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l(Jıiy a, her gün biraz daha kuvvet- a 1 m a a r 
~·~:~~su~,nab~n:;:ia~:'~:b~i~im'aak •• 
dı.ı•t 1 d kalmıyorlar. Artık, hiç bir 
ltıine a •mı, dünya efkarı umumi
boıı,,d k~rşı harp politikasından 
dttıi ·~•yor. Mütecavizlerin, şid
de ıuJ;:' •tıka . taraftarlarının tezleri I 
ltııp«atopre~sıpleridir. Her halde 
~a bi r V ılhelmin, zaman zaman 
htJıy r mıllet namma bomba gibi 
d"1 ı:n nutukları, harbi tahrik e
loruı Y~natı devrinden uzak bulunu
ı.n b~ akat nazari eahada kazanı
tııı •ihiınes~fe neye yarar? Milletle
tay,ı,.;:;erınde, devlet adamlarının 
~•Iıııu de, devletlerin kahunlarında 
•k 'ııth el -~ünaaebetlerde fili ola
loıır;ı Perısı hakinı olmadıktan 
'-<a~ı •ulb edebiyatının ne faidesi o-

ı~Sunu ı 
~ na berabu bugüne kadara-
lliıı t;ı~fe küçük değildir. Gaye· 
lttaı çcı olarak iatihsali için de taraf 
~ >.tnı.;'·~ılı}'.or. İıte bu ayın altısın
lııııuıııı a ınıkat eden beynelmilel 
•eı bile 8ı:'lh kongresi, ta harpten e
ltk<iııdür u gaye için çalı9an bir te-

lııiu · 
~u~•r arasındaki ihtiliflan 
"" '•be e ."~&talar ile halletmek, hiç 
l!ıtJi; P ı~ın harbe meydan verme
~ >iya~•nı Türlriyenin politikasına 
'<denbe •. uyan bir idealdir. Sene
~•t, bu rıdtakip ettiğimiz hattı hare
tlııııuıu 1 

.. •ale. ne kadar bağlı oldu
~iU ı:osterıyor. Şimdiye kadar 
;:- bize vpe hharict bir çok meseleleri 
"'' ._ ~ alıya mal olmakla bera
)~· ınunb · 
ı.·•ı naın asıren sulh ve iti!Af ga-
11lıedik ın\ muslihane vesait ile hal
l<on ını. 

'°'d gre aı ., ular: asından blı çokları bana 
Iı. ._ T" " 
, ltııulcu::;kiyede sulh gayesinin ta-
t'~•Yanıar • efklrı umumiyeyi ıulh 
1 ı teşek~ Çevirmeğe çalışan ne 

d .\nlaşıl er var?,. 
,: •uUı ~~~r, ki, bazı memleketler
i Yanıar v ku~esinin aleyhinde ce
t':?' lehin:~ ki, bu gibi teşekküllere, 
~uy0, Propagandalara lüzwn 
ou . 

'llliıu ''"•ta anı liJı0 • teıviı, . ~ttım ki, Türkiyede 
l!ıiıı h~ç bir ıçın cemiyetler teşki
s.,;•tı had~•ruret hissetmedik. Türk 
har •ler_den, !<atında &ulhperverdir. 
nu ~~lind hatta asırlardanberi 
Onllıı ---...ı hn çektiği iztiraplar, o
tııeaj harp it •ulh atıla yapmıştır. 
oiıt, • daiına "•lltasına müracaat et
llug'ıtur· l'a~~u. mütiafaau için 
t"ııııı ltU hiikQ IJlıi_z ~eydanda~r. 
tııı . urıYet }{ ınetuı ıatlnat ettıği 
tiııa lıt, dog· alk Fırkasının progra
td· t tdi rudan doğruya sulhe ia
.. ~l'llıiy Yor. Politikası ıulh ile telif 
Ilı:%, .,:n bir fırka, memlekette en 

1Ydi ı •n cezri islahata girişebilir 
bıı >.tina k .. 
,,~unun ongresının ruznamesinde 

·•nd uınuıni . . 
dır. an Çok .. ••rasetı noktai na-

İ muhım meseleler var-

ı.,tg' l'aris · 
n% llıiııakı) ~·~kının (Briand-Kel
l;ı<llıt• ınu h Inillı ve beynelmilel ka-

a t ned:n e~elerde icap ettirdiği 
'• t' lliitij 'baret olmalıdır? 
~p~lıııen, ~~aaliyet ve teşebbüele
t~ııı •u~ur ed memleket araamda 
~ t '~ ıçin C erse, bunun önüne 

a 'Yit kuv eı_nıyeti Akvama nasıl 
\;ı'a' l.tiUe "1 etı verilmelidir? 
ı· """ t er a d ıt? "4ru nas rasın a federasyon 

~ '1 tahakkuk ettirilebl-
} ....., G" 
tvı •nü 

: ic bi't adamın rneseleleri .... 
' r •Uih arı arasında b' · · c t çq ı ırıncı dere-
ıJiri.oı.liük ed~ arak geçinen ve memle

t\.. lırı}'Ptr"cran r meselelerin bir çokları-
"ll!l<q a.':1· c,11 e ,Poli.tika&İyle hl:I1eden 
~ rl'Ic dc~~e de ıı-at ettiği son nu

f'ıo.. ıııl't'ı lllh İl~ ıştı; 
:ot~ bir aıı edild' B 
~. 1~41 ısey., F 1

· • • u çok iyi, c;ok 
r 1~flde ~dır. Liz 1~kat on~ organize e_t
i hutt rp ve k dır kı, meselclerın 
1hudur ~.~ı haı ,,k:;·et. gibi vasrtalar ye-

li ''' bt · lerı konsun. Yarının 
~ .. i '"•lrıı 1 l ·~ 1 'ttı 1:eseıeı~:i sulh kongresi, rü.zname
' illete ret Cttı. ortaya koymakla, Bri
lb.:...ıı,r b l'1oı açıy~ı Yarrn rneselelerini hal
~lı 1:1 ll'lağa r, hukuki ve ameli for
~;'t11 "rtıharbı k tahııyor. Filhakika PariJ 
~-..,,tt v Uda;fla. ı:uı: harict sayıyor, -
"-· lılia.ık a.aıta,51 rı 1 rbı rnUsteına olarak -•t: ~,a.rı•rıa tdıı"::ı<ı~küm ediyor. Fakat 
tı~t'~ta1tıı 1 lllış olrn e le ameli sahada bir 
~rtctlt_ da: ıcabın~Yor? Muhtelif dcvlt-t
)t .~r, İtt (rtıclhıyctt a her ıkı tarafı harbe 
ı:ı 1 1 t b 1 alt ve e olan mutckabil tea
!»ıa.~tp atlı Olrrııyrnuahcdcleri, hiç bir ka
~dcı!a.lah1ycu:r<ık -hukümetlerin ıll
~f: b ''•t ~rde Yaş rı alan kanunlarda ve 

C 1lt ha.o an Cc~Yor, Hatta bir sulh miı
'\tı),İ)e~bc cevaz Y:h f kvamın ıstatusbr.
'°iı~ ıo:llhu: AkvaD'l.1 crı ıyor~ 

• 

Kongrenin toplandığı meclisi meb'usan binası 
~-= 

Balkan ittihadı 
Atina sulh kongresinde gö 
rüşülen meseleler·nelerdir 
13a~ı11ttharririmiz dl.in Atinad~-n1 

tayyare ile avclet etti 
TÜRK . YUNAN MESELESi ETRAFINDA 

SltRT MEBUSU MAHMUT BEYİN HARİCiYE 
NAZIRI iLE TEMASLARI 

_ Ayın altısında Atinada toplanan umumi sulh kongresine Tür 
kıye namına murahhas olarak iştirak etmiş olan Siirt Mebusu 
ve gazetemiz baş muharriri Mahmut bey dün sabah 9 da Pireden 
tayyareye binerek öğleden sonra 1,30 da şehrimize gelmiştir. 

Kongrede mevzuu bahsolan mühim mesailden biri de Balkan 
devletleri arasında bir birlik teşkili olmuştur. 

Balhan ittihadı etrafında 
Mahmut beye Balkan ittihadı etrafında nasıl bir karar verildi

ğini sorduk; dedi ki: 
- Kongrenin programında Avrupa· ittihadı meselesinin tetki 

ki "e ne gibi esaslara istinat etmesi lazım geleceği hakkında bir 
madde vardı. Bu mesele görüşüldükten sonra bu büyük ittihada 
bir mukaddime ve örnek olmak üzre hemen şimdiden Balkan 
milletlerinin kendi aralarında bir konferans yaparak meseleyi 
tetkik etmeleri fikri ort:;ıya sürüldü. Bu teklif Türkiye de dahil 
olJugu halde Balkan m

0

emleketlerinin murahhaslan tarafından 
kabul edildi. 

Konferansın daveti için alakadar memleketlerin parlamanter 
te~kilatile, ve hatta hükumetlerile temas ederek böyle bir kon
ferans toplamak imkanının hazırlanması için kongrenin ·daimi 

bürosuna salahiyet verildi. 

Teşebbüs milspet netice verecek mi? 
Bu teşebbüsün müspet bir netice verip vermiyeceği hakkında 

şimdiden bir şey söylenemez. Her halde Balkan memleketlerinin 
kendilerine taalluk eden bir kaç meselede olsun uyuşması faide

den hali değildir. 
Balkan ittihadı veya mukareneti fikrinin talii ancak ilk konfe

rans toplandıktan ve birbirine zıt olan menfaatler çarpıştıktan 
sonra anlaşılabilecektir. 

Türkiye, Balkan komşularile aralarında esaslı bir ihtilaf olına 
<lığından kendisile en kolay anlaşılabilecek bir devlettir." 

Tilrk-Yunan mesaili ve temaslar 
Mahmut bey, Türk Yunan meselesi hakkındaki intibaları hak 

kında da dedi ki : 
- "İhtilafın esasları ve Türkiyenin bir itilafa varmak için bu 

meselede yaptığı fedakarlıklar mali\mdur. 
Yunanistanda bulunduğum müddetçe Ankarada azami bir hüs 

nü niyet gösterilmekte olduğunu hem hariciye nazırına hem de 
temas ettiğim diğer nazır ve ricale anlatmağa çalıştım. Hariciye 
na,,ınnın bana verdiği teminata göre ayni arzuyu Yunan hüku

meti de beslemektedir. 
Bir haftaya kadar Ankaraya gidecek olan yeni Yunan sefiri 

Mösyö Polikroniyadisin bu mesele etrafında Hariciye vekilimiz. 
le yeniden görüşmesi için talimat alacağı anlaşılıyor. Birbirini 
takip eden inkıta tecrübelerinden sonra artık daha ameli bir yol

dan gidileceği ümit edilebilir. 

Kabul edemiyeceğimiz teklif 
Ben her münasebetle alakadar Yunan ri_ı:aline ve hatta harici

ye nazırına anlattim ki, her ne mukabilinde olursa olsun, Türk
iye, elindeki mallardan bazılarını iade etmek esasına müstenit 

hiç bir teklifi kabul edemez." .;: ~ * 
M. MİHALAKOPl.JLOSLA MÜLAKAT 

VE Yl!~A. 'J Gı\ZETELERİ ~tj 1arııl'lc .'den bir t t~yıt kuvveti ver
ı,~t iıtı ııaıe etnı k rbı, ccnc bir harı> 
>. 'iıı Yen bir nı e de çok: esaıh tet~ 

lıt:t<ltbJ~ aynı fena eselcdir. Her hanci bir Yunan Hariciye nezaretinin nim-
~-1lleu anın faid vaııta.ıa.rla mani olma- resmi gazetesi olan Mesajer d' A-

har etmişlerdir." 

KONGRE AZASI ŞEHRiMi
ZE GELiYOR 

i. ·l)I, er fcd esı olur mu? 
'"'> b •lkı ı «asyonu f'k · tin'in bu mesele hakkında yazdığı bir 
«ı il t~ıc \ a.n•cak b. ı rı de, esas ıti- ki d' 
~1.~ı.ıııaı;'•n faideıe !r jeydir. Fakat on- fıkrayı aynen na e ıyoruz: 
t~ ''hıc ıçın şirnd rı a rp almiy<ıcalırr.ı- "Sulh kongresinde Türk murah
-.~ır. ıı~~ olacak •d•n federasyonun ls- hası olarak Atinada bulunan Siirt 
'~ı. "t da un rııuıeu n~ktaları bilmek Ji. meb'usu ve Milliyet baş muharriri 
:·~~., ar ır,.,nde b~rı ayni hukuk ve Mahmut Bey dün akşam hariciye ne
~ıı flt.tınasındaJri ki~r araya topliyan, 
it bi, 

1 
k ortadan ~nefret ve menfaat zaretinde M. Mihalakopulosu ziyaret 

'•o, °'haı~ hıe kırıı ka <!ıracak imkin ttı etmiştir. Mahmut Bey bu&iln 1stan-
L >/•in,; ;1'urkiy, ;~:ı,a.elebillrı .. ula avdet edeceğinden bu ziyaret 
""" t "c ctncnnı' un mutlalıı: zafe~ d k ıJ b. h. , ~•ııııı 0{•dakirı.{•t L_daıreslnde deıtil, sa ece neza eten yap mış ır ma ı-
~.:~ ı.00;;•k istor, sau•uında da faideli yettedir.Bununla beraber tabii olarak 
~ 

1 
'•ltirJc tde Tur1c.i d mükileme Türk - Yunan münasebatr-

1i g "'-ret rını dcğıJ Ye eki sulh Perver· na ve iki memleket arasında muallak
~•lh p eıtıtım aıb' T <ıinkıi l'Ukarıda ta kalan mesaile de intikal etmiştir. 
~,~1hu'r,:erdir ~ 

1

'but~klcrfn her fer. İhtilaflı mesailin halli hususunda her 
"h~ ı... flıca Ven bır tı.irlt . vatandaıları d ~,jorıa:r, ti eler hakkında sıfa.tıyle ruz na· iki tarafın a hüsnü niyet ve samimi 
" 1 ~' h.a1t-:' ilnlatmağa ç.al düşündilileri- bir arzu ile mütehassıs oldukları bu 
t>c 11. azız 1"dakı izahat ışa~fnn. Her mülikatta tezahür etmiştir. Mülakat-

lilıtı'll k.a.rılcr11ne unın hır hulisa- ta bulunan her iki zat da Yunanista-
var tnı? arzedecetimi ııa. 

Siirt Mcb'usu 
MAHMUT 

nın yeni sefiri M. Polihronyadis'in 
Ankaraya müvasaletiyle bu anlasma
nın kolaylaşmış olacağı kanaatin'; iz-

Diğer taraftan haber aldığımıza 
göre, Atinada toplanan beynelmilel 
sulh kongresinin heyeti idaresi ve 
kongre bürosunun erkanile bazı aza. 
sı refikalarile beraber yarm veya 
Pa_zar~esiye şehrimize geleceklerdir. 
M ısafırler otuz kişi kadar olacaklar 
ve Perşembeye kadar burada kala
caklardır. 

Gelenler arasında maruf simalar 
bulunmaktadır. 

Bu zevat Istanbulda bulundukla
rı müddet zarfında şehrimizdeki rica
li resmiye ve zevat ile temasa çalışa
caklardır. 

SON iÇTiMA 
ATİNA. 10 (A.A. - Sulh kongresi 

azası, "Delphes" e gitmişlerdir. O
rada son heyeti umumiye içtimaJarı
nı akdedeceklerdir. 

Diş t;ıbipleri ----
Dün hararetli bir 

içtin1a yaptılar 
--. .. -

Birçok aza heyecanlı 
sözler söylediler 

Diş tabipleri cemiyetı dün cemiye
tin Beyoğlundaki merkezinde umun1i 
içtimaını aktetti. Diş abipleri için 
çok ehemmiyetli meselelerin mevzu 
bahsolacağı bu içtimaa kalabalık bir 
ekseriyet iştirak etmekteydi. İçtimaa 
gelenler sayıldı ve tam seksen azanm 
rey hakkını iştimal et:n:rk üzre mev
cut bulunduğu anlaşıldı. 

Rüznamenin en mühim maddesi 
Sıhhiye vekili Relik beyin cemiyet 
riyasetindeki vaziyctint temas ediy
ordu. Bu madde içtimaa riyaset eden 
Kongre reisi Sabri bey tarafından 
müzakereye konulur konulmaz gürül 
tüler başladı ve bir çok aza söz ala
rak heyecanlı sözler sövl•diler. 

Bunların iddiasına göre dişçilerin 
kendi haklarına ait bazı talepleri ter
viç olunmamıştır. Bun<L ilaveten diş 
tabiplerinin doktor unvanını taşım· 
aktan menedilmeleri cemiyet azasını 
memnun etmemiştir. Refik beyin ge
çenlerde Anadola ajansı vasıtasiyla ce 
miyetle alakadar olmadrgını bildirme 
si üzerine Sıhhiye vekilinin cemiyet 
riyasetinden affına taa'Jük eden mad 
de, hararetli bir surette münakaşa e
dildi. Söz alanların hemen hepsi Re
fik beyin affı lehinde öz söylediler. 
Yalnız bir kaç aza bu ı<anaata işti
rak etmediler. 

Neticede Sıhhiye V kilinin riyaset 
ten affi meselesi reye konuldu ve ·t 
muhalife karşı bu tekljf kabul edildi. 
Sihhiye Vekili Refik B. in Anadolu 
ajansı vasıtasiyle neşrettiği beyanat
ta cevaben Relik beyin "azalığı maa 
!iftihar kabul ettiğine" dair zabıt def 
terindeki ka:ydi~ neşrine ve vaziyetin 
matbuat yasıtasılc tavz.ihine karar ve 
rildi. Gelecek devre idare heyeti in
tihabatı yapılarak: Muammer, Rifat. 

lçtimaa iştirak edenlerden 
Feyzullah, Hasan Hayri, Suat, Sarim 
Affan, Galip, Orhan beyler ekseriyet 
kazandılar. 

-~~--.... ~~~~ 

Etıbba odaları 
Merkez mıntakaları 
nerelerde açılacak 

ANKARA, 11 (Telefon) - Taba
bet ve §Uabatı san'at1ann tarzı icra
sına dair kanunun 14 üncü maddesi
ne tevfikan memleketimizde dokuz 
Etibba odası rruntaka merkezinin teş 
kili takarrür etmi§tir. Teşrinievelin 
18 inci günü bütün bu merkezlerde 
idare heyeti ve divanı haysiyet inti
habı yapılacaktır. 

Etibba odaları 9 mıntaka merkezi 
şöyle tanzim edilmi§tir: Ankara, İz
mır, Istanbul, Konya, Adana, Si
vas, Diyarbekir, Samsun ve Erzr
rum. 

Diğer viliiyetler bu mıntaka mer
kezleri arasında tevzi edilmiştir. 

Ankara merkezine merbut vilayet· 
ler Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Yoz 
gat, Kastamonu, Kayseri, Kütahya
dır. 

. Aydın, Balikesir, Çanakkale, Ma
nısa, Muğla, Denizli vilayetleri !ı
mire tabidir. 

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Ko
caeli B~rsa, Bilecik, Zonguldak ve 
Bolu Istanbul merkezine raptedilmit 
!erdir. 

Afyonkarahisar, Isparta, Antalya 
Aksaray, Niğde de Konya mıntalra
sma dahildirler. 
Ad~na mıntakasında: Mersin, İçel 

Cebelıbereket, Maraş ve Gazi antep 
vilayetleri vardır. 

Tokat, Amasya, Şebinkarahisar 
Malatya, Gümüşane, vilayetleri Si
vas odası dahiliindedir. 

Diyarbekir, Urfa, Mardin, Siirt 
Van, Hakari, El3ziz, Muş Diyarbek{r 
mıntakasındadırJar. 

