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Ôktruva meselesi 
~manet, fabrikacı

ları davet etti 
SanayJ mümessilleri d.ün toplanarak mütala· 

alarını tesbtt ettiler. 

1 rl/r.otaj fa6rl/cal~ı 30hıplerl Jün/cü ı,ttmaJa 

d Olctruva hakkmda yeni- bulunmaktadır. Fakat bu 
en tanzim olunan tarife- fabrikalar mamulitmm bü-

llin Umumi Belediye mec· yük bir kısmı diğer vila-

ll~inc vcrÜditlnj ve mecli- yetlerimize ihraç edilmekte 
•ın idare encümeni tarafm- ve iptidai maddelerden bir 

:•n da tetkikata başlaml- kısmı da daha mamul bir 
•tını yazmıştık. Bu müna- hale gelmeden fabrikalarda 

ltf>etle ıehremaneti, Milli telı!f olmaktadır. 7'" • 

~?ayi birlitine gönd,rdiği Şu vaziyet karşısmda bu 
~crede aanayi mümeı- iki kısımdan oktruva alın-
lillcril• fabrikatörlerin en- maması milli sanayii hima-
c" llıtıcne müracaat ederek ye için en meşru bir t~-
0ktruva tarifesi hakkmdaki birdir. Bunlarm tenzilile 

~talaalarım bildirmelerini ıeriyt kalan kısım da 
. rnıştır. Şehrimizdeki fab- maktu bir vergiye rapte -

~larla diter sanayi ıu· dilmelidlr. 
lcrinin mümessilleri bu ------~---

~ere üzerine dün öğle
:._n sonra sanayi birliğinde 
~Planarak oktrova hakkın· 
'ki mütalaalarım teıbit 
'lırıişlcr ve encümenle te

~ etmek üzere bir he· 
~tt seçmiılcrdir. 

. lieyet umumi katip Naz
"• Nuri Beyin riyas•tindc 
~cnaucatçı Atıf, çorap fab-

~törü Cemil, trikotajcı 
ı Ydar Beylerden mürek
~Ptir. Bu heyet çarşamba 
~•lıı. Em~nete giderek 
'a afeyı tetkık eden encÜ· 
~tn~ mütalaasını bildire-

tir. 

._;:erilen malumata göre 
~ )'ı erbabı bu husus
~.~. mütalaasını şu suretle 
I at etmektedir: 

llt ~~n~ul, Türkiyede sa
~· tiın ~n mütekisif olduku 

~ hbirdir. Bütün fabrika
~rada temerküz etmiı 

• 

lngilizler 
Ruslarla tekrar müna

sebete giriyorlar 
Mod:ova, 9 ( AA ) -

T aı ajansı bildiriyor: Nor-

veç orta elçisi, M. Litvlnof
a İngiltere kükümetinin 

bir teblifini tevdi etmittir. 
Bu tehlllde lngillz parlö-

mentosunun Ruıya ile ıi
yaal mW..aebatm iadesi 

. huauaundaki arzusu bildiri
lmektedir. lngtltere pek· 
yakında Ruayadan sefir 

tayinine muvafakat etmeıini 
iıUyecektlr. 

Londra , 10 ( A.A. ) -
Sanden Taymıs gazetesi

ne nazaran M.Sokolnikor
un Ruıyanın Londra sefir-

liğine tayin edileceği riva
yet olunuyor. 

Kont Volpi. geldi 
~ilh akşamı Atinaya 

hareket ediyor 
~hlk İtalyan nazırının muharririmize 

be anatı 
~~bı.k İtalyan maliye nazın radakl beyanatıma ilave 
t t \7oJpi diinki ekspresle edecek bir sözüm yoktur. 

\ llıai}'etile birlikte Ankara· Bundan dolayıdır ki bu gün-
' fehrimize avdet etmiştir. den itibaren beni alelade bir 
\ı·t Volpi diin perapalAs seyyah addetmcnizi çok rica 
\~fldc. kendlsJni ziyaret ederim. 
'a hır muharririmize şu Salı günü akşamı buradan 
~~lltta bulunmuştur. Atinaya, oradan da Vencdik 

e ~-~rnctlnizln daveti üze- tarikile Romaya hareket 
~tlld tırkiyeyc geldim. An- edccegim. Burada bulundu-

ııkı resmi temaslarımın ğum miiddet zarfında şeh-
Cele · l rı ile memleketiniz rinizin tarihi ve şayanı tema-
~lndakı ihti~asatımı daha şa kısımlannı zJyarct cdece-

radn 'k • n ı ltd.i ' ı en gazetelere ğim. nu mı.inascbetle Tür-
rn · Bundan mada ha- ki yede bulunduğum müddet 

e VekAJeti de ıesmJ bir dlnda ~ hüanu 
neşreyledl. ~·~~~N" 

htç blr'';".il~~llıl 
~~"'1ılııni ~ 

Bugün 
Tayyare piyan
kosu çekiliyor 

Tayyare piyankoıunun 
dördüncü keıideıi bugün 
öfleden sonra darülfünun 
konfer ıns salonunda yapı
lacaktır. Bu ke,idenin en 
büyük ikramiyesi 45,000 
liradır . Bundan maada 
20,000, 15,000, 12,000,10,000 
liralık dört ikramiye ve 
10,000 liralik ayrı bir mü-
kafat vardır • Çekilecek 
bütün numaralan sıraya 
konmuı bir halde yarınki 
nüıhamızda bulacak11naz. 

Kadınlar 
Y unanistanda belediye 

intihabına iştirak 
edecekler 

Atina, 10 (A.A)- Dahi
liye nazın kadınlara bele

diye fntihabatma ittirak hak
kı verilmesine dair olan 
kararnameyi tanzim et

. mittir. 

Tardiyö 
Almanları kız

dırdı 
Londra , ıo ( :\.:\. ) -

Berinden Daily :\fail e bll

dirildiğinc göre, iiçündi mm
tıkai mcşguledeki Franc:ı.z kı
raatının 20 l lazlran 1930 
senesine kadar geri almaca
jtına dair La Jleyc de hu
sule gelen itihH hilafına ola
rak tahliyenin henüz bu t:ı
rihtc yapıtamıyacağını Fran. ız 
parlamentosunda söylemiş o
lan yeni Fransa ba~\ ekili :\J. 
'rardicu nlin bu beyanatı 
Alman matbuatının şiddetli 
itirazacını mucip olmaktadır. 

Kadınlar kongresi 
Gelecek ilk bahaı·da 
Viyan4da toplanacak 

Beynelmilel kadınlar kongre!l 
önümüzdeki ilk baharda Vtya-

nada toplanacaktır. Gelecek se

nenin bu kongreılne 1 200 
kadın murahhası ittirak edece-
~ınden büyük bir ehemmlyetl 
haiz olaca~ı tahmin olunuyor. 
Murahhaslar 44 memleketi tcm-
ıll etmektedirler. Kongreye da
vetli olan milletler murahhasla
rını ıımdidcn tay!n etmlt bu
lunuyorlı. 

Mınr kadınlar btrlıtı, mu-

Doçe. 
- - -

Demokrasının afoyl:in-
de bulunuyot ! 

Budepeştede münteşir 
Budapesti • Hırlap dzetesi 
Roma muhabirinin M. Mü
solini ile olan bir mülaka
tını neşretmektedir, Bu 
mülakatta M. M.ısolini 
muhtelif hükümet şekillerin-
den bahsederek dem~tir ki: 

- Hiç bir millet kendi 
an'aneleri sahasını terke
derek tarihi bir kıymeti 
haiz netayice vasıl t>lmaz. 
Her hükumet ~ekli millet
lerin İçtimai kadroıu, ik· 
tısadi ihtiyaçlan ve fikri 
hayatlarmm muhassalaaıdır. 
Başka memleketten getiril
miş sun 'i fikirlerin hayati· 
yetine kail değilim; ayni 
zamanda sırf nazari bir 
mefhumun bütün millttlere, 
bütün siyasi muhiti mü-
nasip geleceğini zan4etmem. 

Evvelce de veıilcsj düşe
rek söyJedifim vcçblle de
mokrasiyi hatalı baluıt m 
bu mesletin ayni tipte in· 

Slny« Müsoltn, 

san ve miiletler tuavvur 
ederek böyle insan veya 
milletlerin mevcut' olabilc
celini zanneylemeslndcn-
dir. Tarihteki büyük hus
ranlann ve büyük fa~iaların 
umumi sebeplerinden birisi 
budur. 

Macaristan• gelince şe
refli tarihinde, on asn bu
lan mazisinde ve kadim 
teşkilatında hayatına ve 
tekamülüne lazım olan sı
yasi şekli bulacaktır. 

Gazi HZ. 
Otomobille bir ge

zinti yaptılar 
Ankara, 10 ( V akıt ~e

lefon) - Gazi Hz. ıehir 
dahilinde otomobille bi 
gezinti yapmıılar ve halk 
tarafından alkıılanmıılar
dır. -
Zöhrede 
İnsan varını ? 
Yıldıza 10 tonluk 
bir fişenk ~blacak 

Londra, <j\.A.)· D:ıily ~lali 
yazı) or: J ,ondra<laki fizik tet-

kikat miicssesesile müdürü !\J. 
l larry Puice ile diğer birkaç 

erbabı frndcn miiteşekkil bir 
heyet Zühre seyy:ıresinin mcf-

ruz sekcnesi işarcdcr teati 
etmek mnk:ıadı ile Anup:mın 

en yüksek dağlarmdan biri
nin tepesinden henliz göriil· 
medlk cesamet ve kun·ctte 

havı! fişenk atmaga karnr 
vermişlerdir. I O ton madc-

nt mağnfzyumu ihtiYa ede
cek olan bu efsane' i JJ,.enk

ten münteşir ziya Zührenf n 
şu sırada kiirciarza doğru 

çe\•rllmJş olan karlı aksamı

nı tcın ir edeceğinden ura 

nııtlı lök atının nazarı dikl\:ıti

ni celptcn hali .kalmıpc.ık 

n eğer b,1 mahlukat kürei 
.arzdaki insanlar kadar nHitc

rakki he oular tarafmdan 
il} ni surette ce' ap verifmc
s...,nc intizar etmek Jclzım gc· 
lcccktir . Bu' mdm ve me 

rnklı tccruhcnin İ:ı' içrcdeki 

Yougfrau dağınm hemen 4000 
metre miirtefi tepe. inde ya
pılma~ı muhtemeldir. 

- -- ---
İsmail Hakkı Bey 
Ankara,, 10 ( Vakıt. Te

lefon Darülfünün müderfslc
rinden lımail Hakkı Bey bu
raya geldi Marif vckiletile 
temaı etmektedir. 

Y annki ~akıt,, ta 

UT ANMAZ ADAM 
Huharriri : Hdseyin R•hmi 

Tütünlerimiz bu sene 
büyük bir rağb~tle"" 

karş~landı 
BehçetB.,~ 

• 

Anadolwdan 
döndü -

Yeniden Ankara ve 
Bey isimli iki cins cı· 
gara çıkarılıyor.Paket· 
lerin üstündeki resimler 

değişecek " 
Anadoluda bir tetkik ve 

teftit seyahatinde bulunan 
Tütün inhisan umumi mü
dürü Behçet 8. dün ıehri
mize avdet elmittir. Ken· 
diıinden seyahat ve teftiıi 

hakkında izahat istiyen 
bir muharririmize muma
ileyh muhtelif meseleler 
hakkında ıunlan aöylemiı

tir. 

- 13 gün evvel lstanbuJ-
dan hareket ettim, ve doğru
ca lzmit"Adapazan, Bilecik, 
Y eni,ehfr, lnegöl, Buna, 
Gemlik, Mudanya, M. Ke

mal Pata ve Balıkesir, Ban
dınnada muamelatı, me • 
•murlann vaziyetini teftiı 

va mubayaat, bilhassa 
ambarlar intaab mescleai 
ile meıgul oldum. Evveli çok 
büyük bir memnuniyetle 
ıunu aöylfyebilirim ki 
mo,.hedabm Te aldıiım 
neticeler çok iyi ve aüzel· 
dir. 

T4tıin vaziyetimiz 
Tütün mahsulümüz bu 

sene bol olup teıkilitımız 
her tarafta yavaı yaVftf 

tevessü etmektedir. iki 
senden beri en iyi ve en 
müsait yerlerde tülün ekil
mesile ujraııyoruz. 

Halle vaziyeti anlıyarak 

ve irp.data riayet ederek 
fena yerleri terketmitdirler 

&lıçtt 8. 
ve vuiyet ecnebi tütün ~· 
clrlerince anlapbn•f, T6rlc 
tüUinGne railtet çok ziya. 
dele,miftir· Okaclar ziya. 
deleflllitlir ki bu -ve ç .. 
kan mahıulit bu rllbete 
krtı az relmektedir. bu ... 
neki flat iyidir. 
Ambarl•r meselesi ve 

yeni /abriluJl4r 
Seyahatimde en çok am .. 

barlar meselesi ile me,
ıul oldum. Ekser yerlerde 
analar tedarik ettim. 

Bazı yerlerde bina• 

lar buldum. Klnunsanicle 
karton fabrikasına batlıya. 
cafız. Bunun için en mü
sait yer Gemliktir. 

Yeni dgaralltr ve 
palceiler 

Çok yakında (Ankara ) 
ve (Bey) isimll birinci tü
tünden iki cins cıp.ra çı

karacaiız. Bunlann fiab 
(28) •• (32) kurut olacak
br. Paketlerin üzerindeki 
resimler ve ,eldller tebdil 
edilmektedir . 

Çallı lbrabim Beyin yap· 
tığı bir iki güzel numuneyi 
paketler için kabul ettik.• 

Türk ocatma (Kurt) si· 
pahi ocağına bir (At batı) 
" Bey ,, üzerine ( Türk 

bayrafı ve Ankara sigara· 
sına da güzel Ankaranm 
manzaraı umumyeslni m&
naıip gördük. 

K4dro ve Barem 
Kadroda hiç bir tebeddülat 
yoktur. Tütün inhisarında 
henüz barem tatbik edilme
miıtir. Bu haziranda ~ 
·olacaktır. 

Vergiler 
-·-

Başvekilimi.zın nutuk-
larında eksik kalan 

hır cümle 

.. Bazı vergilerin hafif
letilmesi imUnını tet

kik edlyorıı•.,, 
1-.tanbul, 1 O \. \ - Ba \' e-

6, 7 Renkli resimler, eğlenceli, faydalı 
yazılar, en son, en doğru haberler 

h. il ismet P~. hazretlerin· 1 

dun ttbli~ ettigimiz nut k
lan \ lkar ıd:ı 1 lsta btıla 
.;ide.,inde bir CL mle ek ik 1. -
' rak gdmi~tir. P. -:ı hmm::tk ·: 
yeni vergiler tc.:klıH i dtı, n

mimmz) kelimel rinde :'Ol ra 
Her gün ..• 

1
• ilim, fen, edebiyat, mi

zah. ıpor, ticaret, ziraat 
' 

deniz, asker, hukuk, ame-

le, ameU bayat ıütunla

n ... MemlekeUn her ye

rinden ve en mühim mer
kezlerden muhabir mek

tupları ... 
Oatat Hüıeyin Rahminin 

•Utanma! Adam., romanı 

Yarınki 

"Vff Kl ,,1 O~UJUOUZ ... 
100 lira 
ikramiye! 

hil'nkls mc\ 1,;Ut bazı 'ergile
rin hafifletilme~i imk.:lnım 
tetkik edi~ onız) huynrmuş

fardır. 

izale i elimizde olmn an 
bu seh' i itizarl ıta:ı ih eder"z 

Kadınlar birhğinfn 
mecmuası 

kadınlar blrlllt taraf.dUı 
blrlltin natlrl elbrı oLmk eze.. 
tc bu hlfta bı Jil!ii'i ııı {il' .... 



Kurtulut bayramı 
naıd geçti? 

