
Seyahat müşahedeleri 

l'iuseybinin 
nasibi 

--ti--

Şehirler de in,anlar gibi yaşar, 
hastalanU' ve ölür. Nuseybhı aeke
rattadır. Onu alh yıl evvel görmilt 
bir arı:.:adaşımız daha biz otomo
bilden inerken gözlerine inanamadı: 
"Aman, buraya ne olmuş ? ,, dedi. 
Ve kasabanın içine daldıktan sonra 
hqyreli bir nevi korkuya çevrildi, 
etrafına bön bön bakmıya başladı. 

Her yanda öyle bir ısınzlık, öyle bir 
harabiyet, öyle bir gariplık vardı ki 
İinnn burada kendisini ya uzun 
bir istillnın , ve ya herhangi 

·bir tabii afetin ertesi gününde 
zanneder. Sokaklar tasavvur ed.lc
:niyecek derecede tenhadır, çarşı 
tnmamen kapanmış gibidir, evlt:I' 
bit er mezar kRcsar 6tssizdir. Yülc .. 
ı;ek sıt.!>le konuşmaktan ürkmü9, 
L...Ic r.ıhhat ve selamette görünmek
ten utanır bir halde önümüze ba
karak belediye dairesine giriyoruz. 

Nuseybinin eski halini tanıyan 
arkada~ımtz, nihayet kendini top
layıpı 

- Buraeı bir vakitler ne kala
bahl.b. Nereye gitmiş bütiln o iıı
anlar? 

Dedi. Nuseyblnln nüfusunun ya
nsandan fazlası dağılmış gitmiştir. 

Çünld bu feyiıli ziraat ıehrinin he
men bütün arazisi hududun öbür 
tarafında kalmıştır. Nuseybin şim
diki vaziyetinde üç tarafı düşman 
toprağile mahaur çöle doğru uza
nan bir küçük yarımadadan başka 
bir şey değildir. Yalnız bir ucundan 
ana toprağa bai"b zavallı, yetim 
bir vatan parçası ... 

Çöle doJ!ru uzanan dedik, bu
l!"" ...,'"uca• ,u;:,r wuu uı lıt ye aog-
ru uıanan demektir. Suriye idare
ıinin pek acayip bir müsamaha ile 
üreyip kaynaşmasına mü.aade et
tiği muzır un11urlarla dolu bu çöl, 
derin nihayetsiz bir haşarat deni
:ıinden başka bir şey de~lldir. Kü -
çük tavuk hırsızlarından , büyük 
çapta aürü, köy ve kervan talan
cılarına kadar yabanilik ve İptida
ilitin bin blr çeşit örnekleri ıikiD, 
çalışkan , mihnetke, Nuıeybini bir 
düşman ordusu gibi çepçevre ku
fatmıı duruyor.Bunlar arasında bir
takım karanlık kafalı tarikatçılar, 

yeıil sarıklı feyhler ve bulanık 
suda balık aYlamıya çıkmıt bazı 

kurunuvuıtat demagoglar da yok 
değildir. Bu şerait dahilinde Nusey
binia idaresini üzerine almıt kay
nıakamın, adliye ve zabıta amir
lerinin ömürlerinde kaç gece rahat 
uyku uyuyabileceklerini tahmin 
cderaio? 

HükQmet daircal bahaettiğimiz 
çöl yarımadaıının ta ucunda bir 
küçQk hudut karakoluna benzer. 
Kaymakam· bu bin nın Suriyeyel 
nazır olan bir odasında oturur. 

Burııdaıı nihayet bir iki k.iio
ınetre ötede dij"er bir binanın üı
t<inde bu Fraııııı bayrağı sallanıyor. 
Dizim kaymakam buı durgun 
akşam saatlerinde o blaanın 
laraçaıındald Fraaııı zabitinin ça
~ırdıtı farkıları ltltcbilir. Bu zab!t 
bütün o havalinin kırabdırJ lstedı-
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eliyor. ilı 11 
iki Şimdi işe senedenberi uğraşıp çalışmalar boşa gitti. 

yeni baştan başlamak lazımgeliyor. 
ar 

Yunanlılarla Türk Hükumeti 
araıında aktedilen Atina itilafna
mesinde, tarafeyn arasındaki emlak 
ve arazi mes'elelerinin halli için 
takdiri kıymet heyetleri teıkili esaa& 
kabul edilmiş ve bunun üzerine 13 
takdiri kıymet he) eti tetkil edil
mlti. 

Bu heyetler senelerdenberi ge
rek Türkiye, gerek Yunaniıtanda 
çalışmışlar, yüz binlerce liramızı 
beletmişler, fokat müspet hiç bir 
iş görememişlerdi. 

Tarafeyn bütçesine akJr külfet 
tahmil eden bu heyetlerin daha 
ameli uı;ullcrle çalı~ıp en seri bir 
zamanda kıymet tnkdiri iş;ni ikmal 
etmeleri hususunda geçenlerde Türk 
ve Yunanlılar mutabık kalmıılardı. 

Yeni usul 
Bunun üzerine 13 takdiri kıymet 

heyetinin dörde i:enz:ili ve bu 4 he· 
yetin işleri en kısa müddet zarfında 
ikmal edebilme i için kıymet tak
diri formülünün tebdili kararlaş
mışb. 

Atini itilafnamesiJe teşckkill 
eden bu komiıyanlar,takdir edilecek 
mahallin vaziyeti ve 10 ıenelik icar 
bedeline nazaran kıymet takdir 
ediyorlardı. 

Dalıa "'·eni usul 
Halbuki bu susulden vugeçi

lerek Yunaniatanı 30 kadar ikbsadi 
mıntakaya tefrik ile her mıntaka 
için bir kıymet vahidi kıyasisi 
1ıo.•uuı eylem bu vabıdı kıyan-

1 

Avdetine intf1ar edilen Atfna wseffri 
ENİS BEY 

umumi içtima aktedemiyecektir. 
M. Rivas mezundur, ancak Kanu
nuevvel ortalannda gelebilecektir. 
3 fincü bitaraf aza da ancak o za
manlar gelebilecektir. Halbuki on· 
ların bu~aya gelmesile yıl başı ta
tili bnşlayacakbr. Binaenaleyh Şu
bata kadar takdiri kıymet heyetle
rinin Yunanidanda muattal bir hal
d almasından ise bur yn çağın ıp 

diri kıymet i,lerile utraıaa bir kon
gre halinde toplanıp çalııacaidardır. 
Bu kongre takdiri kıymetitleriai en 
aerilbir zamanda ve hakkaniyet dahi
lhıde ikmal için yeni formüller tea
bit edecek ve bu bapta bir talimat-
11ame yapacaktır. Bunu komiıyo
nun heyeti umumiye içtimai.Da ka
dar yetiştir cektlr. 

Bu ıuretle takdiri kıymet laeyet
leri bot duracaklan yerde kıymeti 
ameliyeyi haiz bir taliıaabaame ya
pacaklar ve heyeti umumiye aaJi
lai7et kararı verirse bu formülü ka
i:ıul edilip derhal işe batlanacakbr. 

11 
Ismet Pş. ne 

, söy)iyecek ? 
f Başvekil lsmet paşa hazretleri 
1 :yann mecliste, hükümetin dahili. : 
İ ve harici siyaseti hakkında uzun i 

1 
bir nutuk söyüyer:ek, meclisten 11 

itimat talep edecektir. 

! Başvekil, kabinenin bu sene • i zar fi nda yapacağı l§/,er hak'J...'ln-
i da izahat verecekleri cihetle, nu-
1 tuk ·hususi bir ehemmiyeti haiz 
olacaktır. : 

Atina sefiri Enis Uzunca olacağı tahmin edil· 
en nutuklannda, Başvekilimiz, 

bey pazara geliyor 1 harici siyasetimiz hakkında iza· 
Ati f . · E . B b 1• haı verdikten sonra, dahüde sü· na se ırı nıı er uı meı- E 

eler hakkıada hükumetimizle temaı kun ve asayişin yerinde olduğ· l 
ftmek üzere pazar günü tehrimize unu, §imendif er siyasetinin de-
gelcceL."'tir. Y eai Yunan ıefiri M. Po- vam ettiğini, haziranda Erzrum, 
Uihronyadiı te ayni vapurla fehri- Sıvas i.stikametinde f aaliy ge-
m ize gelecektır. lıtanbula çatnlan 'ilecegi, harici bor~ nta· S 
takdiri kıymet hey'etleri azaıından zaman ifa edildiğini, halkın tı.ıt İ 
bazılarının da pazara gelmelerine h .. k A t · ·· k dıml rüe t 
• ti 1 kt d u ume ın mU§tere · yar a ın zer o unma a ır. 1 

zirai vaziyetin normal hale gir- ! 
Heybeli adadaki diğini söyliyerek hükumetin me-ı 

k k b• saisinin ne suretle karşılandığını 
çar çı m e te 1 1 anlamaJ, için meb'uslann reyle- : 

Heybeliadadaki çarkçı mekte
binin rumlardan istirdadı ukkın
daki ne ,.iyat üzerine I.tanbul def
terdarlığının kanuni 1> r surette 1•-

! rini izhar etmekrini rica edecek- i 
! tir. İ =----...... -------·------··---

Ağ 
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Yerine Tokyo 

sefir· M. 
Aloisi geliyor 

lere göre komisyonlann takdiri 
kıymette bulunmaları esası tercih 
olunmuı ve bu esas dahi!inde ko
misyonların faaliyet tarzlarını tesbit 
için bir talimatname tanzimi karar
laşmıştı. 

fikirlerinden istifade olunması ka
rarlaştınlmıştır. timlnk edilmi9 olan bu binayı fuzu

lt işgal edenlerden kurtarmata te
şebbüs ettiği yazılmıştı. 

------

TaJimatnamenin tanzimine me
mur M. Tatakaris ve Mithat beyin 
dilen dahil bulunduğu encümen, bu 
&"Üae kadar esaalı bir İf görememiş
tir. Çünkü Türk ve Yunan murah
hasları ayrı ayn projeler ihzar et
mişler, her esaalı mes'ele üzerinde 
ayrı ayn fikirler ıerdeylemi,ler ve 
bin1!eticc müspet bir İf görememit
lerdır. 

Hul~uki bir mes'ele 
. . B~~a ~ağmen encümen ortaya 
ıyı kotu bır talimatname çıkarma
ta uğratırken hukuki bir meı'ele 
tahaddüs etmiştir. • 

Mübadele komisyonu ıon cel
aeıinde 3 üncü bitaraf aza &"elinciye 
kadar heyeti umumiye içtimalannın 
tehirine, eaaab meı'elelerin komis
yon heyeti umumiyesiade bilibarc 
halline, fakat tali meselelerin en
cümenlerce ittifakla karar verildi ti 
takdirde intacına karar vermi4tf. 
Şimdi talimatnameniD tanzimine 
memur komiayoo bu talimatnameyi 
ittifakla kabul etse bile tatblkı 
ihtimali hemen yok gibidir. 

Çünkü bu, komisyonun hemen 
hemen devamı ile alakadar olan 
en esaslı mes'elelerden biri~ldir. 

Binaenaleyh heyeti umumiyede 
rörütillüp kabulü şartbr. 

Bunun üzerine Türkiyede çalı
şan iki ve Yunanistanda çalışan iki 
takdiri kıymet heyetinin bitaraf 
reislerile Türk ve Yunan delegele
ri ve katipleri şehrimize davet edil
mişlerdir. 

Yeni usul bulunacak 
ilk vasıta ile buraya avdet ede

cek olan 4 bitaraf, 4 Türk ve 4 
Yunan delegesi komisyonun tak-

Bunun üzerine rumlar tekrar 

kendilerine uygua birtakım e;p;:" 

bı mucibeler bulmata başlamışlar
dır. Bu espabı mucibeler ve hileli 

yollardan yürüyen rumlar bu aefer 
de bu bina için beşinci hukuk 
mahkemesine müracaat ederek ika. 
mel dava etmitlerdir. 

ıenr yıDdön mQ 

Rus e ret ko ağında 
dün resmi kabul yapıldı 
Resmi kabulde vali, kolordu kuman
danı ve sefirler hazır bulundular. 

Metres· ni bo" p uyu 
atan iki anlı ad ....... 

Dün ağırcezada 
sinde cinnet 

o 
Geçealerde Oıldiclatod. beraber- J Ş hitferi .. de aın. ... ID• 

ce metrea J&f&dıtı Saadet bmlDde de d ettner, bet "Vakit abdut 
thıi affeder, iıtediğlni cezalandıra
bilir. Oaun içindir ki bizim tarafta 
bit- kabahat veya bir cinayet itle
J~nler bir aıçrayışta onun hiıaaye
•tne mazhar olurlar. Ekıeriya, o ta· 

Hukuki ikinci nokta 
bir k•duu boğup, aynca da baçak- ve ne oda, kendi .halinde bb 
by.arak 1c.,.,.. ataa, api samaııda adam oldııtu u söyl clifer ve fasla 
lkf e.tf bulu an fbrahim hmlnde asabi oldu~nu da ilave ettiler. 

~ftan da kolu, bacafı zedelenmİf 
1.J halde soluk ıoluğa bizim yaııa 
•Qce edenler aı dettldlr. 
~ İtte Nuı yblıa, Mudinin Taktii• 
f en kalabalık, en çalııkan Ye en 
tyizli kaıası, timdi bu anormal 
~•it içinde ölüme, p k yakın ltlr 
~ 11aabkQm, can çehifip duru-

Y akup Kadri 

Darülaceze balosu 
old Şehreıuaneti her sene vermekte 
lıldUQ'u Darül&ceze baloau için hıw,_ 
lıt arını ikmal etmittir. B lo bu ae-
11 l 21 Tetriniaanlde verilecektir. 
ao . hl k' !iaı ııpn ocağ;nda verilece tir. 

ba1:(un ve diğer ıenelerde verileD 
8111 ardan dalıa mükemmel olma· 

a ko&nıte heyeti çalıım• tadır. 

Bundan batka ikinci hukuki 
bir nokta daha vardır ki bu birin
ciden daha mühimdir. O da ıudur: 

Takdiri kiymet formillil, ta.rafe· 
yn mecU.lerinln taıbkına lktiraa 

eden ve beynelmilel bir vesika olu 
Atina ltllifnameıile vazedilmlım.Ba 
formillil tebdile komiıyonun bir eD• 

oiimenia hakkı yar mıdır? Ve IMS:rle 
bil' e aparıa kıymeti huk~e 

tf t1 ,J• •eyi haiz olabtUr mi? Bel-•• a :bakı,, . • • 
ki komlayoa heyeti umu~ıyeaıaın 
lıukukası bir formillil deği~tirmej'e 
ıalihlyeti olabilir, fakat bır. encil
inea buau yapamıyacaj'ı cıhetle, 
talimatnamenin encilmeacc teabit 
•• tanziminden aarfı nazar edil· 
mlştU. 

Ne yapılacak? 
Komiıyr::ı heyeti umumiyesl, 

Kinunusan 1 S veya 20 sinden evvel 

. 
KESMI KABULDE BULUNAN BAZI ZEVAT 

Ru• lbtflfilinin 12 inei yıl dönü
mG oba k mü aıebetlle dün Rua 
aefarct .konağı•da parlak ve ın J. 

~ bir resmi kabul yapılmııtır. 
R ımi kabul vali vekili Mu

hittin Bey, kolordu kumandana 
Şnkrü Naili Paş ile şehimizde 
bulunan bilömum ecnebi süfera 
a-clmişlerdir. 

Davetlil rl kapıda Ruı konıolo• 

ıu büyük bir nezaketle kaı'fılaml§ 
M keodileri11l aalona kadar g6tnr-
8Kiftür. b 

Resmi kabulde plariaiz at u-
at erkanı da bulunmuştur. 

Saat 12 den 2 ye kadar devam 
eden resuıi kabulde davetlilere 
ikranı dilmiı ve bu inkılap eünü 
de bu sur ti teı'it dilmiı;tlr. 

ı.,. adamın muhakeme•ine bqlan- Şahltloriıı hep& bu kadari' 
mıfbr. ·ddei u u i tJ.y,ek•tf• 

bw.lıia 0 zaman gerek poliae i ı...._ 
161 

olup 
ınuıtantikJlğe verdiki ifa.d de nı uır has~ a C..:o tamamen itiraf e 'f ve ad ı tesbitı için TJ>bıadliıce 

dGf(hlGp taş!narak Saadeti ald rdü- müşahede albnn alıam~ı~ taıMp 
tGllll •lSylemlftl• etti. Mahk c e de bu cıheti kabul 
- ftte bu itiraf dolayısiledir ki, ..c 

20 
tef7İ1llıui1• 

().kadar mOıtantlldıği, tanzim etti. ederek m hakeme,,. 

fi kararaamed , fbrahimfn taammü- ._;.bı~r;aktı:,::,,· --=-~...--=---:- _ 
d- 61ctGrmek flliaden lüzGmu nıu- ftj J 
hakcaeaine karar vermiş ve müd· poliste te ş er 
deiumumllikta ta bu iddia ile iti 
mahkemeye seyk tmiştir. devam ediyor 

DGnkG ilk muhakemede lbrahf m 
hem • b~men hiç birşey öyleme-
mlt ve cınnet an g6stermişhr. 

Buau eteakip şahitlerin dfn-

Zabıta aıua elit ve cerafmiola 
tetkikine memur edilen M<illd19 
üfettfılerl bu hususta tahkik&ta 

devam etmektedirler. Dan bazı dOI• lea.meai e b 1 adı. Bunlar katilia 
her iki karısı Şerife ve Samiye 
ha ıml rla, katilin hem erlJerinden yal r polisteıı celbediler k tetkik 
HQıeyin fendi idi. edUmi tir. ~ 
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Hariçte Siyasi hareket
1 

Kralın Londraya avdeti - Avam 
Kamarasında- Ren'in tahliyesi. 

İngiltere 
Kıra/ Londra 'ya dün11yor. 

frı 'ltt"e Kıra! ve Kır liçeıq ge
lecek hafla bidayetinde Londra1ya 
a\•cle edeceklerdir. Pazarte1t gCinü 
u bah.eyw Ginga Gross istnsyonuna 
inecc:ıder ve. ruca otomobille 
B:ıckıngam ııarayına a-idcc klerdir. 
Kırul Londra'da ikameti esnasında 

man husumet mevcut olmadıtı•ı 
ve lspanya'nın daima Macarların 

ınenafiini himaye ettikini beyan 
e} ıemlştir. Hnrbi umumiden sonra 
l\ıacari&.an'a ıefir gönderan ilk 
devlet ispanya olmuştur. Macar\ı

tan ıle ispanya arasında aktedilen 
hakem ve uzloşma muabeduiPin 
tasdıki münaaebetile mecliste ispan
ya lehine tezahüratta bulunulnı 

ı tur. 
:na:tırlarla görüşecektir. lık kabul 
edeceii ıiyarct M. MacDonald'ın 
zipıteti olacaktır. Birinci Nazır Kı
r&! Cıeorge'a İngiltere Amerika mü- 1 

zakerat ve m(ilcaıneiıttı hakkında 
izahat verecektir. 

Parlô.1r.cntonun ar;ılnırıs1 
Avıım Kam •. ıu eıçılmışt r. Bi

rinci nazıra vekalet eden M. Snow
~en arkadıtlarilc beraber nazırlara 
.ahıiı edilen mahalde buluunyor
du. M. Baldwin seyahette bulunan 
M. Churcll hariç olmak üxere ıa
bık •uhaf auklr hüküm eti aı.uı 
ameie büldlmetl erkinınının kar•ı· 
tında oturmutlardır. Bu ilk içtima· 
da AY .. Kamaraaıaın havaaı elek· 
trllde tlolu idi. Me cllate bulunan· 
lana ekaerial Ne ol yortul ın' ka
dar dna• edecek olaa u içtima-
ı• pek laararetB •• .Oru tii u ola
Uil lcaaaatiadedar. 

iL Mac Donald'a hitaben bir 
çoli ...ıı.. M. Snowden cevap 
\'ermlftlr. Sorulan aualleri bu sa
atte Balarlmulalt nıerinde bulunan 
biriocd Nasır M. Mac Do&Jald'ın 
avdeti• t.IW etmlttir. M. Mac Do
nald aTdetlnde Amerika ıeyahab 
H Amerika Reiıidlmhuru M. Ho
over ile 1apbfı mllkilemeler hpk
kanda Annı kamuaaında izahat 
verecektir. Mulaafuakarlar bu aza. 
hata intizar .dllmeıiai muvafık gö-
rm'19lerdlr. 

Badehu lnJiltere Ue Sovyet Hü
kOıaetl araımda ıtiyaai münaseba
tın iadeli Ye her iki memleket se
flrleriıda teatbi bakkıada cereyan 
edea mil.ıakerata müteallik aaüna-
kqa bqlamLfbr. 

Hariciye . NMın lıl. Henderaoo 
Sovyet ittihadı hOkfimeti murahha
ıı M. Dovgalevıki ile cereyan eden 
milzakerat hakkında uzun beyanat
ta buluaacağını aöylemittir. 

AY .. Kamarasının Noel yortu
ları9a kadar devam enecek içtima-
ın Proır&mı pek ,Oldldür. Maliye 
nasın ft Birinci Nazır vekili M. 
Snowd•'ia verditi izahata ceva
ben malwdauKir Fırkası lideri de-
mittir kii "hazırlanan program yeni 
bir ın&Gmetla f&YHI dikkat llik
binBIW rGıtermektedlr.,, 

Lol'tlar kamarası da içtima et
nıit ye muhtelif me.eleri müzakere 
etmlttir• 

Macaristan 
ispanya ile münnsebaı. 

llett'uaan mecllıl lıpanya ile 
yapıJaa hakem 't'e uzlat111a muahe
eeahal taadik et•l§tlr. Taadlk pro
jealala raportlSrO Macariatan Ue 
J.puya'JI blribitlae raptedea eıld 
doathatu habrlatnııtbr. Bu do.tluk 
yeni Mil•• ve uzlatm• auıabede
aile ...._ dyade tak•iye olunacak. 
hr. Meb'•ılardaa T. Lanr bpanya 
ile Ma....tıtan ara•ada hiçbfr za. 

Zabıta remaaı : ~ 

A1111Gnl 
~berine ılcllDm divana .erildi. Si
cllllm mGkemmeldl. Fakat htlcuın 
ııraaıacla izin almadan kıt' anıa 'ba
flnclan aynlmamı Wç bu ıaauret 
metru 181tere .. ıdl. 

Smitlu 
- Oaclan ıonraaım ltlliyoram, 

dedL AJman aeferiaia elblıe· 
ıini giyip Çu.. Blakel11Jl obGı 
çukuruada bırakbktaa IODra ae 
yaptınız? Onu aalatın.. l 

Beatley tekrar a6ze batlayırak: 
- Ark&datlanmıa kurıunu ile 

öldür'(llmaktenae dtıımaa kurşuDu 
He vurulmatı tercih ediyordum, dedi. 
Blakelydea ayrıldıldan ıoara Alman 
ıiperlerine doj'ru yürüdüm; fakat 
tel öra-ülere takılıp mütemadiyen 
obGı çakurlanna 4'ü1üyord11m· Ölü
lerin Gıtlerinden elbombaları top-
ladım. Öldürecek adam arıyordum. 
Fakat düıınaa ıaliba ılp• rlerlmbe 
iirmi9ti. yolda yalaıı aıa lere veya 
can çekitenlere tesadQf ediyordum. 
"Tam bu sırada, kartımda ateı eden 

pek bOyGk bir topun ale'Ylnl g6r· 
dihn• derhal o tarafa d~ru yilrü
dü~. Niyetim topa kadar iidip bir 

Avu~turya 

A.wwnu esasi ıslahatı 
Avusturya kanunu esal!fstnln 11la

hını tctk ke memur edilen milli 
m .. c•ı .. tii.Ji komis)onu hükumet ta. 
rnf ndan gönderilen projeleri rnüza
k<·}'e bıı !amışbr. Tali komiıyon 
evvela reiııicün hurun intihabına ve 
vaziyetine dair olan faaılı tetkik Ye 
müzakere etmiştir. 

