t::ı<A RtNKEK::i 

Londrada Arnold Rinker1 ism. 
inde, salonlarda teşhir ettiği resim
ler en ziyade takdir edilen blr rcs. 
sam var. Bu zat bir reHam çocu. 
ğudur. Kardeşi Londranın en benaın 
muıikişinaalar.ndan biridir. Karısı 
hıırikulide viyolonıel çalar. Kardefİ 

'T" "CD""=' -== 
Prai· telsi:i 

487 M. 

18 - Alman tel iz emiyonu. 
18, 10 - Amelelere konferans 
18,20 - Maarifi umumiye hak· 

kında musahabe 
19 1 ) - Edebi paı çalar kıraati 
...O, lO - Konser: olen çocuklar 

~arkısı (\lahler) piyano 
solo ve orkestra, kafe 
Lojet ve kafe prag mu 
zıkalarınıu trafü nıisyo· 
nu. 

Berlin 

1635 

18:30 - Fransızca dersi 
9 - Mu~iki 'e şiir 

20 - Musahabe 
0 ,45 - Opcrett 

22,45 - Transmicyon ve spor ha
berleri 

tını gördü • Berenice gene sahne 
tnrafına döndü, çantasından ayna
sını ç" ·arıp kendi çehresini dikkat· 
le muayıneye koyuldu; fakat haki· 
l ıı t beş altı sıra geride oturan 
adamın yüzünü tetkik ediyordu. 
O zaman adamın Annayı seyret
mPkte olduğunu farketti. 

ci perde esnasında aynı 

!ene gördü; adam oyunla 
alakadar olmıyordu. Kibar, 

ristokrat tavurh: bir ~damdı. 
de araamda Berenice hafif 

bir l:ı atr11tndan muzlarip oldıı
tunu öyledi; su içmek için dıtarı 
çıktı • Meçhul şahsı iyice tet -
kık e ebilmek için en ıon sıra kol-

tuklaırın arkasına geçti. Yanında 
dura iki ki•i de kendi g-ibi salona 
bak•yordu. Bunlardan biri öbürüne 
ded ki: 

- Ta kendisi ... Hem de gözle
rin kı&dan hiç ayırmıyor. Çok 
üz ..ıntillü duruyor; hiç içki içmez
nı , döğilşte de pek yamanmıf. 

Berenice'in kulağı p~k keskin
~ • damların muhavere&ini dikkat· 

d n emeğe ba;ladı. 

- Ben bu alışcın onun hak
ndan gelirim. Yola gelirse gelir, 

gelınezse iÖrür günür.ü ... 
Mi ı Aııterly, gayet e.lçak seale 

lngiliz raytahtının en benam s: - -

artiıotlerinden biridir. 
Huliaa güzel san'atların ıenit 

bir hol açarak kucakladığı bu aUe 
içinde, Arnolda Rinkers'in on iki 
yaşındaki km ne olabilir? 

Daha küçük yaşta iken Vera 
Rinkers ismini taşıyan bu kızcağız 
&Üı:cl ecın'a+laa-• lrart• ~ ... :ı. •• ı~.ı. 
bir iatidat göıtermi9tir. Baba11 bu 
iitidadı ve kızızının zekasını teumiye 
etmit ve Vera Rinkers daha on iki 
yaşında iken piyano ve kemam, 
resmi bütün bunlardan ha,ka da 
yedi lisanı öğrenmi,tir. 

İngiliz gazetel~rı bu kadar has
letlere malik genç bir kızı ingiliz 
miUet"ne malederek iftihar ederler
ken başka milletler arasında da 
bu nevi istidaliarı aramıtlar ve çok 
geçmeden Almanyada Vera Rinkeı-
aten daha büyük bir iıtidat mev
cut olduğunu öğrenmişlerdir. 

Froylayn :::mma Goldenberı is-
minde olan bu kız daha ıekiz ya
şındadır, on lisan biliyor ve resital
lerini dinleyenler hayranlıklarının 
vüı'atini ölçemiyorlar. Fakat yalnız 
Emma için değil, onun gibi küçük 
yaşta böylv harikulade istidat gös
teren genç kıçların yaşları ilerle
dikçe husufa uğradıktan halbuki 
erkeklerin yafları ilerledikce teka
mül gö.terdil:leri orlaya atılan bir 
meeele halini almıf bulunuyor. 

söy'ene :ı diger cümleleri işitemedi. 
Bu sırada Annanın arkasında 

oturan ıeyirci dışarı çıkmak üz.ere 
yerinden kalktı. Üstünde ıimoking 
vardı. zeki bir kadının hoşuna ıi
decek bir erkek olduğu halinden 
anlaşılıyordu. 

Çekresinde mahzun bir ifade 
görüliyor, bu hali kendisine ayrı 

bir caı.ibe veriyordu. Berenice ona 
bakarken öteki iki kitiyi unuttu. 
Bu sırada kibar tnvurlu adamın 
cebinden parlak birş~yin yarly& 
kadar dı,arı çıkmış olduğunu gör
dü. Bu bir kart mahfazaın idi. Genç 
kız derhal kararını verdi. 

Sürntle yürüyüp adamla kartı 
karşıya gt .li, ona hafifçe çarptı, 
özür dile ~i ve bu eanada ıümüt 
kart mahfazasını aıırdı. Geri dön
düğü zaman t.yatronun arka tara
fında gördüğü iki kişinin kaybol
duğunu gördü. 

Bundan daha fazla blrşey yap
madı, çünkü Annayı yalnız bırak
ınağa cesaret edemiyordu. 

Tekrar ~erine geldiği zaman 
•akit kay betnıeden mahfazayı açıp 
içindeki kam tetkik etti. Kartta 
fırank Bently ismi yazılı idi. 

Annaya sordu: 
- Frank Bentley isminde btrl

nl tanıyor musunuz? 
Anna "hayır,. makamında batı· 

olmuı. Moda düıkünleri ne yapacaklarını, ae
r~den • i!ham alacaklarını hakikaten ı•ıırmıt 
dıyebilmz. Bu modayı icat eden Miı Amita 
Roz iıminde bir Müaik Hol artiatidir. Mia Aml
to Roz, Ibtik danalar yapan kadın, erkek 
nltmıı kitiden mürekkep bir san'atluir züntre
ainin başında her gece, Loa Anjeles barlarıada 
ve müzik hollerinde ıan'atını, rakısla-

nadaki lncdik ve mahareti göater
•~ktedlr. Ancak bu san'atkirların 

:TÖıterdikleri rakıılar arasında 

b:r çeıidi var ki, bunun küçük 
bir nümunesini gecen ıene Ta
kaim bahçesinde İstanbullu
lar da görmütlerdir. Bu ra
kuta artiatler vücutlerine, ıu· 
reti mabsusada müstahzer ve 
altın renginde bir mayi 
ıürünmektedirler. Bu ıu· 
retle çıplak vücut, sah
nealn içinde kırmızı, ye
til, mor renkli ziyalar 
ıçinde cidden C.?.:(p bir 
manzara t~;kJI etmekte- • 
dir. Artistlerin vücutları 
ıahnenin ıiyah zemini 
üstünde temamen teres
ıüm ettiği cihetle, rak
ıın bütiln teferruatı ve 
artistler araaındakl ahe
nk ve insicam daha ta
tla bir manzara arzetm-
ektedir. Haye.'i ba9ka 
aleme ıürükliyen bu 
nevi rakJıfann mal:ı•ır-

lan da yok değildir. Geçen aene 
Pariıte bu çeşit bir rakasse, vGcu
dilne ıilrdüğü altıu tıla yüzünden 
ölüp ıitmittir. 

Çiinkü bu tıla, bir defa derinin 
bütün mesamatını kapatıyor. Sonra 
ttrkibinde ıehirJi mevat vardır. 
Vücu<İün yarası ve bereıi olduj'u zaman 
aürünmez. Kaldı ki rakıı ıibl vllcudün 
faaliyet ve hareket zamanında te
neffüıe çok ihtiyacı vardır. Halbu
'ki kAnah "'- 0 - .. • .,,. vürude ha
va verir, ne ter ifraz eder. Biltüa 
bu mahzurlara rağmen, san' at utr
una kurban gidenleri takdirle yadedertz. 

Likin kimin aklına gelirdi ki, Amlta Roz bu 
rakııtan çok rağbet kazanmata bathyaa bir moda 
çıkaracak? 

Amita Roz vücudüne ıürdüğü bu yaldızh mayun saçlara ne dereceY 
kadar kabili tatbik olduj'unu tetkik etmi9, kimyagerlerle temu etınl 
laboratuvarlara girip çıkmıf ve en nihayet saçlar için zararsız bir mayi
in meydana çıkmasında amil olmuıtur. Bu m.qi ıaçlara ıürülc!Gtü içlll 
vücut mesamatı kapanmadığı gibi, mayi saçlaf'a z:nrar vermiyecek b 
mahlul haline getirilmiıtir. Aynı zamanda da altınl )l&ldızlanmıı fi 
parlayan aaçlar uzun müddet renklerini muhafaza etmektedirler. 

Şimdi Loı Anjeleste bir çok kadınlar p~k bayıldıkları bu modaaıll 
uzun müddet devam edeceğini tddia ediyorlarmıf. Sebebi de albn ıaçlat 
en çirkin kadınları bile güzellettiriyormuı. 

Sefil bir baha 
İzmir 1 lHUsusi] - Zehra ismin· 

isminde 15 ya§ındii bir kız mııddei 
umumiliğe müracaat ederek babası 
Şakir tarafından bikrinin izale edil· 
diğini söylemiştir. Sefil baba vaka· 
dan sonra lstanbula firar etmiştir. 

Zehra a) nı zamanda ziihrevi has· 

nı salladı, isim kendisini hiç ala
kadar etmedi. 

Berenice V:' earherby'lerin evine 
döner dönmez telefou rehberinde 
Frank Bently ismini aradı. Aradığı 

adreıi rehberde derhal buldu. 

215 Jr' est 5 irıci sokak 

Annadan ayrıldığı, o yatmak 
üzere odasına çıkarken Be?"enice 
de kütüphanenin bir köşesinde du
ran bir telefon aldine gitti. 

Bently'nin numarnsını is tedi. Bu 
ıuretle adamın sesini duyup kendi 
hakkında bir fikir p'!yd:ı etmek 
istiyordu. Fakat zil bir k .. ç defa 
çaldığı halde kimse cevap \ errnedi. 

Berenice l<ulaklığı yerine aıtı, 
ıonra Smith'in Feuton Sokağındaki 
evinin numarasını istedi zil ikinci 
çalmadan Langa Dooth cevap ver. 
di. Yarım 1aat aonra hintli uşak 
W eatherbz'lerin evine gelmiıti. 

Anna yatmıttı; o ıırada Mi1a 
A.terly ııenç kızın odasına girdi. 
Üıtliu~e s:yah bir manto, hl\şında 
ıiyah bir tapka vardı. 

- Ben aokağa çıkıyorum cıedi. 
Longa Dooth kapınızın önünde ya· 
tacak; eter kimse ıize bir fenalık 
yapınak isterse hiç korkmaz aldü-
rür. 

Anna şiddetle yatafıının üzerin· 
de do~.-ı.:ldu. 

tahkla da malu dur. Biçare kız lıa9' 

tahaııe) e kaldırılmış, tedavisine hsf 

laomiştır. 

lstaııbul zabıtas ına Şakırin det 
desti için yazılmıştır. Bu kendisiııl 
bilm~yen adam ı n bir kaç güne k'' 

dar yakalanacağı tahmin edilı) or. 

- Durunl diye haykırdı. Ne v•f• 
ne oluyor? 

Berenice: 
- Size birşey söyliyemem, de-

di. Siz de gelemez siniz. 
Annanın başka bir ey ıormaıı• 

na meydan vermemek için heınell 
dışarı fırladı. 

Evden çıktığı :ı:aman muayye1' 
bir p(iinı yoktu. Niyeti ince zeka11 

ve cesnreti fjftyesindt faydalı b ı;ı 
mıılumo.t elde etmekti. Kendiıiııd' 
bu iki meziye fazlasile mevcuttll• 
Gece yarısı olmuştu. Bir olomub11' 
binip Frank B ıtly' nin oturdu~11 

sokağa gitti. AradJğı evin önuıı' 
gelinceye kadar yürüdü. Sokak te~
ha idi.Aparhm ı: ara tnkaim edi1'1l1f 
büyük bir binı nın önünde idi. l·fıı' 
maral, temiz gıyinmiş bir kilP1e~ 
kapının önünde duruyordu. içer• 
girecek olursa adamın sualine rn:ırı.ıı 
kalacağını anladı. 

Tam bu sırada birinin eve doR''~ 
yaklafbğını gördü. Bu, biraı. e\·~:ı. 
tiyatroda gördüflü Frank Bcntly 11'• 
Yanından geçerken g kı:ıa btı fi 
madı bile. Bu da te ız düşün'~· 

rııı 1 

bir adam olduguna başkn bir de. 1 t 
Çünkü Miss Asterly çok ~üı~l b 

. ı.ı"' kızdı. Bir çok erlu~klcr onun yuı 
bakmaktan zevkalırlard ı. 

( 13ıtmedi ) 



Dilrı bir rekor 
ka.z;a.:rı.ciık 

Dl te•tlmizde oldukç-a ehem
miyetli ıpot faaliyeti yapıldJ. Gü
zel Ye Mn-ak bava, bu çok mtisait 
ıerılttea iıtifade etaek iıtiyen 
ıııerd:Jılara mu11telif 11bılardı 
toplamıttı. 

Iadıköyande 
KMlıköyiade, Fener bahçe Stı· 

d11ı4, paan ea mühim spor ha· 
reketleri yapıldı. 

F fj•erbalaçe küçükleri Süley· 
lllaniye ktiçüklerlle yaptıkları ma· 
çı 3-1 kuandılar. Küçtik Fen~rli· 
jer, bu çok muyaffakıyetle bapr· 
dıkıarı maça ıu teıkilitlı çıkmıı· 
larclı. 

Nihat 
Multip Mehmet 

Reııt Velit Recai 
la... Neolp Ş. Multfa $e•ıi Nahit 

Oyun heyeti umumiyeaile çok 
•benktar oldu Ye Süleymaaiyeliler, 
Çok çalı111111arına rapıeu mağ· 
ltıp oJdulır. 

