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leni ~ir ~u~ron 
Zannediyorum ki (V akıt) 

0~UYucularının hatırındadır. 
)'eni gümrük kanunu B. 
P.f. 111.ecllsinden geçtiği sı· 
ttlarda piyaaada göze çar· t'n bir hatalı cereyandan 
I thıetmlıtik. Bazı kimse· 
~rlıı teşrinevvelden itibaren 
ır kıaım ithalat eıyasına 

•it gümrük rüsumunun 

'rtacağını düıünerek lhti· 
l'tçtan fazla mal ıiparit 
tlUklerinl, bilii.here bu 
llıtllan yükıek fiatla ıa
larak eski ve yeni gümrük 
teatnı.leri arasındaki farktan 

~lifade etmek iltediklerinf 
'Ydetmiıtik. Fakat ayni 

lılıııanda bu tarzda har~ket 
tdenlerin çok tehlikeli bir 

~:ıebüse glrfıttklerini de 
ll'Ve eylemiıtik. 

!ık liaklkatl halde bu ~eh· 
lıı. eyı anlamak için çok 
h ce düıüceye, çok fazla 
~lilye hacet yoklu. Çünkü 
ltıceclıaten geçen kanun mut· 

d a •YDen tatbik edilecek 
d e~Udı. Hükumet icap e
ltıerıe aktedeceğl ticaret 

d llka-velelerinde muhtelif 
t'VleUerden temin •e

teı.. 
"' nıenafta mukabil ye· 

iti ~ llltifenln bazı maddele· 
~· de tenzılit yapabilecekti. 

1 
tne.enaleyh bu mukavele
tr daha aktedilmezden 
e.,.el yapılacak işleri daima 

~tleceıl mtiıkük mahiyette 

ı:~bbüıler suretinde te· 
~ etmek lizım gelirdi. 

ltı lıtaaleıef netlceıi böyle 

1~1kük olan bir it karıı· 
~ de. ırene birçok kim.eler 
; ltıiieı.eseler aldanmııtır. 
ltı~ın zaman aarfedilmeıi 
ltıt llıkün olmıyacak çok 

ıııJ alır faizli kredilerle 
Ilı celbedenler bulun -

Uttur, 

ltt~iındı bu mallar gelmiı· 
~ elden çıkanlmadı§ı için 

'hu.de yere depoları lıgal 
b

11 
ektedir. Diğer taraftan 

~tb llıa.Uıın gönderen ec· 
~ 1 fabrikalarına karıı 
'rıı ~ ltıiı olan bonolann 
~~:it -vadeleri geldikçe 
t... l'e nıüokülii.tı baı göı
·rıııektedir · 
~ . . 

Ilı~ 'aıen bütün dünyada 
\ "cu.t unıumi buhran için· 

~lf l'ııu.ztarip olan plyaıamız 
)~~il lıu fazla ıthal!t iti 
'- ilden yeni bir buhrana 

~ kalmaktadır. 
~~ tkıa. mezuu bahis buh· 

'~ "Ve feliket muhtelif 
,,. 1 

il(~ •eı.crin bilerek ve bü-

t'ır1 8.kıbetinl hesap ederek 

b~~llıiı olduklan teıeb
u,, ~tlrı tabii bir netice· 
'llıt 
~lıj' "e her hangi bir ıe-
llı~ lıır tetblr ittihazı çok 
~!t illdilr. Bununla bera· 
llı~t "tılyet muvaceheılnde 
t ~,· !(ıtdı·r olmamak kabil 