1 üli komisyon raportörü ekse • 
riyet fırkaları namına reiıicümbu • 
nın intihabına da'r reni bir metia 
teklıf etmiştir. Bu yeai nıetine na
zara .. reisicumlıuruıa do~rudaa do. 
ğruya millet tar .. fmdan intihabı ne
ticepczir olmndığı takdirde bu inti
hap federal ınecJisi tar•nndaQ ya • 
pılacaktır . 

Şosiyal • demokratlar iki imkıin 
tasavvur etm'şlerdir. Reiıicümhurun 
ya doğrudan dogrnya millet tara • 
fından veyahut hükümetçe teklif 
olunan federal meclısiı.in tefk.ilin • 
den ayrı olnrnlt tt:rl ... ip edilecek bır 
demokratik mecti:; tarafındara inli • 
habı; tali komıs)on uzun müzakerat 
ve münaka5altan sonra bu f uhn 
ekıeri waadelerını kabul etmiştir. 

Abnanya 
Rlıin'in tahliy~si 

Ajnns Wolf-ın m vımkmembadan 
aldığı melCımata nazaran Aix la
Chapelle'ın iıgal kıtaatı tarfından 
tahliyesi 10 teşrinisanide başlayacak 
ve 30 teşriniaanide ikmal edilecektir. 

Ems'de hai€:n yalnız bir jandar
ma muhafız lat ası kalmıştir. Bu 
Jandarma kıt'ası lklncl mıntaliaın 

tahliyesi ikmal edildiği zaman ha
reket edecektir. 

Sarre'ın mıistrı.!.bel idare3i, 
Sarre;ın müatakbcl idareai h•k· 

kında Paria'te 28 teşrinlevvelde bat· 
lamaaı takarrOr eden müaakerat 
fran&ız kabine buhranı hucbile te
hir edilml,ttr. Buna binaen alman 
murahhuları heyeti Pariı'e hare
ketini tehir etmiştir. 

Berliner T ageblat ıazetul '"' 
huıuıta şu satırları yıızmaktadır: 

"Sarre'ın mü•takbel • idaresi 
mes'elesi Almanya-Fransa müaa, 

sebatının inkişafı noktai nazann
da haizi ehemmiyet bulunmakta
dır. Ümit edeıiz ki Almanya Hı.ika. 
metl bu husuıta Franaa hOkQıaeti 

aezdlnde tetebbüaatta bulunacakbr. 
Ayni ıazete Reicbaıtaı •ecUıi 

bil tün partilerinin Y ounı plbıaı 

taıtike amade olduklannı Ye baa•a 
için aarre meselesinin bal Ye tenl-
ye.t lizım ıeldijini ilave etmekte-

dir. 
Amerika · Almanya itilafı 

Almanya tarafından Amerlka'ya 

ayeti 
Yazan: Skot 

yerimi boımAk vey • topu kul anan
ları öldürmekti. 

Şayet bunu yapıp top. .u.tvr

mata muveffak oluraam mOhf• Mr 
hizmette ' ulunmuf olacaktım; ıon. 
ra da muvaffak olsam da. oh11aaam. 
da aJdürüleceğimden emindim. 

Fakat top çok uzakta idi, 0 

eınftda aklım pek batımda detflcH, 
ç6nkD aklım batımda olsaydı me
aafeyi, dyaya nazaran tahmin! btr 
aurette ölçebilirdim. Bunun Oıerlne 
harp meydanını bırakıp evvelce 
aürGlmüt tarlalardan, yollardan ,O· 
rilmete başladım. Bu topa kadar 
gidip onu tahrip etmek bende aab1t 
fikir hallne Jıeldiğl t~ln ihtiyatlı 
davranmağa ve lailbeye bq vur· 
maga bqladım. 

Nihayet topa yaldqtım, lıaatta 

o kadar yeklqaıçtım ki D.f ımıa 
üıtOnden geçen gQllelerln rGzfln 
baaa kadar geliyordu; o zam.. t.
pa yan taraftan yakla9malr. iti• ı .. 
tikametiroi de~ştitdim; l>u ıuretıe 
bir çiftli ~ evlr:e geldim. EYin 6nün
de bir nbbetÇ'i yüz edmı dııhUiıtd• 
doln$t\tıık lÖ bel!Yi o~oı. 

Cuma i 1\. HA \i, l t'-'ii' ııı H\llt 
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Bir tevkif istatistiği Defterdarlıkta diia memurların Haftanın her gilnü ayn ayn 
Rüsumat iıtatiltllı mGdüriyeti terfi imtihanları yapılmıştır. fmtıha- semtlerde kurulmakta olan ıeyyar 

Tanıdıfımıı bir ıat matbaaya 
geleli n ıu tikiyette bulundu: 

04Kulekapıııı maliye tahsil ,ubesl 
teblijt memuru Ali bey oa onebt 
senedir bu vaıifeyi yapı) or. Her 
gün temaa ettiği bin çeşit insanla 
muhteiif verwi i•lerl hakkuıda lı.a· 
hat verdikten, hayli dolafıp taban 
patlattıktan ıonra tubeye geliyor. 

Geçenlerde rene böyle yorgun 
arıın gelrllji bir ıırada tetkik me• 
muru Salfihattin beyin bir hakare-
tine maruz kalır ve bittabi ha.kare• 
ti kabul etmıyerek iade eder.Bunu• 
üıeriae SaJihettin bey bir zabıt va• 
• ctkım tutar. Dayak yeditini iddia 
eder. Maıbataya hnza koyaolar da· 
yak hidiıesini, vuku bulnaadıtı 
cihetle imzalamazlar. 

Mazbata rnuarııelcye ıirer ve 
Ali bey vali vekili beyin emrlle 
tevkff edilir ve tevkifhaneye sevk· 
edilir. Şimdi deftudarlık bu mese
lenin tahkiki ile metguldOr. TabH 
tahkikat aetice.sf o de hakikat neyse 
meydana çıkacaktır. Fa.ut tahki-
kat günlerce, belki de aylarca ıi1· 
rerae, :&.fi bey de hep mevkut kala-
lacak. Neticede bir kabahati olma· 
dıtı a.lafıhrsa,blr masumun bu ıu· 
rette mnkufiyetiae hak ve gönill 
razu olur mu? Vali muavini beye 
meseleyi anlattun. 

Keyfiyeti Defterdarlıktan ıor· 
dular ve tahkikatın devam cttiji 
cevabını aldılar. F.ekat Ali bey elin 
mevkuf buf unu vur." 

Şikayetin Mevzuu buhur. Haki
katen ortada tahkikat devam etti
tine a-öre, sabit olaıuı bir cürüm 
rok denır.ktir. Binaenaleyh mev
kufun haklı fıkıoası da muhter.ıel 
olan bu mes.Jede tevkif kararının 
daha teenni ile verilmesi icap eder
di aanıyoruz. 
·- =ı 
tediye edilecek borçlar hakkında 
Berlfn de müzakerat cereyan rf111ek· 
te ve bir itilaf esasları lAazırlnn
makt& oldutu malumdur, Amerika 
Hariciye nezareti 4imdiye kadar bu 
busuıta ifşaatta bulunmamıştı. Fa
kat Alman menabitnden terenüh 
eden haberler üzerine Amerika 
bariciya nazırı M. ltms.•a ı..&,.ı. 

itilifm muvaffakiyeliui teyit etmiştir. 
A111erjka HaricJye nazırı henilı 

iıhar olunan Wllf proje.aiai alma
aııştir. Binaenaleyh itiJifın mubte. 
viyah hakkında beyanatta bulun
mak iıtememlşUr. 

Bu ıükate ratmen itiliifıa lhtf
n ettiği huıuaat haklund• u çok 
malünıat ahnmıthr. 

Fransa 
Kabine buhranı. 

Frauııca "JounıaJ de Debata,, 

razeteai franaız kabine bubraaı ve 
ve huıule getlreceki neticeler hak-
kında pek ,ayanı dikkat oir bat
makale neşretmiştir. Bu makalenin 
mühim kııımlarıai mücmelea nak
ledlyonıı-

"Slyaıt btr buhrandan ibaret o
lan kabine buhranı biı.im için yal. 
nlı Wr f ayclaJI mtlıtehimcllr. Rhi
nla taJIHreliai daha IGzumlu n da-
ha muayyen ıartlara tibi tutmak 
kabil mi? 

S.rN 111M1eleıl lılelneda muhik 
olmıyan mikklemclerclen yazgeç-
mek milmldba •I? HucNtlannuı:a 
pek az zaman ıarfında ınildaf aa-

Buadaıı da evde aıkerHk nok.tai 
nazarıadan mOhlm bir ••Y bu~un
duğu aıılafılıyordu. 

"o aırada nöbetcinia OatGae 
bomba atmak aklıma ıelcli; o za. 
man lnttabl e•d .. bafka a31'etdler 
çıkıp bul SltGr •1a1a1a 1hcl.,._ 
ceklenll 

Y .de ıOrlaenk allMtat,. •ot· 
ru yaldat•ata .......... Ma
baberi olaaadaa lr.•dlda• .. luMlar 
19k.l ... 1'U.ceti•l ••'•••k ....._ 
lfio M.ta ..,alda Wr etleace el
•utta. Top IMr atıef ettik• JW 
.. ,.ıı., ...... al...W.la llıl•d• Mk.. 
le4ltl t1f111k ..W• ...... ... 
kal ...... .w ... ••laakkakta. 

"Naltetpala takqt ettttl yol•• 
bir allaayetlade otlar epeyce 1fik
Hlmi1ti;ıece karaalıktı;aabaha olma 
ıaaa dm 1'lr uç 1aat vardı. 

Ytlk.elr otlana aranadaa ilerleyip 
nöbetçiyi öldürmetleıı enef baea
.lını yakalamak iıtedim. 

• O ıırada her halde tabii bir 
halde dett1dim; fakatnyerde yılaa 
ıtbl Hlliı aedaaız. ıiirüaGyorclum. 
~n otlarıD tçinJe adamın ıatdaa 
ıerl edeceti noktaya kadar ıeldi"', 
N6Mt~I orada tofejine daya1t1p 
dunlu; çeneıi t<lfeğin namluıuna, 
yanatı .la aOngilye dayalı duruyor
du. Kendi kendime: 

onu ? a J ı. 

928 •cne1i temmuz ayuıa kadar iı· Da 20ye yakın memur ılrmiftlr. pazarların büyüğü Fatihteki Çar-
tatiatiklerini ikmal etmittir. Maliye şamba Pazarıdır. Bu •emt lıalkı pa-
vek.4leti•dea verilen htr •mirde RQ. Askeri müzesinde zarın o daracık ıokaklardan kaldı

rılarak eski Fatih-Karagümrük c"d. 
ıunıat varldabaıa tahakkuku için Musevi lisesi talebeat dün mual- desine nakli içia Heçeclcrde tehr,,. 
diğer ayların da bir an evvel yeti- limlcı·i refakabnda olarak aıkeri mı.netine müracaat etmişler ve bu 
ftirilnıcıi hildirilmlştir. Rüıumat mll"f'~İni ge~mitlerdir. nakil meseieıi hakkında emaaettea 
idare•! bu huıuıtakJ faallyetlDI ar- vadalmıtlardır. 
tırmıttır. Beraat kararı Fakat o vakittenberi pazar 

naklolmadığı için halk bir mazbata 
ile bugün tekrar Emanete •Gracaat 
ederek pazann behemehal kalchnl· 
nıasını i&tiyecelclerdir. 

ismet Paşa kız 
enstutUsü 

lımet pa9a Ankara kız enıtitll
sünilri yeni ıene tedriHb devam 
etmektedir. Geçenlerde mektepte 
yapılan ıoa dub"l imtihanlan da 
ikmal edilmit ve timdiy• kadar 
lcaydolan telebe lle birlikte me\cte
bin mevcudu iki yüzü bulmuttur. 

Mektepte ayrıca Hrbeat; aktar• 
der1leri kuralan açılmıttır. Burııya 
dnam eden talebenin miktarı daha 
fazladar. Üç yüze yakındır. Aktam 
kurılamıda talebelere - ki bunların 
içinde evli Hanımlar da mevcuı
tur • tabahat, ev bakımı, dikit, el 
ltlerl, mocben hayata ait nafi bilıl· 
ler f~ıterilmektedfr. 

halk bilgisi derneğine 
fahri aza yazılanlar 

Halk bllgiıl dernctlne Rus mil•
tetriklerhıden M. Samayloviç ve 
Alman aaarı atlka mutahaaaııların
dan M. Oıten fahri au kaydol
nıuılardır . M. Samaylovlç yirmi 
kader eserini dernete hediye et
nıiştir. 

Malul gaziler kongresi 
M11ICU gaziler cemiyetinin ıene

lik kongreıl bu ayın 29 uncu cu
ma i'"ilDÜ toplana~kbr. İçtima için 
diQ-er ıvıiiyetlerde bulunan raalöl 
raziler cemiyetlerinlnde kongreye 
murahhaalurı davet edilmiıtir. 

Bu ıcn~ki kongrenin cliA"er ıe
nelerdeki kongrelerden dah gilrQI. 
tülü olacağı tahmin ediliyor. 

Kömür depoları 
hamalları 

Kamür depolan hamallan 1im· 
diye kadar hiç bir kayda tabi de
tildller. Emanet bunu naıarı dik
kate alarak kömür depolarını 3 
mıntakaya ayırnnş ve başlanoe İD· 
ubat ve intizama vakıf birer reia 
tayin etmittir. Bu mıntıkalar Kaa
lıcadan Üıldidara, Yeniköyden Top
haneye kadar ve Hali~ Hhltleridir. 

aını ikrııal etmek içla bir vaaıta Yar 
ını? BixJ bu hu11Ualarda temin ede. 
cek her 9ey kıyn:d ve ehemmiyeti 
haizdir. Sair hu•uıata "" bfr ehem• 
ıalyet verditl•isclH dolaJl blzl 
ma...-ur g6rılalct1 

B<lti1n millet uyuyordu. Brlaact 
kabille.lala ani ıak"1:u milleti biraz 
ıar•b vt 11yandırdı. Millet bttıııı teJ· 
lerln cf'reyarı et111ekte olduğunu 

ı~ffedl. Banda haklı l~I. Cereyan 
edeA hlda.. tv idi. ld ufak btr p-
rup M. Brla•d'ın izahat vermeme
.Sııden lıtlfade ederek ltabianln 
uldld lndctuy ... haklr:ında efkarı 
uaıumiyeyl teaYlr etmek 1.-.N . ., 

Kalkıp tlfetfa tetltfal 
çektim. NGbetp btnaJa yere dGttG. 
Fakat ayni ıırada top at.,~ ettiji 
için tüfetiıı aeıial duymamıttJm ••• 
Buna hiç tatmadım. E.Hea IUç 
bi,..1• ... ••yordum : Tıpkı ..ıd .. 
fiW laanket e4i1ordua. Oaua için 
llea albet,laln tlfetlal alap oaaD 
ptlM alltete pldaa. 

•Bira •oara takip ettltlm Jola 
4etiftlrip çiftlik evla• d.U yak
J.fb•, tala.lal• • .pıı. ••la Ge•· 
lan kınl.... ,.... ,......-. 
... ltuler ıuilmlftl. 

iteni• lld Wtl•l• Wrtldrl ile 
..Ucletll Wcldetll ko•qtafa cl•p· 
ıa,ordu. Derhal d6ndl• bsraktıfam 
yerel•• elbombalanaı alclam. N8bet
~aln ttlfejiııl de attaa... Kendi 
keadlae: "Artık ae oh.r.. olur! ,. 
Diyordum.Fakat hllte blr .. J olmadı. 

t<Çtftlik biaaaıaa yaldatuken 
~ lhti,_ta linııı rörmedim: doı
dotru yürüyüp pençerclerdea biriae 
yaklaftım. 

lçeri4e qeler •ldutua• pmek 
lçla cam yerine ıerilmlt olan beu 
arahk ettim. lçerde yGk1ek rltffli 
bir ,41puuı ıabitt ile aaçı aakalına 
kant••f airil bir adam kartı kartıra 
konutuyordu; hiribirıeri ile kavp 
ediyorlardı. Aralarındaki masanın 

\berinde me,in bir c.:dan dun.:-
·, 

Geçen ıene Anadolu h laan mu
ha•ebecisi intihar etmit ve bu inti
hara sebebiyet verdiği iddiaıile de 
mudür Hulual bey mahkemeye veril
mişti.Huluıi beyin ceza mehkemcsin· 
de cereyan eden muhakemeai bitmiş 
ve beraatine karar verilmittir. 

Meyhaneler çoğaldı 
Son zaınanJarda tehrin her ta

rahnda bir ÇOK meyhaneler açıl
maktadır. Poliı müdüriyeti bunların 
tahdit hududu dahilinde olup ol
madığnıı teabit edecektir. 

Tahdit hududu dahilinde olma
yanlar aeddedilecektir. 

Koyunlarımızıu ıslahı 
Koyunlarımızın bilbaaaa yün iti

barile ıalahı için Jktıaat nklllitl 

tarafından Macariıtan,dan 1abn a

lınan merinos koyunlarının muhte

lif reımi müeHeae ve huauıi yetit
tirlciJere tevzi edilmesine batlaa
mıfbr. Malüm olduğu üzere alınan 

koyunların mil1tarı bini mütecaviz 
idi. Bunlann mühiın bir kısmı hu
ıuıi yetiştiricilere tevzi edilecektir 
ki tahmine ıöre bu ıuretle verile
cek koyunun Ye koç miktan altı 
yGae yakın bulunmaktadır. 

Evvelce de yazdıtımız (bere 
hususi eşhasa verilecek olan ko· 
yunlar bazı şerait ile verilmektedir. 
Bu ıerait şualardır: 

Damızlık olarak koyun ve koç 
alacak olanlar bu damızlıkların her 
türlü fedaidi havaiyeden muhafaza 
edilm~ıı:i Jclo rnul.J.ıayaf• .... ı-..: ..... 
lunmak, hayvanlamı hakkile b:s
lumesi için kafi miktarda yiyecek 
temia etmek, hayvanlar hı!kkuıda 

itsytar tarafından i'Öıterilecek her 
türlü tedbirler ve veaayayı tatbik 
ve ufak bir hastalık vukuunda der
hal baytara haber vermek mecbu
riyetindedirler. Ayrıca beher koça 
tahaiı edilecek koyun miktarı da 
teıbit edilmektedir. Bu ıurerle al
dığı damı:ılıkl:ırı hilınü iıtimal e
edeıa ve üç ıene bu hayvanlardan 
d6l alanlara üç ıeneden ıoDra da· 
m.Wklar meccanen terk edilmit 
olacaktır. Akıl takdirci• bu gibi 
veMya ve tedabire riayet etmiyerek 
damıahklana ziyaına .ebebiyet ve• 
realerdea damızlıkların bedeli tabıil 
eJileeektlr. 

0..Jdutumuze aazarea bu tera
lte rat•en yetittJridler damıshk 

almak huıuıLftıda fevkalide bir 
&lika ~ermektedirler. Bu allka 
cloa.,..tle 1apılaa bu ıslah teıebb'll
MbDlıD ~ok bQyük faidcler Ye yakın 

sa....ıla 171 neticeler nrec•tf 
fÜpiMel•dlr. 

Bir iki demeden elf mdekt bom· 
balan 1avurdam. Talia bu Hfer de 
yaer oldu. Aynı anda at•t eden 
top• ümbürtG.ü bomba aeıinl 

butıraııtb • 
" Bir an ıoara içeri bakbflm 

zamu odaaın altüıt oldutuau 16· 
rdGm. A.da•larıa her lkilİ de aı

mtlfiıll. 

Bombanın tahrlbiaclıa yalaıı ei
zdan kurtulmuttu. Onu akp JGrii· 
dlm. B1a ıefw biı tarlar• ılrdim. 
Artık btikamet t•yioiae veya ah· 
lumete lilzum srGrmeden rutfel• 
ridiyordum • 

Yerden ~eH Ik! elboa:ıbua al· 
mlf, cnzduı da açmajı aklama ... 
tinaeden cebime yerlettl,.alttlm. 
Çok ıeçaedeP. jenit n dümdOz 
bir .. haya ıeldlm. Burada ı,1r ta
kım hanıarlar vardı. o ıırada rör
met• alqık oldup• bir 16!1• ••· 

. zan dikkatimi celbetti: bu Çifte ıa. 
tıhh bir tayyare ldl.-

Bea de Tayyareci lcllm... Bir q 

•onra perva.. döamete bqladı; 
'bea ele rabatp raıit yeriae yerlef'o 
ıalştha. Ta1yare laanlandu o ıtrada 
batrışmalar oldu. Arkama dofra 
aoa bir bomba daha ftrlattııa. Ar
tık yökıelıuittim. Nereye gittiğimi 
bilmeden uçuyordum. 

~ kPdor gitt'fıimin farkında de-
.. 

Bu teşcbbü&e ıebcp, pazardaki 
gürültüden hastalarla küçük çocuk
ların fazla rahaluz olmaları, ev ka· 
pılannın sergiler ve tentelerle ka
pablmaaı, yollardan kimile11 ahşap 
ve ınk olan bu mahallerde blr yaıı
gın çıkar.ııa itfaiyenin bu bdilaam 
içtnd~ hiç bir it göremiyeeetf n 
sairedir. 

Mazbatanın ıonunda fU eklfftt 
bulunmaktadır. Eter pazar, bu da. 
racık mahalle aralanndao kaldırı
larak artık metnık olu " 
üzerinden hiç nakliye vHıtaeı Pt
miyeıı eskJ Fatih caddesine aaklo
nuraa bütGn mahzurlar zail olacak
tır. ,. 

Menemende bir cinaye 
Menemenin Emir ilem aalıdy .. 

sinin Değirmen dere ldlyi1Dde1a 
Konyalı Muıtaf a ile oğlu SOJq 
maa ayni k6yden HaHJ1 otlım 
Aliyi tabanca ile öldürmGıtar. 

Ispartalı Meıtan oğlu MuııtafaJI 
da bıçakla iki yerinden 7arala1t 
lardır. 

İthalat resmi 
Yeni gOmri!k tarlfe•lafa t.tMltr 

dolayısile haaıl olan fnkalide •a
ziyet nihayet bulmuı gibidir. aa •• 
rük re.snıinin tezyidi dolayıılle tGc
cann celbettiği milyonlarca lira 

kıymetindeki CfJa yavaı yavaı ••· 
A-..... ı •.• .... .. :ı.:ı .... :....ı-

Bu suretle şehrin mabtellf ... 
hallerinde yenidca ldlf&t edflea 
antrepolar da kapaamıya ba.tlalUf
tır. Bu meyanda Ayvanaarayda 
açıfmıı olan ve ciheti bahriJed• 
ahnanan trepolara lüzum uı .... 
dığı görülerek RGaumat ldaree1ae 
bunların ıeddl için emir verihnifClr. 

Halicin diter bir ikl mah-Wa .. 

dekJ antrepolara lüzum kalmıyaup 
alakadarlarca ifade edU•ekte6. 

Yani gümrük tarifeahtln ...._ 
bah11olundutu mralarda plea et
yanın çokluğundan parük riauaa 
yalnız ithalit cty•••- malaaua ola
rak günde 250,000 lira1a kadar ça
km1,tır. Şimdi bu miktar 20,000 Ue 
30,000 araaıada tehalüf etaektedir. 

Bu vaziyetin epey bir mGdclet 
devam edecetl tahmlR oluaaakta. 
dır. Maaınafih iıe yakından vlkıf 
olaalu hakiki yazlyetia micldebu 

eıya elden çıktıktan ıoara ••J.t•· 
labUeeetf ı8ylemektedlı. Buna ,.. 

tmen blaaedilecek kadar azalacatı 

aynca iliv. edilmektedir. 

