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C0MHUR1YET JÇIN, BALK 1ÇlN 
ıs c PAZARtES( 16 EYLOL 929 ) 

AVRUPA 
BIRLiGI 

Recep B. mühendis mektebindeki 
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Ge9eald makalemizde Wr •Av· 
rupa Mrllll ,, flkrbüa, Avrupa mll
letlerlala flmcllld vul1etlae ... 
nelwlu tatbiki lmkb• 'bir .. " 
eldujuna ltant etmlttlk •• ....._ 
tik ki, ...... W4fW .... cut olu 
bu blrllk XIX ca umla kop Wr 
naeyonaUMaayo ,..... ..... .. ................ ,. ...... _~ 
harbi stW Wr amuml kltalle awuce-

leuüttlr. 
Acaba bir Anupa Wrllfhda 

bilfiil .-eut oldaP saıncanlar 
lnunlar daha ...... leli ele fbndl 
t.lr ••Ti ..... t laallae mi d&acHller? 
Bafl• Wr lcldlacla bulunmak mClm
kln ......... BD'akU, Avrupa me
denllettlkce Anapa milletleri mll-
Ul•tmlttlr• 

Mecleal1ete, t.nlyeci, birleı· 
tirci bir rol verenler yanılıyorlar. 
Göya laaani prenıiplerin revaç ve 
intişan, 16ya nakil vuıtalarnın ço
ğalması, 18ya amaat ve ticaret ha
yatının ıenitleyip yayılması millet
leri biri birine yaklqtınnıf, milletlerin 
biribirile mllnaaebetlerini aıklqtır
mıf imlf ... 

Halbuki, aksine, bütnn bu sayı
lıp dökülen te1lerclir ki milletleri 
birbirinden ayırm•-tı aralanndald 
rekabeti, lualcançlıtı artırmıt ve 
temuların -yani aürtünüflerln- sık
la•ın•11 beyinleriadeki nifak ve mi· 
naferet duyplanaa lazatbrmlfbr. 
Vaktile blri birlerini nadinn ıaren, 
biribirlerlle ticari veya slyut mii
nutbetletl pek seyrek elan millet· 

Şımcli clbu pauruacla bepll bi
rinin rakibi olan ve fUui, Uml ••· 
talara kadar her ibracatlanna kendi 
damıalanm vuran milletler eaki 
zaman /orum'lannın bezlrıanlan 
rtbl muttual botaz botaza, tokat 
\okata ıelmek fıraabnı buluyorlar. 

Fransa Baıvekili M. Briqcl Av
rupa Blrlltlnl hiç olmaaa ekono
mya aahaımda tatbilca çahf&lım di
yormut 1 Halbuki Avrupa aailletleri 
arumda en ziyade hırsGre sebep 
oı.. ..W.ria bquada biz ancak 
tlGllf ,.. •aal aebeplerl bulabiliriz. 
~ kalcbrum, mu'ele 

~--••, ~orlar. Bizce mes'
~,._.. tlkacakbr. Sana-

.. ._. clerhal 1lk-
se~ ............. 9elft vaz'l· 
yetine •111.!11116. T-.-

Bu tehllb,s pe1c il& ....._.._ 
intemaayenall ... aa ._.. basQD 
iktiıadt sııurlanaa ""' • -wt ~:tin 
haline aokmufhar. ..iple -.a .; 
ıerbel ticaret nuarlyeı.t ~ 
maziye kantıY0rt bu ~ .. 
timdi ancak, cihan puanaa. laakia 
midetleriD elbade bir pula -Uatar. 

Geçen ,.ı Pariı'te, Beyaeball.ı 

P ı ••talar konrrealnde bulun-
u em- b" • tim d 

d .... zaman buauai ır ıç • a 
u.-muı "b" • _. 

"Cltroea,, fabrikaları ıabı IDID a .. m-
rilk tarffeleriDe dair acı, müıtehıi ve 
tehcl1tWr llderiDl dlıalemiftik. Dün
, .... • Wl,ek otomobil yapım ev• 
lertiıclea blrlaba ulübi olan bu zatin 

slairllderclea flld1etlal pek bakh 
buluna&. ÇOaldl o cilaya yGzGade 
kendi ...a..a uamt alrtlmGaü te· 
.... ecle•k ~- bqka ne 
ctlfGDeWllr? Ciıroen fabrlkalan her 
,an ld• WUr kaç bin arabayı aab• 
hta ~- Llmm ıellr ld 
bunlu ..........,. hubule lalı Mr 
manla1a , ... Y.e.ten din,_.. d&t 
bir kapaiae ,.. • .,1amp ............. 

itte'°' eena1' inte~ 
lllGll bu araltafa binip 1ol almak 
tatedlli lçbMllr ld llerle,emu, a.. 
dönClm noktuıncla bir mur tatma 
çarpar. Yakup KADRt 

intizamsızlık 
/ ve pisliği •• •• gorunce hiddetlendi ! 

DON MOHENDls MıKTEBINDE RECEP BEYE ÇEKiLEN ZIY AFET 
Nafia vekili Recep bey, dGa ml

bendis mektebini teftiı etmlftlr. 
Recep bey mektebe gelir ıelmez 
kendisini orada karfılayanlar me
Janında bulunan elektrik tfrketl 
komiıeri Mustafa Arif ve tramnJ 
•irketi komiseri Nazım beylerle 
hususi bir ocla1a ıfderek uaua 
mlddet 16riltmiiftnr. 