Samsun odasına tabi olan Samsu
n, Sinop, Gireson, Ordu Trabzon 
Rize, Çorumdur. ' ' 

Erzırum mıntaka merkezi de Er
zincan, Kars, Beyazıt, ve Artivini 
ihtiva Ptmcktedir 

ikramiye Türk amazonları 
Dün büyük ikramiye. .. . -.------

çıknladı l)uıı ılk defa olarak lıaııınılarııııız 
... 

(20) Bin lira 16597 
numaraya isabet t>tti 
Tayyare piyankosu yedinci 

tertip üçüncü keşidesi dün Da
rülfünmı konferans salonunda 
mutat merasimle çekilmiştir. 

Dünkü keşidede en büyük ik
ramiye olan 40000 lira çıkma
mış bugüne kalmıştır. 

Dün büyük ikramiye kazanan 
numaralar ve kazandıkları ikra 
miyeler şunlardır: 

16597 numaraya: 20,000 lira 
30494 numaraya: 15,000 lira 
17235 numaraya: 12,000 lira 

4468 numaraya: 10,000 lira 
45073, 30193, 24911, 47247, 
5245 numaralara 4,000 er lira. 

18829, 31911, 32718, 17855, 
7346, 44456, 35749 numarala
ra: 2,500 er lira isabet etmitÜr, 

Sonu 35, 97, 94 olan numara-
lar da 30 ar lira amorti kazan
mıştır. 

Ke,ideye bugün saat 9 da de 
vam edilecektir. • 

[Diğer kaZ1na7 numaralar iç 
sal,ife,7,izdedir.] 

Avrupa ittihadı etrafında 

hin ic i 1 i k t(·zalıii ra t uıa İ.7tİra ket t il(•r 

Sipahi ocağının tertip ettiği manialı 
müsabakalar parlak olmuştur -------

Ata binmenin biitün knvaidine vakı-P 
hanımlarımız dün binlerce segircİ 

tarafından alkışlandılar 

BERLİN, 1 ı. A. A. - Avrupa DUnkO ttzahurata İflirak eden hanımlarımız 
ittihadı birliğinin daveti üzerine M. 
Herriot, Avrupanın tensiki hakkında ilkbaharda, Şipahi Ocağının zabit toplayan çok temiz kiyafetli Türk ,.. 
bir konferans vermiştir. Konferansta ve sivil azasına mahsus oJmalr üzre, mazonları, dün Türkün her sahadaki 
nazırlar, diplomatlar ve büyük bir Ocağın Harbiyedeki manej saha11n· fitri kabiliyet ve meziyetlerinden b;. 
kalabalık hazır bulunmuştur. da, düz ve manialı müıabakalar, ma- rini daha ortaya atmıt oldular. 

M. Herriot vermi' olduğu konfe- nej ~~zahuratı tertip. edilmi9ti. • Dünkü müsabiklar meyanında Mı-
ransta Avrupa ittihadr ve gümrük Dun de geno ay'll' ıah::da aynı te- that B. isminde on -dört ya9ında bır 
manialarının kaldrrılması lehinde be- zahurata ıahit o1c?.>k. l)c !8":.la iri bu genç te haklı alkıılar topladı. 
yanatta bulunmuştur ıeferki binicilil< tO<afthuı-ctına Ocağın Yapılan tezaburat ilkbahar müsabıo. 

TAMIRA T BANKASI zabit ve ıivil azasnu:.,. :ıoıaada bir ta- kalarmda oldulu ıibi düz ve maniali 
BADEN BADEN ıo. A. A. _ lmn kadın aza da iıtirak etti. mÜJ&bakalarla manej barekatmdan ;. 

Beynelmilel bankan;n teşkiline me- ~bar ~e . nezih bir iki bini müte- baretti. 
mur komite banbnın dahili nizam- cavız ıeyırcı huzurunda yapılan bu Çok müımer bir ıekilde çalı~a ... 
namesını ta~zim ve tesvide memur binicilik harekatına, ata binmenin bil- Sipahi Ocağını tebrik ederken bu şe
hir komite ihdasın" karar vermiştir. tün kavaidine bihakkın vakıf hanım- kildeki harekatı uk sık yapacak olur-

ALMANY A • LEHiSTAN lanmızın iıtiraki, ilk defa vukua ıe- ıa binicilik yolunda çok faal ve va.i 
BERLİN 10. A. A. - Reisicüm- len bir hadise olmak itibarile ne ka- bir muhitin meydana geleceğine şü

hur, Lehist~nla iktisadi müzakera- dar mühimse; Cümhuriyet idaremi- phe etmediğimizi de kaydetmekten 
ta memur Alman heyetinin reisi sabık zin ata ve. bi~ciliğe gösterdiği aJika men'i nefeı edemiyoruz. 
nazırlardan M. Herms in istifasını ve ehemıruyetı hanımlarımızın olma•ı Türk Cümhuriyetinin atçılık " 
kabul etmi~tir. Var§ovadaki Alman iftihaı;imizi ~ihay~tsi:a bir ıekle 0-0ka- binicilik proğramına büyük bir mu
sefiri bu müzakerata devam edecek- cak bır keyfıyettır. vaffakiyetle iıtirak eden hanımları-
tir. ' Binlerce kitinin ı~ddetli alkıtlarını ırUzı samimiyetle tebrik ederiz. 

-~~~ı~•._.l•UMl~•+--~-

AFG A Nl)~\ 
Kabilde vaziyet -

Habibullahın asker
leri teslim oldular 
Londradan gelen haberlere göre 

Nadir Hanın askerleri evelki gün öğ
le vakti Kllbile girdiği Kalkütadan 
bildirilmektedir. Asker şehirde mu
kavemete tesadüf etmemiştir. Habi
bullahın aakerinin büyük bir kısmı 
teslim olmuştur. 

Kabilde büyilk bir sefalet hüküm 
sürüyor. Halkın yansı açtır. Habi
bullah son günler zarfında halkı son 
derece tazyik, askerleri de her tara
fı yağma etmiştir. Halk Nadir Ha
nın askerlerini büyük bir meseretla 
karşılamıştır. 

• Habi~ullah;~ Şimal tarafına kaçtı
gı tahmın edılıyor. Yeniden bir kuv
vet teşkil etmesine pek ihtimal veril
miyor. ---------
Kazım Paşa Hz. 

r.:eclis ~eisi Kazım Pş. Hz. dün 
Bogazda hır tenezzüh icra etmiştir. 

Nafia ye kili 
Nafia vekili Recep B. bugün Yalo 

vaya gidecektir. ---ABİDİN BEYİN VAZİFESİ 
ANKARA, 11 (Telefonla) -

Almanyada vekalet hesabına tetki
kat yapan İzmir ziraat mektebi mü
dürü Abidin B. İktısat vekaleti Al
man mütehassıslarının reisi M. Cld
c~berg'in muavinJiline tayin edilmiş 
tır. 

GALATASARAY ATLETLERİ 
ANKARA, 11 (Telefonla) -

Galatasaray atletleri buraya muva
salat ettiler. Merasimle karşılandr
Jar. Pazar günü şehrimizde bir ıpor 
tezahürü yapılacaktır. --· 

"ÇAPKIN KIZ" FiLMi 
ANKARA, 11 (Telefonla) 

Aka Gündüz B. in Çapkın kız roma
nı yakında Muhiddin, Mazhar Kafa
dar beylerle bir Alman gurubu tara
fından filme çekilecektir. 
Rejisörlüğü Celal Esat B. yapa

caktır. 

Muvaffakiyet hasıl olursa (Dik
men Yıldızı) da çevrilecektir. 

•••••••• 
lngiliz filosu bu 
sabah limanı
mıza geliyor 

--·--
İngiltere Akdeniz donanması A

miralı (Fredrick Field) in kumanda· 
smdaki filo bu sabah saat doku•da 

PAHALILJK 
Büyükharpten sonra 
Pahalılık yüzde 1412 

artmıştır 

limanımıza gelecektir. Ticaret odasının son yaptığı hayat 
Filo "Queen Elizabeth" amiral ge- pahalılığı istatistiğine göre Istanbııl

misi ve amiralın Bryony namındaki da hayat geçen haziran ayından beri 
yatile 36 tayyareyi taşıyan "Caura- tedricen ucuı:lamaktadır. 1914 sene 
geaus" tayyare gemisi Veteran, sinden yani umumi harbin başlangı
Wandercr, Wild Svvan torpido muhl tından itibaren bu sene haziranına 
ripl<rinden mürekkeptir. kadar hayatın mütemadiyen pahalı-

İngili• donanmasını Türk fi!obu taştığı halde ağustostanberi ucuzla-
namına Hamidiye 'c.ruvazörü DoJma maktadır. 
bahçe önünde karşılıyacaktır. Ucuzluk en ziyade gıda maddeten 

Filo Boğazın methaline gelince üzerinde görülmektedir. Giyecek eş 
merasim atışı yapılacaktır. Bu atı- ya ve ev kiraları eski vaziyetlerinı 
şa Seliıniyedeki topçu bataryası ve hemen hemen muhafaza etmektedir. 
Hamidiyeden mukabele edilecektir. Yalnız krş yaklaşması münasebetile 

lnıııliz filos11 Dolmabahçe önünde mahrukat fiatlerinde biraz tereffü 
durunca Hamidiye kruvazöründen vardır. 
selam için bir bahriye zabitile Ami- İstatistiğe nazaran 1914 senesi tem 
ral (Field) in mihmandarlığına tayin muzunda gıda ihtiyaçlarını 100 ku
cdilen Miralay Yusuf Ziya bey İngi- ru,ıa temin edebilecek bir aile 1921 
liz filosuna gidecektir. seneai eylülUnde 1379 kuruşla temın 

RESMi ZIY ARETLER edebilmektedir. 
Bundan sonra Amiral Field Dol- Ayni aile mahrukat ihtiyacını yu-

mabahçe rıhtımına çıkarak aaat 11 de u n~zaran 1282, giyeceğini 1372 ve 
Vali Vekili Muhiddin beyi ve 11,30 ev kirasını 1666 kuruşla temin ede
da Kolordu kumandanı namına Ferit bilmektedir. 
J'.ertev Paşayı ziyaret edecektir. Bu Bu i~tati~tik bize şu neticeyi vtr
zıyaretlere saat 15 te mukabele edi- mektedır ki hayat Harbi umuminın 
lecektir . bidayetine nazaran yüzde 14 ı 2 paha 

Amiral Dolmabahçede bir tabur lılaşmıştır. 
deniz ve kara efradı tarafından se- ----~----
lamlanacaktır. İngiliz Amiralı saat CENUP KUTBUNA GiDEREK 
16,30 da gemide gazetecileri kabule- LONDRA. ıl'. A. A. - Vilkins, 
decektir. Deception Harbur dan geçen sene 

Yarın sabah amiral Field maiyetilc Cenup buzlu okyanosunda keşfetmıt 
beraber Taksimde Cumhuriyet ahi- olduğu Hearstland e gitmek yakında 
desini ziyaret ederek çelenk koyacak Cenul,' ~'.'tbu!"da yapılacak keşif se 
tır. O gün İngiliz sefiri Sir George ferlerı ıçın bır hareket üssü tesis et• 
Klarck ta dahil olduğu halde Anka- mek tasavvurundadır. 
raya hareket edilecektir. 

İngiliz amiralı gerek Haydarpaşa 
ve gerek Ankara istasyonlarında mü· 
rettep birer tabur tarafından sel3m
lanacaktır. 

Gazi Hazretleri amira1ı Pazartesi 
günü kabul edeceklerdir. 

ÇİN - RUS İHT1LAFt 
. B~~LIN, 10. A. A. - Çin - Rus 

nızaının devamı müddetince Çindeki 
Sovyet ve Rusyadaki Çin tebaasının 
menafiini himaye eden Alman hüku
meti, eşhasa karşı zecri ve şiddetli 
tedbirler ittihazından insaniyet namı· 
na vaz geçmelerini her iki tarafa te
klif etmiştir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 

1- Mahalle ırılarınrJı 

2- Son haberler 

3 Uncıı aalılfeml:ıde: 
ı- Memleketimizde Pirinç mc.o;clesi 
2- J t.anhul cun1a gur:ıleri nasıl e~lenıynı 
J :oipor. Atletizm 

4 ııocü sahllemf:ı;de: 

ı- Ha\a raporu 

2 Felek: Haftanın vazı~ı 
J · l likB\·t 

4 Roman: Aşk ~dneşl 



•&•••&••··························· : Mahalle aralarında... ı 
~•&••••am•m&•••••••••••••••••••••••••••• 

Çarşamba pazarı civarı 

Her mahallede susuzluk 
dertlerin başında geliyor 

MiLLiYET CUl\L\RT~:SI 1929 

'1:.r=-=-=-=-=-=======-=-~·===-==;:::=.,, ~ı -~on Habe,.ıer J 1 L-H_A_R_t_ç_T_E_N_A_L_..D1_1G_ı_Mm:ıI_Z-3H_A_B_E_R_L_E_R .... j1 Kayseri de imar faaliyeti ilerliyo~ va· 

'9' ANKARA, 11 (Milliyet) - Şehrimizde bulunan aKY5~1uı· 
!isi Fuat bey vilayetin vaziyeti hakkında şu izahatta bulu 

Filistinde Belçikada 

DUVAR MESELESİ M.Doumergue 
Amerika da tur. ne~ 

· İ - Vilayetin asayişi her vakıtki gibi mükemmeldir: Bu see:ir· 
CEVAP VERlLD feyzu bereket ahvali iktısatdiyeyi çok müsait bir vazıyete ~0ıır 

-~----- ınistir. Vilayetin mürtefi yerlerinde hala kalkmamış haı;.11 erio' 
lngilizler talimatna- Fransa reisicümhuru Amerika _Iıonferansa vardır. Son zamanlarda yağan yağmurlar ahvali ziraiye uz 

S. Nurin imzasile bana mek- - Böyle mal nerde çıkar, a menfi bir tesir yapmamıştır. . . )lud~ 
Up gönderen bir kariim: dostlar harcı içinden çıkar! Su- me neşrettiler Brüksele gitti iştirak edecek Kayseri - Sivas şimendifer hattı inşaatında vilayetıın17 dal 

- Bir gün de diyordu, çar- yu akar balı yakar. Erbap o~.an -+- du dahiline tesadüf eden kısımları kamilen bitmiş ve ilerıY~lif ~ 
şamba taraflarını dolaşsanız! karşıdan çakar ... Pazarda kok- KUDÜŞ, 10. A. A. - İngiliz FİLADELFİY A, 10. A. A. - ru ınuvaffakiyetle devam etmekte bulunmuştur. Bu sene vı J(J! 

Muhterem okuyacuma gös- çülere de yer ayırmış.lar. B~- a~i komiseri, teşkil edecek sala- M. Mac. Donald, Fi~ad.elfiyada bütçesinin varidat ve masarifatı 700,000 liradır. Geçen seıı~.ı.ır 
terdiğ! alakadan dolayı burada rası .Mısır çar~~sını~ bır şubesı; hıyettar heyet tarafından her- yerleşmış olan eskı bır takım seri _ Bünyan şosesini ikmal ettik. Büyük ve mühim ~zr 
t- -'-Hir rh"'"1' vazifemrlir. Sim Kekık nane, gul yagı kokulan kesin hukuku kat'i surette tayin dostları ile görüşmek üzre bu· mızdan Pınarbaı (Aziziye) ye doğru temdit edilme~tedi~ 

arasınd'." dola~ıyorum: edilinciye kadar Ağlama duvarı raya gelmiştir. Mumaileyh, iki maklı suyu üzerinde ahiren büyük bir köprünün yenıderı~ 
Ellerı.nde bırer ayva hatır ha- civarında karğaşalıklara mani sene eve! duçar olduğu ağır has bit11iştir. Ayni yolda l9 küçük köprü ve menfez yapı • ,J 

tır kemırerek ayaklar altında olmak için bir talimatname ne- talığı esnasında kendisini teda- Büyiık demiryoluna müntehi olan ehemmiyetli bir iktısadı · : 
dolaşan mahalle çocukları, çar- şretmiştir. Bu talimatnamede vi etmiş olan doktorları kabul dur. 
şaflarının u~kuru y~rlerde sar- ezcümle Ağlama duvarı ile bu- etmiş ve kendilerini öğle yeme- MAARiF T AHSISATI (.t 
k~ı: .~anımnıneler, bır çıkıya on nun kain bulunduğu mahalle- ğine alkolmuştur. Maarif kısınma tahsis ettiğimiz mebaliğ 223 bin Iirad~ 
d.ugum vuran ha~ıba_balar hep- nin geceleri eyi ve tenvir edil- M. Mac Donald, Filadelfiya yet dahilindeki ilk mekteplerde okuyan çocuklarımızın ~ 
sı burada ... Hatta, agzı sakız~ı, mesi emredilmekte ve gerek ve Nevyorka müteveccihen Va- 9 bine yaklaşmıştır. Bu sene yaptırılacak mektepler ıne~ 
ay~ğı. takunyalı Sulukule ~akın yaya kaldırımı ve gerek duvar shingtondan müfarakat ederken Develi kazası merkezindeki büyük ve güzel bir mektebin ~-:.;ı ı( 
len bıle var. 1s~a~bulun hıç ol- üzerinde kullanılan dini eşyaya Amerika hükumeti, kendisine ö- bitirmek istiyoruz. Millet mekteplerine ait bütçeyi de M~~ 
mazsa altıda bırı burada .. Me- ait bir liste bultınmaktadır. nümüzdeki Kanunusani aymda killiğine takdim ettik. Bu sene ilk mektepler adedince dJI~ 
ğer bu pazar, bu civarda pek Londrada inikat edecek olan ba a'irlacak ve Teşrinisani iptidasmda dershanelerde tedrisat ".;ıJ 

ı "" • • L K'"11- ••• ' ·' namlı imiş. Alaca baş örtülü iki M. MUSSOLİNİ hri konferansa İngiltere tarafın yacaktır. Kendisine has at ırkı yetiştiren Uzunyayla vila?. 
di bu zatin tavsiye ettiği çar- hanım yol üsütünde durmuş ko- TETKİKATI dan "'ıku bulan daveti Ameri- dahilindedir. Yarış ve islahı ali encümenince de her sene ); 
ı;;amba pazarını gezeceğiz. Gün- 1 nuşuyorlar. Birinin kucağında ROMA, 10. A. A. _ M. Mussolini M. Doumergue kanın kabul etmekte olduğunu edılen 5 bin lira mükafat ile Pınarbaşı merkezinde Uzun~\f 
!erden çarşambadır ve henüz yüzü sargılı bir çocuk: ile. haric_i>'.e ve. bahriye nazırları, b~- BRÜKSEL, 

10 
A. A. _ M. ibliğ eylemiştir. at sergisi bu sene ikinci defa eçtlmıştrr. Oradaki idarei .h ~ 

sabahın saat dokuzudur. Bir çeş - A ... Hiç esef etme, sırgı hrı tahdıdı t~slıhat .hakkı.ndaki İngilız 1 1 1 den tefrik ettiğimiz tahsisat ile müsait bir sergi mahatlı 'it:;( 
me iskeleti önünden geçiyorum. olmuş yavrucuk. notasını tetkık ctmışlerdır. Doumergue, bura~a gelmiş, is- CENUB AMER KADA isasyonları ihdas edlmşr. Evelkilerine ilav.een daha d~~jçİ' 
Dir kaç adım yürüyünce yolum - Sorma kardeş ... İşhak ku- CENUP KUTBUNA GiDECEK tasyonda kral~. vı;_Iıaht dü.k ~.e ~~~~!~· ~~1~~~~·) İ~~~&n~~:~:~ mübayaasr için bütçeye tahsisat konuldu. Büyük köylerı 
bir eski dergaha çıkryor: Nu- şu gibi sabahlaracak viyak vi- BÜKREŞ, 10. A .A. _ Beynelmi- B_:abant ve mulkı ".e ?sken h~- heyeti cenubi Amerikada yapmış ol- Karstan damızlık boğalar celbedilmiştir. 
reddin tekkesi ... Yeşil kitabesi yak haykırır durur. Evimizin lel ceza kanunu kongresi mesaisini kumet tarafından ıştıkbal edıl- duğu seyahatten avdet etmiştir. Be- BELEDİYE F AALlYETI _ .Jl 
i.~stünde karışık bir yazı ile şun- rahatı, huzuru kaçtı. ikmal etmiştir. mişt~'.· M. Doumergue, kraliça-ıya~t~a.bul~nan lord Dam:rnon, he· Şehirden istasyona giden cadde belediyece tevsi editnıeJ(l".,Jı 
br yazılıdrr: - İlahi kardeş ... Onun kola- - yı, duşes rle Brabant 1• pren~es 1 yetin 1l,' ~etıceler el.d<; etmıt olduğu- Bünyan şelalelerinden kudFet istihsal etmek suretile 1"Ylf 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yi var Pis kızlara gitsene Mehmet ağa camisi var. Buca-, Marie Jose yi ve nazırları selam n.~ ~e ngılız tıcaretının c~nubl Ame- şenrile Bünyan ve Talas kasabalarının tenviri için 400 000 ·I 