"Bir de baktım ı Mbah ol••t, 
gGıııt dotmuı. Atat• lı»aktha, al
tımda audaa batka bir .. y yoktu. 
Çok yükıekte idim; o 11nda küç&lt 
bir ıalail ıremlıi gilaü... iliftl. Tam 
o ıll'ada da benda bitti. Kautlar 
üzerinde kayarak denlze l•••ktea 
bafka çarem kalmamıfb, 

Ge•lala o kadar 7an .. a hdfm 
ki u klıldı farpaeakbm. lyt yflz
meltial bilirim kendimi derhal de
..U• attım... Bir kaç dakU.. ıomra 
s••••in adaaılan bent deabden 
çıkardılar, bir ı-atata yatırdılar .. 
Ylrnd dört ıaat u1anmadan uyu-. 
lllUfUDl, 

.. Elbi1em o derece parçalanm..,.. 
b ki asker aya ıiTiI elbiı~ai old11• 
t•ıau anlamak imkan hariciıade idi; 
zaten ceketimde tek bir düyme 
kalmamıştı. Geçirdiğim vartad• 
yalnız birf•Y aapıalam kurtalmuıtu: 

Oda içim kavuçuldu olduju an• 
lqılan cüzdandı. AçhA"ım zaman 
l~inde albn Alman markı halinde 
muazzam bir ıervet bulduın. Clls· 
danın kime alt oJdutunu ııö.terir 

bir ufak bir kitıt arçHı bile yok
tu. 

Gemi beni Norveçte Christian)a' 
ya çıkardıJı zaman adam akıllı z~!'· 
i'indim. 

Smıth aordu: 
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Hari(~iyc ınesleği • ·eu ıM~a"don ld 
Ankars. 7 - Hariciye vekaleti ı ' I a ın 

tarafından ıon zamanlarda bir ha· 1 a 
tlciye nıemuri tr.limatnaıneı.i hazır- J'l 

• • 
ı e~ı 

l&nnııı ve bu talimatnameye bazı 
'1ühlm e~ dar konclmu~hı. 

Tetkik ve tastik için icra Yekil-
1 rl heyetine gönde;-ilen bu tnl imat
llrne, görillen lüzum zerine bazı 
t11aılarının tadili için t ekrar hariciye 
•ekateline iade olu•1muştur. 

Bir kaç güne kııd •• ı tnlf ma tna
ltıtde lb.!m gelen tc li f. t yu nlacak, 
le tekrar ht.!) cti vekile~ e sevi olu
lli~ktır Tnliıua ııu enin b...ızı e:.D.!.ı· 
lttında hariciyeye .. hı ncak nıe.ı1ur
lar111 her halde yuk•ek tans il gör
llıGı olmaları gtbı ehernm:yetli 
lttııaılar yardır. 

Borsa k~-m-i-~-~-ri ro.liyor 
Ankı.ra. 7 - K nmbiyo borsası 

~Orniser vekili Hasan B. Parnmı
tln vıudyeti hat..imıJa. iz.,hat vt>rdi 
'it buradaki işini bitirer k bugüo
kt trenle baroket etti. 

Kont Vo!pi 
Ankara, 7 - Sabık İtalyan ma

by, ııa.ı:m Kont Volpi bugün de 
\ftltye ve lktısat Vekillerini, Jktıaat 
~•dial lliai umumi katibi Nurullah 
t..t beyi ziyaretle tctkikatına de
~,._ edcekür. 

Kont Volpi, pnrt.mızın istıkrerı, 
de•Iet bankaaı teşkili etrafında 
~tkikat 1 ptıdığmdan Nurullah 
tı.t 8. kendisine icap eden malü
lll•tı veriyor. Bugün öğle izeri 
tıftliye Vekili Kont Volpi şerefine 
hit ıi7afet verecektir. 

Karahan 
Ankara, 7 - Rus Sovyet hari

tiyt kmiaer vekili Karahanm bu 
'1l1a yirmi j>e,ine doğru Ankaraya 
t~ceğe talııuin ediliyor. Karahan 
~Ç\1l aamimi bir istikbal programı 
~ırlanıyor. ----~lUlt euh. ı:ıuJ:1. •x.,UJ OA 

t . Ankara, 7 - Atina selirimiz 

1 fl111 B. iki üç güne kador fstanbu
il. gidecek tir. 

Tahir ~evkep hey 
L Ankara. 7 - Bur da bulunan 
1tibrıt i~hisarı mud ürü Tabir 
~evkep B. Maliye vekilini ziyaret 
tdtrek idareye müteallik tıahat 
~ ... di • 

~aric"ye ve i i in 
~os ova seyaha i 
~ Ankara, i - Haridy~ vekili 
l ~\'fik Rüştil leyin, Rı.: .. haricıye 
'lltaıfaer vekili Kıwı ~. mn Anka
t!}'ı riyaretini mu!er.kıp Moskovııya 
lltl>•eağı s(;ylenen ~eyrıhatı tarihi 

tlGz maI.l ın dcı; ı id r-
b Bu ıeyaıa tiıı önuM'zdcl<i i!k
~ 'hctrda v ul uu ı; (; bu nrada a-azı 
, ~l'llpa me•kczle rinin de ziyaı et 
lfilı.ıe.ı melhuz nddolıı nnbilir. 

~- ~ a.a'fr.tUl nı~ 
l\.anh bir Lo0'l'~h1a 

Parls 6 [A.A.J - Hükumet be
yannamesinin nıeb'nsan mecliainde. 
M. T11rdieu tarafından okunmasını 
ınüte<lkıp M. Briand mütemmim 
bdıat vert cektir. Bundan sonra M. 
Tıırdif'u iı: li1. hiara cevap ita ede
cektir. Y&~n reye mümcaat olun
nrnsnıa ınt!..fdi imkan görülememek
tedir. M'h.akerenin cuma gününe 
tar !Aı nı 1.. !ncmeJ a'ıdoir.ı rımaktadır. 

Pa Arı, 6 ( A. A. ] - Dt:hata ga
zetesi 1azıyor : M. Tardieu M. Poin
caı e'r"in 1928 teşrinisımisinde bu-

lunduğu vaziyete benzer bir mev
kule bulunuyor. O da M. Poincare 
gibi radil.aı:erle birhkte idareyı te
mine çımştı. Ve gene M. Poincare 
gibi m i?li bir ekseriyete istinat ede-

rek idarei hükumet mecburiyetinde 
bulunmaktadır. Bunun içindir ki 
M. Tardieu M. Poincnre'nin 1926 
da te.sbit ettiği prenaiplerden pek 
çok ayrılam z. 

Pariı,t> [A.A.] - Havas Ajansı 
bildiriyor: Marin grupunun büyük 

blr ekseriyetinin M. Tardieu ye iti. 

mat reyi vermesi pek :ziyade muh
tem~ldir. Sol cenah cümhuriyetçile
rile Paul Reynaud gruplan kabine

ye müz:aheret edecektir. Diğer grup
lar kuvvetleri hemen hemen biribi
rine müsavi hiziplere ayrılmıştır. 
Havas mücadelenin şiddetli olaca

ğını kaydeylemekle beraber hilkn
metin 25-30 rey fazla ile ek.eriyet 
kazanacağı mütaleasında bulunuyor. 

Rendeki Fransızlar 
Paris, 1 [A.A] - Ren arazisin -

deki Fransız kıtaatının rcrl alınma
sına birdenbire nihayet verildiğine 
dair sabah gazetelerinden birinde 
çıkan bir haber hakkında sorulan 
h; • ..,.,, ,.! .... ·-· ·--'- - - J\A J\ ' -.j:uv J.- ıyw.• 

yıanın yanlış bir esasa mü1ıtenit ol-

duğunu çüıılcü üçüncü mıntakanın 
tahliyesine Young planı parlamento 
tarafından tasdik edildikten aonra 
ba.şl~nıfmaıı lıiıım ırelditini aöyle • 
mıştır. 

ikinci mıntııknya ırelince askeri 
memurlar işgal kıt'atınm mahalli 
müretteplerini ve vaziyetlerini de
~iştirmeğe lüzum görmÜiılerdir. 

Bir Rus prensi öldü 
Paris, 7 [A. A.J- Matin gazetesi 

1895 senesinde Petrogratta doğmuş 
~lan prens Nikola Karayeırgeviçin 
öldüğunü bildiriyor. 

~llm~UllW 

Ara nıeselesi 
Berlin, 6 {A.AJ - Young la 

d 
. p nı 

ah•yhin e arayı umumiyeye .. . • mura.-
caat ıımı::lıJı ca:ındc bir çok yoJsuz-
i.u!1 far olduğu görı.ifmüştür.Bu miira-

1 t'• t' ' . cnatın ıc ı nt: 1ce.era ancak 20 
)ahut 22 isinde öt?renilecektir. 

İ ki tevkif 

• 
ıza a 

-11-

l d~a. 6 [A. A.J - Avam ka
ınarasınc a Amerlkaya icra etmiı ol 
duğu sey hatten bahseden M. Mac 

Donald M. Hoover ile kendisinin 

bahd itiliifin umuroi olmuı hususu

nu kabul etmış gldu!<larını beyan 
~tmiştir. M. Mac Donald, lngiltere 

ile Amerikarıın sjya etlerini harp 
a leyhindeki misakl.a münderiç taah-

hüdata tevfilutn idnre etmek huau

iUndaM & rzularını gö.ctercn ve mii
zakt:ratm nih ~·etinde netredlhniı 

olan müştt:rek beyannameyi hatır
Iıı.tmıştır. M. Loyd George M. Hoo-

ver ile M. Mac Donald arHında 
cereyan etmiş ol n müzakerat neti
cesinden memnun olduğunu beyan 

etmiştır. Munınileyh fngilterenin de
nizlerin serbc:Etisi mes'elesinde bü
yük bir ihtiyatla hareket etmeai 

lbımgeldıği mfltaieASını ileri aür

mü tür. M. Mac Donald bu huıuıta 

hiçlıir taahhüde giritmemiş olduğu 
cevabını vermi:,tir. 

Bunu ınütealtip M. Henderson 

bir t krir vermiştir. Bu takrirde 
Avam k marasımn Rusya ile yeni

den münasebat tesisi lüzumunu ka

bul ve 30 T eçrinievvel 1929 tar!hll 

protokolda teşrih edflmit olan usul 
dairesinde muallak meselelerin \'e 
bHhaaH propaganda ve borçlar me

sailiain hel ve teniyeslni taavip 

eyl<'mckte olcf ug u beyan edilmek .. 

tedir. M. Baldwin bir tadll teklifi 

ve:-miılir. Bunda mumaileyh, parla

mentonun tayin edeceği ıerail~en 

evvel mezl<Gr münascbatın yeniden 
teifıini takbih etmektedir. M. Liyod 
Georsre M. Henderaon'un h:.kririna 
müzaheret etmiş ve takrir 199 r.eye 

kartı 334 rey ile kabul edilmittfr. 

u ın g n D'lt:e ıre 
Düşen tayyare 

Londra, 6 [A.AJ - Dün, Kroy. 

don tayyare karargahından hareket 

etmit ve yere düferek parçalanmıı 
olan Alman tayyareaiuin içinde pr
ena Ôjen dö Şavmburg • Lip bulu-

nmakta idi. Yaralan ağır olan pr

enain vaziyeti fimitaizdir. Kit.on 

namındaki diğer bir İngiliz yolcuau
uun yarası hafiftir. Diğer altı yol
cu ise ölmüştür. 

Dsvn~ır 

lUandu komisyonu 
Cenevre, 6 {A.AJ- Akvam ce

miyetinin manda işlerilc meşgul 

olan daimi komiayonu açıJmıştar. 

Komisyon, Filistin voknyiininbu iç

tinıa devresinde teldk edilmesini 
kararlaştırmış, f ngiliz raporu almdık
taıı sonra hıklp edilecek usulü der-~ .SQfya, S - Te,. iıucvvel < 29 

~'\lcedonya föt il.:I orr •• esir in ı b..;t •Ytıl~n l ıztp.c··i lJ • b r nfo · h: -

BcrHn 6 [A.A.] - Sltalnrek rc
zal etı fü.cri .1e be. ·diye meçlisi ll:Za
s nd"n bir komü•ıi~i ile bir so.ı..ya
uııt { ·v f e 1 m-t.erdir. Bunlar, sa
brı.. bele<lıyc müterıhhitıerindcn ik i 
i ıa üç bin mark masş almış olmak
la ın.1znundur. 

i piş etmekle iktif~ «'ylcmişıir. 

U rrU lfi1 ~ ~ P~k büy.ı • C:ü'lıu .r "? :'!' -. 
1ı •lıu-ınd:.ıkı m · . r " - c .!. ıyct 
h· lt•dar ilerl'!mf«~ tr kı ht·r h&ng i ı 
~r teUf imkanı fo o.vvur cd lmc-
t~tedir. 

~ •. au hııiplf'rden ' 'Protogerof,, 
~·tıbı, "Mihııiicf,, h .:.t. ' ~ini tutm or dte Buıg~r hl!I umet c:ı!evhin ı- de 

'tl!anhk gC.st<rı e -~ b~ laınıştı r. 
~t ~rflteger .. f lıızbi l!ulg"'r hliku-
4-h ~tıin, sn bık harlnye na:"m ve 
deı~ ~oma eflri j cneral Volkofun 
~tr etılc , M:haHof hızbin muza
d11" et etmekte o'duğu iddia mda-

• 
1'v~'0.u hız:bin mürevvici efk · rı olan 
~af~dar,, ge:ıetesi "Mih:u rof,, tnra
·~~r rı tarafındnn katedi!-.n "Pro
l }'~ ~· t ar fte.rlnrınm kai:Hleri d
~~tla rafından t ecz y edilmemekte 
lıı~rtı l"n.ıhak . ı elerinın bile yapıl-

''V akta olduğunu yaznırlktadır. 
ile 1·ı~rdnr,, gazetesi tcssürle şunları 

av " e ediyor: 
tlbi - Ibtıi l cıJcr arasında knn su 
dt lı~lcıyor, Mak~donyo mesele:ıi 

~1 L un zemin k"ybı:d yor,, 
tı .. d n" do 'h ·•~ı k . . ~" alti 1:. ny~ ı hı omıt eıı ara-

111"... • t4 ın1.ıt holif cercy ... nlardan 
'ırı «> .. r,.,. ,. 

«it b '«ntn !!:ı:h':?' vuk Ul( nrefe-
ı.ı,u · ld d I · ı · • u ~ -. .. ı:n e • e .• ır. 

ff:~ lfU4ı ır H ~ a 
Refah tc~ ~it edilecek 

1 

Washington, 6 [A.A.J- M. Hoo
ver . b!r ~eyanrıanıe n~şrcderek 22 
teşrlnı t;anıde bu seneltı mahsulatın 

feyzii b. rcketini ve sermaye ile 
sayin bu sene zarfında mazhar ol
d utfu ref • tes'it et m ~sini Aanerı
knn mil • oden talep etmiştir. 

15 b in anıclc açıkta 
Edinıburg, 6 [A. A·] - Bahriye 

tezgahlarında ameleye yol ~eri~diii 
ile.n edı'rr."ştir. Bu karar netıcesınde 
10 bin amele açıkta !:almıştır. 

n 5 l.fJ>~ 1Ft va 
Bir ınektup 

Madrit, 6 (A.A] - Tayyareci 
kurnandan Franco bir kalede 
göı hapsinr. nlıomışlır. Bu tetbirin 
sebebi mumaileyh tarafından nc~re
dilmiş olan ( 'c .ıtlar ve pcnçereler) 
namındaki mets p o.:nııııı muh.e-. . 
~"' .. r. 

- --
Biı· ~ünıayiş 

~u~len, 9 [A. A.J - 1000 ka
dar ışsız amele bugün parlanıento 
sarayıöuünde nümnyif yapmışlar ve 

saraya girmek istemişlerdir. Buuun 
üzerine nümuy:şciicr aruında arbe

deler olmuş, ıaray taıa tutulmuş
tur. Polis müdahale etmiş ve niha

yet nilm yişciJeri dağıtmak için 

hücum etmak mecburiyetinde kal .. 
mıştır. Bu sırada lrlanda meb'usan 

meclisinin kilrsusündc bulunan bir 

~ahcı meb'uslara btr takım lcomü
niıt riınlelcr atmakta idi. Mezkür 
tahıı kapu dısarı edilmiştir. 

Gene köınürcüJer 
Londra, 6 (A.A] - Kömu"r 

d 1 • 1 'l maea erı ame esı e patronlar .ar•sında 
hükumet murnhhncılarının ittlrakile 
aktedilecek konferansa patron mu-

rahhasl~rını!1 fttirakten imtina et • 
meleri uıcrıne maden amelesi icra 
komitesi kabine erkanından müte
şekkil komite ile dört saatten fazla 
görüşmüştOr. MczkQr icra komiteal 
bu ~ı :mı vam k tnnrasm da nazı-. . 

NakDedelfı1: AID Nacı 

Hagat içi 
"Temoudjln ,, in büyilk babaaı 

"Kaboul Han,, ve babası "Y eaoukaln 
ıamanında, Moğol " Y akka ,, lan, 
cenubi '1Gobi,,de bir nevi tefevvuka 

sahip bulunuyorlardı. MoğoHukla
rından bili tifade Şarkta Baykal göiü 
u~ b. Q1 kü "Mandchourie n hududu 
üzerinde " Khingan ,, diye anılan 

dağlar allsilesi arar;ındakl en iyi ot" 
laklan kendllerint! mal edinmişlerdi. 

Bu otlaklar çok şayanı arzu ve 
11Gobi,, nin ker;if kum yığ111forının 
fİmalinde, " Keroulen ,, ve "Onon,. 
derelerinin iki mümbit vadisi bey
ninde idi. Tepeler ç mlarla örtül
müş, şikar çok ve geç eriyen karlar 
sayesinde su boldu. 

Bntün bu teferruat, evvelce Mo-

ğolların hakimiyeti altında bulunan 
ve şu saatte on üç yaşındaki genç 

"Temoudijin,, in maliklnelerlni ele 
geçirmete hazırlanan kabilelerce, 
pek iyi bilinmekte idi. 

Bu malikaııelerin göçebeler için 
ölçülm<:z bir kıymeti vardı: kışın so
uğun şiddetli olmadığı mümbit ça
yırlar, yaşamak için bütün ihtiyaç
I rını temin eden sürüler; yün ör
mek için Jcıl ve yurtları bağlamak 

için ip, okların ucu için kemik, 
eyerler için oıeşln, kımız. torbnlan 
ve ht:) bd~r ... 

m··cadele 
"Temoudijin" in kaçması akla 

daha yakin bir ihtimaldi. Kendiai
ni tehdit eden darbeyi karşılayacak 
hiç bir vasıtası yoktu. Haraçgüzan 
addolunabilecekler mütereddit idi
ler. Hana mo.bıus hayvan verfi.sinl 
bir çocuğa vermeğe pek hahişıer 
değildiler. Esasen bütün tepelere 
kademe kademe ya~ılmışlar, kendi 
sürülerini kurtlara ve iJkbahar bat· 
langıçlarında içtinabı kabil olmı-
y:ı. y ğmacılara karşı bizzat mu
hafaza ediyorlardı. 

11Temoudjin11 kaçm dı. Vak'a" 
nüvbin naklettiğine göre , bir an, 
yurdund12 yapa y lınız, ağladı. 

Sonra reialfk vazifesini üzerine 
aldı, bealenecek küçük kardeşleri, 
ve kız kardeşJeri, ve bir tek üveyi 

kardeşi - bu, kendisine, bütün ma
nasile merbut idi • ve bilhassa, an
nesi vardı. "Oulonn a gelince, o, 

ilk oğlunu tehdit eden önUne ge

çilmez feJiketi pek iyi görüyordu. 
Ônfü1e geçilmez ... çünkü" Tar

goutfti,, adlı, o da " Bourtchoukin,.
lerden, kur9uni gözlü adamlardan 
inen muharibin biri artık cenubi 
Gobinin Mkimi oldukunu Han edi
yordu. Targoutai, Moğollara düşman 
bir kabilenin, " Taidcoutesn Jann 
reisi idi. ( Bftmedı J 

Bir za it· ezen şo- Tokat ıyan ote i 
för yakalandı kime aittir? 

l!vvelld gec• Sultan Ahmet cıva• Vaktile tadiye komiayonu To-
rında yeni blr vak'a olmuş ve Me- katlıyan oteli hakkında tahkikat 
a'ut isminde bir fÖförle bir polia yapmıştı. Fakat komfayon işi yanlış 
memwru craaındaki silah teati • t tutrr u ı ve müatecir Mıa-ırdıç Tokat-
ıind-.ın ıonra nihayet bu adam lıyan efendi hakkında tchkikata 
ele reçmittirr. teveasüJ etmiş ve bittabi müıbet 

H diaeai evvcliyab ve ıekli bir netice istihsal edememişti. Ge-
cereyanı şudur: çenlerde emv li metruke yeııidea 

Bundan üç ay kadar evvel ı.. tahkikata ba§l ouş ve otelin vakıf 
mdar caddesinde bir facia olmuş ile vakfın aurcti icrasını tesbit et• 
n yüzbaşı Salih bey aamında bir miştir. 

bir ı:abit otomobil altında terki ha- Son tetkikatta otelin Kirkor 
yat etmlfti. Tokatlıyaa efendi iamindc birİH ait 

Salih beyi ezdikten sonra kaçan oJduiu fak at bu adamın mukadde-
otomobilln ancak numarası alıaa- ma Galata şer'i mnhkemeainde ol-
bilmif töför kaybolmuştu, dutu aöylenen vakıfnarr.e ile otelibir 

itte üç aydır aranan ve aeyrü-
ye vakfetm·ıı oldu,.u tahakkuk et-aefer merkezince iaminin mea'ut 5 
mittir. 

olduğu te pit edilen bir töför ni- y 
alnıı. otelin y nında ve otele 

hayet evvelki ırece 11eat20 raddele- ait bulunan 200 artınlık dükkin 

rinde Sultıın Ahmetten geçerek evi- hakkındaki tahkikat henüz devam 
ne giderken, kendisini tanıyan po· etmektedir. 
liı l:r9 et efendi, Mes'udu yakalama
ğa teşebbüs etmiş, Mes'ut yakalan
mamak için tabancayı hem abp 

hem kaçmıf, polia memuru da silah 
istimaline mcbur k lmış ve neha
yet Mes 'ut yakalanarak tevkifhane
ye gönderilmiştir. 

~lYl~ya 

GizJi ·e ikalar 
Moskova, 6 [A.A] - Ulum ve 

fünun akademisinde gayri kanuni 
surette saklıınmı§ mutıim bir çok 

&iyasi vesikalar bulunmaiı üzerine 
ıı kndemi umumi meclisi bu vesika
ların hül,üınetin mnlümatı hnricirde 
olarak tevdiinden dolzıyi muah e. 

yi mutaı, m ı ın bir karar 
k~bul etmiştir. 

lktısadi birlik 

meU 

La Hey,7 [A.AJ - Hariciye na
zırı, nıcb'usan maliye encümenin 
hariciye bütçesi hakkındaki mazba
tası dolayıaHc vııki olan beyana-

tın~a Avrupa hilkOmetleri arasın
da ıktaıadi bir birlik vncude getir-
menin Avrupa ile Amerik arasın
da belki de lngiltere ile diğer Av-
rupa hükQnıctlcri beyninde rakabet 
ve zıddıyet husule getireceği yo
lundaki fikre iştirak ettifini aöy
lemiştir. Nnzır, Avrupa lıükümct
leri aruııida bir gümrük ittihadı 
vücude getirmek tasavvurunun ha
kikatlaşmnsında şimdilik büyük 
mahzurlar ırördüQ'ünü de ilave ey• 
lem ittir. 

Diyet ıııeclisi 
Yarşova, 6 {A.A] - Son günle

rde vuku bulan hadiseler üzerine 
meb'usan ve ayan meclislerinin aç-
ılmcu 30 gün sonraya bır kılm1~ 
tır. Rei ıcümhurun bı.:. husustnki cm-.. .. r • 

Hariciye ıııemurJarı 
Hariciye Vekilliği tarafından son 

zamanlarda bir hariciye memurin 

talimatnamesi hazırlanmış ve bu ta

limatnameye bazı mühim esaslar 

konulmuştu. Berayı tetkik ve tas
dik İcra Vekilleri Heyetine takdim 
olunan bu talimatname icra Vekil-
leri Heyetince görülen lüzum üz:e
rine bazı esaslarının tadili için ha-

riciye V ckiUiğine iade edilmişti. Ha
riciye Vekilli rinde bulunmakta olan 

bu tafimatncmedc bir kaç güne ka

dar lazım gelen t adilat yapılac k 
'Ve talimatname tekrar İcra Vekil-

leri Heycline t akdim olunacaktır. 
Bu ta limatnamenin bazı esaslarında 
hariciyeye alınacak memurların be· 

hemchal yüksek tahsil görmüt ol
mcları ve daha kuvvetli görülen 
ihtiyaçlara tetabuk edebilecrk bir 

şekilde olmaları ve ayni zamanda 
memarin kaounil taaruz etmiş ol-
mamaııı gibi esaslar bulunmaktadır. 

ispanya m aliyesi 
Madrlt, 7 [A.AJ - Dün başve

kilin riyasetinde toplaua nazırlar 
meclisinde maliye nazırı vaziaetin 
memnuniyeti mucip bir hald,. oldu
ğunu ve hazine besabatının 250 
milyon peçeta raddeı;inde bir fazla-
lık göstermekte ğlduğur.u Eöyl.e
miftir. 