Bu müllkatta ..., iki firketla 
halktan aldılduı lcretler&e flrket
leria dalma .. klyetl mucip olu 
avvisleri haklwada veldl bey ko· 
mlavlerden iham ıelen izahata 
..... br. 

R•cep hey, bundan sonra yatak· 
haneleri birer birer ıeımia Ye ya· 
takhanelerde 16rdiljii pislik ve İ• 
tizamaııhk h•kkında mekte iclarJ-

havlulanm lllm.Syah r&rGnce ftldl 
Bey bGıbCltln bldcletlenmlt ve: 

- Buna ayak bile aUbuDez. Bu 
rezalettir! 

Diye batınp çajlrarak uvluyu 
1ere atm1tbr• Yataklaraa ve çarpf· 
1ann JVbk ve kir lçbule huluadu
tuau ılrea Reoep Bey, ıene hhlclet
lenmlt ve bu Hfer de: 

- Burada talebe detll. köpek 
bite yamul 

Demiftir. 
Bundan •oaıra Recep Bey ye

mekbaneleri ıezmif ve burama da 
pyn muataam, yemekhane terti· 
babmn pek uld zaman iti olcluju
nu s61eyerek mektep idilrnbıln 
naan cllkktinl c:elbeylemittir. 

9..ndan sonr" vekil bey mektep 
ldatesi tarafuaclan tenftne kefhlia 
edilen 6tle :dy~fetla• lftlrak .tmlt
IV' ve mektep muallimleri ile ~ 
~ 1••i* ~paltler, •oma mek-. 
teptea aynl911Mlardar. 