Birinci takımlar maçı heye· 
canla geçti. Fenerbahçeli1er, kap
taalarından mahrum bir halde 
•alaa71 ıu pkilde çıuuılardı : 

Nihat 
Kadri Füruzan 

Reşat Sadi Nihat 
Fikret Muzaffer Şekip Ali Niyızi 

Süleymanf1e ı.kımı da şu §ekil. 
de idi. 

Hayrı 

Ruhi Murat 
Zeki Ziver Bahadir 
N eoatl Ahmet N~bn Sa.il Halit 

Oyua batta• Laşa F ~nerlilerin 
hiki•i1eti ıltaada pçti ve Süley· 
maniye bire kartı 14 sayı ile mağ· 
Jup oldu. 

Yeni bir rehor 
Dün Fesaerbahçe Stadında ya· 

pılan rtkOT koşularında Galata· 

saraylı Meiunet Ali 200 metrede 
22,4-5 koıarık yeai bir rekor yap· 
tı. Eski rekor 22 3·5le Rauf heye 
aitti. İkinci gelen Fenerbahçeli 
Saki 23,3·5te koıarak rekoru ega· 
le etmiıtir. 

Diler 'koşu ve atmalar şAyanı 
dikkat bir muvaffakıyet neticesi 
vermediler. 

Stadyomda 
Taksimde Galatasaray küçük· 

Jeri Nilili 4-2 mağJOp ettiler. Be
şiktaş da Altmorduyu mülaim bir 
sayı fKkile yendi. Galatasaray 
rumları 5-1 JMtlilp etti. 

Lik maçları 
Mıntaka futbol şampiyonası fi

kistilrü bu aktım kulüp murahhas· 
larımn huzuru ile tesbit olunacak
tır. 

Millet mektepleri 
. ( Birinei 11arffllfMn mabat) 
ltaaıaıa her ıınıfıaa mensup katlan, tahılH ikmal dmit ltlr talebe dere-
~r.kek herk nokumak ve ötrenmek cHindemahlmata sahip olacaklardır. 
l)ın deraba ere ko~t~lar. Her iki kur1un mi.iddeti 4 aydır. 

Millet mektepleruun bu sene Bu kuralan "k .ı d ı b t 
~aha iyi nd~ celer vere1tilme1l .h d 

1 
• d e en ere '"'· a 

ıçin bir haftadanberl Tiliyette ve nı ayetia e fAU etname verıle-
ınaarif idaresinde büyüa bir faaliyet• cektlr.Geçen HDe tehrimizde Millet 
\ardır. Bir kaç pndür bekçiler diin• mekteplerinde 120 bin kiti okumut 
•kşaru Açılacak Millet mektepleri ve a,unlara tahadetıaame nrilmitti 
İçin mahal!cierde hsıkı der.hane- B~ a~ıam ileride ılSrülecek Ulzuma 
fere davet ettifer. 16 yatındaa 4S 1röre ıımdlllk700 dershane açılmttır. 
Y•tına kadu Mlilet •ekteklerlne Haft da 4 gün ders 
devama mecbur olan halka• dOnkG Teclrlıata laaftada 4 lrDa devam 
İsteği görulecek te1lerdesıdi. edilecektir. Hnımlar n erkekler 

• Ceçe ıeae Galatasaray ve .aire i~a ayn ayn sinler tefrik edil•İf• 
tıbi llee ve orla mekteplerde de· tir. Pazartesi ve pertembe günleri 
tahaneler aç1lacakt • Bu aea~ yah 3fleden •oara ildıer, cumutemi çar· 
mekteplerinde halk dcraaoeleri aç• ıamba l'Gnleri aaaa 3 ten itibaren 
•hnaaına timciilik lüzum g3rülmedi· birer ders olmak ilzere hanımlara 
th:den dersaneler yalnız ilk mek· tahsis edilmiftir. Cumartesi, Pazar-
teplere tahaia edil•ittir. te1i, Sah Çartamba aktamlanda 
A ve B kursları erkekleredi!. • 

G Mill 
Lt 1 rl Gecelen verilecek olan dere 

eçea aene et mea ep e 1 • h k d . • b"l 1 ıaat erı er mınta anın lçUmai ih-
euanelen arap harfenni ı en ere tizaçlanna 16re te1bit edile kti 

bilrniyenıerıe ııöre iki kısma ayrrı- N t ki r ce r. 
ıtıı,b. Bu sene derahaaeler "A,, ve ı U U a 
''B., namile iki kuru tefrik edilmif· Halk fırkaıı idare heyetleri reis-
tir. "A,, kurau yeni harfelri hiç leri ve diter fırka mensuplan halk 
bilınlyenlere, "B,, kur1u da geçen dershanelerini birer birer doıa, .. rak 
•ene yeni harfleri ötrenip tahaaet- halka okumanm ve yazmanın fay. 
n "B k dasını kısa nutuklarla izah etmit-

arne alanlara mahsustur. ,, u-
rıuıta devam eden ha!ka ilk tah11ile ferdir. b d• 
-a malGmat verilecektir. Geçen ae- Devam mec uri ır 
~e hlllka yeni Türk harfleri öAre- Derıanelere devam mecburidir. 
tilrnek1e iktlf a edilmişti. Kayıt olmayanlar veya kayt olup da 

Halbuki bu ıene bu kafi ıö· devam etmiyenlerden S liradan 60 
l'Ü'ntüyor, halk tabakalarının se• liraya kadar nakdi ceza ahnacaktU'. 
\'İye ltibarlle y6kseimelerine çalı· 1931 .eneaindea itibaren elinde 
tıhyor. m111et mektepleri vesikasını haiz 

.. B" derahaneleriae dnam ede· olmayanlar hiç bir ite kabul cdil-

~ı ·Borsa 
31 Teşrinievvel929 kambiyo, nukut borsası fiatla 

Açıldı K A•·. 
ı----=-==-::==..=--=f==~...;...~~a;.ç.:a~.~~--------...---1--T 

Nukut 

1 Ingiliz lirası 
1 A ımf'rlka •lolar co 
20 l ' u l!an dr:ııhıal 50 
1 Abııaq rayht mark 
1 Avııaıurya filia.i 
20 ley Ruusauya 2 

20 LcYa Bulıar :;o 
l Ft'leıtıek filoria 81 
20 f.'rauıız fraukı 167 
20 lıal a n llreh U3 

, 20 Kurun Çek 1th1vak 
1 f'ırnııetiı •Üvlye 

123 

J ZI ti Lehie&aa 
!?O Vi ar YOf'ıelavya 73 
20 lklçika franlu 119 
l Pf' .. I& a.paaya 29 

20 f•Yİçre fn•lu 795 

1 Mecidiye 

Çek 

Londı·a 1!sterlin1027 
~ivyork l ıürk L Do 
Pari• 
Mllaao 
Berlia 
5of1a 
Briikıel 

.. .. 
.. .. 
.. 

Praı ., 
Viyana ., 
Madric ,. 
\"al"!ll't'.t " 
Adaa ., 

Frank 
Uı·e1 

Mar 
Leva 

Belg 
Florin 
Fraalı 

Kuru 

~Uln 

Pe 

Bfikre, 20 Ley ltara 
MoakoTa l Çronea• 
BeJcrat tiirk U,uı Dla. 

lıti !<-rmlar 
etikruı D. vadeli 
l>üra•• ... ıa1a1aec1. 
lknmiyeli .femir 7el11 
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O>J • ~ 1 Ter&lp (A.B.S) 

e =-.l 2 11 (D.E) -= F' i' s ., (f.J) 

7 Calata talatelan J). Y. 
lataaba.I lraany Ş. 
IUbt Dok. Aat. 
Cakiidar Kawkös !a 
I.tanbul --İ• Sa 
Erej)J Madee 

57 
20 

Hisae ıenedatı 
~ 1ı bankan 
~ lliilga itibar. Mill 
:ıı;- o ... .ıı Bk. 
_, Milli İk &ieat Bk. ! Ticaret Te 1aaayl 

Eaaaf Bk. 
Şirketi Hayriye :< 
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"" JI;" 
~ c. 
(D 

:J. 

" Temetta 
Raliç, .. puılar An 
Aa. D. 1". yola 
.. ,, " loe 
l\ladaaya • 8111'1• 
Samıuu Sahil 
Tnuavay 
Türkiye aUli 
İuibrt ,. 
ldmat 11 

Şark alprta 
Bozluut 
Anadohl Aa. T. 
.... u ...... 
.... ,.. LnaJ ... 
Aa-.Jaa ÇS... 
BalurklJ .. 
Til'k. ld>mlr Jll. 
11-er Tap S. 
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CakHar· ltaılıUy 

·-- medtb t.aaabul T. Aao. 
IUbtı. 4ok. Aa. 
lttlhat ı4ıai1naeMI 
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2 72 22 
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Gazi Hazretlerinin 
nutuklari 

( Birinici sayfadan ma°bqt) 
Yol verui si zularla .tıi bekliyor. Sisia ~ itti 

e - yilk manffalnyet dilerim. Mı 
Yol verrfıi hasılabnın taa •mPn 

elde edilmesi ehem1niyetle takip 
muvaffakıyetiaiı milletla ... cletlcllr, 
selametidir.,, 

oluaaak lizımdır. [Şiddetli ve .a..wt •'htl·rj 

S • l • Reiaiclmbur burederi •eb'u-
U iŞ erı lann ve ... iiala fidded H llnldl 

Su itlerinin te•ldlitı etütleri henüz aUcııJarı aruıada ..ıoau wk ltapr-
b&flanııcıbclaoar. fıdıaadiyAbnuz:.ın muş' ardır. Müteakıben divaaı rl7uet 
ana tedbirlerinden olaa au ltlui umu. iatihabı yafılmıtbr• 

•I idaresinin feaal kabiliyet ve klad- Meclis riyaseti 
reti çok ıajlaa kurulmak lkımdır. 
MGhendla ve fen memuru ıüratle Ankara. 1 [A.A) - BufGD BO
v e daha çok adet ve eh Uy ette ye- yük Millet MecliaiDde tekrar riya• 
tlftlrmek için yeai tedbirler almak sete intihap edilen KA11m pata 
icap eder. hazretleri lniihabmı mOtemp riya• 

Maliyemi~ ıet makamından ıu nutku irat et• 
mittir: 

Maliyemiz:., çetia bir seneyi mu· " Mulaterem arkadaflar ,, 
vaffakıyetle geçirmektedir. Harici Beai bu içtima 1eae1i lçla 4• 
borçların tediyesi, anadolu thatb meclis relalitlae intihap ettltmk· 
taluitleriniıı ödenmesi ve teadül ka- den dolayı tetekkGr eclerba. Sl&ia 
nununun tatbiki mali bünyenin sat- itlmadıaızuı denmı belllm lpa en 
lamlıtı ve bütçe•izln hakiki ve bOylk mazhariyettir. S..a tevdi 
heaapfı olmaıı 1ayesinde b~şanl- ettifiaiz mühim ve terefli ..... yi 
maktadır. " allutlar ,, b'4•dan enlld 1enelerde oldutu si· 

Senelerdeaberi malt ıahada de- bl dikkatle ifayf! çabfac:atJm. Bu 
vam eden ulaaat bu aeneld faali- buııu.ta ıidn de muavead ve 
yetimiıde de yeııi mevzular bula· ve muzaberetinlzl rica ederim. 
cakbr. Ocretli •emurlar ilcretJeri- Meclisi aliye muvaffakfy:et •• 

IÜD tauimi, yeal müzayede ve mG· 
aakua kaaunu bu climlecleadir. 

Tekaüt kanunları 
Bttvük Meclise takdimi ., 

mukarrer olan askeri ve 
sivil tekaüt kanununun 
ehemmiyeti üzerine de 
bilhassa dikkatinizi cel • 
betmek. isterim. 

Devlet bankası 

"'llletimize .. adetler diler ve elm· 
leaizi hOrmetle nllalarua." 

Riya8et divanı 
Aakara, 1 (A.A) - 88,ak • • 

let Mecllıinde Reiıiclmlwr huret • 
lerbaln nutuklana :ı aoma rı,.Mt 
divanı intihabı yapı!mafbr • llecll 
riyHetine BahkHir meb'uıu KAii• 
pafa hazretleri mevcut 268 ••it'•• 
sun ittif akile iatflıap ..Ulmlfdr • 
Reiı veldffilderlne 268 er 1f1J ile 
Nurettin Ali (btanbul), Hud (Tl'
abzon), Rafet (Buna) beyler latlhap 
oluamqlardır • ld.. amirlllderla• l l 1908 Tertip 

1'°8 .. 
1909 

1909 Şehr--d 
o.ı... Til'k. " Devlet buakaaının tetkillne dair Necip Ali (Denizli), Ş8lal (ç..k• ,. ::ı ~:,e:._2 kaaua da BtıyGk MecliH takdim kale), Falih Rafla (Bolu) "lllttp-

11'39 

-..:;::::=;::::=~=================:!::;!_/ oha-eakbr. lildere Ruten Etı'ef (Afyoa), HaJ • • "Aaiı: arkad8flanm, dar RfltHI (Denizli) , SGreyp ( To-
Amerİkada Türk 31 Teırinievvel 929 Ticarıe "Semereli itlerle ıeçen faaliyet kat), A"f'Di (Y ı:~at) be:rf• ,..O· 

Borsası f idtlan 1 ıeaeleriniıin biri daha milaim mev· mitlerdir • 

tütünleri ono1 ~-~a;;ı~';.'.; yunanla"'an lı Dün güneş 45 
rluncıan altı ay mukaddem Amerikadan ..,_....,._, ___ ..:.:il-.; ;... _ 1 Yunanistanda para . d k• 

buraya bir sermayedar gruıı tı;elerek tet· Bugda yiia.te 8 ıka tutuldu r-.•darla Atina, 31 [A. A] - M. ~Venize-
kikatta bulunmu~ ve tütün inhisar idare· !a.m.1~ l5 5~ ı 7 oo loı bir mGddetteaberi h111edilen 
ıile de avansı kendileri vermek prtile • ~-
kendi .~e~plan~a yaprak tütün müha,.aıı Siiaeer para fıkda~ınua ıel>epleri bakkıDaa 
esası uzenuc bır mukavele akteylemi§ler· ~ 15 21 16 •~ baaka mGdlrleri ile iatifA"Clen son· 
di. BunJann Newyorkta teşkil ettikleri Sat aı.ıae ra para ihracına lGzum olmadıj'uu 
tirketin mecliai idare reisi be~ aydanheri =~'-• aıatbuata bildirmittir. 
A vrupanın muhtelif şehirlerinde Ye bi 1 • Çu'Clu 
l:aı;sa Londrada tetkikatını ikmal ederek Arpe 

ahiren Newyorka avdet etmİ§ ve oranın Mim' 
en mühim tütün mecmuası olan (Tobacco Yalaf 
laef) cer idesine tüt unJerimizin nefaseti ::':!:-" 
hakkında beyanatta bulunmuştur. Fualye 