I'{ ır, 

~iııı'Ye.t içinde her feliket 
q t>~ bir derıtlr. Bugün· 

1ttı4~1l&a feliketinin bize 
<ih~ 1 derı de ıpekülisyon 
~~t elinin ticaret iılerlnde 
~~~ "e.kıt için tehlikeli 

~~llıj~ııu .. çok vazih bir 
goıtermeıidir, 

•11 elırnet Asım· 

lri~otojcılor o~truuo~on si~ôyef~i f 
Sanayii teşvik kanununun 9uncu mad

desini ileri sürüyorlar 

Dün sanayi birliğinde bir 
içtima yaoıldı 

Sanovl 61rllğindı top/onan lrl/r.olojcılor 

Trikotajcılarla diğer fab
rikalar mumessilleri dün öğ
leden sonra .\lilll sanayi bir· 
liginde toplanmışlar ve Şeh
remanetinin kendilerinden 

kanuna uygun olmıyıın lıir 

şekilde oktruva aklığı mev

zuu üzerinde konuşmuşlardır. 

[ Alt tarafı 4üncü sayıfamızdadır ] 

Cümhuriyet bayramı 

İstanbulda 
Nasıl tes'it edilecek? 

Şehir süsleniliyor, iz~ 
cilerimiz dün Ankaraya 

hareket ettiler 
Cümhuriyct bayramının par• 

lak bir 5urettc tes'idi için ha • 
zırlıklar bitmek üzeredir. Geçit 
resmi Beyazıt meydanında ya ~ 
pılacaktır. 

Darülfünunun kapısı önünde 
tribünler inşa edilmiştir. 

Şehrin muhtelif yerlerinde de 
taklar inşa olunmuştur. Bu tak· 
tarın tezyini bu akşama kadar 
ikmal edilecektir. 

Darü1fünunda 
Cümhuriyet bayramı Darül

fünunda coşkun tezahüratla 
tes'it edilecektir. 

Darülfünun emını Neşet 
Ômer B. yapılacak büyük nıe -
rasimde bulunmak üzere Aııka
raya ııitmiştir. Neşet Ömer 
Beye Hukuk fakilltesi kitibi 
umumisi müderris Etem Akif 
B • • vekalet etmektedir. Etem 
Akif B. Cümhuriyct bayramında 
Darülfünunda yapılacak mera • 
sime riyaset edecektir. 

Bayram sabahı saat 8 de 
Darülfünun talebeleri Darülfü • 
ııun öııiınde toplanacaklardır. 
Evvelfi Elem Akif B. gençlere 
hitaben bir nutuk irat edecek, 
bundan sonra Müderris ~.\usla
hittin Adil B. bir nutuk söyli • 
yecektir. Bu nutukl~r lıoporlör 
vasıtasile Beyazıt nıerdanmdaki 
hlaka dinlettirileccktir. 

Bundan sonra merasimde 
z.r bulunanlara limonata da· 

·. 

,... -
Çenberllloşta kurulan talr, 

ğılılacak, milli marşlar teren • 
nüm edilerek geçit resmine 
iştirak edilecektir. Gece Darül
fünun meydanında ateş oyunları 
yapılacaktır. 

İzciler gittiler 
Dün akşamki trenle 560 izci 

Ankarkya hareket etmiştir. iz· 
cilerimiz Ankarada geçit res • 
mine iştirak ettikten sonra av
det edeceklerdir. 

Fırkanın programı 
G. ll. F. tin bir program 

yapmıştır. Huna göre yarın 

caat 1 o da kaza ye nahi ·c 
şlibc reislcrile birer müın~ssil 
merkez bina>ında toplanacak, 
hep birden vil:lycte gıdcrck 
\' all Heye tebrik edecek, 
oradan da geçıt resmine gi
dilecektir. saat iki buçukta 
da Vali Bey fırkanın ziya
retini iade edecektir. 

Venizelos 
Tayyare kararga
hında bir nutuk 

söyledi 
Atina 27 ( Apo) - Veni· 

zelos T atoy tayyare karaglhınm 
küıadı münasebetile irat ettiği 

bir nutukta komşu de ·!eti rle 

bahri bir harp ihtimali görme
diğini, binaenaleyh Yunan'.sta· 
nın bahri mudafaya menablini 
1 raf etmemesi lizım geldiAinl, 
bılakis ani havai bir baıkından 

daha ziyade endişeli bul!ffidu· 
ğunu bu itibarla Yunanlstanın 

ha"al kuvvetlerini tak,ıye el· 

m.esl icap ettiğini söylemiştir. 
Bahriye nazınnın avdetinden 

sonra Venlzelosun riyasetinde 
de11iz ve hava erkaoı horbiye• 

---[!][!1001]][!]---· 
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Bu kuponu gazetemize getiren veya gönde
renlerin üç satırlik · ticaret lılerinden baıka · 

ilanları parasız basılır. 

1 !J.nl ıra beş L. ıı.u luk. pul 'ap ı~tırı l n:: · ı ııır 
'---Dördüncü ıayıfamızı okuyunuz! ___ _.... 

Ücç gün onra ••• 
.Millet mektepleri şehrimizde 
büyük tezahüratla açılacak 

!eri toplanarak Yunanfstanın 
askeri ve bahri proğranıını 1 ' 
tanzim edtcekur. Mil/et mektepleri lstonbul ot/ayeti /r.omı.yonu içtima halinde • 

Bir teşrinsanide bütün Bundan başka, talimat- halkın mekteplere kaydına 

Hahambaşı 
Ne diyor? 

Bicerano Ef: " Allah, 
Allah acaba bu adam 
paraları saymış mı?,, 

diyor! 
• 

Halıomboşı Becerono Ef. 
Sellıııkte çıkan Y ı · 

hudlce Ehempo gazetesinin, 
fstanbul muhabirindto aldığı 
lı.aydile baıı mektuolar nctrlne 
başlıdı~ı yazılmııtı. 

Muhabir efendi ılk mektu
bunda Türk hükOm,,Unin ikti
sadi vazlyell iyi olmadığından 
bir istikraz akdine teşebbüı etti
ği, fakat bunun akim kal
dığı, lıtanbuldakl yahudılerin 

memlekette olduğu gibi namenin esas maddeİerine delalet edecekler ve her 
şehrimizde de açılacak istinat ederek bütün daire- türlü kolaylığı gösterecek· 

olan millet mektepleri iı· ler, şirketler, inhisarlar ve lerdir. 
lerile meşgul olacak komis· hususi idarelere müracaat Mekteplerin açıla~ağı _1 

yon dün vilayette ilk içti- edilerek buralarda müstah- teşrinsani günü şehrı? db~-
t .. h • ve umumı aı· 

maını yapmıştır. ten olup okuma yazma un uıusı 

M·ıı t kt 1 · talı'· bilmiyenlerin Halk mektep· releri mektepler, mağaza-
1 e me ep crı 1 d' t ı cak mektepler. 

t . 'b' V l' 1 . k d"I 1 . ar ona ı a ' ma namesı mucı ınce a ı· erme sev e ı me erı ıçın d k f !ar verilecek 
b 1 d b e on erans • 

ler bu komisyonun tabii teşe büs er e ulunulacak- m .. sam erci er yapılacaktır. 
reisleridir. Aza olarak C. tır. uMahallelerde davul va· 
H. F. 11amına Maarif ee- Bu hususta ihmal göste· sıtasile halk davet edile-
miyeti lstanbul mümessili renlere, talimatname meva· cektir. Daha şimdiden bir 
Cevdet Kerim, Maarif mü· dı tatbik edilecektir. çok kimseler kaydolunmıya 
dürü Haydar, Daimi vila- C.H.F. teşkilatı ve ma· başlamıştır. 
yet Encümeninden Kamil, halle heyeti ihtiyariyeleri ( Alııarah Sinci ·~ılamıazda ) 
Türk ocağı umumi katibi 
Fethi beyler intihap edil
mişlerdir. Deii~ecek uolif er 

Komisyon dünkü ilk iç· 
timaında derhal faaliyete 5 valinin tebdili takar· 
geçmiye karar vermiştir. rur etmiştir. 

Bu cümleden olarak şeh- Ankara, 27 (\AKIT ) -
rin muhtelif ve göze çar- Y aliler arasında yapılacak 
pacak yerlerine yapıştırıl· 

tebeddülat takarrur ctnıi,, 
mak üzere 2000 afiş yap· 
tırılacaktır. tastika arzcdilmlştir, Artuvln, 

lr.:;;:::-;--~:---~--.1 Kayseri, Trabzon, Çorum, 
Türk milliyetçiliği Burdur valileri değişiyor. 

Halil Nimetullah Beyin 

ma-kaleıi 

(5) net soyıfamızdatlır 

tehlike içinde bulunduğu! ıelı.lin
de bazı saçma ·ve mana ıle 
kat'yen alAka.. olmıyıD haber
ler veriyordu! 
C Alıtarafı 2 inci ••)ıfamızdadır) 

~ilôyet ~ot~eleri 

PEK YAKINDA 
Renkli, 

Cazip, 
Her aklı 

Yazılarla çıkıyor. 

* 

B ~ ÜYÜKROMAN 

Üstadı 
HÜSEYiN RAHMİ 
Yeni- Vakte yeni 
bir Roman yazdı. 

* 
Limanımızda yeni motörler 

Ali tastikten çıktı 
Ankara, 27 ( \.:\.KIT)- Bur

sa, !çel , Isparta, Van, Kırşe
hir, Ordu, Aına,ya, ]lluğla, 

Erzurum. l\ırklareli mulıase

bci hususip.: bütçeleri Ali 
ta;tiktcn çıktı. UTAN~ 

• ' 

1 c 

• 

.. 

• 
r.;man tırketioin yeni aldığı ınotorler Anı' t d li d 

ıı er aın manın a ... 
Liman şirketi her vesaitini takvh·e et k d' s· k . . , ıne tc ır. , ır etın 

Amıstenlanı<la Yeniden yaptırdığı mazotla ·· h Jk ·· .. . • muta arr uç 
romorkor lımanımıza gelmi<tir. A)·nl yerde . ı · d' .. .. ' J aptırı an ığer 
dort romorkor de yakında gekccktir "u rom ·k" ı .. .. . · " oı or er gayet 
kuçuk . olmal~rına r· ğrQ.en bü ·tik romorkörlcrdcn daha fazla 

kuvvetı cernycyc alik ve oıılanlar daha süratlldlrkr. 
Bunlar mavınaları ·kmek husu>atında kullanılacaklardır 

Şirket tarafınd İngiltcre;ı;e 0 fparlş ~dilen iiç buharlı 
romorkürün inşası bitmiş ve \~c heleri ı;gilte.rcd, y;pıl-: 
mıştır. Bıınlar da ikınci te~rin rlihayctimk gdecLktir. Bunlarla 
Umanın her vesaiti ikmal edilmiş olucukur. 

Mo~nıut f sut 8 . 
Otomobille konyadan 

Ankaraya döndü 
Ankara, 27 ( \"akıt ) -

Adliye Yckili konyadan oto

mobille geldi, Adliye erka
nı ternfından şehir haricinde 
karşılandı. - -- ........_ --
Matbuat çayı 
Cumhurly.et Bayrımme ttaadül 

eden yarınki ıalı gtinü ıaat 16 
da lııanbul Matbuat Ce • 

mlyeti Türkuvaz •alonlannda 

asli, müzahir, ve misafir azasına 

büyük bir çay ziyafeti verecek· 

tir. Bütün azaya davetnameler 

gönderilmlıllr. 

ADAM .. 
Bu yeni şahe .. 
seiin adıdır ! 

* 
Butefri:ve 

sair meraklı, 
heyecanlı, 
faydalı ya
zılan yeni 
şekilde çı
kacak gaze
temizde o
kuyacaksınız 

* 

16 ~2 tsAYIFA 
Maarif vekili Ankarada En güzide 

Ank~re. 27 C Vakit ) - muharrirler 
;\Jaarif \'ekili geldi ve istas- vemakaleler 
yanda ker~ılandı. 



Ankarada toplanıyorlar 
Ankara, 27 ( V AKIT)

Cürııhuriyet bayramı lıazır
lıkl~nna faaliyetle devam 
edilmektedir. &hıiye efrndı 
İstanbul polis!rri, Adana, lz
YC Kayseri izcileri geldiler. 
A <kcrl bando ile Ankara izmir 
ci1eri tdrafındnn kar:ıılandılar. 

Şehirde ~ezcr~k tezahurnt 
y:ıpular. 

Harçlar kanunu 
Ank:ıra, 27 (\'AKIT)- Ad

liye yeni harçlar kanunu l:l.
yıhasını lıitirmi~, heyeti vc
kilcye göndcrmi tir. 

TevfikKimil B. 
luhtelit mıibadele lıaş 

murahha,ırnız Tevfik KAmil 
B. dıin Ankarayı gitmiştir. 

Fırka müfettişi 
An karada 

c. H. Fırkası müfettişi 

Hakkı Şin:ısl Pqa dün An
karaya hareket etınlştir • 

[Üıtorafı 1 inci ıoayfamızdaj 

Bu 111Çm• •parı netrlyatıa 

ııe oldu~nu ~enmek llzere 
dün Hıhambl§I Blcerano Efen
diye mOracaat ettik. Biceraııo 

Efeodı lıayret ve teeuüf için
deydi: 

- Buna lwıı no töylenır, 
efendim dedı. Bu adam kim
dir, nedir~ Bunları '.nasıl bir 
mabat için uyduruyor anlıya

mam kll Türklerle musevllertn 
nasıl bir kardaşlık, nasıl bn -
yük bir uhuvvet içinde Y8f&

dıklannı llem görüyor. Bunun 
için daha ne söylenir'? 

Politika lflerile hiç bir all
boi olmadığını tekrar edcu 
Bi~rano Efendi ıimdiye kadar 
buna benzer daha çok haberler 
uydurulduğıma Söz orasında 
lprct cimi§ ve bir oralılr. da 

baıını salllyarak: 
"Allah Allah! denılttlr, bu 

adam hükOnıetın paralannı 
aaymıı mı ki böyle şeyler 
y12ıyocl acaba bu saçmadan 

mabadı ne}I ~ 

organulnr cemiyeti 
Dün MiRi' çarıuında yor

gı.ncılar cemiyeti merkezinde 

cemiyetin yeııi aene idare beyeıı 

intihabatı yapılmııtır. 

lntihabatn 193 kıtı lttlralı. 

•- auılılı:lara Alı Ha}dar etmv, 
T,Juin, Huan, Alı, R11.a, 

Diyanbekir kongresi 
hakkında T. Dündar 

Bey ne anlatıyor? 

Üç ay evvel llr.t·sat veklletı 
tarafın cenubi 1MÜ vllıiyetlerln 

de zlrau tcılr.ıkatta bulunmak 
Ozere bu havalıye gönderilen 
zlnat mOderrlslcrlnden T evfilı: 

Dondar Bey 2elırlmlze dc,nmuştür. 
Tevfik Dündar Bey, dün 

bir muharrirlmlzc ıunları &öy· 
lem iştir: 

'" T etlr.ıkaum uzun ıllrdü 
Cenubu 1Mki vilayetlerini 

tamamen gezdim. Bu havalı 

flmd;ye kadar e.aslı lııçbir 

auretle tetkik edılmedfAI için 
tetk!kaıın ıomulla bir ıurette 

icrası hakkında gllllerilen· l0zum 
Dzerlne Dlyarbekırde bir ziraat 

ktıııgreal ın'ıkaı etti. 

Bu kogreye birlnd umumJ 
mOfettişlılı mıntakaandakı bnıon 
ziraat meaıurlarıle eahabı arazi
den ve zflcradan bır çoldan 
lftlrıık ettıler. V ekllet namına 

kongrede ben haur bulundum. 
Kongreye mOfettlfl umumi 

lbrahım Talı Beydendı rlyıııet 
etU. Kongre bir halta kadar 
devam etli Mozakerat netice

e!ndo o havali ziraatlnin inkişafı 
için lazım gelen mnflt ve ımcli 

teclLırler teabıı edıldı. 

Bu muntakııııın arazisi d.A· 
lılı: ve arızalı olması ve muh

lelıf tcraltl iklımlye göıtcrmesl 
dola}ııile ziraat noktai ııazann· 
dan gayet enteresan te pyııııı 

htl(adedir. 

Meıell Dlyarbeiırde pirinç ve 
pımulı: yeıltttrmelt pek milm

kondur. Y alruz arazinin vüs'a· 

tine nlsbeıle elyevm nnfvs az 

ve \'eıaltl nııldiye noksan ve 

iptidai oldııtundan ziraat ipti
da! bir ıelr.ılde yapılm~la ve 

ziraatt'n ziyade ehli hayvanat 
yetiıtirılmesl büyük bir rol 

oynamal:tadır. 

Kongre ve ıctkllı:atıma alt 
raporumu ılr.tısat vekaletine ve 
bir suretini d~ birinci mıntaka 

umumi mnfcııı,liğine vcrdım: 

Dolaıtı2Jm yerlerde ıısaylı 

çok mükemmeldir. Jandarma11z 

olarak ıeyahat ettim. Hu bava
~de t•pka ile yeni Türk harf

leri mıntakanın en hücra kö· 
telerlne k.adar tamamen taammlln 
elmlşılrr 

M.Bük 
Hakkı, o~m•n Soleyman Ef. T k y hk ür - unan ma e· ler intihap edilmıılerdir, 

lsmaıl Hatkı, Muaa Klıım mesi reisi işe başhyor 
lbrahım efendiler ihtiyat aza. Ttirk. Yunan muhtelit hı-
lıtı ıeçilmıılerc.ltr. · kem rnahkemesl rebliğlne ü:-

20 para daha! tlhap olunun Oanimarkfüı hu-
lngillz lıruı dün sabah kukçu l Bük Ankaray.-git-

1035,5 kurııştı açılmıf, 11Ale miş, orada Hariciye vekilimiz 
Oıerl 1036 kuruşla kapanmıı- tarafından kabul edilmişti. 
tır. Dün pttar olması dolaylsile :'il. Bük dün Ankaradan şeh-
muamele olmamiJhr. rimize gelmiştir ve bugün 

lstanbulla Berhn ara- ~ktı~~ni vazifesine başlıy:ı-
sında tayyare işliyecek ----·----

u~rliıılc lstaııbul arasında 
bir tJY}"Mrc servisi tesis edi
lecektir. Tı:crlibcyi yapmak 

Uzer~ ehin şehrimize bir Al
nım tay)'ar ~ı gdmiştir. 

Dariilfünun talebesi 
ç:ı.ğırılıyor 

Mi::i 1 erk talete birliğinden: 
Cıimhuriyet ba;rJını olan 29 

t~rincvvd ~kıamı saat sekizde 
bi.tüıı M:'ii Türk t.lebe birliği 
ıız~l rını; [) rii J,im:nda bulun
ı;ır!•rıJı c~emmi;etle rica 
ql· r.z. 

Behçet Bey 
Toııın inhisarı umum mUdü

rU Behçet bey don sabah Ba
lıkeslre gilm!ştir. Behçet Bey 
bu hıvalideki depolar ve an· 
barla mildir!yetler muamelatını 
tdllt edecektir. 

Bursada tetkikler 
Alı ilr.tisat meclisi a1.aların

dan Vehbi 'e Raif Necdet 
Beyler dün ilı.lisacli l~tkikaıta 

bulunn:alr. üz.:re dün Buı >aya 
gitmişlerdir. 

Cürmile maznun Meh
met Alı, bir sene ha~ 

se mahküm oldu. 

l.tanbul üçüncü ceza mah
kemee!nde dnn orduyu talıa· 
kir cürmlle maznun olarak 
Mehmet Alı ve Salt ı1111ınde 
iki maznun muhakeme edilmiş

lerdir. 
Maznunlar mahkemeye gel

memıılerdL Gıyaplarında muha
kemeye karar verildi. Mehmet 
Alı ve Salt Ei. !erin Sirkecide 
~Sera. gazinosunda btriıtle 
kavga eınasında askeı:ler hak· 
kında hakaretamiz bir oöı söy
ledikleri mevzuub.hsllr. Dava 
mahkemeye ceza kanununun 
158 ve 159 uncu maddeleri• 
ne tevfikan aevlr.olunuyocdu. 

Evrak, phlılerin ifadeleri 
ol<undu. Müddei umumlliğln 
mlltallası alındı ve talep vec
hlle Salt El. nln öyle bir 91\z 

sarfetllğl aabıı olmadıtından 
beraaııne, di~erlnln IJe clirmil 
•Obut bulundu~undan, 158 ve 
1 59 uncu maddeler mucibince 
bir sene hapotrıe karar verildi. 

Sergi 
Dün akşam kapandı 

iki gi.ln evvel açılan 929 
sens! hap·an sergisi dün 
akşam kapanmıştır. Öj!;leden 
sonra saat 2 de birincilik 
kazanan hayvan sahiplerine 
heyet tarafınd:ın kazandıkları 

mlikAfat tevzi edilmiştir. 

~lükAfat yekı'ınu (5000) 
liradır. 

Du Sergilerin hayvan cin
sinin ıslahı üzerinde çok mü
sslr olduğu, iyi bir te~vlk te
siri yaptığı anlaşılmaktadır. 

Resmimiz mükAfotların tev
zii esnasında alınnııttır. 

lOP~HPI müzesi ---Silah müzesinden son-
ra harem dairesi kıs

men açılacak 
Topkapı mtiı:esinin Kubbe

altı denilen kısmına bitişik 

yerde tesis olunan sil:lh mü
zesinin çarşamba günü saat 
onda açılma>ı karnrlııştırl

mıştır. 

Bıından sonra Barem 
dairesinden bir kısmının açıl
ması için yapılan hazırlık

larla iştigal olunacaktır. 
ı farem dairesinde bir sene

den beri tamirat yapılmak

tadır. Bir kısmının tefrişi de 
bitirldlktcn sonra ziyaretçiler 
geze bileceklerdir. 

Harem dairesinin tamamlle 
açılabilmesi için epi zamana 
ve mesai sarlına ihtiyaç var
dır. Kısmen açılınaıı da bir 
kaç ay sonrıı, hatta belki ilk 
buhara mumkün olabilecektir. 

Kiralık çamlar! 
Bir müddettcnbert Şeh

remanetile Eykaf araunda 
adalardaki çamlar hakkın
da müzakere yapılıyordu. 

Bu müzakere IOD ıünlerde 
bitınif ve Şehremaneti çam. 
lan 20 ıene m!iddetle ki· 
ralamlflır. Bu huınııtaki 
mukavele dlin imza edil
mlftir. Emanet ay nihaye
tinde çamları teslim ala
caktır. 

Diğer taraftan vali vekili 
Muhittin Beyin riyasetinde 
teşekkül eden bir komiı
yon çamlıkların imarı için 
bazı tedbirler almıya baı 
ladığı ve bu İfin bir mu
tahassııa ihale olunacaAt 
haber verilmektedir. 

Bir evin bahçesinde 
bulunan asarı atika ' 

Trab:r;onda çıkan Yeni Yol 
refikimiz yazıyor 

Geçenlerde yedi sekiz 
müsellah çapulcu tarafın· 
dan Ballıcada bir kahveci· 
nin evine baskın yapılarak 
evin tamamile soyulduğunu 
yazmıştık. Birkaç gece ev· 
ve! de Kalaiçi mahallesin
de bir eve ve gene Aya
sofya mahallesinde Kalaycı 
zadelerin evine baskın ya
pıldıkını ve mütecasirlerin 
müsellih sekiz on kişiden 
ibaret olup teşhis edileme
den savuştuklarını ve Aya
sofya, Ballıca, lnönü ma
hallatının her an korku i
çinde kaldıklarını hayret 
ve esefle haber alıyoruz. 

Avu~ı Fehmi Ekgln bahçesinden çıkan Medüz Eıa,, 

Bergamadan yazılıyor: 

Geçen sene şehrimizde 

avukat Fehmi Beyin evinin 
bahçesinde inşaat yapılırken 
kazılan yerlerde bazı moza· 
yiklere tesadüf edilmiştir. 

Asarı atika umumi müfetdşl 

Aziz Bey dün şehrimize gel

miş. Fehmi Beyin evinin 
bahçesinde bir sondaj ame
liyesi yapmıştır. 

Toprak kazınca mozayik 
döşeli bir dö~cme sathına 
tesadüf edilmiştir. 

Döşemenin üzerindeki 
menkuşat arasında Yunan 
kadim i!Ahclerinden Meılıiz ün 

renkli o'arak Jşlenmiş dağınık 
saçlı güzel başı görülmek
tedir. 

Bu nakşın aldırdıgım 

fotografını gönderiyorum. 

Bu haf, mozayıkın başı 

olup müttehldülmetkez mu

hiti dairelerin merkezindedir. 

Devam eden sondaj işinde 

mahkOk bir taş ta bulun

du. Bunun üst kısmı buhur
danlıktır tababete müekkll • 

olan Telesforos namına ta
tarru ve şükran nişanesi ola
rak nezredilmiş olduğu anla
şılıyor. 

Bu günkil ameliyatta da 
iki başlı bir deniz canavarı 
bulundu; vaz'iyetine nazaran 
bunun da bir masa ayağı 
olması muhtemeldir. 

Bergama civarında hafri
yatta bulunmakta olan Bcrlin 
müze müdürü l\l Veygant 
bu keşfi,yatı haber alınca 
Fehmi Beyin evine gelip 
bulunan eserleri tetkik etti. 

Bu eserler buralarda pek 
eski bır vlllanın mevcudiye
tin! tahmin ettirmektedir, bu 
noktanın aydınlatılabilmesi 
için sondaj ameliyesine de 
vam edilmesi kararla~tırı!dı. 
Avukat Fehmi B. ev!nln bah
çesinde çıkan asarı atlkayı 

Bergama müzesine hediye et 
miştir. 

Asan atika müfettişi Aziz 
Beyden başka J:;tanbul mü
zesi müdür muavini Arif Bey 
de şehrimizde bulunmakta
dır. 

Ielorat~ıneler ~u~u~ · fn~ültesin~e 
Bir kısmı geceleri 

kapanacak! 
Bazı tclgrafhanelerde ge

celeri faaliyetin tatil edile

ceği ve bu suretle halka 

yeni bir mü~kü!At çıkarıl

mış olacağı hakkında dün 

bir relikimizde bir haber 

vardL Bu mesele üzerinde 
dün kendisile görüşen bir 

muharririmize lstanbul posta 

ve telgraf başmüdürü şu iza

hatı vermiştir: 

- Bahsettiğlnir. yazıyı 

ben de ,imdi okuduın. Evet, 
' 

bazı mıntakalarda faaliyet 

gece tatil edilecektir. Fakat 

bu halka müşküldt çıkarmak 

değildir. Cünkü şimdiye ka

dar yapılan tctkikatta gece

leri faaliyeti olmıyan ve ci

var merkezlere çok yakın 

bulunan şubeler mesaisirıi 

tahdit edecektir. Yoksa bü

yük yerlerde halkın bilhassa 

kesif bulunduğu merkezler 

faaliyetin! azaltmıyacak ge

ce de çalışacaktır, 

Bir emlak şirketi 
, Y tlz elli bin lira sermaye 

ile emlAk ılım satımı ve ln~
atı ile uğrqmalı: üzre •EmlAk 
ve ticaret Tork anonim ılrkell• 

lsmlle bir ıirlı.ct teıekknl etmlı, 

vekkalet tarafından tescil olun

muştur. 

Talebeye mahsus se -
minerler açılıyor 

DarülfJnun hukuk lakülte -
sinde &eminerler teşkil edile -
cektir. Öğleden sonra talebeye 
fakülte ınüJerrislerl tarafından 
konferanslar verilecek, talebe • 
!erle dersler hakkın fa mOzake • 
relerde bulunulacaktır. Talebe 
burada istediği kitapları bula • 
cak, ders notlarından başka 
muhtelif lisanlardaki l:ukuki 
eserlerden istifade imkanını elde 
edecektir. 

Huhuk seminerleri Tıp ve 
fen fakültelerindeki JAboratü • 
varlara mukabil bir teşekkül 
olacaktır. 

Yarınki maç 
Cümhuriyct ba)'ramımız 

münasebetile lstanbul için 
c:ızip bir futbol maçı tertip 
edilmiştir. l\laç Anadolu ci
hetindeki klıiplerin teşkil 
edecekleri bir takımla Ru
meli cihetindeki klüplerin çı
karacağı bir takım arasında 
icra edilecektir. 

atletizm müsabaluılan 
Atletizm heyetinden: 29- !O 

929 Cumhuriyet bayramı gü
nü Taksim stadyomunda 100 
800, 1500, 1 O '>(350 metre 
müsabakaları yapılacaktır. Bu 
mü.alıakalara müttdik olmı

yan klüplcrin de iştirakine 

müsaade edilmiştir. l\lüs:ıba

kalara i~tirnk edecek atletle
rin mezkur giın saat 14 te 
Taksim Stadyomunda hazır 

dulıınmaları tebliğ olunur. 

Koca bir şehir içinde veya 
kenarında baskın yapmıya 
cesaret eden ve dört ak
şam evvel kırk elli siliıh atan 

serserilerin zabıta ve jandarma 
kuvvetlerimizin de faa'liyeti 
neticesi olarak bir iki gün 
içinde yakayı ele vererek 
cüretkarlıklarının cezala· 
rını görecekleri tabiidir. 

T rabzonda fasulye ve 
nohut 

Bu sene Trabzonda fa· 
sulye ve nohut mahsulü 
geçen seneye nazaran faz
ladır. Bu hususla çıkan 
resmi rekolte cedaviline 
nazarn Trabzonda bu sene 
121 bin okka fasulye idrak 
edilmiştir. Geçen sene 
62 bin kilo fasulye çıkmıftı. 

Edirnede 20 bin 169 
Gümüşhanede 22 bin okka 
fasulye çıkmıştır. 

Mercimek geçen aeneye 
nazaran çok fazladı. Ama .. 

yada 90 bin, Urfada 28 
bin, Gümüşhanede 12500 
okka mercimek ç.ıkmıfhr. 
Halbuki geçen sene Amas
ya mıntakasında on bin ok· 
ka mercimek çıkmıştı. 

Bu miktar en fazla Amas· 
yada olmuştu. 

Nohut mahsulü de ıeçen 
seneye nazaran iyidir. Gazi· 
ayintapta 90 bin, Edirnede 
64 bin kilo nuhut çıkmıştır. 

Bolu ormanları 
Bundan bir müddet ev· 

vel bir Alman grupu Bo
lu ve Kastamunu ormanla· 
rında tetkikat yapmıştı, 
grupoo mümessili elyevın 

Ankara da bulunmaktadır. 
Mümessil M. Ro:ı:onberg 
bu huııusta lktıaat vekale