Mekte, .._e4nto Akıl beyia b .... 
Ü Wr ••Zih,e nakledilec:eti slyle· 
~~~r. 1 

Orta 

Y~-··-, b ye in 
başladı 

Slnneu, 14 
Sonyapa,_._........._Ofa..-

vallslade yal '-' ..,,... ftlam 
haber vvllmekte& ..... ..._ 
bGytlk detucllr. • 

•• 
Cemiyeti beledl1e Of Malı-. 

sedelerine S bin llrahlc -- lıat
daya miidayauına karar •enalftL 

Bu para dün iktisat mMGrlyetl 
emri•• verllmlttir· Baılalerde •l
ba1aat icra olunarak m•h•"-

a&aclerllecektir. ' la 
Trabzon meb us n 
Trabson meb'utlan Of fellkethd 

:r_almaclan tetkik etmek kere dGa 
Tralluna sitmltlerdir· 

Resim sersıt•I dün açıldi 
" t 

Sergide 73 tablo ile 4 
· heykel teşhi~ edildi. 

Her gün 8 sayfa 

Telefon : btanb 

Nasrettin Hoca! 
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bir şey aklına gelmiyorsa "Hiç 
kürsüden inmek te mi habnna 

ı . ? ge mıyor ... ,, 
KemaleUha Şlkrl ,_.. 
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DiLSiZ TiCARET 
Geçen ~ün, bir vapur seyaha

yatinde elli beı sene matbuata hiz
met etmiş bir yahudi iJe ııörüştüm. 
fıpanyol umana yahudice sönü
yormuı. Bu gidişle memleketimizde 
yirmi be' sene ıonr• bu bozuk is
panyolca:ım yerine evveli {ran.sızca, 
sonra türkçe geçecek .•• 

- Neden evveli franım:ca da, 
ıonra tiirkçe? 

Yoldaşım bunun sebeplerini 
anlattı. Hulasa ediyorum: Yahudi 
eanaftır1 tüccardır, beynelmilel abf 
verişçidir. Ticaretini ııeniş tutmak 
mecburiyetindedir. lspanyol azmanı 
abuk sabuk yahudiceylc bu iş gö
rühnez. Türkçeyi hudutların ötesin
de kullanmak gfiç. M.!l!l'eJe yalnız 
hamiyet mes'elesi değildir, yaşa· 
mak mes'eleııidlr. 

Tüccar umumi bir dm (iptida 
ingilizce, sonra almanca ve franınz
ca ve belki İtalyanca) 11öyle
medn ne işten anlar, ne meramını 
ifade eder, ne gelen mektubu okur, 
De ona karşılık verebilir ... 

Ticarette (ticaret, ithalat, ihra
cat beynelmileldir) bu dilleri bil
meyen dilaizdir. Adiyen e•naflıktaı 
küçilk dilkkincılıkta, işçilikte kalır. 

Yahudi yoldaşın tahmini yanbş 
dejil srıbt. Eğer bura yahudiai türkçe 
ile kalacak olursa beynelmilel alem
den u:ııak bulunacak. An'anevt ka
nadan mahrum olacak. Yahudi 
muhanlri bir tarafa bırakıyorum, 
kendi ifimb:e ıeliyorum. 

Bu mGtalea bizim için de ayni
le nrltfü. Mahalle arasındaki bak
kal ve kaaaptan, manav ve tütün
cüden bahsim yok. Fakat TG7kiye 
bir ithallt ye ihracat memleketidir. 
Eaebtlerle daimi temastadır. Bu 
ec:ıtebiye ya inrlliı:ce yazılır, ya fran: 
suıea. Acaba tilccanmız gereti gibi 
dil biliyorlar Dll, iktitadi cereyanı 
takip edec:ek kabiliyette midirler ? 
Blr tercOman, bir kAtip bu i9Ieri 
ffSremH. ikinci elden saten iş gö
rOlmez. 

Cilmhuriyetin teessüsünden evvel 
büt.ihL harici ticaretimiz türk olma
yanların elinden çıkıyordu. Türk 
lzmirde üzümünü, Adanada pamu
t u .. u, Karahiaarda afyonunu, Kara
deniz kıyılarinda fındığını bir ruma, 

blr crmeırlye,bir yahudiye, bir frenıe 
satınata Ye o vasıta ile Avrupa ve 

Amerikaya g6ndermete hemen he
men mahkümdu, 

ÇDnkil ancak o makule inaanlar 
dil biliyor Ye ecnebilerle ınilnue· 
bette _bulunuyorlardı. Kaı.ancın üç-

Karı11ına: 

- Öğleye kadar burada kalsın, 
dedi, öğleden aonra alır beraber 
değirmene 16tGrilrilm. 

- Amaa yahu, ö~leye kadar da 
başımda bırakma. Al mescide be
raber götGr. 

Aptullah efendi karısına: 
- Peki •• 
Dedi ve Naarettini beraber ala

tak evden çıktı. Ezana kadar köy 
kahveainde oturdular. Namaz vakti 
gelinee mescide ıirdiler. 

Aptuflah efeadi her cuma, na
m.azdan aonra kü11iye çakar ve bir 
•aat kadar köylüye dinden, şeriatten, 
apteaten, guaillden bahsederdi. O 
gilıl de ber111utat küniye çıkb. Ev
veli 711tkundu, sonra öksürdü, dü
'ilndtl, fakat akıi gibi hatınna biç 
bir,cy gelmedi. Bu hafta ne ııöyU~ 
yecejlni bir türlü bulamıyordu. . 

Köylüler kürsünün etrafında dız 
çökmüşler, hocanın ne ıöyliyecetinl 
dört gözle bekliyorlardı. 

Aptvllah efendi •nkıldı, terledi. 
ÖzG sö:di doğru bir adam olduğu 
için köylülere hitaben: 

- Ey cemaat 1 dedi. Ooğruıunu 
isterseniz dalgınlık.tan bugün •ize 