Lld.ıeli, 10 (V akıt)- kurlu
.. ..,._ biillsce hallma 
CW.a tezahürü ileve halk mG

•ullU.i ve vall Alamet Dur-
18111 teı tanfmdan o.aklar 
indlle em·aJsiz bir IQl'ette te• 

alt edilmlttir· Halk 9ÜrUI' ve 

lae1ecuda bu .... Jaftllb 
w yqatmaktaclır. Bu sün ıe-
nftaa laklar kurulmut. .ece. 
......... ~tertip ., ., ... 
E:alence yerinde_ 
Wya Bahriye ateşesi 

yumruk yedi 1 
lelgnt. 10 (A.A.)- Ayala 

ajllm Wldirlyor: Enelisi gun 
bir gece eğlencesi yerinde 
ltalya bahriye ateşcsl M. 
ca.oae le orada bulunan bir ..._eri arasıacla bir hadJse 
oJmuatur. I ladiscin tebebi 
mtifterlain birkaç SÖZ SÖJ.lemsİ 
ve bueulı ü.ıerine M. Cl§one 
QiMkeaisne bir tokat vurmaa 
w llunun mukabilidc kendi 
line bir yumruk atılmasıdır. 

Poli& derhal müdahale et· 
mq ve kargışalılı çıkaranı 
teczlJC etmiştır . ltalyan n 
Belgat .efiri hadiseden ha
riciye nezaretini haberdar et
miştir. Nezarette kendi hesa
bına derhal teşebbüsatta bu-

b-.nır. 

Boks 
DDngeceya
pılan müsa

bakalar 
Dön ~ Ftsn11r! t1ymo-

1Unda şehrimizde bulahan 
1'dJgar !Johtklerlle mitsabakaltt 
jljJIJrmşar.Lonnzo ile Bulgar 
Mthaelof arasında on devre 
tllerlne yapılacak nuçın bi· 
tlnd devretide Mihvelof nat 

an ollDlqtUI'· 
Sellml Bulgar Pctrof He 

...,......., , Uk ravuntta 

SıiılMll nakavut olmuş, la
kin Petrol dilkalifye edilme
mi mucip bir hata işledill 
.... nuarı itibara alınmamış, 
SeJjmi ikinci rııvuntta nakavut 

elm11Ş1Jr. 

Suni köpek 
Fı- mühendislerinden 

Wri .....,, aani bir köpek 
tMira ellftİltİr. 

Bu ıımi köpek ... vh.yor, 
llPl•J•• pyet bir hınız 
- ~ ... tutana 
~ hGcum ederek onu 
•nDl)'a teşebbüs ediyor. 

Kapep içinde elektrik 
....... vardır. Şayet lııö

ı.pelia yi&üne ııık tutulur· 
• bu ıtak onun içinde bir 
eNllrik eeı.,,.... hasıl ecr .. 
'r.>.' te eereyan içindeki 

harekete ge-

Yanan llahcıhfı iflas ediyor 

20 milyon drahmilik fngiliz 
fabrikası kapandı 

Sanayi ve Maadin bankası Türk halı
cılıtımn inkitafı için tedbir ahyor 

Boyok zaferden aonra Yu- sekllAf haseblle. Yunanlılar yap-
nl8lltlna geçen Anadolu Rum· tdtlerı halıları nltbeten Clnsl 

lan maffd)erinl temin için ha- iyi ve Amerikanın rat' .. •t elli· 
~ ......ı olaya batfa- Ql Isparta dr.sine huretmlye 
mıtlardı. y UAaD •oktuneti de mecbur kaldılar. F akaı Ame-
laJ.alıe- ~-lltnda la~ rtkan halı fabrtkalan bu dnal 

için azam& teahillh göatermiıti. ancak halıdan pek iyi anlıya· 
Hatta bo,llı: bir L ... .._ mües- bılenlertn fark edehtlecett bir 

ı...- surette imale munffak olduk-
aetesl aetılf mikyasta halıalak !arından ve yüzde 30 gümrük 
yapmak &zere Yu1ıanlıtanda resminden lı.tifade t-Wklerinden 
faahyece teçmlftt. Y ananbtan mevrucl.tına kahır 

Bilan '-dw Ttrk hahahtı- ıurette rak.bet ft temim .-Jd>e 
m ..W. "4ecıek MIJerc:IL Fekat etmlflerdır. 
aon alınan l.aberl•e pe, in- Bınıenaleyh Yunan balıal•1-
gtl1& mlkae-a 'haylı zararlara nın yük.ek ciaı halı lmah llJl'e-

dUÇIE oa.& tallll fulıyet et- tile t>tJhassa Amertka ptyua-
nıiJe mecbur olmupw. smda tutunmuna lalkh kaı.. 

IJlllUI'. Ve yalna m..it 
8a keyfiyet helwcı... bu tettatye ol.nık 10-20 mtlyon 

ııaa Nbdb nbbett ~ drahmi ...Eı IUl'etlle teellle 

ohnaa lhlta selen eekh ee.hit eden laiilm ıırketlaln tati\ı 
edftl bir YIZlyet olcJata için faaliyet elmelino laik ol.o 

ve balıalık ınemlekettmlzln ahıral de budur. 
ltdb .,... llna)iladea buluncfutm- Y unanlllMl da halea koçak 
dan Y un1Dbtanda 1nkitaf detti, bir mlkyuta çal•hllen halacı-
'-11 etmelhae bile imkan lar ~okle mun....ı.n. liire-

~ av..ıll tetkik etmek htlmek&edırler. Ve mKvı kal-
ı.,... b.lı ~- dakıan m~nllt ve utaa}ardUı 

v-....m Wıatm bak.. bet.at dolayllile terki 11n'. 

met tarl6ndr. _....en ftll etmeleri lbtimall pek kunetlıdır. 
•••wdler -...m hlt1ID- Haber aldıitıW g&-e. Sa-

oayt ve Maadtn benk• balı
._.,.. sehebl, e'fVdl, beyti al.p memlekeUmlzde daha 
bir •t ıt haltade iken mehyet tyl bir surette tnkıpfı lçln tet
flatl ""-tle f..,...a ..-aabna kJbtta bulunmaktadır. T eabu 
rabl.et edebll.. WWına ...,a edecett _.et ve lttlbu ecloceit 
--- alllcmde ~ ..... IQI ....... y......_ w.a. 
nlhaelt enl)e, llleftdi ipti• ........ ...... MtLeti Dlm'l 

dal,..ıııt tetktf eden ıplflhl d61raaen uuk t1*nıyarlk me-

yunan Mlıcılarma daha paha- vaddı ıpddatyeyt dahtlea teda-
lıyı mal olmuıdı. rtk etttrecel, btihulat -1ft 

Mevadı lptldaiyenln pahalı- umamtyellnl haddi ....-ıre irca 
lıtı. maArlfl hanndtyenln lala- ı edecek .-.Oerl a.haliuk ettlr-
lıtt ve amele lcrederiDllı yak- flest .. , .. eemen.ldlr. 
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Barsak işi 
Mütaahhit F eldman 
tarafından Emanet 
aleyhine açılan dava 

tetkik edihyor · 
Barsak mütaahhidi Fddman 

tarahndan Şehremaneti aley
hine aÇ1lan tazminat davıı -
sının rüyetine lstanbul birinci 
ticaret mahkemesinde başlan
mıştır. 

Fcldman mukavelesine is

tinat ederek barsak l~erı ct

raflndaki faaliyet kcndi::ôine 
ıtit btr iş olduğu halde b·ış-

ka bazı fabrikaların da bu 
işte meşgul olduğunu ileri 

sürmekte, bunu mukavele 
abklmına münafı gôrmekte
dir. 

Tahkikat hakimi huzurun
da icra olunan tetkikat ne
ticesinde mukavelenamede 

"Şaraiti sıhhiyeyi baiı. bu
lunmak şartde başka fabrika 

tesis olunabilir,. kaydı mev
cut oldugu tesbit edilmiş. 

tesis olunan başka f ıbrikı
lann sıbhl ~rtlın haiz olllp 

olmadtğmın tahkikine karar 
vcrilmi~tir. 

Ehli vukuf toplandı 
lstanbul aıtrceza mahke -

mesinde rüyet olunan ~mca 
"Hronika,. pzetesi afCyhlıı -
deki Türklülü tahkir dava • 
sının soa •fhumcla, davayı 
mucip olan • Agrtyotera ,, 
kellmeslahı nqro)unan yazıd:ı 
"Vahşi,, mao_... gellp gel-
mediginin tayini için uç kl-
.şilik bi,t ehll vukuf heyeti 

tayin olunmuştur. Bu heyet, 

dün Adliyede toplanmış, cct

kikıt yapmışnr. Hazırlanmn 
rapor, cumartesi gün~U mu 
hakeme celsesinde okuna -

cakur . 

Maarif emtnhği 
latanbul nunt•kası maarif 

emialitini vekileten idare 
eden müderris Mu:atffer 
Beyin ba vazifeye 1111 ola-

UCUZlll llfllll 1 Mom••k•t h•b•r••r•J 

rak tayininin kararlaştınldıtı 
ve bu husustaki tudik mu· 
amelesinin birkaç güne 
kadar bitirileceti ıöylenil· 
meldedlr. 

Hallı Şinasi Paşa 
geldi 

C. H. flr1cua müfettifi 
Hakla Şinui Pqa dün 
abalı ekiıpreıle Ankara· 

dan tebrimize ıelmittJr. 

850 Millet dersanesi 
açıldı 

Vilayetimiz clalailiade 1 • 

çılan millet mekteplerinin 

adedi 850 yi Wanutt.r. 
Büt6n köylerde mektep 0 1. 
dutu için vilayetimizde sey
yar millet denaneıi tetki-
litına lüzum görlbnemiştir. 
Murif idaresi, millet mek

teplerine lizım olan ders 

ve dersane levazımını ihti
yaç listelerine ıöre aönder· 
melde devam etmektedir. 

Etibba Odua klare 
heyeti toplandı 

Etıbba odası idare heyed 
dün sıhhat a.Udürliifülde 

Geçen aya ait istaösıik Adanada iki bar kızını 
öldürdüler 

Ticaret odlSI teşrlnenel 

ayına alt olan hayat baha

lılılt JstatitUdni neşretmJşdr. 

Bu lstatistike gört; tqrin 

Geçe.alerde Aduada çok 
feci bir duJd --. .. at 
bar km ~ çok feci .. 
................. 8-lardi. 

evvel ayında gıda maddele- biri alarken, bent tof ör Nl,uı 
lerlnde biraz ucuzluk vardır. vurdu demltHr. Üç padlllberl 
Mahnıbt Mdan ise pa

balılaşmışnr. Giyecek ve ev 
kirasında fark 7oktur. Eylül 

ayma nazar_an geçen ıydı 

bayat yüzde Uç nlsbetlnde 

ucuzlamışnr. 

Ticaret sarayı hakkında 
inşa edilecek ticaret sarayı 

hakkında müzakeratta bulun-

makta olan komisyon dün 

öğlede ticaret odasında top
lanmışnr. 

Bu içtimada sarayıft inşa 

edllcceıı mahallin etrafmdakl 

dükktntarm i•timlAki mcs~lc-
st Ye kanalizasyon şirkednin 

bu imara alt kanalizasyon 

lnpan projesi tetkik ve mü

zakere edilmiştir . Sondaj 

ameliyesi devam etmektedir. 

Yeni bir verem 
paviyonu 

VllAyete ait verem sana
toryomunda yeniden 15 ya

taklı bir paviyon daha tftlS 

olunmuştur. 

Yeni paviyonda yakında 

basta kabulüne b~lanıla· 

caknr. 

... bir ~ llÇ .. -.uz 

..w- Nlyul pollte tlllm 
oı...-. 

Yeni nahiyeler 
E.kitehJrcle yetılden (12) 

nahiye tetklll dfıtOnDlıneiWr. 
v ekAlet bbul ettlli taWlrde 
G&ce Kuak. Y~ 
Alpo, S.. vtren. Y aYer Wln, 

ç.dır, Beyltk ahır. Ko,.n, 
ilinek, Ak in, Knmbet ka,lerlnde 
bm nabıye tqktl edılece. 

Amerika ve inclr
lerimiz 

lzmlrde 91kan Yeni Asır 
retikimlzde okuduğumuza 

göte bu sene Ameribclı 
gönderUen incirlerin yOzde 

eltisi iade olunmuştur. Yıl
nız bu hususta Aydın indr-

leri koopratifi müdekklkanc 

hareket etdğinden bu mü
essese tarafından gönderilen 

incirlerin yüzde doksanı ka

kabul edilmJştir. Amerikalı

l'ana incirlerin temizliği hu-

ınısundlW uzularm alaka
darların. dlkbtlerinl celbet-
tiginden gelecek sene için 

tedabir almma.:ıı tekarrür 

etmiştir. 

Hem sabıkalı imqler, 
hem hırsıs lturnpan
yası le~kll edlyorlar-

mı~, hem de ... 
Zabıta ~vvclkl gece mil

him bir hrrsız .kum1>9nyasını 
yakalam:ığa muvaffak olmuş
tur. 

Hemen hepsi hapisımeden 
çıkmış olan bu sabıkalılar 
birleşerek bir kumpanya teş
kil etmek için bir içtima 
yapmağa karar verml~lcrdir. 

Bunların ele ba,ısı ohm Efe 
~lehmet toplanmanın kendi 
evl yanındaki boş kulubede 
yaıMlmasmt teklif etmiş ve 
bu teklif kabul edllmiştir. 

EvycJki gece müst~kbtl 
hırsıx kumpanymnı teşkil 
edecek olan Salih, Şübü, 
Galip, Nuri, Selim Rıza, Re· 
cep. Yaş:ı.r, Mustafa isminde
ki sabıkalılar Efe 1\1ehmedin 

Kırı gümnikdeki evi yamnda 
bulunan kttlübede toplan
mışlardır. 

Bir hayli müddet teşldl 
edecekleri htn1z kumpanyası 
hakkındı konuşan s:ıbıkalılar 
Efe Mehmedin lkrıtm etti~ 
çubuk ve kabaklarla esrar 
içmiyc başlamışlardır. 

ttu toplanmayı haber al:ın 
polis memurları kulübeyi 
ınsızm b~rm$1ar, esmteştcri 

baygın bir halde yukalarmş
Jardar. İsdçnp 11edcesinde 

esrarkeşler ayrı ayrı yaptık -
lan cürümleri ve coplanma -

larındakl maksadı anlatmı.ş -
lardır. Kulubede bulunan 
c3rar, tömbek~ ve kabaklar 
mü~dcrc edilmJşdr. 

Kimin cesedi imiş? 
Bettktatta wıpur illeleei 

&ıtlado J 7 • 18 yaelannde bir 
çaa.k Dafi butmuntlfM'. Yapı
lan tahkibtta bunun orada batfı 
bulun• mavunılardan birinin 

tayfası olaa Rızelt Ahmottn 
ccte<h oldÜtu •laaalmıtbr· 
Ahmet enellu pee .W... 
bozmak için maYUDUllll l.taDA 
glllnlf ft uyku .,_.. ... 

dotap 6lmtlftDr. 

İtalya sefaret konagın · 
da doğuş günü 

hal,a -larU V*tor &na.. 
nlehn cloitlf ... üaln 711 

clönlml mlnaıeltetde hal,a 
konlOlotu M. Ardutni tara
fından INaün .. ı Oll bir bu· 

çuldan bir buçuia kadar Bey· 
oilunda Tepebqanda eabak 
ltal:ra sefaretbaneamde bir 
ziyafet verecektir. Bu zl • 
yafete Kmt V olpi Ye ma
iyeti de iftirak edecektir. 