Pertevi derielıi Nureddiııi Sevab;na okuyuverir Beni~ mi Üçüncü Murat zamanında ladıktan sonra meçhul Belçika rı a ~ re~~~ buall~~ağmı gosterben,me· !ık sermaye ile teşekkül eden m.ıhalli anonim elektrik ;;~etı 
Husnu imar ile etti. tevkir, · D .. d • l • d M h k ·nı onra mnunıyetWilll§ aım mevcut u un- ~ 
Evlı,,a menzilın etti ihya, Ramazanıma nefesi birebir gel- arussea e aga ıgr e en e - as en n mez_arına ve s duğunu söylemiştir. Bir çok mühim başlamış ve inşaata devam etmekte bulunmuştur. Halen · 
Ola sultanı resul ana •.ahir di. met ağanın hayratındandır. "Lae~e?" dekı meçh~l Fransız, noktalar hakkında Arjantin, Urugu· evelce belediye tarafından yaptırılan küçük bir tesisat sa ~ 
~':;'1~~&~~:::::~uta:ı Pazar yerinde tanışıverdiğim Mehmet Üçüncü Muradın za- ?s~ennın meza~ı,?-a .gıder~k h~r a>'. v; Brezilya ile bir itilaf akdedil- elektrikle tenvir edilmekte isede büyük tesisat bittikte!l "/ 

1274 bir zat, beni küçük bir kahveha- manında Darüsseade ağası ol- 1~ mezara yekdıgenne muşabıh mıştir. ehven ve müsait bir surette elektrik kuvvetinden istir::~ 
Çarşamba pazarının en çıv- neye götürdü. Burada bit kaç muştur ve Osmanlı saltanatı bı:e~ ~elenk koymuştur. Fransa! BAŞVEKiL NEW-YORKTA miş bulunacaktır. ~ 

civlı yeri işte burasıdır. Bir çok 1 dakikanın içinde mahallenin bel tarihinde zencilerden ilk Darüs- reısıcumhuru, saat 6 - 30 .da .. ~a-1 M~~AD~1:.fl~t· 10. (A_. A~ ::-- !ııııii!ıi!Aıı!'"liii'-.;.,.iööiiiİİÖııİk•l-•b"'!!!!!!!!!!!!!!!------'!"!!'!!!!!!!!!1" 
sokak araları hep bu pazann 1li başlı şimaları toplanmrştL seade ağası olan adam budur. raya avdet edc:re~ heyetı su e- öğlede~°.o:ra ~;w-~~~~~tı~üt~!.::O~ ına me U U ~~ 

h·ı· b ı D ı · · ·k· 1 · · h rayı kabul etmıştır · b k il hududu d~ ~. ınde olmı~lda era-, ert erının, şı ayet ennın u- Camiden başka medrese ve . cıhen hareket etmişlerdir. Atletı" zm mu·· sa a al arı ... 
ber .. ası.ı. buyuk alış venş bu cad-ı lasası şu: • . kfıdır. Caminin üzerindeki tari- KRALIN NUTKU ·~I' 
d d l P d ku E l t ı kmı BRÜKSEL. 10 (A. A.) - sarayda Fransada e ustun e yapı ır. azar a ş - vve a g ce en su a - hi okuyorum: verilen ziyafette kral, M. Poincarc'- •• •• d •• kt bl 
südünden gayri ne arasan~z.~u-,yor. Akşa~ ezan~ old.~ ~u, ter- Abdi da!, han Muradı cihan nin 1919 senesinde vuku bulan tari- T ht lb h' la gun sur u en sonra 
lursunuz: Kavun karpuz, iızum, kos çeşmesındekı butun sular Ol Mehemmet alfayı hoşhaşlet hi ziyaretini hatırlattıktan sonra bey- a e a tr ztm . el, 
elma, armut, şeftali, bütün kuru kesiliyor, Maazallah bir yangın Yini Darilsseade atası, . nelmilel meclislerde yeni bir dev- BRATİSLAVA, 10. A. A. - As- ATINA, 30 (Milliyet) - Balkan malcla birinci ıteldi. Halbul<l :J 
yemişler. Mevsim sebzelerinden. olsa .. , çayrr çayır yanacağız. ~~ca hayrata sarfedi~met rin mukaddimesini gösterebilecek sociated press in bir muhabirine be- sporları hakkında geçen mektubu- 62 metro atarak rökoru ~ 
hemen hepsi: patlıcan doma- Karşıki sokağın köşesinde bir Şahi:,i':,'::;:~~~\~:reti ';,.,k itmin~nba?ş ~k~nlar~ yol açını.ş o· yanatta bul.unan sabık bahriye naz~rı muzda malu.m<rt vermi§tik. Balkan İkinciliği de Sırp Melaner ~ 

. l h z hm l k Ede yarm vesıleı cennet, lan M. Brı:ıtd i' methu sena etmış ve M. Dumenil, Fransanın tahtelbahir- memleketlerı arasında yapılan bu at- 1500 metroluk koıuyu dl'°" 
tes, bıber, taze kabak, bamya'.ı ev a var. a ~t O mazsa O u- Oldu mimari kamili D~vut , beynelmilel ıtilaf z.ihniyetinin inkişa-llerin ilgasını ve hatta kendi müdafaa- !etik müsa~akalar üç gün sürecekti. 1'.avelo.n~ birinci, iki Yunanlı .,,, 
fasulye.·· Sonra sıra sıra etler• ' yun. Ne yazıyor· Yaptı can 11• ~c ecı.,_ san at fı sahasınd~ Bel~ıka ıle Fransanın sı için lazım gördüğü tahtelbabirle- Bu· sene Atmada yaptlan bu ınüsab•- cı ve uçilncil ıeldüer. :eandll'.., 
k • k · da · kl " Y - 1 f Hal' b Dcıli asan tarihin hatıl · • .~~-.: dd k' ·ki\ k · k ·· .. 1 · • · · 1 400 l k ·· ba'--'·r ,.. "'Oft!n, ~ı~, ~çı man , ıne angın te e onu ıt e- Beyti hadi ve camii ümmet sa~~ e :; q~ e et ~r~ne teşn rin inşası scrbeatisini kaybetmeği as- ~ıa.ra . : gunu nafst ıgeqtıgı.nı ~v~ cıe . metro u ~yaa. &4,., ~ 
ve kımbılır belkı de eşek .... et_\ yin hanesinde dir!" İyi ama su- - 993 - mesaısırtaerr ahseylerruştır. . . . M kabul cdemiyeceğini söylemiştir. bildırmı~tık'..28 ve .29 Eyllilde .mUsa- Bu1gar Peda"!. b~rıı~~ı geld~ ~ 
!eri .. Pazarda yalnız yiyeceklıar akmadıktan sonra itfaiye C . . . . . d' .M. Dourıı,ergue, Fransa .mılletının ECNEBi KOMONISTLJ;:R b~kaları? mutebakı .tc:-'m• da ıcra e- .~yunlarm u~U?cu ve~ ol~' 
d · l · k d B 1 . .. .. amının ıçını gez eme ım. mumessılıne kaııı göstenlen hüsnü dıldı. !kı Yunan ve ıki de Romanyalı musabakalara ıttirak etmıf 
cgı gıyece e v~r: asma, y~ngınr nefesle sondurecek de- ~ylediklerine göre ~?k san' at- ~abulden f;<ı-kal~de müt~has~is oldu- . PA:RİS. lO.. A ... A: - Polis müf~t- atle~ müs.abakaya girmi§lerdi. Fak~t kan atletlerini.n ~aç.ar pu~•;,e 

1 p~ze~, salaşpur, patıska, hatta! ğıl ya. . . karane nakışlar, ve yuksek kıy- g!ınu beyan etmış, Belçıka ıle Fran- tışlerı, genç k?ı:nunıstler kongresı?- yenı dahıl olan Romanyalı atletlerın oldukları tespıt edıldi. Netı0 40. ( yunlu kumaşlar ... Sonra maka- Sonra Nureddin tekkesi so- mette çinilerle müzeyyenmiş. sayı birbirine bağlıyan inhilal kabul ~en çıkan İngılız murahhası M Vıl- müsabakaya girınesi evclce kazanılan nanistanın 113, Romanyanrıt 1sf 
ra, koka, makas, ayna, tarak gi- kağı gördilnüz ya, adeta geçil- * * * etmez rabıtaıa:dan, harp esnasında! ham· Rus~ ve Alman. mur~hhası M. netice ~z:r_tnde tesirsiz kalmıştır: goslavyanın 3-1, Bulgariıtanııt 

1 bi e ler Ahzü ita henüz hara-1 _ l · h 1 I• r Hal~ ·c okak- . •. ve harpten dogan karışık meselelerin Gunther 1 tevkıf etmışlerdır. Halbuki ıki Yunanlı atlet ıse yenı van aldıkları anlaşılmıttır .. 1 f'! ş Y • .. .. 1 mez >ır a c ·' •r 1 
• 

5 Bu gezdıgım sokak aralarının halli için vukubulan taharriyat ve ay- FRANSA iLE FAS ARASINDA muvaffakiyetler temin etmişler. Bu neticeden anlaşılan cıh• ~' 
r~tle~mege ba~lamı~tı. ~ozluk-1 ikisi üçü birleşip bir mahalle n~ "".lb mefküresi.ni takip sahasınd~-ı KAZABLANKA, ıı. A. A. _Ye Disk ~u~.ma müsabakasında, P:ız~r- luyor ki; !unanlı atle~er b~ı:;I, 
lu bır_ efendı, bır elı ~~va:ı teşkil ettiği için bir çok mahal- k_i muşterek mesaılerden bahseylerruş , ni tayyare Toulouse - Kazablanka se- ertesı gunu, Romanyalı. Havaliç ile bakalar ıçın çoktan ~en haı~,,11tl 
im agzını tutarken otele; 1 · . d 1 . D . )' B _ tır. ferini 8 saat 20 d~kikada icra etmiş· Yugoslavyalı, Narantçıç arasında !ardı. Yunan atletlen bu oy #_.1 
eli parmak hesabı yapmak _e 1~'?1 say 1 ar· ervışa ~· e 1 ili d tir. . şiddetli bir mücadele oldu. Narançiç !ışık olduklarını gösteriyor!• _,tıY.r 
1 ~ • ld.. . gçegız, Kurt a~a ve saıre. · · ng ere e MALiYE ENCÜMENiNDE birinci, Haliç ikinci geldi. Bu müsa- hakika oyuncular üzerinde .... ~ 
a m~şgu u. . k d Y .kl. . d h b' lerıP ~, 

- Dört okka kabag"nmz ne Şimdi bu mahallelerin hepsı Maden federasyonu PARİS, 11. A. A. - Posta, Tel- bAa. ada unaınlı obyiunc':' kabzaknamd abd.•. ı lif~n ~el ~ a dıır çook şey içiP ;'. 
. > • . Dervişaliye merbutmuş. Bura- graf ve telefon bütçesini müzakere tına a yapı an r musa a a a ır te tesır en var r._ nun .ırııil f 

cttı. Yırmışerden. Yo ... valla- d k' . l k b 'k' LONDRA ıo A. A _ Mührübas d b 1. . •1. .. Yunanlı oyuncunun muvaffak olama- Balkan memleketlerınden g ;;~u 
1 . f l S a ımın e onuştumsa ana ı ı • · · e en me usan mec ısı md ıye encu- b. . . 'k' 'l'kl b"I tl 1 . b . 1 •· P-. 
11 az a vermem. en yaz şura- 1 .. lordu M. Thomas refakatinde ticaret . .. . . . . ması, ırıncı ve ı ıncı ı er ecne ı e- a et enn u tesırat a tın"" ~.J 

Ya bakıyım? Evet yirmişerden soz aras_ııı:da susuzluktan bah- nazın mctai nazırı ve maadin müşte- mkendı,kt:lefkol~f~~hre~lerındın tekzyıdi hak rin ele geçirmiş olması Yunanlıları istedikleri gibi muvaffak oıaıı>'~"J 
1 s t k f sat buldular b .. ın a ı tc ı ı ı tıva e en ısını red d. d d .... ül bT A k b~ il';, 

eder seksen ... Sonra altmış pa-I e me ıçın ır . . k ·. şan oldugu halde .
1
u
1 

~".n maden fc- detmiştir. meUmnun et
1
tme dı. y 

1 
b' tal tluş':'n. e_ ı. ır. nca old~~ l 

1 d · · - Şu terkosun dını yo ıma- derasyonu mümessı erı ıle görüşmüş iÇTiMAi SiGORTA zun a ama a unan ı oyuncu ı- a e ennın ıyı oyuncu dl 'I. 
t ıcanrm•z a yırmışer para-, nı ok Birisi dedi ki. ' tür. Kömür sanayifnin vaziyeti baş· • rinci geldi. 6 metro 86 atlayabildi. İ- saklayamaz. Bu'!la Balka~l•~11 :.ır 
dn11 ... Otuz da onu tut... . ~ · . . · tan başa gözden geçirilmiştir. Önü· . PA~İS, 11. A: A. - Umurru mec kinciliği Yugoslav oyuncu, üçüncülü- tizm sahasında daha ilerı1•611;ır Ses.le~ perde perde, yükselıy- l o'I k.ır ' • • He!~ ı~şafı hıç yok!.:. · . müzdeki içtima birinci Tc~rinin 16 ! 1s~e b~r nutuk soylıyen M. Loucheur ğü de diğer bir Yu.nanlı kazan~ılar. m~lletl~r?1 ~yunc~larile bOY İ 
or. Kımı alaylı: larda ne kaldırım var ne lam- - Pekı, dıye sordum, otekı incı günii aktplunacaktir. ıçtımaı sıg.ortal~r ~~n~nunun 5 Ş~- Fakat Yunanlı Petrıdes Yunanıstan ldıklerını gosterdıler. 1 _,,ı; . ' . 1 1 k , batta tat bık edılccegını beyan etmış ··k k şt Mu··sabakal 1 b'ttı.' G• ev·ı·l -Ayşe hanım var Ayşanım .. ba ... Bır de pazarda halk daı- çeşme er o suna mıyor mu. TAYYARE KAZASI . ro orunu ırmı ır. ar o up ı 9 ıf 
25 · A - • B' b. · .. tır. 1,500 metre koşuda Bulgar Pedan sabakaların 930, 931, 932 ~• ıfıl' 

e verıyoruz yşanımr. ma aldanmaga mahkumdur. ır ırlerıne bakıştılar, soy- LONDRA. 10. A. A. - İki aske- J".' ~·fd-- birinci geldi. Bukadar mesafeyi 4 da- nelerinde gene Ati da yaP11 dl ~t 
. K;mi, pazarlığa peş~nen ma-

1 
Terazide ufak bir hi~e ile insa- !~meme~ için y~tkuı:ıur gibi. i: rl .tayyare Ncther~von .CVHtshir~) ~e Unanıti an 8 kika, 24 san'.y~de_ kat~tti. Yunanlı k~rril~ etmiştir. Ve~~len kar•~ı ~ 

nı olacak tarzda keskın ve ka- na okka başında hıç olmazsa dıler. Nıhayet ıçlerınden hırı "!usaderne etmıştır. Bır pılot olmuş Kom ün İsti ere karşı Yorokopulo ıkıncı geldı. kiyenın bu müsabakalara d•'f'!.d '(I 
t'i; yüz dirhem eksik verirler. Bele- dayanamadı: bır pılot ta yaralanmıştır. Bundan başka ikinci daha başka meei vardır. Yunan federa:.,~,,.. f'. 

- Yemedik demeyin yedi diyenin nazareti yok gibidir. _ Su yolcu hamamda yatıp TENiS MAÇI iÇiN A'_l'İ~A. 11. "!-· A. -A(?riniona da müsabakalar .. da yapıldı. Fakat Bal- raf~~an g.aze~elerde neşr u11ıJP.~~ 
b • b k K' • '. d . ( - y ld' . LONDRA, 11. A. A. - Meşhur komunıst grcvcılerle polıs arasında kan spor musabakalarının sonuncu tebligde Turkıye federasyon b'P' 
uçu~a U _ :ıvun. ı~~sı e ~- v. s.) • kal~ar da, az g~ 1 mı suları Fransız seyyahı Gerbault tenis maçı- musademc olmuş 2 jandarma ile 2 kısmına tahsis edilen üçüncü gün diye kadar defada bu rniiııa ,~ı 

g~r bır ezgı ıle şarkı soyler gı- * * * kesıp hamama verır! na iştirak etmek üzre buraya gelmiş· amele de hafif surette mecruh olmuş· zarfında javelo atmak ve saire vardı. davet edildiği zikrediliyor. ~,def 
bı: Çarşamba azarının ilersinde M. SALAHATTİN tir. ~ Yunanlı Zabaro ulos 60 metro at- tirak etmediği ilive olunıtı• 34~ 

T . k 9175 8074 2614 50499°28077 57445 39975 43704 44808 34822 39212 33722 36479 24264 24493 35285 57821 38388 ,~~ ayyare pıyan OSU 22773 40535 42394 34472 70 Jira kazananlar 2808 4897 10718 47018 58102 38293 46199 19516 14745 2287 23004 ıSD"j 
34125 26200 28946 20308 9856 2786!> 28470 6889 34769 32936 22805 51736 22233 5696 662 17199 18662 48551 51306 66~. 
59690 126Bo 32240 5921 5272 13382 6905 8716 51169 57892 20412 19244 30299 43721 23544 29212 57305 1s62s 2228! 116;~ 

Kazanan U a ·ı 8 34477 .. ,.1 n m .. a a .. 39618 23827 7076 , 11480 29207 43277 34218 18659 3 636 643 55357 38103 2724 41115 56232 47041 4810 9440 ,. 
15417 14037 17720 51395 20395 42250 18240 14136 '32876 80371 42323 14101 56152 14861 22002 37851 13610 11316 36285 ,~~ 

S ---- - -- 31356 43570 55675 27131 35155 58045 9802 47SS 33009 58671 7389 1600 44742 1927 5580 19520 12754 9695 54 zS5 
onu 35, 97, 94 olan numaralar da 30 ar s31 16506 38759 5aoso 16007 54850 57713 13878 57492 10503 50926 38976 62s1 5111 44611 55as1 21012 30692 42957 ıt' 