ne söyleyeceğimi unuttum. Düşümi
yorum. dütünüyorum, aklıma hiç 
birşey gelmiyor. 

Kilçfk Nurettin, kıvrılmış, teı
~hböceği gibi, kürıünün dibinde 
ıturuy..-ırdu. Babasının sözlerini du

yunca batını kaldırdı ve hayretle 

bakarak: 
- Baba 1 dedi. hiç birşey aklı

na gelmiyorfla kürsüden inmek te 
mi akime gelmiyor? 

Cemaat, iına:ntn oğlunun hazır 
cevaplıtl karıısında gülerek birer 
ikişer mescit.ten çıktılar. Aptul~ah 
efe di de kürsüden indi, Nuı·ettın
Jn dınden t1.1tarak eve geldi. Yeme_
kten sonra değirmene gideceklerdı. 

Görülüyor ki küçük Nasrettin, 
.daha o yaşta zekbını gö11termeje, 
niıkteli hazır cevapları ile herke.!i 
güldurmeğe başlamıştı. Bazı soz 
ve hareketlerinde zekadan ;ıiyade 
belki bir parça aptallık görünüyor. 
du. Fakat daha henüz çocuk oldu
gu ve çocukların lınkkı olan yara-

tc biri o vantalara gidiyordu derft 
sek mübalağaya hamletmeyin. On
lar zengin oluyordu, bizim aramızft 
dan hatırı sayılır biç bir zengin çı~ 
kmıyoı·du. Bunun sebebi ? Dilsizlik 
ve neticede cereyanı takip edeme
uıek, malumatsız kalmak. 

Piyasamızda bir muteber ruma, 
yahudiye, ermeniye tesadilf edile
bilir mi ki kendi dilinden ve türk
çeden başka beyenlmilel bir, iki, üç 
dil bilmesin?. Bunlar karı orada 
görmüşler ve ona heves etmişler, 

Abani sarıklı ticaretin dem çoktan 
geçti. Sermaye aibi ticaret te bey
nelmileldir. O ıeviyede bulunmak 
şarttır. Bu gibi vesaitle mücehhez 
olmazsak rekabete imkan kalmaz. 

Eski kervanlar devri geçti. Ti
caret pek çapraşık Lir hale geldi. 
Beynelmilel ticari adetler, usuller 
teessüs etti. Tüccar kozmopolit bir 
tabakadır. Bunlar bir birinin dilin
den, huyundan anlar. Biz bu cüm
hura yabancı kalmamalıyız. 

Büy~k limanlarda, büyük mer
ke:derde en maruf tüccarımız avru
palı akranlarının yanında, sırtında 
d6rt seccade, yahut koynunda bir 
alay Yemen taşı yarı bedevi tı.uaus
lu veya cezairli gezgincinin vazi
yetinde kalıyor. 

Yeni ticaJ'etin teknikle bilyiik 
münasebeti var. Satılan mallann 
çoju fen mahsulüdür. Meseli: 
elektrik cıhazlan . Bunların alıf 

veritinde bulunmak için yeni tarz
da bir u bilgi ister. Bu da yalnız 
lisan 1aye1lnde elde edilir. Abani 
suıklı bu işi göremel' ve bittabi o 
ticaret bir türk olmayanın inhisarı 

altında kain:. 

Eğer ticaretimizin yerinde say• 
maması lazımsa ona göre ailahlan
ınahyız. Rumun, ermeninin, yahu· 
dinin b84lıca muvaffakıyet euan 
yarim yamalak dil bilmesidir • 

Dilleri yetmiş bet milyon mede
ni insan tarafından konuşulan al
manlar bile fransazca ile İngilizceyi 
ötrenirler1e biz ne yapmalıyız? Di
limizi orta Asya, Kafkasya anlıyor; 
onlarla da alış verişimiz yok gibi. 

Yer yü:r:ünde orta seviyede bir 
felemenkli var mıdır ki fransızca, 
ingilizce, almanca bilmemi•? 

Ticaret munhasıran bir sermaye, 
bir talih mem'e)eıl değildir. Evveli 
bir bilti ve görrü işidir. 

Ticarete mektep propamların· 
dan ba,layahm. 

Celili NURİ 
mazhk, muhitlerini kanayamamaz;-

lık,kabiliyet ve ihatasızhklan düşünü
lürse onun ( aptallık ) fibi ıörü -

nen söz ve hareketlerine birer (Ze
ka eseri) demek icap eder. Ştnıu da 
söylemek lazımdır ki yaşı ilerle· 
dikçe, zekası inkişaf ettikçe onun 
nekre kabiliyeti ayni veçhile inkl. 
şaf etmiş ve hoca en güzel fıkra

Jarnın asıl çocukluktan çıkblr.tan 
ıonra söylemişti. 

* fi * 
Yemekten sonra Aptullah efeD

di oğluna: 
- Haydi Nasrettin .. Dedi. Gel .. 

Eşekleri hazırlayalım. Değirmene 
gidecegiz. 

Bu adamın iki eşeli vardı. 

Birine kelldi bindi, öbürüne de 
oğlunu bindirdi. Kendi önde, Nu-· 
re\tin arkada değirmenin yolunu 
tuttular. Değirmene gitmek için 
ırmaktan geçmek lazımdı. lrmağı 
eşek üstünde geçtiler. 

Değirmenin onune geldikleri 
zıınıan Aptullah efendi başını arka
ya çevird11 oğluna baktı. Nasrettin, 
merkebi ile beraber bir u ıeride 
kalmıştı. Fakat afacan çocuk me
rkebin üstünde olmakla beraber a
yaklarını üzengiye baımış, dimdik 

duruyol'1 eşeğin eğerine oturmayordu. 
Bu garip vaziyet babasının tu-

hafına gitti: 
_ Ulan neye oturınuyoraun? 