tine tekliflerini bildirmiştir. 
Teklifleri kabul edildiği tak· 
tirde Alman grupu Bolu 
ve Kastamunu civarında 
derhal tesisata giriıecektir. 
Grup kereste imali için 
fabrikalar açacaktır. 

Kaplumbağa ticareti 
Vaktile bir tacir tarafın

dan ticaret odasına tevdi 
edilip Brüksel ticaret mü· 
messili Faik beye gönderi· 
len deniz kaplumbağa nü· 
munesi hakkında Faik Beyin 
cevabı gelmiştir. Cevaptan 
anlaşıldığına göre bu numu· 
neyi muvafık bulmamışlar 
Liverpol Türkiye fahri feh
penderi kaplumbağa tica· 
retile meıgul imit vo bu 
hususta odaya bir risale 
göndermiştir. Bu risale ter· 
elime edilerek efkirı umu
miyeye arzolunmuı mu
karrerdir. 

Zil zurna 
Şcrcmini sakinldrindcn sa

hıknlı Yıışnr evclki ak~am 
zil zurna sarhoş olduğu halde 
bağırırken yakalanmıştır. 

Bodrumda 
Cıgara da lçmf1ler I 
Rüsumat ba~ müdurii Sey 

fi beyin Göztepcdeki evin 
evvelki gece iiç hırsız girın!ş, 
halı, bakır takımı, ayakk:ıb 
elbise çalmışlardır. 

J lırsızlar evin bodrumund 
birer cıgara da lçm!şkrdir. 

Bunların nyri gece birkaç 
evin daha kapısını yokla~ık· 
lan anlaşılmı,tır. 

Çuval altında 
Limanda bulunan Atman 

bandralı )' crmis ismındcl>İ 
vapurda çalışan emele ilırn· 
himin başına çimento çuval· 
lan düşınlı~, lhralıim ba~ııı· 
dan ağır surette yaral:ınmı~UC· 

Yangın 
Çııkmakçılarda 'ıı.ile hı· 

nında mukim Ali AsgarıP 

odasında yere atılan bir eıg:ıı1 
)'İJZunden yangın çıkmı~ bCŞ 

çuval yandığı halde sönJıi· 
rülmıiştür. 

Bir kurban daha 
Evvelki giin Beşiktaşta tıfr 

otomobil kazası ol muş ,·c 
17 40 numaralı otomobil ne· 
fer Yusufa çarparak zav~ıııyı 
ifadı:yc gayrı mııktedi~ bir 
halde yaralamışar. 

Sustalı ile 
Cn k.ıpanında mukime Ss· 

kine llanımın dün ıık!ı3fll 
önüne sabık:ılı Nurı geçınli 
ve kııdını muhtelif yı:rlcrİJ1' 

den sustalı çııkı ile yaralı· 
mıştır. Kadıncağız J lase!d 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Çenberlıtaştaki cinayet 
Dün gece ÇenberJiıaştl 

bir cinayet vuku bulmllto 
Arnavut Mustafa , öted" 
beri husumet beslediil 
Arna<nıt Recebe, Abdıil
lahın kahvesinde tesad; 
ederek yanında taJıdd' 
Karadat tabancuile ~t~ 
etmif , basınını tebliP"" 
bir surette yaralamıştır. Yr 
ralı hutaneye nakledi~ 
tir, carib takip edilmektedi'' 

Jitet neye yarar ? 
F eridiyede Gül ıokatıııdl 

oturan Haygne isminde lıf1 
kızın önüne 1abılı::ahlarcı-' 
Hüaeyin ilo karpuzcu F-1' 
geçmif, kıskançlık yüzüıııff' 
Haygenenin yüzlinü jil~' 
kesmişlerdir. Haygene bııl' 
taneye yatırılmı~tır. 

kamalamışlar 
Bcyoğlunda Galacasar•f 

hanında mobilyeci HarJtoO~ 
yanında s:ıkin duvarcı !: 
yaşında Haşimın önüne ~, 
kişi çıkmış, bnnlardan b1~ 
1 !~imi kama ile yaralaoıJİ 

ıır· tır. Carih yakalanamarıııŞ 

l\leeruh hastaneye yatırılııııi' 
tır. 

Vanm uır evvolkl 
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Kan<İıllide bul~ 
atik Hlriatlyan mezarlı' 
ğına defni emvat r11"' 

zırrı ııhhat aörüJnıe1'1' 
milleti merkumeye dl
fer bir arazi göıterdll' 
oraya defnedılm~I; 
yan olunmuı, zuhur 
bir ölGyü cedit ıner:;; 
hğa defnetm~e ah 
hlrtetlyaniye karar ;:r. 
mit ve zabıta ve a ttP' 
,ahane tarafından rrı 
nulyetln muhafaza::;:. 
tabii çalııılmak rıı lr' 
mebettle ahali ve ,_el' 
bye ve aıker be1"IJI ıf 

bir arbede zuhur etti~. 
dılmlftlr. Bu bapta rııJıl 

cağımız tafsilatı >'~ı· 
nüıhamıza dercecl 
mızı beyan eyleriı:· 
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M.Daladiye Fransız kabinesini teşkil 
~lm) Sosyalistlerle ... L~.ı~~.!"J l"iii:i~~;;-----.~ilniiii~;iiH;i 

edebilecek mi ? 

Acaba tesglli rridi ? IVI emleketin maarif ini 
k yakından tanıyan bir· 
aç arkadaıtık. Ço :ukları· 
~llın hakiki ilme karıı 
'l'tsızlığmdan"\ikayet edi

~or Ve kendi tahsil devre· 
llıildeki mektep ve hoca 
noksanına nazaran bugünkü 
itnçliğin nail oldukları 
~~7.hariyetleri sayıp dö-
U)'orduk. 
liakikatan son yirmi sene 

'\'velki mektep hayatı ile 
~ındiki tahsil arasında 
ıı.gJar, hem de Kaf dajtları 

"ardır. Bu ayrılık belki 
llıektep binalarında kendi· 
nı .. 1 d k •oy e i~lm tekilde bir 
h~11 11etle hiuetmez. Fakat 
h ıııanin dııınde kalmıyan 
lr g" 1 1 i i ·· oz e mese en n ç yu· 

~G ne bakarsak tabirin pek 
:terinde olduğunu tasdik 
~deriz. 

Bizim zamanımızda fizik 
ile ki b ol mya la ratuvarları 
h ıı.ıı, fen derslerini tecrü-
eler\e okutan din mües-
~lenm · ki .. !il ız parma a goste 

ecek kndar azdı. Hatta 
al f h sı atını kullanmak bile 
t '-ksızdır. Çünkü bu mek· 
~~ler, birden ve nihayet 
il ıtkaçtan ileri geçmiyordu. 

1 
11l!iinkü nesillerin imreni· 

.. ~cek bahtiyarlıkları, bu 
~-Çiilere vuruldukça daha 
, Ul'iiyor, yükseliyor ve itte 
ıı(b .. ld e·· unun ıçın on ar a 

I Ord~müz gevıeklik biz 
tl'f kızdırıyordu. 

t a,hı. bir kere açılmııtı, 
qtıı· 
!ıı• 1rnizin en hassas nok 
,~ar~na dokundı~ için de 
l bıldiğine uzuyordu. Bu 

1 llir!ı konuıma arasında 
~tıı; mektebi değil, yeni 
~tktepliyi bir hayli çekiı· 
ltd;k. 

~ \' alnız bizden evvelki 
·•ea·ı d h 1 e en bir meslekdaı 
~ırçınlığımıza ortak olmu· 

1~r'.. dudaklarında hoı gö· 
"· cıı bir gülümseme ile 
"lııJ· 
) 1Yordu. Nihayet tika· 
'tle · hik runizin bedduya kadar 

•eldiğinl görünce : 
.... 'i ki 
fa~ı 0 

·:· .dedi .. bukadarı da 
~11.1ı~· Bılırainiz ki ben ho
lıı tan baıka uzun yıllar 
t~~~~if müdürü ve müfet· 
ile ğı Yaptım. Yeni talebe 
ll..kıeakı mektepli arasın· 
\)' aynhk, mektepler 
)G~·:~daki fark kadar bü· 
ltıııı lir. Gerçi çocuklar ça· 
ı~,~~orlar, bütün gayret· 
lııe, 1 kullanmıyorlar. A=
hııd ah bir de benim görüp 
~lerırnı bilseniz. Hele 
lııııuı llıda bir cojtrafya 
'h-ıı e.ıu hikayesi var ki bu 
ta,

1 
ığı bütün açıklığı ile 

~lı trır. Berut vilayetinde 
q~lıı lııektebl teftıı ediyor· 
1'!ıa, · O gün coğrafya im· 
ltı~~ı Yapılıyordu. Hoca, 
q1~. "Yizler ve ben hazır· 

Sııııf L 
tı,d. • oep birden içeriye 
'ııı1t Usule uyarak ne 
~o~ksa cevap alamadım. 
lıııtıh' bana kızdı ve: "sen 
'ıı~ lln o:ıtıneıini bilmiyor-
1t~;k dedJ. "Peki sen ye.p!" 

, · Sordu: 
4ıı? l:lu memleket kimin· 

~ çllcııkıa 
t 'il r hep bir ağızdan 

akanıla· p . 
aditahımıııın!!! 

'-e ~eınalik fahane ne
'-~siın edilmiıtir? 
' vlldyetlereeee!!! 

t'lıı..,t flayetler nelere ay-
• it? 
s , \' ancaklaraaaa!!! 

~ b a sancaklar? 
il rnlnval ilzre ta ih-

Anlaşılsa bile bu itilif muvak- < s.,.;ı. ı 
kat olocaktır, diyorlar. Elhamra ı Parısl.ı ~ICI 

Melek : lhiiraş 

Paris, 26 ( A. A ) - M. Daladye kabine teşkiline 1 Opera 1 Seher ııa/ell 
çalışmağa muvafakat ettiğini M. Dumerge bildirmi§ MajJk 1 Part5 ha/ı:lreıJ 
ve dün akşamdan itibaren istişare ve mükalemeye baş- Ekler : Gece güne§! 

laınıştır. Şimdiki halde en mühim mesele . sosyalistlerin Asri : MağlQp olm~ 
de birlikte çalışmasını temin etmekten ibarettir. M. Etuval :Kalbim bir c<U· 

Daladye sosyalistlerin hükünıete iştirakini bilhassa arzu banttır 
etmektedir. Tan gazetesi sosyalist fırkaaının bir hızbının Şık :Mah/eumlargemlsl 
yeni kabineye iştirak lehinde bulunduğunu, ancak maliye Alkuar :Dürtahan ydm. 
ve hariciye nazaretlerinin kendi fırkalarına mensup kim- gamlar araJında 
selere tevcihini, ayni zamanda sosyalist fırkası için radi- Lükıemburıı : Gırll memuriyet 
kal sosyalist nazırların adedince nazaret makamı tahsi· (l.ı.nı...ı) 
sini şart koşmakta olduğunu yazıyor. Bununla beraber Milli :Volgamalı/((ımlan 
meclisteki sosyalist grupunun Ren kongresinde M. Şo- Alemdar : Kanlı denizler 
lan tarafından vaki olan beyanat dolayisile dün Kemal Bey : Lora ve §0/6rü 
akşam büyük bir iğbirar eseri gösterdiğini, fakat M. Pol Millet : Gecı! warı 
Bonkurun matbuat vasıtasile neşrettiği bir beyannamede 
hükümete iştirak fikrinde sabit olduğundan fırkasını 
öfke ve hırçınlıkla hareket etmemeğe davet eylediğini Süreyya P,. : Anltara poş/a., 
kaydeylemek icabeyler. Sosyalist fırkasının vereceği 
cevap radikallerın göstereceği teminata bağlı gibi görün

mektedir. 
Cümhuriyetçi sosyalist grupu sol cenah fırkalarının 

bir birlik vücude getirmelerine hararetle taraftar oldu
ğunu beyan etmiştir. Cümhuriyetçi demokratlar birliği 
azası esas itibarile M. Puvankarenin siyasetini takip e
decek bir kahineye müzaheret etmiye karar vermişlerdir. 
Sol cenah Cümhuriyetçileri merkez gruplarının da bir
likte çalışmasının temin edilmesini istemektedir. Sol ce
nah radikalları evvelce vaki olan beyanatlarını ve sol 
cenaha mensup bütün gruplarla temas halinde kalmak 

hususundaki kararlarını hatırlatmaktadır. Akşam gazete
leri umumiyet itibarile Ren kongresinin küşat celsesinde 
ferdi mülkiyetin koyu bir taraftarı, istihsal ve mübadele 
vasıtalarının millileştirilmesi fikrinin şiddetli bir muarızı 
olduğunu beyan eden M. Daladye ile sosyalistlerin bir 
arada ~alışmalarının imkansız de~ ilse bile muvakkat bir 
müddete münhasır olacağını yazmaktadır. 

Paris, 26 (A.A) - Sosyalistlerin bir muhalif reye 
karşı ittifak ile kabul ettikleri bir talrrirde, M. Daladye 
teklifini istinadettireceği şartları bildirmeğe davet olun

mak tadır. Sosyalistler murahhas heyetlerinin M. Daladye 
ile mülakatının neticesini anlamak için yarın topla
nacaklardır. M. Daladye Reyıns kongresinde hazır bu
lunan siyasi rical ile, ağlebi ihtimal M. Steg ve M. 
Şotan ile görüşecek, yarın saat on birde Elizeye 
gidecektir. 

Paris, 26 (A.A) - M. Daladye sol cenah kabinele
rinden birinde birinde müsteşarlıkta bulunmuş olan M. 
Laval ile görüştükten sonra M. Brianı ziyaret etmiş 

ve hariciye nazırının salahiyeti dairesine giren meseleler 
hakkında mumaileyh ile fikir teati etmiştir. Sosyalistlere 
vaki olan iştirak teklifinin ne suretle tefsiri lazımgeldiği 
hakkında sorulan bir suale verdiği cevapta M. Daladye 
şimdiki halde istenilen şeyin hükümete i~tirak esası hak
kında bir cevap almaktan ibaret olduğunu ve nezaret-
1.:rin taksimi meselesinin ancak sosyalistler müsbet bir 
cevap verdikleri takdirde mevzuubahsolabileceğini söy
lemiştir. 

Paris, 27 ( A.A ) - M. Daladye ile sosyalistler ara
sındaki mülakat gece yarısına kadar devam etmiştir. 
M. Daladye icraat programına esas olarak ancak Reyms 
kongresi programını kabul edebileceğini, sosyalistlerin 
teklif ettikleri bazı kanun layıhalarını müsait surette 
tetkike muvafakat edeceğini, dahiliye, harbiye maliye 
ve hariciye gibi başlıca nazaretlere getirilecek radikal 
sosyalist ve sosyalist nazırlar arasında adet itibarile 
müsavat gözeteceğini söylemiştir. Parlamentodaki sosya
list grupu hükumete iştirak lehinde bulunacak olursa 
bu hususu karara raptetmek üzere sosyalist milli meclisi 
içtimaa çağırılacaktır. 

• 34 saatlik grev ! 
Bordo, 26 (A.A) Doklar amelesi Nat doklarında 

çalışan işçilerle mütesanit olduklarını göste-rmek için 
yirmi dört saatlik bir grev ilan etmişlerdir. 

Alman kabinesinde tebeddülat yok! 
Berlin, 26 (A.A) - Kabinede bazı değişiklikler vu

ku bulacağına dair şayi olan haberler kat'i surette tek-

zip edilmektedir. 

tiyar heyetlerine kac!ar 
dayandı. Sonra muallim 
ıuallerln ıeklini değiıtirdi: 

- Vilayetlerde kimler 

oturur? 
- Valıleeeer ! 

Sancaklarda ? 
- Mutasarrıflaaar ! 
- Kazalarda ? 
- Kaymakamlar !!! 
Bu da karakol kuman

danlarına kadar indikten 
aonra, ho<'a muzaffer bir 
ııülüıle yüzümüze baktı: 

- Naasıııl? 

Dedi. 

Şatkınlıktan dilimiz tu
tulmuıtu. O, tekrar 
cuklara döndü: 

ÇO· 

- Aferin 
ibastırdı. 

* Bu hikayeye nazaran 
hakikatan fark o azız mes· 
lekdaıın iıaret ettiği kadar 

genif. Fakat buııünkü ya· 
ralarımız, yeni, keder· 

!erimiz için bu bir mer
hem ve bir teselli olabl· 
lir mi? 

Seyyah 

Güniin siyasefi 

Bahri konferansa 
doğru 

Japonların bahri mesai! 
hakkında doğrudan doğruya 

Amerika ile mlizakerata gl· 
rişmck istedikleri ve teşrin· 

sani son unda hareket edecek 
elan Japon heyeti selerlysi
nln "Londra" konferansını 
iştirakten mukaddem "Va-
~iııgton" da tevekkuf edece
ği telgraf ha vadisi olarak 
tebliğ cdlldl. Japonların bu 
kararı bir çok cihetten lngi· 
llzlcri memnun edec.:k ma
hi yttedir. 

Bu suretle Paris ve Roma 
ve ıığlebi ihtimal Paris ve 
Loııdra arasında cereyan ede
cek ve ~l .ondra • \'aşinıtton" 
müzakeratına lahıkıl. vazife-
sini görecek konuşmalara bir 
de .... ·rokyo - \rnşfngton,, mli .. 
zakcratt inzimam çelerek u
mumi konferansın aktı sıra

sında zuhur edebilecek müş· 
kül:\tın \büyük bir kısmı kalk
mış olacaktı 

lngiltere ile Amerika ara
sında hali hazırda müzakere 
me,·zuunu mtsailin son me
sailerinin denrzlcrln serbcs
tisi ile, muhrlplcrin hukuku 
ve taarruz kelimesinin ma-
nasının tcsbitidr. 

.\merlka bu noktııta hakkı 
tefsirini Cemiyeti akvama ve 
Lahey mahkemesine bırakıl
mamasını mw;ırran talep et

mektedir. 
lngilterenin nazarı ıllkkat

ten dur tutmadığı diğer bir 
tt . 

nıesde de Japonyanın, 'aşıng-
ton konferaruı mucibince 
Ak;ayı şarkta hdkımiyetl ep
harn malık .olmasıdır. lngilte
rcniıı müddeasınca şeraiti ha
zıra dahilinde sulh zlman
larla takviye edilmiş olduğun
dan Japonyıınııı tefevvüku 
bahriyi muhafazasına lüzum 
kalmamıştır. 

1 lalbukl Japonya tahtel
lıahirlerin refini kabul etme
dikten maada kruvazörler 
için ı O· 10-7 nlsbetiııi talep 
eylemektedir. 

.\yııi nımaııda da Ameri
ka filo unun tahdidini istiycn 
Japun hükumeti ile \'a~ıng
tnıı arasında zuhur edebile-
cck en mühim engel ref
edilnıiş olac.ı~ı1Hlan Londra 
kııhincsi bu tall müzakere
lcrd~n mlihinı faydalara in
tizar ediyor. 

Diğer mühim bir kaziye de 
~uılur: Fr:ınsn ve İtalya tah
telbahirlcr ve scfnini harbiye 
atledi mc<dclcrinde de Londra 
koııferan . ınıı uzla~ncak bir 
programla gitmiyorlar. l ler 
iki hükumet tahtelbahir mik
tıırınııı taht ıdinc muarız ol
duj1,ıınu ,imdiden ima etmiş

tir. 
Bc~ler kon [cransında An-

Meçnul~a keı 

Aman efendim cephane t.. 
Gözlerirni açar açnıaz, bana bı'iyük bir ne
zaketle kahııe teklif eden Keşan alayı ya

ı verine bu sözleri söyledim ... 

Bulurum kumanda· 
nım ... 

O, meyus bir vaziyetle 
batını bir az daha ırerl çe
virerek arkamızdaki düz 
ve açık araziyi yalıyan 

ve toprağı karıftıran ateı 

sellerine göz ııezdirdL .. 
- Gidiyorum kumanda-

nım .•• 
- Geçemezsin.. 
- Kısmet ... 
Taburumuzun glSz önün· 

deki vaziyeti ve bölük ku
mandanımın raporu adeta 
beni ıüunuz bir bale ge -
tlrmifti.Tüfeiimi kucağıma 
aldım ve yattığım yerden 
bir ande sıçradım. Yokuı • 
tan aoağı koımağa bafla • 
dım. Aaıl tehlikeli mevki, 
elli hatve kadar imtidat 
eden dnz tarlalardı kJ düı· 
man burayı fiddetli bir 
makas ateıile geçllmlyecek 
hale getirmiıti. Burada ne 
yere yatmak ve ne de sü· 
rünmek faideıizdi. Ben de 
biliyordum ki o sahayı 

geçmeğe te,ebbüs etmek, 
pek mecnunane bir fikirdir. 
Halbuki bu lazımdı. Ve da
ha ziyade lazım olan öl • 
mek değil, it görmekti. 
Mermi vızıltılan ile tama• 
men serhoı olmakla bera· 

-·-···············-··················--··-
!(!O • • akson nazariyesini tas· 
vip edecek bir ekseriyetin 
elde edilmesi ancak Japoya
nın iki büyük bahd hükQ
metle uzlaşmasına mütevak
kıftır. 

l~ğee Anglosaksonlar Japon
yayı kendi nazariyelerine 
imalcyc muvaffak olurlarsa 
Fransa ve İtalya müşkül bir 
vaziyette kalacaklardır . 

"Deyli Telgraf, ta bu bap
ta yürütülen bir mütaleada: 
"Japony, Fransa ve ltalya 
gıbi dü~ünüyor. Bahri kon
feransı müstakil yani, cemi
yeti akvam terki tesllhat ihza
ri konferansına müracaat lü
zumu kalmaksızın tatbik edi
lebilecek mukarrerat ittihaz 
na muktedir addediyor." 

Japonynnın tehdit! tesli
hatı berrlyeden ziyade tes
lihacı bahriyenin tahdidine 
taraftar olması da . Deyll 
Telgrahn nokta! nazarınca. 
lııgiliz tezine iltihak eyleme
sine bir sebeptir. 

Anlaşıldığı veçhlle beşler 
konferansı aktedilmeden ev
vel kulislerde bir takım ha

zırlıklar yapılıyor. Anglo Sa
k ·on siya. etinin ebedt tezvir 
u. ulüııden mülhem olan bu 
hazırlıkların iki Avrupa beri 
hükumetini ve bahusus "Ver
say ~ muahedesini imzulattığın· 
d'.ıııberi, her tnrafta düşman 
gormek marazına kapılmış 
0 .1.an r:aıısayı endişeye dü
şurmesı tabii bir keyfiyettir. 
Ancak yem Frnnsız kabinesi 
zannolunduP;u Yeçhilc Sosya
lbt bir ekseriyete istinat 
ederse, bahri konferansa gön
dereceği murahhaslann uz
la~ma~a nisbcten mütemayil 
olmaları ihtimali, be~kr kon
Icransının akam.:tinc şimdi· 
den hukmolunm:ıoına mani 
oluyor. 

ber o düzlütün bir az ile
risinde kuru bir sel mec • 
raaı gözüme lliftl. Bütün 
kuvvetimle oraya koıtum • 

* Sargı mahalline ııelcliltim 
zaman bir ande etfrafımı 

aldılar .. Taburumun dokto
ru Münir B. koıarak yanı· 
ma ııeldi ve telaıla sordu: 

- Nerenden vuruldun? •. 
- Yarah deltilim dok • 

tor... Rica ederini. Emir 
veriniz. Ne kadar cephane 
hayvanı varsa arkamdan 
yetiısin. .. 

Sargı mahalli mahfuz 
bir yerde oldufu için boı 

kalan cephane mekkarele
r! buraya toplanmıılardı . 
Bütün kuvvetimle en yakın 
olan Keıan alayının karar
gahına koıuyordum. Tel 
örııülerin kap111na geldiltJm 

zaman kuvvetimin yavaı 

yavaı keslldtltfni hi11ettlm. 
Fakat taburumu biran 
hatırlamak yeniden kuvvet 
kazanmama kafi geldi. 

Karargıihln yanındAld 

küçük höyük üzeri kalaba· 
lı.ktı. Bu kalabalığın içinde 
Samı Papyı farkettlm. Ne 
büyük nimetti ! Hepai de 
dürbünle harbi seyrediyor
lardı. Höyüfe tırmanırken 

artık son kudretimi aarfe
diyordum. Ağzım kurumuı 
dilim kerpiç keallınlftf. Kal

biın, köjtsümü parçalıyacak 
gibi çarpıyordu . Son bir 
gayretle ileri atıldım: 

- Cephane yetiımezse 

taburum mahvoluyor Plflm .. 
Jf. 

Gözümü açtıltun zaman 
kendimi KCflll alayı yave
ri Mithat Beyin zeminli • 

finde buldum. r•J Büyük 
bir ,efkat ve ihtimamla 
elindeki bardaktan ıu içi· 
ren Mıthat B. büyük bir 
nezaketle ıordu: 

- Bir kahve içerseniz 
kendinizi daha iyi toplar -
ıınız değil mJ ? •.. 

- Aman efendım cep -
hane? ... 

- Müsterih olunuz, se
kiz yük cephane gönder • 
dim. Şimdi taburunuza ye
tiımlttlr .• 

Batım fena halde dönü
yor ııözlerlmln kararmaaı 

devam ediyordu ... 

Bu anda genç bir dok· 
tor girdi. V • mütebenim 
bir çehre ile yanıma yak
laıarak namzımı muayene 
ettikten sonra : 

- Bir ıeylnlz kalmadı . 
Plfl Hz. merak ediyor. 
Kendisine bir az ııörüne -
bilir misiniz? ... 

Mıthat B., derhal itiraz 
etti: 

- Yok~ Ben mlaafirlmi 
o kadar çabuk bırakmam. 
Hele kahve altısını etsin ... 

Bent yatırdıkları porta -
tıf karyolada yavaı yavaı 

doeruldum. Bu mütfik za
bitin karyolaaı elbisemin 
ve ayaklarımın çamurla ·· 
rile berbat olmuıtu . 

(Bıımedt) 

Sellnikte çıkan ve ora· 
da çıktığı için - ııalı

ba ılelüaul - Yunan bo
ruıu· öttüren bir Yahudi 
gazetesinin lstanbul muha· 
biri ııazeteslne gönderdiği 
bir mektupta fU cevheri 
yumurtlamıı: 

"latanbul yahudllerl teh
likede!" Ne var ne olmllf, 
ne olmasına ihtimal var? 
Koca yaz b6tün mesireleri, 
bütün ııezintl vapurlarını 
tıklım tıklım dolduran bo
:ıuk ahenkli lspanyolcalarile 
cıyak cıyak öten lıtanbul 
yahudileri mi tehlikede! 

Halbuki hakikatte, asıl 
İstanbuldald Türk muhar· 
rirleri tehlikededir. Çiinkü 
Yahudiler habire Türkçe 
okuyup yazmak öjtrenlyor· 

lar! 
~ 

sunı bal! 
Bir ticaret gazetesinde 

okundufuna göre Alman· 
tar ıun'I bir bal icat etmlı· 

ler. 
Bunu pek tabii buldum. 

An ııtbl çalıoan bir mille
tin bu neticeye varacağı 

ıüpheıizdi. 
~ 

Ahılrarın ıslahı ... 

Geçenlerde ,ehremanetin 
cenaze otomobilleri· 

ni ıalah edeceıtıni ııazete
ler yazmııJardı. Şimdi de 
ahırların ıslahına karar ver
diğini öğreniyoruz. Eh, fena 

değil, ıehirde ölülerle hay• 
vanatın konforu hele bir 

temin edllain de lntallah, 
bize de ııra gelir. 

Toplu iğne 
H~tıra gelenler: 

Hadsiz 
hotpesentlik 

On sekizinci asrın erbaoı 

kaleminden olup ;-üz yaşı:ıa 

kadar yaşamış bul;.ınan f .>ııtö
nel hotpesentliği ile maruftu. 
Hakkında nakl olıınan riv~yet -
!erden biri de şu .ıur: 

Bir gun •fontcnel• in aıi: 
dostlarından • Tcrasoıı • editi 
ziyarete gitmişti. Y <ınek uım
nı idi. « fontöncl • kuş kon · 
mazı zeytin )'ağla yemeği 

sevdiği halde misafiri sad• 
yaiılısını severdi. tlotpe rııt 
edip i!ter ıstemez kıışkonmazııı 
yansını sade y;ığla hazırlama -
larını emretti. 

Tam bu sırada • Terason •a 
bir fenalık gelerek yere düştiı. 
Vilcuduoa felç isabet etmişti. 
« foııtöııel • misafirin felce 
uğradığını anlayınca Iıenıeıı 
mutfağa koştu; hem koşuyor, 
hem de bağırıyordu : 

- Hepsini zeytin yağı ile 
yapınız! .. zeytin yağı ile 1 •• 

• Muharrirlcrden • Kolle • , 
« fontönel • için derdi 1d: 

• Bu adam o kadar hotpe
senttir ki öldüğü zaman kendi 
kendini deraguş ederek : • D· 
veda dostum! Yaşadıkça yalnız 
seni sevdim: iftirakından elem 
duyduğum yegane şahsıy<t 
sensin 1 Seni terketti~im~ me
yusuml• diyecektir. 

tıı 
« Letr • ismiode ve lıotpe· 

rentliği ile meşhur oian biri 
bir gün edibe ır dam dö 
• J;ınlis ~e aıılatı)'ordu: 

il-f. Gayur 

«Arkadaşım S .. ııi nekadar 
~vdiğlnıi bilirsiniz. Dün onun· 
la ava ı;itıniştik. Atı şahlana
ak kendisini yere attı ve üze

rine düştü. Son derece müte -
cssir olor.uştuın. Hemen koşa • 
rak s ... nı beygirin altıııJw 
kurtırdım. Ynnlanma'llıştı, L 
kat rengi o kadar solmuştu ki 
bayılacağıııı farketllnı. Bert'ket 
versin C:z r.mde dainıa bır şlşe 
« runı • , uluııur. :;.ış~yı ce • 
bımden çıkar. rak bır nıı.ı. r 
crum• içtıın . Yol.sa ben Jc 

(") Mıtaı a. ,....ıı yü•b•t•d.. •• heyecandan ba; ılacaJ.tım. 
Stuuua alası aeker ı.t...lad• mennmlur.ıı..:~:;;;;:;..__...;._~----1 



4 Sayıfa 

ilyarderler 
Nasıl zengin oldular Z 