1 k 41566 30620 24121 2 54377 28779 11399 43415 36701 44960 23537 545121321 42046 10362 ı9' ira azanmıştır 5166 21602 n212 29944 37749 31405 .; ·1 ' 37638 33735 5. 6386 496571 16557 16448 27666 17811 44307 44156 58115 33011 52245 54921 • 
'- ·' 30940 56999 20342 11552 52751 5'S' Dün oüyük ikramiye kazanan,41369 41529 45556 30126 44495 50162 59542 21558 27204 45669 51867 30197 50388 49498 37054 48945 16808 4152 1 ~ 

numaralar ve kazandıkları ikra 59831 8425 · 23°16 22598 41392 44207 35868 41014 7 · 12439 31705 25482 53445 15776 13785 49553 ıS 
5039 18773 535 29886 43960 39115 44051 19429 45053 1910~ 32723 4 807 1 25482 514' 

miyeler şunlardır: , 7977 9783 33333 31578 1165g 55544 59084 21440 40252 
• 

38537 52256 51162 
49679 7734 5319 6632 156396 26544 46277 19773 35729 26193 

12591 56ı 16597 numaraya: 20,000 lira 49752 3369 5005 53011 8993 57275 48170 5 5704 42143 .. 50842 10778 35034 13667 47260 58108 25218 33310 , 
5194 49556 41054 14554 42381 35486 -ı~ 30494 numaraya: 15,000 lira 13492 19298 42126 48497 4664 15440 49 55100 23526 35911 17985 3455 1467 11644 47451 40943 46319 • " 

14235 12000 ı· 502 22148 34237 54195 42138 37147 1840 26529 31181 50633 ... 1133 51139 24629 55648 11156 1789 41. numaraya: , ıra 250 lira kazananlar 33273 50130 33339 22167 
33854 36

• 
5

Ö.S 10363 112 9 32
378 

5
9D' 

4468 numaraya: 10,000 lira 14763 40435 9195 9957 2847 25695 11445 16579 
1 51295 451 27778 51407 12600 10843 4932 19120 25511 14406 7 561 

45073 30193, 24911, 47247, 38529 12742 9992 9843 53172 13049 9925 20485 41 097 13183 54793 14945 36060 20187 51969 5358 10004 21212 1994 15 76 z tı' 
• 26

291 46831 24780 
46694. 51440 52508 36497 2409 11037 39256 43658 37517 54935 55391 33348 4S 5245 nu aralara 4,000 er lira 21542 11848 34445 44583 56478 51168 39957 31126 41493 58442 58768 34589 22601 17731 22563 49~,, 

isabet et~iştir.' 938 35256 3933 48241 21913 55259 41262 4400 ' -
14214 

34831 32881 25335 30674 33410 53641 47781 56159 400l6 3710 
26209 16 0 

2500 lira kazananlar 42888 10461 39537 12190 59107 8944 47773 29824 ~~~~;ı ii~!~ 49258 13440 
53537 29986 19674 19607 37888 23355 34887 34954 34467 24761 

32368 4130 
18829 31911 32718 17854 34139 42010 51217 56159 6305 56751 41452 5584 19752 48558 2~~:i 53324 

54901 52215 55413 32079 14484 1447 56711 40966 21270 21225 2315 ııO~: 
7346 44456 36749 3852 34294 14873 3348 55569 11649 53725 54483 38641 57891 40963 

4
5
5

9
5

0
22

1'47808 47809 40231 38611
25021 42646 5895 8263 ~6970 49498 

11144 40•.ı 
. 33281 39217 48180 39071 7865 2717 2 l~ 

1000 lira kazananlar 55673 32081 9651 94412 40270 51047 53502 6292 14166 18213 27635 26096 50 !ıra kazananlar 42238 38955 48260 33312 47815 58850 5346 44 ~ 
30527 36166 45099 19750 26084 52890 2584 32451 42885 51811 42350 20126 55512 31349 495 4437 32895 48500 34969 12037

1

135890 1535 10760 45672 20579 19960 4839~ 4~s .. 
38030 40056 21965 20237 47122 16210 37365 3253 13673 48202 2388 18817 29776 49500 57712 127?3 20056 20698 43312 47352 32457 37297 18669 27164 21624 11904 35 72 ı ,o0 
13896. 20360 30768 26951 231a 16041 56133 59957 31467 2s116 43174 33313 19782 74353 12788 19262 11831 55029 5227 1 34828 J~o' 
10190 51 23142 2 19895 50972 15085 28672 14052 26426 120 52254 10'~ 
23029 56~~~ 4~~~! :;!~~ 47982 ~~~~ 30492 161os 41003 5721 13618 51573 22s11 23025 31990 13010 1192 59492 2s5s6 56491 261 26587 23013 56205 37soo 24566 

18459 
ıs' 

500 r k 58001 48168 20047 15915 46165 8537 49941 59491 58764 58135 13909 41211 44so2 43020 52os6 4550 33os1 14164 
14895 ıra azananlar 150 lira kazananlar 40543 57025 16047 30311 54769 47363 11889 49279 22501 45730 58140 2400 25822 48100 26278 23742 10876 56434 4701 ı; 

17318 26884 980 42730 17367 56619 7145 18133 54519 13836 7138 49802 19744 27491 3309 17337 18862 54610 17137 2498 50RQ5 1~115 5R4l?. ?.Rtl> 11~44 ?lOOO 
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hE'ti ılzde vırinç meselesi 

irinç zeriyatını tetkik 
cnebi mütahassıs ne diyor? 

ff er iki tarafta ıslaha muhtaç 
vaziyetler vardır 

tj~NKARA, 11. (Telefonla) - Tür- ması hususunda ,-übrenin de çok teoi
ıre ıt":ınç zeriyatını tetkik etmek Ü· ri vardır. Gezdiiim yerlerde ııkbre
tilıııiş tisat Vekilliği tarafından geti- ai makbul olan hayvanatın az oldu
lıııda tve !'1Uhtelif pirinç mıntakala· tuna ıahit oldum ve anladım ki çift· 
~lan ıı:1tkı~at ve tecrübeler yapmış lik gübreıiyle batarılması imkanı ol
Yttr0 ._Ya_h mütahassıs M. Sanp- miyan gübreli itlerinin kimyoy gÜbre 
dır: gorduklerini şöyle anlatmakta· ile ithamı zaruriyeti vardır. Bazı mın 
-. "T"' . tıkalarda kimyoy gübre atılırken bil· 

Çoı, Ye 
1 
ur.kıyede pirinç ekilen bir zat bulundum. Bu cihete ııübrelenen 

'Çiııde r _erı gezdim. Bu mıntakalar tarladcki pirinçlerin gerek kemmiyet 
tc1t;ııııl''~?ç _zeriyatıru iki yerde mü- ve ııerek keyfiyet itibariyl" çok bü
'h di • gordum. Bunlardan biri To- yük fark gösterdiii son seyynhatim· 
llttin aerı Meraştır. Tosya'da pirin- de gördüm. Memleketinizde, çok ba· 
\ıftıiıertha fazla ve iyi işlendiğini ve ait olan bazı kimyoy gübre imal cdil
'<rdi<ı n ~u hususa daha ehemmiyet meai imki.nı olduiunu zan ederin•. 
'lııt ıııu'rını _gordüm. Pirinç zeriyatı- Kaydeleme itleri ite tark" mah•u• 
!bu-ait ~kaşıf bir şekle iiragı için en bir aı:ıeliyat olup Avrupada ta~biki 
tıl'atı la ır ~er burasıdır. Fakat ze· müıküldür. Yani netice iıleı·iroe oon-

Mtnayıle~tirmek lazımdır. zeyen fazla ~.alıtmalan bahs olur. Bu 
lı!cra , RAŞ'T A ~ERIY AT . nunla beraber kaideleri nazan itibare 

'lı;ılıJa bş ta ısc; zerıyat daha vası ol- alarak ltalyada çok tamim etmittirKi 
Qc~ta a •raber daha iptidaidir. Bu iki ydeleme ile iki istifade temin edilir. 
baz,

11 
dt~sında pirinçler bazen bir ve Birinciıi; pirinç zeriye.tından eve! ay 

t~llıek ıge~ tarafa benzer bir surette nı mevsimde ve ayni tarlada arpa ve 
~ha ıııu~dır. Bu iki mahallin de is· buna benzer az zamanda yetiıen bir 

ISL~aç vaziyetleri vardir, mahsul almak imkanı vardır ki bu 
HAT NE ŞEKiLDE suretle tarla bot kalmamıt olur. 

'l'etk'k YAPILMALI? lkiside; pirlnçliktelıı:i muzur otları 
de y 1 atıına göre islahat şu şekil· ayıklama mecburiyeti izale edilmit 

ı apılnıaııdır. olduğu ,-ibi ilk bahar sulama itlerin-
de t~iAı;azinin sistematik bir şekil· de de tasrif edihnit olur. Bu suretle 

2 lllı. baadi.t daha mütevazın ve yeknesek 
lıııh; ~ ~cnebi tohumları ithal ve ka· olur. 
labuı.u . Unların iklım ve mahalle te- Fldelemelı: ile nabatat daha kuv· 
. 3 _ Mın _Çalışmak. vetli ve miittıluılıll numal>ulur bu te-
~llıali •kinelerle kimyevi gübre is- kilde hastalıklarda bir taraf edilir. 
'den a •ur~tile zeriyatın bunu takip Haıditın faalalatma11 üzerindede fl
•ı •e ~<lıyatın mükemmellettirilme· delemelı: kaicleıi vardll'. 

i _ ~leme usulünün tamimi. Ttirkiye ele pirinçlitincle iki ııoktn• 
ltıt1c •e addı ilzamı hasıllt elde et- dan sulamanm bilyük ehemmiyeti 
!bele İçi ınevcut zeriyatı vikaye et- vardır. Birindoi: mevcut sulardan a· 
:1fade .~•ulama işlerinden azami is- zas;ni iıtifade imki.nınm nazarı itiba
'llın be kanımn ve su taksim vazai- re aiınmaıı, lkinciside, su tevziatmm 

S _ ıa.rıtınası. muntazam bir usule tabi tutulaı ak 
f'Qrarar"!nç zeriyatı haliaslisinden icra edilmelidir. 
e laıtay') tıc~~etc daha nafi bir suret SULAMA USULLERi 

. sü~~lmiş bir şekle ifrağı. Mevcut aulama usullerinde kulla-
t. llıriııc· N IŞTIMALI 
"Ue iıtU:, llleselede. suyun layiki vec- nılan ve çiftçiler tarafından li.aletta-
llıun~._,:ı . edilmesi için arazinin yın kutlan kanallarla su fazla zayi 
botta tav bır şekilde ve muayycnili· olmaktadır. Eğer su itlerini hükumet 
~1nın fen •~ara ayrılmall. Tarla topra- deruhte eder ve _muntazam su kanal 
lı "'İill nı vasait ile kaz lmall v er lan açılrrsa hasılatın çok fazla arta· 
d · Crle 1 ey ,.. ·· h . dl B tl d b ~ttn •iir· Y•pılan hafriyattan daha ca •• ıup ~. r. u su~e ~ e ne a~-
bıı laıtarllltneıi Iazmıdır. İtalya'da l~rm d_a ge(İfı güzel ekılmıı olan pı-
llon~ p· ~rı çok derin süreriz Ve rınglerın ael ve yamurlardan müha-
'leltü. lrtnr • f••••• t ' edllmi 1 <l• t ' zeriyatı için lazım olan - eının 1 ° ur. 
~erdane~Ptatı bastırabilmek için Bazı yerlerde suyu bir tarafa ala-
illıassa M ltuııanmz Bu ameliyat rak mebzul surette istifade ettikleri 

ıultıludur •ra1 ve havalisi için iti- halde bu mahallerin aıadakilerin su
! %cı : ıualuktan mUtazarrır olmaktadırlar. 
•tde!Q 9! :. 'I'ürltiyede gezdiğim er- Bu zararlar ııisbeti okadar büyük 
~leşın~~rınçlerin hep bir neJnin d~rkü. ~azı yerler~e p~rinçleri sulam~ 

lı törd .. 1nden husule gelmlt olduğu- nobetının ancak yırmı beş gilndc bir 
lbUlta(Q u~. Mukemmel evsafi haiz dafal;'a !eaadüf .e!tiğini ~ördilm. 
dır. ıı· 1 bır nevi yoktur hepai melez . Tilrkıyede pı~ınç dıbekler ve es
dcrek llıaenaleyh bu şekilde rücu c- it!- usullerle temızlenmektcdir. Bu va 
belrııi ?•s~fı mümeyyizclerini kay- zıyet .?asıla.tın kcyfil'.ct itiba~iylc za
Pıtinç~.:rd~r. Hasattan evel dökülen r~r gormesıne sebebıyet verıyor. Pi
~~; llun Çıftçiye çok zarar vermekte- r~çlerln. nefaıını mu~afaza e~ek !-
lıtkiy la_r nazarı itibare alınmazsa çın makinelerle temızlenmesı ve tı

~eı ••a~ P•rinçleri yemeklik için gü- carete arz edilmesi lazımdır. Dibek
l'·l;•v· 1 haiz bulunmaktadır. !erle ihzar edilen pirinçler kırıklı ve 
d lırkiy~c .has olan evsafı kaybeden otlu olmaktadrr ki bu_ pirinçin kimcti 
ı,' •aif 0Pırı~çleri tenebbüt itibarile azaltm:-ktad.~r. _Ma!<inelerle hazırla· 
dit den·ı ldugundan bilhassa yanıık- nanlanse muştcrilen memnun etmek 
'"'•ın~~n hastalığa mukavemet e- v~ ticare~n teza~idi~e badi ~lma~ta

~l<tadır te ve fazla mutazarrır ol- dır. Mal~m olduı:u. uzre talıp ~ogai-
•ara · Tanelerin de dökülmee dıkça zcrıyat ve ıstıhsa!Stta 0 nısbet· 

~tla •c'~0te_zyit etmektedir. Bu mak'. te ço~a_Jır. Eski usulleri~ istihsal edi
tıı ~<ld· _bı. tohumlarının ithali Ji. len pırınçlerde kırık mıktari % 7 -8 

;nebi t~gııu söyliyorum. Muhakkak ze bal oluyor v.~ .':"ustahailler ~u 3U· 

t'lırer huınunu ithal ve ekil . retlede zarar goruyorlar. Makıne ile 
Ctit~folctur. meli hazırlananlarda ise bu nisbet his edi-

h ~•neb; Vt YERLi TOHUMLAR lecek derecede azdır. 
b~•rla ~~tınıları ithal ve yerli to- PiRiNÇLERiN NEFASETi 
te1~•.ğa d:ı,ez el~e edildiği takdirde Eski usul pirinçlerin nefasetine ha-
~, ~gı zam a mukavım; ve kemale lel getirdiğinden çok fazla bir yekunc 
iııı~ 'taraf a~ tane düşürme istidadı- bali olınası icap eden ticaret miktarı-

! n dahil~ en nevilerin istihsali nı da ten ki• eder ve ticaretin müt•-
h,~alya'da tndedir. • ' '"' da 3 kamil bir şubesi olması mümkün o-
'tr ·~•kilde ·d. O sene evel vaziyet lan bu eenat şubesine mani olmakta
liııı'tlıaı •d 1 1

• Biz de ecnebi tohum d 
tilı, !•kilde ere7Jukaı:ıda . t~rif etti-

1

'sirinciliğin mihaniği bir şekilde 
P nçlerımızı ıs!Sh et- s7nalişt_er~es~ dahilinde ve hariçta 

i ~Çlin~ı\k.INE ISTIMA.LI 1M.'~t tıcarıyesının tezyidi imkanı çok 
1~1itııar li llleaeıe. i'· . . . buyuktur. "'•it;,,; Çolc taa~m·İi' .ayede ma_ki~e Tüdriye istihsalatının miktarı be-
Itııııan az kullanıl ~ d ettıc7ıştır. her hektarda 14 kental olduğunu hal
'lııu. lltaltta ve ma. a ır. ta ya'da de İtalyada bu miktar 49 - 50 ken
~'. ~~ ~~kinele~~: ıstıfa~\ e~~k~e tale çıkmaktadır. Yukaride zilı:r etti
~lli fl'ıa.lı "e bu mem. e. etınız e ğim noktalar nazarı itibare almırsd 
~lı.in~0k lazımdır s~~l~e ıstıf?de te: fenni usuller takip edilirse Türkiye 
, ~"'- Sok l.izımd. Bı assa uç .n~vı topraklarının kuvveti ve te•kilati is
'Olı -..,n llıak· ır. unlar da pırıııç tih ıat h .ki . . '. . 
~ır ıı.,, tef,.;ı_~nesi, kurutma makinesi d ~ ~zırarunkı ~ç '!'ısli tezayıt 
r tııaı. · • .,., taneleri k .. 

1
.. k • e e mesıne ço musaıt bulunma-

~)' •Çın lıa oy uye azan- ktadir. 
~İıe ı •arurid· rınan makinelerinin i•- Son seyyahatimd lcir f 
~~" &'tlin lr. kurutma makinele- . .e ve. ın tara. cn-
1'~ •- ce, gezd·.. . dan refakatıme tayın edılen Neşnyat 
.. ~Ya '"'&at baştıy':'m ycrlkerde bıl- ve İstatistik müdüriyeti ve müterci
·~. ~~:.• lloyabat•ı: ı.'."."n1 .~al ~lardart mi İbrahim Tevfik beyden müzaherat 
""' · ~tlllak . oy u erın mah dı ·· d.. ... ·· 'k 
t~il\i buza:çi":. çdo~ mUşküllt çek- ;;~~ m gor ugumu zı r etmek !s-
"11 . ~rlu ın . gor um. Seyahatım s· ·· l k ·· .. ~, tıiçı .. ı. e•aııne tesad .. f . ,. . d ıze &on soz o ma uzrc soy lemck 
~1 •ldu u leri Yalcınen ~ ~ttır;ın en isterim ki. Türkiyede her sahada ol
lıliı:~du ın ki kurutma gör~':'m1 v~ ~a dufu kadar zirai işlerde büyük gös-

"1dir. •hetnıniyctli b'[;a ıne erın~n ter~n bir dihanin varlığına kani ve 
Jin l'ohu surette la- şahıt oldum. Ankaraya yakın mütekıl 
~t: g l1:ı arılc!aına maki . mil bir çiftlik getirdim kendimi Avru 
~ n iy; ·~dığiın yerlerd ~elerın~ ge- panın en mütekamil çiftliklerinden 
! t lıe"1d tntehap edilıne e . em to um birinde zan ettim. Bu çiftliği, kudret 
,~ı.. de e lllÜzir otlar ~'t olduğu~u ve dehasilc enerjik faaliyetiyle ciha
.: bit1ıa'•cede karıtık bo 

1 
umdla~ı ıle nm taktir ve hörmetini celp eden Rei 

-<tee •aa d u un 11 •u"u · "ınh G · h · · )'ı tde f arının pirin . bo .. · 1 •ı cu ur azı azretlcrınm eseri 
; 'an ""1k~•lalığrnı gördy T :acaiC himmeti olduğunu öyrenince hayret 
lt~ lıellıd 1n•ler, hem tohum 0 um a etmedim. Çünkü şah eserler yaratan 
1ı 'İlte h • ~uzir 4eylerdeumaymnhumlaağa bir kudret ve deha bunu vücude g<-

r. "'·· adım ola it n to rı tirebilir ?lq 'Urk· ra ye" . 
ı_ lıfond'Y•de pirinç sagaf_ne vasıta- En saf hislerimle eminim ki her t• 
"'ın an · · r ıyatı la2la bb" ı · d ı · 41..·llıiyef Pırınçe layik old • şe us. ~rı~. e emsa sız eserler yara-
ı:;::;h <e .1 Vermek icabed ~gu e- tan reısı cumhllrunuzun gösterdiği 
"~ıı;/1Yatın tevsii v er:h~ınaen- yolla şevk ve hevesle yürüyen çiftci-

h aıa.?e kifayet edecek 1d hyacatı lerinlzde ziraatin bir şubesi olan pi
~E:ıı. •n tezyidi zaru -~. erecede rinçilikte de kendilerinden ilham ala-
~ • ._ ly A. T VE I ı" ır. rak ve ş:ibe ziraati terakki ettirecek 

'.'atta vo i.fh:J- HSAL.A T ve pirinçliğiniz senalişerek büyük İs· 
1 atın fazlafat- tifadeler temin edecektir. 