Faşizm hakkında 
FJanma ........_ 
~prof.Glno 
Artu clla ..... aat19da 
Beyofluada, Soçleta ltal-
JW aaiammda faprm4n 
siyasi ve lktlladl n••ıltrt 
.. klonda .. kanNn.. ......................... 
• AnkarMa. •Ydet .... 
k.t Volpl ... ..._...._ ...... 
imtihanlara giremlyen 

tercümanlar 
Şeluema.u , .. ......, 

zamanlarda yapdaa imli • 

.......... ~ -nah 
tercGmulan lçla Jmlclea 
bir ımtiba.n açacak, dddt 
aaa b......._. 11pat 

... terdlmaalu- bu .... 
tihana kahul olunarak ka
uaa..ı.ra vesika verile • 
cektir . 

7500 lira 
Oktruva müdürlü.tünde 

ihtilas edilmiş 
Şehremaneti oktruva mB· 

dürlQGnU eeçealerde im 
ihtilas cünninün tahldlca
tına~. 

Ôirendiiimize göre tah· 
kikata din nlha;ret ftl'll

mif, neticede 7500 lira 
lhtilil edildiii anlaplmıftır. 

Bu ite memur edilea E

manet müfettııleri tahki· 
kat fezlekeelnl yapmakta
dırlar. Feslelre bfttriWlktea 
sonra cürmü yapan m. 
matlar uklrmda Mrbrar 
vertlıeeAllr. 

Bir vakitler • Şeıvtald9 
eli atmda • iihntl ese · 
sütunlanmızda tefrika • 
lediğimiz Jorj Anketi 
sekiz aydanbert pntajea 

töbmetile hapiste buluadr 
tu yudnulfı. Anbtil .. ,. 
ren müstantiklite müracdl 
ederek kefal.t mukabilindtr, 
tahliyesini istemiştir. M~ 

tantik yüz .&li bin frank 
nakdi kefalet ile Anketill 
tahliyeye razı oldu. ~ 
mahpus bu parayı mahcUI 

üç yüz bin frankından ter 

lim etmek istemiş ve -
deiler buna razı olmadllf 

oldutundan talep recldohP' 
narak Anketil hapiste kal-
IBlflar. 

Gambotlar geri verildi Yumurta ve güzellik 
KaçalqMk teldbabncla V~ laaber 

la .. • 1 ık &.ere ..... difine pre Lel. -·--~ ·
idueme devıeııillm l.a ve laeykeltra,larmıa 
relt Ye Kemel rele ..-w. tanda en güzel bz adde 
lan tekrar Bahriyeye devr- tikleri l.abloka ıüzelliğiftİr 

edilmiıtir. Buna da sebep fazla yumurta yemeje a~ 
cDmrilk idaresinin A 'fTU9 etmektedir. 
pada inp ettirdtli on mo- Bir çok kızlar onun b• 
törün yakında ıelecefidir. hattı hareketini takip ede

Yirmi mil &Oratinde en •on relc, fazla yumurta kullan.· 
sistemde · olan hu mot&r· mıya bqlam•. bunu• 
lerin tesellGmü için yakında neticesi olarak yumurta it 

bir heyet Avnıpaya attle- tihWci o dereceye varm~ 
cektir. tır ki tavukçuluk ile m~ 
vali Beyin nezdinde gul olanlar federuy 

Emme,et um..a,e m6- Lds gizeliae halia altaıı 

dür6 Rtfat ft .,. -- bir )'wallrta hediye 
der& Şerif Be,ler din 

1 
... ıer_di_·,_. _____ .._.. 

Şehremanetlne plerek valf 
veklll Muhttln 8eytn J&• 

nmda bir müddet kalamt
lardır. 

T ahldkat ,.,..,,. 
Müskirat tacirlerlaln bir

leterek bir trôlt tetldl et· 
tiklerini ve atıp bet Ru
ma ihale ettiklerini yu

mııtık. Haber alclıfaaza 
göre müskirat lclartMllnce 
bu meMienlll tetk«ktne 

batlaollllf Ye tacirler icla· 
reye çalırılmqtır. 

Vdayet encümeninde 
Vlllyet claiml •rim-' 

düıa ... ftldki Mu"'Wa 
.,.. rirelllti altında ... 
............ en.-. 
•I lam alt ..._ , ... hin 
yaplDlfbr. 

lsterllng 
lnatlız lıran din 1034,25 

kuru,ta açılm11 1033;5 ku· 
rutta bpaanfbr. Bir ara· 
hk 1035,5 kurup kadar el. 
Çllıı .. -. Paw el ..... eı. 

hetle ~···Q IOlll'& hor
Ada -rm.&e .-..,......_ 

Zirai kooperatifler 
Zirai lmoperatlOet tetkfti 

için Balmkö7de baa karma
bmı rlyuettnde bir içtima 

aktedilmittir· 
• Hınahk ...... azalan. 

cıya kadar polWere isin ... 
rilml;recektir • 

.A Si.il laavalarda bualiJ6 
vaparlaruun 1eyri eefadea 
kalmamaJan için tahliaiye ida-
resi F enerbabçe, kızkulesi, Sa
ra,.. ana meı....._ Mrer 
didik kordmacakllr. 

• s.,rl .... ...kezi ..... 
NIU tamMDlemm..... Kadro 
IO abital Wediye memurun
dan INrettlr. 

... Gelecek camarteel .... 
Ankara Cwl)wd ....,.... 
• DlıJlnl- ... 7. ... .... 
ras t cl:w. 

• KarahWB • , ..... 
alcle Ankaraya aeleceii 11.r
'-llmelrtedir. 

Yarua aar e.vfflif 

VAKtT 
il ..,,....., ,.,, 

Vukuab adliye 
a~ .. at&Mr

rıfı tahriral m&Mrd 
rtr.S• Ru.a .. ~ 
ma1dlll nanuu sil& 
~ledlfl ih61/dH 
vakuı ile M1Mldwllt 
eden ZilteM lı.ııj 
,,_.,,.,, 1uın ... 

.-nın IJd J1ll- -
Mnllwdl ••i..,. .. •ıd••• .,.,, .............. .,~ 
Wreye ""1/llıMı tr 
yini maıc.Nft-""" ., ....... ~ 
den vıılmbıılan tr 
lep ib.erlne tbı+ 
flM" ceu ..,,..,, 
den d&ri giln ~ 
~ine luırar verllerJ/ı.: 
icabı la• olıınınııl" 
tur. 

ICtnlllllc 0~ 
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Fransa Avrupada ne yapnıak istiyor? 
fj~ Veni başvekilin sözleri ı=, 8°~,m:nn~n~~~ssı·u~:ys·ıa~~::~·D 1 . ~~- Akdenizde 

Hariciye nazırının beyanatını dünya 11 ıuUu JU lıUıu 50 
1 

• • Ziya 1 yalnız bir İngiliz Ami-
Afyondan boynuz! matbuatı nasıl karşıladı? M. Ştrezmanm vefah Al· M_ e. ç. hlll Qskel Şakir . ral gemisi kalacaktır 

I
• b' rnan kabinesinin mevkiini 

nsan her gün yeni ır Paris, 9 (A.A)- Meb'usan meclisinin gece celsealn- ..... Akdenlzdekl lngilıı donan-
şaşkınlı1wa uğramak için d d ... h M 1 rd - R · · d l oldukça mühim bir surette o e ver igi iza alta . a iyo en arazısın e yapı an maıı Korfodan Maltaya hareket 

Yaşar. Bu, hükmüme sevgili bazı hareketlerin tahliye suretinde telakkı olunması Ü· sarstı. Başvekil M. Müller Bahaett'ın Şakı'r beyle mu·· ıa/\kat da 
Ok ı d ki h · · f tı etmlııtir. Donanma bura tadı. 

uyucu nr ne iyece er' zerine haııl olan enditeler neticesinde Briyan kabineıl arıcı ye nazırının ve a ,. rlı 
b·ı f k b ·· ·· ·· · · d tad'l"t l•ta .. ıı.nyacakbr. Kuın ı;.usabd 

l mem; a at en, sozu· aleyhine bir ekseriyet tqekkül etutinl söylemiıtir. M. uzerme ıcap e en ı a 1 0 
ug 

UlÜn şe'ni bir kıymeti oldu- Tardiyö Lahey müzakezatının meclisin taıdik hakkına kabinede icraya şimdiden Ke11disı' llilli.lialnner reiGi oldug"' undan bir 18 tcşrin\sanidc· donan•dan 
~- · E h f hazırlanmaktadır. ynl .ı. • ılt ..ıdecekur 
guna manıyorum. vet er hiçb!r halel getlnnemif olduğunu kaydetmlı ve tahl!ye T l / b d ld .., l · • uu ıng ereye ıs· • ou~n yenı' 'bı"r hayret ka"'a- "Rayhi•ta~ .. m 26 teş- çok .r:ey erclen ıa er ar o ' ugunu lu urun A i l Fı ld ve ArLlnı L-. 
& ' i•inin Yung plünmın tasdikine ve meriyet mevkllne ko- ... 6 >' m ra e ..... il om 
1 k f ~ rinsanide açılacağına göre, edi.ııordum b den v it ına 8 amızı çarpıyoruz. nulmaıına bailı bulunduğunu hatırlatmııtır. M. Müllcrin o tarihe kadar biyesi u gemi anp ge-

Bu çarpışlar, ba1.an ° Bundan sonra yeni baıvekil M Ştreamanın ani h l Dı~nya çıktığımız za. raya kadar gelmlıken bir miline naklolunacalclardır. Kutn k h l h h yeni icra heyetini azır amı· Elı··betten .b--'- Barhan. Va. 
adar şiddetli oluyor ki, ölümünün ve franıada zu uruna evve ce iç i timal ya sarfı himmet edeceği man Nazım; fCY yapalım .. siz burada .... .... I 

le d. h il d 1 fi kti f h 1 k l B H l l h llant, Molaya °"mtltti de n-en ı a erin e yaşıyan- verilmiı olan buhranın Uhey iti i. arını geci 'rdiğini, muhakkaktır. - Ağabey, kız ena a • a m:z. en i a ia mer c-

ların başlarındaki derin , binaenaleyh tahliye için tayin edilmiı olan sekiz aylık Başvekilin bu tadilatı ko- de bozuldu.. bu kadar sert hastanesine gideyim. Dok- gihereye gtdecektlr. 
batta bakir sükun ve rahata mühletin henüz baılamamıı olduğunu ilave etmiıtir. )aylıkla başaracağı zanne· cevap vermeğe ne lüzum tor Bahaettin Şakir beyle Bu g~mller tamir edıl~kttr. 
İ h' b" A d b rd 7 D rd H lb ki - - i Tamlrden eonra yalnıı Molaya lllreniyorum. M. Tardiyö, Fransanın ıç ır zaman vnıpa: a ir dilmemelidir. Milliyetper· va ı... iyo u. a u gonqey m. 

insan ayam basmamış, diktatörlük tesisi emeli pefinde koımadığını daimi ben, ona çok ıakin birce- - Çok iyi olur... Akdenlze avdet edecek ve 
0 • • k verlere karşı teşkil edilmiş j amiral gemisi olacakbr. Vanplt 

kartal kanatlarına bile esir surette muvazene ve mesai iştıra ine müstenit bir si- olan "' Koalisyon " 8 men· vap verdiğimi zannediyor· stanbulda, Bahaettin Şa-
olmamış yüksek dağlardaki yaset takip ettiğini ve ali cenabane siyasetinde devam sup fırkaların her birisinin dum. kir Beyi gıyaben tanırdım. lnglliz Atlantlk donanmamasuıa 
karlar gibi izsiz ve ıssız eyliyeceğini kaydetmiftir. yeni şekil kabinede birçok · Karaafaca kadar hemen Buraya geldikten ıonra ıluhak edecektir. 
beyinler, kimbilir ne kay· " Hemen hemen bütün sıralarda sürekli alkıılar". Bu mütalebede bulunacakları konuımadan gitmiıtik. Tel- da burada olduğunu ar· Boğos Nobar öldü 
gusuz şeylerdir. Bahsetti- sözlerden !'onra dahili siyasete temas eden M, Tardiyö, aşikardır. grafaneye girdiğimiz za. kadaılardan ltittim. Har· Parlstekl ermeni heyell mu-
ğim şaşkınlıklar, iki kay- komünistlerin devlet içinde bir devlet ve yabancı bir Bir taraftan hatkçılarla . man Nurinln arkadaıı Ni· bin zuhuru üzerine buraya rahhuuı reial Mısırlı Boğos 
naktan sızar: birinciler, hiç memleket tesis etmelerine hiçbir vakit müsaade etml • merkez katolik fırkası ara- yazı Ef. sobaya biraz daha gelmiı .. hilaliahmer hasta· Nobar (pata) vdat etmiştir. 
duymadığımız hisler ve dü- yeceiini teyiden beyan etmiş ve sol cenahtan M. Brt • smdaki zıddiyet, diğer maden kömürü attıktan neılnl teıkll elmlı ve 
ŞÜncelerin bizden çok evvel yan ın siyasetini akim bıral!mak mes'uliyetlnt üzerle. taraftan halkçıların sosyal sonra bize güzel birer kah- hastane tel:ebti ile hi· fırka n~iye kongre~tj 
Yaşamış olanların eserlerin- neri almak isteyip istemediklerini iyice tetkik eyleme • demokratlara ademi itimadı ve de pifirdf. Biraz fazla laJtahmer riyasetini der'uhte J lalk fırkası nahiye koırı 
den' ··t k"l ·· ·· ·· d ı ı t · t' M T d' - b atı ı uzlaşmagw ı gürleştirdiği gibi - ·· k b' d k h A d ı.ıı. k ı 0 e 1 er, omrumuz e erini r ca e mı§ ır. . ar ıyo eyan na ıu ıuret e v yurume ve ıraz a açı ava etmif. yni zaman a vtı&· grclcri bu ay sonuna a< at 

duyup gördüklerimizden. nihayet vermiştir. Madem ki Fransanın varlığının devamı merkez katolik fırkasının almak asabımı az çok tea· yette tetekkül eden erzak bı"tı'rı'lecek ve gelecek ay ka 
H d d k d mufrit mütalebah ve her k a iselerin şaşkınlığı he· lazımdır. Birbirimize hücum e ece yer e elbirli~l ile in etmiıti. Birdenbire ak- komisyonunda da aza i • za kongrelerine ba~l ıınılaca_k-

biT fırkadaki muhtelif ana· ı itlen e ı ı çok yeni dünyadan, çalıtalım. " Sürekli alkışlar,, ıma geldi. mif. Şu vaziyetleri hasebile rır. Dun de Fırka merkc1.ın -
( A ) G ı T df .. k b sırın uyuşmaması da mev· 1 b Coğratyanın son çocuğu Paris, 9 A. . - azete er ar yo a inesinin - Çocuklar.. hazır bu- ıüphesiz birçok ıeylerden deki salonda Su tana m_et 

" ld t 1 1 h cut müşkülatı ziyadcleştire· d 1 Anıtrika ,, dan gelir. dün mecliste almıı o uğu ilima rey n n e emmiyeti --·-··--··---·-····--···-····-·· haberi olabilir... nahiye kongresi kuşat e 1 
• 

G b u'"zerı'nde ısrar etmekte ve l*"•ekkül eden ekser'yetin cek hadiselerdendir. nını tamamen kapablnıış 
ara et eğer bir meta sa, ..,.. " M"'ll kab" · · dd d · M'll' tp Hastane uzak değildi. miştir. 