~~~ ~~~16:Roçiltler 

Üçüncü nesil Roçiltler 
Artık babalarının dedelerinin yolunu tut
rnıyarak para aristokratları arasına karış" 

tılar, ve nıirasyedi geçiruliler 

Beş Roçilt kardeşleri ta
kip eden nesil tamamen 
değişik zuhur etti. ihtiyar 

*Meyer Amçel,,in çocuklarının 
kimisi ticaret aleminde ve 
kimisi borsada para ka-

zanmak hırsile çalışmışlar ve 
yetişmek istiyenlere has bir 
faaliyet göstermişlerdi. Ye
genler biraz yorgun ve ar
tık tok bir hal aldılar. Para 
asaletini elde etmişlerdi, 

artık nüfuz ve servetlerini ço
ğaltmıya bakmıyorlar, elle
rine geçen mirası idare ile 
iktifa eyliyorlardı. Babaları 
gibi metelik üstüne düğüm 
vurmıya lüzum görmediler. 
Miitaazzım hareketler, süs, 
batta israf itiyadı, kendile
rinde belirdi. Zaten yüksek 
mertebelere garkoluyorlar, 
Parlamentolarda mevki sa
hibi oluyorlardı. Artık şahsi 
kıymete bakılmıyordu. "Ro
çilt. adi bir cinsi gösteri
yor, o nama, altına hürmet 
edilirmış gibi hürmette bu
lunıılıyordu. 