MILLlYET CUMARTE.'il 1 lNIEVEL 
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MİLLiYETİN ŞEHİR HABERLERİ alancı baha l{o iU arı --------
....................... ! ............................ ~ Çiçeklere hazin bir nazar .. 
Eman6ti6 
TERKOSSUYU 

Yeni mukavele tetkik 
ediliyor 

Terkos şebekesinin tevsii için ya
pılan yeni mukavelenamenin tetkika· 
tı bitmek üzredir. Nafia vekili Recep 
bey Ankaraya gider gitmez son tet
kikat ta yapılacak ve şirket müdü
rü Ankaraya davet edilerek mukave
lename imza edilecektir. 

Spor 

Atletizm şaınpi
yonası dün bitti 

Gilleşte bütün 
sıkletlerin 

şampiyonları 

İstanbul atletizm birincilik miıs•· 
Şehremaneti yeni bir cenaze ot<>· 
b·ı d 

1 
Jın . k ~;•t'r bakaları dün Kadıköyde itmam edil· 

CENAZE OTOMOBiLi 

mo ı ı a ıa a aga arar ve .. ~ ı · d" k . G 
Bu otomobil içindeki tabut görülebi- 1 ve en ço pua_n. alan ~~şık~ş, a 
lccek derecede etrafı açık ve yan ta- latasarayın_ ade~ı ,1§~ra~ ?zerın~ ev
rafları parmaklıklı olacak, çelenk ve velce tahmın ettığımız gıbı şampıyon 
. ki b'l b"l k . oldu çıçe er otomo ı e kona ı ece tır. D:. k'' .. b k . . · un u musa a a galıplerını ya;r.-

Maarifte 

Kız kolleji 
Gelecek sene açılması 

düşünülüyor 

makla iktifa cdiyoruı: 
100 metre: S1ki (F.B.) - Gülle: 

Veysi (İ. Spor' - Üç adım: Tahsin 
(F. B.) - 800 metre: Mehmet (B) 
200 metre: Saki (F. B) - Cirit: Nu
ri (F. B.) Sırıkla irtifa: Necdet (F. 
B) - 3000 metre~ Mehmet (B.) 
4 kere 100 bayrak (B.) 

Akşam gazetelerinin yazdıklarına GÜLEŞ ŞAMPiYONASI 
göre Maarif vek&letlnin yeni iki mü- İstanbul mıntakası güleş birincili-
him tasavvuru vardır. Bunların biri kleri dün Halk Fırkası Beyoğlu bina
Çamlıca kız lisesinin ilga edilerek ta- sında yapılmış ve orta hakemlerine 
!ebesinin Erenköy ve Kandilli lisele- ait ufak tefek hatalar müstesna tam 
rine tevzii ve Çamlıcada büyük bir bir intizamla neticelendirilmiştir. Mü 
lru: kolleji açtlmasıdır. sabaka netayici ve şampiyonlar sıın-

Diğeri de Mülkiye mektebinin An· tardır: 
karaya naklidir. 1 - Beykozdan Abdullah 56 kilo 

Gelecek seneden itibaren açılacak dokuz buçuk dakikada Üsküdar'dan 
olan kız kollejinde tedrisat kamilen Mesuda Galip. 
İngilizce olacak ve muallimler İngil 2 - Üsküdardan Nihat ( 56 kilo) 
tereden celbolunacaktır. Türkçe de bir dakikada Ortaköyden Nazıma ga
tedris edileceği gibi muavin lisan o- !ip, 
!arak ta Almanca okutulacaktır.Mec· 3 - Kumkapıdan Ali Osman (ol 
cani talebe kat"iyen kabul edilmiye- kilo) dokuz dakikada Üsküdardan 
cektir. Kallejin muallimleri gelecek Talibe galip. 
sene gelecekler ise de müdürü hemen 5 - Kumkapudan Tevfik kendi 
tayin edilerek burada hazırlığa baş- kulübünden Vefiğe 3 dakikada galip 
!anacaktır. Bu kollej Istanbulun di- (66 kilo). 
ğer bütün ecnebi milcsseselerine faik 6 - Üsküdardan Rağıp (66 kilo) 
bir mektep olacaktır. iki buçuk dakikada Ortaköyden Hi· 

MOLKIYE MEKTEBiNiN 
NAKLi 

Ankarada inıa edilmekte olan Or· 
ta muallim mektebi bina11 da bitmek 
üzre olup buraaı Orta muallim mek
tebı talebeıini iıtiap ettikten sonra 
biiyük bir kısmı da bot kalacağından 
bu kısma Mülkiye mektebi nakledile· 
c.ı.tir. 

inhisar/arda 

ŞARAPÇILIK 

Trakyada tetkikat 
yaphrılıyor 

Trakyada tetkikat yapmakta olan 
müskirat inhisar idaresinin şarap mü 
tchassısı avdet etmiştir. Mütehassıs 
şarapçılık için bir proje hazırlıyacak
tır. 

PIY ASADAN KALKACAK 
SiGARALAR 

Tütün inhisar idaresi Efendi, Türk 
ve ince Boğaziçi sigaralarını piyasa
dan kaldmnağa karar vermiftir. 

. ~ 
Celiıı alayı 

Beşiktaştan geçerken 
çarpıştılar 

Evvelki gün Ortaköyde lokantacı 
Zülfikar efendinin düğün merasımı 
yapılmakta iken., gelin alayi otomobil
lerle Beşiktaşa geldiği sırada gelini 
hamil olan şoför Yakub efendinin i
daresindeki otomobil mukabil taraf
tan gelen 1 - 352 numaralı otomobil
le çarpışmış ve her iki otomobil de 
hasara oğradığı gibi gelin hanım di
zinden yaralanmış ve heyecandan ba
yılmıştır. Şoför Yakup efendide mü
him surette mecruh olmuştur. 

TUTUN DEPOSU YANDI 
Ortaköyde Abdürrahman paşa ya

lışındaki tütün deposundan evcik! 
gece yangın çıkmış ve yali kismen 
yandığı gibi içinde bülunan 35 bin 
kilo tiltlin de kimilen yanmıştır. Yan 
gınm sebebi tahkik edilmektedir. 

YARALAYAN! BiLMiYOR 

cabiye galip. 
7 - Askeri Sanayiden Yusuf Ars

lan (72 kilo) on altı dakikada Kum· 
kapıdan Alaettine galip, 

8 - Usküdardan Niltat ( 56 kilo) 
sayı hesabile Beykozdan Abdullaha 
galip 

9 - Usküdardan Mes'ut 7 dakika 
da Ortaköyden Nazima galip. 

10 - Kumkapıdan Yusuf Kenan 
(61 kilo) otuz saniyede kendi kulü
bünden Ali Osmana galip, 

11 - Bcşiktaştan Abbas (61 kilo) 
on dört dakikada Uskıidardan Talibe 
galip, 

12 - Uskildardan Rağıp sayi he
sahile Kumkapıdan Tevfiğe galip, 

13 - Kumkapıdan Şefik iki daki
kada Ortaköyden Hicabiye galip (66) 

14 - Kumka pıdan Saim ( 72 kilo) 
dört dakikada Askeri Sanayiden Yu
suf Arslana galip, 

15 - Usküdardan Nihat ( 56 kilo) 
hasmi gene Üıküdardan Mes'ut gel
mediğinden hukmen galip. 

16 - Kumka pıdan Kemal ( 61 kilo) 
kendi kulübünden Yusuf Kenana beş 
buçuk dakikada galip, 

17 - Kumkapıdan Ali Osman (61 
kilo) iki dakikada Beşiktaştan Abba
sa galip . 

18 - Usküdardan Rağip (66 kilo) 
sayi hesabile Kumkapıdan Vefiğe ga
lip. 

19 - Kumkapıdan Saim (72 kilo) 
üç dakikada kendi kulübünden Ala
ettine galip 

20. - Kumkapıdan Kemal (61 ki
lo) kendi kulübünden Ali Osmana i
ki dakikada galip, 

21 - Beşiktaştan Abbas (61 kilo) 
beı dakikada Kumkapıdan Yusuf Ke
nana galip. 

ŞAMPİYONLAR 

56 kilo - 1 Nihat (Üsküdar) ı 
Abdullah (Beykoz) 3 Mes'ut (Usk) 

61 kilo - 1 Abbas (Beşiktaş) 2 
Kemal (Kumkapı) 3 Yusüf Kenan 
(K.K.) 

66 - kilo - 1 Rağip (Üsk.) 2 
Tevfik (K.K.) 3 Vefik (K.K.) 

72 kilo - 1 Saim (K. K.) 2 Yu
suf Arslan (Askeri Sanayi) 3 Ala
ettin (K. K.) 

77 kilo - 1 Hüseyin (Beşiktaş) 
rakipsiz 

FUTBOL 

Dün Kadiköyde Fenerbahçe ile Al
tınordu arasında yapılan futbol mli
sabaka11 5 - 1 Fener lehine ncticelen
miftir. Fcriköy takimile bir talim ma
çi yapmıılardır. 

Ortaköyde oturan Jak isminde bi- --------------
ri evelki gün Galatadan geçerken ta- Samsun orman mü-
nımadığı bir adam tarafından baca-
ğından yaralanmıştır. Tahkikat yapı- diriyetinden: 
!maktadır. 

TRAMVAY KAZALAR! 
Kabatatta oturan Nuriye hanım ev

velki gün Beşiktaşta tramvaydan İ· 
nerken diltmii§ yaralanmıştır. 

Etem iaminde 16 yatında bir çocuk 
da evelki gün Beşiktafta tramvaydan 
düterek bel kemiği lcırılmı•br. 
... ~ :r 

ŞOFÖRÜN PARALARI GITTl 

Evelki gece Sirkecide otomobil i
çinde uyumakta olan §Oför Alinin ce
bindeki 30 lirayi sabıkalı Çakır Saim 
ç:larak kaçmışt~ 

ŞAHTE PARA 
Evelki gün Kadiköy telgrafhanesi

ne kalp bir firmi beşlik veren Kara
bet isminde bir şahir hakkında tııl:ı
kikat yapılmaktadır 

Samıun vilayetine tabi Vezirköprü 
kazasının sarı çikek ormanından on 
sene müddetle 11270 metro mikap 
ıayn mamul kara çam •tÇannın be
her gayrı mamul metro mik'abı 421 
kuruı üzerinden kapalı zarf uıulile 
26 eylül 929 tarihinden itibaren 27 
teırinievel 929 tarihine kadar temdi
den otuz gün müddetle müzayedeye 
vaz olunmuıtur taliplerin yevmi ihale 
olan 27 Tctrinievel 929 tarihinde tek 
lif namelerini saat on beıden eve! 
Samsun orman müdiriyetinde milte
ıekkil ihale komiıyonu riyasetine ver 
meleri ve daha ziyade tafsilit almak 
isteyenlerin Ankarada orman umumi 
müdilrlüğUne Istanbul Sinop orman 
haf müdüriyetlerine ve Samaun or
man müdiriyctine müracaatları ilin 
olunur. 

Miiteferrlk H. 

HAYVAN SERGİSi 
Uzun kış görüp göreceğimiz 

rahmet budur. 
Ayın 25 inde sergi 

açılıyor ( 
Bu ayın 25 inde açılacak olan hay) 

van sergisi için hazırlıklar bitmi9,I 
sergiye i'tirak edecek olan hayvan· 

1 tarın kaydına başlanmıştır. Sergi 
Dolmabahçede eski Establi amirede 
tesis edilecektir. 

Eiii ôiiiiZ: 

BUGDA Y GELİYOR 
Son günlerde Macaristandan ehri 

mize külliyetli ~•kdarda buğday gel 
mektedir. Macar bu~dayları Ş<!hrİ· 
miz buğday piyasasını kırmış, fiat· 
ler 18 kuruşa dü~müştür. 

Memlekette 

Dikilide tahkikat 
Haklarında lüzumu 
muhakeme kararı 

verilenler 
Dikili emvali metrukesinde yolsuz

luk iddia edilmiş ve emvali metruke 
müfettişi mahalline giderek tahkikat 
yapmıştır. 

Fezlikeli tahkikiye idare heyetine 
tetkik edilmiştir. 

İzmir gazetelerinde okunduğuna 
göre bazi memurlar hakkında lüzumu 
muhakeme kararı verilınlttir. Bunlar 
dan bazılarınln cürümleri vazifeyi 
sui iştimal, diğerlerinin de zimmetle
rine para geçirmiı olmalarıdır. Bazı 
muhtarlar da kıymet vaz edecekleri 
emvale bile bile fazla kıymet koymuı
lardır. 

UŞAK ŞEKER FABRIKASI 
Uşaktan yazıldığına göre oradaki 

ıeker fabrikası bütün ittihzaratını 
ikmal etmiş, makinalar harekete geç
miştir: Senenin yağmurlu geçmesi 
hasebıle bu seneki pancar rekoltesi 
geçen senekinden çok mebzul olaca
ğı hakkındaki tahminlerle mevsimin 
biraz gcçikmit olması biraz fazla me· 
sayü istizam ettirmektedir. Eskişehir 
Klltahya, Afyon, Karaköy mmtaka
larında yapılan kepf ve tahminler 
pek memnuniyctbahştTr. Y alruz de
mir yollariyle icra edilecek nakliya 
on yedi ile yirmi bin ton miktarında 
olacağını göstermektedir. Bu yalnız 
geçen seneki umum rekolteden yüz
de on beı yirmi ı;lerecede fa.zladır. 

IZMIRDE DANK 
İzmir gazetelerinde okunduğuna 

göre İzmirde hüküm süren dank has
tahğı, bir aralık hafiler gibi olınuş, 
fa~at son günlerde yeniden şiddetlen
mıı havaların soğumasına ve sihhat 
dairesince mücadele edilmekte olma
sına rağmen gittikçe daha müstevi! 
bir teldi almıya başlamıştır. 

Haı.~alik bilhassa İzmirin Karataş, 
Asanıor, Mısırlı ve Halil Rifat paşa 
caddelerinde hlikümfermadır. 

HIRSIZ KUMPANYASI 
İstanbuldan İzmire giden 4 hırsız 

yakalanmııtır. Bu hrroızlar Behçet 
Hilmi, HUrşit ve küçük Hilmi iaim'. 
lerini taşıyorlar. Son zamanlarda İz. 
mirde muhtelif evleri sopmuşlardır. 

* * * 
Feci cinayet 

Karısını 15 yerinden 
vurarak öldürdü 

Ka~şıyakad~, Alaybeyinde Şehit 
Muhlıs sokagı çok feci bir cina
yete sahne olmuştur. 

Katil, Mustafa namında biridir. 
Bu gencin Nazıniye hanım namında 
genç, güzel bir karısı vardır. Fakat 
Nazmiye hanımı zevcinin bu işsiz 
güçsüz hayatından sıkılmış ve mu~ 
maileyhin kocalık vazifesini yapma
dığını görerek mahkemeye müracaat 
la talak talep etmiştir. 

Bu hadise, Mustafa üzerinde fena 
bir tesir yapmıştır. 

Muhakemenin devamı csııas.ııd ı 
Mustafa barışmak, Nazmiye hanrm
Ja geçinmek için teşebbüsatta b~lıın 
muş, fakat maksadına muvaffak eıla 
mamıştır. Muıtafa, bu ademi muva
fakatin sebeplerini tetkik ederken 
nihayet şüphe denen mikrop içine 
düımüş ve muhakemesini, itidalini 
kemirmeğe başlamıştır. 

Munun hadisenin mütebaki kıs
mını şöyle anlatmaktadır: 

- Karımın bir büyük validcıi var 
dır. Bu kadın bir yerde: 
"- Eğer -demit· Mustafa, torunu 

mu bo~mamakta ısrar ~derse, toru
numu başka bir erkekle temas ettire 
cefim, kendisini namuııuz mcvkic 
sokacağım, o da bilmecburiy~ ayrıla 
cak.'' 
~u ~özlerden ~ütceuir olduın, çün 

ku nıhayet benım karımdı, nikahı· 
mm altında bulunuyordu. Bu ıüzler 
beni şüphelendirdi. Mütemadiyen 
neticeyi dlifünüyordum. Şü.J>helrim 
arttı. Fakat; karımın hiç bir fenalı
ğını görmedim, duymadım. Çok mü 
teeısirdim. Nihayet bu gece artık 
dayanamadrm, akşam vaktidi, Naz
miye sokaktan geldi, eve girdi. Ben 
de arkasından girdim. Oda11nda ye
tittim ve bıçağımı çekerek vurdum, 
öldürdüm. 

Se,Un tattr 

Bir kaç gün evel Toroslara yağ
mıı olan şiddetli yağmurlardan do
layı Seyhan nehrinin ayaklarından 
körkün ve ~çür~e. suları ansızın yük 
selerek sahıllerıDı yıkmış ve bir çor-

Tramvayda, sahanlık sohbeti ya- leri yoktu. Kaprda duran adama sor
parak, Beyoğluna çıkıyoruz. Nezleli dum: 
bir zat ani bir sarsıntı geçirerek: - Kaça bunlar? 

- Apşuu, apşuu, apşuuu ! . . Herif beni tanıyormuş gibi: 
Üç kere aksırdı ve sonra burnun· - Sizin için, dedi, 50 liraya olur. 

dan henüz ayırdığı mendilini a~arak - Bunların kumqları nedir, pc 
gösterdi: dösüet mi, kauçuk mu? 

- Daha elime alah, bir saat var, - Podöıüettir efendim .. 
yok, dedi, şunun haline bakın!. Dikkatle baktım: 

Herkes istikrahla başını çevirirken - Neresi Podüsüet, adi kauçuk. 
ilave etti: Tetiği bozmadan cevap verdi: 

Bizimkiıi nezle değil .. Adeta akın- - Podösüet imitaıyon, lı:auçuk. .• 
tı. . . Alimallah Sarayburnu akıntısı, Ama birind mal. . İçi fanila heıiı de. 
yanında hiç kalır. Evelce burnumun Sözün alt tarafını dinlemeden yil· 
bir deliği tıkalı idi. Bir kaç günden rüdüm. 
beri ikisi birden akmağa. . . . Gördü~üz ya, inaan bayağı eğle-

Bu lüzucetli bahsin uzayıp Jitme- nıy?r: Bızde bir "I.J.file ıı:eçinmek ı. 
aine meydan vermediler. Birlai de- tabın vardır. Btn de ıı:lln olur, bun 
di ki: ların lifile ıeçiııirim. Cuma pnlerf 

- Beyfendi, siz bu haldı tramva- kepenlılerl indlrllınit maiualtuın ö-
ya binmemell ldin!s I • . nünden, valı:rt ıı:eçirecek bir t•Y bu-

Tekrar mutantan surette burnunu lamadılım için adeta kederlenlrlm. 
temizledikten sonra: Caddeyi o mahtori kalıbalılı: da-

- Yok .. dedi, bendeniz alıtkı- ha baımatlllf- Güniln bu autinde 
nmı. . . Tuhaftır, nezleden pek rahat Beyoğlu daha ayılaınu. Sinomalarto 
sız da olmam. kapısında, paatacı ve mahallebicile-

Artık dayanamadık. Dedim ki: rde, kıraathanelerde toplanan. halk, 
- Siz rahatsız olmıyabilirıinlr a- Bey~'lunun. yerli halla: defildir. Bun 

ma, sizden ba•kalarım rahatsll edi- lar ıçınde: 
yorıunuz. - Dün Beyoilunda filinca ainc-

Kızdı: maya gittim! 
- Ne yapayım? Hatırı ilinir igin Yahut: 

yaya mı yürüyeyim) - Arkadqlarla biraz dolqtılı:. A-
Ben sustum. Bir batka11 yerime man Beyoilunun baU ne idi~ iğne 

ıöylcdi: ataan yere dütmHdl. . . kabilinden 
- Otomobile binin efendim? cıevherlw JWDUrtlamak merala ile 
- Apıuuuvl .. Efendim, ne bu- latanbulu kendilerine dar &örenler 

yuruldu? Otomobil mi dediniz? Ap- vardır. 
ıuuul... • • • 
O aırada tramvay Voyvoda caddesin Tablın meyda~. . btanbul tara. 
den geçiyordu. Birisi vatmana -- fıDda. Beyuıt ne iae Be.rotfun.da 
lendi: Takaim odur. Buradan öteai artılı: 

- Kuzum, ıurada dur. . Efendi bBeyoilu •Jll-. Y.,. hl 1 wlan. 
inecek. . ııraya ıeliııce tenhalaımaia hatlar. 