Bu ıirket valan zamanda Amerikada Slauıl 
da bir fabrika ·açacakmış. K .. yad 

( Tobacco laef) in 4 Tc.§rinievvel 929 Un kilo 
tarihli niıshasındalci makale ıudur: Ebtnı Eke&n Elr.atra 

•Türk tütünlerinin 929 aenesi \'IZİ~eti Blrbael ywaapk 
evsaf itibarile çok Ş&)&m memnunıyet I ., Sert 

olup 19""" rneıine nazaran ehemmiyetli kinci 
bir terakki göstermektedir. Bilhassa İzmir :1ı:~ ~bakla 
havalisinde mahıul mikdarı bir az az ise 

11 
Suıdık bofalbıall 

de evsafı çok fnkalldedir. Bu sene Düzce kaıımı 
tütiinleri de büyük un "tler vermektedir. Ceria 
Bu tütünler tatlılı~ \'e kendisine has gü· ~!:: Mala1ya 
zel kokusile büyüX. talepler karıısındadır. Afty-
Hcle Şa~•un .tütün~erine bir diyecek ·o- Tiftik 
ktur. lnhıııar ıdarf'"'ıDın 1928 tfitiinlerinin Olaki 

itletm
1 

e lıuausatı derecci kemali hulmU§ . 
tur: . sk~çe, KB\ala \e Makedon}a tulün· 
l~ı!:'ın ışleme ııııüllerini:ı 'fürkiyede teea
auıune amıl olmuı olan Türk muhacırla· 
nnK tütün merkezlerinde yaptıklan iskeçe 
n . ava a usulü işletme tarzlarını görmek 
hakıkaten -yanı · · h B T"" k" C r- ıaııra tır. u muhııcırlar 

ur ıye umhuriyeti tarafından en mab. 
auldar )erlere iakAıı edilmişlerdir. 

Bunlar Trakyadan muhaceret ettikleri 
zaman tecriıbelerile birlikte on nefis toh· 
umları da beraber getirmi<oler "e a • ,.. • z 7.811 an 
zarfında ıtıkeçe ve Kavala tu····· 1 . • un erıne 
müsavı tütünler .Yeti~tirmete muvaffak ol· 
muılardır. Türkıye ve Yunaniıtan ara310• 

11 25 
9 2Cl 

10 
9 

IO 

1190 
1160 
1190 
1160 
1100 

12 
ll 
10 
9 

30 

1600 
1250 
J310 
1225 
1150 

40 
100 
65 

30 
20 Almanya 

Milliyetperverlerin arası 
Berlia, 31 [ A.AJ - aaat: 17 de 

mllliyetperverlerln arlyi umumiyeye 
mGracaatJan lehlade rey verenleriıa 
mlktan yGzde 9,29 atabetinde idi. 

Alman ziraati 
Berlin, 31 [A.A] - Reiılcümhur 

marqal Hindenburı, köylG birlitl 
müme11illerini kabul etmit ve on• 
lann Alman ziraatinin l'eçirmekte 
olduğu buhran hakkındaki izahabıı 
dinlemittir. 

Rusya 
Türk. Rus dostluğu 
Moıkova , 31 [A. AJ lzveatiya 

ıazeteıi Türkiye cümhuriyetinln 
altıncı yıl dönümiine tahllı ettiti 
makalede devlet ıaiahabnın tahak
kuka için TGrkiye tarafından yapı· 
laa mlcadeleala baıhca aafhalaruu 
kayıttan sonra diyor ki: teTGrklye 
cOmhurlyetine Oımanh imparator
lutunclaa mlrH olarak mim, lkb· 
aadi bütün ıubelerde mGtefeulh 
ecnebi 1ermayeahain tahakkl•I 
mWI 18naylden mahrumiyet, dra· 
atte iptidai bir u.uı blmıttı. CGm• 
hurlyet hGkGmetl laA bir ....-. 

Raıatanenla IMad•• 19 ... n• 
•el razetelen bUdlrd!tl ..,wJe tlla 
küsuf nlrl olmuttur• 

Bu kOIUf rayet cbl obnt " 
tehrimizde 45 dakika kadar dn .. 
etmiftlr. 

GGaet tam 1aat 13 içi 41 düka 
10..ıalye l'eçerek bqlam11, Mat 14 
dl . 23 dakika 25 ıualye l'eçiaoep 
kadar den• •balfb. Bu ldillf 
AnadulunuDS.vu ve elvaıı tanfmM 
...... buvvetH r&-ll•ittGı. 

Borçlar 
Mallye veldletladeD d.ıterür

hldara atideki emir l'elmiftlr ı 
1927 mab 1eneai allaaJ9tiM ka

dar ol•n buiae bal'flMa uW-4a 
ld 1513 numarah ,baua •v'Hn• 
alacak iddia aclealeria pat 1'31 
nihayetine kadar Mıla4aldm ... 
hallin ea büyGk •al ... .,... •I• 
racaat eylemeleri lbuD seleeetla
den ke~yetin ahaliye tefhimi te. 
minen mlikaddema l'Werilea M
yanaame mGnderecabaıa ,--
olan mahallerde tata•.-.ı lftt 
nllaayetiDe kadar aJcfa bir, ~· 
enel 1929 n klnuauaaal 1'31 aJ
laruıda haftada bir ıubat 1930 ur
fıııda da yeyml ruete ·~ ... 
mahallerde fb qın hafta) ,.... 

~ler az bir aaman ıonra ilk ıneyeceklerdi~ 

Hapisaneden firar Londra borsasında 

daki muhaceret lnauaatı tetkik edibne 
Türkiyenın tütünculiık noktai Dazarı da 
muhaceret ılolayiıile daha çok kau:dığ~ 

s anlaşıl ) or. ~ncak Yuna~lılar halı i§Jeriııi 
kuan~ ıstıyorlar. Çilııkii Yuııanistaııa 

hueuıi iflenmiş tütünlerı Amerika piyasa· 
sına da an:etmf'ğe ba,ladı. Yalıııı New · 
yorkta muhtelif atoklar bulundurmakla 
iktifa etmiyecektir. Elyevm gayet tümullü 
bir çok mütenevvi nümuneler enzan um· 
unıiyeye vaıedilmittir. Bu nü.muneler üze
rinden eiparif verecek olanlar emin ola • 
bilirler ki karıılarmda TGrkıye tlitiin ia • 
hisarı gıbi ciddi bir miieaae ile it yap
mak fırsatını bulacaklar ve bunun tel'lit 
edeceği bilumum idari ve ticari teahilita 
mazhar olacaklardır. Türk tütünler nüm • 
uneleri bu hafta vbıl olmuttur. Bu nil • 
muneleritı en mükemmel 1 ilk yaprakla. 
nndan bir buçuk milyon kiloyu temıril 

ettiği ifade olunmaktadır. Talipler taratıa
dan timdiden bir çok iıtimr.acatta bulu • 
nulduğwıu oğreniyoru1. Allkadarlara nü· 
ınuneleriıı muıtyeneaine mlleaade oluaa • 
cajı IÖ}lenmekteclir. Alıcılar, asgari fiytt. 
larla en iyi tütünleri almak huauıwacla 
çok hima}e görecekleri gibi yalan yuahf 
hpreaantanlara karşı da ,..,Nır.,,. 9dile • 
ceklerdir . Vürut eden ve edecek. olu 
yaprak tütünlerin balyalarnada Türkiye 
tütün inhi6al' idare.inin resmi damga Ye 

da ziraatla umumi aeYiye.ml ,ok· 
aeltmlf, açılwz bir bütçe temia •t· 
mlt deaairyoDan , fabrikalar A• 

na.,t' tubelerl teli• etmlttlr." fnu. 
tiJ• busln T•ldyede uld dene 
dlaebllmek tımldlai bealiyen tek 
bir ldfl buluamadıj'ını alkred•ek 
Tllrk ..ım laanketlne SoYyet clm-

tclerd• de her hafta m_..vm• 
.. ruete oı..,. .......... ... 
ube .,.. k3Jlenle .. .._.. .-r 
aatlyle Ola 9"'rllm..a 7 a•acnt 
tallrirab amumlye Ue ............... 
Şubat 1930 kadar na. ...,... ... 
pldlde icra edllmelde .,_.... ... 
bat afi zarfında enelld t;i.lilıj 
dairelbade rueteı.le ,........ Londra, 31 [ A.A J - İngiltere 

it J!aniaa, 31 - Kasaba hapiıaae· bankasının iskonto oisbelinin ) Jzde 
otı i!-nk~eci~tea mevkuf Sadık aruD teazili haberi hoş bir tesir 

" yıp fuar etti. bırakmış ve daha iy_i gü'!lerin yaklaş: 
l\" • d b • b makta oldu_ğuna hır. ala~ı~t tellilı;~~ 
.ıaııısa a ir ınti ar edilmiıtir. fskonto oısbehnın tenzıh 

ıl Maniaa, 30 - Ahmetli nahiye kenfiyetiaia Wıll • Streete k_~rşı 
ti~de 16 yaşlan11da Muıtafa otlu Taziyeti ıı)ahtı medar olmak uzre 
l "~Jln bepbae im kutu• 11karak Londra ve Nevyork .aall mahafili 
llttqar et ı. arasında cereyan ctmıt. ol~ mü~· 

Denizli tayyaresi 
te Deni211i, 30 - Din saat oa tldtle 
t YYare meydannaa laen "DanizH,, 

. vynruine bueün ad konma me· 
I' • • 

rru yapıhaıştar. CGmhurfıret baf• 
d.,.~rnır., teıadOf edea ba me.,ut lla· 
' /'e Denidlde derin meaerretle luw
~ aıuıuşttr. Ad konma .., .. i..ml 
".ı~ı kip t._yyaremiz Dealzll afa

"' • u-:•ı lu va1'm1şbr. 

keratın netictei olduğu ıbtiJJlal dabı· 
!indedir. Şimdi lngiltereye doğru al-
tının akmakla olduğu ve mühim 
miktarda paranın Londraya gelmekte 
oldup görıahlektedir. Diğer taraftan 
A•aterdamdan bildirildiiine göre, 
Felemenk bankası yanndan itibaren 
iskonto aiabetiai yüzde bete indirecek 
ve Nevyorktan ılınan bir habere göre 
feder1l re1erve banll ta is.kqntoıı.anu 
tyui i ıbeto tenzil eytiyecektir. 

hicret eden rumların ekserisi hıılı itlerile 
mü,tegildırler. Muhaceret Türk tütuııcü. 
lüğiıne kat'ıyyen halel getirmemi§, bılikiı 
Türk tütt.nleri daha nefis ofmuıtur. 

.'l i.ırkıye hilkıımet, inhiaar idareli vuı· 
taıııle tiııun müstahıillerini daimi müra. 
k11b7 t:l~ıı!d~ bulundurarak tütün zıraatınıa 
ve ııçilığının daha ziyad~ inkipfı içiD 
çalış~kta ve Avru~aya pek enfeıı aigara· 
lar ihraç etmektedir . Butün dünyadaki 
tütün alıcılarını alıtbrmak için Türkiye 
Cümhuriyeti hükGmeti , Türk tütünleri 
içıa en yiikaek Standartları beJef ittihla 
etmektedir. Ayni :ıamaada Türkiye lailkO. 
meti, Zıraat buıka11 vuıtaıile ve Koope
ratıfler tesıillle l8f vik etmek ıuretU. ti. 
tüolcrimız n ıallhı için mali )ıı.dımlarda 
bulunmaktadır. Türkiye tütünlerinin ciuı 
ve elNfının ıalabına fevkallde gayret ve 
itina eden yeglne memlekettir • inhisar 
idare!i. müıterı erin arzularına tevfikan 
bıııu' surette tUtCınler de ijletiyor. &yle 

lllalın menoei ve evaafı mahaırer baluıaa
caktır. Yalıma bir kaç halyaamı muayeae 
etaıekle alıcılar umum partiain yelma•k· 
biıaa ve nefuetioe kanaat lalaal edebile
ceklerdir. Alıcılar bilden allcaklan acım. 
uıaelerle ..U vuıtalarla alclıklan tGttbl • 
leriıı cinı ve enafını pek all mukayeee 
edebileceklerdir . 

Tiirkiye ttıth inhisarı , yakm bir u • 
manda bütün Türkiye Cümhuıiyeti malı· 
ıul11Dü büUin dbyaya ve bilbaau umum 
yeni dl1Dyaya •Hk Ye ihtiyacatı temin 
edecektir.• 

tKW· MUF 

huriyetleri lttlhaduun muzaheretlal 
.. tlrk-Soyyet do.tıutuau ka7det-
miftlr. 

T rabzonda antrepo 
Trabaon, 31 [A.A) _ Dün yeal 

blyGk antreponun kGfat ruml 
yapılmıtbr. 

Yeni tebliğ memurlan 
Teblit memurlutu için Defter

darhkta imtlhaa r•pılmafb. 1mtibaa 
•n• tetldlı .edllmif " ralıaıa iki 
ldtln&a IMt•..,._ apl~~t· 

ilbattaa b.tka ............. ... 
qın ot.ak lwe aJn• ... .... 
•a11tulyle de lteyaaa•_. _. le• 
ricatuaıD ahaliye teflılwl ..-zırlp 
rCSrii.lmlftlr. 