Şu halde "Meyer Amçel 
Roçilt. ın ahfadı artık mi
rasyedi vaziyetinde bulunu
yorla0rdı. Aralarında deha 
suhibi kimse yetişmedi; 

maamafih bu üçüncü batı

nrn tenlıel ve bozuk erkanı 
arasında bazı mahir mali· 
yecilerle, Avrupa paytaht
larında "Roçilt,, bankaları
nı yükselten şahsiyetler gö

rüldü. ihtiyar "Meyer Am
çel., in vasiyeti mucibince 
"Roçilt. !er kendi ailele
rinden kız aldıkları cihetle 
servet ailede kaldı. Nadi· 
ren bir damla ecnebi ka
nı karışarak aileye taze 
hayat vermiştir. 

iptidasında oldu~u veç
hile "Roçilt. ailesinin bü
tün aıası iktısat aleminde 
birbirini tutmakta idiler; 
maamafih irtibat beş kar
deş arasındaki kadar kavi 
değildi. Bankanın beynel
milel seciyesine halel geldi. 
"Roçilt. !erin her biri elin
den geldiği kadar, yeni 
kapitalizme ve yaşadığı 
memleketin siyasi ve iktı
sadi an' anası.ıa imtisal et
ti. Almanyadan gelen ya
hudilere karşı beslenip ilk 
* Roçilt • lere gösterilen 
husumet ve nefret evlatla
rına karşı gösterilmedi. Bu
lundukları memlekete göre 
her biri tam bir Fransız 
veya mükemmel bir lngi

liz oldu. 
Avam kanıarasına 

doğru 
Hürriyeti vicdan her ta· 

rafta kabul edilinciye ka
dar, •Roçilt. lerin yahu
diliğe sadık kalmaları, bir 
çok müşkülata uğramaları
nı icap ettirdi. 

Mesela "Natan Roçilt.in 
büyük oğlu ve halefi olan 
baron "Liyonel dö Roçilt. 
Londra şehrinin kendisine 
verdiği meb'usluğu on dört 
ıene icra edemedi. 

Filhakika eski bir an'ana 
mucibince avam kamarası· 
na girenler kabulleri esna
sında " Hırıstiyancasına • 
yemin etmek mecburiyetin
de idiler. t888:de bu yemin 

üsulü reffolunduktan sonra 
"Liyonel. liberal meb'us 
olarak meclise girebildi, ve 
parlamentoda faaliyet gös· 
tererek namzetlerin münte· 
hipleri kendi hesaplarına 
rey ınahallerine kRdar gÖ· 
türebilmeleri için bir proje 
kabul ettirdi. 

Şurasını da unutmıyalını 
ki, "Liyonel Roçilt. bun· 
dan mukaddem bir müşkü
lat daha atlattı. Eski bir 
iradei krali, hükumetle mu
kavelesi olan bir şahsın 
parlamento içtimaına işti· 
rakini mennediyordu. Hal
buki "Roçilt. az zaman 
mukaddem lngiltere hüku
meti hesabına bir ikraz 
deruhte etmişti. Acaba hü
kumetle olan bu alakası 
mecliste bulunmasına mani 
teşkil ediyor midi? "Roçilt. 
buna itiraz etti, ve bu id
dia kabul edilecek olursa 
hükumet eshamına malik 
olan hiç bir ferdın meclis
te bulunamıyacağını söyledi. 

Şu takdirde muhterem 
meb'usların kısmı azamı İS· 
tifa mecburiyetinde kala
caklardı. işte bu garip 
ınüddea sayesinde "Liyonel. 
meclisı, girmiye muvaffak 
oldu. 

Zaten "Liyonel Roçilt., 
pederinin olduğu gibi, hü
kumet bankeri değildi. ls
tikrazların büyük bir kıs
mını deruhte ile iktifa ey
liyordu. Cenubi Amerika 
ve Avrupa hükumetleri ile 
bir· takım istikraz "Tran
saksiyon • lan na girişti. Bu 
nevi muamelatı cem'an ye
kun 160 milyon lngiliz li
rasını buldu. Vefatından az 
evvel Süveyş kanalı ıçın 
lngiliz hükumetine 4 mil
yon lira ikraz etti. 

Pederi kadar borsaya ha
kim olmamakla beraber is
tikrazlardan milyonlar ka· 
zanıy-ordu. 

( Bllme41 \ 

Baytari kongre 
Bulreıte toplanan Balkan 

devletleri Baytarı kongrcaıne 

iştirak eden murahhaılarımız 

Mardin meb'usu Nuri, liı.tısat 
V eklletı bulqılc hayvan ha.ta• 
lıklar ıubesl mUdürQ Cevat 

Pendik bakteryolojlhaneıl mil· 
duru Şefik Beyler kongrede 

bulunduktan ıonra avdet etmlı· 
lerdır. Kongre, Uç ıene ıonra 
Belgratta toplanacakhr. 

Teşekkür 
Konyada çıkan Babalık re

fi.lumıx gazetemizin on üçüncU 
yqını çok samimi bır lisanla 
tebrik etmlfttr. Arkadqımıza 
tetekkür ederiz. 

lstanbul mıntakası futbol 
heyetinden: 29 blrlnci teşrin 
1929 Cümhurizet bayramı 
münasebctile Taksim >radyo

munda ôllat on beşte Gala
tasaray Vefa muhtelltlle Be
şiktaş Beykoz muhtelltl ara

sında bir maçın icrası tensip 
eilildlğlnden mezkth kulüple
re mensup birinci takım id
mancılarının saat on ikide 
spor lcvazımatını hamilen 
Stadyomda hazır bulunmaları 

tebliğ olunur. 

Duydunuz mu t 
Satılıyor ••• 

Galata Çeşme meydan No. 288 
üstünde bir odalı ahçı dükk~nı 1500 
liraya ve Boğaziçi, Kireç burnu, Fuat 
paıa sokak No. 2<ı üç odalı kullanıılı 
._. 450 liraya acele satılıktır, DUkktn 

ve C\' için .\labmuı p14a. hıvualu ifan. 
Süleyman erendlye müracaat, 

Kiralık ev 
Cafal oflunda ıo odalı kiralık hane. 

' 
VAKiT ' A Teşrinevvet 

Vaktın 
bulıııacası 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizsl! bugünkü 

halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 
meydapa çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 

tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ineıııalar 
• • 

Dikkat Buoün ue yarı~ 

il 
Opera Sinemasınd 

Kapalı fırın tarşı.ııoda kolacı Muiz 1 
efendiye müracaaL 2 
İngilizce öğrenmek istiyor.. 3 

~ --11--__ ı_ıı 
-.-lı----1_1•. 

1 !il~ s1 ATP rA, 1'-ffg:A!il1 
2 lil. o lil1il , lill(il iJl~ı.i 
3 lj] P [j] K A P fil E li.i 

•EOUARDO BIANKO-nun s 
günüdür. Yeni repertuvarını gidip işitmek fırsatı 
kaçırmayınız. 

!\fuktcdlr bir muallimden seri ve 4 
mükemmel bir surette lngilizce Öğ· S 
renmek istiyorum. İstanbul merkez 
postahane~• post reı-cant J~mail Cemil 6 

j] lil lil !il !j]i 

r-===~[ij'ı=I= E ___ lil ___ 
4 lijA'RT1!j]AILJT'~ "' 

~ ~~l:~~~ı~ı~ı~: ~eeeee ö - . . es 
7 Z '01' G O .iilT N ' A -r

1

· § M E n~u~de~ı lç;~";b~ ~k;";; N adreıı;:ine müracaat. 1 
Umum marangozlara 8 

--- -----s-" .-ılı[i] lil _ - -:1 
~larangoılar cemiyetinden: :\Taran

goz , doframacı. makinist, cilAcı kal
falarına JüzCimu olanlarla Jş istlyen 
bu gibi kalfaların doğrudan dogruya 
Calatada Ccmlyec merkezine müra
caatlarını llAn ederiz. 

Satılık piyano 
Çok iyi bir halde Bremltz markalı 

bir piyano satılıktır. Büyük parmak 
kapıda 32 numaraya müracaat, 

Variyete 1 
Garden barda iki 

iskeç 
Evvelki gilnkü gazeteler 

§öyle bır ilAnı neırediyordu: 
Gardenharda cumartesi günü 

lt.aı'i olaralt, 1>ro6ram değişiyor. 
Rogtr - Ma/r.• • Peppa • y au/r.a 
ley ve Mor/• tarafında,; oyna· 
nılmış ls/r.sç: lt.onservaluvarda 
hir mü!tlhait.a, 15 dakt/r.alılt, 
it.ahir.aha. 

Bu sahrları okuyunca: 
- Oh, dedim, arbk bir az 

yenilik görebileceğiz. Aylardan 
beri ezberlediğimiz, göre göre 
bıkhğımız, şarkılar, oyunlardan 
kurtulabile~iz. 

Ve, gillllı:, gördük ve güldolc 
Numaralar aynı idi, hiç do

~ımemtıtı, ukeç diye verilen 
~y çok sahte ve berbat bir 
oyundu. 

Zavallı arUsıler, bütün ıan •• 
atlerlnl, hüsnü niyetlerini ver
melerine rağmem ıskeç iıml 
verilen bu ~ ıaçma~yı kurtara
madılar. 

Karilerimize burada oyunun 
niçin muvaffak olamad~ını anlat
mıyacağım. Sadece Gardenba
rın San' at müdürü ünvanını 
tqıyan Möıyıs!Y enevll ile olan 
milkllemlzl naklıle ık.ufa ede
ceğim. 

Bu mükalemeden Möıyö 
Y enevllin ıeylrciler ve lsıan· 
bul halkının zevki hakkında 
ne doıondu~. halkın hislerini 
nasıl telakki ettiği anlaşılacakhr. 
Balcınız: 

Ben - Bu nasıl lıkeç} Şarkı 
ıöylüyorlır, müzik yok, 
danı ediyorlar, blrlık 
yok, yeni bir !skeç 
yapıyorsuz dekor yok. 

Genlı göbcgile: 

Q _ Bız ılze güleceğinizi 
vadetmlıtılı:, gülme

diniz mi ? 
Ben - Güldük amma, Fıyaı
koya gtildu.lı:: 

Q _ " Karnını göstererek " 
Azizim esas gülmek

tir. Her ıeyl iyi tarahndan 
almalı. Bak ben onun 
için tiımanım Her ıeye 
gülerim. Mesela ıimdl 
burada bir tabanca 
atılsa bile gülerim.Zaten 
alııtılc. 

Ben - Müzik? 
Q Ha, Belçikalı cazbant 

- takımımız bu oynanan 

Ben 

havayı biliyordu amma, 
darılmıılr da çalmadı· 
lar. 

- Dekor? 
Q _Ne lüzum var? Sahne 

bir ıtüdyoyu t11vlr 
ediyor. Bır yazı makı
ncal, mua sandalya 
lı:&fı deAıl mJ? 

Ben - Ya ahenk, arttstler 
ayrı ayrı oynuyor} 

Q _ Daha lıheç yenidir de 
ondan, bu gün pcova 

9 lllilifil/ 1--ril,'iii] 
BuailnJıı:ü bulmauınıı:m 

halledilecek yeni ıekb 

Soldan sağa: 
ı - Yaramazlığın aksi (2), 

ölum (5) 

8 A j D T L 11iJI K O iT A @ takdim edeceği 
9 !(_.~JNTii.T:s::ı=_~ 1 

DUn.lıdl bulmacanu.am 

hall•dllmlt t•kll 

Yukardan aşa"" : ~ 
J - Yaramazlığ;n aksi (2), Ö) }4Ôn~ · '/ 

2 - En sıhhf içki (2), 
yukarı (5) 

ölüm (5) ~ 

en 2 ~~k:~~h~5~çki (2), en ~e-~ee~s-~~ee 
3 - Düz kayık (3) 
4 - Eski bir oyun 

nota (2) 

3 Düz kayık (3) MiLLET TiYATROSU 
(6), 4 - Eski bir oyun (6), Şevki Bey temsilleri bu ak-

nota (2) tam "K~htane sefası. komedi 4 
T epebaşı tiyatrosunda 

günü akıamı saat 2 ı,30 
valnız mu•\hınl erl~ t•l•brl 5 - Namaza davet 

beygir (2) 
(4), 5 - Namaza davet (4), perde, Dans, Vıryete, Duetto. 

$EHREMAN~ 
6 - Dıvarcı aleti (4), la

tife ( 4) 

beygir (2) Loun T•p Fuillte•lodeo dlplomalı 

Dıvarcı aleti (4), la- H üse~:!; Naşit ~~ 
6 

tife ( 4) Dolum •• Kadrn ha.ttalılden ıni1teLu"" 
7 - Umuma mahsus (2), 'l - l:muma mahsus (2), Türbe.Eski HllAllahmer binası :\o. ıı 

valide (3) valide (3) H.,aüa ııtl•d•n ,.., ..... , 14·18 

Ko~otlor 
me~e~i Telefon: hıc. 262'l 

8 - Bir boru ıstılahı (2), 8 - Bir boru ıstılahı (2), 

9 
- çVeenremscakçı(3()5) çene saçı (5) li"'(i()NoE .. tO···PARA·~ 3 perde 

ı;::::=::::::::=::=:::=:::::=:=:=:;r;9~-;::~V~e~r~m~ek~(;3)~...-~--I 
1 Küçük Haberler 1 Trikotajcılar 
Yaban domuzlan 

Haber alındığına göre Rtzelı 
maıeıebbıı bir tüccar lıalyalı 
bir ıucuk miltahassısını çağırmıs 

ve o havalıdekl yaban domuz
larından sucuk yapılmaıı için 
bir fabrika açmııtır. 

Sermayesine tütün inhisar 
idaresinin de iştirak ettiği kar
ton fabrikaaının Inıaab tamam
lanmıfhr. Burada ambalaj kağıdı 
da yapılacacakıır. 

l'fatbuat cemiyetinin ıe· 
nelik balosu için hazırlıklara 
bqlanm11tır, Balo kanunusaninin 
yirmi üçünde verilecektir. 

Toıon inhisar ldareai ta
rafından piyasaya ~ Ankara ~ 
slgaraaı çıkarılmıştır. 

Ankara sigarası zarif bir te
neke kutu içinde eahlmakta, 
üzerinde Ankarının bir reıımi 
bulunmaktadır. Fıab 28 kuruş
tur. 

.Bakkallar cemiyeti bak-
kalların bilmlyerek mahlat 
maddeler satmasına mani olmak 
için ıedbırler alacak ve bu 
cümleden olmak üzre bir ktm
yahane açacakur. 

Toton inhisar ıdareıl Top· 
hanede ocyyahın salonunda bir 
lUtiln meıherl açacakhr. Salon 
dahilinde bunun için bir daire 
ayırmıştır . 

.K.araaAaç mezbahasında nl1an
da 3271 1 , mayııta 58591, 
haziranda da 66507 ki Uç ay 
içinde 157 ,809 hayvan kesll
mft ve iıtıhllk edilmiştir. 

·················-·········-·················· yapıldı demektir. Hele 
bir az bekleyin. Bir 
kaç giln sonra. .. 