evvelki tahminleri pek çok aımıı olduğunu kaydeyle- u er " ınesı şım· a e emeyız. ı ıye cr-
onun inh isarı Amerikaya d" k d Ştr ·· l · y 1 h ı_ı_ Kapıdaki nöbetçiye silah· u tı .. gelenler: 

mektedir. Bu suretle kükümet deruhte ettiği ite ba§lamak ıye a ar ezmanm nu· ver enn ung P anı BKKln· sı4 r-
Verilmiş gibidir. Zihinleri- fuzund.an istifade ederek da reyi am talep ederken lanmı bırakarak içeri · gir- - tih b 
ınizi . d"ğ' 1 d ve tasavvur ettiği pilanlan tatbik eylemek imkanını dim. Bir hademe ı"le Ba • Meb'us in a ı 

n geçır 1 1 sarsıntı ar a 1 M tb t M T d' - ·ı M B 1 mevkiini muhafaza etmişti. kazandıkları nisbi muvaffa· b' 
ora h d d k bulmuf oıuyor a ua ' . ar ıyo ı e . r yan ın k haetttn Şakir Beye ha:ber Fr:ansıs nıeclisi me u· 

nın isscsi yüz c o • fuz k d t' . d- ·k- .. k 1 d bi d h Ştrezmanın şahsiyeti ye • kıyet vaziyetin selib bul-
d 

nü ve u re ının un u muza ere er en raz a a b 1 ..... ı tntibabmda namzet· ıan ır. Fakat dünkü gaze- d d kk Ih k ed diğeri ile zıt mefkureler madığma kafi bir işarettir. gönderdim. Derhal ka u ... . 
l ) artmıı olarak çıktığına a i ati ce etme t ir . l ""'tti. Odasına g1....:ıı~- za· ııx.ı ... ı vazeden biri nafiz 
e erin yazdığı haberde şa· (AA ) M ·r d' .. k b taşıyan muhte if anasm az Merkez katolik fırkası bir ~ n.ugaau -ıs.... A~..ı. " Paris, 10 . . - aten gazetesi ar ıyo a ine- b bir milntehiple görü~ -.en 

,,et bir yanlışlık yoksa, Is- l çok birl('ştirmiş ve sosya· taraftan muhafazakarların, man, genlf ir masanm 
Pa sinin mevkUnde. uzun bir müddet kalabi eceğint yazıyor. l k b " k 0~nu"'nde oturarak y•..w ya. e-Llye kutuıunu uzatarak: 

nya, son garabet rekoru- ist a ineyi ruvazör " bı" taraftan h 'st' an '-to- - mı Sol cenah fırkaları birliğine mensup gazeteler, sol cena· r rı ıy a:a _ Arzu eder misiniz? 
nu kırda, denebilir. meselesi aibi mühim var- ı·k 1 pla .ı.- • Z1yordu. hın parlamentodaki mücadelede muvaffak olamadiiını 6 1 ame e grq rıwn u;Sı· Blrd-L•- ay-~ .__u...... Dedi. N-Lı.- müntebip 
Adı lazım de~·ı b' 1 talardan bile kurtarmıya · du ..... ~ -.- __ .... illlU. 

lSı' ır s- teılim etmekle beraber 1932 senesinde yapılacak intl· muvaffak olmuştu. nne maruz "· Vakur fakat ......... bir ......... vahı verdi: 
Panyol, a .. .;ıklarile beraber d Halk fır1·--ına gelı"nce ır- -habatta muvaffak olma.g" a müıait "bir zemin hazırla ı~ Ş x. h "4!!i ' --·ıyetJe elini uzattıktan - ffavır.. _,,.__ ::t:laJ. karısını birer kurşunda te· tal h k k trezman 885 cena a fırka dahilindeki sağ cenah .......... r cuııa,. .. 

mü aaauıdadır. Mutedil gazeteler yeni ü fımetin a· mensup olmakla beraber sonra, saf semalar gibi a- lannıam.. fakat bir ti.tün 
pe)eıniş. Eh, namuslu 1 de- d .. ku ti _.__ k b f h h d unsurlan ve hürriyetper-zan ıgı vve ı ııı:ıaaeriyeün a ineyi vazi esi itam sol cena m yar ımı saye- çık renk gözlerinin mües • ve enfiye aabf fUbeli lüt-
meyin. Çünkü bu kocanın buluncıya kadar m kil d b ı ~ fikri d d' · ti' h · · · ver guruplar yekdigw erile _.,1 _ _._~ ev n e tuta i ece5 • n e ır. sinde sıyase ancayeyı air ve sabit bakıp devam fecleneniz kabu1 ~. 
işlediği katmerli cinayette, Paris, 10 (A. A) Meb'uaan medisi çarpmba günü tesbit etmiş ve Almanya iç.in bir türlü anlaşamıyorlar. ederken : • 
naınusun tehevvürü değil, bütçenin müzakereşine baıliyacaktır. en faydalı olan hattı hare- Eğer muhafazakar halkça· - Birkaç defa ıtzden Pariıli bir banker meb' 
Pek sade bir şeyin, bir Başka memleketlerde ne diyorlar? keti kabul ettirebilmişti. lar •Düseldorf" çiftçi halk- bahsedıldiğlnl ifitmtıUm. uı olmak havesine kapıl-
u k dd · ( A) G ı k b d Sosyalist " Müller ,. in çı fırkasının mukarreratına Y uzanlığm azgın hi etı Londra, 10 A. · - azete er yeni a ine e M. Ben de görüfDlek i11tiyor. mıtlı· Bunun için birçok 
tol ı 1 d d ı · ı teşkil ettiği bir kabineye temayül ederek sol ce-a mıştır. Brianın da bu unmaaın an ° ayı umumıyet e mem- · t• k" f ş dum. Fakat m"•guliyetten para ••rfetmeğede hazırdı. 

k il h. k bi d h 1 halkçıların ış ıra 1 sır t- · nah mil Jiyetperver ler le ~ -
Nikahlısının başka ku- nuniyet beyan etme te, muma ey 10 a neye a i rezman nüfuzu ile mümkün bat almak mümkün değil İntihabatta ön ayak olan-

caklarda inliye titriye yu· olmasının takibettiği harici siyasete devam edileceğine bir grup teşkil ederse bu L_..1 __ biri ,bir türlü ban-
ğ kt d olmuştu. grupun cümhuriyeti idare· ki ... UU'UAll 

varlanmasına bilerek razi bir zıman tetkil etti ini yazma a ır. Ştrezmanın vefatının fer- Ef dim bl kere muavenet etmek il-hal f b · k yi zedelemesi tehlikesi mev· - en · , ziyaret • 
olmuş. Yalnız bu işin gece Berlin, 10 (A.A.) - Mu e ebte m:su~ri ır aç ga- dasında hissolunan en bü- cuttur. zim borcumuzdu. Fakat, temiyordu. Banker birsin 
Yapılıp uykusu bozulmama- zete müstesna olduğu halde mat Suat . yanın nut- yük endişe halkçıların hü- Milliyetperver fırkada kaleye geldijimiz günden· muhali müntehlbl bula· 
sını ~art koşmuş. kunu memnuniyetle karşılamıştır. alahlyettar mahafil kümet gurupundan ayrda- tam bir tesamüt müşahede beri ancak bugün ilk defa rak dedi ki: 

Kadının başka bir aşık bu nutukta Alman Başvekilinin nutku ile tezat teıkil rak milliyetperverlere işti- edilmiyor. "Hügenberg "in Kara ağaca inebildim. - Pariae avdet fikrin. 
eden bir nokta görmemektedir. · d' · ld rt bana P~ydahlaması, kocayı de· Roma, 10 (A.A.)- Gazeteler yeni Franıız kabineıi rak eylemesı en ışesı o u. o aya attıkı reyiam tecrÜ· Biz de çok mqgulüz... deyim ... Sizin mua-

ğıl birinci aşıkı kızdırmış ve hakkında müsait mütalaalar aerdetnıektedir. Hariciye nezareti vekile- besi sağ cenah muhafa; a- Doktor, köfedekl kana· venet etmlyeceiinls f.rtz.. 
kop Viyana, 10 (A.A) - Yeni Fransız kabinesinin ka· tinin Ştrezmanın baflıca karlara yüzde 40 kaybet- pec:le oturan sevimli ve ya- Bu ,eralt <fahillncle kaza. 

an gürültüden uyanan . . M "Kurtyüs tirmiştir. --x..-d -L-ı. 
k zandığı muvaffakiyeti mevzubahseden gazeteler M. Bri- muavını · " e kıtıldı bir zab göstererek: namıya'-85.... a ......... • 
oca, "benim uykumu boz-

1 
k d h d kk lb- tevdii bir iftirakm vukuu- Hatta hükumet mahafili- kal kak. 

lllayın dememiş miydim ? " yanın para mü a alesinin ehemmiyetine i ati ce "k . d' u nin iddiasına bakılacak - Şimdi enin en " 
D. etmektedı'r. nu şimdilik gecı tır ı. "~alk ~L h ol Nafız mGntehip cnap 
ıye k""k · k ·· ·· .. d b b t f · ı · h muulm i tiyaa an iate 

Öldürm~ş.rıyerc uçunu e Romanya kabinesinde i~~:a"s~y:ş::k 
1

~e u:~:~:k" ~a:~~; 1~~~=~~~ne oı::~~ iflerile mqpl Aziz bey .. (1) vereli: Feratat emelde w 
,ı S iz ~enim yerimde olun Biıkrcş, 10 (A.A) Doğru havadis alan mahafil parlamen· siyasetinin tatbikine, ve muhafazakarlar daha az rey Ve sonra, masaya dayana- ki -:;e hata ecliyonunm •• 
'la şaşmayın! to tekrar açılmadan e'vd kabine azası arasında pek ya- Yung planının tasdiki ile toplıyacaklardL rak ayakta duran gözlük- erek: 

B b k kında bir tebeddlil \ukuunu muhtemel addccmcktedir. Lahey mukarrerabnın yeri- Vaziyet bu suretle t"'orrih lii cliier. bir zatı aöstere- Banker pi L.:.._ 
l k u ne içim koca, oca· N ~ - Ne dtJOI wna& .. ~ 
l tan geçt;m, ne iğrenç ümayişçi komünistler ne getirilmesine karar edildikte şu neticeye varı~ rek: bzaaamıyacafmıa 20000 
lllahı ~ k d Bukres, 1 O (A.A) - Sovyctlerin )'ıldöni.ımti munasebe· verdi. lır ki, Alman siyasetinin Hastanemizin gay- L--•- bah _ _.ı__-.. L_L_l 
L .u 1 Ama aşıklar a . ıraua ICUCIPUh" UIUU 
flay' h 1 tile nüma)'İŞ tcşebblısiinde bulunan yirmi alcı komünist ser- Bu vaziyet karşısında, bu günkü veçhesi biraz yur m üdürii Neıet bey .. (2) kabul eclıy- muaunuz? 
v 11 sersem şeylermiş a. b .... 
l'\av l)cst bırukılmı~tır. Bunlardan beşi memurlara hakaret ettlk- " Müller " ka inesinin yeni müphemdir. Hürmetle sıktığım bu _ Maalmemnuniye.. 
l 

&a edeceklerine bu bu· 1 K 
un lcrinden dolayı mahkemeye verilmiştir. şek inde M. " urtyüs " ün " Rayhştağ ,, ın içtimaı eller, çok metin ve itimat Banker ekaerfyett ka. 

Ilı nıaz kocaya afyondan ı • • • esaleten hariciye nazaretine bu müphemiyeti izale ede- bah11b. Doktonm karıwn· bedeli 

1 ) p 
1 

(A A) T Ul getirilmesi lcaviyyen memul- cek, ve "Ştrezman" ın ve· daki sandalyeye oturdum. m•••meamunlye tesviye d_anıuı bir çift boynuz he· Ag"'aca çarpan tayyare Paris darülfünununda zanda; ve bah•• n1 J 
t Ye etselerdi işleri tılcı· Bar-lö-Dük, 9 ( A.A. - aris, O · - a • dür. Müşarileyhin hali fatı ile siyasi cereyanlarda Bet on dakika devam eden 
;rıda gider ve böyle yok Paris ile Prag arasında müddetinin bibnesi üzerine hazırda esaleten işgal eylediği hasıl olan tahavvülün de· afaki müsahabeyi müteakip ettL 
ere gcbennezlerdi ... posta seferi yapan bir tekrar açılan Paris Darül- milli iktısat vekaletine ise Halk recesini meydana kovacak· le.de. kale kumandanı 

S z d 1 il fünunu Alman alimlerin· d b' t J sözü mütareke mea'elesine (amiri mutlak} br. Fakat 
eyyaıı tayyare sis o ayıs e yere den Aynıtayn'm İngiliz alim- fırkasından iğer ır ırecü- ır. intikal ettirdim. Doktonm 

inmek istediği bir sırada lerinden Jenka'I, Belçika lün getirilmesine intizar Fransız kabinesinin şİm· ve Aziz beyin de bizden biç olırıazaa vili.yet de tali 
Nişan 

" Şehremaneti müfeuı,lerlnden 
'-e.ıl" B tıı dıp · kerimesi H. ıle tüc-
h.. r an A. Neban B. in nlıan 
.. ,C!rası 
fe tnl kra edllmlıtır. Tara-
Yııe saadet dileriz. 

bir ağaca çarpmıf ve par· alimlf.rinden Kümontu, isviçre olunabilir. Aynı zamanda dilik taayyun eden yeçhesi fazla bir maliimab yoktu. bir kuvvet oI ... maz mı? Aha
çalanmııtır. İçinde bulunan ilim erbabından Ru'yu merkez katolik fırkasına sulhu müsalemet lehindedir. Nqet bey ile hastaneden linin ruhi ihtiy~çlarile olsun 
iki tayyareci ölmüıtür. tehistan Relsicümhuru M. mensup olan Adliye nazı- Makdonalt amele kabinesi nadiren çıktılı için bizim uğrapmaz mı .... 
Santa Marya volkanı Mosçisld'yi fahri doktor rının diğer bir nezarete ge- de sulhu müsalemet yolun· kadar da birfey bilmiyor- - Pek ili .. liz askerler 

1 9 (AA.) olarak kabul etmittir. tirilmesi ihtimali de varittir. da hareket emelini resika- d Bö l b ne fikirdesiniz.. ne dü~ü-
Guatema a, • - } l ( b k u. -ye mü im zaman-Havaı ajansı Santa Mara Beyne mi e an a Eğer M. "Muller" bu ra geçelidenberi göstermiş- larda efki.n u6luuıtyeyl nüyor sunuz? 

volkanının faaliyetinin dur- Bade, g ( A.A) - Beyoel· veçbile kareket ederse şim- tir. tatmin etmek hueueunda 
(Bümedi) 

muı olduğunu takriben milel banka te~kll&.t heyeti merkez dilik önüne geçilebilecek Bu temayülitın müsmer tamamen IAkayt kalan aa-
400 kitinin telef ve külli- olarak Bale fşehrinl intihap ve hükumet "Rayhştağ,. la olup olmıyacağmı anlamak lahlyettar mahalleri onlar 
;retli mJkclarda ,eker ka- etmlttlr. Bqmurahhuların mufa- karşılaştığı zaman mazharı için 20 teşrinsanide Rayş- da &enkit MiJOrlanlı. Hele 

rakatuıdao sonra müphıt aıfaule itimşt olması imkiw hasıl ta~ "ın içtimaına itiraz ede- vilayet, Mleta meYCUdiyell 
••a;Uıhll olaa tlt Belçib .ura1ı. olacakbr. lim. mh'''' ...... lllr · lsscw" 

~-- br.i ı'rir. Mamufih Alman laubra- M. Ga,ur t •· ı ......... Yalua, w.. 

(1) Emniye~i umumiye ııüidür
l~de, lalokholm ~de. izmır 

belediye reiahQinde buhmduktan 
timdi de Erzurum meb'usu 
Aziz Bq. 