Avustury~ 
Viyanada bir hldite 

VIYaaa' 31 ~ - v ........ 
ldia 'lr fai.llaıM ...... lıl'ht d .. 
laruu .. ıw.wehreD'e .. .,._. 
el plapaaktu •••'M ... -4t.. 
Bu aç kiti ........ old 1ııı .... __.. 
pte milracaat et-Nı1-. ~ 
meuuplan da laemea ko...-.k,... 
rlka~ hleu• ile ele ~,...,_ 
tefebbl• e,ı. ........ tı ...... " • 
lcer aium ve .ek6aa ia.a.1P19 ... 
duel• mecburi7ettnde lr•'••tl.,.., 
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50 - Oıküdarda l'ıtüne~· ·t- r Hilıu u•. EE 
Sl - T6rbedc Feth'.y• H~nı.n . § 
S4 - Kumlıiapıda Sa:: J.l r· [€ 
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Afajj"ı 11rad• ki üç dnir~l'I ınurtazam bir eurette kt'sip llst taraf-

ı
- takl yunrlak bo4lul,!.ır iç1ne rer i yerine yapı,tıracakaınız. F11kat """ 

o enratle Y.P''tırarak11·11'ı ki A nokt.u B nokt • na kadar u a &!il 
kıvrıntılı hat olda ijaret t'd ı len A • 8 iıLkamt'tl:ıde ve 1 den 13 çe 

lifJ lı.adar rakkamla•dan takip eder k dairelerin içinden ıreçein ve biç 
i5 in'kıtaa lı'-rıı111 eın. 

Keoeretiniz dair~ler' yerli yeıiae yeril' tlr!llkten aonra yapıştı· 
np iilt taraftaki k11mı old H gilıi keeip ıröuderiniz. lıim ve adreo· -
loilclirilmeai ve kuponuD ilaveı i ıa,.aı dır. 

Bilmeceıni::i (l tı ıı I nlfr•< !>t1ler ara~ı:ırla rek i!ecek kur'a . 
. neti inde 1 hdye 'Bir İpekli çorı:.p 2 inci,Len 5 im·;ye ka
~ ifar birer Esans. 6 ıncıtlu n 20 inciye kad arl kııtu eker. i 
il: ı·wıııuımriillınnıııı· ı• r.™~·~ . '"il ıır T qı;fu eı n· ~ ltl ~1 Hjt~ ·nııı· ~ ın ııııı ·ıııll!twıımnnıllllilı'!lY ı: IMıı:ıııımı 1111li if'Wliı l ;~ ı .:ıı!.: .! ı .. :: ... ı: .: ... !! ••. ~ ı. .. "' • Arıı , t;ı.,lfün il· l.ı ı. I mmı nı mn; ııı 1 

üeçea hafta i bilm ece 
doğru halleilen <l u yu<'nl rı
mızıu ieimleriı.i kur'a ıPı a· 
raaı aırası ile ~11!tya de«ce

diyoruz: 
l - Tramvay Şirke tin <!c Hal ı t 

Ceaıal B. 
2 Kanıı~t:t E~s.t pa.a kr ~

künde .•. 
3 küdar Orta nıekteı ıe 

168 İhaan B. 
4 fô$ta ın&muru r. f • ~ 
5 - Fincancılarda N. L Ah· 

meı Cemal 8. 
6 _ Da1'Öff8fakada eon sınıl 

tan Kay ri Ef. 
7 _ Be~ikt~ta N. 14. afır i B. 
8 - A. Sadultalı B. ... 
9 - Eyipte . 40 ~för 1:.-

aet Ef. 
1i> - Tefvl.k.iyede N. 'l3 Le-

111111n Muhittin h. 
1 - l'ak:et gü rüğü vPZnecla

rı H yri 8. 
2 - Kadıköy No. 22 Kadriye 

H. 
13 .:.... 1 taııbulda Ca111cıba ı 

hım r\1>. 12 Hikta~t 8. 

14 - Y~şil koy: Ha'"~ . cyri 
ıe er eirket ı . Suphı B. 

15 - İznıirde · Karşıyak.ada N. 
17 Mırstııfa Faruk B. 

16\- Alman • Tıirk aıektebi 
. H lftlt Şevki 

17 - l'iııca :-ı cı ıorJa CaAJcıba~ ı 
baıı • o. 12 f emhm H. 

la - Klitıp Şem eltın mab. 
No. 19 ı ez,t:bet Va af 

19 - Ca~ ı ğlunda Molla fe. 
nari , o. IS Sadullah B. 
:ı:ade Mehmet 8. 

20 - u ıne l i lcav.ıttı ' . 70 
Mltlı ıı ı Ali. B. 

. ' 

21 - Ortaköy Ferıy,. deposu 
ı\ . . 1u ra t 

22 - FMt lıte Re:ııdiye oteli 
Fel'ıdun Ü!.nı a ıı B. 

23 - l arıı~ : •kıdaıı81: ı.a M. 
'\ .ış.ır Ef. 

2 ı - Aıı ıı uu tıca re t .MeJ..tebi 
:\lehmrt !::>Jhri b. 

25 - ;' a l.I.."} 0-uı aıı ağa N. 
2 ~ Z ya Eteı.ı b. 

26 ~ 1 r11r \ y Ş. Stat istik da
' ,e,iııJıı A.<oğlu U uı ıın 

B. 
:!? - ( mit • 'ecdPt b. 
- o - !ı lr kar ı ' aka rayeuan 

'\ . . ~ 

•lı ' . ~ [i sı m okunrıı l
m t•r. I 

~q - H ! ı il an Zeki B. 
, O ( •kiı r-!a Se\ ıın /'.eki H. 
31 - ~nt rt'ı 0~lu han, !il, 

28 İ:; ın dil lı a lı kı B. 
32 - Ü.küdıu orta mektep N. 

}fil Hıw H. 
33 - • tiJ ı ~:..erli k uı:.e.i 

bmba , ı Halim 
3~ - Orta ·oy Cü·cu oğlu so· 

kıı~ ı (. 20 Rabia H. 
35 - Çen~ı-ı lcoy Çamlıca cad· 

dt:~i . .\.!. Halit B. 

36 - Balcırk l'ıy Lirine! ıı:ıek
tep 215 No. S. Behzat B 

37 - Bergama Şemıiyalı zade 
M. -a ıııık b. 

S8 - Bergama ' cmieyalızade 
M. aırıılc , 

39 - Beyaı'.!, 14 No. NeTim İJ. 
buıı i H. 

40 - Be~i k ta~ Vi:nez:ıde 16 
'o. Ziya Ali B. 

41 - n ı !ı wetrılke memuru 
Zıy.t. B. 

42 - Sirkeci Hocapa,a No. 
60 Hidayet Ne~' et B. 

43 - Bağlar ba§ı Çamlıca cad
desi '"ikret Hiaayet 

44 - Üsküdıır terzi başı S. 
İncı İzzet. 

4S - Galata 74 N. Saatçı He· 
diye Sait H 

46 - Di\'an Yolu Şekerci S. 
10 N. Zahide H. 

47 - ~iktaş Vişnezade 9 N. 
1sı•aıl Saffet B. 

48 - Şeh rer.ı ini Deve S. 30 N. 
Lemsu II. 

49 - Şdı . eırııııi Deve S. 30 N. 
ilı saıı B. 

50 - Ceküılar lh~aniye 26 N. 
Münevver H. 

51 - Türbe Ruyul S. 10 N. 
Fethiye H. 

52 - Erenki·y taşlı tarla 17 
N. Semih Nacı B. 

53 - Erenköy taşlı tarla 17 
N. Semih !\acı. 

54 - Kumkapı 3 N. M. SadiB. 
55 - Ortaköy ilkmektep ta· 

!ebesi Davut Levi B. 
56 - Ortaköy ilx mektep tale· 

be :;İ Rayalevi B. 
57 - Pangaltı bilezikci S. 71 

!\. Mehmet Ali. B. 
58 - Vefa orta ektep 2 inci 

sınıf 106 No Emin B. 
59 - Denizli birinci müluim 

Alı111tt Rüştü B. 
60 - Kuz!!;uncuk Bican ef. S. 

34 No Hosef Agopyan 
61 - Çengelköy Havuz ba§ı 

birinci ınül!zi m N i yaziB. 
.Mahtumu Altay b. 

62 - B~bek, kayalarda 4 No, 
Ekrem 

63 - 8ursada Cümhuriyet cad· 
desiııde ' o. 96 Üeküplü 
İsmail Hakkı B. 

64 - lzmit "Umran. ticaretha
nesinde Esat B. kızı Tür· 
kan H. 

65 - Haydarpaşa, Rıhtım cad
desinde N. 9 A. Sami B. 

66 - Beyoğlu 19 ıncı Mektep 
.uallimi Hazmi B. 

67 - Feshane fabrikası me· 
murlarındım Nazif B. 

68 - Bayazıt Okçular başı No. 
73 Rüstem Ziya 8. 

ff) - Devlet demiryo!ları ista· 
tietik kale111inde Adil 
Hayrettin B. 

70 - Üsküdarda lmroborda 
Kııptanpaşa soka~ı N. 11 
Hamdi B. 

71 - Haydarpaşa Çayır cad. 
N. 2 Fethiye H. 

72 - Eyip Münzevi Sokağı N. 
36 Nüzhet b. 

73 - Küçük Mu~tafapaşa N. 
15 Nimet Haşim H. 

74 - Erkek Muallim mektebi 
N. 307 M. İrfan b. 

75 - Konya Erk.ek muallim 
mrktebi, muaJJim Nihat 
Cem b. 

76 - Telgraf muhabere me
muru H. Remzi Ef. 

77 - Salac k iskelesi N. 55 
/l. Fazıl b. 

78 - l, tanhul Erkek Lisesi 
. 133 .'ıt. Adnan Ff. 

79 - 13üncü ilkmektep N.598 
Haldun Ef. 

80 - Beyoğlu Polonya sok.ak 
. 43 Zübeyde Kemal H. 

81 - bakırkôy Yeni Mahalle 
!\o. 56 Necmeddin B. 

82 - Nişaııtaş Muradiye No. 
47 Hüsnü Salih B. 

83 - Ni antaş Muradiye No. 
47 İbrahim Sadullah B. 

84 - Üsküdar Sultıın tepe 
8 !'jimet H, 

85 - Ü ktidar Sultan Tepe 
N. 8 İrfan H. 

86 - Feyıiııti Liıesi N. 3l3 
Adelet Vahdet H. 

87 - Bakırköy Zeytinlik Bedri 
B. kcıoJcünde Ayşe H. 

88 - Beyoğlu 1''ayıkpa§a soka· 
ğı N. 1 Toplaş ııpart· 

ınaııJ Nelli JI. 
89 - Camiıaıılıane .N, 16 Ab

dürreıat B. 
90 - Kabataş Erk~k J;sesi N. 

539 \'al.det Gül tekin H. 

91 - Istanhul 1 inci mektep 1 
No 97 Lamia H. 

92 - Nuri Osmaniye Şeref 
sokağı N. 1 Recep B. 

93 - Heybeli Ada, Fener sokak 
'.\o 13 Jiakkı 

91 - Ciimhuriyet matbası ya· 
nıada No 37 Sıdıka H. 

95 - Beyğlu 16 ıııcı mektep 
muallim Rami B. 

96 - Küçiikpaznla 1'o 19 Mu· 
azzez H. 

97 - htaııbn 1 Erkek liee5i No 
1008 Kemal b. 

98 - l\.urtuluş Büyük alcarca 
N. Sb Hayriye Hasan H. 

99 - Kal.ıata~ li sesi N. 652 
Galip Ha . an Ef. 

100 - Beyo!';lu 13 üncü Kız 
mektebi N. 223 Rifııt 
Ef. 

101 - Fatih Nişancası Fırın 
Sokak N. 30 Leyla Aeu· 
mıın H. 

102 - Csküdar, Atlamat:ı~ N. 
3 Ruhsar H. 

l03 - Bakırköy Barut Fab. 
kimyager Nüzhet 8. 

a.04 - Gedikpaşa Amerikan 
mektebi talebesinden 
Vahit Selahi Ef. 

105 - Beşiktaş Mısırlı Sokak 
M. 83 Turan Nazif B. 

106 - Csküdar 22inci mektep 
No. 58 Behice H. 

107 - Bakırköy Sakızağacı N. 
56 Tevfik 8. keriaıeıi 
Muazzez H. 

108 - Sirkeci gümrü(!;ü istas. 
yon kıılemi Mehmet 
Fuat b. 

109 - Bııkırl.:öy Yeni mahalle 
No. 56 Muvaffak B. 

110 - Gerrahpaşa Hobyar No. 
9 İv.ettin b. 

111 - Ankara Diyanet itleri 
memuru Yusuf Zühtü 
b. 

112 - Galata, Çeşme meydanı 
N. 11 Nurettiıa B. 

113 - Yüksek Ticaret Mekte· 
bi Süleyman Asım B. 

114 - Kadıköy Mühürdar N. 
31 Tarik Asım B. 

115 - Bebek, Cevdetpa~a Cad. 
N. 43 Kemal DerTi~ B. 

116 - Galata !:fosfor Han. M. 
Diyaroğlu Ef. 

117 - Galatı Osmanlı Bankası 
Matbaası Halil Ef. 

118 - Nişantaş Orta Mektebi 
N. 395 Fatma Melihat 
H. 

119 - Kadıköy Kurbağalı N. 
16 Muslih B. 

120 - Şişli Yeni ınahalle No. 
81 Nazif Emin b. 

121 - Çatma Mescit Pehlivan 
sokağı Nahide Rasi! 
H. 

122 - Kasımpaşa Sıraberber, 
fotografçı İbsdn bey 

123 - Posta Telgraf tevzi me-
murlarından Osman 
Şemsi Ef. 

124 -Beşikta~ Muradiye No.l 
Necmeddin b. 

125 - K. 3 Muhasel:ıesinde 
İsmail b . 

126 - K. 3 Muhasebesinde 
daktilo İhsan H. 

127 - K. 3 Muhasebesi f(azıııı 
b • 

128 - İstanbul Paket güınrügü 
M. Şevket bey 

129 - Harbiye mektebi leva
zım hesap memuru Ce

mal b. 
130 - Kırklareli Mardo Odadi 

~f. 
131 - Sarıyar Orta Çeşmesi 

İlyas b. k~kü Nihal b· 
l.32 - Galata aray ), No 478 

N. S. Fuat Ef, 
133 - Galat.saray 1. No 1354 

Nijat ef. 

134 - Üsküdar 30 ueu ilk 
mektep Ho 32 Ferıdun Hamdi b. 

135 - Galata Osmanlı baıılcaeı 
Apd11rrahnıan ef, 

1!16 - Darülftinün muhasebesi 
Fahriye H. 

137 - Be)·oglu Nikidie apar 
tın .uı :Suzw Çelaj Ji, 

Oktrova aki 
~. • 

suı istimal ---Oktruva müdtirlüğünde yapılan 
ıuiistimal tahkikatı devam etmek· 
t l!ti ir. 