Nezleli zatı gösteriyordu. Öteki Oto!"obfl albnda kalıp çiğnenmek 
lakayt: t•~li!'Hl burada azalır. Meydanın 1• 

- Hayır, dedi, Tepcbaşına kadar ~0•011?de kocaman bir arsa vardır. 
çıkacağım. .,un~ı, yeni yapılan inpat bu aroanm 

- Siz bilirsiniz. . ben sizin iyili- da bırar keyfini kaçırmıı &ibi görü
ğinlz için söylemiştim. Hastane he- nUyor. 
men şuracıktadır. Yarının sporcuları biribirlerini bu ar-

Yinc aldırmadığını götUncc blse sada ~ulurlar. Kimi bisiklete, kimi 
döndü: mot~sıklete meraklıdır. Kimi de eli-

- Mademki bey inmiyorlar, bari ne bır ç_e~ber alıp çevirir. Şimendi-
biz inelim ı . • • fer taklıdı yapıp ortada dört dönen-

Ben inmedim ama o, söylene ıöyle ter de baıka. · . Araaıra yanlıt manev
ne indi. Son ıUr'atle Galatasaraya r~ yapıp kendınden küçüklerini çiğ. 
çıkan köşeyi dönerken bir adam tram rurenler olur.Bu yilzden poliı ııtlt ilk 
vayı!' önüne çıktı. Vatman mUte- mildahal~ ed_er. Kavgacılan ayırır. 
madiyen kampana çalıyor. Herif ora- Kabahathlerı alıp götürür. Mamafl 
tarda değil. . Nihayet bağırmağa baı bu~!u. uslu ~iaikletini koşturanlara t;. 
!adı: ıı kimse bır şey demez. 

- Hiış. Çekil ordan be). Çiğne- d ~~~~da toplananların hepsi çocuk 
necekain yahu ı. . eg ır. Çocuklukları habrma ıe-

Ve nihayet bagka çare bulamayıp !enler de vardır. Bunlar ihtilaf çıktı-
zınk diye tramvayı durdururken. ğr ~·m~n çocuklar ara!llnda halı:em 

- lıte beyler, dedi, buna ke.ndi vazifesıni görürler: 
ıı:elcn derler! .. Herif adeta eceline - Hasan haklı .. Evveli sen çarp-
susamıı, bili çekilmiyordu. Kolun tın 1 • . • 
dan tutup kaldınma fırlattılar. d - Ka?"I, pe~li yoluna gidiyor. 

• • • u •. ~•c~. ansızın onilne çıktı ... 
Cuma günü Beyoğlu caddesinden hyıG~ı ksozlerlc aralarına girer, hak 

ne vakit geçsem, içime dalına kapa- a "'"' ayırt ederler, 
lı,_ ve durgu~ bir güniln hüznü çöker. • * * 
Gıyeceğe daır eşya ile dolu olan 0 Yatl~rı ~n sekizden yukarı değil 
c~~~ mağazalar açık değiller ki her F~kat ı~is~de de bilyümUı te küçUJ
b~rı~ın c~ekiru üzerinde gözlerini- mü~ glbı b!r hal var. Bisikletleri sa-
zı dınlendırerek tatlı tatlı hülyala hlbınc teslun ettikten, paraları sa 
dalınak kabil olabilsin ı s· .. r

1
a tıklan sonra dehşetli bir kavgaya r'u-

d ğ ·ı · · · · • ız oy e tuttular e ı mısınız_? Ben vitrinlere balanux . 
nı ~ek severım. Bir şey almağa ili- Biriıl dedi ki: 
yetım olmadığı halde fiyat aorınağa - Slllı:ül bakahml 
meraklıyımdır. Mesela dün büyük Ötclt.i kıpkırmızı: 
mağazaların birinde sok zarlt em ·. - Geç efendim, dedi, sen çağır-
meabl'ler gördüm: Uzerin4e etik~- dm, ben geldim. 

- Yağma yok. Kazan da ye 

sebze ve aa.ir mezru.atı tahrip ett··· 
•b' ba k.. l . ıgı 

gı ı zı oy erın bu derelerden ıu 
almakta olduğu tulumba borular 
alıp götürmüştür. ını 

Bartmda Mezbaha 

Şimdiye kadar iyi bir mezbahası 
olmayan Bartında yeni bir mezbaha 
yapılmaktadır. 

Bu ":ıezbahada Istanbul mezbaha
sının sıstemi eaaa tutulmu,tur. 

Tirede bir haydat lu k vak"uı 
Tirenin Sazlar köyünün Çığırlı 

mevkiinde bir haydutluk vakaoı ol
muı ve bir kız çocutn, feci bir ,e. 
kilde keıilınittir. Mahalli zabıtaar, 
haydutları tevkif et.mittir. Bunlar 
Çamköyden Mehmet oğlu Ali, Ali 
oflu Oaman ve Çınar Ali oğlu Rasit 
namında 3 phııtır. • 

. Haydutlar pa~.aya tamaan gece vak 
tı ~ı~ırb mevkıındeki Mustafa oğlu 
Alının çadırını basmışlardır Çad 
dakilcrden 4 yaşında bir ktz . ır-
h d ti 

. . . cagız, 
ay u arın ıçerı gırdiğini duymuş 

ve uyanınrştır. Bunun üzerine hay
dutl~r, çocu~u yakalıyarak kesmiş
lerdi~. B~nu müteakıp te bir tulum 
peynı~~ b.ır teneke sade yağını ve ça· 
dırın onunde bulunan bir koyunu ça 
!arak kaçmıtlardır. Haydutlar, adli
yeye tevdi cdilmiş'erdir. 

Hemen hemen kapışacaklardı. So~
ra, nedense ayrılmağr tercih ettile 

• * * ~ 
Galat_asaraym köteoinde kucakla

rında ?•rer çiçek baketi ile gelip c
çenlenn yolunu kesen Rus satıcıl~r 
so~~~rm vefa!llz ve ıeçici bahar~ 
mUıdelıyorlardı: İki yaflı adam ç·
çeklcre huin hazin baktılar B• . 

1
• 

dedi ki: . . ınaı 

- İıtenen lıüçük bir demet 
tıralım, u.nın kıt ı6ri.lp .. yap. 
limiz rahmet budur ı gorec .. ............ ' .... ::· .. ~--· ··· Mektepliler i 

mihabakası i 
23 üncü hafta 

22 inci hafta pertembe gDnü 
bltmlşdr. Dünden itibaren 23 
Uncu hafta bBfl•mıttır. Geçen 
haftaya ali cevaplar burttn 

llğleden sonra saat üçe tadar 

i 
müsabaka memurluğumuza 
gllnderllmelldlr. Her mektepli 
iştirak edebilir. 

······~··········· · ···· 
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BUGÜNKÜ HA VA 
Dün hararet aııml 18 u garl 9 

- i.za. 

Kütü~ 
Hırsız 

derece ıd ı. Bugün hava lupah 1 - Frnnsızcadan -
olaca ruzgu po~rı7.daıı esecektir. M.Groduye, kansının koy- ıdı. H ırsızlar kapıyı zorluyorlar-

n: 1 LYl\.li u:. L • % • 

Haftanın ı Gece yansına doğru, dürtüklen- O güne _kad~r. M. Groduye, l'u b~l~"'~"'~ ı:.:ı halledilml~ şekil 
diğini hissederek uyındı: karısına hıç bir şeyden kork- SOLDAN SAGA : YUKARDAN AŞAÖI : 

Rclıln Po: arııı 

3 perde l 
Bu akşam için 

liıılarda tenzilA ı 

yıoılmı~ur. . 

BiLLİ Df)\ 
lHTİRAS 

filminde 

İttihadı Milli 1 
•••ı• .. nunda horul horul uyuyordu · dı · G;i1ı1 '.cı Dllmcc~mi:ı;IP. 

L•••••-'Y•8•Z•l•S•I.. _ Ne var? Ne oluyor? madığmr söylemiş, daima cesa· ı. Çarık (6) . ı. Birden (6). 
• Kansı, elini dur \darına gÖ· retile övünmüştü . 2. Feraset (4). 2. Kümes hayvanl&rmdan biri (3). - • k t" 

Geçmış olsunf türdü: Amma şimdi korkuyordu. Sı- 3. Anadolu araba&: (5) Güç (3). 3. Silki (7) . Türk sigorta şır e 1 . 
Yaılıca bir dostum var ikin- - Sual.. Dinle!.. Bak krak. .• cak yatağında rahat rahat ya- 4. Maskara (6). 4. Halk (3). Lfilıiltt (3). J 

1 diden ıonra dükkin açtı, ya- Krak ... Krak.. . Diye bir ses tarken, kalkıp haydutlarla bo- 5. Yıpranmıt (4). Nida (2) . 5. Sulamak (4) . Harik ve hayat üzerine sigorta muame ~ 
l eli • k h b' d "'ld' 6. Su (2). Dürüst, iyi (2). 6. Arkada kalen eser (2). Ucund- S } h Jk • • - t 

ni 50 ya§ından sonra ev en • duymuyor musun?· · Sokak ka- guşma oş ır şey. el?. 1.' ay- 7. Kötü (3). Bir içki (4). an ateş çıkan çöp (6). icra eyleriz. igorta an a IÇIO musat 
hemde genç bir kadınla. Eh ne pıamı zorluyorlar . . . nı zamanda da tehlıkelı ıdı · 8. Büyük (4). 7. Cefa (3). Fakat (3). • • h • d" 2 
diyelim ? Ha kesin rönlünde M. Groduye kulak kabarttı. Karısı sordu: 9. Çiğnenmiş (4). Azı çok zarar 8 . Kanapenin ufağı (6). şeraıtı avı ır 
iıir arslan yatar derler. Alelha- Sesi duydu. Kansmm hakkı var - Ne yapacaksın!·· Karar:' (4). ••><w __'! · Cemi 'dat~ <!>·Büyük di2 <3). : Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı 
gu5 akıl yutıı değil hattadır. O _ . ver •.. Kapıyı nerde ıse açacak- -;--- -h f . d ll<>/'"' " iilunu ıu·ı • tt•<: I ulıuınmayan şehlrler•le aceule aran ıı rnk l.·l'lıf · k ki - - - h" k' 1 gırl!ıt mu a ıtzu ettım e, g:ece o;a n. <:> 

200 lur ki kalın ye saıırr apta ıu - Hiç bir rahatsız gHD yo . 

1 

ar· yarw rahatrınız kaçmadı 1 Telefon: Beyoğlu - 3 
1 r nasıl geç kaynarıa bu ada - E, 0 sargı nedir? Fısıldadı: Kadın nefretle baktL · İçin- DOÖRU BİR SÖZ ·--=====--,-..,. 
mcağızında k";"ı da geç kayna- - Hiç! Kulatmım arka11 Y• ı -K Sus .. . Kım_ıl~amaH!.. 1 den geç;nleri bir an haykırmak Yunanistandan gazetemize yazılı- Ank'r' Pazı· ort'ınn'llı'nı M. ve lerbı'ıve ageli iti 
mıştır. Bu gecıkmek kanının Sl· ra oldu da. arannı vermıştı . ırsız ar . d' . .... yor : Istanbul baş Papa'1nrn vefatı il q O U il ~ 1 O 

. . Ali b kad b . b' I' 1 di y . d k ıı~,. ı sonra vazgeçtı, sus.-. .. . . . I b ı R ı k ı . d çak olmadığına delil değildır. - Allah a ne ar o- evı soya ı ır er . erın en r- A k ' . d ' d k hi b' uzerıne atan u umu a emın e ı·d' ~ }"~" d 
Dostum evlenir evlenmez ha zulmu,ıun ! rnıldamıyacak, yatağından çık- rtı ır:ı ın. e ccasmm ç ı~ y~ni .i.n t_ihabiit için namzetler_ g~st,.e· I~ ur o nn en : ..... r d b' d •. 'kl'k .. düm E .. I ldu' N mıyacaktı ehemmıyetı kalmamıştı. Onu. rıldıgını ve yakın zamanda ıntıhap il ,,. 

ın e ır egışı ' ıor • - vet, oy e 0 
• e yapa- · için artık kocası mevcut değildı yapılacağını haber veriyorsunuz. Kadronun ahiren tevsi edilm~sind~ dolayı, 1:11'.umi ~hzatl jjll' 

,Bu değıd'şi~~ik ldbelki 1,ten~.si.ne ldHD kaderldböyle ~~if. Yakı~d:an Ka~s\~aşt:: k k ve elbet bunu bir gün ispat ede- Bizler Yunanistan Garbi Trakya nıfına yeniden talebe kabul edilecektır. Umumı ıh:zanye J11 ti" 
ı?r.e te rıcı o u

1
, ~n hzİ oıtum 0 ujtu ıçın ıarar e tım -, a maga or uyor mu- cek bir fırsat zuhur edecekti . . Türkleri senelerden beri başımıza hasıran erkek muallim ~ektebinden bu sene rne~un ~Janl~ ıl 

gıbı onu tanıyan ar ıçm ay ı ve sırrını anladım. sun · T .. d lıükümet marifetile getirilmişMüftü dört be<- sene zarfında iyı derecede mezun olup :>ınlen 18 ... 
şür'atle yapıldı. Krr sakallı bir Günün birinde bu zatın akra - Rica ederim sesini k~ > !.. ercume ~ en Hoca Nevzat ve cemailt reisi Hafız "' k B . - h · oır 

B k SELAMİ İZZET arasında bulunan taliple_r kabul olunaca tı_r. u.şeraı.tı. aız _,0• ıadam olan mumaileyh evveli ba11ndan laubali bir zat, hare- ıra uyuyaynn !.. Salih namındaki şahısları başımıza k 1 1 bi lik ıı...-
aakalını inceltti, yanak üzerine minin huzurunda f U hikayeyi Döndü, yorganı başına çekti. Yoz.gatla 

7 
ııtı ınar"'. lı musallat ediyor ve bizler senelerden talipler, aşağıda zikredılen evrak ve vesı a_ an ~ r . te. pıt 

1 K d k k d k . ""' beri müteaddit defa lar müracaat et- sup oldukları maarif müdürlillderine Teşrirueve. im 31 ıncı •elen aksamı sıfır makine ile a anlatmı": arısı a, or usun an, ocası· . 1 0 
.. • l k b' ·· rından hükümetin nazarı dikkatini şembe günü akşam_ ma_ ka<l r ımiracaa_ .t e.tm.e en. dırmaya batladı, Ye yalnız ~ - Bir köyde bir aile ·varmıt. nı taklit et ti. Amma koca~ın.a Jan<- a r111a nıe te l mu- h kab 1 d 

ne ucunda hafif bir kısım bıra bu ailenin medarı maişet.+ olarak kızıyor, onun bu cesaretsızlı- du"rll"ıgv t"ınden·. yof~tanbulda ise serbestii intihabat 1 - Müsabaka ım~. anına.. . u ıçın ıs~ a. t ci~ 
,ktı. Biz daha bu telıeddüle göz- ta damızlık bir aygın varını§. ğinden tiksiniyordu. yapılıyor. Garbi Trakya Türkleri 2 - Sıhhatinin tabu ve musaıt, aza ve avassınm am; rtJo 
lerimiz alıımadan, bir rün rör- Cins bir aygır olan bu hay"anı Dışarda, kapının zorlanması Mektebimizin 6 te§rinievvel 929 ta Istanbul Rumlarına muadil oldukla ve ruhl anormal ahvali bulunmadığında dair re.slmih~a?ip raE:dl' 

1 d d . d k rından hu"kmetı'n nazarı dikkatini 3 - Mezun olduğu mektebin şeha etnamesı e uvıyet c dük ki bu zat Hkalı yürütmü9, döl için kiralıyarak geçinir er- evam e ı yor u . . . rihinde ihalesi mükarrer bulunan e · 
1 · B' d ·ı Dak'k l ı k d 1 ·· celp ederiz efendim. nı ve askerlik vesikası. i.ıi itife ettik : mıf. ır ıün ayıır o yapmaz ı a ar, asır ar a ar uza- mek münakasası görülen üzum uze- * * * 4 _ Bulundukları muallimliklerdeki hizmet müddeti ve r 

- No sakalı evde mi unut- olmu" Ye bu hali görenler artık mağa başladı. rine aşağıdaki şekilde talik edilmi§-
' "' H YIKIK BİR ÇEŞME hizmet cetvelleri . tunuz ? aygırı kiralamaz olmuşlar. Biça Bir aralık, ses kesildi... ır- tir. . . . . . . 

_ Hayır, berber dükkanın- re aile de ekmeğinden olmut• sızlar işlerini bitirmiş olacak- Mektebı_n .• teşnnısanı 92~ tarıhın- Bir kariimizin yazdığına göre Ka 5 - İki adet kartonsu:r: fotoğraf· ""diİr· 
t d l 1 929 t h k dar sımpaşada Bedrettı'n mahallesinde 6 -Müsabaka imtihar.ı~~, tıensüp olduklan maarif mıı da rehin bıraktım . Bu ailenin dostu olan birisi bu lardr . Kapı açılmıştı . çeri gir- ~n te~rı~ıe~e arı . ın~ a _. • 

. . . b' . af" · 1 d" p ki l bır senelik ıl>tivacı olan aşgan 35000 bir kuru çeşme varmış. Bunun büyük lüğünde Teşrinievvelin 2 nci umartesi günü yapılacaktır/ 
dedı .• Bır kaç gün sonra dl a pdıa- hadıse~eln ır~z ı~nra Dmıı l ır_o: mışber ı. k arm_a -~u::n ~\an- azami 50000 kilo ekmek 3 - 10 . 929 bir duvan çatlamıf. Oradan gec;ctı- i 
la bıyıklarından eser kama , !arak aı eye ınmış. ert eı,m na asara , evın ıçın e O aşı- tarihinden 31 _ 10 • 929 tarihine ka- ler için bu bi r tehlike ihtimali teşkil 

1 
tıraş etti .. Aradan çok geçme- clinlemit göz ya§lannı görmÜf, yorlar~ ·: · . dar 29 gün müddetle münakasaya ediyormuş. Bir kaza vuk..., ihtimali 
den kır saçlarda vi9ne çürüğUne acunıı ve 9u nuihatı vermiş: Sessızlık, esrarengız ve kor- vazedilmiştir. Ekmek birinci nevi fa· nin önüne geçmek için Emanetin na 
bakar bir kumral boya belirdi. • _ O merak edilecek şey de- kunçtu. brika unundan imal edilecektir. İha· zari dikkati celbedilmektedir. 
Derken tırnakal cililandı, kı- ğil. Aygır ne zaman kısrağa Madam ?r~uye kalbinin çar- ıe 31 teşrinievvel 929 tarihine müsa
lık kıyafet değitti. Bir sene reç yaklaşmak istemezse kaşağı ile pıntısını dınlıyordu ... Her an, düf perşembe günü saat onda Yoz- Malatya vilayetinden: 
meden bizim 50 yaşındaki doa- lrulaklarmın arkasını kaşıyın, yatak odasının kapısı açılacak, ğat jandarma mektebi müdürlük dai- 1.- Sultan suyu harasına ai.t olup 
tumwı frenklerin ıtdört iineli• derhal kendine gelir! demit ve elleri silahlı adamlar girecek resinde icra kılınacaktir. Ekmeğin Arga kazasında merkezi kazaya ıe
dedikleri tekilde iki dirhem bir bnakmıt ıitmif. Aradan biı· kaç diye bekliyordu . O kadar kor- bedeli muhammini üzerinden % 7,5 kiz ve Malatyaya otuz kilometre 
çekirdek hale geldi: Eh, ne de- ay ıonra tekrar a;ni köyden ıe kuyordu ki, kapı tarafına baka- t~~natı muva~ata . için ya nakte~ meıı:ııe.de bulunan Aziziye. mevkii?
nir? iki gönül bir obuıc:a saman çerken ay(lr sahibi aileyi gör- mıyordn... hukümetçe muteber ışhanı n tahvı- dekı bına~ yaptl:ı~lı: ta'!ll~at ve ın
lık seyran olur, derler, lıiz bu mek istemi§, kapıyı çalını§ aç- M. Groduye de ayni haldeydi. !.it ve ya banka mektubu ita oluna- taatı fe=dprorı,sıj~':J'~~c~~~ 
tebeddüle hayretle bakmakla be mıılar içeri girmif. Ailede bir Karısının nazarında küçüldüğü- caktir. Münakaşa kapalı zarf usulu / 92k9 dta . ~nb. il üdd ti ~ 

be b. h' d h 1 · ' .. h' · "· d b' k dah il · ini ıı'tir P ü kle ne a ar yırrnı ır g n m e e m -ıa r «ta ıi» ıç mü a a e etmı durıunluk yok ama evin erke- nu ıssettıgın en, ır at a .• ıc_ra ıı12ca • . ey • rec~ - nakasaya konulmuştur. 
rorduk .. Likin bütün bunlara jinde bir halaizlik ve zaiflil.:. •• muazzep oluyordu. Fakat korku rm tıcaret oda~ ~esıka~ hamil ol- 2 __ Münakasaya iştirak edecek ta 
ağmen doıtumuzda için için - Ayından ne haber? Yok- her şeyin fevkindeydi.. . Kı- malan ıııe~burıdır. Talıp olanl:ır'n lipler bü%at mimar veya mühendis 

Kimyaker muavinliği müsabakası 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisan umum müdürlügündeıı: 

idare! merkeziye kimyahanesi için muavin klmyaker a!Jrıaı:ı
ğından şeraiti atiyeyi haiz olanlann l 5 ıcşrinlevel 1929 salı güniiıı' 
kadar nüfus tezkerelt'rlyle tthadetnamelertnl ve ~lr veslkaJatı"' 
müswhiben ldarel merkeziye zat iılert şuhetine müracuU. jı;i~ 
!erini kayıt ettirmeleri ve müsabaka imtihanının l 'l teşrlnlevel 9~ 
perşembe günü saat 1 O da ldard ıncrke:ı:lyede ic:ta kılınaca&ı jJjll 
olunur. 