(2) $md Abaray meb'uaıı 

o@ıer11!'f~' ., Eladdlr. 
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fngiltercde seyahat eder

ken karşımda oturan bir 
Jrıgiliz, vakıt geçirmek için 

kcndisile konuşmıya teşeb
büs ettiğimden dolayı sert 

nazarla beni yukardan 

aşağı bir süzmüştü; Maca· 
ristanda trende giderken 

karşımdaki güzel Macar 

kadını, Peşteye yaklaş~ı~ı
mız halde henüz kendısıle 
mükalemeye girişmcdiğim
den dolayı beni müsteh

ziyane nazarlarile takbih 

etmişti; Fransada seyahat 

ederkeQ, gözqmü aça~ğ~m 
yerde uykuya daldığım ıçın, 
paramı çaldırmıştnn. ispan

yaya geldiğim zama_n, a~ık 
memleketin adetlerıne rıa
yet etmeğe sureti kat'iye

de karar vermiştim. 
San Sebastiyanda kom

partımana bir kadın girdi. 
ilk işi hemen tabakasını 
çıkarıp bana doğru uza~a
rak: .. Di gusto ,, sualıle 
sigma ikram etmek .oldu. 
Tabii ben de cıgara ıçınc

ye iştahlı idim. Fakat, dos
tane bir surette uzatılan 
tabakadan çekip bir cıgara 
alır almaz, kadının mütehay

-yirane ve pek gazubane 
bir nazarına çarpıldım. 

İspanyol terbiyesinin, s:
yahat arkadaşlarına, kcndı
niz kullanmadan evvel, 

cıgaranızı, tavuk kızarma
nızı veya şarabınızı i~r~~ 
etmeniz lazım geldığını 
emrettiğini bir iki giin zar
f mda öğrenmiştim. Fakat 

bu muamele sırf bir neza

ket eserinden başka bir şey 
dc~ildi; çünkü memleketin 
adeti hem teklif etmeyi, 
hem de bittabi nezaketle 
reddetmeyi emrediyordu. 

Bilahare h~panyada yap

tığım diğer seyahatlar es
nasında trenlerin birinci 
sınıfında bulunan bitlerin 

tkinci sınıflardakilcrden he
men hiç farklı olmadığını 
da anladığımdan, bir gün 
Madritten Sevillaya üçüncü 

mevkide seyahat etmeye 

karar vermiştim. 

istasyonlardan birinde 

Bulunduğum koır.tJartimana 
üç külhanbey girdi. Bunlar 

her halde fena tıynette m

sanlardan madut olmakla 

beraber, Hidalgo şapkaları· 
nın dahiline varıncıyA ka-

dar da gizli bir kaynaşma 
t~ıdıklarına hiç şüphe yok

tu. Memleketlerinin adatma 

vakıf olduğumu göstermek 

için, kendilerine kırmızı 

şarabımdan ikram ettim. 

Bermütat kemali nezaketle 

re.<ldetti.ler. 

Bundan cesaret alarak 

sigaralarımdan da ikram 
ettim. iş işten geçtikten 
sonra yanlış bir harekette 

bulunduğumu anladım. Çün
kü külhanbeyleri, biran 

bile tereddüt etmeden, ta

nesi bir pezeta olan puro

larımı savurmağa başladılar! 
Purolarımın böyle zayi 

olmasına göz yummak ko
laydı. Asıl fena olan cihet 

hc.riflcrin artık bana arka
daş muamelesi etmelerinde 
idi. Her ne söyleseler, la-

kırdı esnasında kirli elleri
le dizime vuruyorlardı; baş
larımızı birbirinden kafi de· 
recede uzak bulundurmıya 
ancak muvaffak olabiliyor

dum! 
Yemek olarak tek bir 

jambonlu sandviç vardı, 
bunu olsun yalnız yeme~e 
karar verdim. Fakat ne 

mümkün? içlerinden biri 

derhal şap kumı çıkarıp 

dizleri arasıııa sıkıştırdı, 
ikincisi domuz yağı, ekmek 

ve sovan çıkardı, üçüncüsü 

sırıtarak elimden sandviçi
mi aldı ve onu küçük kü

çük parçalara doğramıya 
başladı. Bu ameliye esna-

sında diğerlerinin şapkanın 

ıçıne bir tabak domuz 

yağı, ekmek ve sovan doğ-

ramalarına intizar ediyor 

ve ondan sonra benim 

sandviçimden de bir parça 

katıyordu. Arada sırada da 
bir avuç dolusu tuz ve bi
ber ilave ediliyor ve sonra 
hepsi birden şapkalarının 
İçinde iyice karıştırılıyordu. 

Benim fena halde midem 
bulanmıya başlamıştı! Çün-

kü, hu yemek hazırliğı es

nasında, şapkanın kenarın 
da büyiik bir faaliyet hü-

küm sürdüğünü ve bu faa
liyet amillerinin, birinci ve 

ikinci sınıf kompartimnnlar

daki hemcinslerinden cesa

met iti'ıarile oldukça farklı 
olduklarını görmüştüm 1 

Maamafih, bu "nefis,, ta· 
ama iştiraki kemali neza
ketle reddettiğim zaman, 

herifler bana düşman oldu
lar. Mademki onlar benim 

purolarımı içmek tenezzü
lünde bulunmuşlarmış. Ben 
de onların yemeğine iştirak 
etmeli imişim. İçlerinden 
biri derhal elini cebine 

saldırarak, uzaktan bir yel

paze gibi göründüğü halde 

hiç boşa ~itmiyccek bir 

şekilde gayet sivri ve uzun 
bir biç.ak gizliyen, bir ka
ma çıkardı. Bır elinde bu 
kamayı ve diğer elinde 
yüzüme doğru şapkayı 

tuttugu halde, kendilerini 

tahkir etmekte devam edip 

etmiyeceğimi sordu. 
Lokmaları nasıl aşağı yu

varladığımı ben bilirim. 

Midem altüst olmuştu! Gün

lerce iştiham kaçmıştı. Gü
zel bir kızdan puse almak 

sırası geldikçe, kızcağızın 

ne midesiz bir adama du

daklarını uzattı~ını düşüne
rek, kendimden utandığım 
zamanlar çok oldu. 

O vakittenberi Manzana

res nehrinden pek çok su
lar akıp geçmiştir. Fakat 

"İspanyol şapkası taamı" 
bende hoş bir hatıra bırak
mıştır; Çünkü, o taam ba
na öğretmiştir ki yabancı 
memleketlerin adetlerini ve 
teamüllerini, onlara tama-

men ve esaslı bir surette 

vakıf olmadan, hoş görmek 
ve benimsemekten tevakki 

eylemek lazımdır. 
A. Mil .. 

Ekmek ve francala 
fiatlan 

Şehremanetfnden : T eırinsa
ninin on ikinci salı günün

den itibaren ekmek on 

bet kurut otuz para ve 
francala yirmi üç buçuk 

.... ,~~~· uıımaccası ~eeeeeeeess®eseeeseee~ 
Okturva resminin hi- Ol i o E A L B ı R A ş K G E c E s t 
lafı kanun tahakkuk b f h J) d d" · b - k.. @) \ 'C b!ivuk nktlrs Lt'PE VEr~EZ in temı.111.., 

Evvelki u macamm a e eme ınızse ugun u Q) A .Ş K z A N B A G ı 
ettirildiğini söylüyorlar halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını @ l\lukcmuıel sc~II filmlerini 

Şehremini Muhittin Be- me)dana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi Q) o p E IR A sıinemasıında 
yefendi oktnıvanın trikotaj tatbik ederek üç beoıı. dakika meşgul olmanız kafidir: Q) Görmek için ancak BUG('N, YARIN \'e ÇARŞA?llBA Gt'XCNCN 

" O) YALNIZ l\IAT1NELlmt KALi\UŞTIR. 
sanayiine ika ettiği müş- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ ft ;; OPF.RA ılN sesli filmleri Bcyoğlunun sair hiç bir sinema ınd• 
küliı.tı tetkik etmek üzere l Lj _ j_ li l ~·i.j K' A ~ı Dı E f V IA ~sterilmiycccktır, 
birğ encümekn~n teşk1il e

1
dile- 2 -j- liJ [ij fj] _ , 2 A ~ A _!!. _A ~ K A 

1 
Z 'st~anSbulG'do~rdSu·nc~u-etcra6'n@ıe ~SS@SS@e~ . -~ 

cc ini ve ti nyeU o an ann - - - ffiil - 3 T A R A M A IPEiı!1 R E ,, T b d .,,. 
3 1 ı ~ L..:..j ~ epe aşı tıyntrosun a oraya mu-racaat etmelerı"nt ,fiiil----fiiil_- 4 ı A N A ii1 A ·R l-Ş _fiil~- R murluğundan: Naciye hanımın 

30 
d 4 l!!!I li!!!l ~ l!!!J ~ İttihadı milli osmanlı sigorta günü nlcşamı saat 21 • •· 

ve tevali eden bu şikaye- 5 - - - - - ~ 5 lj) i liJ y fiil ş ~ K li:'. şirketinden borç aldığı beş yalnız mu 1 ı il" ı ı 1 Efl 
tin her halde nazan dik- 6 -!j]li]fi)[i)==ı= 6 ~~ıK AiT ~ B[A !J bin llrava mukabil vcfııen ŞEHREMAN 
kate alınacağım ıöyledi. 7 tR :q-[i] '!il 7 ; ?_lj y ~I_!: O ';!_ A_ ferağ Cy!edi~i 8oğnıiçinde ~ılf ~ ti 
Fakat bu yolsuzluklar hala 8 - - -r.ı =ıli] 8 [; A !_l[j .!_!A I~ A l!j Ç'engclköylinde ı lavuzbaşı Hırrın lı n il 
devam etmektedir. 9 - -, fil 9 ıo T A G liii1 F IA 5 riiil sokağında eski 195 mükerrer ~ 

Bakınız nasıi: - ~ ll,r yeni 23-l,23-2 numaralarla 1 
1 - Fabrikelann geti- BupnkG buımacamıım Eneıkı atınkil bulmacamızm murnkkum ta arnıf kanununun ~iZ ' 

halledilecek yeaı 1ekll halledllmıı ıekll neşrinden evvel muhaddes llll 
receği mevadı iptidaiye mukaddema bahçe elycvm 

k • k Soldan ğ • 2 -.. 13a.,.·aıı-. (3), tarassut(5) teıvi i sanayi anununun sa a • J b' 1)ir bap hane ve natamam 
sekizinci maddesi mucibin· J - Banyolu yer (7) 3 Adalardan birisi (5), selftınlık daircsile zemini halen 
ce gümrük ve oktruvadan 2 - gölün aksi (3). dok- riizgl\r (3) bir arazi dahilinde yeni 23-
muaf olduğu halde güm· tor (3) 4 Demir yol (S), çok 2,23-3,22 ''e 23-4 numara -
rükteki oktruva memurlan 3 - Ucu keskin (5), kasa- larln mürakkam maa arazi 

iyi C 3 ) dört bap hane borcun Ycril-
kanunun hu sarahatine rağ- vet ( 3 ) 5 Beraber (3), demir çu- memesinden doiayı birinci 

l ı: d h l" i 4 - Bir ckek (4), nota(2), 
men e un u u ıye resm T l' buk (S) ihalenin yapılması için otuz 
almaktadırlar. Fabrikalann 5 - lgreti (6), erkek ( 2) giın müddetle miızayedcye 
ellerindeki makbuzlar ve 6 - Bizim (2), derinlik ( 3) 6 Kasaba ait C2) konularak iki bin lirndan 
oktruva memurunun def· 7 - Bir ampul markası (5) 7 Bir Alman elektrik fab- talibi uhcesinde olup kat'i 
terindeki kayıtlar bu yolsuz 8 - Kolordu kumandanımı- rikasının ismi (3), ha- ihale i icra kılınmak üzere 
ve kanunsuz harek~tı isbata ıın ikinci ismi (3) tırlama (4) yiizdc beş zamla on beş giin 

mtiddetle mevkii müzayedeye 
kafidir. 9 - ihracatın eksi (7) 8 !\lemurların aylık ka- dahil olmu~tur. Hududu IIa-

2 - Fabrikalann güm- Yukardan aıağı: nunu (5) vuzbnşı caddesi, Sair veresesi 

rükten 926, 27, 28 sene - J - Anadoluda bir vilayet 9 - Türkistanda bir şehir ve Ahmet ;.\luhcar Bey hnne 
!erinde geçirdiği mevadı (g) ve bahçeleri arka tarafı lb -
ipttdalyenin kayıtlan oktur- (

9) mlıim Ata Bey Ycrcselcri 
va müdüriyeUnce timdi Şevkiye ve , ukriye hanımların 

çıkarılarak firesi ve Ana ı• ı ı k Ak bahçe ve hıınelerilc mahdut 

ngı. tere ra l vam ce- iiç bin sekiz ytiz kırk bir 
doluya sevkıyatı tenzil e - <trşın murabbaı arnzi dahi 
dilmeksizin bunlar itlen • lindc 23-2 mımarnlı hnne 

mit ve hepsi lstanbulda • etı• ne tavsiye etti yetmiş dokuz ar~ın ve yirmi 
satılmıt addedilerek, azamt, mı y arşın haneye muttasıl miistekil 
tarife üz~rinden kilosuna mutfaktır, ve 23-3 numaralı 
on kurut okturva t-hakkuk 193 2 de lrakın cemiyete kabulünden hane seksen bir ar~ın terbi -

indedir. 22 numaralı hane 
ettirilmekte ve bazen ih - ı· } k ti ·} kt k·} k 1 sonra ngı· iz uvve erı ra an çe l ece yüz üç arşın tcrhiinde o up 
barname bile gönderilmek- yirmi arşın hane nrknsrnda 

sizin ve eshabının itirazı Londrara gft7.etelt•rinln ver- gtltere arasında aktolunan mun- muttasıl ve miıstakil mutfak-

için müddet verilmeksizin diğl malfimata göre İngiltere hedenln 8 inci maddesi mucibince tır. 23-4 ınımanılı hane yiiz 

hemen haciz ve paralan Hariciye nazırı M. Henderson, lrakı 1932 senesinde Akvam beş arşın tcrhiindc olup yirmi 
tahsıl olunmaktadır. Dahi- lrak mandasını bırakmak yolun· bir arşın hunenin arka tara -
li okturvanın bu tar:ıda h cemiyeti azalığtna namzet göster· fında nıÜ!'takil mutfaktır. 

da ılk adımı teşkil eden are- dıxı · 1 
tahakkuku için kanuni mev- ti nı ııöy üyor. l~vs,af ve mü,temfültları, 

kette bulunarak Akvam cemiyeti - -
zuatın hiç birinde sarahat Hcndersonun notası su 23_2 numaralı bodrum ka-

k umumi ktiphğtne bir nota gön-
yo tur. götürür addolunuyorsa da bu tından madn iiç katlı üzeri 

Sonra teşviki sanayiden dermlştlr. d Ak nota, 1rakın Akvam cemi'-'etine beşik örtuHı balkonlu şah-
lstifade eden ile etmlyen M. Henderson bu nota a - J ni-;Ji haricen kArı~ir kumpan· 
fabrikaları mukayese ede- vam cemiyeti meclisinin İngiltere kab·ılıle lngilterenin llradaki man- ya~ suyu tertibatlı hanede 

lim: · · hükOmetlnin vaz.iyeU teenıülden dastna nihayet vereceğini anlat· lıir ev altı iki hah\ bir mut-
Maafiyetten istifade et- ıonra 1 g27 de lrıık hükOmetile maktadır. bak bir kiler bir sarniç 

miyen bir fabrikanın geti- aktettlğl muahedeyi tatlbik etmlye Mandanın lrnldınlmasından ve bir tarnfeynindc kapıları 
receği, mesela otuz lngiliz b k d olan tavan arası bir kısmı karar verdiğini ha er verme le- lrakın cemiyate girmesin en sonra k f 
numarası bir kilo iplik için r • 1 balkon! u beş oda i ·i so a 

Verdiği 8,25 kuruı ve du- dır. ngiltere frakın himayesinden mcs u bodrumda iki kömürluk ve 
Bunu müteakıp M. Hender- olmıyaca~ı için lngllterenln orada- müstakil odunluk ve hanenin 

duhuliye resmi 20 para ki 1an ı 926 senesinde Irak tle in- kl kuvvetleri çekilecektir. arka tarafına nuisadif bir 
ceman ıekiz kuruş otuz b 
vermi~ olur. yere sevkedilen maldan dir. bu halde İstanbulda katlı iki parçadan 1 aret 