yoksa bir yerin mi acıyor? diye 
sordu. 

- Bir yerim acımıyor. 
- E ... ne diye otu mıuyoraun? 
- İki saattir yoldayız. Belki 

hayvan yorulmuştur. onun için aya
ğa kalktım ki yükü hafif olsun ! 
yorulmasın 

Aptullah efendi kendini tutamı· 
yarak bir kahkaha fırlattı. Ayni za
ma ııda da oğluna eşeğin üstünde 
olduktan sonra, ha oturmuş, ha a· 
yakta durmuş, ikisininde bir oldu
ğunu anlattı. Anlatb amma, küçük 
oğlan bab~ııının sözlerini can kulağı 
ile dinlemedi. Onda, onun daha 
her şeyi ihata cdemiyen mini mini 
kafasında bir kanaat yer tutmuştu: 

Ne yaparaa, mutlaka ana.aı da, 
baba1ı da danlıyorlardı. Bir kerre 
daha karar verdi; 

Pazarte:oi IK il A l\l , Eylıil 16, 1929 
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Jandarma becayişleri 
Ara jandarma takım kumanft 

daaı fsmail Hakkı Beyle Silivri ta
kım kumandanı Rüştü B. becayiş 
edilmi,lerdir. 

~e1F'ltceır<dl aı ırn a k<dl a 
Bir istihlak resmi 
İspilandil palas oteline cezaslle 

beraber 3900 Ura is•ihlılk resmi 
tarhedilmiştir. 

~maıırııGtte 

Oktruva tahkikatı 
Oktruva sui istimali tahkkiab 

devam etmektedir. Baıı gazetelerin 
yazdığı gibi henüz aui istimal tah
kikabndan rakkam ıikredilerek mü
spet bir şey söylemek mümkün de
ğildir. Bu cihet bir hafta sonra an
latılabilecektir. 

Garaj sui istimali 
Garaj sui istimali tahkikab ik· 

mal edilmiş ve raporu bat mfifet
tişlite verilmiştir. 

Ekmek 16 kuruş ıo· para 
Birinci nevi ekmek 
Şehremanetinden: Eylulün oıı 

yedinci --11ah gününden itibaren ek· 
mek 16 kuruş on paradır. 

Konservatvvar hey' eti 
geliyor 

Halk şarkısı toplamak üzere 
şark vilayetlerine giden koaaerva
tuvar h~y' eti bugUn şekrimize ge· 
lecektir. 

Kolza fabrikası 
Yeniden Kolza fabrikası açtml

masına emanetçe karar verilmiıtir. 

Darülbedayi 
Oarülbedayi teşrilıievvelin birin· 

den itibaren kış temsillerine ba~lıya· 
eaktır. 

MaaırDfte 

edecek ve tütün sipari~leri ile uı.eş· 
gul olacaktır. 

Behçet B. tahkikatını ikmal euik· 
ten sonra Bureadan şehrimize döne- . 
cektiı. Bu seyahat on beş gün devam 
edecektir. İnhisar müdürünün bilaha· 
ra da vilayatı şarkiyeye kadar bir 
seyahat yaparak tlitün mıntakalarını 
teftiş etmesi muhtemeldir. 

o trD lhl nsaıroaı ır<dla 
Gazlı çaknıaklar 

Çakmak inhisar idaresi cakmak 
pullarını yaptırmış ve çakmaklar 
damgalanmağa bl?şlanmıştır. Çak-

mak kanununun neşrinden evvcl Av
rupaya hava gazi çakmaği sipariş 
edilmiş olduğu için dün şehrimize 
gelen bu 12000 gazli çakmağı inhi
sar idaresi almıştır. 

Mcalli1 lk®m®©l<e 

Bir hakaret davası 
Nuriye H. isminde bir kadın 

tarafından Son Saat gazetesi aley· 
hine ikame olunan dava dün bi
rinci ceza mahkemesinde rüyet 
edildi • Davacı kadın kendisine 
0hastalıkh,. denilmek suretiyle ha
karet edildiğini iddia ediyordu. 
Mahkeme bu iddiayı varit görme· 
}'erek gazetf' mes'ul müdürünün 
beraatine karar verdi • 

Casus Kasım 
Casusluk cürmiyle maznun bu

lunan Kasım Tevtiğin muhakeme
sine bugün ağır ceza mahkeme
sinde devam edilecektir. 

Romen mahkemesinin 
tasfiyesi 

Türk·Romen mahkemesinde bel· 
li başb bir dava kalmadığından 
Romen hükumeti mahkemenin ken
disine isabet eden m 'Sraf hiHesini 
vermemittir. Mahkeme tasfiye edi
lecektir. Diter bazı hakem mahke
melerinin de böyle tasfiye edilece
ti .söylenmektedir. 

Tedris mflddeti Hakem mahkemelea l de 
Adana ve havalisindeki Uk ~e'k- ~ 

tepJerin tedriı devreıi bu sene ta· 
mamen değifmiştir. Yeni talimata 
nazaran kaaabalar daki ilk mektep· 
lerde senede 40, ldSylerdekinde ise 
30 hafta dera okutulacakhr. 

- Anamın oldutu gibi beba
mın ua sözlerinin aksini yapacağım. 
Dedikleıiui yaptıkça hep kuıur bu. 
luyor ve beni paylıyorlar. 

itte Nanettinin daha o yafta 
iken verdiği bu karardır ki onu 
bütün hayabnca inatcı yapmıttır. 
Bu kararım açıktan açığa> babasına 
da MSyll'di. Değirmende itleriai bi
tirmi,ler, un çuvallarını eteklere 
yüklemiıler, dönüyorlardı. 

Bu sefer baba oğul yayan yürü
mekte idiler. 

Her ihtimale karşı imam Aptul
lah oğlu Nasrettini bu defa önilne 