Bir tekzip 
Madrlt, 6 (A.A] - Valance va

lisinin M. Sanchez Guerranın beraat 
kararını geri almış olduğu hakkıD· 
daki haber tekzip edilmektedir. Bu 
kararı yeniden tetkik etmek veya• 
but teyit 'V«' tnsv"p tmek ne k ;ılt 

}fır1'1Zhn. --
Birkaç zamandır, gazete

lerin en mühim dedikodu 
mevzuu hırsızlık vak'aları ol
uyor. Gerçi, henftz benim ev· 
ime bu davetsiz miıafirler 
uğrnm dı. Fakat, neşriyata 
hakılırso, hemen hemen İsı.. 
anhulda soyguna uğramıyaır 
mahalle yok! 

Bu hır ızlar, girdikleri ev• 
ferden ne çalıyor! r, merıık 
ediyorum. Kendi yuvama, 
şöyle alıcı gözlle bakıyoruın 
da işe yarar hiçbir ~ey r.,ö
züme ilişmiyor. 

Hani Nasrettin boca.. c~lne 
giren hırsızla k rşılaşı.aNı: 

- Ayol, demi§, luwim gft· 
ndüz aydmhkta arayıo bul .. 
madığımı, sen, gere karan· 
lıkta mı bulacakeı1ı ? ! 

Onun gibi, bir çoğa ben. 
im evime benzediğini ıandı· 
ğım İ tnnbul e'•lerinde bu 
adamlarm ne bulup ne aldı
klarına hayretteyim. Maama. 
fıh, bir şeyİer buluyorlar kt. 
zahıt•yı telaşa diltörecek ka. 
dıır faoliyete geçtiler. 

Şubalde, hırsızlık vak'a. 
laı:-ınm hu k dar çoğalmasa, 
bir noktel nazardan da htty• 
ra delalet eder: Çok şAkür, 
evlerimizde çalınmağa layık 
şeyler var demek. 

Yusuf Ziya 
Amerikalı muharrir 

Sehrimizde bulunan Amerikalı 
mukarrir M. Vellinıton yann An· 
karaya gidecek ve Tilrkiye bakkm• 
da tctkikatta bulunacaktır. 

A ri ç· tçilik 
Memleketimizde a&ri çiftçilllf tef• 

vik eden Rei icUmhur Hazretlerinin 

eserlerine uyan yükcek ve sermaye
dar çiftçilerimizin fealiyetlerilli haber 

alıyorz. Bu meyanda Eıkişebir meb'· 

usu Emin B. Ankara - E ki§ehiı 
aras ı nda Sazak istasiyonu yanında 

ve Sakarya nehriuin iki tarafındakT 
çiftliğini asri ve fenni bir aurette 

işletmeğc karar vermiştir. Emin Bey 
Cifteler ı;iftliği mlidUrlüğUDde hulun• 
muş oıan ve mütehassıs ıiraatçileri· 

nıizden bulunan ŞP-vket Beyi bu tc• 
şebbtisatım ın üzerine memur etmiştir. 

Emin Bey ayni zamandn hiıku· 

metimiz tarafından koyunlarımızı• 

ıslehı için takip edilen bu yolda da 

) Urümeğe karar vermiş ve kendi 
parasile beş koç ve on koyun almak 

üzre on beş merinos damızlığı da 
Avrupadan celbctmi§tir. Mtiteşebbiı 
nıeb'usaınuza bu teşebhttsilD le mil• 
vaffakiyet temenni ederiz. 

Siinevc karşı 
• J • 

lktısa ı \ Pkilliği Adana ve cıva. 

rı nda hu~dıt}lara anı olan sUae ha· 

şere iue kar9 1 !tal} adıı yetiştirilmeğe 
muvaffak olunım 'c "Mcntane. ismi 
verilen LugdayJ rı lıır ton sat n al· 

mıştı. Bu bu~dny f;)ı111Luln gelmişti r. 
Esasen bu rı e,i buğ Lıydan l'<:ntlz 
tıalyada da fazlıı temin edilmesi ka· 

bil olmadığından bir ton olan bu 

Luğda) ın e\ ice tccruhesi yapılmak 
için baz ı ınu'tarrerat ittibaz edilmi~tir. 

Kararlaşan csıı s la ra ~öre bu to

humlar kufi miktarda ıslah istasiyon· 

l!irına ' c tecr ııbe } npılmnğa sa!ih 

} erlere veriJeck ve artacak k . ım da 

bazı şeuıit d. bilinde Adunn çıftı;ilo
rine rnr ilccektir. 

Buğdaylar Edirııe, Halkalı, Es· 
kişehıa, Adana i Jah istawi) onlarına 

\'e Gnzi çiftliği ile Burwa ziraat mek· 

tebine verildikten sonra yedi, .sekiı 
kil~ kadar artacak kısım da Adana 
mmtıığasına , eı ilecektir. Verilecek 

buğday a mahsul idrak edildikten 
sonra \erilen ıolıumun aynen Vekil
liğe iadesi şAitile ~·erilecektir. 

Kaynana 
193 numarala evde oturan çta. 

~ene Şerif ile kayın valdesi GOU. 
zar para meselea:nden kavga etmit

Ier. Gillir.ar damadı Şerifi ufak bir 

":,ı ile ım .ındım ) ar. farnı"tır. 
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Sabahleyin henüz kahvalb etmiş, bu fecayi otomobiller hızla git ti ti 
2azetemi elime alıp balkona çıkmıt· için mi oluyor zannediyorsun uz? 
tım. Tam o sırada hizmetçi karşı- Ne hata ... 
ma dikildi. Ben itiraz ettim: 

- Sizi bir bey görmek istiyor. - Ben otomobili yalnız kı rda 
- Nasıl bey? gezmek için kullnnacl\ğım ... Şebi 
- Tanımıyorum beyefendi ... Şiç-

rde 

ap 
gezmiyecetim ki ... 

man bir bey ••• Ucu hayata dokunur Sigorta simsan ona da cev 
mühim bir if hakkmda Beyfendi ile buldu: 
görütmek iııtiyorum diyor. 

- Fesüphanallab! 
Yazhğa gi tiğim zaman sabah

lan misafir kabul etmek çok zıddı
ma gider. Fakat ucu hayata doku-
nur bi" it için sabah karanlığı evi
nizn '.ıcoşan bir adamı nnınl geri çe
vir mıiniz? 

Çarnaçar: 
- Sn!ona al, şimdi geliyorum .. 
demeğe mecbur oldum. 
Biraz sonra salona girdiğim za· 

man çıplak ba lı. kırmızı ynnnldı, 
kır ackallı şişman bir adamin evrak 
çantası kolunun: altında melon şap
kası elinde, bana reveranslar yap-
tığını gördüm. 

Kim olduğunu ormağa v kit 
bırakmadan söze başladı: 

- Affedersiniz Beyefendi ••• Siıi 
sabah sabah rahatsız ettim. 

- EstağfurulJab... Buyurunuz ... 
- Sizi tebrike geldim ... 
- Affedersiniz. ama... Ne mü-

nasebetle? •. 
- Şey ..• Bendeniz de bu köyde 

-otururum... Komşu sayılını... Bir 
otomobil satın aldığınızı gördüm de 
onu tebrlke geldim ... 

Otomobil ile 11ucu hayata do-
kunur mesele., arasında bir müna
sebet ııöremediğimden biru ,aıa
Jadım. 

- Ha ... Evet ... Dedim. Bir oto
mobil almııhm ... 

- Hem de ne otomobili.. Al
lah bajıılaaın 1 Bendeniz otomobil
den pek iyi anlanm... Dnn akşam 
gördüm ... Tıpkı kut gibi uçuyordu •. 

- Ku,tan kuşa fark var, dedim. 
Meıela Brdek de kuş ... 

Muhatabım birden ciddileşen bir 
•eale: 

- Bir kayın, bir komşu ııfatı 

ile ııhhat ve ıelimetinble ıon de
rece alikadar olacağım tabiidir ••• 
Dedi. O itibarla size fU suali aor
maklıjıma mfisaade buyururaunu1 
zannederim. 

içimde mllphem bir endiıe hlaıl 
oldu. 

lıkemlemde doğrularak: 
- Buyurunuz ... Dedim. 
- Beyefendi, aıüteehhilsiniı ta· 

:ıii ••• 
- Evet ... Evliyim ... 
- Çocuklarınız? 

- liU tane... Bir ku bir oj'lan .. 
- Sizin munaıf bir zat olduğu-

nuza da hiç fÜphe yok... Onun 
için insafınıza müracaat ediyorum. 
Siz bittabi zevceniz.in istikbali ile 
aliikadar olursunuz. Bunun her 
erkek için kudsi bir vazife oldu-
ğunda tereddüt eder misiniy? Son
ra çocuklannız? ... 

Allah bağıılasın, nur topu gibi 
yavrular .. Onların alisini düşünmez 
misiniz? Elbette düşünürsünüz, de
til mi? Hangi vicdan bu hususta 
ihmal ve tekaül gösterir.. Bugün 
için •İze soruyorum Beyefendi, ha
yatınızı sigorta ettirdiniz mi? 

- Hayır .. 
- Gördünüz mü? Sonra da her 

g\in otomobile biniyorsunuz! 
Hiç dü,ünmiyor muı:unuz ki 

otomobile binmekle ha} abnızı teh
likeye atıyorsunuz • 

- Fakat daha otomobili alalı 
topu topu iki gün oldu ... 

- iyi ya... Zaten en mühim ka
zalar otomobilin alındığı ilk hafta 
zarfında vuku bulur... Bunu hiç 
düıünmedlniz mi ? Hiç gazete oku
muyor musunuz ? 

Herg{\n ı .. el :lere dolduran ka. a 
haberleri ıııin için mucibi intibah 
olmadı mı? Bir kaç otomobil parça
lanmadan ııün geçliği oluyor mu? 

-Ne yalan süyleye}'im: t >mob 1 
aldığım gündenberi kaza ihtimali 
bir kere bile hatırıından reçrne
mi,ti. Şimdi bu ihtimali halınma 
getirince arkamdan •oğuk birşeyin 
geçtiğini, tüylerimin arperdiğioi his
settim ... 

Üz.erimde yaptı~ tesirden aöıle
.ı parlıyan muhatıbuıı: 

- Haydi hayatının düşünı:niyor
sunuz ... Fedakar, sevgili refikanızı, 
masum yavrulannm da düşünıni
yor musunuz? 

- Faknt, dedim, ben otomobHl 
hı:z.lı aürmiyorum ki ... 

Sigorta simsarı olduğunu anla
dığım zair içime i~leyen acı bir 
gCililşle güldü. 

- Çok gafilsiniz, dedi, siz ne 
tnnnediyorG..ına:z.? Butıin bu Lc:za!~ 

nın - En feci otomooil kazaları 
kır yoll:mnda aukua geldiğini un u-
tıyormusunız? 

rek Muhatabım bu sözleri söyliye 
çantasını açıp içinden bir ma 
kağıt çıkardı.Kağldı önümdeki m 

tbu 
a-

sanın üzerine koydu. 
- Yapılacak muamele ba 

şu ha}at sigortuı senedine bir i 
sit: 
m-

za atmaktan ibaret .• 
Zihnim alt üst olmuştu. Sigo rta 

simsanna dedim ki: 
el-- Azizim fikrimi tamamile ç 

diniz .. Sözlerjnizde büyük bir ik 
kuvveti var. Esasen fikriniz de p 
doğru.. Şimdiye kadar hiç düşü 
mediğim cidden hayali bir nokt 

na 
ek 
n-
ayı 

aklıma getirdiniz. .. Binaenaleyh h e-
men kalemini çıkanp .. 

Sigorta dm an muzaffera 
bir tavurla sözünüikmal etti: 

ne 

- Senedim imza edeceksiniz ... 
- Hayır, d"dim. Bir hafta mü d-

det e berayı tecrübe aldığın\ otom 
hıJc derhal gelip almalara için ace 

o-
n-

teye mektup yazacağım! 

Fındık ticareti 
uz Hnmburg ticaret konsolosum 

Hamburg piy;ısasındaki fındık tic 
retimiz hakkında ticaret odaııi 

bi,. rapor göndermiştir. Bu rııpor 

a-
na 
da 

deniliyor ki: . 
"Borsayı en ziyade muz.tan 

eden fiatlan kuvvetli suretle yU 
selen Türk fındık içleridir. Tü 
ve aicilya fındık ve fındık içi ihr 
catçılarmın fiatlan yübelmete m 

p 
k-
rk 
a-

·-ak tuf olan gayretlerine f•panya iştir 
etmittir ve timdilik tereffü Httah 
hm tarassut)a iktifa eylemektedir 

a-
. 
ın Yakında ispanya fındıklann 

piyasada iÖrünütü haizi ehemın 1-
yet blr vak'a olacaktır. 

Şimdlkl halde 4ı1C tçt na 1 u.---
rk rının yükselmesi muhtelif Tü 

satıcılannın taahhüt!erini ifa e 
lemek istemedikleri ve bir ço 
Türk orijinal mukavelelerinin 3 
ve hatta bctinci ellere geçmit o 

y-
k 
,4 
1-

a-masından dolayı Hamburg bora 

sının müşkülata duçar olacağı bo 
sada iddia edilmekte olduğunda 

devam eylemektedir. Bankalar d 

r-
D 

a 
cereyanı hadisatla mefgul olmat a 
baıiamışlnrdır.,, 

Yaya geçen halk 
o-Kadık öyü ı;emtinde işliyen ot 

mobil ve otobüslerin intizamsızl 

ğından dolayı seyrü.aefer merke 
ı-

zi 

a buraya sabahtan gece vapurun 
kadar bir memur ikame etmişt ir. 

n Seyrüsefer merkezi bunu naza 
dikkate almış, boıuk otomobille 
ayırmak, intizamsızlığa kati ıuret 

ri 
te 

nihayet vermek Uz.ere evvelki iÜ 
5 memur tefrik ederek dıköyün 

n 
e 

baskın yapmıştır. 

e-Memurlara bir de mühendiA r 
fakat etmiş, bozuk fo;nli otom 
bitleri mua} ene etmıştir. 20 kad 

o-
ar 

otomobil ele geçirilmiş ve bunları 
sahipleri şiddetle cez;ılandmlmıfb 

n 
r. ,_ s~yrüscfer merkezi, bütün ne 

rjyda, temennilere rağmen şimdiy 
kadar muvaffak olunnmıyan mil 
him bir hoktayı daha temin etmi 
tir: Seyrüsefer işaret memurla 
yalnız otomobil ve arabalann 15 

ferlerilc alakadar oluyor, yaya g 
çen halk ile meşgul olmıyorlardı 

e 

-
Ş· 

n 
e-
e-
. 
.. , Bu suretle bilnhaasa akşnmln 

gnlnta, Galatasaray gibi kalııbal 
yerlerdeki geçit noktalarında ha 
uzun müddet beklemek mecburiy 
tinde knlıyorlnrdı. Yeni seyrüsef 
başmemuru Hayri B. bu intizam 
sız.lığın önüne geçme!: ez.ere memu 
lanna kal'i surette emir vermlşt 
Badema geçit yerlerinde halk faz 
beklettirilmiyecek ve ifarcl memu 
ları lüzumunda otomobil ve tı am 
vayları durdurup halkı aeçirecek 

ık 

lk 
e-
er 

-
r-, 
ır. 

la 
r· 

--
lerdir. 

Kanlı oyun 
n-Kasımpa~ada Bahriye caddeıi 

de Mustafanın kahvesinde iskamb 
oynıyan Trabzonlu Muııtaf aile Me 
met kavgaya tutuşmu4lar Mem 
ustura ile Mustafayı yüzünden y 
ralııınış, kaçm,ştır, Mecruh hastan 

il 
h-
et 
a-
e-

ye y:!tırılı::.ıı;tır. 
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~ümhuriyet layramı ilanoda 
nasıl tes'it edildi 

de 
Her sene ol<luğu gibi bu Pne 
konsolo luk hiiyük bayraın ~e

nu parlnk bir suvare verdi. re fi 

mı i 
2H Teşrinievvel Façist ha) ra· 
di 29 Te~riııie\·vel de cüuıhu
t bayramı. O gün henüz indi
ıiyen bayraklar saııki Türkün 
büyük bayramını selamlamak 
re çekilmişti. Şehrin en büyük 
leriad n biri olan Continental 
bir fe, kaladelik göze çarpıyor

rıye 

riln 
bu 
üze 
otel 
da 
du 
ğım 

ak~am, kapısında ~anlı sanca· 
ız hüıüu azaınetile nazlı mazlı 
alanıyor<lu. Memurini mahnl
nin son derecede hürmet 'e 
habbetini kazanan faal ve se

dalg 
liye 
mu 
\'ım li konsolosumuz her şe) i bü
yük bir vukuf ve intizam ile ha

tmı~tı. zırJı 

s aat ona doğru davetliler ~el
e ba~ladı, bunlar miyanıııdn 
·etin biitün yühek memuı la
ki ayan azası, Lir meb'us, ko
u kunnndanı, fırka, kumanda· 
cenera11er, façbt cenerali. ve 
a birçok yüks~k rütbeli zahit 
miihim ~ahsıyetler hazır buf u· 
ordu.Konsolosumuzun ve Türk 

mıy 

vilii) 

rı, l 

lord 
nı, 

dah 
ve 

nuy 
kol o nisinin hakiki ve .amimi do • 

lan valinin vürudu üzerine 
1 ve istiklal ve müteakiben 
st ve Sakarya marşları çalın· 
Alkış tufanile karşılandı. 

tu o 
kıra 

Façi 
dı. 

T akdim ve takaddüm merasi
mını müteakıp dans başladı. Dn

Ier evvela zengin bir büfede 
\'e ikram edildiler. Sırf bü
bayram için on kadar talebe

ogün l\lilano)a gelmi:.ti. Bir 
ü tesadüf olarek Miliinoda 
görmekte olan jandarma yüz· 

vetli 
ızaz 

yük 
de 
hiisn 
staj 
baş ıs ı Zeki bey de konsolosumu

tavsiyesi üzerine Türk ordu· 
n bü ·ük iinifor.ııuuana J~hic: 

nı yorJu . Konsolosumuzun 
ği gibi , o akşam göğsü· 

ti iftiharla kabartan ikişey var 

ZllD 

i~S--Y.nll 
bulu 
dedi 
müz· 
dı. B iri salona şan veren sancağı 

diğeri de muzaffer ordumu
uzun boylu, yakı~ıklı ve lisan 

mız~ 

zun 
aşina zabiti idi. 

K 
fi kal 
kadın 

zarR~ 

perv 

onsolosumuzun muhterem re
arı Nezihe hanım efendi Türk 
lığı için cidden baisi iftihar bir 
e ~e Irkımıza has bir misafir· 
erlik ile davetlileri agırlayordu. 

Snat birde gece yemeği verilmiş ve 
olosumuz çok güzel bir nutuk Kons 

irat e derek.biribirini bir gün arayla 
takip eden 28 B. teşrin Facist ve 

. teşrin Cümhuriyet bayram
ın ve iki kudretli reUn reh-

298 
]arın 

uerli ği altında bulunan iki kuvvetli 
etin dostluğunun ehemmiyetini Mili 

kayd erek kendisi ne ve Türk koloni
sine bü yük bir misafirperverlik 

rmekte olan valiye, kor kon· 
eve hazıruna te~ekkür ede
ıraJ, Gazi, Mus:ıolini ve Türk

göste 
süler 

rek k 
ltııly 
kaldı 

an dostluğu şerefin budağını 
rmış ve şiddetle alkışlanmış· 

fohterem vali -çerdiği esvapta 
i bayramın ve iki büyük mil· 

tır. :r-. 

bu ik 
le tin 
büyü 

reislerinin ve eserlerinin 
klüğünii tekrar ederek, hazı· 

Gazi, Kıral ve Mussolini ve rnnu 
doslu kları şerefine içmiye davet 

ş, ayni hararetle alkışlanmış· 

1üteakiLen Alman baş kon~o· 
da Kor kon ·üler namma du

et mi 
tır. 1\ 
losu 
ayen sıfatile genç ve kuvvetli 

cUmhuriyetini alkışlamıştır. 
aat üc;.e doğru konsolo umuz 
miyetl ıaklndığı kotiyonları 
rarak bir güzel sürpriz yapmış 
u baloya daha büyük bir hara· 
e neş'e verrni§tir. Hanım l!fen
e kırmızı beyaz kurdelelerle 
n11ş ve elktirik laınbah şemsi
er dağıtılmıştır. Salonun bil· 

Türk 

s 
ketu 
çıka 

ve b 
ret v 
diler 
yapıl 
si yel 

lambaları söndürülerek çift· yük 
milli renklerimizi taşıyan şem. 
eri aydınlığı altında dans 
şlerdir. Salon Türk İtalyan 
akları ve kırmızı beyaz çiı;ek· 

ler 
si yel 
et mi 
bayr 
lerle donr.tılmıştı. Erkeklt;r}e 29 

n. teşrin lUilli 1\lürk bayramı yazılı 
çok ~ık ruz~tJer verilmi:;-tir. 

Konsolosumuzun Muhterem re
fikaları lıanınıcfendi zarafeti ve 
misafirpeneli~ı ile cümlenin tak
dir ve hürmet nazarları karşısın
da ev Falubı vazifesini hiiyük bir 
incelikle ifa ediyordu. Gerek kon
solos, gerek refikası S) rı ayrı her 
nıawaya u~ra} arak ta} ibi hatıı da 
bulunuyordu. 

Saat beşhuçuğa kadar devam 
eden Laloya istiklal ve Sakarya 
marşlarilc nihayet verildi ve ikin

cisini bütün Türkler beraberce 
SÖ)ledik. 

Dünyalara bedeldir mahcemaJin 
Allahıma eınaten in Kemalim 

Son kadehlerimizi Türkün ulu 
Gazisi sıhhat ve :erefine içerek 
dağıldık. 

Kimya talebe i 
=:===~Ş:,::;n;:;hebettin urettin 

~c'ffya<dla D~(ğjaım 

"Bulgaristan niçin 
. ? para versın . ,, 

5 Te~riniu.ni 
·Zora• gnzetesioden: Yunan Başvekili 

M. \"eııizelos, Yunan bilıçesi bul gar but • 
çcainin dört misli olduğundan, Yuonnista· 
nın harp borçlan olmasındım, Yunıuıısta· 
nda muhacirler bull'nduğundan ve saire· 
den dolayı, Bulgaristanın tazminat verme
sini i ti} or. 

M. Venizelos, Bulgar tazminatından 
Yunanistanın hiuesi ne kadar az oluna 
olsun, tazminat verilmesini istiyor. 

·Zora• gazetesi bu lıusııı;ta diyor ki: 
• M. Venizelos, Bulgaristanın hiç bir 

ıanııın belini d<'ğrultamaması için , her 
halde tnuninat vermesini istiyor. 

Bulgaristandnn çok fıııla nilfusu olmı· 
yan \ unnni tanın dört defa daha Lilyük 
bütçesi olwa&mdan Bulgaristan mı ımçlu· 
dur? 

"'Tuuıuıt:nım lllO~u DU}'WC Qevletletle 
yarışa çıkıyorsa, Bulgari&tanın odeıne4i 

14ıım gelir mi? 
Yunan ordusu Yugoslavya ordusu ile 

rekabet ediyorsa • bundan Bulgarlar mı 
ınes·uldUr? 

Yunanistanın muntazam bütçesi olma· 
)ıp yüzde 12 lcrlt: idare olu) orsa bu \ u· 
nan kaygueuzluğunıın ağırlığım biz mi 
ıa .. ıyacağıı ? 

Yunaniatanda muhacir \'arsa , ibtiyıırt 
mli~dele pren ipini Bulgnri.•an icat et· 
nıedı. 