Muafiyette istifade eden yapıldı"'- yerde okturva fabrikalarda bunlardan ok- bahçl!sinde mermer fıskıye 5
• k:iseli etrafı mermer taşlı diğer bir fabrika ise güm- alınınıyacagı kanunda mu- An d 1 d 

truva alınamaz. a o uya havuzu olup ve me yun 
rük ve dühuliye resmi ver- ••rrahtır. Okturuva müdü- k d 
meksizin bu ipliıi ithal ,_ giden be burada satılan sa in ir. 

riyeU buna kar§ı sevkiya. 23-3 numaralı hanenin 
etmiıtir. mamulatın miktarlarının en· evsuf ve miiştemilAtı: Bir ev 

Fakat gümrükte hesabi- tın gümrük beyannamnsi cümen ve cemiyeti beledi- altı iki halı\ bir kısmı kliçiik 
cari defterine kayd edildi~i ve posta makbuzu gibi ve- yece takdirinden bafl<a çare yedi oda bir gezinti mahalli 
fçı'n bir iki Sf'ne sonra ki- saikle isbatını ileri sürüyor. bir sofa etrafı demir par-

yokrur. Verginin tahak- b il · i losuna on kurüıtan oktru- Bu mallar balya ve san- makhklı bir a rnn zcmın 
va tahakkuk ettirilmek dıklarla büyük parça ha- kukatını da bu nisbet da- çini dö§eli koridor bir sar-

k d 1 d"ğ' d iresinde yapmak ,.ok adi- nıç, bahçeye mcthnli bulu-suretile muafiyetten istifade llnde sev e i me 1 ın en "' 
1 

f h' tl)ak 
la.ne olur. her halde bu nan a a ranga ır mu 

f b k d d h ı bu gı"bi ve••ı"kı" tanzime k l"'k etmiyen a ri a an a a ~ merdiven altı bir ·ömür u · 
b 1 k l · k" kt kanuna müstenit bir vergi fazla fr vergi l e mü e - ım an yo ur. ve kumpanyn sııyu tertibatlı 

d Ç f 1 ib. l· ise tahakkuk ve tahsilinin lef tutulmuı oluyor emek- orap ve ani a g 1 yer 1 hanede mahiye on yedi lira 
tir ki bu bir haksızlıktır. mamulAtını Anadolu tüc- salim bir tekle ifrağını ve icarla doktor Tuhsin bey sa-
Fabrikalar arasında gayri carları mubayaa ve diğer eı bunun neticesine kadar kindir. 

kanuni rekabete ve ma- yaları arasında sevkederler. hilafı kanun vergi tahak- 22 _numaralı hanenin evsaf 

mulatı ecnebiyenin serbestçe Ceplerinde saklı götürme- kuk ve tahsilinin men'ini ve müştemilatı. Bir g-ezınti 
memlekete girmesine vesile c:lJği ve sandık ve çuvallar Şehremini Beyefendiden is- mahalli biri balkonlu ikisi 

oluyor. içinde sevkettikleri için git- tirham ve filiyata intizar tavan arasmda altı oda hir 

5 Parde 
Jllll~ll 

Cuma günleri matıı e s a 15, 
1 )er cumartesi akşnmlnn içi ı fi.ti 
larda tenzılat yapılmıştır. 

---11"1 
mer musluk mermer rttııf' 
luklu tulumhnlı kuyu ıılf 
franga ocaklı mutbak merdi" 
ven altı bir komiirlôk bit1 

sinin bahçeye methali boh" 
nan ikl sofa ve hancil ~ 

cıJ 
ıırknsında mü takil kapl1• 
bulunan dlgcr bir muti>'~ 

bil' bahçede demir kapusu 
lunım su menbai önünde bl' 
havuz olup hu ha\ uıd~ 
tul um balar va,.tasile dige' 

1
., 

hanelcrede su isale edl 1 

Derununda mahiye on sek; 
lira icarla mö,.yö Bamın1h 
kiracıdır. 

'11 23 - 4 numaralı hanerıı 
e,·saf ve mii,ccmilaa: Zertti ~ 
çini döşeli bir ev altı ik:~ 
tavan nra"lnda biri b:ıl~011 I! 
yedi oda bir hamam ikı ht 
mermer musluklu nlııfr,1f1~ 
tulumbalı bir mutbak i1'1 
sofa merdiven altı bir odtı~ 
luk bııhçcye mü~takil knP1 

bulunan digu bir mutbak 1' 
. . ı . l l 111•· saıreyı rnvı c crununc a 

hiyc on beş lira icnrla rttUS' 
tecirdir. ~ 

Yukarda beynn olan . 019~ 
bahçe üç bap hanenin uıc 

ıı· saçla mc tur ve 23-3 nurıı 
ralı hanenin iizcrl klren1icl! 

• -C•· 
mesrurdur. 1 ianeler harıl r< 
kargir dahilen ahşaptır. rwl 

·ı· ıo' hane aynı hudut clahı ıı 

bııhçe içeri i•ıdc olup b 1'":t 
nin ön ve sağ ve arkası ıtt' 
var sol tarafı tel ile mu '.ıe 
ur. Bahçe bir ser 'a ır:ı·:, 
iki kısmu tefrik cdilcn.:k ", 
-3 ve 23-2 numaralı hanele 

!\(} 
)'Ukarı sette ve 22,23-4 · 

hı:t:' 
haneler aşağı senedir. B:ı T f'1 
de müteaddit mcvve ngııçl~ 

. c~· 
ve yabani ağnçlnrla mut ·, 

· · fe' yen ve dcnızc nezareti r 
knl:ldcsi maa bahçe dorc ~11 
hanenin tamamı on durt ) 

• 111ır iiç yüz elli Jirn kıymeti 

hammenclidir. . 
8
, 

... Htın nlmak 'e daha ıı) 
de öğrenmek istiycnler ~ıf 

. } . . )·uZl 
metı mu rnınmcncsının ·ııl 

onu ni b(;tinde; pey nkçest...ı• 
aı·· ve ı 4 ı 6-928 dosya mıırı• c 

sile lstnnbul dörduııcu icra 
111rı 

murluğunn muracaat ctnıc ı; 1 
ve 30- I 1-929 tarihinde ~, r 

kıJl' on dörtten on altıya 
1 

son ihalesi yapılacağı 1 

/. 
.. ıt1' 

olunur. 

kunıftur. Bir . yerde yapılıp baıka tiğt yerde oktruvaya tabi- eyleriz. _. • hamam iki heltl maa mer-
------~---------::-------=------=-=.--:__ __ :;__~--~~------~--~--------;.._--------------------------~---------------

• Nişasta ve üstüpi mübayaası 
Tütüıı inlıisarı uı11ı1ın ı11l.idiirlii-

ğü11deı1; 
İdare lçln 12.000 lcılo yerh nıpsta ıle 3.000 ktlo UstOpl pazarlık suretlle 

alınacaktır. itaya talip olanların nUmuneyl görmek üzere her gOn müracaatları 
ve 16'11-929 cumartesi günü 1&a.t 10,30 da 0

/0 7 ,5 teminat muvakkatalarlle 
Galatada mnbayut komisyonunda bulunmaları. 

Erzak münaka"Sası 
Baytar ınektebi rektörlüğünden: 
Ekmek, sebze, mekôlAtı hayvaniye Ye bakiyyci erzak 4 kAnunevvel 

ı 929 çarşamba gUnü kapalı zarf usulUe ihaleleri Jcra kılınacağından 
talip olanların defterdarlıkta müeessesatı tüccariye ve ziraiye muhasibi 
mea'ullüğiine müracaatları. 

• 

işçi aranılıyor 

1~rzurum - Snnknmış hattı için bir sustacı, bir demirci, bir ikincl 
sını[ boyacı ve iki vagon tcsvlyecisine ihtiyaç vardır. Bunlnnı bilimtihan 

gösterecekleri liyakale göre 80: 70 kuru~ (beş buçuk misli) yevmiye 

verilecektir. Tallp olanladan Ankarada bulunanların istidanamelerine Jef 

edileckleri askerlik vesikası, polisçe musaddak hilsnü bal varakası ve 

ehliyetnamelerile nihayet bir aya kadar Zat işleri mlldurlüıtüne 

buldakilerin de Haydar paşada işletme müfettişliğine mü 
' ran-

ı eşrlnsani 

Cemazlldhır: 9 Burç: Akrd 

mm . 
Pazartesi 

Gümrü muza/fe!.!Ji!!!-
Nama:z Yakit1erl 

.... ~ Ôth lkı.aiı Aııtu• )'olıt 
ı 6,43 11,58 14,38 ı6,55 ıs,29 

GOnOn na1lhatl: 

Geç o/şun Ja güç ot'tildl~:l'ııd 
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Uşak sırtında kırbaç M•keı ıcentul: Galata KöprU 

b-.ında. BeyotJu 2362 Şube 

ICQttd: Mahmudiye Hanı altında 

Dr. Hasan Rıza Bey 
l-'mt.11. dııh lı· t 11" en 'e t ıdın 

Muharriri: Af ehmet Selim hıı t lıkbn ınut has~ ı ı..ırk iki se elik 
tctebl>u:ıtı amil.':n ın:ı mebni Be ık:taş 

ılc l\ı~JDt ı rn. ırda Ha ckı t ınla 11 

datı kabine Jndc her gun <»le 'ııktıoa 
lia lar ha t:ıglnt tCdA\ 1 C~ r. 

Veli. Veli ajta, Veli baba. 
Kimin nesi olduğu iyi billn
mlyen bir adam ki hayann
da böyle üç türlü çağınldı. 

Kırkına kadar Vel~ alt
mışına kadar Veli ağa, alt
mışından sonra da Veli baba 
denildi. llnlkanlarda bir fır

tınalı nkşam, bir Bulgar çete
cisinin koy yolundan çevir
diği domuzlara çobanlık eden 
bir di.,iden, yarı cebrt bu
lu~madan dokuz ay on glin 
sonra doğup sırtı yere değ
<ligini ve sarıldığı kokmuş 

postckide ağzından çıkan ilk 
ses bir homurdanma olduğu
nu uydurur da · söylcrsems 
onu kaç yaşında iken gör
m[iş olursanız olunu1., dedl
gimc inanmakta tereddüt 
etmezsiniz, 

Şu muhakkak ki onu 
mi.ıslüman blr çift, çubuk 
sahibinin adamları yeni doğ
ınuş olar.ak bir çitin kenarı
na bırakılmış bulmuşlar ve 
acıyıp benimsiyen Efendileri, 
doksan üçte Fillbeden hicret 
ederken yanaşması olarak 
lstan bula Ketirmişti. Soyu 
karışık çocuk, belki Balkan 
da~lannda çoban ve ya eş· 
kıya kalması daha yerinde 
iken, burada hicretten sonra 
dü~künleşen Efendisinin yanına 
bahçevan sıfatllc kapılandığı 
l,öşkte, onun bir kaç sene 
~oımıki ôhınıHnden sonra da 
kalmış, <lnha bu) ük Ef cndi · 
sinin himayesinde büylimiiş 

Ve giiııUn birinde i~te bu ucu, 
bucağı bulunmaz koru orta
sındaki Bogaziçl ko.,;künc.lc 
l<lhyn tanınmıştı. 

J)evletli masraf nazırı Sad
rettin P~a Hazretlerinin kı\h
y:tsı ..... ,,. 

Onun Veli diye Çflğtrdığı 

zamanlar, çocukluk ve ddi -
kımlılık zamanları idi. Ç > -

cukkcn hoyrat, delikanlı iken 
n.7.gındı. Hoyrat Vel~ ağ.u;la
rın tepesine urmamp kuş 
Yuvalanıu bozar, mutfak ka
pısında dolaşan kedileri si · 

clınle incir dallıı.rınıı. a:)ar, 
köpekleri bellerine sapı indi
rerek sakat bırakır, tanık, 
hindi kesmekten, hırçın hırçın 
tüylerini yolmaktan adeta 
bir lezzet duyardı. Köşk
teki küçük halayıklara eziyet 
eder, dadı çocuklarını sindi -
rlr, hatta beraber oynamasına 
izin verdikleri PaŞ14nın uslu 
foCUfunu bile rahar bırak -
l'llaz, :sırasına hrore çefme 
atar, yere düşürürdü. 

l<iiçUklerJn m:lımmalım, 
Y•şlı başlıların dens lzlen-
lllfsindcn hasıl olıın lğbirarlı 

biri cşir,dercce dercc."C nihayet 
linııncfcndiye ııkscdrn şikı\
Yet, onun tanıfırıdıın minıı
s· 1P bir saatte dc:dctiL) paşıı · 
yq bHdJrildi . • 

Ldkin paşa o hdn . yumu· 

1~ıtk bir dc\'lctlô idi ki ... Din
r, SUSıır \ 'C en sonunda ~u 

Ctınııc ile bah. i kesh erirdi : 

- 11i,meyin cımım 
klrihinc.. Çucı ktur 
Hıyıklnrı tcrle~ın, elbtt 
lltr. 

• 

ilin 
d~ıha 

usla-

Azgm \'eli .. onu bıyıkları 
t~rlc; . h • b() ·ınış zamı.nki alinde ele 

) le l>uldul ır. Yupınadıgı 
'lzufet kalmadı Koca köş
kun k k ır tan .ziyı.:dc halkı t · ka sllktller. K.ınl,ışabildi -
1. erine s:ıtıı tı . Kadı,ıları, 
1\. ·;cı 

1 li. •rı urküttti, erkekleri, de-
an!ıları ı;ckindirdf. Bir kapı 

1 p ~-:- l kPJUeA ~nj;.. ~ 
rr ~ on &üif 

lfld 

çocuğuna casıllilt teşebbüsli 

Paşanın kulağına irişt!rilmek 

iizere iken halayıklardan bt
rlnln bu azgındnn gebe 
kaldığı anlaşıldı. Paşaya ikisi 
bir aradıı tırzcdildi. · 

Daha fazla müsamahaya 
bunu daha fazla korumn~u 
!mkAn kalmadığı ihsas olun
du. Fakat, yumuşak kalpli 
devletlO, gene dinledi, sustu 
ve bahsi şu suretle tatlıya 

bağladı: 

Kovarsak büsbütiin 

lstanhul 2740 

İzmir -Mersin sür'at postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

npunı 12 Teınnsı:.nı Salı 12 de 
Galata nhtımından hareketle 
Çarıamba sabahı lzmırc \ e 
akşamı İzmir<len hareketle Antal
ya, Alalye, Merı:ne gidecek \e 
dönilıte Taıucu, An:ımor, Al5.ı ·c, 
Kuıadau, lzmire u~nyarnlc gele
cebir. 

AyY~lık sürat posta~ı-
<MERSIN> vapuru 12 Te1rinsnni 

Çartamba t7 do Sirkeci ııhtımından 
hareketle Geitbolu, Çıınaklc:ale 
Küçüllc:uyu, Edreınıı. Burhaniye, 
Ay-nlıga gidecek Hı döntiııo 
metlOr lıkelelerle birlikte Altın· 
olu2a u~nyarak gelecektir. -' 

Gelibolu için yalııız yolcu 
alınır, yülc ahnmu. 

ZAYi 
Sultan Ahmet ı( kcrl ı ş:ıb, inden 

:ılmış oldu~um ıı kerl terhis ıezkcrctıl 
ka~·t>.ttim. \ cn($ıql çılı:ıırııc.ı~ımdan 
c~khin ln lıukınu } tur. 