katmıftı. Merkeplerin üzerinde de 
ikişer çuyal un vardı. 

Tam ırmaktan a-eçiyorlardı, Naa
rettin, yularından tutarak çektiti 
merkebin ü:ıerindeki un çuvallann
dan biri yana devrilerek d~şecek 

gibi oldu. 
Babası oğlunun bir az evvel ıÖ· 

ylediği sözü hahrladı. 
- Bu yumurcak madem ki ben 

ne ıöylerae111 akıini yapacak, bari 
akaini aöyleyim de doğrusunu yap
sın diye dfitündü ve: 

- Nasrettin, oğlum... dikkat et. 
dedi. Merkebin sağındaki çuval dü
şüyer. Sol taraftakini büsbütün yu
koın kaldır da düşmesin. 

Aptullah efendi oğlunun, söyle
diğinin akaini yapacağını bekliyor
du. Fakat küçük Nasrettin. 

- Peki baba, dedi. vakıa ıöz

ler6nin aklini yapacakhm, yapaca
ktım amma haydi bu sefer de senin 
dediğin olıun ! 

Ve soldaki cuvalı kaldınnca 
ağırllk bir tarafa çökerek çuvalla
rın ikisi de derenin içine dtlttü • 

Zavallı adam otluna birşey 
söyliyernedi, sadece bir lııhavle 
çekerek hemen ertesi günden iti-
baren başarı çocuğu mektebe baş. 
Jatmağa karar verdi. 

· Eve geldikleri ıaman vakit henüz 
erkendi• 

Sıdıka hanımın kızı ve damadı 
gitmişler, ev~e Naarettinln yalınız 
küçük kardeşı kalmıştı. 

Aptullah merkebinin un yükünü 
indirdikten •onra köy kahvesine 
çıkarken oğluna: 

- Fı:e•··" ~·r'ni iıJ, kır:.:ı <'ıl--y·, 

Türk - Bomen ve Türk - Yunan 
mahkemeleri riyasetine tayin edi
len Hollandalı M. Buik dün fehri
mize gelmiş ve dotru Ankaraya 
gitmiftir. 

Fransız mahkemesi reisi M. As
er Ye İngiliz mahkemesi reisi M. 
Hamrih henüz gelmemişlerdir. 

Rüsu.nm~tfca 
Komisyoncu imtihanı 

Dün rüsumatta komiyonculann 
imtihanlan yapalını,br. Bu imtihana 
13 koıniıyoncu, 11 maiyet memuru, 
8 tüccar müstahdemi girmi,tir. 

Şiıudiye kadar 134 komiyoncuya 
vesika verilmiştlr; 

Bursada gümrük 
teftişatı 

I 

Umum gümrükler müdürü il.san 
Rifat B. gGmrük itlen hakkında tef
tiıatta bulunmak üzere Buraaya git
miş ve dün aktam avdet etmiştir. 

Tncaırette 

Balık bollandı 
Son gtınlerde fazlaca balık tutul-

hayvanlara bir az yiyecek topla 
l'etir dedi. 

Nasrettin, bindiği e•etio yula
rından tutarak ot toplamağ'a çıktı. 
yolda giderken hayvan rastgeldiği 
tezekleri başını eğerek koklamağa 
başladı ve o kokladıkça Naarettin de 
tezekleri toplayıp eşetin aırbndaki 
küfeye doldurdu. Böylece ot yolma
ga hiç lü:ı:um kal~adan küfe tezekle 
doldu. 

Akşam eve gelince doğru ahıra 
gitti. kilfedeki tezekleri eşeklerin 
ikiıinin de önlerine koydu. 

Babası gelince sordu: 
- Naarettinl hayvanlara yiyecek 

topladın mı? 

- Topladım ve enlerine koy
dum. 

Aptullah, oğluna itimat etmedi. 
Ahıra gitti baktı. Eşeklerin önünde 
tezekleri görünce şaşırdı. 

di: 

- Ulan bu tezekler ne? 
Nasl'ettin a-ayet tabii cevap ver-

-Bana ne ıoruyol"ııun? Eşeğe sorl 
O beğ"endi, ben topladım. Bu da m1 
ı .. ' · t • ~? [B"tf!'c-di] 

nııya ba~Ianmıştır. PaJamutun tanesi 
20 kuruşa kadar düşmüştur. 

Petrol - Benzin 
Yeni gümrük tarifesinin tath;kini 

müteakip petrol fiatınıo artacağ n: 
b~nzi!lin ucuzlayacağı söylenmek tt!dir. 
Bır rıvayet olarak hydediyorm:. 

Bir sen elik balık 
ilıraca1.ınnz 

928 Senesinde Istanhuldan H.o· 
manya Bulgaristan v~ Yunani:.ı t:rn:.ı. 

1,200.000 kiloluk l1nlık ifırac; ı 'dil
miştir. Halbuki Lir ) unun gı:ızdesi 
aynı seneye lılit balık ilıı::ıcalııııız ! 
930,000 kilo o1ardk gibteni t-ktı idj, 
Bu husus şehrimiz ticaret _ oJa~Tııt·a 
nazarı dikkate alınım~t ır. Oıla . ılıra 
cat vekunumııı i"tati::;i ik lerP uır tı•ı ıit 
oldu.(i:unu bildirmektedir. 

Bir şirketin tatili 
.faaliyeti 

BP.yoµ:Iunrla şuhe~i hulıınaıı ··}\,_ om· 
pani de Levant.. ııarn ı n<laki t"r e1 
memleketimizdeki faali~ etiııe ııi lı11~ et 
vermiştir. 

• Behçet B. İımire ı;ıtti - Tutıın 
inhisarı umum müdür ı Behçet B. 
dün sabah ~e!uim,zt.İerı İzmire lı:ıre· 
ket etmiştir. Behçet B. İzmir. A~·Jın, 
Nazilli ve Bursaya gidecf'k ve o lıa 
valide tütün İ:•tihsal va.ıiyt>tini tetl,ik 

M üt®f~ırırn ık 
Yalovaya vapur, 

telgraf, tele:fon 
Bir kaç günden beri Yalovaya 

muntazam vapur seferleri tahsis 