Şerait: 
J - Taliplerin sinni 35 l tecavüz etmlyecelı:dr. 
2 - Mükellefiyeti a•kerlyeslnl lfı etmiş bulunmalıdır. 

3 - Fen fakültesinden veyahut ziraat veya eczacı mcktebill' 
Jir kaygu olduğunu hiHediyor- sa yı'ne illeti mi tuttu? ınıldıyanuyor, hatta rahat ne- mektebe ?'üracaat ve ıartnameyı o- veya mimar ve mühendis ile tt!§riki 
dum •• Gerdekten bir aene kadar _Yok! Allah ruı olıun siz- fes alamıyordu. ~malan ilin olunur. mesai ettiklerine ve yahut ta bu ka- deh diplamaları olacaknr. _..-/ 

'd' ki d ba _._ O · ö" d'kt B' t 00· l g çtı· Karı ko . H k' · ,,_,11- D bil işleri evciden yapmış oldukları- ke sonra 1 ı oatum na, yarı oen. çareyı .ren 1 en SOD• ır saa ye e . - Gazıpaşa, a ımıye~~ ıye, um- . .. . . . . Feshane mensucat Tu""rk anonı"m şı"r -
·ı· 'f 'ddi d · · · •- 1 • eli a h k t tmeden y kt 1 · · · üm na daır evrakı musbıtclerrlc bırlikte atı e yarı cı ıor u· ra ıtınıu: teKnır yo una gır . c , yanyana, are e e lupınar atıme ep en ıçın n une- k . . .: .. ti t · • · d ) d . . omısyon rıyaseune muracaa a şar -

-Sen bu Voronof •tısına ina Likin a efendun,. hıç ~yle. tı:Y ~yor. ar ı · . . !erine ı;ö~e kızlar u;ın 500: 600, er- name suretlerini bedeli mükabilinde tinden: , 
nır mııın? gülerek cevap -.er- kadro yanında ıöylenır mı? O . Hıç bır ses duymadıkları ıçın kekler ıçın 800 -~~ llcıvert ku- almaları. . . . . . -~ 
dim: . . rün bu sündür halim harap, f~ bıraz şaştılar ve. h~rsız~n, ~la- maş kapalı .. zarfla munakasaya. k_'.'nul _3:_ ~kine~ ma~de~e &ö•t~~Hen Ş'-· I Bedeli ketfi .83597,~5 lira o~ De· p~~rın k~flf, proıc v~ ~;rı 

- Vallaha bilmem, manan- kulaklarımın arkuma bak! eli- caklarını alıp gıttıklenne huk- muştur. Mun~a~~ .. !2 Te~rınıevel raıtı haız talıplerın ihale gunu olan ' fterdar mensucat fabrikasındaki ınp.- ııonnelı: üı:ere her gün oaat( jılİ' 
far var, yoksa ihtiyacın mı var? yerek kaıağı vurmaktan yara mettiler . 192.9 cumart~sı gunu •aat 16 da _Or- 21 / 10/929 Pazartesi günü saat on at 22-T. eve! 929 da aaat on bete ka ye kadar Defterdard.i feahan• I• 

- Yook! Onun için dejil ••• olmut lrulaklannı gösterir: M. Groduye, yavaş yavaşken- ~koyd: Ga;• !'i:_ b Y:~m~teb_ınde bqe kadar Malat!.a~a ~ü~fun~t ~o- dar münakasaya vaz edilmigtir. Tali- kasma müracaatları iJ1n olun~ 

d~di. !'ö1er_in~ 1 UZİı~ bir;:- h l9te.bihim ellili~ do~uh.f~ç dine ~~ ~:::aa ::~aş;~~- n:~:e i::: :~~lec:k:~ Talip 
0

:::.ı;: ~=ğ::a:tb~~t:~m'7r~~url~~~i~;~~~~; n~vınt Doın'ır1oll'rl rıınuın"'ı ı' dgresı'n"en· 
I'nC:nın e~~ • gm ~il v~ • aremı nzurun a u 1 aye k ' k. 1 • k, • rın yüzde yed; buçuk nisbetinde pey müracaatıarı ilan oıunur. 

0 0 0 u u Uu U 
_raedan ~e a -~r bereçlkil! lnı ta- naklolŞ~md?'h· .. kul '-' yorsı~-d~ i:s~ er ~ol. akçelerini Fındıklıda Yüksek Mek- K ' ) k t İ ı ııe\'İ 

yın emıyecegun; atı ay, - ım ı er gun aıuanmı - 1 ıp r ere a csana · tepler Muhasebesine tevdi edip mak- ıra 1 apar ıman ar Anadolu - Bağda• Devlet Demiryollarına mııhsııs olan her , 
belk~ daha fazla. pansman ediyorum! de~i:. ilci 

1 
-. Sakbah olsun bakarız, ace- pozlarını alelusul kapalı zarf deru- Her türlü esbabı isıirahaıı haiz taze . ebctc "e mepa nakline ıit 24-324 numaralı fevka!Ade setfl 

eli 
Bır gün o dostuma rast ıel- ay aonrda baılayan yenı bır te- esSı ybo h . . . Ş nuna koymaları lılzımdır. Şartname- apmımanlar müsait fiaılarla kiralıktır. 1;eri tarife 15 ıeşrinievel 1929 tarihinden itibaren Mersin . }.~ 

• 'ın, ne o ııklıktan, ne o tendü- beddül oatumu yavat yavaı es- a a ı gıiç ettıler. afak sök- !er her gün Gazipaşa Yatımektebin- Gaiaıada Tünel kaışı .mda ı ııtıl ncil 
rüstlükten, ne de cililı hmaklar ki haline iade ediyordu ... Bı- tükten sonra kalktı, dişarı çıktL de Komisyon Katipliğinde görülebi- .J. Sasson efendiye 'Tl Üracaaı. hat ınn da ıc~mil edilecektir. 
ılan eıer vardı. En at•iı dört yık sakal yerine geldi , tırnak- Her şey yerli yerindeydi ... Bir /azLı rafsi lılt için istasyon ''e ambarlarımıza müracaat edilın~ 
rünlük bir sakal, kulaklarını sa lar matlaftr, saç viıne çürüklü- an, gözü, duvarın tahta perva- 78 metro nıı'k'ahı kereste ınuh~Jaatı 

p tepeıinde düğ,ümlenen iıir ğünü kaybederek ağardı, veni- zında, henüz açılını~ bir deliğe u Hu Kocaeli defterdarlığından· 
sargı ve eğilmi, bir ıırt ile bi- hayet i9ittik ki hareminden ay- ilişti. O zaman işi anladı. Bütün • ·a 
are adam, hastahaneden kaç- nlmıt- Bu hadiıeden aonra ilk gece bir fare tahtayı kemirmiş Tu"lu"n ı'ohisar umum ınu'"Jı.:i.~ lıiiiU"odon,· Karamürsel kazasının hükUmet konağııun (5000) lirayı~ 
~ıta benziy_ordu. Görünce bir- rördüğüm zaman: olacaktı. . . U l!f Uı:ıG vüz etmemek şartile bazı aksamının inşası ın;:nakasa kaİ~/9 

denbire fena o'dum ve kendimi - Geçmit olıun! dedim... Utandı, sonra kendini topla- Azapkapı levazım ambarına teslim edilmek üzre muhtelif eb'- de muharrer şerait dairesinde münakasai ıleniye suretile ZJflii' 
tutamadım: Memnunane tetekkür etti .• Ha dı, arkasında duran kansına: atta 78 metre mik'abr kereste pazarlıkla alınacaktır! İtaya talip 929 tarihinden 13/ 10/ 929 tarihine kadar 20 gün müddetle Jtl' 

- Aman birader, reçmit ol· !inden pkiyet eder tavrı ela yok - Çok korkakmışsın, dedi! .. olanların eb'adı öğrenmek üzre her gün müracaatları ve 16/ 10 nakasaya vazedildiğinden münakasaya iştirak arzusunda b~efİ 
•';"'·ne oldun? Rahataızlığın ne tu. Hırsızı da nerden çıkardın? Be- 929 Çarşamba günü saat 10,50 de Galatada mübayaat komisyo- nanların kazai mezkur .nal müdüryietine müracaat eyletfle 
dir? FELEK reket ve~sin ben soğuk kanlılı- nunda bulunmaları. "'Jl~!1. <>lunur. ,,,,,.,,, 

' \ il tlı;eı" '' edelilte/rlkaaı :58 1 Ben Çapkın imamı hiç görme- etmediği, alıp · boşamadığ~ka- clıncağazın gözüne insanlar kim kr.de Maarif müdürü bir eriIIC- olursa olsun... IJI~· 
miştim. Yalnız Findıklı imamı- dm kalmadı. bilir o sırada ne küçük, ne ka- ni artığı, mektep müdürü gölge- Diyorlar. İster memle1'et r: 
nın kansından dinlemiştim. Çer Şimdi işte bu herif yok "Çer- rıncaiaşmış geliyorlardı . Öm- sinden korkan bir bunak olduk- tan başa kana boyansın, i:S~sı 
kes olduğu ne de belli. Sap sa- kezistan istiklali" yok "KuvaVl ründe ilk def'a gördüğü bir hal. tan sonra :;elmiyecek ne var?. - Türkiye artık yok. J! ft• 
n .. Göbeğine kadar inen bir sa- milliyeye tenkil" diye ortaya Elin halayık çerkezini kim ..:- Hem onlar: parça patça Yunan, fngiJıı,)JI<' 
kal koyuvermiş. Şişmanca .. Ça- çıkıyor, göz boyıyor, buralara dam yerine koyardı ki? . • \ilah - Olmaz.. merika, Fransız İtalya a~tıt'' 

Etem izzet kır mavi gözleri var .. Kelle ku- kadar geliyor, böyle alayla, nü- verede mektebe filan gelmiye- Jeseler bile.. Maarif nazın !eri ve Errnenistan JCürd11 

'""'"""'"'~ lak yerinde. mayişlerle karşılanıyor . ler. Kadından kadından karşı- Ali Kemal efendi ne güne duru- Çerkezistandır.. 113tı-,. 
Bu kalıp kıyafeti baştaki kos- Hele o Feleknaz kan. Katil. laştı mı yaman. Muhakkak beni yor? Hemencecik: Denibin. Herifler başta , 1~, 

Olur şey değil. Feleknaz ara- çerkes, molla, itilafçı gürühü da kocaman yeşil sarığı avanaklar Koca katili , baba katili kadın! boğdurur. - Bütün kapılar ardına ka- dettin hep birden buna~ W 
bı,. ~nımad~ kurulmuştu. S~- ~ş.ka: Zaten ne olacak. Beşyiiz kim bilir bu herifi ne za~eder- ~adolu toprağı~! __ bi~- . ~ralık - Öküz öldü ortaklık ayrıl- dar ~yansın. . .. . Dü~~ mü~ekeyi, Y ptft' 
k? ı '"~ surme sultanmış gı- kişı bır araya gelse kasabanın !er. Peygamber mi?. Allahın ve- ıçınden kocaya suruldugu sul_ı dı. . . Diye telgraf uzenne telgraf galını her şeyı unuttular. 
bi. - ., börİir görmez hem bir sokakları doluveriyor. Dikkat kili mi ne ? .. Halbuki o yeşil sa- tan sarayının sofası zannediyor. Derler ama bu sefer de ka- yağdırır . leri, zorları bizimle! • giifl' 
ka ·' ~1 a savurdum, hem de tüy- ettim. Araba, yanda, önde sarık- rığr başından alıp boynuna ip Ortaya öyle kurulmuş ki. dm: Bt İstanbul hükumetinin Tarih ilk satın yazıldıgı 11ıe· 
!erimin diken diken olduğunu lılardan başka tek Türk yoktu. yapmalı da ondan sonra bu ırz Ama ne de çirkinleşmiş. İyi- - Benim kim olduğumu her- mantığını da ben bir türlü anlı- den beri bunun daha bir tıe 
'ıissettim. Ne maskaralıktır Yalnız dükkanlardan, yol bo- tuzağı herifin ne olduğunu ken- ce şişmanlamış, basık kadana- kese anlatır, iki paralık etmeye yamıyorum. Ne çeşit hükumet. rini kaydetmedi! ııeııl' 
..ıu?. Türk milletinin ne kadar yundaki evlerden seyrediyorlar- di dilile millete söyletmeli. Ba- lar gibi bir şey olmuş. Gene sür- kalkışır... Hadi, İtilaf devletlerinden kor- Ferit efendi, dur .• Ve lı j(ifl 

talihi varmış ki böyle soyta:ı- dı. Bel_ki_pek ~?k çerkes te ?~n kalım, o zaman arkasında tek ~esi ~~drasr da yü.zün?en e~- . Diye bana düşman düşecek· kuyorl.ar-..F.ak~t, bu çer~es, ru.'? Y~yeceğin silleyi_ i_ndirıtlToP''ıt 
1arın sokaklarında alkışlandıgı- !arla bırlık degtl. Onlar da bılır- bir avanak kalır mı?. Zavallı sık degıl. Kan mezara bıle o cı- tır. Yarası olan gocunurmuşl ermem gurubuna ne dıye yuz rnıllet daha gerılıyor. .111 
nı da gördü! ler ki_yaş~maya ~ehrnehal karar Fındıklı imamının kansı. Ka- cili bicili kılığıyla girecek gali-', Ban~ göre h~va ho~ fakat o öy- veriyorlar, ne der ve .. İsterler- ağzında yalnız sen değil~~~P···" 

· · · · · '..' · . . vennış bır TUrkıye vardır. Ve dmcağaz yana yakıla anlatıyor- ba. . le mı ya?. O ıster kı herkes ken- se: 9 Kar ıııJ11' 
Aalay mukemmel~ı: _Çapkın bu he_r ~eşit düşmana karşı koy- du: Sürsün keyfini bakalım. Son disini ecdattan sürme hamfendi - Peki... Bu işte bir domuzluk v~ııcııJı? 

f.namla Feleknaz bıncık pay- mak ıçın her gün bir az daha - Kızım dolandıncılrk bu günlüğüdür! zannetsinler. Onun için beni gör Diyorlar. Damat Ferit efen- bakalım arkasından ne çı ııi ,-e 
·• ·ndaydılar. -~rkadan yirmibe~ kuvvet bu1;makta, gücünü gös- adamda. Irz düşmanlığı bu a- . . . . . . . . mek, benimle karşılaşmak hiç dinin anlaşılmayan tarafı bu. Gece sabaha kada~ erme 6;ıi~ 
? uz yaylı, yuze ~akın atlı f?elı- ten_nektedır. Bu varlığa karşı damda. Hırsızlık, kepazelik, sah Ya beni görseydi. Ki~ bilir 1 hoşuna gitmez. Korkarım bun- Bu herifler galiba: çerkes mahallelerınden Ji b1r 

rdu · Önden gıden suvarıler, gelınmez. takarlık hepsi bunda. Üstelik ne yapardı değil mi? Oylede lar mektebi de ge:r.miye gele- - Mustafa Kemalistlerin sır- atıldı. İçimde hem de~şett<Ji 
~ 1a kaldırımlarını dolduran • • · · · • • · • • tekkesinde, camisinde tasallüt vakinimden geçti ki! Fakat ka-1cekler. Hiç zor görmeden gelir- tı yere gelsin de üst tarafı ne Bıtrt'• 

.. 
1 



MILLl'lET CUMARTESi 12 TEŞRINIEVEL 1929 

Elbiselerinizi, Muşa.mbalarınızı ve Kışlık Paltolarınızı Almadan evvel 
Galatada Karaköyc_·, Boğaçac~ furunu ittisalindeki mahallebicinin üstünde 

Büyük Elbise Fabrikasını Ziyaret Ediniz 
Bütün malları tenıinatlı ve fiatları her türlü rekabetten ari ucuz olarak satan yegane n1üessesedir. 

En müntahap çeşitleri bulundurmaktadır. Fiatlarımızı okuyunuz ve sair 
mağazaların f iatları ile mukayese ediniz. 

EFENDİLERE 

Ingiliz gabardlnlnden şık 

PARDESÜLER 
Teminatlı cinsten gayet !(Lizı-1 

Liradan 
itibaren 

14 J I~ 

HANIMLARA 

Asri biçimde her renkte 

MANTOLAR 
(kacha)den 

Bej ve lacivert renkte 

Ura dan 
itibaren 

14 1/2 

MUŞAMBALAR 8 112 

İngiliz kumaşından asrl biçimde MANTOLAR 22 1/2 

SPOR 

KOSTÜMLERİ 
Eyi cins fantazi kumaştan 

KOS;fUMLER 
Teminatlı lngili)( kuma~larından 

PARDESÜLER 

12 1/2 

16 1/2 

14 1/2 

Meşhur MANDELBERG (TRENCll COAT) markalı 
her renkte 

MUŞAMBALAR 24 1/2 

( Trench Coat > 
Son moda desenlerden ve her renkte 

ipekli 
MUŞAMBALAR 13 l /i 

ÇOCUKLARA 
İngiliz cinsinden teminatlı 

MUŞAMBALAR 5 112 

Fantazi İngiliz kumaşlarından 

PALTOLAR ve 
KOSTÜMLER 7 1/2 

' 

30 liradan itibar~n ısnıarlama kostümler - Teminatlı cinsten ipek ve rnuflondan çifte astarlı 
empernıeabilize pardesülerin müntahap çeşitleri - Her renkte hanımlar 

için PO DO PEŞ n1uşan1balar. 