Lllebde Maıuur naınt 

Kiralık 
l küddrda SclAn~ııda arraf sı· 

bf•nda "\. 6 U,:ır ~ od:ı r ıç. 
kuyu, bedeli icar ıell\ en Yanımla 1 
it nuınarJ }'ıı nıımıc.ııt 

O O ~ -:._... O L •.: O L O .:. 

fena. lrz düşmanı, haydut 
cani olur. Bır kııbahattlr 

olmuş. Hıılayıga nildlayıvc

relim. Bekar kısmı, koca, 
hele baba olduğu gK>i ıslahı 
hal eder, kötü huylarını bı-
rakır. Vebal altında kalmıya- , .. __________ ..il 

ça_kJarı satın alırken, 
GılJctte talep ediniz f 

hm! 

• Ve nihayet devJetlQ mas-
raf nazırı Paşa hazretlerinin 
kAhyası Vell ağa ... Hllekftr, 
hamlnd~ serkeş ..... 

Seneden seneye yaşlıman 

devletltl Paşanın omuzbıışmda 
. dimdik blr şekil: Pos bıyık

lar, sert bakışlar, somurtkan 
bir çehre .. _ 

Küstahça mUtehakklm dav
ranan, her şeye cür'etlc ka -
rış3n, müsamahadan yüz bul
muş uşak uzmanı .... 

- Ben tahkik ettim. Bu
nun aslı şudur. 

-- 1 Jcsap budur. Bundan 
aldım. mtinac:.ibl böyledir. 

- 1 lanımef endinin dedi -

Sadik zade biraderler vapuriaı . 
Karadeniz 

Mur.razam ve Lüks postası 
Sakarya \apu.ru ı ~ 

teşrın1. nı 

P azartesı· günü ~k-
şaını Sır-

keci nhumından .hareketle Zon-
guldak, inebohı, Samsun, Ordu, 
Circson, Trabzon, , c Rızc 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Tafsilit ıı.;in Sirkecide 
:\1cs'ıdct hanı alanda acentalı
ğına müracaat 

Telefon. lstanbul 2134 

wJı••=-•mmaaannr.mam:. 

Yelkenci 
VAPURl ARI 

.. 

ite 1ft4ek.i 8Cmtelat hıkiH 
Gıll~rıc bıçakların:ı m41ıktir B 
"~~ntiıl ıuş bıçıkları · n~ 
d~ mııa~ncyc :ıbı llilı.ıldukh
rı "" ın.mnam ve mo ıerıh 
odl3rı~ f!ll$ ol.ıbı mc-nızı-tc'mın 
'-" ılmı,rı:. J 

~ . ·-~~ 

GiUCtte 
ıa:~ ;-...-a••-::au•c 
nın oturduğu ycrhm odnnın 
camına elinin tcrsllc kütkiit 
vurdu. 

- Seni Beyefendi istiyor, 
çabuk! dedi. Camtkfınlı mer
diven öminde_. 

ğhıe kulak asmayın. ı<adın 
kısmının aklı ermez. Onların •• 
saçı uzun, akılları kısa .... 

Karadeniz Lulı:s ve Surııt Postası 

Samsun .. 
vapuru 13 Ç b 

Yeli bıtba, cevap } erine 
her zamanki gibi homurdan
dı. kemirdiği kemik parça
sını sahana, ellerini sildiği 

pe~kfri boynundan siniye 
attı. 

Eski huyundan vaz geç
miyen Veli baba, inadına 

dişarı çıkmasını geciktirdi ve 
Efendisinin b~klcdllf yere 
doğru yıirürkcn. adımlnnm 

yavaş am. Öyle ki }'Arı yol
da koşa koşa dôniip gelen 
uşakla kar~laştı. 

- Kiiçük Bey, hovarda -
me~rcp. Kendini küihanbey -
!erinden sakınıyorum. Benden 
~ik:\yctl ondan. Ben işine 
kanşmasam.~. 

Dcvletlo Paşa, butiin koşk 
halkının, 1 lammefcndi ve kü
~·uk Bey başta olarak :ılcy -
hine yiirümclcrine karşı, Vell 
ağaya gene ses çıkarmıyordu: 

- Emektar adam. Ccrçl 
biraz haddinden fazla mUta
lea beyan delyor, ama.... Al
Jemize sadakati derkftr. Za
hiri haline bakıp ta muğber 
olmayın. Bu zamanda böyle 
sadık adam nadir bulunur. 
Eh, her gliliin bir dikeni 
olduğu da malam. ldarel 
maslahat celi verin. Gönlü 
ho~ olsun, güccndirmeyin! 

• 
Bütün bu vaziyete rağ

ne!"-. Y e!f ·~·~ h!y bir vılı'Jr 
memnun değlldJ. Devletltl 
Eftn llslnln sonsuz lötfu, ona 
şüknm du)·uran bir maıha-

rlyet gibi gelmiyordu. VcJi
nimetinin tavslyeslle sakinle-

,cn 1 bnımefe.ndinin itidali, 
h:ıha~ ının sözünden çıkmı

~ an kiıçuk Be} in hazmı .. ~. 
Bütün k~ktekilerin ister is· 
cc-mez ~ inmesi, hoş geçinme 
c;:ırclcrıni araması.... Bütün 
bunlar onun s~rkeşliğini bes
Ji yor, homunlunmasını arttı

rıyordu. 

Serkeş tavır, abus surat, 
homurdanma •. 

Yıı~landıkça yumuşak ka
lpliği :ırtcın de\ leci O paşanın 

kt\h) :ı ı Yeli ağ:ı dnhl huyde
ği:;-mirordu. Pa,.anın omuz 
b:ışında dikilen şekil ve 
u7.anan, biitlin köşkU heyuli\ 
gibi kaplıyan gölgesi ile bu 
hüviyetl en yerinde tavsif: 

- LA net bir adam. 

* reli ağa, Yeli baba oldu-
ıtu vakit artık devtctlO mas-

T eşrtnıani arşam a 

harekede doğru ( 7..onguldak, 

lnebolu, Samsun. Ordu, Gire- !! 
sun, Trabzon, SOnncnc, Ye Ü 
R"ıze ) ye gidecektir. =ı 

Tafsil!t için Sirkecide Yel. M 
kcncl hanında kaın ıccntastna 

müracaat Tel. 1st1Rıbul ı 515 ............ : .......... 
haremi şehirde miitevazı bir 
eve çekilmiş, oğlu Avrupaya 
tahsile gitmişti. Ccu bucag-ı 

bulunmaz korulu koca köşk, 

harap olmuş.. gunün birin
de alacaklıların hücumfle 
yıkıcılar elinde ·uuvarl:ırları 

gurül glirül inmek ü;1,erc 

iken, J .cbip Bey i ·minde 
hlr hllrp zengini korusu ile 
beraber yok pahasına kapa
ttvermişrJ. Pa~anın irtihalin
den sonra köşklerin her biri 

bir tarafa c!cğılm~ yalnız 

kAhya, karısı Ye kızile mut
bak kısmındaki uşaklara 

mahsus bölükte kalmış, bir 

de babçavan, kulubcsinden 
ayrılmamıştı. Köşkle beraber 
bunları da hizmetine alan 
ne oldum delisi harp zengini 
ahmakça kahkahalnr salive
rerek ğuya şııka ediyordu: 

- l-Jepfmizl köşkle be -
raber toptl\n satın aldım. 

Ağırlığmızca para vermedim, 
ama... t:, iş bllcnin, kılıç ku
şananın, derler. Aruk bana 
hizmet edeceksini7~ .Ne der -
sin buna, k<lhya e ki~i? Bana 
u~aklık tdecek.:.in. Yeni efen
din dcvlctllı değil ama ~Cr -

vctlö, be. l lalı, hah, h11b, hı! 

- Nen .. -dcsin, yahu, Bey
efendi küplere biniyor! 

Cevap yerine gene bir 
homurtu ye hıılamıyan yiı-

rüyüş. 

* - Ne cehennemin dibinde 
kaldın, be? Buraya bak, 
sen ne hııltetmişsin bu .:abah? 

Yeli baba, bacaklarında 
san getrler, eltndc, çcrke · 
işi gümr.şlü kırbaç sert sert 
bastığı kumları çıtırdatan 
efendisinin hiddetle seslendi
ği bu sıradıı, onun berisinde 
eğeri vurulmuş duru beygir 
dizgininden tutan genç seyisi 
ve yanı başında <lahıt genç 
k!tibl seçti· 

- Benim at oğlanını bey. 
~irimi senin öniindcn yurüt
tii rliye rokadamışsın, ha'( 
UJıın ket•ta, .en kendine 
benim beygirimden usti.n 

paye mi veriyor un burada? 
L'zaktan l>u karştla,mayı 

fark eden eski kıtpı yuklaşla 
nndan bahçavan, eski kah
yanın ne yapacı~ıu iyi gör
mek ve işitmek içın gözlerini 
dört •çcı, kulaklarını uzattı. 

- Onun yaptığı "adc bu 
kadar değil. f liç b:ına danı-.-

' mıyor, beni hiç .aymı)·or ! 
_ Höt! Daha kafada tutu ı 

yorsun bana, ha? en ki~ 
olııyorslln <la sana iş danışa-\ 'eli baba, dimdik .. eklinin 

omuzlarına arız olan sızı ile cak, seni sayacak? Burada 
kamburu 91karak dcği~tiği bu Jş danışılac:ık, sayılacak bir 
sırada, mlitchakkim ta\ rını ben "arım; Ama ıSen den izliğln 
yürUyiişii ile değilse bile ba- için benım seyl imi de, uşa-
kı~ ve dinleyişi ile hAll mu· ğımı da, hulı\sa biit{in adam. 
hı faza edh ordu. lırımı sayacak ın. Kntibin 

• 1f her akşam bana rapor vcre-
Bir gün.".. cek. Eğer bir dalfa böyle bir 
81.r remlliuz •iinil llllodi mlnasibctsizlijtinl haber , e-

Yenl efendinin rirlerse, derhı ı 

sonra çc:kltmek uıre homur
danarak arkasmı döndü . 

Yay, l\,i!rntut Hana cevap MIMllKllll ·-vam. 
yerine at'kanı dönuysr, ustclik 
homur homur homurdanıyor

sun, ha ? Bu ne küstahlık ! 
Dur ben sıma cfcndili~imi 
go tcreyim de. gör. Al sana, 

· Kosıımonu elmıcılırı ı•ı I 
al sana! 

Köylü, bir çok yerlerde arpa ft buğd 
ekeceklerine elma fidanı diksin ! 

Lebip B., atıldı. Elindeki 
kırhacı, - Bu kırb:ıç, de\'lctlu 
Pa:;-anmd~ fal.at o atma bile 
usul dokundururdu - sağd.m, 

soldan, saymadan, sayıhrıadan 
birbir arktt--ma hızla indırdi. 

- Ş .. rk, ,urk ! 
Kırb·ıç, Yeli h banın sırtın • 

kohın:ı, bacakl:ırınn gaddar 
vuru,l:ırla deği} or , lhti\ ar 
sallanıyor, her vuru~un gcldiıti 
taraf n ak:ıi tarafa sendcli
yordtL 

... on bir vuru~ ,. .. 
Kıı baç, Yeli babanın ) ii

ziıııdc kıpkırmızı bir iz bı
rnk.tı. Beyaz, duşiık bıyıkları 

fışkıran kana bulandı. Nihayet, 
J,ırbaçlun:m , kırb:ıçlıynnın 
ayaklan ucuna yüzukoyun 
yıkıldı. 

-Buldun mu bcl:\m? Daha 
i:::ıter rubin? Al bir dah:ı, . nl.. 
bir daha! 

E~ki kapı yoldaşı olnn balı
çevan, her C) i göze aldırn

rak l ctişip yalvarm,ısın dı, 

\'eli hnbıı, ta, l c:ıilmi,. gfül 
dimdik duran uşaklıırm, genç 
sc:ı bin Ye daha genç kAti
bin go1.lcri önünde kırbaç
lana kırbaçlana can verecek 
ve belki huyhınım ileygir, 
efendi:ıi. sırtına atlayıp kırbaç 
indirdlJıi anda yerde yatanın 
uzerindt şrıha kalkacakrL 
• - Kaldırın, belki akıllun-
mı~tır! 

Tc oldum dı:li i harp zen-
gini, h<llft hmmı } cnemiycrck 
kırbacını beygire üst, ııstc 

indirdi. Katibi ve ıcyiıi ken
di ine yetişmek üzre beygir-
lerinin lızcngilerinc ayık değ
dirirken, kumlu yold.m dört 
nala uzaklaştı ..... .. 

Gece, yatsı vukrf. \'eli 
bab:ı, odru;ında go.l.lerini açtı. 
Sarğılıtr içinde idi. \'ucudunun 
.her carııf1 n~rıror, ) arnları 
sııılarl:ı 1,liyonlu. Bakındı , 

baş ucunda karı"ını, l~ızını, 
ayak ucunda bahçevanı seç
ti. Ta yam başında da ba~
ka bir sima ...... 

Tanıdı, ıncrhnm Pş. nm 
kalender ahbaplarından mllre-
kait doktor mırnla yı Aptür
ruhmun Bey ...... 

Elmacılık. bilhassa son 

senelrr iç~de vilayetimiz

de azami ı \.recede inkişaf 
etmekte b~ yüL len elma
cılıkla meş- ,,...,"'!!!""!~~~~ 

gu! olanlar l~Mf.;_~ 
gün geçtik
çe kuvvetli 
bir refah 
ve zengin
liğe kavuş
maktadır
lar. 

Vilayet 
toprak ları
n ın hassc
ten e.şçarı 

müsmire 
J.. ıı rım nu zıraı' !\I 

Balıllyar B. , 

yeti~tirilmesin' elverişli bL
lunması ve köylünün yo· 
rulmak bilnıiyen kuvvetli 
azını ve sayi sayesinde 

cJmacılık bugün Kastamonu 

dahilinde gittikçe çoğalan 

bir servet menbai haline 
inkilap etmektedir . 

18 sene evvel tesis edi

len ziraat çiftlik mektebinin 

sureti mahsusada nümune 

için Amasyadan getirttiği 

fidanlar sayesinde, hiÇ bir 

köylü tarafından ne şekilde 

olduğu bile belli o)m1yan 

Amasya elmaları bugün 

Kastamonuda muhakkak 

Amasya vilayetinden daha 
müsait ve daha mükemmel 
şerait altında yetiştirilmekte 

ve asıl Amasya vilayetind~ 

yetiştirilen elmalara bile 
memleketin ve Avrupanın 
her tarafında tercih edil
mektedir. 

Kastamonu köylüsü, bire 
iki veya üçten fazla vermi· 

yen topraklarını bir hiçten 

başka birşcy olmıyan buğ

day, arpa ıiraatindcn ya

vaş yavaş çekmekte ve 

oralara elma fidanları dik

mektedir. 

- Xasılsm, Veli baba ? Ayrıca sırf fidancılıkla 
Yeli baba.,hnfifçe homurdan- iştigal eden ve adetleri 
dı. Bu, onun tc~kklirü ol :ı yüzlere baliğ olan birçok 
gerekti. Doktor~ kcndlse doğ- lc:öylüler, her sene Kasta· 
ru eğildi: 

monu köylerine eJma"' fi. . :-- \ 'eli baba. seni yarın 
bızım köşke aldm.ıcağtm . danı yetiıtirmekle utraş-
Or~da daha i yl b:ıkıhrsın. \'er- maktadırlar • 
leşır, eğer ho~una giderse Bunların iç.inde 11000 
bü.o:biitun kalırsın. Ne dersin'"? gibi çok ehemiyetli rakam· 

ı:traimdb!~~!er ire-Hrlikr ba- larla ifade edilen aşılı fi-
yretlc gözlerini diktiler: \ cıt 
b.ıb~ başım şiddrtle sallamış, danlara sahip olanları var-
doktoru elinin ter le Jtıni~ dır. Tanesi bir liradan 
Ve tekrar dalmı~tı..-·-· aşağı satılmıyan bu işin de 

• sahiplerine ne kadar bü-
f ylce iylle,.dikten sonra 

b yük menfeatler temin etti§'i 

Kastamonuda her sene, 
bir kaç senesonr• htçil 'y 

ba lanılmak ve send rin 
uzunluğu ile mebsuten m • 
tenasip bir şekild • · he • 

lata devam edilmek 
topraklara ekilen 
de pekala ifade edeb · ır 

Memleketin istihsal k 
ret ve kabiliyetini 
itibare alan vi11tyet unı 
meclisimiz ve pek kıym ı 
valimiz Murat B. tarafınct..ı 
idarei hususiye namma 
tüye bedava fidaa ~ 
üzere bir kaç tarla ~ 
alınarak bir fidanlık teliı 
edilmiş ve bilfiil fDlfjcte 

~ilmittir· fid~ ~et 
ziraat müdürü Bahtiyar be
yin çok kıymetli mesaısi 
say~sinde bu se._ dk. se
meresini vermiş ve bedava 
tevziata başlanmıatıi'· 

Kastamonudaki bu fidan
lık 40 dönüm arazi ••l 
etmekte ve Törlıiyemlzin 
hiç bir tarafında bu kadar 
büyük fidanlık mevcal bu. 
lunmamaktadır. 