Şimd iye kadar 6 · 7 bin lira mik· 
tar ı nda bir paranın sui iıtimal edil· 
diği aolaş ı lm ı ıtır. 

Suiistimal muhtelif şelı:iilerde 

rap ılmıştır. Bu. teldllerden şimdiye 
adar tesbit edilenler ihtilas, zimmet 

Ye tarifeden noksan Yergi almaktır. 
Tarifeden noksan vergi almak bil· 

ha•sa nazarı dikhti celbetmektedir. 
Maamafi idarede el çekdirilenler· 

den maada kimsenin bu işte meıhal· 
dar olmadığı anla~ılmııtı r. 

Evkaf tahsil şubeleri 
Evkaf müdilrliığU , varidat ı n ın 

kolayca tahsili için yeni teşkilat yap· 
mağa karar ı ermiştir. 

Bunun için, Maliye tııhsil şube· 
leri gibi tehrin muhtelif semtlerinde 
vakıf daireleri a1• ılaeaktır. Kira. ica· 
re, maktu•, taksit ızibi evt..af varidatı 
bu dairelerde tahsil edilecektir. 

Teşkilat için yeni memur alınma· 
yacak, me vcut memur ve tahoildarla 
bu teşkilat ı idvre etmek kahil ola· 
caktır. 

Romanya torpidoları 
Maraşti ve Maraşetti ismindeki 

Romanya torpidoları, bu sabah eaat 
8 de limanımııdan geçerek ltalyaya 
gitmişlerdir. Torpidoların berayı ta· 
mir gitmekte oldukları lıaber alın· 
mıştır. 

Teftiz işleri 
Mübadil ve muhacirlerden bıızı

lur memleketlerinde b ı raktıkları em· 
lakin muhtelit mubadele komiıyonu 

marifeıile mahallen tetkikini ve kıy
met takdirini ıalep eylemekte idiler . 
Dahiliye vekaletinden gelen emirde 
bu gibi taleplerin kabul edilmemesi 
ve mahallen tetkikata )Uzuın olmadığı 
bir kiııknsaui 1929 dan sonra Yeril· 
miş tasfiye talepnamelerioin kabul 
edilmemesi bildirilmiştir. 

Müskirat inhisar 
. müdürlüğü 

Müskirat inhisar müdürU ZekAi 
beyin duyunu umumiye dayinler ve· 
killiğine tayini takarrür etmiştir. Mu· 
maileyhjn yerine defterdarlık hukuk 
muşaviri Asım beyin tayini mevzuu 
bahistir. 

Kaybolan tacir 
~ n g_un ~n~l şehrimize gele 
~ Edırnelı bır tıiccar tagayyCI 

etmittir. Keyfiyetten zabıta haberda 
edilmijtır. 

K y Lolan nt Edirnede bU)'ll 
yağ ma ıtazas ı uhibi Ahmet efendidi 
Bu z3t te~riııievvelin yirminci gllll 
yağ ıaınıık azere lsıanbula gelmiş 
Sirkecide Halep oteline inmiıtir. 
tınbuldı yaAlan satan Ahmet efeııd 
bi r kaç gün ıonra Edir11ede akraba 
!arından •e tüccardan bir utn mele 
tııp yazm~ hayatta ya§amaktan bılı. 
tığını, çocuklarına iyi lıakmaı;ını ,.z. 
mııt ı r. Bu mektubu yazdığı glloQn 
akşam ı da otele gelmemiştir. 

Bu mektubu alan zat hemen tll1e· 
si giinU lstanbula gelmiş, filbakika 
Ahmet efendiyı her yerde aramıf, 
bulamamı§tır. Verilen malumata aa· 
raran Ahmet efendi Edirnede ve İı· 
tanbulda beş altı tUccara borçludur 
ve b~ bo_rçlarını ödeyememektedir. 

Nıtekım Ahmel efendi İıtanbulda 
borçlu olduğu tüccarlarla temas etmit. 
borç larının bir müddet daha teciliıii 
istemiş, alacaklıları razı etmlFtr. 
Ahmet eleudinin bozulan ntiyetin• 
den muteessireo intihar mı eltili. 
yoksa kasten böv le bir mektup yua· 
rak kendieinin izini mi keybettlniıek 
İslediği tahkik edilmektedir. 

Kuyumcunun odası 
soyuldu. A yasofyada Çuhacı hanında 69 

numara! ı kuyumcu Milııaili· 
d i ıin odasına lı;rs ; ı girmiş 2500lira· 
lık ylıztik ve pandantif _çalmıştır. 
Şuphe lızeriae Kigork ve Herant il
minde iki kişi yakalanmıştır. 

Eski dostun düşmanhjı 
B alatıa Leblebiciler aokaAııı· 

ds oturan tııtun ameleıinclaa 
Ay şe, duo gece evine giderken öııU· 
ne evvelce koııuştuj);u :;;tıban çıkmıt. 
bıçakla Ayşeyi ıol omU1undan ha· 
fıf surette yaralamıştır. 

Sahte yirmiheşlik S eyyar eatıcılardan Mehmet 
dun köprü kitetine aabte bir 

yirmibeş kuruı ıürerken raiı:alaıımıı· 
tır. Mehmet bu parayı bır miqteri· 
den ald ı ğını ıöylemiotir. 

Kanlı bir vak'a 
il"!:!!. alatada be' 1&1hoş kavga et-o 
~ mit üç kiti ehemmiyetli au· 

ratte yaralanmıştır. 
Vak'a 'udur: 
Galatada, Mescit sokaı?ında oturan 

T~lebe kongresi kömur omeleeinden Kllı:ril, Bıılil .,. 
Talebe birliği kongresi, müsaade berber Hasan rl tın l!IAt yrdide Kimi· 

alınmadığ ı için pazartesiye kalmıştır. lin evin~e rnh i çmeğc başlamıelardır. 
Bir saat sonra rakıları biten Uç 

1J8 - - İst. Ticıtret Dalı .. Güın- arkadaş evde içmekten Yu geçerek 
rüğü Daktilo 'I'evhide H. mey.haneye gitmeıe karar ve;mi .. 

lerdır. 
139 - Aziz Neşet 8. Fakat eıaıen ev do içtilderl rakı 
140 - Ankara Diyanet İ§leri ile başları dönen ahpap ~aVUflar, 

Daktilo Nüzhet H . kapısından çı>.trlar~en, i eriııdmı 
141 - Aksaray Lamia Rü~tü Ki.mil ıokakıan reçen sa ıkalı .,. 

H. esrarkeş İbıaııa "'' Abbasa hitabtııı: 
142 - Kınalıada Eliz Şahin· - Bunlarda 1 .tden amma ralı:ıyt 

yan H. çokça kaçırmışlar! demi,tir. 
143 - Kınalııı.da Onnik Şahin· Bu söz İhıan ile Abbası lı.ızcfır. 

yan H. mağa kiifi gelmiş, İhsan hemen ta• 
144 - Tramvay Şirketi Şişli bancaıını çekerek l!f atanların Oall· 

App. Nuri Ef. ne hucum elmiı, Huıeyini çene1bı 
145 - İstanbul Tramvay Şir· den, Halili arkasından yaralımıp. 

Abbas da bı çakla Klmili arka11ıMlaıı 
keti Ressamı Süleyman ı 
Hakkı B. yara amı~tır. Carihler üç arkadatı 

yere sercıikten sonra kaçmak lstemiı· 
146 - Şehzade başı •Şule. kı- lene de sillb seslerine yeti~en ııolil· 

raathaneıi Lütfi Ef. ler tarafından yakalanmıılardır. Mec· 
147 - lstanbul Erkek lisesin· ruhlar Sen Jorj hastanesine yatın)· 

den M. Rızıı Ef. mışlardır. 

148 - Kadıköyünde Çavuş Kazalar 
caddesi No. 14 Vildan Q tomobil kazaları denm et• 
hanım mektedir. ı Gene dört ltau 

149 - Balat, han İsa No 11 olmu§tur. Bu ka•alen tafailltı ıudur: 

J k B b Ef 1 - Pangaltıda oturan Aptullah 
a e ar · efendinin oj!;lu Muzaffere Şi§ane ro-

150 - Haydarpaşa Çayır cad. ku§unda 5209 numaralııı otomobil 
J\hmet bey sokak Necil çarpmıı, Çocuk ba~ndan ve aya&ııı· 
Tahsin bey. dan yaralanm_ııtır. för kaçmıttır. 

151 - bomonti bira fab Elek- 2 - Fat>hte ebeci caddNind .. 
k İsmail Hakkı isminde mütekait bir 

iri çi Zeki Süleyman zata 2163 numaralı otomobil oarp· 
Ef. ııııtıır. Şoför Mehmet yakalanmıttır. 

152 - Nişantılş Aziz Ef. 3 - Ttttun inhisar idaretinin 128 
153 ··- l!:renköy Etemefrndi eo- nu~aralı kamyon Akıarayda dil~ 

kak No. 6 Cenan H. Halıl efendiye çarpmıı, Ayağıncla 
154 ·-- İst11nbul Mustafa Asım yaralanıııı1tır. Şoför lı:açmı9tı111. 

4 - :;;oför Aptullahın ida.,,._ 
B. c!eki 1478 auıııorolu otomobil ş.11-

155 ·- Kadıköy iskele Cad. N. zade batında 6 yaıında Orlıao ilmi. 
21 Ziya bey. nde bir çocu~a çıırpmıı, yaralamtflır. 

l56 - Feriköy, kuyulubağ So- p 
kak N. 40 muallim Ke- apa tramvay sevmi~ 
Tork Simkeşyan Ef. lloma, 1 - Vatik111Jo mıı.takil . 

bir hilktlmet haline ptirilmeei, Pa()W-
157 - Beşikta~ Mnradiye N. n n idari işlerede yeni bazı kandrır 

61 Nimet H. vermesile hazırlamıetır. Bu anıfıa. 

158 _ L·. an .;:irketj l N"h par.anın tramuylan snmedi~ de 
ıın '>' • ı at an aşılmıştır. Papanın bu hı...rııdlı 

b. meydana ç • lcma•ı, keııdi ldu-~ .. iıı• 
159 ·-- Şi~li Sebuhyan Apu. 'eril~n arazideki tramvayları ktıldır-

N. 3 Refia Haean H l ın~k iıtemesi ile anlaşılmakıaa.r. 
.. . . ' Bunun sebebi, bilhaeaa ~)eri 

160 ··- bakırkoy yem mibıılle t:ram•ayları11 fazla üür.ılrli ,.. Papa 
Semihıı ~..ı cenaplarının bu gurultıı:de11 rabatııı 

l(ıl ••• A}..~arıt~ -y d'k ı C d olmas ı d • r. Tram•aylım, d•hıı az ali· 
· _ N 

3
•
3 

· ~ e.
1
1 ııHe a • r ulıu ya~on otoı.ııoler istibl&f ed .. 

,,... . ~ c ııı ı ııı , 
1 

ı <ll.<~ 
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ÇG.rtttrnekten vikaye eder. Dişleri inci gihi beyazlatır, diş ~tlerinj kn ·vctle ıdirir, ve kanatma tan mcn'eder. Ve dişlerin arasında kalan tefessfihatı ve ufuneti izale eder. 
~ .. aAhlanna! nezl?l~ri':1~ .. mani olur. ~~ız~a .... gay~t latif hir S"'rınlik ve rayılı3 hır kır .. Mi roıılaı-ı inıha ve ağıldan gelecek lıertiırlü hastalıkl ·ın irayetine.ma?i olnur. 

Upada daıma hırwcılığl alır ve bırnıcılı i dıplon1uiarl mmmddal ... tır. En büyük nıftl\.afatı ihraz eder altun madalya ve nişanlar lmıştır. Y1rmı kuruşa 
~, Hasa ecza deposu. 

lzml da uıK o,, 

Müsakkafat vergileri 
lznıirde müs-ak_k_a_f-at-v-er-gilerinde yaa s yiffi f li'\ 

rıdan fazla tenzilat yapılabilecektir· I ~lt~~igmum.-ıt.1D1ll~ı 
1 Merkcı A·e1t sı; Galata Köprüba· 

di MUıakkafat vergilerinde yapılacak 
~ lat etrafindaki azırlıldara devam 
e . ıncktedir. Bu iş He b.\'zif edilen 

~lll"rlar, timdik.i halde mahalleleri 
ıfer birer gezerek bil'umum mU· 

~ltkıfatı ahipleriııin Limlerile tes· 
~ etnaektcdirler. İımird'en başka 

fiYaka, Bornova ve Buca'da da 
lllf1ıakkafatın teebitine devam olus· 
lllaltadır. Çıır§ıdaki binalar da ayrı 
:~rı yazılmakta ve hunların hepsi 
~ •yrı defterler tutulmaktadır. 

l'anzimı icap edea defterler 10 ı 
"-e kadar tamamile 'tmi~ olacak• 
~· Defterlerin tanzimi biter bitmez 

ter .hazırlıklar da ikmal edilecek 
~ ••rgileri tadil edecek komisyoa· 
~ derhal faaliyete geçecekleıdir. 
it ~isyanların gelecek haftamD son· 
ı.~1_'& doğru işe ba~lıyabilecekleri 
._ia olunmaktadir. 
~ 'l'adi-ıutın ne suretle yapılaca~ı 
d kıada Defter dnrlık tercddude 
b llt.tış ve keyfiyeti geçenlerde Ma· 

Ye vekaletinden sormuştu. 
Oefteıdarlı n tcredd üdli, tadil!· 

~ ınukellefler tarafından 'erilecPk 
hYrı ayrı istidalar Uzeriııe mi yoha 
elediyenin verdiği urnuıni mazbata· 

~:. tevfıkan mı yapılacağı noktasında 
~ 1

• Maliye vekaleti bu lıusu~a dair 
d eııuz bir cevap \ crıuemiştır. Defter· 
~tlık, vekilete yazdığı tıı.hrir~tta, 
h lediyenia verdigi umumi maz · 
atadan da hRlısetmi ve hu· 

ll~ııln da tadilat icra ının mümk-Un 
~ hileccliini iliiv e etnıi tir. Her nılı· 

Uefin ll\rhedilen mlıeııkkafot vergi· 
sıııe ;~!r82 hakk ~1alıye \ekaletinden 
~e_kn emırle tt:'ı it 'e kabul edildiği 
Çlıı, \cel alctirı her mtih.ellefın B)tı 
ayrı istida \ermesiııe l ızum görnıiye
~ek bf'!lcdiy e mazbata . ile tadilat 
ıcrasııı.ı tasvip cdect:ği uıııit edıltrıek· 
1tdir. 
. SeneJer<icnl>eri 1zmiri, lımir ve 
b"arı lıalkını şiddetle alakadar eden 