edilmiştir. Seyrisefainin Neveser va
puru her sabah 8,30 da köprüden 
kalkarak Kadıköyle bütün Adalara 
uğrayıp Y a)ovaya gitmekte ve ak· 
şam ayni tarikle avdet etmektedir. 
Seferler üçer saat devam etmektedir. 

Bu sene mevsim sonu olduğu 
cihetle Yalova ile irtibat ancak bu 
kadar temin edilebilmiştir. Gele~ek 
sene daha seri postalar işletile
cektir. 

Seyrisefain idaresi Y alovada gü
zel bir lokanta tesis etmiştir. 

Ya· o ı ada hamamlarla Y aloya ara
sında telefon tesisatı yapılmaktadır. 

Hamamlara ve Yalovaya birer makjne 
konulmuştur. Bundan başka bu iki 
nokta arasında telgraf tesisatı da 
ya pılmııtıı-. 

Tıp kongresi 
Ankara Tıp kongresine iştirak 

etmek ilzere dün Gülhane hastanesi 
muallimlerinden ekaerisi Ankaraya 
gitmitlerdir. Diğer bir k111mı da 
bugün gideceklerdir. 

Tayyare bayramı hasılatı 
30 Atuıtoı tayyare bayramı ha

salatının te11bitine devam olunmak
t dır. Ancak bir iki şubenin hasılatı 
henüz bitmediği cihetle netice henüz 
anlaşılmamıştır. Bugüne kadar tes
bit olvnan yekundan hasıla~m geçen 
tenekinden fazla olduğu anlaşıl
maktadır. 

Dank . lıastaliğı 
"Son Saat ,, ın yazdığımı göre 

Memleketimizde dank .hastalığı 
ba,Iamaıı ihtimali vardır. Iımir Sı
hhat ve içtimai muavenet müdürft 
lüğü neşrettiği bir tamimle hastalı-
ğın intişar etmemesi için halka ba
zı naıihatlarda bulunmaktadır. 

Yalnız 9000 lira! 
Of ve Slirm ene telake-tzedeleri 

içiu şimdiye kadar Hilalialımere 9000 
lira ve-rilmiştir. Bu yekun felakt:tin 
azametine nazaran devede kulak bile 
sayılmaz. 

Ankara jeolojik vaziyeti 
Ankaranın jeolojik vaziyetini tet

kik için geçenlerde Ankaraya bir 
heyet gitmişti. Bu hey'et Ankara 
ve civarında tetkikatı ilmiyede bu
lunmuş ve avdet etmiştir. 

Hey'et azasından M. Şapu An
klll'anın taş ve topraklarından birer 
nümune almış ve tahlil edilmek 
üzere Fransaya göndermişti. BunJa
nn tahlili icra olunmuş ve neticesi 
mütehassıs M. Şapuya bildirilmiştir. 
Hey'et bu neticelere göre tetkika
hnı tamik otmek üz.ere dün akşam 
yeniden Ankaraya gitmiştir. 

Havagazı boruları 
Dolmabahçe ve Yedikule hava

gaz• şirkeileri mukavele üzerine 
iki sene içinde bütün şebekeyi ye
niden ikmal etm~k mecburiyetin. 
dedir. Şirketin mukavele mucibince 
havagazı şebekeleriı.i tamir etmeğe 
başlamışlardır. Emanet, halkın sıh
hati itibarile, gaz neşredecek kadar 
bozuk bulunan kablolann bir an ev
vet değiştirilmesini 9irketlere tebliğ 
· t m r tjr, 

c ~;&D ~~ ~) 

~©~nır t©\~ :U<U ----
Geçen gün idealist şairimiı, 

sevimli edibimiz Mehmet Emin he
yin sofra nda yemek yedim. Erzin
can karı kayık tabaklar içinde 
yedik. Bu bakıı· tabaklar biter şahe· 
serdir. Kmlmaz, çatlamaz, eski
mez. asırlarca. sürer. Yegane ihtl
tiyacı ara sıra kalayladır. 

Avrupa.dan her vapurla denk 
denk çini geliyor. Mahreç, Türkiye, 
her sene ecnebiye bu yüzden yü2 
binle rcelira vergi veriyor. Tabak kı 
rıhyor, yenisini alıyoruz. Hang-i eı 

vardır ki orada günde, haftada. bi• 
tabak yere dfü.;mesin, kırılmasın? 

Erzincamn• Diyaribekirin tabak
ları ise ebedidir, ölmez. Dededen, 
babaya, toruna miras k:.:~ır. Güzel
dir. fsbsek ona daha yeni bir Şt· 
kil de verebiliriz. Sıhhidir, çünkü 
çatlağı olmaz. Halbuki çini taba- · 
!.darın çatiaklan bir mikrop yuva
sıd.r; helediyl! böyle tabak kullanan 
!ôkrn' a-=ıbn ceza[andınr. 

Neden bu dahiii mamu'ata rag .. 
bet yok; n~den bu :..an'ati inya et
miyoru~? Bak•r ve onu işlemek içi• 
kömiir vahn·•rnz:fa mebzuldür. Bu. 
nun t? .. an~:i hep bize kalacak. Alan 
da bir ~. ~rre afacak her giin, her 
hafta, he: ay almayacr,~c. 

Zevl~ mes'e!eııi m'.? Şuna kana~ 
atim vardır ki Pariste, Berlinde, 
Cbicago'da, mükellef bir sofrada 
yemekler bu kaplar içi .. de verilse -
misafirler bunu bir "originalile,, tıe
lakki edecekler ve bu meta'ıo ne. 
reden tedarik edilebileceğini sora· 
cak!ar. 

Bir çok hastalıklara sebep olan 
sırlı çinko kaplarda neden yemek 
yeyelinı? Kadim sahan varken bı. 
kalp eşyaya temayül etmek hem 
bir zevksizlik, hem de milli ıaan'atıı 