: TEDIYATTA BÜYÜK TESHlLAT ~ 

1 Aksaray vilayeti Sıhhat ve içti-! 
mai muavenet müdiriyetinden: 

nehari~ 

lisesi 
Tam devrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün mürıcaıt olunabilir. 

Şehzadeba,ında polls merkezi arkasında. 
Telefon lst. 2534 ~ga 

.... Belsoğokluğu, Fren~i ve A~eıni ikli~ar ... -
Parls( salnt Louis) ve ~ Necker) D SITKI NECİP 1 

Kllnlklerlnden mezun f. 

LOSYON 
kolorrya Su,yu 90: 

Memleket hastanesi içiı1 mahiye 110 lira 
ücretli bir Alman hastabakıcı hemşire ile 15 
lira maaşlı bir hemşire ve 1 O lira maaşlı iki 
hasta bakıcılık münhal olduğundan şeraiti 
lazımeyi haiz olanların istidalarına merbut 
evrak ve vesaiklerile Sıhhat ve içtimai mua
venet vekaleti celilesine müracaat etmeleri. 

Muayenehanesini Beyllğlunda lstlklaı caddesinde ( par
mak kapıda ) ı 11 numaralı istiklal apartımanının birinci ka
tına nakletmiştir. Frengi en müessir edvlye ve muhtelit usul 
ile Belsoğuklıığu ve ibtllatatının en muannit şekilleri a~ılar ve 
(ozonotermi) gibi vesaiti elettlrlklye ile ve nllks etmemek 
Uzeretedavl olunur. 

B~Jıca mağazıılarda sa tılır. 

. . 
. . '.. . i ···~' :t?'t,~. 

FETICME 
Of 

l:T·PIVER :: 
PARıS 

. ..~,, . . . ,• 

ESANS 
LOSYON 

·1 ara-

Hahçe kapuda 

Ertuğrul mağazasından: 
BAZl DAİRELERDE 

Tasfiye 
Münasebetile 

Hakiki Büyük Tenzilat 
, . ' ı:-, '. • ~... '• t r.~...... . • 
,ı; ·. , .>::..._ •• 7..,cı.t. >:J' • • •• ~ ~ :r. .• "* .:ı: • ~ t • ~ ,._ • -~Operatör~- --BAKTERiYOLOG-~ 

HALiL SEZAİ Dr. IHSAN SAMI 
Bakteriyoloji laboratuvarı 

BASUR l\1EJ\1ELERI Pek dakik kan tahlllatı 

5 00 model makine 
114 muayene 

Fistül ve sıracaları ev aserman teamülü) küreyvat 

Leylt - Nehari, kız - erkek 

Be~ikla, . nareller şark L isesi Ana ilk ve 
eleloo: B. O. 3826 lali ıe~riaal 

TEFRİŞAT LEVAZI~IA TI 
MÜBAYAATINIZDA . 

Memnun kalmak isterseniz 
Galatada tünel yakınında : 

KAL i N ~·KO S 

Cihanıcımoı Gillcttc bıçaldllnDIJI 
imilindc bazısı 1/100 dC'r-ec:ıcde 
aylr edilen SoO model mU!ııe 
istimal edilmektctir. Olllcıte ın11· 
•ıııhdcminindea 9 da 40 imli 
cdılaı bıçaklann: muayc.aclerilc 
Itccpl ctmektctir. Böyle f~lta· 
ılda t~hlzat •• b(lylo mtılr.cııımel 
ıısul Oıllcı;ıo bısal\1ıt,_ rqbo
dnl l•ıihAl«mıtdr. 

ameliyatlı ameliyatsız elektrikle 

tedavi ve bilc!ımie ameliyatı icra I 
eder, saat 1 • 7 Divanyolo Acı 

..... Hamam N. 20 ~-

tadadı, tifo ve ısıtma hastalıkları 114Mett9iCj9iM~Hoc~oc~ teşhis~ idrar, balgam, cerahat tah
lilltı, C!ıra ınikroskopi ilt frenği 
taharrisi. sütnine muayenesi. 

~ 
~ 

G illeue 

Belsoğukluğu frenğil 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulilo kat'i 

olarak eski ve ytnl belsoğukluğu, 
frengi, idrar darlığı, bel gevşekliği 
ve mN111e ve blloümle kadın ra
aısızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 
Tokatlıyan yanında mektep ıokak 
No ~ 1: O. 

rnvanyolunda Sultan Mahmut 
türbesi karşısında Tlıfon Is. 981 

Doktor Seyfettin 
Her nevi cilt, frengi, yeni ve eski 
belsoğukluğu, idrar darlığı ademi 
iktidarı ağrısız en yeni vesait ve 

mutedil şeraitle tedavi eder. 
BabıAli caddesi, uleserr~t oteli 

karşısında. Her gün saa 12-7 

En iyi lôstikler 

WtMPASSiNG 
MARKALI LASTİKLJi:Rl)İR 

Acenta ve depoziteri: 

MAX GRU~BERG 
Istanbul Cedit I lan 

=·=·==·=·=========== 
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Mnllye vekili Saracojtlu ŞttlırU Bey Anlı:arada Hmlm1 
bir surette karfllnnmı ... rdır. 

flNSiNE 
;llil.liv~t 

Tayyare plyaakosu yedinci tertip Uçtlnoll 
kefldesl dan yapıldı 

f:lJMAR'l'J4:Sl 
l:l l'.E v EL 1929 

Dua dlf tabipleri cemiyet merkezinde gilrUltUlü bir içtima yaptı ve Sıhhiye vekili Re!lk seY 1~ 
heyeti de lotlhap edildi. 

Düu Sipahi ocağında amatörler arasında .nıUsabalı:alar yapıldı. Bu müsabakalara beş hanım ve on yaşında bir lı:Uçttk çoculı: ta 
lftirak etti. M11sabakalar çolı: heyecanlı olmuştur. 

Mıntaka ruref teşvik mllsabakalanoa din Beyoğlu C. H. Fırkasında b&flandı. 
Müsabakalara !~tırak eden güreşçiler. 

MEVKİLERİNİ 
YÜKSELTMEK İSTEYEN 

GENÇLERE 
ı\lerkiinizin ve n:aışınızın yUkselmeslni isterseniz ma!Omatınızın artması 

mutlaka lazımdır. Fransızca, lngllizce, defter usulll, plan okumak, resim 
yapmak, daktilografi, kaligrafi ve iş bilen kimselere ihtivaç \ardır. Yukarı
daki dersler muktedir muallimler tarahndan, mutedil şeraitle, proğramlannı 
zenginleştirmiş olan •Amerikan Erkek Lioan •·e Ticaret Dersaneleri. gece 
kurslarında öf;retilecekt!r. Kurslan muvaffakiyetle bitirenlere şehadetname 
verilir, ve vaziyetlerinin iyileşmesine mümkün olduğu kadar yardım edilir. 
Kurslar 16 Birinci Teşrinde açılıyor. Fazla malOmaı için btanbul, Çarşıkap~ 
\ledrese sokak, 1 ve Beyoğlu, Ka&ristan Sokak, 42 müracaat ediniz. . 

~h affaku olmak için hazırlanınız! 

VOIGTLAEl'ıDER 
Ticarethanesinin yeni otomatik 

fotoğraf maklnası 

BUyUk bir sür'at ve sühuletle idare olunan 
bu maklna bütün müptedilerln kullanmaları 
lizım gelen bir maklnadır. 

Bir kere basmakla " BESSA ,, hazır olur. 
ikinci kere basmakla çıkaracağınız grup 
veya manzara tespit edllmlf Olur. OçUncU 
kere basmakla resim fllm üzerinde çıkar. 

işte kolaylık ve sür'at 

"Bessa,. Voıgtlaender1:7, 7 
anastlgmat ile mücehhez 
pek dakik hakiki bir Voig
tlender maklnasıdır. 

Fotojraf maklnaları ııtalan 
bUIUn majazalarda bulunur --~J,i 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
Sigorta 9lrketltrlnln teftlf ve mllrakabası hakkındaki 25 haziran 

927 tarihi! lıanun hllkllmlerlne ğöre nakliyat muamelAtile ıştiğal 
eylemek üzre tescil edilmiş olan Inglllz tabiiyetli ( ZI Blritiş Ent 
Porto merln ensUran~ l{ampinllimtet) nam sigorta şirketi bu kere 
mllracaat ederek TUrkiyedeki muamelAtını tatil eylediğini bildir
miştir. MezkOr şirketle alAkası bulunanların şirketin Türkiye ve
kili umumisine ve icabında lstanbul mıntakası Ticaret MlldürlU
ğlloe mUracaı t • ·ıemeleri ilan nlunur. 

~eJri~elain 
ı Muntazam Bartın Postası ~~~ 

1 DEFTER1DARlIKETl1LAN~ Ti l ALBAYRAK 
Merkez Acentası; G&lota köprü 

bafında, Beyoğlu 2362 Şube 
ıcenıe11: Mahmudiye Hanı ıltıtdı 

lstanbul 2740 

13 teşrlnievel pazar Mu· 
danya postası yalniz Mudan
yaya kadar kidecek ve avdet 
seferi yapılmayaı;aktır. 

14 ıe~rinievcl pazartesi 
Trabzon birinci postası ile 
Bandırma postası yapılll'aya· 

caktır. 

ANTALYA P~~TA~I 
(ANAFARTA)vapuru 13 T. evci 

pazar ı Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmir KUlllik Bodrum 

Rados Fethiye Finike Ancalyaya 
§idecek ve döniişte mezkur 
iskelelerle birlikte Dalyan 
~larmarıs ~akız, Çanakkale Ge

libolu ya ujtray-arnk 5eleccktir. 

:\Al:\l \' Al'UlLARI 

lzmir postası 
Seri, lüks ve muntazam olan 

AD"-IAN vapuru 
l'I Tşrinieyel 

14 üncü PAZARTESİ 
günü 16 da Galata rıhtımından hare· 
ketle ( lzmire) ve Çarşamba günü 
lzmirden lstanbula hareket eder. 

Galata Gümrük karşısında Site 
Fransez hanında 12 numarada Umu
mi &cantalığına müracaat Telefon 
Beyo5ıu: l 041 

TAVIL ZAUE l\IUSTAFA 1 
ve biraderleri vapıırıı 

Muntazam Ayvalık E:kspresi 

81B.._ Saadet 
r--vapurtı 
eşrinievelin 14üncü pazartesi günü 

E ·· d N Vapurul3 rcumen ur teşrinievel 
p AZAR günü Sirkeci 

rıhtımından 

hareketle Ercıı,-ll, Zonguldak, Bar
tın, Ama~ra, Kuruca şile Cldeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsll&t için Enıirıc.in•i 

BEYOGLU MALMÜDÜRLÜGÜNDEN 
Semti meşhuru Mahallesi Sokağı Numarası cinsi Kıy-

meti muhammenesi 
Şişli feriköy FetikÖy ikinci K. Hacı mensur 41 apartuman 

lsooo MuhaberatlB ~6, 
329 senesinde inşa edilmiş olan bu apa_rtumanın bodrum katın iştlğal etmeli: ve · ıcııb~ı'' 

Rihtım han 'l numaraya mthac~ıJ : da 'iitı kömürlilk 6 odunluk bir çamaşırhane blr° banyo hamamı daktilo olarak çaıışnı•" ~,.,111 
Telefon: 20H.J. ' ; -:.ıda l hela vardır. Birinci kat 4 oda 1 mutbah 1 hela Ankara için Lise ve y• ,ır 

--~---------- ·· ı İkincı katta 4 oda 1 mutfak 1 hala Hayat mektebi mezunu ııır 

l
i Üçürıct\ kı.t'" 4 oda 1 mutbah 1 hela adiye ihtiyaç var. eı· 

Dördfüıcü l<.art« 4 oda 1 mutbah 1 hela Galatada Tünel yaaınd~ 3,ı' 
Beşinci_ 1<4ıtta 'f m] .ı l mutbah 1 hela nur sokalı: Billur H•ll 

• 
1 Altıncı katt:ıı ~ ocle. 1 mutfak 1 hala üstü açık daraçada su de- numeroya müracaat. 
iposu ve tulumba vardır. - A 
j Balada evsaf ve mü§termliitı·ve muhammen kıymeti muharrer HEDENZr 
! ap<>rtuman 12 teşrinievel 929 tı;rihiııden :tibaren 20 ğiin müddet 

1111 ,.. ~~'<!'°""". ~ 1 ie ve kapalı zarf usulile ve be. deli ihale bir senede 2 taksitte alın Basur memelel' 
~-nww,,····~-1 mak üzere müzayedeye vaz edilmiştir. Talipler bedeli muhamme 

• ; nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate ve ya ban kurulur. d''' 
ıııı~~~~~~~~!~ k..ı kf'faletmımesi :tosırıa ve müzayede kaimesile şartname meva !{anı keser emsalalı de"' . 

dıııı kcbul~ mecburdur. Taliplerin müzayede münakasa ve ıhalat '11 
K E .. .,,e>· 

1 1 kanununun lOuncu maddesi mucibince teklifnamelerini bir zarf onya ncUv• Piya~ada .. anlan saac tr mtyaP.tnda 
1 derununa koyarak ve bu zarfı teminat muvakkate makbuzile bir-

i) bü,·ük mükafat kazanını~ olan ye- I D " · d 
gtlne saattır. likte diger bir zarf derununa vazederek ve zarfın üzerine (Feri aı·ffiJSlll en: 

o1•0 

ldarei hususiyeye ,it .ı rıı~· 
çiftlik dahilinde yaptırılt119• .;ı1l' 

L'mtımi •cerıtaları: lstanbulda köyünde 41 numaralı apartunana aittir) ibaresini yazarak müza 
c;arşıvı kebirde yed.!nin son günü olan 31 Teşrinievel 929 tarihine müsadif per 

N. !\. C'~~zn;cl' \N ve mahtumları şembe günü saat 14 ele kadar Beyoğlu malmüdürlüğünde müte-
şekkil satış komisyonuna makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri 

• OOKTO~ " ilan olunur. 

1 ~n~.~! b~~~1.~ - lzuıir Nafia Ba, Mü~en~isli~in~en: 
razı cildiye ,e frengi tedavi eder f - lzmir - Vrla yolunun 10+700-13+800 kilometroları 
Bahçekapı şekerci IJa~ı Bekir arasında 11+500 metroluk şosanın 12559 lira 80 kuruş bedeli ile 
karşısındaki apartmanda 1-1 2 dan tamiratı esasiyc>i 3 buçuk ayda ikmal edilmek şartile 20 gün 
6-1/2 ~a kadar. müddetle ve kapalı zar[ usulile m!inakasaya konmuştur. 

Almanya nisaıye ve viiadiye 
cemiyeti azasından 

Dr. A.ASIM 
Doğum ve kadın hastalıkları 

miitehassısı 

Hastalarını her gün 15· l 7 ye 
kadu Şişlide husus! hastanesinde 
kabul etmektedir. .)işli Kağıthane 
caddesi No ı.ıı. Tel. Beyoğlu2221 

2 - l\1iinakasaya me:-lek, haysiyet ve itibar \'e iktidarı mali
sine itimat olunanlar kabul olunacaktır. 

3 - Miınakasaya iştirak edeceklarin münakasa ve ihalat ka
nununa tevfikan hedeli keşfin "1, 7,5 nisbetinde dipoıito . veya 
Banka mektubu vereceklerdir. 

4 - Bir şirket veya şüreka namına teklilatta bulunan talipler 
teklif mektuplarına temsil ettikleri şirket veya şirketlerin kendile
rine selAhıyetname verdiğini miibeyyin vekAleınameyl rapta 

mecburdur. 

ııe ı 
karrer ahtır ve flanğer 71 9J 
mebaninln bedeli keşfi (B 0ıvr 
lira (67) kuruştan ibaret 6.ıe· · -.,ıe · 
bedeli üç senede taksıttı ri~i~' 
mek !izere 20 / 1 O/ 929 

19 
0,t,ıf· 

kadar münakasaya ko001"' be.ı' 
Y evml mezk!irde saat 

0~8 ılı•'' 
Enclımcnı vilayet oda5ı!l J·ıtı~ . oıaıı. o 
le yapılacağından ıaliP cOrı'' 

·n1 En ,, 
şartname suretlerı 1 ri ' 
kaleminden talep etoıe e µıo\I' 

k -'it ' 
teklifnamelerini müna ~deıeri0' 
nunun ı O, 1 l inci ma ~;ıı'ıı· 

. d·Jerek ~,ı tevfikan tanzım e ı 1 ,e ter ,,. 
men riyasetine verme 

1
,,., 3k 1· 

A a[ 3 '" 'jıe 
hususta fazla malu!l'l ı,aterı'ı 

d E ·· ınen " ,ıı teyenlerin e ' ncu 0]1ıi1 

l · iJAO ı 

akşamı saat on \edide Sirkci rıh- Jstanbul yatı mektepleri mubayaa 
rıhtımından hareketle Gelibolu, komisyonu reisliğinden: 

5 - münakasaya dahil olanlar münakasaya konulan inşaatın 
proje ve keşifnamesile ~ereiti umumiye deft~ri ve fenni ~artname 
münderecatını tetkik ve deruhte edecekleri ameliyatın tafsilat şera· 
itine temamen vukuf hasıl eylemiş ad ve itibar olunacaktır. 

muracaat eyleme erı --ııı~~ f 
rıu o . . . d•"' Ü~ .. 

Piya':'go mudırıyetı"beŞY;Jıl z e~ 
anakkale, Küçük kuyu, Altın oluk, Ortaköyde Gazi paşa , Balmumcu-
Edremiı, Burhaniye. Ayvalık is- da Dumlupınar,Yıldızda Hakimiyetti 
kelelerine muvasalat ve çarşamba milliye yatı mekteplerinin 930 senesi 

mayısının sonuna kadar ihtiyaçları 
günü mahalli mezkOrdan avdetle olupl2-26 ağust. 929tarihlerinde ihale 
aynı iskelelere uğrayarak cuma gü· edilemeyen ekmek tekrar kapalı zarf 
nü lstanbula muvasalat edecektir. usulile münakasaya konulmuştur. 24-

1 '.\lahalli müracaat : Yemiş Tavil- 10-929 perşenbe günü saat 15 te Ort.ı 
zade biraderler. Telefon lstanbul köyde Gazipaşa kız şehir yatı mekte 
2210 1 binde müteşekkil mübayaa komis-

,,,_,._mı••-••••••• .. l yonunda ihalesi yapılacaktır. 

6 - Talipler 22 9 <ı29 tarihinden f 3 birinci te~rin 929 pazar 
günü saat onbir buçuğa kadar teklifnamelerini Nafia Baş :\Iühen
disliğine tevdi ile makbuz almaları. 

Ali Ticarel ınetle~i uıüdürlü~ünden : 
Mektep 14 T. evel 929 pazartesi günü açılacaktır. Ve bütün 

kısnnlarda derslere başl;,nacaktır. Taliplerin o gün sabahleyin sa 
at sekizden itibaren mektepte bulunmaları ilan olunur. 

si veçhıle behe_r topu •ft 57 /< 8 ~3~1 • 
mak üzre 12 kıloluk çı 56 toP JiP 0 

dında ikinci ha~~r 1 O itaY" 1~rlİ~1~ 
mübayaa edilecegınd•". ;ıe b• 91 ° 
lacakların pey akçeJer~rtesİ s• ııı0 1~ 
12/10/929 tarih __ c~";~ğilnd• .. bai'1. 
beşte piyango mudur . rJU 

. ernıyetı , 
şekki) tayyare c farı: _/ 
komisyonuna müracaat~ .. JJı~ 
-- --rhafle 

MESUL MVDrJR: BU 