İhtiyari hicretin müteşebbisi Venize 
lostur. 

'hnanistandan çıkan bizim muhacir · 
!erimize gelince, M. Venizelos onların 
mallarını cebren aldıktan lısşkn bunun 
için bir §CY ödememek te isyor. 

Ynhnayak ve çıplıık olarak bize gbn· 
derilen talisiz Bulgnr muhacirlerine Yuna· 
ni tanın bir şey odememesi için Cenev • 

rede Cenıi.>eti Ak\am muvncehes.inde sı· 
vışmnk tecrübesi yaptığından sabık İngiliz 
nazın t;enıberla)Jll n kerıdi,ini doğru ol
mamakla iıtibamın<lıın ı;oııra da B)DI tarz· 
da hareket devanı etmekteıiir. 

.!\laçka trmavayı 
Maçka, yeni inşaat üıerine ıün

den güne şereflenen ve nüfusu o 
nisbette çoğalan lstanbulun en gü· 

zel bir semtidir. Maçka ile Bayazıt 
arasında İfliyen tramvay arabaları 
seferi hattın ilk lhdaaında ihtiyaca 
kifayet edecek derecede idi. 

Bu ıemtin günden güne kala: 
balıklaşmaaı üz.erine bugünkü tra
mvay ıeferleri ihtiyaca kifayet et
miyor. 

Şehremaneti şirketler komiseri 
Muzaffer bey, vaki olan müracaat
lar üzerine bunu nuarı diklmte al
mıf, seferlerin daha sık yapılması 
ve araba adedinin çoğaltılması için 
tramvay şirketi nezdinde teıebbüı
te bulunma. karar vermiılir. 

Bir evi dinamitle 
uçurdular 

Teşrinievvelin 23 Uncll çarşambal 
akşamı gece saat 21 de, Bartında 

dehtetli bir infilak sesi duyulmuştur. 

Gece yapılan tahkikattan bir 
netice hisıl olmamışıa da ertesi 
gün, infilakın Balamba köyilnde 
olduğu anlnşilarak derhal znbıta ve 
adliyece vak'a mahalline aidilmif 
ve knsabadon Külahlı oğlu Hüseyin 
Efeye ait evin dinamitle berlınva 
edildiği görülmü'itür. Ev boş oldu
~ndan nOfus :-.;}iatı yoktur. Tahki· 
knb devem olunuyor. 

• o 
,, 

• • i • • • 
Gösterilmekte olan 

• 
" ' • • , 

JORJ BANKROFT ve OLGA BAKLANOVA nm temsili ' ' Para. I< t...ırci t...ı filimidir 

Snema 

.,.. Asri - Drz taban. bastıbacak 
ALha111ra - Üç nikah 

se li filim 
"' MeleJ..- - Para kurdu 
*Şık - Seytani rakkase ... o .. pera - A,.k zambağı 

se~li filim 
* Etuval - Irz düşmanı 
* Allcazar - Aksayı şarkta rnh et 
* A1ajik - ina PetrO\ va 

(Rnriget Helm) 
ıı: Santral - Gece üvarileri- Ha-

fü•eler kıralı 
J 

* Liilısenburg - Kedi ve kanar· 
Yit • Ben l.ıaba· 
mı isterim. 

* Ekler - .Namus beliLı 
• Alemdar - Gelin duvağı 
* ;\filli -- Endülüs gülü 
* Ferah - Boğa;:ıçi esrarı 
*Hilal - YoJga mahkumları 

Tiya ro 

Bar- k nser- dans 
* Fransız tiyatrosu -Konser: şan

toz Madclen 
Grey tarafın· 
dan. Piyano 
Matmazel A
meng. 

• Baston - Tepebaşı . Klasik 
müzik · ınae tro Zeki 

Bey 
"' Garden bar - Variyete - Dan3 

kabare 
• Kohot - \ aryefe ve muzık 
* 11.irkuvaz - Çaylı dans 

Kenan Bey iyileşti 
lstanbul müddei umumisi Kenan 

bey bir haftaya yakin bir zaman-

beri dizıınteıiden yatmakta idi. mu
maileyh dün makamına gelmit ve 
vaıifeıino tekrar baı,lamıştır. 

Ankaranın teşciri 
Birkaç senedenberi devam et

mekte olan Ankarauuı tcşçir işle-

rine bu sene daha geniş ve kuvvet
li bir program ile devam olunacak
br. Bunun için İkbsat Vekilliği bu 
seneki yeni bütçesinde sırf bu husus 
için de yüz bin 1i ra tahsisat bıra

kmıştır. Bu tahsisat biltçe meya
nında knbul edildiği takdirde yeni 
bütçenin mevkii mcriyete gireceği 

tarihten itibaren Ankaranın önü
müzdeki seneye alt teşcir progra
mı da mevkii tatbika girecektir. 
Bunun için lktısat vekilliği şimdi-
den icap eden tertibatı almaktadır. 
Haber aldığımıza göre ilk teşcir 
Hhaaını Gazi çiftliğilc Ankara şeh-

ri teşkil etmektedir. Şimdiye kadar 

bu hususta yapılmış olan umumi 
ve husuıi teşcir tecrübelerinden 

azami derecede istifade edilecektir. 

Ticaret Muahedeleri 
Ankarada tetkikı mukavelat 

dairesi tarafından timdiye kadar 
hükumetimiz~n rıktetmi4 olduğu ti
caret mulcavelcleri hakkında bir 
liste tertip edilmiştir. Aldığımız ha
bere göre : bu listede hala mer'i 
olan ticaret muahedeleri ile mildde
ti bitmiş olup ta henüz mer'i bulu
aan muahedeler bulunmaktadır. 

Uıtede her muahedenin muh
telif eıyamıza tesbit edildiği mua
fiyet ve rüıum miktarı ~l~r~dilmi~
tlr. Bu huıuıta tacırlerıınızın nıa. 
l~mattar bulunmuı bilhaHa naüna. 
sebatı tüccariye ve ikbsadiye do
layısile ehemmiyetli olması fktısat 
Vekilliği bu li•teyi tacirlerimizin 
haberdar bulunmalan için ticııret 
odalorına tamim edecektir. Bu au
retle Avrupa ile münasebatta bulu
nan tacirlerimiz celbedecekleri ve 
ihraç edecekleri muhtelif efya hak
kında gümrük ı·esmi ve ıaire sribl 
hesııplara daha ııalim ohırak temin 
etm~ş olacak! r. 

1 DüıÜn şehir ehali!i~iu dilinde- d:ııao 
, olan filim bu lıefta 

ELHA~1RA '""'lNE.\IA 'L lN 
irae etmekte olduğu 

~ harikalann harikası 

~ _ _ filimidir 
l Bugunku Cuma günü matineler 1 

~ 
saat 12. 1-2 te başlar 

Hamiş : Bu sUperfıliın ) lnlz bir 
hafta gosterilecektir. 

Sözlü \·aryeteler : Giesdorf Girl 
'e RakeJ Meller. 

*Panorama - A_ri muzika 
* Pari::yanu - Alaturka saz ile 

* Dariilbeda) i 
konser 

'l'epebaşı fi • 
yatro unda bu 
akşam saat 

21,30 da Ay· 
n roz Kadısı 

comedi 6 tablo 
l.uma günleri matine saat 15, 

30 da her Cumartesi akşamları 
için fiatlnrdn tenzilat yapılmıştır. 
ııı Ftrah - Casus kadın ve Ota· 

dünyanın en heyecanlı 
variyete numaraları 

gobill 
• Pangaltı - Şevki bey Sarı efe 
* Eıuval - Voyvo! •. 
* Asrı - Çareviç! 
* Jlfillet - Tiyatrosu bu akşaın 

Naşit bey ve komik 
Fahri beyler birlikte 
tatlı rüya 

l'CUOl :iU1 "\:lııiUI '"X t'-0 ""' htıULV 

duetto variyete. 

Buğday diişüyor 

Amerikadn buğday fiatleri düş
meğe başlamıştır, Maamafih s9n 

zamanlarda hariçten memleketf mlıe 
buğday gelmediğine göre fifltlann 
duşmesi bbi pek o kadar alakadar 
etmemektedir. 

Şehrimizde de buğday fiarları 

dilfmektedir. Buna ıebep Anado• 

Iudan şehrimize fazla miktards 
bilğday gelmittir. Fiatler bir kaç 
gün içinde 16 kuruştan 14 kuru.
düşmüştür. 

Bukdny fiatleri rlüştüğü halde 
ekmek fiatlerinde bir fark yoktur. 

Ticaret borsasında alakadar :z:.evat 
ekmek fiatlerinin dü~memesine hay 
ret ediyorlar. 

Ticaret boraaıı reisi Murat B· 
diyor ki: 

Buğday fiatleri dGşOyor. Bu dDı· 
k\lnlüğiln ekmek fiatlerine nedeıı 

tesir etmediğini bilmiyorum. Bunun 

ıebebini emanet daha eyi bilir. BiS 
bu itl~rdeki fikrimizi bir kaç daf,i 
söyledik, Yeniden münakaşalara 
karışmanın bir faydası yoktur. 

Biiyük bendin tamirı 
Şehremaneti, bir müddetten beri 

bilyilk bendin tamirile meşguldO 

Bent senelerden beri tamir yiiıil 

görmediği için ıatinr.t duvarı çl>k

müt içine bir çok pislik dolmuf .. 
tu. Emanet çöken istinat duvarın• 
betondan inşa etmeğe karar ver• 

mittir. Bir aya kadar tamirat bite .. 
ccktir. 

Dün tehremini Muhiddin be; 
heyeti fenniye müdürü Ziya beti• 

birlikte bentlere gitmiştir. 

Y apabrı fiatla.rı 
Bir müddetten beri yapağı pi

yasasında buhran vardı. Sl·bebl 

dünya yapağı merkezlerinde fiall•

rin durpn olması idi. 
• ti' aret Avuıturalyada Sıdney c 

borsasından yapnğı fiatierinln yilk" 
sek olduğuna dair telgraflar ieİ" 
ditlnden bu şehrimiz piyaıasındl 
1) ı tesirler yapmıt fiatler yüksel 

mcğe başlamıtbr. 
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Bugün yapılacak lik maçların· 
dan dün bahsetmiştik. Bugünde, 

hemen bu akşam Franıız tiyatro. 
sunda icrası ınukarrer bok smüsa· 

hakaları hakkında karilerimize 
malumat vereceğiz. 

Tehlikeli ve zararla neticelen· 
mesi çok muhtemel teşebbüsata 
girişen bir grupun boksor getir· 

mek için mukaveleler yaptığını 
hildirmiıtik. Bu boksörler dünkü 
trenle şehrimiz~ gelmişler ve Em· 
peryal oteline inmişlerdir. 

Gelenler Frıınsız Franki,Bulgar 
Petrof ve Mihailoftur. Bunlardan 
Franki bu akşam Saranga ile 
karşılaşacak, Petrof ve Mihailof 

pazar gecesi Selami ve Sarnagrı 
ile maç yapacaklardır. 

Bu üç ecnebi boksör içinde biJ. 
hassa Franki calibi nazardır. Fra· 

nsa gibi boks itibarile çok ilerde 

bir memleketin içinde profesyo

nel geçinmek, geçinebilmek, her 
halde bir kıymet sahibi olmağa 
'llliltevakkıftır. 

Frankinin değeri, organizatör· 
!erin ağzından nakledilemez. Şüp· 
be yok ki o zaman mubalağalı bir 

görüş tarzını müdafaa etmiş ola. 
tağız. Her halde bu akşam, }(ran· 
sız boksörünün kıymeti anlaşıla· 

cak demektir. Alınacak neticenin 

mahiyeti hakkında şüpheye düşü
lemze. Çünkü Frımki bu maçı 
müteakıp memleketine dönecek

tir ve ikinci bir maç mevzu bahs 
olmadığı için "Şiken ihtimali de 
yoktur. 

Saranganın nasıl bir netice ala
cağı asla tahmin edilemez. Fran· 
kinin hakiki kıymeti meçhul oldu

ğu cihetle her hanği bir tahmin 

yanlış olabilir. Maamafih Saranga• 
nın iyi bir boksör olduğu, kolay bir 
mağliibiyete büyük bir şansızlık 
olmaksızın duçar edilemiyeceği 
söylenebilir. 

Varınki maçlar i\inde Sıtkı-Kadri 
maçı da ~ayanı dikkat bir numara 
teşkil ediyor. 

Pazar günü de Seliimi-Petrof, 

Lorenza· Mihailof karşılaşacaklar. 
dır. 

Bugünkü maçlar 
Bugün Taksim stadyumunda lik 

maçlarına başlanacak ve Beykoz
Galatasaray, Vefa Fenerbahçe ma. 
çları oynanacaktır. 

Ayni kulüplerin ikinci takım· 
!arı öğleden evvel karışılacaklardır. 

İkinci küme maçları Kadıkö
yünde Fenerbahçe Stadında ya
pılacaktır. 

Yeni refi kararları 
Ali karar heyeti riyasetinden: 
Damat Feridin istihsal etmiş ol· 

duğu fetvaları mensup olduğu alayın 
efrat ve zabitanı muvacehesinde biz· 
zat okuyarak harekatı milliyeyi te'· 
lin ve amali milliyeye bil'fiil muha· 
lefet eylemtsinden nigahban cemiye· 
tine mensup olmasından dolayı as· 
kert heyeti mahsusastnca niabeti as· 
keriyesinin kat'ına karar verilmiş 
olan sabık itfaiye alay kumandanı 
piyade kaymakamı Halim Pertev he· 
)"in alayda fetva okunduğu ve mu· 
nıaileyhin, fetvaların neşrinden üç 
ay sonra ve kuvayi inzibatiyenin lağ· 
vi esnasında wıezkur alaya intisap 
eylediği, nigiihban cemiyetine men· 
subiyeti ile Ferit varsnı tarafından 
alaya tayin edilm~ai keyfiyeti zan 
nıertehesinde kaldığı ve mumaileyh 
hakkında vaki olan ıhbarat ve fetva 
Okumak keyfiyeti aleyhtarları tara• 
•rından ligarezin ihdas edilmiş tezvi· 
tattan ibaret olduğu vtı lehinde eda· 
Yi şehapet edenlerin ifadelerine na· 
Zaran da !mali milliyeye taraftar 
bulunduğu hittahkik anlaşılmış ol
llıakla hakkındaki kararın refine 
llıütıefikan karar verilmiştir. 

~i karar beyeyi riyasetinden: 
Gedizin iıgalinden sonra Kadılık 

Vekaletine tayin edilerek beş altı ay 
kadar ifayi vazife ve milli kuvvetle
tiıı Gedizden ric'atiııde bunlara ait 
~ebairi yağma ve ilhak kararnamesi 
•Çin yapılan mitinge iştirakle dua 
eylemesinden dolayı heyeti mahsu
saca hidematı devlette ademi istibda· 
llıına karar verilmiş olan sabık Ge
dız muftisi Halil Kemal efendinin 

kudreti ilmiye ve fazileti sayesinde 
llıiiftiliğe geçtiği ve ışgalin ilk karı· 
tık günlerinde ahali tarafından kadı 
~.•lr.i.!etine ve mahkeme azalığına in· 
tihap edilip Yunanlıların ve onlar ta· 
kafıııdan ~.üntehap kayma~anıın ala· 
a \e tesın olmadığı re•mı ve gayri 

tesını tahkikat ile tehakkuk eylediği, 
2•hairin yağma edilmesi keyfiyetinde 
~llfti Kemal efendinin dahil olmayup 
•şkasımn te§vikile yağma edildiği 

~~ tııüfti efendinin hu yağmaya mi· 

1 .ı olarak bilahare gelen kuvayi mil· 
.'~eye kıt'atına verilmesina hizmet 
li~ •di~i sel&biyettar zevatın şehade· 
ltı e ~eeyyut eylediği, ilba karama· 
ı.~31 keyfiyetinde zorla miting mev· 
"llne k · il 1 lize . etır erek dua okutturu ması 
n, ~•ne kuvayi milliye lehice ve Yu· 
ıı,~·lar al_eyhine arapça ~ir dua oku
ti la c~ladet ı;ö,termesı ve muhta· 

Yet kara .. d "" . . rnamesını auı ım1a etme· 
1 
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na uğrayıp evveli Uşşaka ve bade· 
bu Atineye k~dar sUrüldugü ve ora• 
ua on ay kadar kaldığı ve mumai· 
leyh aleyhinde yazılan ve isnat olu· 
nan mevaddın musanna bir takım 
tezvirattan ibaret bulunduğu anlaşıl· 
mış ve kavli ve filli bidematina na· 
zaran mUfti Kemal efendinin tema· 
mile vatanperverane ve fedakarane 
hareket etmiş celadetli bir zatı muh· 
terem olduğu kanaati hasıl olmakla 
ll_akkıodaki kararın refine müttefi· 
kan karar verilmiştir· 

Ali karar heyeti riyasetinden: 
Kuvayi milliyeye iltihak eden 

ba_zı zevatın müfettiş raporu üzerine 
azı! ve tehdillerine karar vermek su· 
retile kuvayi milliye teşkilatının taa· 
zzuv ve tekessürUne mani ve kuvve• 
tinin tenkisine müçtemian sal olma· 
larından dolayı heyeti mabsusaca hi· 
dematı devlette ademi istihdamına 
karar verilmiş olan sabık mahkeme· 

. d ı 
temyız rüesasın an Muhnrem Muam· 
mer ve mülga muhtelit ve muvakkat 
encümeni adli reisi Arif ve mUteve

fn hafız Emin efendiler haklarında ya 
pılan tetkikat neticesinde mevkii 
memuriyetlerinden birer suretle te
haüt etmiş olan Hakimleri müstafi 
addederek mahkemelerin bakimsiz 
kalması tecviz edilememesinden naşi 
yerlerine başkalarının intihabına ka· 
rar vermiş oldukları görülmUş ve bu 
karardan kuvayi milliye tarafına geç· 
mi§ olanların mUtezarrır bir vaziyet· 
le kalmamıı olmalarına mebııi o he· 
yeti teşkil eden kimseler mUcerret 
bu sebepten dolayı kuvayi milliye 
aleyhtarı telakki edilememiştir. Maz· 
batai intihabiyelerde mUstaınel ·Ku· 
veyi l:lağiye• sözlerinin müfettişin 
verdiği rapora atfen ve hikaye tari· 

kile yazıldığı ve resen hu cümlenin 
istimal edilmediği anlaşılmış olup hu; 
dapta mes'uliyetin lıailine ve mazba· 
tayı yazun ve bilhassa o sur ti~ ma~· 
hata yazılmasını emreden amıre aıt 
olması icap edeceği teemmül edil· 

miştir. Ayrıca yapılan tetkikatta hu 
zevatın muzır teşkilata ve amalı mil· 
!iyeye muhalefetlerine dair bir kayt 
ve malumata da tesadüf olunmadığı 
icra kılınan tahkikatla tebeyyün et· 
mesine binaen haklarındaki karar· 
!arın ref'lerine mtittefikan karar ve· 
rilmiştir. 

Ali krar Heyeti riyasetinden: 
Amali nıHliyenin ateşin aleyhtarı 

bulunan eslu: merkez kumandanı 
•Emin•nin ır yetinde inzıbot ınbilli· 
"İ•ıİ ı 1 1 r1 ' ıı.i•H 1 rtı"'l" ncl·prj 

um:ı lJ. .. n A '\l. T ... ı•.-wı ı-ı. lG_. 
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Nukut Tahvilılt 

1 Ingiliz lirası 1028 5 1029 25 \:'ti l TorUp (A.B.S) 1 Amerflı;a dolar 
20 Yuuan. drabml 
1 Alm:aa rayh' mark 
l A 'l'Uıturya ili ol 
20 L t 

&..e)' Rumanya 
20 1-a Bul~ar 
1 Felemek Olorin 
20 Fran91.Z franlu 
20 lt.ıl;yau lireti 
2° Kurun Çek IılaHk 
l Çıru b etiı ıüYI. ye 
.l 7.Iott Lrhilıtan 
20 Dinar Yoguolavya 
211 Belçika frankı 
l Pe-.ta Iıpanya 

210 
54 75 
50 ,, 
28 75 
25 
30 2 
85 
ı66 

220 
124 

75 
5 
25 
75 

23 75 
74 25 

117 
30 

810 

25 

25 

210 
54 75 C cı.. 2 " (D.E) 
50 5 =2.. ıo ~ 3 " (F.J) 
28 75 • ~ 

25 tahte-lan D. Y. 
30 l•tanbu] tram~"AY ş, 
84 Riht Dok. Ant. 

166 5 Cıküdar K.adıkö:ı 'u 
220 25 htaıubul •nooim Su 
ı24 75 EretJJ Mad .. 

7 

23 7• H i1111e ıenedatı 
7• 25 o:I İt bankuı 

1171 2 11 Mülga Ulbar. Mili 
30 ~ Oımaulı Bk. 

796 - Milli İk Uoat Bk. .. .. 
1

20 lıviçre frankı 
ı &fecldfye 

Çek ı :< 
Londra 1 !sterlin 1030 5 1031 52 !=' 

j Nivyork l türk L Do 0,47 :!7,50 0,47 3150 

Ticaret ve aauayi 
Eonal' Bk. 
Şirketi Hayriye 

.. Tf'mettu 
Haliç vapurlur An 22 
An. D. Y. yolu 

72 22 

Paria " frank 12 02 ]2 Ol !'< 
., " " 100 
Mudanya · Buraa 
Samıuu SahU 
Tramvay 

Mflano ,. Ure 9
1
03,3 9 03 '12> 

ı Berlln " Mark 1 97,75 [ 
ı Sol1• " Lev• 65 12,S (; 

BrSJuel " Belg• 3 38 =:. 
Amıtirdam " Florin ı 17,25 ı 17 ~ 

, Cine.re ,. Fraıık : 4ı 2437. •• 

Türkiye •llll 
fuıbrt • 

Praa " Kurun 
Viyana ,, Şilin 

Madrit " P~zeta 
Va11uv• " Zcloı 
Atin• " Drahmi 

15 95 
3 36,25 
3 33,75 
417,2 

36 35 

!5Y25 S!! 
3 3 Cl3 
s 335 1 ~ 
4 ı9 ... 

İtimat • 
~ark ılgorta 

Bozkurt 
Anadolu A.. T. 1 

lıL Umum. 

. Büheıt !!O Le7 ICurut 
· Moıkova 1 Çronenı 

Bel&rat türk lira• Din. 

25 2:5 

1086 

s6 ""I · 
25 l ı o{l.l 

26 
1087 i:c 

70 266750~ t 
Balya ltaraaydm 
Aııtı..ç.ı--. 

Bakırköy • 
Türk kömilr lf. 
Mermer Tap Ş. 

BaY& ,.., alektrik 

31 40 u 

istik razılar 
istikrazı D. vadeli 97 97 25 ?l 

" n 
temettu 

Düyuna mu•ahbede 
ikramiyeli demir yolu 
1902 Gümrlikler 

216 .:ııs 
25 

Cıküdar• Kadıköy 
la.mır •etblla 

l 903 Sald.llllahl 

1 
ı905 Tec.hlull A•keriy 

~ ı ~~ Te~p 
'ti 2901 190$ 1 1908 Tertip 
,.. 1908 n 

1909 
1909 Şehrem ... ıı 
1139 .. 

heyeti mabsusaca nisbcti askeriyesi 
kat'~dilmiş olan mülga etfaiye alayı 
zabıtsnıodan mtiliiıim Mehmet Nuri 
efendinin inzibat zabitliğine kaydi 
Eminin veyahut taraftarlarının ilti· 
maaile olmayıp malıileyn meyanında 
esaretten Iatanbula gelerek lstan· 
hulda devam eden sefaletten kurtul• 
mak Uzre merkez kumandanlığına 
vaki müracaati üzerine bal ve sami
miyetinden müteessir olan merkez 
kumandan muavininin iltisamile in· 
zıbat zabitliğine tayin edildiği ve ku· 
vayi milliye aleyhine hareket etme· 
yip bilakis fırsat elverdikçe lehine 
çalıştığı ve Anadolu ordusuna iltihak 
edememesi de davet edilmemesinden 

ileri geldiği ve muzır teşkilat defter
lerinde ismi ve bir tarafa mensubi· 
yeti bulunmamasına nazaran amali 
milliye aleyhtarı olmadığı kanaati 
hasıl olmakla hakkındaki kararın 

refine mtitefikan karar verilmiştir. 