Ben - Sız provaları ıeyirciler 

karşısında mı yaparsınıx 

O Ne olur? Hem her
- kes güldilyal yavq ya· 

vaş dUzelır. Siz aynı 
zamada artistleri Opera 
komik yahut Komedi -
Fransez artisti mi zan
nettiniz? Bunlar kabare 
art!stl. 

Ben - BtlAkis, artistler çok 
lı.ıymetlı onlar yapabileceklerini 
fazlaslle yaplı, sa' natlarlle ancak 
ukeçl ayalcta durdurabılıyorlar. 

f'ız kendinize dü§enl, yanı mU
ılk 'fe dekoru temin etmemişsiniz 

O _ "Aya~a kalkıp yü
rüyer~k ~ E. . bu, 

bu kadar dır .ste ..• 
4te oan 'at müdürü

nün lıkrll 

fa. 

[ Üstarah Birinci ıaylaınızdadır J 
;\lümessiller bu davada 

haklı olduklarını anlatmak 
için teşvlki sanayi kanunu
nun 9 uncu maddesini !!,ÖS

termcktcdirler. Bu madd~de 
mamul bir hale getirllmek 
üzere hariçten getirilen ipti· 
dai maddelerden gümrük 
resmile dlğer vergilerin alın 

mıyacajtı işaret edilmektedir. 
Buna karşılık Şehremaneti 

de Lozan muahedesinde bu
lunan ve muahedeyi imzalı
yan devletlerin Türkiyeye 
ithal ettikleri mallardan ne 

gibi vergi alınıyorsa Tiirkiye 

de mamul bir hale konan 
mallardan da o vergilerin 

alınacağı hakkındaki maddeyi 
ileri sürmekte ve trikoruj 
eşyasile diğer mamul madde

lerden oktruva almaktadır. 

Halbuki fabrikacılar bu mad
denin yeni tarife kanununun 
tatbikinden sonra hükumsiiz 
kP.ldığını söylemektedirler. 

Dünkü lçtlmada bu mev
zu etrafında uzun müzakere
ler yapılmış, neticede 1 laik 

fırkası müfettişi l lakkı Şinasi 
Paşayn bir rica tezkeresi ve
rilmiştir. Bunda Dahiliye ve
kiletiniıı yerli malları hima
ye hususuddaki emirlerine 
rağmen Emanetin oktruva 
meselesini :;an "at erbabı le
hine halletmiye yanaşmadı~ı. 
fabrikaların oktruvadan muaf 
olarak getirttikleri iptidai mad
delerin tamamen mamul bir 
hale konulmadığı, bunun yüz
de yirmisinin fire olduğu, 

altmışının da diğer vil&yetlere 
gönderildiği yazılmakta ve 
Emanetin bu maddelerin ta
mamı üzerinden vergi al
makla kendilerini mllhlm zn-
rara düşürdüğü ileri 
mektedir. 

Dün Deftcrdarlııtın 

sürül-

mun-
mele vergisini peşin aldı~ı 

da konuşulmuş, bu verginin 
primle mahsup edilmesi için 
teşebbüsatta bulunulması ka
ra rl HŞtı rıl mıştır. 

ZAYi - Kadıköy askerlik: ~ube· 
sinden al mı~ oldu~um terhis tezkeremi 

zayi ctOm. Yenisini alac.ağın1dan bük· 
mü olınadıgını JIAn eylerim 

RUyi\k J..angada Şeyh Ferhat nıahal
le~indc \Jtır lız ~vkalında 2t :\o. 
hanede Jlb te,ellüılü Nuri (J~lıı Cemil 

i 

Anadolunun her köıe

ılnde birer çocuk sara· 
yının yükselmesi için 
HİMA YEİ ETF ALİN hepi· 
nızden beklediği yardım. 

Cuma günleri matine, ~ 
15,30 da, Her cumartet1 ti 
tamları için fıatlarda ten 
apılmııtır . 

··-···············-···························· 

Doktor aranıyor 
I 

Kocaeli n1aarif n1iidiirl11 

"' ·· d lzmitin Akmeşe nahivesi yatı mckrcb gun en: yiiı lira ücreti makt~a ile iaşe ve itl 

mektebe ait olmak üzere bir doktora ihtiyaç vardır. "f 
olanların muhtasar tercümci lıallerilc birlikte Kocaeli 0' 

mudürlüğlinc miiracaatları. 

Bitlis Jandarma 
müdüriyetinden: 

kapalı zarfla 8500 • 12000 ekmek 
3000 • 4000 fasulya 
3500 - 4500 mercim~k 

2000 • 2400 sade 
4000 • 5000 pirinç 

16000 - 20000 bulgur 
4500 • 5000 saman 
6000 - 7000 ot 
4500 • 5000 nohut 
2500 - 3000 soğan 

aleni münakasa 

:~· 
Bitlis Jaı·darma mektebinin 929 eylülünde 930 9 

1 
nihayetine kadar erzakı olup yukarda yazılı 11 kalcıt1 ıııı 
hizalarındaki münakasa ile satın alınacaktır. Münakasa D. 
mektep mubayaa komisyonunda 9 eylül 929 pazartesi ,nn 
14 te yapılacaktır. Teklifnamenin tarzı im!Ası ş:ırl0' 
münderiçtir. 

Devlet demir yolları ve V 
1 ~ "d . d 11: man arı umtımı ı aresın c . 

211 1O,929 tarihinde münakasası yapılarak fes1tolı111;: 
ton sürşoför yağı 2-11-929 cumartesi gUnü saat /, 

pazarlıkla mubayaa edilecektır. Taliplerin mezkar .el 
~~,.. 

teminat akçalarilc birlikte malzeme dairesinde 111 

komisyonuna müracaatları lüzumu i!An olunur. 

.---------~~ôe~ lstanbul emvali metruke müdüriyetif'I R 
-== ~ ~==-==:.. 9' 

Satılık natamam hane 111 ,ıııı 
~uıeı ıf bahçe· Kadıköyde Raslmpaşa mahallesinde:· 1 ıı~r. 

• Efendi sokagında 5 No. lu nacaırı300 .11i 
hane maa bahçenin 500 lira nakit ve pe~in bt ,:rijıi r 
910 lira mefsuh bedeli ihale ile ı ı/ı t/929 ~·<". 
müsadi! cumartesi günü saat 14 te müzayedesi :~~ıl•~' 
dir. Taliplerin 'lo 7,5 hesabile teminat nıaıcıııeltıi' 
emvali metruke satış komisyonuna muracaat ey 

AVUKAT BEYLEJI. ,bı ... "" icra kanununun tatbikatıına mahsus evr ıJI' 
rıı" için HAMiT MATBAASINA müracaat buY" 
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Avdet 
Saat yedi buçuk olmuş

tu. Alelade )·emek ~ik
leri annt bu oldufu halde, 
M. • Jozef Düran. , sevgili 
Zevcesi "Ernestin,, in he. 
hÜz gelmediğini teessürle 
iÖrüyordu. 

.. ..Ernestin., saatine pdc ıi
·'Yct eden bir kadın de. 
iildi; zaten her hangi bir 
hadise gecikmesine sebep 
0 Iabilirc!i. M. 11 Düran,, bu 
lcehhürden dolayı lürumun
~~n fazla endişelenmedi. 

ır kitap aldı ve müsteri
hane okumap koyuldu. 

Saat sekize doğru aşç.ı 
.. Viktorin" gelerek haşin 
hir tavırla Madamı bekle
rnelc: lizım gelip gelmedi
Aini sordu. M. "Düran,, aş
çı kanya çıkıştıktan sonra 
kıraatine devam etti. Haki
katte bu techhiirden dola
)'ı endişe etmiye bqlamıştı. 

Saat sekiz buçukta •Vik· 
lorin,. tekrar gözüktü; lctba
btn yanmak ihtimali oldu
hnu haber veriyordu. M. 
-Oüran,. ti.kayıt gözükmi· 
~ çalışarak: "Ziyan yokf,. 
dedi. 

S•at dokuzcıa "Viktorin,, 
~ yapmak lazım gelditini 
•atifsar için bir daha gö· 
liiktü; aşçı kadın kendi 
Payma fazlaca acıkmıştı. M. 
.. Düran.. sert bir tavırla 
dedi ki: 

- Ne yaparsanız yapınız! 
' V c cıgara içerek uabi· 
Yelle dolaşmata başladı. 
Nihayet dokuz buçukta 
llbrı tükendi. Şapkasını 
aldı. pardesiiaiaü giydi VO 

~inden çıkta. Kap1eıya. 

kendi namına bir mektup 

IClip gelmedi~ni sorduk
tan ve menfi cevap aldık· 
tan sonra doğruca polis 
dairesine yürüdü. 

içini büyük bir endişe 
kaplamıştı. Şüphesiz 11 Er
lacıtin. bir kazaya uğramış 
•c kocasmı haberdar cde
lllcmişti. Polis dairesinde 
böyle bir kaza vukuuna 
dair hiç bir haber yoktu. 
t.f. • Düran .ın meyus tav· 
rına acıyarak bütün mer
kezlere telefon ettiler; her 

taraftan menfi cevap ıeldi. 
liaatanelerderı de bir haber 
!hn.nuyınca, komiser M. 

Diiran • a : .. MAdamın 
l'eıne~ için eve gelmemcai 
icaz.ya uS'radı§ına delil ol• 
llıaz r • ~iyerek adamcağm 
lbdı. 

h. M. •oüran., moyua l>ir 
~ eve avdet etti ... Erneıtin 

1
. gelmemişti. Onu bek-
ı!erek elim bir rece ge
çirdi. Delicetine ye en fe. 
~a teylcr tasawur ediyor· 

Q, Şalak söker sökmez 
~ela-ar taharriye koyuldu. 

1 kat lıiç bir netice elde 
tdcaı-..ı· cqf. 

"E. Günler, haftalar geçti. 
~· neatin. i bulrmk ınGm

tn o!mamıştı . Bir haber 
(tı~1eui~in ve hiç bir iz 

•1rak:naksmn kaybolmuş 
titrni;ti. 
Yavaı yay:ış M. "Diiran,. 

~ıi1ete riza gösterdi. Bir 
!'ne geçtikten sonra artık 

E:rneatin. den qaJiren bah
'e başladı. 

iki ıene sonra ise arbk 
~u düıünmüyor ve e.vlcn

tktf!n bc1hsaç:yordu. 
d liakikatte mesc.~e kolay 
'-ıctitdi. ~ Eruc-stio ,. res
l~n hayatta ımyılırdı. Te
" talep tt:nek imkanı 
.rCktu ki ... 

Muharriri Şarl Pöti 
Kadını, hanei zevci terket· 

miı olmakla da itham ede
mezdi. 

Kanuni bir iştibah baki 
kalıyordu. • Eme.tin .. kay· 
bolmuştu; lakat bu hadise
nin katiyet peyda etmesi 
ıçm kanun otuz sene bir 
mühlet tayin etmişti. 

M. "Düran,, böyle bir 
vaziyet karıısmda en karı 
ikil olanı yaptı. Dul bir 
adam halinde kanuni müh
letin gelmesini beklemiye 
karar verdi. 

"Viktorin ,. zavalh M. 
"Dür an" a maderane bakı· 
yordu. Güzel yemekler pi· 
şiriyordu. M. "Düran,, ya· 
vaş yavaı •Ernestin,, i u· 
nuttu. Yalmz midesinin 
keyfini düşünüyordu. Top· 

landı, semizledi. 
Her gün yedi buçukta 

sofraya oturur, artık kim· 
ıeyi IOfrada beklemezdi • 

Bir akşam ... 
Tam yediyi otuz bet iJeçe 

M. .Doran, çorbasımn son b
ııtmı yuvarlarken apartmanın 
kapısı gtardıyarak 11Ç1ldı. M. 
Oüran "Vtktorln 9 e dedl kl: 

- HayreL. seninle benden 
batkı kimsede apN"tmanın anah
tarı var mv 

"Viktonn. müetehzi btr ta
wla cevap verdi: 

- Madamd. da vardı ... 
M. "Duran,. omu?.larun sil1c

tl, ve İçeri bir hıraız ~ll 
olduğu kanaatile ay~a blkb. 
Fakat daha Oç adım atmadan 
yemek oduuıın kapın açıldı. 
Kapının önünde oldukça yaıh 
ılıman bir mad.m göıllkto: 

M. " Daran ,. ha,..etle .,... 
du: 

- Kınıatntz madam • •. ne 
arzu buyuruyonunuzl 

Madem nefes nele.o ceYap 

verdi: 
- Anlatılan • Jojo ,, p

ne saatinde yemek ytyonu•. 
Sonra ıaate bakarak lllve 

ettt: 
- Affedersin ... bet dakika 

geç kaldım ... 
M. "Doru,, kekeledi: 
- Naaal sell•ln bW S-. .. 

.. F.mest1n. ~ •• 
Kadın aaütebe..lmane CllftP 

Yeldi: 
- Ya ktm olacak ddml .. 
c Viktorin• • dönerek lll•~ 

etti: 

·- Haydı kızmı yemek 
takımımı getlrseoaze.. 

"Emestia. leYdDla br,... 
elkl yerine oturmuttu- c Dorao• 
kendisine deb,etle bnf.k bir 
hayretle bakarkesa kemah wdal 
ile .ıne befladt: 

- HakJbt,.. •na bm t.f. 

ılllt yermellyim. 
f .kat "Dür•• onu dtn'eml-

yordu. Oıaua an~ teYler 
nealae .-ekil. O zatea bep
alol evvelden keıf edlyordu. Bat
kuıle çıkıp gitmiı; bir cinnete 

kaptlmlf olacak. Ondan sonra 
bir türlO mektup yazmalı ce
saret edeme.nif; timdl de p(f

mıın olmut ve -af anmıı o?"luto 
~a'de hanei zevce avdet edı· 
yor .... 

M. " [)oran > ıJtsdip et· 

ıniyecetını ula d91nmycrdu. 
Or.un Lir tek d~incetl varJı: 
• Ernestin • t~rar bulunmuı· 
tu. Nlh.yet kL-ıt3Cft telak da
vaaı ıbme edebilecekti. F •· 
kat bunun iç.in tekr:ır kaybol· 
maması lap e~o~du; ~u l.iç 
olmazsa bir Uç gün ıdsre et
meli tdi. Bu dütilnce tesiri aJ. 
ttn<La tatli . bir sc:da ile dedi ki: 

1 • 

- Gecikmenl artık mevzuu 
bahaetmiyelim aılıem ..• hoı gel· 
dm... ena bfkalı~l ... 

Romanyada 
vaziyet 

Romanyada siyasi 
vaziyet, Romanya 
mahsulü ne vazi

yettedir? 
Geçen hafta zarfında Ro

manyada tctkikatta bulun
duktan sonra avdet eden bir 
zat, bu memleketin ahvali 
hakkmda kıymetli bazı ma· 
lOmat vermiştir. 

Bu malömata göre Romnn
)'anın bu seneki mahsulü 

geçen senenin mahsulu kadar 
çoktur. 1hraç edilebilecek malı-
sul 360,900 vagon tahmin 
olunuyor. Yalnız Romanya-

Jılar mallarını sataınamakta

dırlar, bu yüzden mahsulat 
gayet ucuzdur. 

Romanyanın hnlihazırda 

YAllT 28 Teşrtnenel 
................................................ 
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Milliyetçilik, bir milletin esseıelerdir ki bir cemiye. 
kendi varlıtını lfuurlu bir tin varh}ını vücudo getirir, 
aurette duyması, ve ona ve içtimai varlak tamamile 
göre içtimai hayatim tan· kendini bulmuş olmak için 
zim etmesidir. Milliyetçilik bu müesseselerin de kendi 
duygusu, malum olduğu öz kaidelerine tabi elması 
üzere, bir takım ftarihi amil- lazım gelir, ve böyle olan 
lerin tesirile en ziyade son mües5eseler o cemiyeti 
asırda kendini göstermiş, en kuvvetli, en şuurlu bir 
ve içtimai safliada yabancı surette yaşatırlar. Yok· 
harslann nihayetinden, si· sa yat kaidelere tabi olan 
yaai safhada yabancı sul- müesseseler içtimai hayatta 
tanların boyunduruğundan kuvvetli bir varlık vücude 
kendisini kurtannıya uğra- getiremezler. 
şan milletlerin adeta hayat • Osmanlılık ,, devrinde 
düsturu mahiyetini almıştır. bizim içtimai hayatımız dn 
Hele asnmızda, ve cihan kendi varlığını kaybetmiş, 
harbinin milletler üzerine milli şuur dokmamış, cemi-
bırakıldığı intibah neticesi yet kendi .. benlik ,, ini u· 
olarak her milletin kendi nuhnuş olarak içtimai var-
mukadderatma sahip olma- hA'm içine girmiş olan ya-
sı umdesi medeniyet ale- hancı unsurlann, yat kaide-
minde en esaslı bir siyaset lerin teşkil ettiği gayri mil
kaidesi olarak telakki edil- li müesseseler cemiyet ha· 
mekte bulunmuştur. 