11 aıtee·eıenirı ı.U gunlerde halli ça· 
telerine tentsul edilmiş olmasını 
~Zlltı dikkate al ar ık ) apılac.'lk tndi· 
ı't~ll nisbeti etı f nda Anadolu k.a~i
l~e ti111diden mulümnt vermek 1çın 
~dar zevattan tahkikat ) aptık. 
'l· 1tımız me.lumatı bUtiın etrafıle 
'h yazıyoruz: 

e l>ek iyi biliııdiği tlzne, Uç sene 
h \)el mUsakkafat tahrir edilirken icar 
~deUeri hayli yüksekti. O gllnden 
t 'ile kadar iea.-lar ha) li düşmüştür. 
~~Sen halkı sızlandıran da bu değil· 
[ 

1 idi ? İşte bu ıebeplcdir ki hu se· 
ile~ Y•pılacak tadilatta da bu mühim 
-~ '- ehemmiyetle nazarı dikkate 
ı 1~1Cak, ona göre 111Usnkkafat vergi· 
erı t ·ı d'l k . tatı e ı ece tır • 
ın· 4'ldığımıı malumata nııznran İz· 
6 

1lit !Karantina, Goztepe, Reşediye 
.'~tleri ile .Kareıyakanın yalı tarafı 
tı' lııııır çarşısındaki ınilsakkafa· 
~ tahrir komisyonları tarafından 
'Al fatn, yazıldığı ve bu yüzden çok 
d t Vergi tarbedildiği - evelce ol· 
teul\a @tbi - bu defo yapılan son 
gC;S~ a&bit olmu~tur. Soylendiğine 
l :~ İ&ıair'in Jiıcr mahalle ve semt· 

y~i müsakkafat daha mutedil 
le~ d~~ı gibi, hu mahalle ve semt· 
ı.diıl~ nıtıeakkafıt sahipleri hususi 
:ret t kolbiııyonlarına mlıracllat ede
:ırtu ~sarrıfa olduklara binaları• 

•a'lt-" t ·ı · · ·ı · '1i-' ıua Terıı erını tenzı ettır· 
fiildir. 

~ap:u Vaıiyetten de aıılatılıyor ki. 
i•tif ~k bu ıon tadilden en fazla 
~: edecek olaalar Karaatina' 
tlda epe, Reıadiye ıcmtlori ile çar· 
lıi, 

1 
~e Kar~ yakanuı yalı boyunda 

~e" •:rı ~ulunanlardır. Seliihiyettar 
tıa~ n ~ı~e ilı aa ettikleri kanaata 
ler ~ ı ımleriı:ıi SAyd.ğımız bu yer· 
~isb}~pılacak tadilat ) üıd• yetmiş 
l'ird ttioJe olabilecektir. ÇUnkli tabı 
'l.al'{ end hug•lıtc kadar geçen zaman 

ın a . h 
terıe· .. ıc r cdellcriı de gornJen 
beti~~ul tadilfit n yüzde etmio niı· 
dit, 'F.e yapılınasını icap ettirmekte• 
dı~i c saıen Maliye ,.~aleti de ver· 
te }' rtıre tadilllt1n rayıc hflzıra ~ö· 

ap in :t:o1 Dl biluır lllS ır. 

Fakat şura5ınt kayde-dcliın ki mti· şıııc!a Btyot,lu 2362 
SMkkafotı tabrir komisyoııları tara· ~uhe Acımı •,. Me '!idtl ban• allınıll' 

fından mutedil yazılan ve)ııhut hila· Isıımbul 274f 
.. ara hususi tadilit komisyonlarınca 
tarh edilen ver ileri tenzil edilen mtls· 
ııkkafot sahipleri bu son tndilittan i tıfo 

etmi} erek değildir. Onlar da bahşc· 
dilen bu haktan i tifade edeceklerdir. 
Mııharrirlerimizdeıı birinin kendi il" 1 

gorli~tllğü snlfılıiyct salı • ...ıi bir zat. bu 
bu u:.tıık~ l u tleı ;ui iiÖ} k P ifade 
etmiştir: 

Benim kanaatime göre. Karantina, 
Göıteptı, Re9nail e ııcmtleri ile İzmir 
çarşısında ve Kar§ıyaknnııı yalı bo· 
yuuda bulunım uıiı nkk.afotın vergile· 
riaden yuzde yetmış aisbetinde tadi· 
lat yapılma ı iktiza ~der. 

Çtinki icar bedelleri çok düşmüş· 
tilr. Bilhas a İzmir çar§ısındaki duk· 
kan \e ma~ zaların icar bedelleri 
ta avvurun çok fe, kindP. tenezzul 
etmiştir. Dii!er Jkiçc:ımelik, Tilkilik, 
Eşrefpaşa, Namazgah, Pazary~ri hu· 

lii&a btittın diğer semt ve mahalleler· 
de de yiızde beşten ) tlzde ona kadar 
tadilat yapılıııası iktiza eder. 

Şu hak nıızarau yapılacak bu son 
tadilat netice~inde şimdi ytiz lira 
oıüsakkafot 'ergisi verenler, a~ıığı 
yolıı:an bu miktar n yarısındau azını 

"erecekler demektır. 

Konservatuvar 
Şehremaneti ile Alman grupu 

mümessili M. Lidnan arasında ti
yatro, hal, değirmen, fına, banyo 
inşaatı hakkında imzalanan esaala
ra göre şirket !ptidai mahiyette ha
zırlayacağı projeleri kısa bir müd
det içinde şehrimize i'Öndcrecek, 
bu projelerden biri ya aynen, yahut 
tadil"n kubul edilecektir. İntihap 
edilen proje • ü:ıerine yapılacak in
şaat derhal münakasaya koaıu]acak
hr. 

Milnakaaaya diger müeaseıeler 
de i~rlrak edeceklerdir. imza edilen 
mukavele cncilmeni emanete veril
ıni~tir. Müteakıben cemiyeti bele
diyeye verilecektir. 

Şirket intaatı iki buçuk senede 
lkmll edecektir. 

Biltün intaat bittikten ıonra ti
yatro, hal ve sairenin idareıine ki
fayet edeP masraflar çıktıktan 10• 

nra varidatın fazlası inşaat bedeline 
tahsis edilecektir. Emanet, bu be
deli taksit ile ödeyecektir. Bu inşa
at için emanet yüzde 7 faiz verecek 
ve azami 10 ıcncde inşaat bedeli 
adenecektlr. Bu meyanda İDfa edi
lecek olan tiyatro 1030 kişi istiap 

edec ktir. 
Alman şirketi mümessili M. Lid

maD Almaııyanın en maruf tiyatro 
mlmarlanndandtr. 

Tiy tro bf naıının üst kab, şim
dllık koııservatuvara tahsis edile
cektir. Tiyatro hinnsının alt kabnda 
asri banyolar olacaktır. 

Banyolar en aşağ'ı 40 tane ola
caktır. Banyolan11 ortaıunda deniz 
ıuyu ile doldurulmuf büyük havwz 
olacaktır. Sırf etlence içia yapıla· 
cak olan bu havuz Parisiu nıeıı.hur 
"Lidon ha\•runa milşabih ohcaktn. 

Hale geliac:e: Yeni bal, açıla-
k cadcieler ve meydanları da ih-

c:.• t-ek üzere 30 bin n1etro mu-
tıva e ... 
a·abbaır.da yapıl~c:ıktır. 

Ha1tn antındc mükemmel bir 

nhtua i•t• edilecektir. 

Uzunköprü yangını 
Ur:uakaprüde 26 Te,rinleYV~l fÜ• 

ati ıaat 16 da henliı meçhul bır se· 
bepten tııtaayonda ı:ahize ve ticari 
eıya ambara bulunan ve po.tacı Mus
taf~ efendile bir muıeviye ait olaıa 
dükkanlardan ateı ı:uhOr etmiş ve 
4 mağaza yaadaktaa sonra itfa edil· 
miıtır. 

Antalya postası 
(Konya) \ cı.puru 3 teşrini 

Sllni pazar 1 O da Galata 
rıhtımındnn hareketle lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antal.:;aya gide
cek ve dönüşte mezkur ıske
lelerle birlikte And:fli Kalkan 
Dalyan, Marmaris Sakız Çana 
lckale Geliboluya uğrayarak 
ielecektir. 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapuru 2 teşri 

nisani Cumarte i 17 de İdare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale İmroz Boz· 
caadaya gidecekve Çanakkale 
Lap eki Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

Karadniz birinci postası 
(KARADENİZ) vapuru 4 

teşrinisani pazartesi 12 de Ga
lata nhtamından hareketle 

İnebolu, Samsun, Gireson, Tra 
bzon, Rize, Hopaya gidecek 
ve dönüşte Pazar iskelesile Ri
ze, Sürmene, Trabzon, Görele 
Gircson, ordu, Ünye, Samsun 
ine bolu Zonguldağa uğrayarak 
gelecektir. Hareket günü yük 
kabul olunmaz. 

Za, i taı;tikııame 
• 

1928 senesind~ lstanbul Kız 
lisesinden almış oldu!um 194 nu
maralı tastiknamemi kaybettim. 
Yenisini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığmı ilan ederim. 

V cf a kovacılar caddesi garaj 
sok gında No. 164 Refia 

• .-... Dor<t:or._ __ •• 
• 

Haseki kaclıuhtr hastaneai 
Etibhnsmdan 

IlU ~ Y. ı NAŞİ1, 

Douum \ e kadın Ha~tıılıklnn 
o lllutallnwı111 

Türbe EsJd Hilali Ahme 
~ binası Nn. lO Tel.lstam: 2622 " 

a o• 

in .. :;i·:·h~·;;:::;:r--· 
1 ;;, tabibi kki 

aköy - AJtıyolağzl 
•o-~NC~Q~ ....... .. 

Balı!·~ lar anonim 
ş·rketi 

Balıkçılar ke~di aralı:ınnda bir 
agonin:ı şirl1et tc,ldl etmişlerdir. Bu 
~ir c t balık avc.hğı i'°in bir kaç 
motö,. dpari~ elını\Jtİr. 

Bahkplık •lrketi ir iki hafta 
&otın ıte bışlıyacnktır. --
En çok mektepli şehir 

Maarif emanetine 2elen iatatis
tite göre TOrki ede ea çok •eİde

hi olan l fJy 'ı ı lr vil&voüdlr. 
f ata.n'buldald ilk ektepletia • adedi 

Mubterlk olan eıya meyanıada 
yalnıı 40, liralık zahire bulun· 
maktaydı. B cihetle ha1ar yekOnu 
o .e; c~cur, 

600, bmirde iı~ 900 ·üsurc!ur. Nu
fuı adedine niı;bdlc de en çok fo

Icbe lınıir vll yeti dahilindedir. Şu 

l hr.le ı:ı.aııı n.a i arif itil arile Tilrki

yede en i eıi memlek~~ bmir de-

Yoz<.r Satınalma • 
esı ş 

Komisyonu R"ya e ind~ı : 
1 - Yozgsdd kı as ·eri kıt' alarm 939 senesi Eylulüne kadar ihtiyacı olan Erzaki Mütenevvia, yem, 

Mahrukat \'e Tenevir tı kap~h z rf ve ~leni münakase u uliyll münakasaya kunulmu tur. 
2 - Alınacak ciı s ve mıktarı ile bedeli muhammeni ihale tarihi gün ve sa&tları ve ne miktar 

te'minatı uıuveklmtn ahnccağı aşada yaıı!ılıdır. Bunlardan hangi cine Erzakın kapalı ~rf ve bauaıftl· 
nin aleni münakasa suretile icra edileceki dahi mezkür erzakın hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Bedeli mnhammenleri bei bin lır ya kadar olanlar 23 • 10 • 1929 tarihinden itibaren yirll\İ 
gün ve beş bin. lırayı tecavüz edenler İ5e 23 - 10 - 1929 tarihinden itibaren otuz gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

4 - Mü eknsaya iştirak etmek isteyenler, artname sureti mus ddakalarım görmek ve "k 
etmek üzre 23 • 1 O - 1929 tarihinden 21 • 11 - 1929 tarihine kadar ( tatil gOnleri hariç her gün sabah 
9 dan ak~m 16 ya kadar bizzııt veya bilvasıt Yozgat askerlik §Ube i sabn al '·omis'yomuaa 
müracaat etmeleri ve % 7 ,50 teminatı muvakkata açelerini ihzar eylemeleri lamdır. 

5 - K palı zarf usulile münakasaya iştirak edeceklerin itaya mecbur oldukları teklif'hamek""fiı. 
sureti imla ve tarzı tevdi'ini öğrenmek üzere bizzat ko isıo a, t şrada bul nP:.\l ~ ( emisyon· 
umuıa mliracaatl mümkün ola adığı taktirde ) her hangi bir ask ri satın alma komisyaalanna 
ve yahut mahalli Mal memurluklarına mi;racaatlnrı halinde kanuni malumatı edinmiş olurlar. 

6 - Taliplerin taahhttd4.intl ifa edccegıni mübeyyin m halli ticaret odalarından musaddalc vetlka 
ibraı eylemcliri mecburidir. 