Ali karar Heyeti riyasetinden : 
İşgal zamanında Fransızlar tara· 

fından Tarsus belediye riyasetine ta· 
yin edilerek ifayi vazife eylemesin· 
den dolayı heyeti mahsusaca bide· 
matı devlette ademi istihdamına ka· 
rar verilmiş olan Tarsuslu Hacı ta· 
lip zade Apdullah Zeki efendi esele· 
finin istifası üzerine belediye azalı· 
ğındaki kıdemi ve ebliveti itibarile 
belediye azası tarafında~ tercihen ri· 
yesete tayin olunduğu ve hu husus· 
ta Fransızların emir ve tensibi olma· 
dıf:ı, belediye riyasetinde hulu d ğ .. dd n u u 
~u etçe amali milliye :dahilinde 
hıdematı meşkurede bulundu~ 
k 

.
1 

.,u ve 
uvayı mı !iyeye muhabere et k 

1 .. me , 
ına ıemo gondermek ve hayvan zebb 
etmek sureti le muavenette bulundu
~· _emlak ve emvalinin hidematı 
~ı~ıye uğrunda imha edildiği ve 
ıstırdadı müteakip balkın itimat n 
te~eccühu yüzünden tekrar belediye 
reıs ve azalığtnda mütemadiyen istib· 
dam kılındığı v~ 336 senesi hazira· 
moda kuvayi milliyeye iltihakla İs· 
tirdada kadar kalarak mücadelei mil· 

!iyeye de işlirak eylediği vesaiki mu· 
tebere ve resmi ve gayri resmi tah· 
k_ikatı amika ile tabai<kuk eylediği 
cıhetle hakkındaki kararın r r· 

.. f"k k e ıne 
mutte .' an arar verilmiştir . 

Alı. ~arar heyeti riyasetinden : 
İngılız muhipleıl cemiyetine da

hil almasından dolayı hidematı dev
lette ademi istihdamına karar veril· 
mİ§ olan mektebi mülkiye talebele
ıinden HUseyin HüsnU beyin İngiliz 
muhipleri cemiyetine dahil olması 
mez~llr cemiyetin maksadı leimaııe· 

. T!i 1· f'J' t-i 

J ıtanbul T. Ano. 
Rlhtlm dok. An. 
İttihat deifrmend 

~ ~ark merk eeaa 
I;' ltt. Kaoaplar. 
~ Reji (hali ta1f'iye.) 
::, Türk tüt. Aao. 

~ Dah .. Tüzk,, 
Şuk 4ejirm ea. 
MUli bir Metl'IL2 

u so ! 
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1 'Borsa.sı fiatlan 

- . z_ 
Aıeari Azami 

1 
___ c.;;-.;;in;;;;;;s;;.i __ 

1
!;.. !'· 

Bugda yüzde 
çavdarlı 

Yumatak 
Kuılea 
Siiatcr 
Sert 
Dönme 
Sert mahlut 
Bulı•rlataa 

1 
Eonebl 
ç .. c1ar 

'Arpa 
Muı.r 
Yulal' 

1; Mercimek 
Nabut 
Fa.ul:re 
Siııam 

· Kutyoml 

Un kilo 
1 
Ek.ıra Ekttra 
Ekttra 
Blrtncl yu.mutak 
'j" Sert 

1 

kinci 
Fındık kabukJu 

, J•'ıadık Jçi 
l ı Saod..k botaltıaa 

15 50 

ı6 
ıs 20 

13 
9 ıc 

10 

82 

22 

29 

K. p. 

16 30 

17 

13 5 
10 

1 

1 

34 30 
1 

1 

kaomı 
Cora 

AOyoo MaJatya ~, 
Yap~ 

. Alıyoa 3750 

..:To;l;;oftiöôk;,.. ____ .1..1.671..ı,.._21 ı67 2 
_oıau 

ve hilahire izharı nedamet edip 33 
senesinde lzmit vilAyetine gelerek hü· 
kumeti milliye dahilinde memuriyPt 

almak suretile mücadelei milliyeye iş· 
tirak eylediği resmi ve gayri resmi 
tahkikat ile tebeyyün eylemiş olmakla 

hakkındaki kararın ref'ine mUttefi· 
kan karar verilmiştir. 

Ali karar heyeti riyasetiaden : 

Amali yunaniye hizmet ve mub· 
tariyet merasiminde nutuk irat eyle· 

mesinden dolayı heyeti mabsusaca 
bidematı d~vlette ademi istihdamına 
karar verilmit olan Balya mahkemei 
şeriye haşkiitibı Ahmet Şükrü efen· 
dinin muhtariyet merasiminde nutuk 
okuması mukarrer kadının mahalli 
içtimaa gelmeıi Uzerine yunan mU· 
m essillnin ve kaymakamın verdiği 

emirle kadı tarafından yazılmış bir 
müsveddeyi okuması ihtiyari olmayıp 
tazyik ve mUe11ir bir emir neticesi 
olduğu ve ınumaileybide amali milli
yeye muhalif bir hareketi olmadıjtı 
ve aliikadarilimkin kuvayi milliye 
lehine hizmet ettiği resmi ve gayri 
resmi tahkikat ile anlaşılmasına bi· 
naen mumaileyh h•kkındaki kararın 
r i r n i 1' k "' ı r r ' ri1 t r 

lktısat komitesinin ortaya attığı bı 
fikir bir netice verecek mi? 

2 Teşrinisani 929 
Cinevre iktısat komitesi müza

keratı, ümit edildiğinden ziyade 
kıymetli kararlarla neticelendi. 

Bunların ba;lıcası gümrük tarife· 
leri hakkında olup, gümrük müca

delelerinin iki veyahut üç sene ka· 
dar durdurulmasına gayret etmek 

karandır. Bu fikir evvela iktısat 
komitesi tarafından,Cemiyetl akva· 
mm Eylı11 içtimaında mevzubahs· 

edilmiş, ve serbest ticarete mani 
olan şeylerin ortadan kaldırlması 
kolaylaştırıla bilmek için boyle bir 

1 gümrük mütarekesi yapılması lazım 
olduğu beyan edilmişti. Lakin dün· 
ya iktısat konferansında ve daha 
sair teşebbüşlerde hadisatın cere

yanı ve maruz kalınan müşkülat 

bu teşebbüsün muvaffakıyeti hak

kında her kesi bedbinliğe dü~ür
müştür. 

etmekten ba!ka bir şeye yaramıyı· 
caktır. 

.:\le~elenin bilhassa tatbikına 
do~ru gidildikçe nekadar karışık 
olduğu anlaşılıyor. Lakin böyle 
olmııi:la beraber, Cinevredeki mu
vaffakıyetli kararları, bilhassa 

Alman a·amın teşvik ve teşebbüs· 
]erine medyunuz. Ve yine üınit 
edebiliriz ki haki.ki gayeler pek 

yakında herkes tarafından anlaoı· 
larak takdir edilecek bir iktısadl 
muahede aktedilirken icap eden 

tehirler alınmıyarak bugünkü ser• 

best ticar l manialarının ve yük· 
sek gümrük tarifelerinin bakasını 
kar:;:ı gelinmediği takdirde husule 

geleceği muhakkak olan fenalıkla
rın önüne geçilebilecektir. 

Dzmftırde Bll<cdlam 

Mükemmel bir 
fırın yapılıyor 

Maamafih şimdi oldukça mühim 
bir netice elde edilmiş demek o· 

luyor. Çünkü konferans reisi Dr. 
Trendelenburg'un sözlerine gore 
iktısat komitesi azaları, gümrük 

mücadeliitında mütareke lüzumu 
fıkriııde müttthiı kalmışlardır. 

Bunun nasıl temin edilebileceği 
hakkındaki fikirler daha birinci 

içtimadaki tekliflerden de anlaşı· 
lıyor. Buna nazaran her şeyden 
evvel, badema gümrüklerin art· 
ması ve ticarette yeni maniler 
meydana çıkmtsına miini olacak 

tedbirler alınmalıdır, Bugün artık 

esas hakkında hiç bir fikir ihtilafı 

yoksa da, bu sahadaki kararların 
nasıl tatbik edileceği hakkında 

muhtelif düşünceler meydana çık
maktadır, Bilhassa umumi tııah· 

hütlere mukabil müstesna ahvalin 

nasıl tııyin edilebileceğide henüz a· 

çık birııurette anhışılanıaınıştır.Ayn'i 
zamanda umumi taablıütlere gire· 
cek 1 olmların, iktısadi bir fliiket 
veyahut bir devletle mevcut tica
ret muahedesinin hitama ermesi 
gibi ahvalde hareketlerinde ne

dereceye kadar serbeşt olabile· 
cekleri meselesi de henüz halle
dilmemiştir. Lakin nede olsa, bil· 

tün bunlar önümüzdeki sene ip
tidasında toplanması düşünülen 
siyasiler konferansında karar ve· 

rilecek şeyler olup şimdilik mem· 
nuniyete değer netice ve hakikat 
iktısat komitesinin gümrük reka· 
betlerinde bir nevi mütarekenin 
lüzumuna karar vermiş ve bunun 
nasıl müzakere edileceiii hakkında 
kararlar ve tavsiyeler hazırlamış 
olmasıdır. 

5 Tepialaul 
Belediye mak.ina miibeıadWitlı 

lzmirde İufaoı ütauvvur aari funııı 
hakkında, belediyeye mufaaoal H• 

oruau vermiştir. Makiııa müı.eocıtll 
Kamran Sirri bey ıon avrupa -
yahatinde, Pariı-Brük.el - Berli• Y9 

Viyanada dört büyük fıırııaıı tetkik 
etmiştir. 

Mumaileyhin verdiği .,.ıa-ta 
göre Belçikada Jö!i .. .,.t furııau 
pek az amele lmllaamak ..,tile 

yevmiye 62000 kilo ekmek çıkar 

maktadır, Bu furun şehrimizi• ih· 
tiyaç ve hesebina en muvahk pli• 
yormuş, lzmirin huıuıi feraltlae 
göre şehrimizde yevmi 50 bin kilo 
ekmek çıkarabilecek bir fıırıı• 

teıiıi lazımdır. Munakata ve ihale 

kanunu mucibiace bu furuna talip• 

!erden en müsait feraitl dermeya& 
edecek fabu veya prkete !MtMI 
icap etmekte iıe de furuaıın bele• 
diyece arzu edilen tekilde yapıla 
bilmesi için makiıaa aluamııaı• 

emaneten muhtelif fabrikalardaa 
tedariki dütünülmektedlr. Belediye 
azasından üç kişilik bir heyeti• 
avrupaya giderek makiaa aluamıa 
mubayaa etmesi mııhtemelcllr. 

Muallimlerin içtimaı Mektep baf 
muallimleri dlla ögleden ıonra mıı· 
alllmler birliğinde bir içtiıaa yapaıf
lar, ve mekteplerdeki fakir çocvk
lara birer sıcak yemek tealalııl 
gllrüşlerdir. lık tedriıat .,ııfettt. 
şl Aaım lamat bey geçen aeae Kıır
şıyakada zengin aileleriıı yardı11ııyle 
7 5 fakir çocuğa öğle yemeırl teda· 
rlk edildiğini, bu .ene bütGn ls.Jr 
mekteplerinde bu yardımııa tenılal 
çarelerinin düıünülmeıi içtimıua ı. .. 
defi olduğunu ıöylemittir. Mııalliıa 
beyler aöz alarak fikirlerini beyaa 
etmitlerdir. Yemejin evlarlıade ta• 

labeye yedirilmesi, mekteplere pa• 
der!laıHİ nya para taabhGdG ıııre-

tile lifeıaİn temini •eMle•I Jıararet• 
U ıaOzakerelerl mucip ol.mllfhıfi 

Neticede 14 lefrinlaaııl ele ter. 
rar toplaıaılmaaııaa ,,. 0 ır6De ka· 
ılar baımualllm beylerin ..... taka· 
(arı dahilinde, mektepli ~anıı 
nlilerile konuf&lak para ,..,. • .,.. 
mek verilmesi noktalarıadaıı hanıf• 

Bu kararlar bilhassa muhtelif 
devletler arasında düşünülmekte 
olan gümrüklerin azaltılması me· 
selesinin şimdi artık büsbütün 

başka bir noktai nazardan muha
keme edilmesini temin edecektir. 
Birçok standard e~yası üzerinde· 
ki gümrüklerin azaltılması fikri 
ile; umumi bir gümrük mücade· 
leleri mütarekesi temini meselesi 
artık birlikte balledilebilecktir . 
Çünkü gümrük tarifeleri mütare
kesinin gaye ide zaten serbest ti· 
carete mani olan şeylerin ortadan 
kaldırılması ve yüksek gümrük
lerin azaltılmasından başka bir 
şey değildir. Daha doğrusu bun. 
ların, sükunet ve emniyet içinde 

teminine bir vasıta teşkil etmek
tedir. 

.Çünki böyle olmadan gümrilk
lerın bu günkü vaziyette tesbit ve 
yalnız bunların artırılmasına miini 
olınağa çalışmakla iktifa etmek; 
bugünkü eerbest ticaret m!niala
rının ve gıimrük tnıfelerindeki 

" . t m•; t 1 'l.;o;.111 ~n:lr •1 it li7mPr 

alıain tercih edildiğini tetkik eı.e
lerlıae karar verllmlttir. Y emalder 
her sabah mektep badem.ı-ı tıınl• 
ftndan toplanarak mektepler• fl9" 
tirilecektir. 

Yapılaıa tahminler• göre İzmir 
mekteplerinde yardıma muh~ llıl 
binden faz.la çocuk vardır. Maktep.. 
il çocuklara yardım cemiyeti geçea 
Hne250çocuğu doyurmutbı.Bu HU 

bu miktarı• bet yüze lbliğına Ç&• 

lıtılacakbr. Bafmualliıa beyler IMı. 
glln ... t ıs ele ...Uiyet aalonuııııla 

toplaııarak &)'ili mu'eleyi tetkik 
-. ~ ........ "-1r,.riir . 
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Cava düğünlerinde 
neler yapa ıalar? 

Gelin güveyin ayağını yıkar ve bu su 
alınlara sürülür. 

A merika'lı bir lı:a<iın yazıyor: 
Tes11düf bizden altı küçül. Cava 

Pr~nsesinin izdivaç merasiminJe 
hıızır bulunmamız lutfunu deriğ 
etmediği ıçin çok bahtiya~. Bu 
ıltı klıçiık Preııses güneş Allahı· 
nın arfadından olan Ha~mdıı:P~p 

Su&uhunan'ın kızlarıdır. Gelinler 
izdivaç merasiminde görünınedıler. 
Holanda idaresinde bulunnıa 0ına 
rağmen muhafaza etmekte olılu~u 
ıın'nelere göre Cava'da ızdivaç 

ıuerasimiııde muhim rolü Güvey 
oynu, 

Srayın etimle kapısınd• Susu· 
hunan'ın askerleri hazırol vaz•ye
tinde bekliyorlardı. Askeri muzika· 
'lW terennümleri arasında avluya 
~elerek muhteşem bir kapınııı önü· 
ne nııl olduk. Su uhunan'ın bira· 
rlerleri bizi karşıladılar. Bunlar 
Hint ırkına mensu(.> esmer ve kar· 
tal yütlü adamlardı. Kadife gibi 
yumıak ve çok güzel basma etek· 
likler üzerine sırmalı askeri ceket· 
!er giymi=lerdi. Kulaklarında, par· 
malı.larında, ve hatlarında bulunan 
sarı fealerdeki elmaslar göz kama~· 
tırıyordu. 

Bizim grupu te~kil eılen kadın
lar bir tarafa Te erkekler diğer ta· 
raf.ı götürüldü. Biz de Cavalı ka· 
dınlar gibi merasimi hareın ı..a• 

feeleri arkasından seyretmek mec· 
burlyetınde idik. Ba~lıca zil ve 
dümbelekten müteşekkil Cava or· 
ile tırası terennüme başladı.lbtiyar 
fıir adam Hajmctmeap SuMuhuna· 
n'ın menakibini yüksek sesle ta· 
ganni ettikten eonra Susuhunan 
geldi ve tahtına oturdu. 

İçeri bir masa getirildi.Bir hoca 
gelerek manya oturdu, Güveyler
de oturdular. Bunlar bellerine ka• 
dar çıplak 't'C ınücevlıersiz idiler 
Bellerinde kıymetli basma fallar 
;arılı idi ve baılarında fes vardı. 
Hoca lllHAnın üzerinde duran bü
yük lıir kılaptan (Kuraı: olacak 
düAlat okudu. Okuma bitince Gil· 
veyler kalkarak Sultanın önüne 
aittiler ve •~ede ettiler, sonra diz 
" çöküp oturarak baş parmakları 
burunlarına yaklaşmak ıizre avç· 
!arını birleştirip Cava selamını 
vaptılar. Bundan ~onra damatlar 
Lirer bıter başlarını Susuhıınaııın 
ayağı üzerine iyerek ~ız.ını~ <le~
ti izdivacını istediklerını soyledı· 
J e kıra! ıı:ıu vafakatiııi bildi. er, v d 
rince geri gen yürüyerek .,ılon an 

çıktılar. 

1 
ya gelişte baLamın Amerikalı ol· 
masını temenni ederim" dedi. 

Saraydan çıktıktan sonra valiye 
arzı hürmet etmek üzere Fele· 
ınenk Hükiın.eti konağına gittik. 
Frlemcnk'li valiye Susuhunan ta
ralmı.lau Pedrr,, denilmektedir. .. 
c .. va'nın dünyanın en teferruatlı 
te~rifatını ihtiva eden saray adabı 
mucibince o ~ab~b evlenen Pren· 
sPslerin "Büyük perdeleri,, o akıam 
ziyaret etmeleri lazımdı. Biz Vali 
ile balkonda koııueurken birden 
bınlercc çıplak ayak tarafından 
çıkarılan muttarit ses kulağımıza 
geldi, a~a~ıya bak.tığımız zaman 
ilerde Cavalıların Gelin alayını ge· 
tirdiklerini gördük. Hemen vilayet 
konağının kapıları açıldı ve alay 
içeri girdi. Önde korkunç kıyafetli 
meşaleciler girdiler. Bunları bir
ôrnek garip Plbi~eler giyinmiş Ca
valılar takip etti, arkadan da yüz
lerce Ca va askeri geldi. Bunlardan 
sonra küçük Gelinin tahtıravaaı 
geldi. Bu gayet san'atkiiran eyapıl
mış küçük bir saray odası idi. Sır· 
malı elbiseli elli altmış kişi tara
fından ta5ınıyordu, 

Taht ıravan indirilerek ağıt per
deleri açıldı. Gelin minder üzerinde 
bağdaş kurmuş oturuyor, bir ma
betten getirilmekte olan bir put 
allahı andırıyordu. Yanında iki 
nedimesi ve iki de küçilk etek tu· 
tucu kız vardı. Küçük Prenses 
balkonun merdivenlerini çıkarak 
asil bir melıçuplukla Valiyi aelım• 
!adı. Vah onu yanına oturttu. 

Prenses "in tahtıravanını at üze: 
rinde Güvey ile pederi takip edi· 
yordu. Güvey §İmdi muhteıem bir 
taazda giyinmioti. Sıkı ceketi lri 
elmas düğmelerle iliklenmiıti. 

' Daha bir çok atlılar geldi ve 
bunları rliğer tahtırııvanlar takip 
etti. ihayet altı Prenses'de gel· 
mişti. Kırmızı aeffaf renkli bir ıer
b ·tle n<~fis çurekler ikram edildi. 
Sonrıı Celinler Valiye veda -ederek 
gittiler, Güveyler de bunları takip 
etti, lıüyük alay, me§alelerİD earar· 
lı ı:;ı ~ında muazzıun bir yılan gibi 
kıvrıla lı:.ıvrıla gidiyordu. 

İzdivaç mcrıısimi henüz bitmi9 
değildi. Alay büyük bir meydandı 
toplandı : Gelinler ve Güvevler 
in<liler. l'ab:ıkalar içinde üzerine 
k ın bir bez ôrtülmüş birer yu
mıırta ge rlrli. Güveyler ay akla· 
•ile ·sarak yumurtalıırı ezdiler. 
~ 

(_---= 
Bunlar naınl kardeş? 

Oolapderede Macar caddesinde 
•ran ııvacı Kirkor ile kardeşi 

ıeyyar postacı Artla araaında bir 
kavga çıknıı,tır. 

Ötedenberi ev ııııurafıaa iştirak 
meo'eleolnden kavga edea iki kar
d .. , d(ln aktaaı da lıu eakl ınil••· 
ıaa veılle.lnl tHelemitlerdir. 

Nihayet K:rkorua kaıı beynine 
aıçraıııış, tıraı uıturaaını kapbtı 
gibi kardetinln Qıtllne hilcum ıtmlt 
ve bo~azından keomlttlr. 

Klrkor yakalanmıı, Artin hail•· 
neye kaldırılmı9tır. 

Bir müsademe 
Evvelki ıüa ""at 12 poıtuını 

yapa• Haliç vapuru, Kuım pıt• 
açıklarında bir kayığa çarparak or
tasından ikiye bölmilt ve içindeki· 
!eri denize dökmüttilr. Çok tilkür 
ki bu hidlae bir facia ile neticelen• 
medan denlu dllklllenler yetlttın 
undallar tarafından kurtarılmıftır. 

Barda bir vak'a 
l'E" velkl geceÇarıukapuda Nermi• 
um.barda bir kavga olmuı va n•· 
ticede ıokakta iki kiti yaralanmııtır. 

Hidlae tudıır: 
Çeıaberlltaıta tawk pa&annda 

bir hanın milotecirl Nlzamettln ile 
Ferldiyeda kahnel Arap Sabri 
Barın ıahlbi Sadi beyle ka•ra 
etmifler ve berabarce ıokata çık· 
mıılardır. Kavga dııarıda bQyümllt 
bıçaklar, tabaııcalar çekilmit, ne· 
ticede Niıaıılettla ve Arap Sabri 
yaralanmıtlardır. 

Nizamettln Cerrahpaıa haatane• 
ılne, Sabri de Beyoflu baıtaneolne 
kaldırılaııthr. 

Y alovada bir hadise 
y aloı-adan yazılıyor:Geçen gece 

burada gaalaolardan birinde 
bir bldlae ol8'uftur. Vak'a ıudur: 

Belediye relıl Y akup efendlnia 
kayin biraderi Hikmet efendi, çal· 
gıcilara laa ba\oaaı çaldırmak iıte· 
mit, halk buna maal <ılunca it bil· 
yilmllı, belediye relıl Y akup efen· 
dide yaaına aldıjj1 oa, oabeı kiti 
ile ıabıta memurlarınıa vazifelerine 
mani olmak latemlttlr, Zabıta va
zifesini yapmlı Ye iti yahfhrmıfhr. 

Jandarma kıımaadaaı Memduh 
bay, bbiıealn milaebhlplerlıal ya
k alamıt ve haklarında tahkikat •T· 
rakı tanzim etmlttlr. 

Ölümle tehdit 
(B eylebeyiad• oturaıı maliye talı-

ıll ıııbeal memurlarındaıı Fa· 
rldun beyin önüae düıı geee mo· 
torcu Hakkı •mlnde birlıl, ~ıkmıı 
kendiılaln aleyhinde lif ıöyU,.11 
F erldua beyi ölilmle tehdit atmlı· 
tir. Hakkı yakalanmı9tır. 

Gelinler kocalarını yıkadılar, ve 
bir kadın hoca gelerek &)ak yıka· 
nail suya parmağını sokup ber çif· 
tin alınlarına eıırarlı birer iıaret 

çizdi. Bunun üzerine Gi1veyler 
gelinlerini kucaklarına alarak ka
ranlıklar içinde kayboldular. Az 
sonra onların sarayın barem dai· 
resine giden mermer merdi ven 

basamaklarında oturmakta olduk

ları111 &ördük. 