29 Birinci teşrin 
Cümhurlyet bayramında 
KiM- iıli ızeriiii liltl, filzlH ı 

dıns ıuıonu 
~alonumuzda 29 Teşrinevvel 1929 Salı gunu 

büyük Cümhuriyet bayramı ş~refine saat 12 den 
24 de kadar devam eden cazbantla beraber muh· 
telif eğlencelerin tertip edildiği ayrıca ilave olunur. 

Cazbant - Daı1s - ve sair 
eğlencelerle muhterem müşterilerimizin her hususta 
arzulannı tatmin etmeğe çahşaca~ız. 

~ 

NOVOTNI 
Kışlık lokanta ve birahanesi açıldı 

· Her akıam çalQı ve kc:'nser 
iTaze çekilmiş soğuk hıra 

Kabristan sokak 44 • 46 
9:> Telefon: B.O. 1416 

rcsikArda bulunan milliyet· 
pervcr çıfçilcr fırkasının mu
halifi otan Liberaller mcm
leketln zengin olanlarından 
muteşckkil oldukları için 
kendilerine alt bankaları ka-

Milliyetçiliğin iki safhası yatım vücude getirirlerdi. 

d B. . • d'X. . Bu suretle bir taraftan ya- :.~==:n:::::c=====::c: 
var ır: ıra ıç.timai, ı5trı ı =:üil • :&:.. .. : nm:sm:znm: 
siyasi. Ara sıra gazetelerde hancı muhitlerden alınmış !ı:.nb~l:~ ·;ci;i Ahmet Refik 8. in 

padiklarından Romanyada azim 
bir buhran vardır. Bir tacır mlll 

götürdügi zaman 1ki aydan evvel 
paresini alamıyor ve malini 
yüzde yirmi beş iskonto ile 
satiyor. Çifçı hükiimetl buna 
karşı tedbir almaktadir. 

Erazi tevzi cdildiltinden 
her köylU kAft derecede era
zlye sahip olmuştur. Fakat 
köylü erıziye sahip olduktan 
sonra bunların yansını ekmekle 
iktifa ya, başlamıştır. 

Rumanyalılarm ehemmiyet 
verdikleri en mlihim mese
lelerden biri hayvanların is
llhıdır. Bükreşte 650,000 lira 

ile zooteknik bir müessese 
yapılmaktadır. 

Dlter mühim bJr proje 
Bükreştm geçen suyun Tuna 
ile rapn ve seyrüsefere sallh 
bir hale lfrağıdır. Bu proje 
ahiren kabul olunmuş ve 
Jşe başlanılmıştır. 

Rumanya ya ilhak edilen 
eru.fden sonra Bükreş şehri 

çok büyümüştür. Şehrin her 
tarıhnda inşaat devam 
ediyor. 

Romanya hükOmetinin meş
gul olduğu en mühim mesele 
akalllyetlcr meselesidir. Mu-

se\'ilerl ve Mıcarlan temsil 
etmek işi son derece ehem
miyet ve endişe ile dilfü
niılmektedir. 

Romınyada hayat pek ucuz 

olmamakla beraber bilhassa mey
ve ve sebze pek pahalıdır. 
Romanya, Türk sebzeleri ve 
meyveleri içln pek mükemmel 
bir mahreçtir. Bundan başka 
Romanyayı zeytin, zeytin 
yatı sabun ve tütlin de ihraç 
olunabilir. Hali hazırdı Ro
manyaya gönderilen tlitün 
son derece mahduttur. 

Cmıazileotıel: 24 &r,: A~rep 

crnı 
Pazartesi 

Namu nldtlerl 
\ Olıe İıiall Alıfa• Yahı '-••'t 

6,2: 11,58 ı4, 5 1 17, il 18,44 4,4:' 

Bu.rln dolaalara blm: 

ve mecmualarda milliyetci· diğer taraftan arta kalmıı • 
liğin bir kavmin kendi gi- olan kaidelerinin sultası 
dişindo bir kaide ittihaz altında milli varlık kendini 
edileceğine göre 0 kavmin göstermiyor ve datmık lc:a· 
hayrma yahut ıerrine ol- panik bir halde kalıyordu. 
masana ve beynelmilel mü. Fertler kendi varlıklarını 
nasebatta husulf: getireceği bu yabancı unsurlarm Jçin· 
neticelere dair muhakeme- de kaybetmiş olarak için· 
ler yürütüldüğü görülür. de bulunduğu etreti ha-
Şunların hepsi .siyasi saha- yatı heyecansız bir halde 

da milliyetcilitfn diğer ka· yaşarlardı. 
vimlerin zaranna olmak ü- Halbuki asıl cemiyeti 
zere her hangi bir kavmin vücude getiren varlığı ol· 
kendini bu hissin ifratına duğ\tna, ve cemiyet kendi 
kapdırarak di~er kavim· varlığını içtimai mües-
lerin hukukuna tecavüz ıeselerden alacağına göre 
etmesi, ve bunun neticesi milli hayatın da Türle 
olarak beynelmilel müna· bayatı olması lazımgelirdi. 
sebette bir sulh amili ol- Çünkü cemiyet hayah de-
maktan çıkması cihetlerini mele ayni zihniyete sahip 
tetkiktir. 1 olan, ·atıni harsi yaşayan 

Halbu ki "4Uliyetcilitin featı~ria ";şldl ettiji zümre 
bir de içtimai Mfha• v•r· d ... ektir. 7.latreye mensup 
dır. Her hanıi bir cemi- olan f...ılerio kendi varlık· 
yetin kendi vatlıtını bul-
muş olması, kendi mevcu
diyetinin bütüR müesseıe
lcrini bugünkü medeni
yetin vardıtı terakkiye mu
tabık olarak eksiksiz bir 
bütün baliode edinmiş ol
masıdır. Kendi öz var-
lıtmı henüz bulmamış, 
yahut kaybetmiş olan 
kavimler için ilk önce ve 
herşeyden evvel kendini 
bulmak, kcncfıne gelmek 
muasır medeniyetin meyd• 
na koydutu ilk hayat mer· 
halesidir. Çünjdi bugünkü 
medeniyet aleminde bir 
milletin badi ıvarlıtını edin. 
miı, medeni eir seviyeyi 
bulmuı olmasııiçin bundan 
batb tutuı.c.k yol Y°"tur. 

Şimdi Türk mi!liyetçili
tine bu noktai nazardan 
bakınca, bugünkü Türk 
devletjnia aiyUeti esasen 
kımaenio hakkında gözü ol-
mamakla beraber kendi hak
kının bütün kuvvetilc sahip 
ve muhafm olması demek 
olan milli bir siyasetten 
ba~ bir şey olmadığına 
göre siyasi safhada düstu. 
rumuz tam bir milliyetçi
liktir. 

içtimai safhaya gelince: 
cemiıet bayabmmn mede
niyet aleminde layık oldu
ğu mevkii bulması için 
içtimai hayatımızda da bu 
umdeye olanca ıiddetile 
sarılmak · lazım geldiği pelc 
açıkca meydana çıkar. · 

larile cemiyetin varlığı ne 
kadar mütevazin ne kadar 
ahenk1i ve ferdi viçdanlarda 
yalnız cemiyet mefkuresi 
duygusu nekadar heyecanlı 
bir surette yaşarsa o ce
miyet de kendi hayatım 
okadar kuvvetli bir surette 
edinmif olur. 

işte bugün lçlne glr~miz 
"T0rkluk,, lçUmal hayabmızı 
böyle mlllıyetçilık yolunda 

giderek terakki .,.. tekemmol 
etttnnek içlD önllmlıe har bir 
saha •çtmflD'. Bupn ber eey· 

den evvel cemiyet hayatında 
mllliyetçilık yolunu tutarak 
" Oamaahhk , da kaybolmut 
olan "Milli bcolik,, ı bulmak 
Türk milliyetçWibüD birind 
umdesidir. Tnrk cemiyet h.ye-
hnı vlcude get'recek bntiin 
l ,tlmal müesaete!erl bu yoldan 
iklerek kendi 6& hldelerlni 
bulup onları göre taı:zlD etmek 
.mılh tarlatın "lcentline plmes ·: 
con~tcn~ ele sol,, k• D linl 
bulmaaı, ve içlne glrmlt olan 
bütün yabancı unsurlardan sıyrı· 
larak öz varlı~nı edlnmm için 
tutulacak yol mllliyetç.tltktir. Bu 
suretledtr ki rDtllt hayatımız 
muasır medeniyette IAyık olduğu 
aaevku bulur. 

Şu halde lnkilabm eTfadı 
olan buginkü netle diten en 
birinci Yazif e içtimai hayatımızın 
'"Milliyetçilik,, umdeaine &öre 
llerllernestne, teralki ve tekl

mOI etme.ine ~ıımaktır. 
!rkelcı Kı&: 

Kdmran Şehnaz 

GilnW. nulbatl: 

Filhakika Türk cemiyet 
hayatmm inkiliptan evvel 

, geçirdiii "Osmanhlık" dev-

Prf. Bala Nimetullah 

Vatandaı 
Kaydı mazi derdi t!iiJc/,al, 

Olmayınca gelir saadeti hal 

ri milliyetçiliğin tamamile 
, haricinde idi. C,nıiyet ha

yatını vücude getiren amil
ler içtimai / müesseselerdir. 
Başta lisan o1mak üzere 

Buıilnk~ hua - 1 
Rııı:uıı ruz.gir l.ldos. hava bulutlu 

hukuk, ·ahlak v. s gibi mü-
' c hıırır yaımur muhtemeldi r . 
-- - ---- ..... ----- - -------- -

~ 
2~ teırlnevvel Cü.ınhu· 

riyel yıl dönüın!\dür. O 
gün Himayei etfal r~ 
zeti alarak, aziz Cüm
burlyeUn temelınl kuv-
vetlendir. 

Yeni i 
icra ve iflas kanunu 

Şerhi 

2Cilt 
lıviçreoin bllyük huluk alimlerinin eserleri w bütün kannnlan· 

mız naura alınarak nuarı ,e nm:.4i hfikümlere ye liiz.umlu nümu
nelerl havi olan bu eserin her cildi htanbuJcl- V akıt. Qhaıa Ye 

fkbal küıüphanolerinde ( lSO ) l:uruıa satıhaktadır. iiitiAl:I==······ ... iirifdi!llllEilrJ!i:lfllDl!l!r:ınmeMli'ftma:a:!5il!i!5 

Millet mektepleri 
[Üst tarafı 1 inci sayıfamızdıt ] 

lstanbulda bu sene 700 
halk mektebi açılacak, her 
ımıf 30-40 kişilik olacak
br. Maamafih tehacüm 
karşısında mekteplerin da
ha fazla olabilmeıi için 
bütün tedabirler alıomışbr. 

Geçen sene melrteplu 
iki kısımdı. Birisi hiç oku
ma yazma bilmiyenlere 
mahsus olup 4 aylık 
devreli olan , ötekisi 
okuma yazma bilenlere 
mahsus olup ta 2 aylık 
olanlar. 

Bu seneki de iki sınıf 
yapılacak fakat her ikisi 
de 4 der aylık olacaetır. 
Birisinde, gene eıkisi gibi, 
henüz okuma yazma bilmi· 
yenlere ders verilecek, ö
tekinde geçen sene okumut 
olanlara iptida? ve umumi 
malumat verilecektir. Bu 
auretle geçen sene okuya
mamış olanlara bir fır

sat verilmit oldup ıibi 
okumut olanlann fikri ter• 
biyesi de yükseltilmit ola· 
cakbr. 

Ayni umanda ellerinde 
şehadetnameleri olmıyan· 
lar, mekteplerde imtihan 
verebileceklerdir. Zira ta· 
limatne~ ahkamına riayet 
etmiyenlere, bu aefer kat'i 
surette mad~ler tatbik 
edilecektir. 

Halkın mekteplere de
vam saatlari ihtiyaca göre 
gece ve alqamları olarak 
tesbit edilecektir. 

Dersler ilk mektep mu· 
allimleri tarafmda verile
cektir. 

Bu suretle yakın bir za. 
manda yalnız İıtnnbulda 
5(),000 kiıinin <Mıha oku-
ma yazma öğrenr:ıesi te
min edilmiş olac:ak.tır. 

Diker taraftan C. H. Fır· 
kası da bu işi ehemmiyet
le kavnyarak dün bi:tün 
şubelere şu tamimi gön
dermişHr, . 

" 1 teşrinsanide , lllillct 
mektepleri ~Jacak V6.. 

dcr~lue başlı)Cacakbr. Bü· 
tün teıkilatımıza, nıillet 

mektcpı.rinclen istihdaf e· 
dilen mukaddeı gayeni 
temini hu1UUnda pek ır. 
him vazifeler teveccüh et 
mektedir. 

Büyük kurtancamııın ce
halet denilen en menfu 
dapnana brşı açtıta b 
mühim seferberlikte fırka 
tctkilibmızm hemen hem~n 
bir askerlik şubesi şeklin· 

de vazife almıı bulunaca 

asla nazardan uzak tutu 
mamalıdır. Hükumet teı-

kilah kanun ve nizamatm 
kendisine emrettiAi vezaifi 

ifaya çalıştığı sırada deki 
y•lnız tqkilibmız aza 
faaleainin, aureti mutlakada 
bütün fırka arkadaşlarımı· 

zın, memurini dOTlete elden 
gelen müzahereti yapmakla 
beraber inkılibm tam za. 
ferini istihsalde ehemmiyeti 
ıııkir olan bt& ulvi teıebbüı 
utrwada eA hararetli fu
liyeti urf ft birbirine ra
kabet eder aurette ilk fa
ali,.t ufında ahzi mevki 
etmeleri u.-1 kabul et· 
mez bir borçt81'· BiDAena
leyh bupndea· itibare_n 
hallan taHmatDllD• emır 
ve tarifata dairesinde Mil
let mekteplerille bir an 
evvel kayd vo devamı için 
mahallit ibtiyaf heyotle
ril• temal ederek hor tür• 
lü teşvibt ve targibabn 
hararet ve ciddiyetle ifA 
ve t.kibi ve şimdiden çı· 
karılması lizımıelen davul· 
larla ilin edilecek olan 

küşat gününde bu büyük 
aniin şeref ve ehem• 

1 . h-
miyetile mütenuıp teza u· 

rah umumiyede bulunulma• 
ıuun temini ehemmiyetle 
rka olunur efendim. • 

• ....................... """'"'i 
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H. S. H. illt'IA~ acoa.t,.ı 

ILlNTARIFESl: 
Sıurı lur-1 

b·~ inci ıayfadı ıt,,0 

.ı • " 
4 • • 40 
cı .. • ıou 
1 • • 200 

11
1-1.l oci ıa~ıl.ı Jı l !O 
re .nl i1ln~1r I 

" tt·l ı..10 ( idare i~Jcri ,; 1971 -.ızı ısıcrı 1 • lelır.ıC: \":\Krr po-tca ktHusu: 4i· 
..... __ ---

--------------"\~.Teminatlı ~cuz rnobilye ~~ 

, Bo rsalar21Teırinevvcl 1929 IA. S'O'f; a·nos ''MBbiivö"'üi"OBZBsını . 
Kııpandı 

Kombiyo 
1...ondra uzcrıne ı 1ngiliz lira~ı. turuş !0-JS So 

0,47 1 !2,50 
11 ~() 

lo36 
"\üyoıı.. .. .. TJ, mu.tabJlf Dolıar 0,47 ff) 

Patis " .. f·rank 
i\Jıllno 

Rriik>d 
AtJn.1 
rıne\ • 
Sor\'a 
Anı<tc ja_rn 
Pra~ 

• • . . . . . 
.. .. .. 

. .. 
.. 

\ l)•na 
~ladrlt 

Rcrli> 
\"'ı:-~01 a 
Pe~te 

Biıtrcş 

Relgrat 
\lo tı 'J. 