7 - Bu dairede keyfiyet ilan olunur 

Almacak 
mık tarın 

Kil<> 
250 000 
600 000 

Cinsi Ne suretle mÜnH· Bedeli Teminab ınuvak· Tarihi GQnft Saat 
kasaya konulduğu muhammeni kate mtktara ihale 

54 000 
6 000 

11 700 
2 900 
8 700 
8 000 
2 500 
ı 500 
2 500 
1 250 
2 500 
1 800 
6 000 

80 000 
53 000 

6 200 

Ekmek 
Odun 
Sığır eti 
Sade yağı 
Arpa 
Sabun 
Gaıı 
Patatea 
Üzüm 
Sogan 
Mercimek 
Nohut 
Fasulya 
Şeker 
Tuz 
Ot 
Saman 
Pirinç 

Kapalı zarfla 

" • 
" • 

" 
" " Aleni münakas 

• • 
• • 
• " 
• " 
• • 
• .. 
• • 
• • 
• • 
., • 
• • 
• " 

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

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

10 80 
7 20 

43 00 
18 ss 
27 90 

Lira K. 
3375 00 21-11-929 p mbe ~ 1125 00 • • • 
121S 00 • • • t• 
810 00 • " • 14-30 
764 00 .. " • 11 
168 00 11-11-929 pazartesi 14 
216 00 • • • lJ 48 00 ,. • • 

S2 00 D • • i4 
15 00 • • • S? 00 • • • 
23 00 • • • 
43 00 • • • 81 00 • • • 
54 00 • • • 

360 00 • • • 
139 00 • • • 
210 00 .. • • 

Mal mud· r ügünden: 
Kar iyesi Sokağı Cinsi Raklcamı Zirnı Kıymeti Kimden metrUk olduln 

ebvabı nıuhammincsi • K. 
Alem dağ Kariye Arsa 71 400 4000 Ag~ otlu Kirb>r 

derunu 
,, • • 
n " • 
• • 

41 
66-67 
58-1 

225 
900 
160 

2250 
9000 
6000 

KoJyani binli Nadumyna. 
Ağavni Eakohi binti Nik<>toe keıtiıUler 
Kirkor korimeıi Şi orik ·ıa IO.ıkbı 
çorbacı kerime! 

,, " Harap kahvehane 87 000 4500 Ogida ve hi&1ed n .• 
" ,, Arsa 59-59-1 500 5000 Kirlcor kerimeleri Şinorik ve 'FaA .. 

Bostancı Posta caddesi Arsa 29-9 160 13000 Bakkal Lazo ve hls~an •. 
Balada cins, mevkileri ve kıymetLri muharrer emvali metrukeye ait yedi parça emve.ll p)'ri ....ııillu· 

lenin 26 Teşrinievvel 929 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mülkiy~lleri müıayedey• ~" 
verilecek bedel haddi layık görüldüğü takdirde 16 Teşrinisani 929 tarihi müsad"f ~ aA@ı 
saat 13 ten 15 e kadar Kartal Malmüdürlüğünde müteşekkil ıatış komisyonunca ihalesi ia1l la~ 
dan talip olanlann yevmi mezkCtrda kıymeti muhammineniıa Y.7,5 niabetinde teminat matiıc::dl8'ı;ı. 
komisyona müracaatlara ilan olunur. 

l(APPEL 
D lU1 ifil ya mı o ifil 

en mükemmel yazı 

&1:'1,11.E&'i,~M.~•~si 
Hu ıısile .FRA.l\SIZ bukiimetiniu dahi takdir ve tercih etıiği makine 

I-la:fif, 1\11.etirı 'V'e Sagları 
Her ciheti taahhut olunur d:hi ~:~tl~. 

l\.iı alık kagir hane 
ve dükkan 

Betiktaşta akaretlerde 31, 111 
numaralı hane ile 1-3, 7, 1-11, 20, 
29, 31, 32, 35 numarala dükkfın .. 
lıar bilmü:ı:ayede icar edileceğin
den şehrihalin oluzuncu çarşamba 
gününden itibaren yirmi gün müd· 
detle aleni müzayedeye vazedil
miştir. Talip olanların daha ziyade 
malO.mat almak isteyenlerin Teş
rinisaninin yirminci çarşamba gÜ· 

,. At ga~ m 

Avukat Beyler: 
liAMIT MATBAASI nn 

Icra Kanununun tatbikatına 
mah us vrakı matbu için 
mür1.caat buyurunuz. 

kCrd 45 nu rada miltevelli 
kaym kamhğm ve yevmi mczku
run saat onüçunden onbeşine ka
dar lstanbul Evknf müdün etinde 
dair cncumenıne mur cant etme· 

a. 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam· 

Galatada KaraldSy ~ 
dairei mahsusa telef011 Be,- ~ 
eklu 3711-5 MerkM pomb
neci ittisalinde Atlalcacl blm 
telefon lstanbul S69 lun.9'1i 
banka muameliıb ve emniyet 

kaaahırı İeMJ 



Norveç yanın 
baş mhsulü 

halis morine balığı 
alemşumul marka 

-=======---.- - -

ALIK 
Gayet taze olarak g ı ır. 100 kurucı: kiloluk şişelerde Hasan Ecza deposu toptancılara büyük tenzilat 

Askeri müna
-l<asa ilanları: 

:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ................... ) i Fındıklıda M M vekaleti satınaıma ! 
f komisyonundan : i 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ........ . 
Bordaki kıtaatın ihtiyaci olan Ekmek yeniden · apalı zarfla münal{B'lay~ konulmuş

tur. ihalesi 13-ikinci Teşrrin-929 Çarşanba g1nü saat 14 te borda aakerı satın olma 
komilyonuııda yapılacaktır. Taliplerin Bordaki mezkGr komisyona muracoatlarc. 
K utamonideki kıtutın ihtiyacı olup U . 10 . 922 . tarihinde. ihale edileceği . !liin 

olunan Düz kLrma un: ıığlr eti, sad yağı cırpa ve oduna tahp_ zuhur etmedtgı~
dcm. ihalesi 31 . ikinci teşrin . 929 paıar günü Kastamonide ask.erı !'atıcalma komıs
yonuada yapılmak üzre talik edildiği ilin olunur. 
t•tanb~l levazım eıya ve teçhizat anbarında mevcut 3800 kilo_ yırtık ve .parça ,bali~d~ 
kaanıçeler pazarlıkla müzayedeye konmuııur. lbal.sı 3-ıkıocı Ttırın 929 P=r gunu 

uat 14 te komiıyonumuzda yapılacaktır. Taliplerin şartnarne!iin k ııni.tı.)orumuzda 
görmeleri ve ihale yatında teminatlarile komis~onumur.da bulur: ar ilaıı __ oluuur. 

A akeri ihtiyacı için 1500 ton Lavrmarin k~mürü k~pa~_ı -~rf ı lııo> n~unalasaya 
konmuştur. ihalesi 4-ll-929 tarihine müsadıf P•zarteoı ~u~u ."'nt 14 kom.•yonu_nıuz 

mUnakaıa ıalonunda yapılacaktır. Taliplerin prtname eurrtını yırmı kuru' mukabılıncle 
almaları ve tek1ifaamelerini şartnamedeki tarzda ihzar ile komis~oo ri~ aıe:ınt' ~erm~lerı. 

1 
50 ton hafif benıin yeniden Kapalı zarfla münakasaya konmu .. tur. l\lalıall1 te~lıtu 
prtnamede muharrerdir, ihale günü 17-ll-929 pazar ıaııt 14 ıc • f' • ~rtnnnıe

Iİ.llİ görmek. üzre ber gün münakasa)"• iştirak .~deceklerin de o u ;.o eaattrn .evv~I 
tek.lif mektup l'C teminatlarını makbuz muk.abıhnde Ankara merKtı ~a.lln alma ı,,oruı· 
ıyoııuna tndi eylemeleri • . ,, 

O d '"ı· · · 14 ()()() metre !&len •e 10 000 metre tela kapalı zarf ueulıle mu· r u w ıyıcı ıçın , . . . . ' . . . . sal ·· .. c t 
nıkaeaya konmu!tur. Ihale'i 5-ıkıncı te~rın-'129 tarıhıne milaadı~ .1 ~nu · aa 

.. 
Galatada Kara
köy poğa~acı 
f1 "1't.,. • ij •• 

deki ınahallebi
cinin üstünde .L. 

fi anım efendilere: m Beyefendilere : i 
~ Spor kostümleri ; 

1~21 '-' liradan itibaren 

:•: 
Pardesüler (Kaşa) jf; 

Her renkte son moda ıfl 
} 4-21 

liradan itibaren : 
i lngiliz 1:( •• 1 

Parde~filer (trench- ; biçiminde r ostum er 
~ coat) ! 1 Al .! 

Bej ve lacivert renklerde ! ~ 2 liradan itibaren 

2 2 i 1 iradan tibaren ! Ç ki 
:•.= ocu ara: 
: 1 

l l\1uşanıhalar (ipekli) m l~gili~ ~lusaınbalar 

•I 
.ı: 

~ı~i .. .. . . .. . . 
••• :.: 
:t: :;: 

BiTYÜK 
ELBİSE 

FAB 

Erkeklere: 
lngiliz ga - p d ··ı 

bardininden ar esu er 

14! liradan iti!:ıaren 

Tiftik paltolar 

12 ~ liradan itibaren 

Kadınlara: 

İKASI 

.,. er .! liradan m bıçımı 
renkte 2 itibaren !~l 5 1 ia 2 liradan itibaren 

Beyefendilere: lıi 
Meşhur Manderberg markalı lıi Erkeklere: 

=:= 

ljl Fantazi J\iuşambalar 
1 : 

l•i 9-2
1 

liradan itibaren 

.. 

(trench-coat) tan bej ve lacivert iıi 

Par<lesüler ii! 
••• :•: ••• :•: günü u.at 14 te komisyonumuz münakasa salonunda !aı-ıılacak~ı~. TalıpJerın ~a.rtname 

11Uetini yirıu.i kurut mukabilinde almaları ve tekhfnamelerını şartnamedek ı tarı.da 
ihıar ile i.omil) un riyaıehne ,·ermeleri. 

•. ' ···························~·········· · ·~···· ............... 11 l.: .?~?~~~ .. ~~!.~~?~ '~~~!~~~~a .. ~~ı:~.s_;,o~.t~~.~:~ı .. .. ! 
!t! 
l.fl ••• liradan itibaren :$ı 

Muşambalar 
c::ı _21 c:::::J liradan itibaren 

mısmarlama kostümler 

lil 30 liradan itibaren 

K 
ıtaaı ihtiyacı için 50000 kilo arpa puarlık auretile mubav~ rdılecekti'. ·. fö•l~•ı 
3-ll-929 pazar gllnü aaat on beşte icra odilecelr.tır Talıplerın ş0rınam•omı komı.,. 

yonum\Dda ı;ttrmelcıi ve şaıtr.amede yazıh olan şekildeki teminatlsnl~ konıısyonumu • 
ıd& hazır bulunmaları ilin olunur . 

ıtaat ihtiyacı i~n 10000 kilo !'ohut pazarlık su~etile ~uha_yaa e Ht:ı:~ek~ir: ~.hale~ 
k 5-11-929 aalı ıünU saat on dörtte icra ed~le~e.ktır. Talıplerın 11.rLntı.we:ıoını gurme 
'' i,ıtirık etmeli. üıre k.omiı)onumu~a geln1elerı ılln olunur. 

k 
ııaat ihtiyacı için 2000 kilo ••ytin pa,,arlıkla .mubaya • edılecrktir. lhaleoi 2-11-929 

Cumartesi güı:ıü u.at on dortte u.:ra edılecektır. 

ıt.ul ibıiy< 1 için 1324 çeki odun pazarlık ıuretile mul:ay.•a editecekti_r: lhaleıi 
k 4-11-929 pazartesi günü ~ast 1-$ tt: icra edilecektir, Tal~p~erın ~ • :.,;ıe•ıııt gurmek 
"' i~tirak etmek ür.re komisyonuınuıda hazır bnlunınaları ıluıı olı . . 

K 
ltaat ihtiyacı için 49000 kilo arpa pazarlı!~ su~etil~ ~uba~·a!. r ktı.r . ~b~le!'ı 
3-11-9"29 pazar günü ~aıl 14 te i<·ra ~dilecekur. lahplrruı nuuuınelerıle bırlıkte 

k.omi! .. yonumuıda hazır bulunmıl11rı i.1D.n olunur. 

t 'ht' · · 12000 k"ılo Nohut paıarlık o.uretile mulıaya1. edil,..~ektir. lhalesi 

K ıtaa ı ıyaoı. ıçın ~ . . . . 
3.11-929 pa1.ar günü !Ut on b~t~n itibaren icra edı~ecekhr. Talıplerın prtoame· 

ıini gi;iı:mek vo iştirak etmek üzre yakti muayyende komısyonumuzda ham bulunma· 

tarı ilin olunur. 
ıtı&t ihtiyacı için 10000 kilo ı ohuı pazariık. suret.i~le mub.ayaa ~dilec~~tır. , İ~a· K lesi 9 . ıı . 929 cumartesi güuü saat onbeşdon ıtıLAren ıcra e<lılecektır. 1alıp· 

\erin tartnamesioi görmek \'C iştirak etmek üue \'ak.ti musyyende koıııısy1..1uunıuzda 
hlız.ır bulunmaları ilin olunur. 

k 
ltaat ihtiyacı içi.n J270 çeki odun p~>;rlık. _suret;.ı~. mu.bayaa rdılc·r~k~ir ·. lh~_lea_i 
S.11-929 sah günü saat 14 te ıcra edılece1'.tır. 1alıpıcrıu ~rtuam~sını gormr '' 

;..,· k ı k üzre vakti muavyt:nde komisyonumu:ıda hezır buluıHııJ.. rı li. u o!uuur . 
... ıra e me . . . 1 1 . , ı · lı 

Kıtaııt ihtiyacı için 10000 kilo ohut pa1aı.rlık sur~tıy e ~u :&)ll.S "<'eı..tır. l ı s 
11-11-929 Paı.artesi günü !la&t on be~ten ıht ırrn ıcra edılt:ct>k ır ı, ;µı' ri.!ı ıı:n;:na· 

ın0ıı&ini komisyouuınuzda giirmel~ri ı,·e ~rtna.1nf'ı.le yazılı olan ~e • " ı t~ıniııaıhu ile 

kowisyontuda hazır buulmaJarı ilin olunur. . . . . 

k 
ıtaat ihtiyacı için lro.>O kilo Faeul)·a pa~o.rlık a~retıle. ınuba,y~ edıl:~c~~tır. lhal~~ı 
t>ll-929 çartanba günil aaat on dörtte ıcra edılec.kt.r. 1alıı er.n nuınunelerıle 

'berabor Tık.ti muıyyende komisy..ınumuz,,la haıır bı.ıluumaları ilin il r . ~. .... .. ... • • • 
l Fırka için 342492 kilo arpa •&at 15 
Kolordu • 570627 • 
43330 kilo Fasuh e • 14 
2-11-929 tarihine mü!.adi.f cumarte,.i günü hizalarında göht«.~rill"'n ~aaılerde pazarlıkla 

mubLya& edilecek.tir. 1'alip\crin tenıiııatlarile vilkti u1uey)t11de lonıis)OUa gt"le:-t'k. pa • 

aarlığa iştiraklerL 
• • ............................. ,,,,,,,, •••••• o ••••• . . . . . - . t • ?.~~~~~~~.ı .~~~~ , ~~~ı~~ır:-:~ • ~o~i.s;:~~~~~ı:.ı!:. J 

1 _ Eskişebirdeki. \tıtaatın ibüct ola Cnnuu fiah gali ~iirii(tluğündf"n .kanunu 
mah3llıuna tevfikan bir tı)' 1aritnda. I?a:ıarlıkla it~•ına karar ,.-~rilmi<..fı!*. .. . 