·-- _;u::: 

••••••••••••••••••••••••••••• ! 1 aylık abone i 
i 1 Lira i 
• • 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi : Şimdilik okuyuculara gaıe• : 

•
! t•mizi daha iyi dafıtabilmek : 

1 
• ve tlkiyetlerin önünü almak • 

•• iizre 1 aylık abone usulunll ib- •. G 1 
a atada KaraklSy hanı : du ediyoruz. Bu rilnden itiba- : 

: ren arzu edcn•er po•t~ ile vaya : dairei mahausa telefon Bey· 

Amsterdam 

: her banal vaııta ile idaremize : eğlu 3711-5 Merkez posta-
: 1 lira ııönderirlerae 1 ay miid- : nesi ittisalinde Allalemci han 
: detle gueteıuiz dotrudan dot· : telefon lstanbul 569 lıernevi 
: ruya adruleriııe rllnderilecektlr. : banka muamelatı ve emniyet 
: Okuyucularımıttn bu ıuretle abo- ı kaszları icerı 
: ne olmaları her nevi 9lkiyatle- : 

1 

: rine mini olabilecektir. : 
808e888888888eeeeeeoeeeeeeeee 88888888e9eeeeeee•e888888888 

~~-----~----ı ! Döyçe Oryant Bank ! 
İki tampon arasında : Tarihi te'sisi 1322 : 

• • H aydarpaşada feci bir timen- : Merkezi idare Berlin ı 
difer kazaaı olmuı, bir ame- • : 

le iki vagoaun tamponları arasında İ Telefon Beyoğlu 247 ,248-934, ı 
kalmıı, ezilmiı va ölmüttiir. ı 985 ve İotanbul 2842,2843 • 

Saat 22 de iıtuyonda bir ka- : Banka muamelatı : 
tarın mannrası esnasında kömiir ! ve kasalar ican ! 
ameleai çavuşlarından Şaban ••· • • 
gonlan biribirina raptediyordu. ••••••••••••"••••••••••••• •• 

Bu ıırada lokomotif ani n tld
detll bir ıurette vagonlara çarpmıı 
ve zavallı amale vagoalarıa aruın
daıa çıkauyerak ezilmittlr. 

Şabanın defnine rubıat veril
mittir. Kazaya ıebep olanlar bak. 
kında tahkikat yapılmaktadır. 

irtihal 
Sabık idarei mahıusa kaptan

larından Akaarayda Horhor ha
mamı sahibi Hacı lbrahim Mü
nip bey dünkü perşembe günü 
eceli mev'udile vefat etmiıtir. 
Cenazesi bugünkü cuma günü 
Saraçane başında Horhor cadde
sinde (158) numaralı hanesinden 
saat 11,5 de kaldırılarak cenaze 
na111a:ı:ı Fatih cami ıerifinde eda 

edilerek Merkezef•ndideki makberi 
mahıuıuna d•fnedilecektir. Mer 
huııı bir çok vataadaılarına hiz· 
met etmiı hayırperver bir zat idi. 

MeYla rahınet eylesin 

J ıl&ılbııl aelı:iziocl icra memurluğ undan 
Bir borcun -ini lıtifoı için mahcıu 

ve furuhlu mukarrer iki reia inek J ~11-929 
ıarllıine ıantı&dif Çar,amba gilaQ aaaı 

onda Fatihte At puaruıda oatılaca&> ilan 
ol1111ur. 

Zayi - Üsküdar Erkek liaeaioin 19IB 
ııunuıralı 16 Teırirıluni tarihli tasdik. 

nlıoem r.ayi oldo . Yenisini alacağımdan 
bilkmü yoktur . 

Üakdar Selman ağa maballe•inde 
146 Mwaffer 

Deniz hastanesi 
oı, tabıbı 

Bedri Hakki 
Kadıköy • Altıyolafzı 

~DiŞTABİBİ 

I."~~ 1L 1L YAS 
llatanbul Babıali Ali.kara caddıi 
- No. 6641m_ı_ıı1 

•• --..Doktor o 
Haseki kadınlar hastanesi 

Etibbaemdan 

HUSEYİN NAŞİT 
D ğ k d Uuıaı.ı..ı ... 

o um ve a ın Mü'8. .... 111 

... 

Türbe Eski Hüô.li Ahmer 
binası No.10 Tel.lstam: 2622 

• 
1 staabul yedinci icra mewurluguuUw.u : 

Müteveffiye 1\1.Gilllı• vere5"sinden ha.ı 
firarda oldulllatı anlatılan Karabet efen · 
dile Hayguhi hanım ve ıubur cdec k oair 
vereeceioe: M. Gülkız Haçaduryının Pan· 
galtında Ak.baba •ok.ağında 40 numaralı 
bir bap hane nıeıf hlesesinio filruhtlle 
otmını hoılaaı•dan müd.ltabih bin beş 
yüı liranın müıeve!fiyei mezbure Güllı.ızm 
terekesine izafeten vere!fnnden ma faiıi 
nizami ve yüıde iki ücreti vekllet ve üç 
biıı yedi yüz yetmit kü•ur kurut mesarifi 
muha.kemenin tahtili hükmünü mutaıam
mın l•taobul mahkemei A!liye beıtnci 

hukuk dair.,.iodeo oadir olan 20-11·928 
tarih ve 928-905 numaralı ilim leclüliofaı 
daireye tevdi ve birinci ihba.rname il6ııen 

teblij edilmiştir. İtbu deynin lemini ıım· 
nında tahtı hacıa alınan blllda adreı ~• 
numaraıı muharrer hane n111f hissesinin 
fiİruht edileceğin~ dair taraimııa ıehlil 
kı1ınao ikinci ihbarnameninde iliııeo teb
li~ takarrllr eylediğiodeo tarihi il!ndan 
nihayet Uç gün mrfıııdı 929 • 334 dosya 
numıuuile daireye müracaatla deyninizi 
tediye eımeaiz Ye ya beyi için diAer bir 
malınıı 'ar ile irae eyleme.niı ve ya kı · 
nuaen pyanı kabul bir itirazınız Tar ise 
dermeyan cımeniz lllzım gelir aksi takdi· 
rde meı.kfir ıayrı menkul nısıf hiıaeıinio 
füruhl edileceği malumunuz olmak ve 
ikinci ihbarname ıebli~i makamına kaim 
olmalı: o.re illa olunur. 

B eyo&lu Sulh lcra.ından : Bir deyin· 
deodolayı mahcuz ve funıbtu mu\.ar· 

rer altı adet ahçı karavıoaıı yedi adet 
... kapalı: bakır tencere oo bir edet 
mermer maea iki adet ayna ll ~ 929 

tarihine ınüudif 10 • 11 · !129 ji;üoil ta· 
at 14 de w.latad.a topçular cadde•lnda 
Ayanikola kiliaesi aokağıodı No. 5 kd· 
miircü dükkanında bil müzayede furuht 
edileoejl;indeo ıalip olaolano yevm ve 
oaaiı metkOrdı ıoahalH müzayedede M· 
zır bulundurıılacalı: memura müracaaltarı 

ilin olunur. 

Şehre~eti ilanlar 

unkapam ıda Hacı Halil ak 
tar mahalleıininKuruçeşm 

sokağında kain 31 eski 12-1 
yeni numaralı 3 katlı hane 
enkazının kapalı zarf usulıle 
Teşrin,aninin 30 uncu Cumar
tesi !lüniı saat 14 te satılmaaı 
mukar ~r bulunduğundan tali 
olanlz ın teklif mektuplarını 
hamilen yevmi meıkilrda dairei 
erıcllmene müracaat eylemele· 
ri ilan olunur. 

Şehremaneinden: Beylerbey
inde Abeullah ağa kırmızı 

çeşmelerinin tamiri pazarlıkla 
tamir ettirileceğinden talipler• 

in 13 T. sani 929 çarşamba 
günü saat 011 beşe kadar leva· 
zim müdürlüğüne gelmeleri. 
ye niköy dairei belediyesin· 

den: Haydar mollanın, ike. 
metk iı meçhfil vereıeaiııe ait 
Sarı yerde Sular caddeaindelı:i 
arsanın istikamet haritası muc· 
i hince ve ebniyc kan•nunun 
19 uncu maddıine tevfikaa 
hakkı taıarruflerı sakıt olan 
kısımda mevcudu harap ve 
gayrı kabili istimil su ha:ı:iaeai 
ankaımı 15 gün zarfında kald
ırmadıkları takdirde daiTece 
muktazayi kanunisi ifa olunaca• 
tı veresei ınumaileyhime tebli 
makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

Şehremanetinden: Seyrüıefer 
memurlarından H ü ı e yin 

Hüsnü efendinin mahkemealne 
dair Encümeni emanetçe ittih 
olunan kar arın mahalli ikameti 
meçhul bulunan müşteki şoför 
Fehamettin efendiye tebliği 
mümkün olmadığından bir 
sureti emanet divanhanesine 
talik edilmiştir. Bu bapta bir 
itirazı varsa ilan tarihinden 
itibaren bir ay zarfında istida 
ile müracaatı beyan olunur. 

Taksim Z. B. merkezince bir 
tazı bulunmuıtur. Sahibi bir 

hafta :ı:arfında müracaat etmez 
iae satılacaktır. 

Ş elıremaaetinden: Kadıköy 
şubei idariyesi sabık tahıil 

darlarından Hayrullah efendi 
hakkında encümeni emanetçe 

ittihaz kılınan lıizumu muhake
me kararının mahalli iuameti 
meçbul bulunan mumaileyhe 
tebliğ mümkün olmadığından 
bir sureti emanet divanhane· 
sine talik edilmiştir. Ba bapta 
bir itirazı varsa ilan tarihinde 
itibaren bir ay zarfında iatida 
ile makamı emanete müracaat 
etmesi beyan olunur. 
Şehremanetinden: Büyükada-

Merasim bittikten sonra, Cava 

kıra1içesi funa Ratu'nıın bizi .k•· 
bul edeceği~ söyledıler. Kıralıça· 
nin huzuruı.ıa girince göz kamaş· 
tıran bir §ar" ihti~amile kar~ılaı· 
tık. Odanın lıütün duvarları Cava 
efsanelerin: tasvir eden kıymetli 
ipekliler n halılarla kaplanmıştı. 
, · edimeleri :C!milen altın tellerle 
dokunmuı elbiseler giymişlerdi , 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 

da şubei idariyesı ıabık 
zabıtai belediye memurların· 
dan Sermet ef adinin lüzumu 
muh11kenıesine dair Encümeni 
f'manetçe ittihaz kılınan karan 
mahalli ikameti meçlıl'.il bulu
nan mumaileyh~ tebliği müm
kün olmadığından bir sureti 
Emaııat divanhaneıine' talik 
edilmiştir.bu bapta bit itirazı 
vana bir ay zarfında iıtidaile 
makamı Emanete müracaatı 
beyan olunur. 

Kulalderın·iHn uzun küpeler 
~ar -iyorılu. her kadının arkasın· 
da cenntt kuşu tüylerinden yapıl· 
mış ı~ıyük ycırazeler aallıyan ca· 

riyet r duruyordu. 
K)t<:1hç~ aytğa kalkarak bizi 

k l'!ıladı aıükeıı1nıel felenıenkç• 
, ~;u;uyutdu. Bu ufak tefelc, na
zık vf nahı kın.lu>e bir kel"C Ba· 
tavia'ya vaki olan ?esi mbir 2lya· 
retltn ınada lıütün Ömrünü kar· 
de~lerinın v,. koca~ının saraylsrının 
duvarları 1mı11nda geçirmiıtir • 
Bani lımırnın Holıında'yı. Hindis· 
darı'ı e Cin'i gr,mı\lş olup olma· 

d 1ırı -orrlıı. Fitlıakikıı, kızım bü· 
tü~ bu ınem.clt@tl.ırl görniüttür. 

'uııft R.ıtu u Jli , . .6ir dııtıa duny • • 

30 EyHQD 1929 v znvetn 
CCJVUNAT MATLUBAT ve MEVCUDAT 

Henüz talep edilmlytn • B • hissesi 
Derdesti tahsil " A • hiasesi 
Hissei iştirak mukabili i•.Yri ınenkuller 
Kaıa ve bankalar mevcudu 
Esham ve t&lıvilit ciiıdanı 
Gayri meakullerimiı 
Mobilye ve ilk teslı mestrafı 
ipotek mukabili matluba 
Senedat cüzdanı 
Muhtelif teminatlı avanılar 
Muhtelif borçlular 
Nazım hesaplar 

10,000,000 
3,758,254 64 
2,372,3S6 
1,475,072 59 

2,068 40 
134,395 07 
97,860 22 

8,630.401 30 
1,228,036 37 
1,181,931 .5l 

648,212 37 
13,829,054 08 

Sermaye 
ihtiyat akçeler 
Vadeli ve vadesiz mevduat 
Eytam hesabı carileri 
Harici muhabirler 
Mulatelif alacakWar 
Nazım hetaplar 

Emlik ve Eytam bankası 

20,000,000 
314,306, 22 

2,732,980, 
5,725,912, 26 

23,181, 75 
732,238, 25 

13,829,054 08 

4:i,357,672 56 

Umum ıUüdiit Umum muha~ebe nıildürü 
Hakkı Safvet Ziya Tah1'in 

Şehremanetinden : Zabıtai 
belediye memurlarından 

Fazlı efendinin ılen'i nıuhak· 
emesine dair Encümeni ema· 
netçe ittihaz olunan karann 
mahlllli ikameti meçhul bulu· 
nan mütteki hamurkir Araçlı 
Omer oflu Oımana teblıti 
mümkün olmadığından bir 
ıureti Emanet diva11han&1iae 
talik edilmiotir. Bu bapta bir 
itirazı varsa bir ay zarfıada 
iıtidasile maitaını Eınanete 

müracaatı beyan olunur. 

Şehremanetiııden: Yavaşçe• 
şahin mahalluinde Uzuıı 

çarşı caddeaiı cic 259· 168 
numraralı dükkan paıı!llrlılda 
·iraya verilecektir. Teliplerin 
13 T. sani • 929 Çarıamba 
günü saat 15 se kadar Levuı 

ı müdiirlüğüae gelmeleri. 

ı Z ayı - Eyip iptidai mektebinden al· 
dı~ım phadetnamemi .. yi •itim yui

ıiai alAcaAımaarı hültm.ü yoJıJıır 
;;.ı; • 



~ ... l ..... 

asan Kuvv 
~ 

Damar gevŞeklıigl, romatizma, sıraca ve kemik hastalık arına nafadir. 
şışes (60) büyük e (1.00) Kuruştur. 

Aslferi müna- ,.._ 
kasa il nları: 

~·········································~······ .......... 
: ~ Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma i 
i komisyonundan : j 
~~ ...................................................... . 
}~dırda buluns.n kıtaatın ilıti}acı olan yerli değirmen Un ayrı ayrı ilü şartname ile 

1/1Palı urfla münnkasıı)ıı ko.mıu~t•ır. ihalesi 1-l-ikinci Teorin 929 Peroenbe günü 
'ti saat 1.5 te ve ıliı;eri saat 16 dıı Sıırıkamı~ aakeri satın alma komisyonunda yapı· 

1-cııktır. Taliplerin Saı ıkanı ştn ki mezkur komısyona müracatları. 
}) arıca vtt Çuhahanedekı kıtaatııı ihtiyacı olan Kur~ ~t ~yn ~yrı şartnamel~rle .. "~ 

kapalı zarfla mUııakasa)a konmuştur. ihaleleri 11-ıkıncı teşrıu-929 paıartesı gunu 
~ 14 te İzmitte askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır . Taliplerin şartname 
,~etlerini k.omisyonunumla p'lrchilırler. Tekıifoanıelerioi vermek iete)enlerin teminat· 
~le İzmıttcki mezl•ür komıııyoııa müracaıııları. 
Q rdu ihti)acı için• 6j() takım kışlık elbise ve 600 adet kaput kapalı zarf uaulile 

tııünakasa;a ı,onmuştur. llıale_i 18 ·ikinci teşrin· 929 tarihine milMdif puartcsi 
Bllıııı aaat 14 te ı.ornisyonumuz münakasa salonunda }&pılacaktır. Taliplerin şartname 
•tıretini yirmi kuruş mukabilinde alınalıın §'lrtname}İ İzmirde mfi•tahkem me\ki 'e 
.\nıtarada merkez satın alma komı•yonundıı ~vrehilirler \'c teklifnaınelerini ~artname 
deki tarzda ihzar ile komis)On riyasetıne \'ermeleri. 

~ Jli bin metro peksimet torbalığın~ ?ıalnus b'7 kapalı!?.a.rf usulile miinakasa kon· 
ij· muğtur. İlıaleıi 1 ! · 11 • 929 tarıhıne milsadıf Pazartesı sıuıt t!t;rt buçvktur. Ta· 
Liflerin şartname ve nliınune ıni (!'Qrıuck llzrc her gün Aukarada me:kez satın alma 
"llttı.isyoı:ıına murocaııtları \e mfir.a!.a::ıaya iştirak erleceldcriıı o gun ~e saatından 
~el teklif ve teıninat nıCl>LUl!lıırınııı makbu" uı•ıiıi.ııbiliııJe ın~J;.ür kouııs_yoıı riyase
ıı.ıı tevdi eylemelctı. 
1( apıılı zarfla verilen tiatlvr pabalı görüldiiğüııı'len patarhkla a!ııımaelDa karı:r ve· 

rilen 350 tou lan mnrin J<t.mürünün lü • ikinci teşitı · 929 par.ar gt:nü saat 
•1,30 da balesi icra edileceğıuılen taliplerin şıırtnan\t.sini komi2yonumuzda görmeleri 
te lhalo gunilı.ıae temınnılarıle veraber koml:.}Onda h§.ır bu.urımaları. 
l 50 ton hafif hemin yeniden kapalı zarfla münnknsnya konmuştur. Mahe:lli teElim 
. ta.ttnamede muuanerdir, ihale günü 17·11·929 pu.ar a!lat 14 te taliplerin şartname· 
ili görmek ilzre her gün nıiınnka aya i~tirak edeceklerin de o gi.in ve saatten enci 

lc(lif mektup ve teminaılatını ınakbuı mukabılinde Ankara ı.,erkcz satın altna komi· 
'lonuna te,·di eylemeleri • 
{\ apalı ıarfla verilen fıııtlnr bahalı gorüldilğfinden pazarlıkla alınma~ınıı karar •e-

rilen 14,000 metro u t ı \e 10,000 metro telanın 1() • 11 • 929 pazar saat 
l~ te paıtır ıkla ihalesi u · c ğinden taliplerin §&rtııamc ve numunelerini komis· 
(Orıumuzda gurmclerı \ e llıcle glıuunde tenıinatlarıle beraber k.onıtS}oııda hazır hu· 
Utıınalan. 
Q in adet mahruti çadır mubayaası kapalı ıarflıı mnnakasnya konmu~tur . Jhale~i 1 

kanuııue,vel 929 tarihine müsadif pazar günü saat on dört buçuktur. Taliplerirı 

~
tnanıe \e numunesinin Gormell iızre her gün Aııkaradu merkez satın alma komis· 

lluna müracaatları ve münakasaya iştirak edeceklerin o gün ve saatinden evvel 
lllif ve teminat tııelı'.tuplarının ıiıAkbuz muıtcbilindo ınezkQr komiıyon riyasetine 
di eylemeleri. 

1\ı erkez ihtiyacı için 600.000 kilo Arpa kapalı ud euretlle münakasaya lconıılınut 
tur. İhalesi 28 • ıkinci teerin • 929 tarihine müeadlf perıembe günü eaat J5 tf' 

itli~ erin emioatlarile birlikte teklif mektuplarını yevm ve saetı ihaleden evvel makbuz 
~lıiabilindo Ant.arada willi müdntna merkc" aatın alma komi yunu ri)O.iletine tevdi 
'ileıneleri. 
): üz bin geyim beygir ve eccter nalı mubayaa!ı kapalı uırfla milnaka!aya konmu;
ll tur ihalesi 30 • ikinci te~rin • 929 tarlhine ffiU"!IUif cumartesi saat 14,30 dur. Tıı· 
Plcrin vartnamesini görme~ üzre her gün Istanhul ıııerkez satın alma Komisvonuna 

llıtı:acnatları ve mUna ,asaya i~tirnk edeceklerin o glln ve saatından evvel teklif \C 

~~inat mektuvlarının makbuı. mukabilinde Ankarada mezlı.ılr konıİB)On riyasetine tev· 

~- ;yJcmeleri. 

:~······················································ 
ı Üçü11cü kolordu satınaJma komisyonundan f 
~ ................................................................. ... 
l( ıtaat ihtiyacı için 41917 ıdlo ~llc~e. me;,e kbmUri.i 1234 kilo makine }ağı 179 
a. kilo ben:ıin 240 kiio ~uı ~5 lolo ıspırto 3600 k.ılo ealm~ tıra 2-400 nmparn tozu 

20() kilo conta pazarlık t.uretıh: nıuLA)llll edilccektır. ihale ı 9-11·929 Cumartesi saat 
IJıı dtırtte icra edilecektir. Tali1 !erin ~artnamcsini görmek ve İ§tira.k etmek üı.re Vtlkti 
llltıayyende konıisyo:ıumuı:da lıar:ır bulunmaları illin olunur . 

~ ıtaat ihtiyncı için 50000 kilo arra r azarlıkla ?1u~yııa edi~ecektir. ihalesi 12-11-929 
&alı günil Mat on be e icra edılecektır • Talıplerın laktı muayycndc lı.oauayonu· 

-.llıda hazır Lıuluıımniım il!n olunur. 
~ .bat ihtiyacı için 1068 çeki odun pazarlık!~ m~bayaa P.dilec~k.tir. Ihıılı-•i 12 ı Vl29 

Ealı gQnO sant on besto yapılacaktır. 'Islıplerın §artnamc~ını görmek ve işımJc 
tt~ fizre komiB)Onumuza gelmeleıl ilan olunur. 
(\ ıtaat ihtiyacı içiıı 69000 kilo kuru ot pnza~lıkla .muba~u e.diler.ektir. İhalesi 9-11 

·929 Cun attesi gi.mu saat on beşle icra edılecektır. Talıplerıa §arfııaıtıesıni komis
ll11nıll%da görmeleri ve şartııaııı<:dc >azılı olan §Ckildeki tewinatlarıyle komiı)ouu. 

llııqda hazır bulunmaları ıllin olunur. 

(\ ıtaat ilıti)acı için 40000 kilo pirinç pazarlıkla mub~yaa . edilecektir .. f~ıılesi . 9-ll 
·929 Cuı:ı)arlesi g4.ıil t onbeşe )UJlılacaktır. Talıplerın ~artııamcsmı kuansyo. 

~~llzda gJrrrdcri ve §Srt 1 nede yazılı olau §ekildeki teıninatlarlylc komis) onum uzda 
~r buluıınıaıarı ilin olum r. l' opbane ambarından !'ıu.ıanahmetteki kolordu ambarina qya na~I ettirilecektir . 

Nakle talip olaoların '} 11-~29 cumartesi günü saat oıı bejle komısyonnrııı.u:a gcl
llıe!eri ilin olunur. 