Fidanlıkta bu seife aıı 
maktalanna nalt1edilecelc 
(?0,000) fidan vardır. 5 te

ne sonra tevıi edil~cek fi.. 
danın mıktan (15,000) i 

bulacaktır. 
Tevıiat geliti pzel Olma-

makta, kiiylüler bit çok ka
yıt altına ahnmaktadırlar. 
Köylü fidan almak iaterse 
fennin işlediti şekle top
rakfannr .,,. '; ı f L airJt'!1 
dairesine bitdinaekte ora

ca da laz.ım gelea muamele 
ikmal edildikten soıı" az 
olmamak prtile fidae
rilmektedir. 

Kastomonudüi elmacılık 
hakkında bir fikir verebil-
mek için bu anelci flrf 
Amasya elması istilualltırua
yalnız Kastom°'* merkez 
kazuında bir milyOI\ ldlııllft 
tecavüz ettiğini ~~ilillAli 
rim. Her sene artan 
miktar 5 sene .., 

misli daha art~r. Ka
zalar bu rakamd• laariçtir. 
Amasya elması~ Ka-. 
tamonuda okkasi IO.tııPna
şa sattl.rnalctadll'. 
Şu hale n 

istihsalit ve i 
Kaıtamonu bu .._. .. 
yük bir istikbal ....... 
tedir. ir gün ona yolda rastgelen dok-

tor .merakını yenemedi, söz ara- =p=ek=k=o=l=ay==an=l=aş=ı=la=b=i=li=r.========~ 
smdu o geceki bahsi kurca
ludı: 

- Yeli baba, dedi. f .. ter

scn bizim kö;ıkte senin için 

yc-r daima hazır. Bu l .ebip 
ll. pek çetin bir adama ben-
7J yor. Seni ho-.nut cd rnl· , 
yon•a eğer ... 

Yeli baba, e'ini kımı!d.am 
ve kanburu çıkmış omuzları 
arasından ak 5açlı ba,ını 
kaldırarak, çini mavi gözlc
rHe doktora baktı. Dıi,ük 
bıyıklan arasından mırıldandı: 

- Yok,~ 1 loşmıdum. Allah 
için. rahatım burada da.. Eh, 
bazan kuvvetlice ok uyor. 
Eli bir parça ağır, ama .. 'Efcn
cll değil mi? Elbet öyle ola
cak. SaR olsun, eli dert gör
mesin de .. ben alı~ttm.. ŞikA
yetim yot hani ya ! 

V\lt. ba..,_ JUmu~k bipli 

efendisinin e·kl dostu doktor, 
tkl biikllim ilcrliyen eski kAh· 
yanın hilme karşı serkeşUğini. 
homurdanmak ·ızın Iıı.ıtırladı. 
Arkasından dalgın dalgın b 
karen, diışundu: 

- Fesiıphanallah, 

ihtiyacı buna imiş. ... ~6 
lmbaç şatıamadıl' içi 
o eskt homurtu,~ b 
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Yuıoslovya 74 :ıs 74 25 
Stfyet 

898 50 898 

69 ~o 69 75 
'41 5o 241 ŞI) 

97 37,SO 
!U 75 214 

,, 
6 lo 
4 40 

17 31) 

tı 

" • 128 

ve zahire boraaa 

ı 
- Hmuhat -

Suam 30 20 3o :ıo 
K .. yeml 26 ııo 26 20 

- u. --
16 to Çltvab tılos• 

Ebtrı elıma 160o 1225 
ıs ao l:btn 1240 116o 

Blrbıd 111maşa li6o 1150 
BlriDd Sert 118n 1:50 
Uçbaa ~o 5oO 

fO 
- Tiftik -

Kastamooı 
tn Yoqu 

34 8o ~ceUftonn 

et demiryolları ve li-
umumi idaresiııdeıı: 

öprüsill•ün yeniden inşası ve eski köprünün 
den kapah zarfla münakasaya konmuştur • 
9 ı 2 29 perşeDibe gilnü saat J 6 da Ankarı

oHan tdarestnae yapılacaktır. 
tşttra edeceklerin teldJf mektupJannı ve 
adannı ayın gtiDde .. at ı 5,30 1 kadar 

kalemine vermeleri.. lhundır. 
lıaildl. ~mderinl 20 lira mukabilinde 
eme clalreslnden, lstanbulda Hıydarpqa ma-

e.tıbillder. 

ı Haziran hullll etti 
1 Icr muamele mechurf olarak 
yeni harflerle yazılmalıdır. 

ADI_JER 
YAZI MAKiNESi 

Anupada ı 898 senesinde ilk 
imal edilen bir yazı makinesi41r. 
Şimdiye kadar bütün dünyada 
380,000 ADLER MAKiNESi 
Satılmıştır. Anadoluyı 2684 

makine gönderilml-ştir. 

ADLER' 
Maldneslnln huauafyeU: 

Harflerin müvaıi vuruşudur. 
Bu fabrikamızın ihtlrai olmak 
itibarile başkaları tarafından 

takfü edilemez. Bu sayede fazla 
kopya çıkarmak mümkündür. 

ADLER MAKlNESl 
EK DAYANIKLIDIR 
ADLER MAKiNESi 
EN M BiR MAKi-

NEDiR 
Anadolu için tali Accntalar 

aramaktayız. 
Bir Alman mütahassı~ı idaresi 
altında lstanbulda her g~na makl

"'fıe tamiri için bir tamirhane kii
şat ettiğimizi tebşir eyleri7., 

Daktilo mektebi lstanbuJ, Bahçe
kapı Esnaf bankası 

Adler makinelerinin 
baş acentası 

RiŞAR VOLF 
Ga1atada Y oyvoda hanı 7, 1 O 

Galata Posta kutusu 447 

ıta aranıyor 
tstirotlpi işlerine vakıf bir ustaya 

ihtıyaç vardır. Taliplerin Haydarpa
şada Devlet demtryollan matbaa 
müdürlüğüne müracaatları. -----

Şarayt Deold rlya.llntlm : Şurayi 
devlette münhal olan 3500 kuruş 
maa~ı ikinci sınıf mtilazlmliklere 
ıurayi devlet kanununun 6 inci mad
deSi mücibince müsabaka ile ) ük
sek mektepler tnezunlan alınacaknr. 
.Müsabaka imtihanı J 4 teşrinı:ant 
ı 929 perşembe gtinü saat on da 
İstanbul vilAyetinde yapılacagtndan~ 
o gunc kadar taliplerin memurin 
kın ununun 4 iincti maddesine te'\ff
kantcabeden vesikalar v t lstidaoa
meltrle mezkur viJAyete muracaat 
etmeleri Juzumu ildn olunur. 

Eyüp &lllh mahke- j 
FMstnJen: Petnehor kö

yünde Rıza Ata oğlu 
Y akup ve ibiş Ağalar 
namına zeriyattan alacak 

davıSUlln icra kılınan 

muhakemesi netlcestnde 

mahemcye gelmedık

lerlnden haklarında ve

rilen ilY•P kararı lb1t 
Agaya teblıt edılmlt

sede Y akup Ataya 

yazılan celpname arh

nna köy ihtiyar heyeti 
larahadan verilen terh-

te halen lkametglhı 
mecbul bulundutu btl· 
dlrllısut ve Ulnen teb
llrat lcruına karar ve• 

rllmlf ve yemıl muha· 
keme olan 3 kanun· 
evvel 929 salı gilDO 

saat OD birde mahke
mede bmat bulunına

cLta veya bir vekil 
pdennedıil takdirde 
hak~mda llJl9P k•an 
verlleceil malim olmak 
Oıere dlnın bir nus-
huı mahkeme dıvın· 

hanealne uıldıgı gibl 

ewab •vacl!.le de llln 

olunur. 

~ lkarel moh
~: Rıuf Be
yin Galatada iktisat 
hanında 1 1 -12 nu· 
maralı yazıhanede 
mukim Leon Mellsa
rato efendi aleyhine 

bin ikf yüz Uranın 

maa faiz ve mesarifl 
muhakeme ve ücreti 

vekAlet tabJİll hak

kında ikame eyledili 
davadan dolayı mu
maile-, h Leon l\lelisa
rato Efendiye gönde

rilen davedye zirine 
mübaşiri tarahndan 
mutat meşrubata na· 
7..aren ikametgahı meç· 
hul olduRu anlaşılmış 

olduğlmd:ın bir ay 

müddetle UAnen teb

ligat terasına ve bu 

haptakl tahkikann ı 7-
12-1929 tarihine mri· 
sadif sıılı günli saat 

on dörde talikine ka
rar verilmiş olduğun
d 1 n muma Hey hin 
yevm ve vakti mez
kOrda tahkikat hazır 

kimi huzurunda ha
bulunmadığı taktirde 
tabkikann gıyaben ic
ra kılınacağı tebliğ 

makamına kaım ol
mak üzere ilin olu-

l.tanw icra reisi Ahmet Reftk B. in 

Yıilcrave iflaskanunuler-i 
~-~· ~cı• Cı"lt ı.viçren1n btıytik haluk 4lfm1erinln L/;: eserleri ve bütün kanunlanmts 

nu.a .uarak nazart ve ameh 
hükümlere Ye lüzumlu n°wnwleri havt olan bu eserin her cildi lstanbulda 
Vakıt, Ohan ve lkW küt~ (150) kurup .atılmaktadır. 

Jüncü cild ::.,:.- '-

1 • • .. 

J:a&elealse lıı•aıul lh blt.t .... P• 
H. s. H. il•• -atnı 1 

1 • • IUO 

l-S DCI sayılı h }ıo 
res!lll nlntar 

... Kalem ve kDl'fD• 

• 

kalemlerini• fıv· 
kal&de matem· 
meUyetl Arabi .. 

'-ı;:; taaıa yakla çGI· 
L-...._-.. lerlade bile takdir 

~·'-1 edllmlttlr. 
Ele ıayet aypa pllr 
ve bDyDk bir zevk ile 
y~ıl1r. 

... 

lstanbul emvali n1etruke müdürİ\tetinden: 
" 

Stmti l\lahaUesi · Sok atı No. ~-e ·t lcan . -t-... 
L. k. ; 

Beyoğlu JJüscl inaga Valdc çt~me 57 ev 32 • 
Beyoıtu Hüscyinaıa Valde çeşme 59 ev 30 • 
8eyE>ğ1u Hüseyfnaga FerJdiye 12ı ev 30 • 
Reyolfu Mustafa çelebi Rum mezarhlt 30 arsa 10 • 
Beyoğlu l\lustafı çelebi Rum mezarlığı 32 baraka 'l • 
Beyoğlu Kamer hatun Karnavala 36-38 ev 30 • 
Galatı Bayezıt Karanlık fırın 7-7 dilkkAn 15 • 
Galata Bayezıt Karanlık fınn 7.9 ' ev 15 • 
Büyiik ada Yalı Bii~ iik 2 dükkAn 8 • 
Demir kıpı Daye hatun Nöbethanc 5 5-7 maa bodrum diikkAn 12 • 

Küçiikpazar l locahayrettin Hafııpaşa 74-21 dlıkkAn 12 • 
Gedikpaşa F.minsfnan Ncv'iye 3- 15 ev 7,50 
Şehz:ıdebaşı Ferhata!& Ze)'rck 104-105 maa oda diıkkAn 12 • 
Kadıköy Rasimpaşa Söğüdüçeşmc 35 dlikkAn 3 • 
Küçiıkpa7.ar l\lollagOranl Dar ıişşefaka 5-7,7-9 diikUnlar 10 • 
Tıvukpazan Atikalipaşa Tav ukpaz:ın 32-37 diikkln 8 • 
Tahrakale Riistcmpaş.:ı Papasoııu ıs " 10,25 
Burgaı~a Yalı 7 ev 21 .. 

Bahlda cvsııf ı muhartcr elnlAkin J 4-11 929 tarihine müudif perşembe günü tcmdiden 
miizaycdclcri mnkarrcdir. Taliplerin °'e 7.5 hcs~ıbilc teminat makbuzlarile Emvali metruke 
icar komisyonuna miiracaat eylemeleri 

Zi kıymet eşya satışı: 
Galatada Hüda' endlgAr hanmda Emvali metruke ambarında mevcut zl kıymeı eşyayı 

beytiye ve saire 12-11-929 tarihine müsallil sah günti saat 1 O dan 12 ye kadar bil 
müzayede sanlacaktır. Taliplerin mabaJH sanf komisyonuna müracaat eyJemeled 

Istanbul Nafıa fen mek- Bakkallan davet 
Bakkallar ceJDIJ'etlndeu 

tehi mübayaat komisyo- .~-:ra:~v: 
cllenle Dar61finwa konfwana 

nundan ..lonunda tepinunlnln on 
betlnd cuma sini aut 13 te 

Mektep mlcbcsine 114 ill l 18 takım elbise kapalı zarf hlr içtima Japacaklanlar. 8a 
usuınc mün:ıkasaya konulduğundan taliplerin şartnameyi içtimada nla tabfmm wa al-

dıla tekil ft ...... ...,. 
görmek l\;n her gün , e ihale için de ikinci teşrinin 18 inci brp ,w.tea miifkil"'• " 
pazanesi gümi saat 13 te mektepte toplanan komisyona hahn••tm lulell ......, '-k· 
gelmeleri. lraLr ~ ite .,.._ 

----------------· ........ tlcuet OUa bJll 

Necmiye, Nebahat, F ah· 
rünnlsa ve E~ine Mehlika 
Haaımlank 13490 ılı:ru numa
ralı deyn senedi mudblnce 
Emniyet sandıfından lsttkraz 
eylechlderl meblq mukabilınde 
11ndık namına merhun bulu
nu Kumbpıda Çadırcıahmet 

çelebi mahallesinde cami§erif 
sobiında eakı ve yent 3 nu
msah bir hanenin lamuıa T• 
deli .... ki .. -- •eiihM.
.... -ebde ....,., ,,.,.. 9 

karılarak bin al yG;ı.. elli lira 

latlkraz esnum 

tayin eyledlklert lkametglhlarma 
teblipt tfan için gandertlen 
bir haftalık son ihbarname 
zahnna mahallett heyeti ihttya-

... Ye ......... 8ab ..... ... 

....... menfeatlne ... .... 
Uk dli• t.u. mnat ........... 
eeilmla ....,. o ... ....... 
...... içtima ........ hazır 
t.uhmmalan menfaatled lJm. 
u11ndaa o1c1a1a lteyaa ola-. .... 

Felem--··
Bahrueftt 
Bankası 

Merkezi: AMSTERDAM 
maytsi: 1,125,000,ÔOO 

lhdyat akçesi: 3,000,000 
fstanbul merkezi: Galata 

Karaköy palasta. 
lstanbul şubesi: 

postahane itdsaHnde 
lemd han. Her türlu 
Banka muamellu icra 
kasalar icar olunur. 