2 _ Talip olanların Ş.'lrtuameı:.ını gorınek ı·~ıu cu_madan ~a,·ı·; hc;;ııcı.,;ıı trrnınat 
evveli ye]erile nıünaka...qya iştirak evl,,.m~k. ÜLere )evını ihale elan ı·11·2~ Çar,anılıa 
cü ııü aaat 10 da k.omısyonunıuza gelmelerı. 

+:• •!• +) 

1-Eııkifebirdeki Hua kıtıaatı i~tiyacı olan Ekme~in fiaıı g•~i g '" ! •fonden k~
au.nu ihalenin 18 nci maddei!inin ı ncı. fı~ra.sı mucıbınct 16-1( -?• Jan ııılıarı.ın lıır 
ay sarfında pa,a.rhkla intac.na karar ,·erılmış~ır. . 

2 - Talip o1anların şartnamesini görmek t!;-ere, rn"!_a·~3n mada hl"'r::".lln \t' tPn11natı 
evvcliyelerile münakasaya i~tırak ihnek Ü;ıere t·l l-29 Çar .amba f! l ıt l·l <le ı....o· 
Ulilyooumw:dı hazır bulunmalorı. ... ~ .......................................................... ~····~ .................. ~ ................ ....... f · · · ~:~,:· ~;~~:· ·~~;~; ·;;~;i~~ıar1nda iına111ıı harbiye ı • + lstanbul eatınalma komisyonundan + i 
ı .......... ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, .. , .. :~··~· 
E 

nelce ilin olunan 22 kalem maden yağları ile 1050 adet taban d~mırı ve 346()0 

kilo bent.in yeniden kapalı aarila münakasaya konulmuııur. lba'n 18 · 11 · 929 
paıarteai gilnü aut 14 de yapılacaktır. Bu ba~t~ ınahlmat al.mak i ı \ ~rı l "rın her ~ün 
k.omiıyonumuza murae11.tları ve münakasaya ıştırak etmek ıateyeu. rıı tenıınatJarıoı 
havi teklifoamelerini ye~·m me1kOr~a ihale şaatıodan evvel AnkaraJJ merkez satın 
alma komi!yonuaa tevdı eylemclerı. 

M
. erl.ezde bir binanın tevsiı ~~,ası ~.•pah 1.arfla ve lS.11-929 pa:arte:;i . günü saat 

14 te ihalesi icra k.ılınmak. uzre munakua.ya koaulmu~tur. Bu b:ıp ~ı şartname 
,~ resmi gbroıek. isteye~lerio her ıct~n lı:~m.U.yonuf!lu.ıa nı~racaatl..arı \. ırıüoakat1)'& 
cirmek i.JteyeolcriD temtoatlartDl ~a\.l tekhf~mcler1Dl }'CVml uıezı.-.urda .. .\O"-lrada mt"l· 
kez. satın alma komi.!yonuna te\·Jı eyleı_ııelerı. 

M 
eicut ıartnıme ve ke~fi mucibince ~a~atlar mektebi maltahğınıo a;,;filtle inşasına 
münakasa gününde talip zuhnr etınedığınden munaka!a!t·9·11-929 cunıartesi gı.ioüoı 

temdit ve talik edilmi~tir. Taliplerin meıkOr günde uat 13 te ı.mi , ' komi•y· 

mUracaatlırı .................. , .......................... ~ .......................... ........ i Deniz müba) eat komisyonundan J 
··~·········· ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,, ............... 
il" adet' ••tı.)O• lünakam aleniye ile ihalesi 10-11-929 Pazu " ı " saat 14 de 

\lu~laraa\.·l milli)e veki!eti deniı ku\\.'etleri için muba~·aa, ':.-,·ııı görülen 
bir adtt kam)onun hizasında muharrer gün ve aaattu ihalesi icra • tir. Şartna· 
nıe• ni ız•)rmek i~tiycnltrin her giin \.'e vctlnek. i!:tl•.:t:~nlerin ~evnıi İL ...... e \"e muharrer 
_.1 .ı.. f.!·ım· "1:.ı~ .. deı.u: ~tln alı R k(;mityor. •. rıa cn . .:raı:s:u·arı. 

.. 
: : :f: 

Taksitle de muamele yaı1ılır 

piyangosu 11
/Marmara Üssübahri kuma' 

1 a~~afiK~l:?ıfldan: "
1 

VEDiNCi TERTiP 
~ il Seker 7308 16 - 11 - 929 cumartesi 14te aleni münakasa 
ıı'l • N' uhut ~1'j 2ö50 • • • 15 • 

4 üncü '<1 Teş.·-ni sanidedlr. :: , __ 
~~: Fasulye 4750 • • • 16 • I! Cay 126 • • • 17 • 

OK iKRAMiVE: • 
• 

1 Yaş sebze 20160 17 • Pazar 14 
İ Zeytun yağı loOO • • • 15 : : 

!f.ı 1 Zeyiun da nesi 2280 • • • 16 • • 

1. ;j Pirinç 7440 ., • • 17 • • 

• 45,000 LiRADIR 

~ ! Sade y11ğ 4284 18 • Pazartesi 14 • (!:apalı zarfla) 
ı ~ O .ı,! SaLun 9120 15 
1 : 21 q.g0o 0 ~! 1 Sığır eti 15200 : : : 16 • 
· =>• ~!_.. Kuzu eti 6600 • • • 16 : 

H'f. 12.000 1 E ~1~ oo~ : kmek 120960 • • • 17 .. 
!.ı[@ 1 O. "'*'liı·11lık ikramiyeler ve · . 1 - Cinsleri yukarıd~ yazılı mevadı iaşe yanlarında !;uSterilise 
'-il 1 O.O liralık. n ü(fifat :ffill tarı h ve saatlarda alenı ve kapalı zarfla mevkii münakasaya kow 

~ bu ke:-::idede cem'an "3,900,, ' muş\u{"_ Taı:pler kumandanlık karargahında satın alma kome· 
r,' • "3' : ·: zonuna müracaatla şartnamesini görebilirler. 
1.'l. k !. • 111 - Münakasaya iştirak edecekkr kanunu m'ihsusuna tev· numara kazanaca tır. . ı fika? lazımgelen vesaik ile Kocaeli defterdarh~ına yatırılmı~ olşıı 
L ~ temınatı muvakkate makbıazlarının mezkur tarihlerde komisyon• 

1 r~ ~- -- - - - --! . : 1 teslim eylemeler. ilan clunur . 

1 

fı;;; 4C ilOO. lira ;.,.bet ~den "SS96G,, numara! ı bilet lstanbul, Edirııe !1ı w' .. : 

·.·~!:. c' b l'b ' G b d t 1 t !il m e e ı eıerc:et, t.: ze e sa 1 mış ır. :.~" 

r~~ 2 .000 ~:~ı~:~ı~:. eden "16597,, nuın.1ralı bilet lstanbul, Bursada ': r .............................. ıE;;~ii···~~~;;;ık";""'i'i~~~ ................................. , 
r~~ 1,,000 lira isabet erlen "30494,. numaralı >i!at l•lanbul, Sinop J ••UHN•H•-······--..................................... u•· ... u······.. -

1 

~.~ İzmir, Balıkesir, Samsunda sahlmıştır. "" l İ d } - - ..................... . 
:ı,: 12,000 lira isabet eden "19935,, nulnaralı bilet Berıram", Istanbul, Car mu"0 zaye e er•. 
f~ Çıldır, Kaş da aatılmıştır. il 10,000 lira isabet ed~n "4138,, numaralı bilet Iatanbul, Samsun- • , .. I,. 1 !.... da. satılmıi'tır. : • 
tıtı. : : 

lir• ~•~.· .. •tJ.!.• r~u ~·"-l.ll--••.!!!.!J.u•u!!ut•llll.Ur•>51·;ıg.~ıı;.·~~~.t.!:l*-'·.!l.!~'!.!!l!.•..!.!..-.•'!.!.fu.\ji ::r..~---ı.-.- ~-!,.. !!.!M!.-L~..:E-.:1~"' • ·•::.t.3:"':'!'"..;.':-T-.:1 §?'! ;ı": ":'i :;.,,~~~""1:...\...,-~:o:r...J:...-r..L..-r--L-r-•' 
.;5:~.;-;~l.~~fü~ .;(3-.. -.;-;-... ~.:,;;.·;o.; •• .,,....,. .... -.. -·-.. ~• .... •4&• u • .,. ••••••i"i"·n~.or.r.rm: 

·········' ••••"-''_ ..... .,.. .............. ~4\'44 ....... "••\. ............. ~ ! ~f ekatibi askeriye satına~ma komisyonun<lan i 
~ . ................... ~ ... -·~········~ .......... , ............... ~ 
1 

la, 
)Ollt.. .ı 

mektepler iı;in :~OOOü kilo <;.alı kuru Fa.sulya kapalı zarf suretile satın aiı
.tır. lhale.i 4 . 11 1)29 P"Zartesi gü~li raat H de Harbiye mektebindel.i 
nıahallind icr.l t,ılınar.akur· ]'aliı•le:ın şıırt~a~ıe ve bir şişe içindeki DU· 

çin konı;.ı, ırH\ 111("'. ;~ilr .... rnur ç::ıutlu.·ı ı. •,rok ıçındo tartnaruesi veçhile batır 
\rı tcf....~f 111•. '.'t.,ıı•;-rıııu, a.~:_ı ... rnua)) t.>ne~ıne kadar ilnıaber mukabilinde komi•· 
:zKUr rt})l!!Ctuu.: \tııueıerı ılan ulunur. 

200 adet Lata 
130 Kadrun 
78 • Direk 
8 ... ~oveliK. 

12 1-.apuluJ;. çam tahtası 
40 paket llağda<lilik 

100 adet Kakıııbaş Lata 
40 .. Pasalık 
92 « Çıralı izmir 
10 • Çıralı hatıl 
4 eandık n,:, .nelik 
2 Bağ<' od ilik 
l l'enarlık 
l • lskelelik 

100 çuval Çimento 
50 kaııtar K<,cç 

• 

Halıcı oğlu lisesinin yukarıda cinı "Ye mlkdan yanlı 16 kalem tamirat malzeme. 
sinin münakasa.sına talip 1ulıur t'tmediğinden pa7arhkla Fatın alınacaktır . Pazarlığı 
2-Jl-929 cumartesi günü eaat M,30 da Harbiye ;\l<ktebindeki komisyonda icra ~ılına 
cakt1r. Taliplerin pazarhk günü Komisye>nu mezkO.rda hazır bulunmaları ilin olunur. 

Yeniköyde Panaiye mahallesinde köybatı sokağında 89-95 No· 
hane şehri 15 lira ve mezkur sokakta 89-97 No. dükkan şehri 1 O lir• 
mezkur sokakta 89-99 No. hane şehri 20 ve 91-101 No. dükkan şehri 
25 lira ve maha!lei mezkurenin vapur iskelesi sokağında 93-1 No. dü· 
kkan şehri 10 ve 93-3 No. dükkan ~ehri 25 ve 93-5 No. lu dükkiP 
şehri 25 ve 93 911, 13, 15 No. dükkönlar şehri altışar ve 17 No. dük· 
kan şehri 18 lira ve mahallei mezkiirenin birinci sokağında 9.3 No· 
dükkan şehri 6 ve 1-5,7,9,11 No. haneler şehri on ikişer lira ve vapur 
iskelesi sokağında 93-7 No. hani! şehri 35 lira bedellerle bir sene müd· 
det ve müşahere suretile icara raptedilmek üzere 21-11-929 tarihine 
müaadif perşembe günü saat 14 te müzayedeleri il" ·arrerdir. Taliple· 
rin % 7 ,50 heıabile teminat makbuzliırile Emvali metruke icar koıni5• 
yonuna müracaat eylemeleri. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Laleli imareti ambarında mevcut halı kırpıntıları müzayedeye vat 

edilerek teşrinisaninin yirıni yedinci çarşamba günü saat on dört•e ilıa· 
leıi icra edilecl!'ğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün 
levazım idaresine ve ihale günü de idare encümenine müracaatları. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Guraba hastanesinde mevcut müstamel eşya ile keza müstaınel 

Röntgen cihazı müzayedeye vazedilerek teşrinisaninin 'yi rminci çar
ıamba günü saat 14 te ihalesi icra edileceğinden talip olanların ıne~· 
kur eşyayi görmek üzere her gün öğleden evvel hastaneye ve ıhale iu· A ıkeri 1\Iektepler için 75000 kilo sıra ınalı Kuru Fa511Jya kapalı 1arf .uretile ~a:ın 

ahnocakto:-. İhalesi 1 • 11 · ·~ p z.a.rtr • f!U u .~. l l,3f da I"' ·L y \.h·ktc;· 
b.ııd ... l ı:: .. ııJ.r,;"':5a n.uhi.l ınJt:" ı<.'r.ı J.:.lınnr.a. t r. '!alıp erııı ş:ırtno.nıe ve bir ~ışc i~.ııtJ~ 
ki numune:lİ içtn komi•, on r.ot kLra mı.ıracs.atları vP j tirnk fı;in.:I"' ~artnc.m .. ,i '' çı.i!,. 
hıı: lc.vaı.:aki r t 1 ~ n. ttıp tırını j!:aah rnua~ycne•iue .,taJ..ı.t i.lnı ... ht!r LlıL!ı.~ .... ·ı.ıJr: 

1 
e\\ de id •~e "ncümenine müraccatları. .............. , ................................................................................................ . ....... 

... ...u Uı•.:t. .. (l\ ~ ~ ·.~ru.ıı-}~. • ... ::l 
Mes'ul müuur: lsat l'ıııı••, ut 