• 

Lırec 
Belga 
Drahmi 
Frank 
LeYa 
Florin 
Kuron 
ŞHing 

Pezcta 
Mark 
Zloti 
Penrıö 

Kuruş 

Dinar 
Kuruş 

ı ···crlfn 
• Dolar 

20 Irank 
.!O l.lret 

Q frank 
.!O Drahmi 
20 l· ank 
20 I ev,:ı. 

1 Florin 
ro Kuron 

ı Şillog 

1 Pezeta 
Rayşmark 

.Ziod 
ı Pengö 

20 !.ey 
:?O Dln:.r 
1 Çevoneç 

Altın ( 
~fecidiye 
Uanknot 

" . 
- . 
'"2o Ley" 
'" ı Tii:l: lirası 
•• ':-: ... ~ııeç 

Nukut 
Jngiliı.: 

.Anıeri.ka. 

Fransız 

ltalya 
Belçika 
,·unan 
h\·içre 
nuı~ar 

Felenıenk: 
(ekoslo,·ak 
Avusturya 
l!>panya 
Almanya 
Lebt.stan 
l\Jacarisian 
Romanya 
\'ugoslo,·yı 

Sevyet 

Borsa harici 

Tahviller 
JstlL.ra% dahili • \adell • 
Düyunu muvahlde 
ikramiyeli demıryolu 
lrunbul tramva)· ~lrketl, 
Rıbum Dok re Antrepo 
Jsı:ınbul anonim su :trletl 

Hisse senetleri 
lı bankası 
Osm.ınlı bantası 

!i 

1 

" 199 
3 JMO 

3(J 1 ~ .... 

2 4'!.~5 

tı4 .s 
1 1 fl,b:? 

15 8.5 

J 34,So 
3 Z'J.5o 

J 'ı6,i"5 

4 7 
2 t>ll 

24 J7 So 

2b 155 
lo9.! 

ıo.J 

212 
167 21 
nı 

119 25 
5ö 

821 

3o so 
85 
!2~ 

29 5o 

:ın 2:; 
~o .5ı> 

• 

3fi 50 
24 ı~.50 

f4 So 

' 9o5 

l 
69 50 

24! So 

ıno 2s 
214 50 

6 70 
4 50 

16 ıs 
3~ 

il 55 
!28 

• ı. <•5 
8 9~,50 

:J ~16,25 

3(J 1 28 
2 1 12,:5 

<ı-' ;.; 
1 tC,fı~! 

15 ı<~.so 
3 34 
3 "27' 

1 ( 6.:5 
• lö.:5 
2 4~,:-5 

25 J7.5o 
il6 52 So 

f('9"2 

!OJ4 
2J2 

167 25 
22.ı 

lfQ 25 
55 

b2I 

Jo lso 
b:.i 

!:15 
29 5o 
3o 25 
!50 !"O 

2;:J ':"S 
Jb So 
2l !9,50 
: 4- S•• 

9oS 
69 50 

24! 50 

ıoo 25 

214 
6 ;-o 

il 55 

Ticoret ve zahire borsoşı 
fiatlar Ticaret bcua11 katibiumumiliiJ tarafından verilmlttir. 

Okhoı 

Azami A•ıart 
K. P. K. P. 

Bu~day 0 
0 Çavdarlı 

Yumuşak 

Kızılca 
Sert 
Uoıı·nc 

ıı 5 ı~ Jo 

ı7 ıö 

- Zahireler -

ç._ d•r 
Arp.t 
~fısır 

Fasulyı 

ıo 30 9 !2 
ıo ı' ıo ıs 
36 27 50 

.Susam 
Kuşycoıl 

Hububat -

- Un -
Çuvalı kilosu 
Ek5tra ebua J60t1 ı:ıoo 

Ekstra J-100 1170 
BiriDCi yumuşak lJ40 J I So 
Birinci serı 12.Jh 1000 
Cçuncu lo5S 9oO 

·- Tiftik -
"Yozgat 
Eskişehir 

Çengelllkonya 
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c:~~ :::: 
mı ! .ise sınıf 2 Lise sınıf r fü! 
!..• . .... 
• !iJ 175 K ş 160 kurut :::,: 
!!;: uru K J TAP LA R föı ı::ı Y A K 1 N D A Ç 1 K A C A K ::ı: 
.tt: ' ~;: 
!fü fızik ( Kemal Zaim Bey ) Çocuk ruhu (lbrahım Al&eıtin B. föi 
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·~ ZİYAR_ET EDİNİZ i Beyoğlu, Aımalımeıçit, No. 13 Telefon Beyoğlu 1293 

~ 
Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden 

i . S?n sisten ve elektirikle ıııütaharrik fabrika, Taksimde • 
1aksını kışla No. 48 telefon Beyoğlu ısoı 

()~~SERİ ve ıTINALI TESLiMAT ~H§j 

Konya sıhhat ve içti
mai muavenet 
g·ünden= 

m üd ürl ü-

:\lünaka>a ~artnaıııe,inde yazılı ~erniti dairesinde Konya 
mahalli i~lcr nıulıaselıcsin~e bilmunakasa pazarlık suretile 
miibayaasına lüzumu görülen ye bedeli nıuhammeni 21~7 
lira 8~ kuru~tıın ibaret olan eczayı tıbbiye ve kimyeviye· 
niıi mlİnakasa mtiddcti birinı;i te~rin 929 gayesine kadar 
temdit edilerek gnyci mezkurda saat on beşte ihalesinin 
icrası mukarr~r olduğundan talip olanların pey akçelerile 
mahalli cnciinıeni Yilayet odasına ıe ~eraiti anlamak için 
lstanbul vilaveti sıhhat ve içtimai muavenet nüidürlüğünc 
müracaatları llizumu ilan olunur. 

YAZ ••z 
Bubı:ar, pl:raü.o 

t&tdcrl, ••pur •· •· •· 
-.tclu·U. balıık.llıııırıa •e 
kvıethanel9"1 ..ı..ua 
tahlllarmaıan kolaJ• 
lırllı. •• bılr daluk. 
idıııcie Patı Yfl relJ.f .......... ııu. 

E. Greyer ve Şürekası 
Komandit Şirketi 

Aksaray Millet caddesi No. :! 

Kartal mal müdürlüğünden: 
i\le\·kiJ !'akağı Cins Rakkarnı cb\ i.lbC Kıyıneti muhan1mcnc\J ;\lü~tcn1clJ.tı 

Kareni llükumet Alı~tlp 25 lira tahtan! 2 oda 1 ahır 2 hah\ l mutbak 
caddtsi hane 650 2 inci kat, .+ oda 1 hah\ ufak bir sofa 

3 üçncli kat, natamam t~van nra.ı 2 

oda. 300 zira bahçe. 
ilalada dıısi ve kıymeti muharrer ve cmrnli metrukeye ait bir bap ah~ap hanenin mujki· 

kiveti 'ekiz senede ve sekiz mibali taksitte ödenmek üzere 23 terinievvel 'J2<J tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış ve hitamı müzayede 12 teşrinisani 92_9 

tarihine müsadi[ salı günü !':tat l 3 ten ı 5 şe kadar Kartal mal müdürlüı';Lnde müteşekkıl 
müzayede komisyonunca bedeli haddi lı\yık göriıldliğü takdirde ihale>inin keşidesi mukarrer 
olduğundan talip olanların yeııni mezkL\rda kıymeti muhammcnenin °, de 7 1 5 nisbctinde 
teminatlarile beraber komisyona muracı;atları ililn olunur. 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı;- Seyrisef ain 
.lsranbul maliye şubelerinde açık olan ıo lira nıaa~lı 

tebliğ memurlukları naınzctliklcrinc talip olanlar arasında 
bir müsabaka imtihanı açılmtştır. :\lüracaat edeceklerin yaşı 
20 ile .+O arasında olm~sı lazımdır. 

Kabul olunabilmek için imtihanda nıurnHak olmakla 
beraber haklarında yapılacak tahkikatında nıat!Clba muyafık 
zuhur etmesi şarttır. 

Bu suretle kabul olunanlar ihtiyaçtan fazla olduğu tak
dirde aldıkları derece itabarilc fazla kalanfar bil':ıharc açı· 

laclk yer lcre tayin olunmak üzere kaydedilirler. 

Mu'racaat usulü 

lmtihana girmek istiycnler Xu!us tezkeresi, mektep 
~ahadetnamesi, Askerlik vesikası, ve (ı, 6) iki fotoğrafla
rılc teşrinsaniııin 7 inci perşembe gunüne kadar Defterdarlık 
~üncü şube miidürlüğünc müracaat ederek biınlerini kaydct
tirmdidirler. Kayt muamelesi her gün saat 9 dan 12 ye 

devb eder. \ c ba~ka <aatlerde muracaat kabul olunmaz. 
Evvelce memuriyet için müracaat etmi~ olanların aynı 

suretle müracaat etmeleri lazımdır. --- --------

Geze mal müdürlüğ·ün-

Merl:ez acentcel: Galata 

bııındL Beyotlu 2362 

acenteol: Mahmudiye Hanı 
loıanbul 27 40 

KöprU 

Şube 

albnd• 

Antalya -Mersin postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru bu •cfere mahıu• olmak 
üzere 30 Teırinevvel Çarıambo 
12 de Galata rıhtımından hareketle 
iz mir, Küllük, Bodrum, Rado•, 
Fethiye, Antalya, Alfilye, Meroine 
gıdecek ve dönüııe Stlıfke, Ana· 
mor, Al~iye, Finike, Feıhiye, 

Bodrum, Küllük, lzmire u~yarak 
gelecektir. 

-------
Ayvalık sürat postası 

(MERSİN)vapuru 29 Teırine\'Vel 
Salı 17 de Sirk.el nhtırrundan 
hareketle Gelıbolu, Çanakkalo 
Kuçüklı:uyu, Edremit, Burhaniye, 

ı Ayv•lıQa gid.,.,k ve döniltl• 
meılı:Or ıolcelelerle bırlıkıo Altın' 
oluQa u~yaralc gelecelctır. 

Gehbolu için yalnız yolcu , de . Daricanın .Emin yeri, 1 fama'.n arkası, Boncuk n. nam senıtı nıe~hıırunda ehlı vukuf raporuna 
nazar:ı,ıı tahmin edilen 3620 Zeytün ağacının mahsulünü 
toplamak ve muhafaza etmek ve her tiirlli rüsum ve tekalif 
müşteriye ait olmak üzere 16 te<rincvvel 929 tarihinden 

ılınır. yük alınmaz. 

Kiralık kahve ocağı 
lzmit hatuna işleyen 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden 

1000 ton çinıenco kapalı zarfla münaka>aya konmuş
tur. l\lunakıısa 10 / 12/ 929 salı günü saat J 6 da ,\nkarada 

Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
l\Jünakasayn iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 1.5,30 a kadar umu
mi müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 2,5 lira mukabilinde 

Ankarada, malzeme dairesinden, lstanbulda IJaydarpaş ma
ğaznsırdan tedarik edebilirler. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

üncü MEŞIDE: ıı TEŞRINİSANİDEDİR 
DCYÜK iKRAlUİYE: 

45,000 LİRADIR 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

• 
itibaren 20 giin mlıddetle aleni müzayedeye vazedilmiş 
olcluğundaıı. taliplerin 5 tcşriıısani 929 günü saat ı .ı. te 
Gebze kazası mal miidüriyctindc müşteşckkil müzayede ve 

ihale komisyonuna müracaatları ve iştirak edeceklerin 362 
lira bedeli mubammeniıı 0 

0 7,5 olan 27 lira 15 kuruş 
dipozito akçesin.! malsandığma yatırarak makbuzunu komis· 

yona tenli etmeler! ve ihaleyi mlıtaakip 3 gün zarfında 
bede:!! ihaleyi defaten teslim etmeleri şarlile berveçhi mü
harrer Zcytlin mahsuliinün müzayedeye ,.az olunduğu llin 
olunur. 

Gebbze Mal müdürlüğün
den: Darıcanın Filingir nam semti mcşhurunda filin

gir yol başı, Kıı.yuba~ı, .\yazma, Agıldcre, Keşb:ığ· 
lan Köycıvarı Çakılmahalli nam mcvakide ehil vukuf rapo-

runa nazaran tahmin edilen ~000 zeytin ağacının mahsu

lünü toplam:ısı Ye muhafazası ve her tlırlü rüsum ve tekAlif 
tamamen müşt riye ait olmak üzere 22-10-929 tarihinden 

itibaren 20 glııı miiddetle aleni mliz:tyedcye vazedilmiş ol· 
duğundan talipleri 12 ı 1-929 günü saat 14 te Gebze ka

zası ;\fal \lüdliriyetinde müteşekkil müzayede ve ihale 
komisyonuna miıracaatları ve iştirak cılcceklerln ( 400) lira 

• 
bedeli muhammcııi • • i,5 olan 30 lira dipozito akçesini 
malsanclığına yatırarak makbuzunu komi;yona tevdı etme

leri ve ihaleyi müt~akip J gün zarfıııda bedeli ihaleyi 
• ddaten te>lim etmeleri ş:ı,rtıle bcncçhi muharrer zeytin 

Istanbul limanı sahil sıh- mahsulünün mevkii müzayedeye vazolunduğu i!An olı..nur. 

hiye sertababetinden: Kandra 
iki adet motiir imal ettirilecektir. BulıJarın imali kapalı 

zarf usulile miinakasaya vazedilmiştir. 

ve Bağçecik nakliyatı 
Tiitiin İıılıisarı tıı11uırı 111ii

diirlüğiiı1cleı1: 

vapurların kahve ocakları 
bir s~ne müddetle bilmü· 
zayede kiraya verilecektir. 
Kat'i ihalesi 2 teşrinisani 
929 tarihinde icra kılına· 
cağından tali plcrin o gÜ'l 

saat 16 da levazım mu· 
dürlüğüne müracaatları. 

!LAN 
•Şark demiryolları işledlci 

kumpanyası tarafından tah· 
minen 980 ton bir parti 
eski demir sanlacaktır. All· 
kadarlar daha ziyade tafsiJAI 
almak için Sirkecide kuın· 
panyanın müdiriyetine ınüra· 

caat edebilirler.~ -

lürtiYe is ~antasın~an: 
Ankarada loıa edilen mer~~ 

bindıoızın telefon, elekır,.., 
ralnıör hizmetlerinde çalıırnak 
Uzere bir mOtahusı.a lüzuııı 

old 1ğundan taliplerlnio Galatı• 
da voyvoda caddesinde Boıkurl 
hanında müşavir mimarı möSY6 

Moncerlye mllracaaıları illn 
olunur . 

Yurt bilgisi 

Refik Ahmet 

Resmi ve hususi bü· 

tün ilk mekteplerin 

dördüncü ve beşinci 
sınıflarında okutulmak 
.. M 'f vekale· uz ere aarı 

kabul tince resmen 

edilmiştir. 

Talipleripleriıı motorbota ait şartname ve krokiyi; temi
natı kat'iye ve nıurnkkatc mektuplarını almak uzere her 
giiıı Galatacln Kum \lustafopa;a sokağında kain merkezimiz 
lcvazı:u memurluruııa muracaatları ve münakasa kanunu 
nıudlıince \'C ~artn":ncde muh:ırrer olduı,tu vcçhlle rnnziın 
edece· •ri teklıı rne' tuplarını m~nakas:ı guııü olarak tesbit 
edilen r .+ tc~rios:ı•ı. lJ2'l rnrı1ıinc mt.sadif perşembe guııü 
rn1t o.• durttLn C' nl n·,ıkbllı: mukıtbilmde merkczd1: mlı· 
teşckLil ltale kombyoııa krcıi cykmekrl ilan olunur • 

Kadra ve Bağçccik mcmuri)"l' erhc dt muanıclftt san
ılıkları ile eşyayı sair~'lin bir sene! k nakliyatı pazarlıkla 
30 ı o_-_92?, çar~a~ba gunii •.~ale ~'.lilecektir. Talipleri: şart Sühulet kiltupaffes 
nameı ı gormck uzerc hergun mt.•acaat'arı ve ye' ~ı nıez. j 
kt)rda saat 10,30 da Galata mubayaat komisyon,mda bulut. el 

malar 
1 

Mes'ul müdür : Refik ,ı\Jıf?I 