{( ıtaat ihtiyacı için 60000 kiıo kuru ot paırrlıkla mubayaa . ed~l~c~ktir: İhales~ 
9 • 11 • 929 Cunıarte ı günOasa:ıt on dortte ıcra edılecektır. lalıplerııı vaktı 

t!•Ytende !komisyonumuzda hazır lıulunm~ları ilan otudur. 
._\ tlaat ihtiyacı içın 1321 Çeki otlun pazarlıkla. mıı~ııyaa edilecek~ir. ihalesi 11·?2~ 
t •alı günü saat un Jortte icra edılecektır. Talıplerın faı'tnaınesını gormek. YC ı~tı· 
;:: etı:neir. Üzre ltoıoisyonumuzda hazır hu:unırıaları ilan olunur. 
~\ ıtaat ihtiyacı için 15000 kilo pirıııç pı zarlık s ıretlle mubayaa edilecektir. Ihale'i 
lo~·l2-ll.929 pazar günu a oıı b..:·le icra edilcccı,tır. Tıılıplcrın vakti mua}Yende 
1\ ıayonumuzda hazır b,ılunnıaları ıliiıı o.unur. 
\1 thaniye kı~IMıııd:ı.kı k hnc eşy~lar pnzarlıkla. eııtı.lıt~aktı~ pat.arlık 13 • 11 • 929 
' . Çar~"8mbıı giınü saat 011 teste icrıı edilecekdır. 1 alıplcrırt eartıııımesinl görmek 
tı~ 1 tira1', etmek üzre uıl.ı ~mı ;; ende konııs) oııumuzda lıazır bulunmaları ilfw 

llıı11r. l\. 1ta:ıt ihtiyacı için 300 çeki 0 ,tun pauıriıktıı mubayaa edilecekti.r. ihalesi 14-11-~9 
ton Per l!mlıe gıinU aat ou l;o ttc ıcrıı cdllecektır. 'lalıplerln nkh ıııuayyeflde k.olJllB. 
L tı.ıntııda hazır bulunma'an ı iin olunur. 
~ •ta.t ihtiyacı için 1000 çekı odun ııar::ırlıkla mubayaa edilecektir ihalesi 13·11-929 
}Otı, ~t~ınba gilnu Mat on be te icra • Jilecektir. 1 Aliplcrio vakti muayyeode komis-
~ 1.tttıııza gelmeleri iliin olıııt:ır. 
ı ~~ .......................................................... . 
t Bakır köynde barut fabrikalarında imalatı harbiye ı 
" -0- lsUnıbul tınalma komisyonundan + 
l~o ....................................................... . O ıııeıro mlk!llH kere te mubayaası kapalı zarfla nıUıınkasaya konulmuştur. lha· 
' !:lıin lcti 3 • 12 • 929 s:ılı gunü saat 13 de icra kılınacaktır. itaya talip olaolaruı 

Vdi ~lırını ha\1 tek'ifnamekrinı yevın mezkfirda ihale aaatındaıı evvel komicyona 
tacaa1ıaYteıne?erı ve şattıınnıcslnl, görmek. isteyenlerin her gün komisyonumuza mu· 
~ rı. 

:~ar 'e r.iynn ve far\ı fatı teahhüdfınO ifa etmiyen müteahhidi nam ve he«abına 
'clllı rnaU k ~z.re SOJ çeki oa ın pararlıkla mubayaa edilecektir. Itaya talip olı\nların 

•ili a 1 
lq~ rı e beraber ıhule ı-\unU ulan 16-11-929 cumartesi gu sRat 14 te 11omisy0Da 

~ .. ::ıtııırı 

~m+~~~;fffi-ff.:!fi~·-·:!l::u······.,············· .. ············· ... ·····~~········· M ....... k n . - o.ıılfıv:;o·•t''~1~ı.w-~: 1 armara Üssübahri uma-
:~:' Tayare piyangosu 1 ndaiığınndan: 
i~,· VEDiNCI TERTiP 

ili Cinsi Kilosu ıant 
:ı['1: 4 Ü :ıw,: ncü keşide 11 Teşrini san idedir. Şeker 7308 16. 11 • 929 cumrınesi 14tc aıen r 

'I.~~.= .. BOVCK iKRAMiVE: ~:;~~e ~~~g : : : ~~: : 
~ Cay 126 .. ,. ,. 17 • .. 

~:~I: 45 .. 000 LiRADIR Yaş sebze 20160 17 • Pazar 14 • .. 
'ffi 7 Zeytun yağı 1600 • ,. ,, 15 ,, ,. 

!tııi! Zeytun dane&i 2280 ,, ,. .. 16 .. .. 
~~I Ayrıca: Pirinç 7440 ,, 

11 
., 11 ,, ., 

.rır Sade y ğ 4284 18 • Pazartesi 14 ,, \Kap~ lı zarUe!) 
i,~i 20.000 Sabun 9120 ., " it 15 • .. 
mı Sıtır eti 15200 • • • 16 • 
f~j 1 S.000 Kuzu eti 6600 ,, ,, • 16 , 
:.ı~İ.. 1 2 • 000 ' Ekmek 120960 it • • 17 , ., 
.rm; 1 O.OOOiiralık ikramiyeler ve 1 - Cinsleri yukarıda yazılı mevadı iaşe yanlınncta gii..drrn.• 1 1 O.OOO liralık mükafat ~~iş~r~e saatlarda aleni ve kapalı zarfla mevkii münakasaya kon-

i b d d ' 3 900 11 - Talipler kumandanlık karargahında saba alma komo· l ==="'ı:ı! u keşı e e cem an " , ,, ·· ı b ıı ı 
: 111 - Münakasaya ittirak edecekler kanunu mahsusuna tev· 1 

zonuna muracaat a şartnamesini göre i r er. 

:1
1~' numara kazanacaktır. fika!l lazımgelen vesaik ile Kocaeli deftcrdarlıjma ya tırıl mı~ olan 
c temmatı muvakkate makbıızlarının mezkfir tarihlorda komısyona 
:f, teslim eylemeleri ilan olunur. 

ı:~~ ın 000 58960 

1 
~· av, füll isabet eden " " numaralı bilet lstanbul, Edirne 
.kı. Cebelibereket, Gebzede ublnuıbr. 

ı :ıR~ 20,000 hra ionbct eden "16597,, nt•ıne bilet Istanbul, Buruda 

~
t EL\lthnıtbr. • 

• : 15,000 lira iscbet eden "30494,, numaralı bilet lstanbul, Siaop 
;!~ İımlr, Bahkesir, Samsunda ısablmıştır. : j 

ı:ı' 12,000 lira is bet eden "19935,, nuınarah bilet Berıııma, htanbul, : 
İ~ Çıldır, K f da •ablmıttır. ! 

it J 10,000 lira icabet eden "4438,, numaralı bilet latanbul, Snmıuıı- ~. İ 
• ~ da &'1~ılrnı~tır.I il 
.~ i 

UJ::-f?JU~j,•?'••.~.f-;~ll!!~:t.~'{;''':~H:::V-P.P.~~~~·W.L!J._~!9;..?•JI:.••Ji.cl_G"•"••·~~y:~----· 
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.(APPEl 
Yazı nıakinesi 

lllmıan'Jlada muasırı 
ennln en son 

şah eseri 
Huııusile FUA~SIZ hükumetinin dahi tckdtr ve terclb elliği mn' 

1-Iafif, .l\1le-tlrı '7e Sagll:~ 
Her ciheti taahhut olunur d:hi 11~~~!~!~. 

Türkiye umum acente1i: 

Y. Ş•nnrl•yım: lsıerıhııl: Sadıkiye hnn 30-~~ Tel. Jet. No. 22515 
~ 

............ ~~······················-··~······~······-~····· f Mekatihi askeriye satınalma komisyonundanı f 
······~·············································· A ıksri ınekl:!kler için milnakılaası yapılan 75000 kilo sıra malı Kuru fasulyaya 

teııtil fintlu talibi r:uhur ettiğindıın Patarlığt 9 ·11 • 929 Cumartesi gilnü eaat 
14,30 da Harlıiye nıektebindek.i mahal.i malısusnndc. yapılacaktır. Talıplerin ~artname 
ve cumuııesi it n Komısyonıı mul'Qcaatları w· iştirak içiııdc evvelki fiat sahibile ten· 
:zili fiatla ıalip plaıııu pazarlık autında ıueı.knr walıalde ba2.1r bulunmaları iJD.n olunur. 

<• • •!• 
Cek: 
.2CO Eczacı mektebi için 
500 Ölçii "'1uı u için 

ıul\ardır mahallerile mıkılarl~n yazılı Otun yine İki ~arfnam de olarak Ye mil. 
nakıı~asında talihi zuhur eııncdij'iudeıı pazarlıkla satın nlıııaoaktu. Pamrlıkları 9-11·929 
cumarteaı günü iaaı 14 de Harbiye mektcbiudelı.i pazarlık. mahallinde icra kılınacak. 
1
1
•r. ,Taliplerin faJtnameleri için Komi yona aıuracaatları ,.e ittirak içinde pazarlık ma· 
ıtllındc haı.ır bulunulman ilin olunur. 

A aktr.i mel~tepler için münakata neticesi yapılan pv.arhkdaki fiattaa daha aşağı 
tcn71lit~n ıtaaınn diğer talibi zuhur eden 7500 kilo Ze)1in dane!inin tekrar pazar. 

lığı 11·11·929 pazartC!i gilnü uat 15 te Harbiye mektehintfelti mahıtlli mahsusunda 
yapıl.acaktır. Talibi evvele bu kerre tenzilat eahibi ve diğer talıplerıo hazır buluııma
ltırı ılAn olu:ıur. 

.................. . . ..... ...... ~ ................ ~ ................ ... 
L...3.:ı~-~~~~~=~!.~~-~~!1.~---1 

~5 ton benzin kapalı zarfJa ihalesi 9 te§riııisani cumartesi günü saat 14 te 
O • Gıı-:ı: • • ıs 

De , k ti . . t . • tc 
nız UV'\C trı 1 lh)'llCI l"ın kd l k d 

rf l.1 
. "' mı llr arı yu arı a yaıılı gaz ve benzin kapalı 

za uııu ı c milnakasııvıı konulmu•t • · ı d · . ed'I . • ,. ur ve rııza ~ın a gd11terılen gün ve saatta ihaleıi 
~r~d ı cc~ındcn ~rtnnmesini gormek i~tcyPıılerin her gün itasına talip ~olanların da 

a 1 A mu arrer gun ve saatta Kasını r a•ada deniz B.itın aloıa k.omiS)'oouııa müra 
raat arı . • 

lstanhul ithalat 
4 

gümrüğünden 
Kilo Gıran M k 

7 Paket 25 150 Ağaç ·saplı kıl furça ar a 
8 Sandık 757 D 

Adet lOS Kemir toka ve gem üzengi 
3 apalı kurşutı S C 
4 Furça 224 Margarin R C F 
1 200 Araşit - - -
2 225 Gıram Gayrı safasıtfinik - - -
1 Sandık 59 200 Yünlü ipekli mensucat H S 
2 ... 53 Ka~ıt oepeti T F F 
Balada mukarrer 6 kalem eşya 6 • 11 • 929 tarihinden itiaba-

Cumaya haşlıyacak olan maçları 
ve şilt fikstürlerini turnuvası 

görmek isterseniz 

Türk ~ nn altıacı 
4:J 110 r ay111nı 

r~ okuyunuz. 

Abidin Daver ve Ahmet Fitgeri beylerin ya· 
1 zıları, Kurtderelinin menkıbesi, Futbulda mn
vaffak olmanın sırrı, haftanın son maçları, hi· 
kaye, roman Lora La:elant Polo şam iyonu. 

2. K Q. satıanlma 
komisyonundan: 

r • 
' \ • 

Susığırlıktaki kıtat için 29554 kilo üç Yıldız 78 Randımanlı aa 
kftpalı zarf usuliyle: 

Balıkesir deki kıtat ihtiyacı için de 6000 kilo tuz ve 60;0(0 
Kilo Meşe kömürü aleni münakasaya Konulmuştur.Taliplerin temiııala 
muvakkateleri ile 16 · 11 • 929 cumarteıi gtınü saat ı.5 te Balı· 
kesir de askerı satın alma komisyonuna müracaatları. 

Ambar inşaatı: 
Tütün inhisar umum müdürlôğünden: 

Tütün inhisar idareıi Kuruçeşme yaprak tütün anbarı bahçe
sinde inşa edilecek anbar kapaiı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Meziir inşaata proje ve ıartname ve ıairesi 15 lira muka· 
bilinde verilecğinden taliplerin idareyi umumiye mimarı ,ubuine 

muracatla almaları ve 16 Kanuuuevvel 929 teririn de ıarflannı 
Galatada mubayaat komisyonun& tevdi etmeleri. 

ikramiyeli hanım 
terzihanesı 

Sultanhamamı, Mahmutpaşadan kumaş alanlara bir kolaylık olmak 
üzere Mükerrem ve Y aıar hanımlar tarafındaıa Sultanb••mıada 
hacı böcek camisi karşısında hauvzlu haD ittisalinde mağaza fevldn. 

de (22) No. mahalde açılan (Hanım) terzibaneıine üç kat elbin 
diktirenlere dördüncüsünden para alınma:r:. 

İstanbul vilayetinden: 
1927 mali senesi nihayetine kadar milli hükumet bütçelerine 

müteallik borçlar tesfiyeye tibi- olduğu ve alalacakhlann 19'° 
senesi Şubatı nihayetine kadar mahaIJinin enbüyük mal memvlanna 
müracaat eylemeıi 2-6-929 T. •• 1513 aumrolu kanun aWnu 
iktizasından bulunduğu cihetle aenei mezkur nihayetine kadar 
Dahiliye, Emniyet umumiye ve fıkiin kadrolarına müteallik bu 
borçların alacaklıları mağdur edilmemem üzer mahallin düyma 
befterin.e iıimlerii .yazılı bulunaniar ve atiyen alacaj'ı çıkanlar 
m~ddetı muayyen~sı zarfınd~ mahallin en büyüle mal memurun2 
muracaat derek muracaat veaıkaaı almaları illn ofunuu. 

Sinop vilayetinden: 
(150) K. W.6 marka, (50) K. W. S marka, (20) O. S. PJ. N .. R mar 

lca Rudsak pullukları 21-11-929 perşembe günü ihale edilmek üzre 
bir ay müddetle münakasaya konulmuştur. taliplerin ihale tarihin
den evet pey akçelerile beraber tekliflerini Sinkp vilayeti daim baren lstanbul ithala gümrüği.ı satış anbarmda bilmüznyedc satı

lacağı ilan oiunur· r encümen rıynsetm~ bildiribneıi illin olunur. 
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Norveçyanın 
baş mhsulü 

halis . morine balığı 
alemşumul marka HASA 

Gayet taze olarak gelmiştir. 100 kuru a kiloluk şişelerde Hasan Ecza deposu optancıl ra büyük tenzilat: ..-./ 

1, 296 Sahıf• 
30,000 J(elıme 

24 Tobl'! 

l 6 Harita · .. 

2 Renkli 
tabi() 

} Renkli. 

Tcırkiy• Cümhari~ 
yeti harİt'iin. 

• 
KANAAT KüTOPHANESI 

1930 _ l•tanbul 

• 

İbrahim Alacddin Beyin riyaseti altında ) üksek bir iliın heyetinin 
çalışıp vücude getirdiği yeni 

( l"lft 
J •• t ~- ' .. ft ., nin 

Birinci cüz'ü bu pazartesi günü çıkıyor. Bu bi
rinci cüz 72 sahifeden ve ayrıca renl(li mütead
dit tablolardan ibarettir. 
Beher ciiz'ün fiatı yalnız 25 kuruştur. 
Her hafta PAZARTESİ ve PERŞEMBE günleri çıkacak bu cüzleri 

muntazaman alınız. 17 cüzde hiıtün 1figat ikmal edilecek ve mükem
mel bir eser vücude gelecektir. 

Toptan ve perakende aabı yeri: 

Ankara caddesinde KA AAT kü
tüphanesiclir. 

KarHerimize şurada takdim ettiğimiz abone ko
ponuau kullanmalarını tavsiye ederiz. Bu tenzilat
la abone ter aiti ile hem cüzle.ri h~ftade iki defa 
almıf olacaklar, hem de escrın ıkmalinde ıureti 
hwsuılyede imal ettirdiğimiz cilde meccanen sahip 
olacaklardır. Kütüphanemiz talep üzerine meccanen 
nümuaelJk cüzler ve JcvhaJar takdim eder. 

lstanbulda Ankara caddeainde Kanaat kü-
tüphanesine: 

Yeci Türk hlgatının bütün cüzlerine abo
ne olmak üzere polta He namınıza 400 kurut 
gönderiyorum. 

Namıma derhal abone kaydile cüzleri mun
tazaman göndermeniz mercudur. 

İsim ve adres • . . . . . . . . . . 

Kartal Mal m ·· dürlügünde 
Kar iyesi Sokağı Cinsi Rakkamı Ziraı Kıymeti Kimden metruk olduğu 

ebvabı mu ham minesi. K. 

AlemdaA' Kariye Jı\rsa 71 400 4000 Agop oğlu Kirkor 
derunu 

• " tJ 41 225 2250 Kolyani binti Nazlumyan. 
it ,, n 66-67 900 9000 Ağavni Eskohi binti Nikoğos kerimeler 

• p ,, 58-1 160 6000 Kir kor kerimesi Şinorik Tonik Kirkor 
çorbacı kerimeleri 

,, it Harap kahve':ıane 87 000 4500 Ogida ve hissedarı .. 

n ,, Arsa 59-59-1 500 5000 Kirkor kerimeleri Şinorik ve Tonik .• 
B<.1st.r.ı.ncı Posta caddesi Arsa 29-9 160 13000 Bakkal Lazo ve hissedara .. 

Balada cins, mevkileri ve kıymetleri muharrer emvali metrukeye ait yedi parça emvali gnyri menku· 

lenin 26 Teşrinievvel 929 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mülkiyetleri ,nüzayedeye çıkarılmış •ıe 

\erilecek bedel haddi layık görüldüğü takdirde 16 Teşrinisani 929 tarihir.e müsadif Cumartesi günü 

s:ıat 13 ten 15 e kadar Kartal MalmüdürlUğünde rr.~liteşekkil satış komisyonunca ihalesi icra kılınacağın
ı :fln talip olanların yevmi mezkOrda kıymeti muhamminenin ~o 7,5 nisbetinde teminat makbuzlariyle 
1 :n 'syon:ı mü a,._ .üları ilan o!unur. 

IJsfambul Li.mrffı Sahi.l Sıhhi~e 
Merkezinden: 

. 

Doksan kalem evrakı matbua ve defterin tabı aleni mün~kasa suretile mevkii münakasaya vazedil· 
diğinden taliplerin şartnameyi almak ve nümuneleri görmek üzere her gün Galatada kara Mustafa paşa 
sokağında kain merkezimiz levazım şubesine ve münakasaya iştirak etmek ilzere de 24 Teşrinisani 929 
tarihine müsadif pazar günü saat 14 tc mezkur merkezde müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

,! _______ , 
Seyırnsefan n 

~tertcz Acentası; Galata Köprliba· 

tında Beyoğlu 2362 

Şube AcantBEı : :ı!ea'adet baoJ altındl' 
lstanbul 274(J 

Trbzon birinci postsı 
(Cümhuriyet) vapuru 12Teşrini 

sani Pazarte::.i 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu 
Samsan Gireson Tn.ıbzon Rize 
Hopaya gidecek ve döniişte 
Pazar iskelesile Rize Süemcne 
Trabzon Görele Gireson Or-
du Ünye Samsun luelıolu Zon 
rruldaö-a uiS'ra)·arak gelecektir e c c 

Hareket günii yük kabul 
olunmaz. 

~ 

Ayvalık sür at po5tası a 
(Mersin) vaupru 10 Teşrini 

sani pazar lOde Siı·keci rıhtı· 

mından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre
mit, Burhcıniye, Ayvalığa gide
cek ve döuüşte mezkur iskele-

~ lerlt: birlikte Altunoluğa uğra- ~ 
yacaktır. Gelibolu için yalnız ~ 

~ 

yolcu alınır, yük alınmaz. 

Bilumum muamelat mesarifatı 
ile VERESiYE deruhte olunur. 

İstanbul posta kutusu 731 

Satılık dükkan 
Hastalığıma binaen terki ti· 

caret edeceğimden müsteciri bu
lunduğum Tophanede Buğazke
sen. caddesinde 38 numarah dük
kanı derunundaki mal ile şekerci
liğe ait bilcümle alat ve edevat ve 
mostra camekanlar ve sair bild
mum müştemilatile satacağımı 

ilan ederim. 
Mezkur dükkanın müsteciri 

Hacı Osman 

İhtira ilanı 
"Halis demir istiblaline mah

sus usul" hakkında istihsal olunc.n 
22-4-929 tarih ve 759 numarala 
ihtira beratı bu defa mevkii file 
konmak üzere ahere devrüferağ 
yeya icar edileceğinden talip 
olanların Galatada Çinili Rıhtım 
hanında ikinci katta mukim Rober 
Ferriye müracaatları ilan olunur. 

Bahçe kapıda eczacı Hasan 

bey tarafından taklitçilik serlav

hası altında gazetelere verilen 
ilan sahibi Hasan bey tarafından 
tekzibi: 

Kolonya etiketlerimin Üskü
darda şekerci ve kolonyacı Ha-
san efendi tarafından taklit edil
diğini ilan etmiş isem de yapılan 
tahkikattan bunun doğru olma
dığı anlaşılarak bu yüzden ren
cide ettiğim Hasan efendinin 
kalbini, kendisine tarziye vermek 
ıuretile mesel~ye nihayet veri-
lerek muhakememizden sarfına
zar edildiği ilan olun\lr. 

LEVER BROTH ERi 
LiMiTED 

PORT SUNLıGHT 
iNGLANO 

• 

Vi~ 
Kolaylıkla temizlemeK için 

ı im ıslak bez üzerine biraz v1 l 
serpiniz ve nasıl temizleyip par• 
lattığını göreceksiniz. 

Beyaz kaplamalar, mermer ve her ne· 
vi hoyah ve çini eşya temizlemek içiıı 
kullanınız. Bakır ve pirinç qyanızı "VİM,, 
ile parlatınız. Cezve ve tencereler içiıı 
emsalsizdir. "Vİ~llt i kuru halinde kullaıı· 
mayım~. 

.Mahliilat ıı1ü.düı-iyetinden: 
Lira 
1000 

Lira 
900 

Beşikiaşta Cihc.nnüma mahallesinde hasırcı başı sokağında tak· 
riben bin üçyüz arşın arsa üzerinde harap Semahane on yedi hücre 
maa bahçe sabık Ebülhüda efendi tekkesine verilen 900 lira bedel 
haddi layıkında görülmediğinden bir hafta müddetle müzayedesi teın· 

dit edilmiştir. Fazlesile tolip olanl<>r kıymetin yüzde yedi buçuA1J 
nisbetinde pev akçesile beraber 13 - 11 - 929 tarihli çarşanba günil 
saat on dörde.kadar çenherli taşta lstanbul evkaf 

0

müdüriyeti binasın• 
da mahlii.Iat kalemine müracaatları. 

~iahl Alat ııüdiriyeti ıden: 
Kıymeti muhammenesi 

Lira 
4842 
4044 

Zıraı 

538 
451 

Harita numara 

14 
13 

Beyoğlunda Amerika ssfareti ve Kohot oteli arkasında mikdarı 
zıraları balada muharrer iki kıt'a arsanın icra kılman müzayidesindı 
talip zuhur etmediğinden pazarlık suretile satılmasına karar verilmişti 
Talip olmak isteyenler kıymeti mubammenesinin yüzde zedi buçuğO 
nisbetinde peJ akçelerile beraber 16-11-929 tarihli çarşauba günil 
saat on dörde kadar oÇemberll tsıta lstanbul Evkaf müdiririyetl 
binasında mahlulatı vakfiye müdiriyetine müracaatları. 

Evl<a u 
günden: 

m 

Dördüncü va~ıf 'banda Amerikan ekispires Bankasının iıgal ettıg• 
bodrum mahalline beton ve mozaik döşeme imali kapalı zarf usulile 
6 teşrinisani 929 tarihinden 30 teşrinisani 929 tarihine kadar mevkii 
münakasaya vazo}.- n~uştnr. 

Talip olıs11ları;ıı ı ·artnaıneyi almak üzere her gün öğleden sonr• 
Evkaf hey' eti fenniye müdür müavinliğine ve ihale gönü olan 30 teşri" 
nisanisani cumartesi günü ıaat onoeşten evvel Evkaf idare encüme
nine müracaatları. 

r ........... - ............. "iE;;~ii .. ;;~;fık; ... iiii~; ................................. J 

!. ............. .-.. - .......................................................................................... •" 

s~tılık matbaa ınal{inası: 
Avua~rk fabrikası mamulatından olup Galatada Şişhane cadde: 

si civarınOa Yanıkkapuda Soma hanında mevcut 5500 lira kıymeti 

Dr. Fahreddin Kerim 
muhammi eli matbaa makinasınm 26 - 11 - 29 tarihine müsadif Salı 
günü pazarhkla icrayi müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin ~ 7,S bC' 
':;abile 432 liralık teminat makbuzlarile yevm ve saatı mezkurda Etil' 
vali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. / 

Seyahatten avdetle hastala. i ı 

kabule başlamıştır. ~'3tanbul Aı.
l,ara ca-=l...:esi 7 t Tel. Is. 1933 

., .................................................................................................................. ,. 
f·/'C's'ul rnüd~r: E.!>at t\t1snın ıt 