karşı bir küfrandır. 

Para sahiplerine, iş arayanlara 
san'at uyandırmak isteyenlere, h• . 
miyetle kazancı mezcetmek emeJiwı. 
de olanlara bir iş: Memlekctimizi1 
bir çok yerlerinde, bilhassa Erzin 
canda asırlardanberi yerleşmiş ola 
bu hirfeti canlandırmak, büyük nıer 
kezlere getirip teşhir etmek, satmak_ 

Neticesi: İthaiibmız yü:ı:de ik~ 
nispetinde iner. Halkımız bir o ka
dar daha az para sarfeder. Bir, iki 
bin türk bu yüzden geçinir. - C. N. 

Ordu valisi ne 
anlatıyor1. 

Ordu valisi AH Kemal Be1 
dün şehrimize gelmiştir. 

Kendisinden Ordu hakkında •l
dığ1m1z malumata nazaran bu sene 
Orduda Fındık mahsulü geçen se
neye nispetle çok fena vaziyette
dir. Fakat mmr ve fal!lulya bere
ketli olmuştur, Bunların l;ereketi 
fınd1k mahsulünün, açığını kapata
cağı ümit edilmektedir. [Herhalde 

bu ümit zaif olmak lazım gelir.) 
Ordu vilayeti dahilinde yollar 

muhtelif istikametlercı doğnl yapıl· 
maktadır. 

Orduda geçen sene baflanmı' 
olan inşaata devam edilmektedir. 
Asri şeraiti haiz bir ilkmektep ik. 
mal edilmiştir. Hastahanenin inşaab 
da ikmal edilmek üzredir. 

Şeker tacirleri 
iflas ediyorlar 
Amerikada borsada şeker yüksel• 

diği halde bizim. piyasamıza tesir et• 
memekte, bil'ııkis :zeker fiatlart düt· 
mektedir. Tiryestede klıp şekerin to
nu 15,5 İngiliz, Istanhulda ise 14,5 
lugilizdir. Şeker fiatlarıoı n düşme•İ· 
ne sebPp parasızlıktır. 

Ayni zamanda bankalar şeker t•· 
cirlerine krediyi kesmişlerdir. Bu 11«"' 

heple şeker ve kahve taciri bir RLlı11 
borçlandı~ından doları şehriınzd4'0 
firar etmiştir. Yapma şekercilerdeD 
biti de piyasa) :ı 50·60 bin lira borç· 
la.narak ortad.m kaybolmuştur. Şeker 
tacirlr.:ri vaziyetin dlizelmesi için bau· 
kalarla anltı.~ınağa çalışmaktadırlar. 

Askeri nıüze miidürlüğfi, 
. i 

Askeri müze müdüru muavın 
Derviş bey kıt'aya alınmıştır. ~üz: 
mıidür muavinliğine henıız kırP• 
tayin olunmam ıştlr. 

Bursa kaplıcalar& 
b. ıar-

Burııa kaplıralınının ır s("ne 
fı ııda i rııı:ır VA ı u.lfıhı kılrarla,mı.2tır. 
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Kim suçlu? 

ı Anlaştılar 1 

Rus - İngiliz 
münasebatı 
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TELEFONLA! 
- - -

aao~IQ)AM00 on 
HaılbıeırD 11"'0 

Maiiye tayinleri 

Tahliye ameliye
sine başlanıldı 

Fransız ihtilalinin bu mühim şah
siyeti kendisini öldürten "Robes
f. erre ,, in enyakın arkadaşı idi ! 

Yazan : Henri ROBERT ' 

Bütün kııbahatı kendlmlzd, 
bulan bir dostum, dün baa• fUU• 

!arı ıöv ledi: 
- J kide birde yolların harap

lıj:(ından, caddelerin pisliğinden, 
şehrin baJ..ımsızlıj!;ından tikil.yet 
eder belediyeyi hırpalar duru-

' . b ruz.. Ya biz, acaba bu vııan, u 

Moıkova, 14 [A.AJ 
l'ıt Litvinof Londraya bir mü

messil gönderilmeıi hususunda ıre
rkezi icra heyetince hariciye komi
aerlitine müsaade verilip verilmi
yeceti hakkında ıorulan bir ıuale 

verdiAi cevapta lngiltere ile müna· 
sebatın teoiai hakkında şunları söy
lemi,tir: 

"Bütün memleketlerle normal 
münaaebat teoiı ve idamesl husu· 
ıunda gayret aarfetmek sovyet hü· 
kllmetinin sulh siyasetinin e&a~lı bir 
noktasını teşkil eder. Bu hususta 
merkezi icra komitesi ile Sovyetler 
konırruinin mükerrer taatiklerine 
iktiran etmiştir. 

Sovyet hariciye komiserliği in· 
giltere ile münasebatın iadeten te
ıiaini tacil maksadı ile 23. 7, 29 ta
rihli notasında M. Henderaon un 
!lmzakerat tarzını tespit hususunda 
iptidai tetkikatta bulunmak ve ih
tilaflı meıelekri münasebat teenü• 
ettikten sonra halletmek husuoun
daki teklifini kabul etmiştir. M.Hen
denon un ıon notasında matbuata 
verdiAi beyanatta yalnız müzakera
tın tarzını tespit icin bir mümessil 
gönderilmeıi mevzuu hahsolduğu 
beyan edilmeıine binaen bu husuı· 
ta hariciye komiserliği için merkezi 
icra heyetinden ayrıca müsaade 
ıılınmaıta lüzum yoktur.,, 

Adliye vekili 
şehrimize geliyor 

Ankara, 15 
Adliye vekili Mahmut Esat Bey 

pazartesi günü buradan lstanbula 
hareket edecektir. Mahmut Esat 
bey fstanbuldan İzmire gidecek ve 
ankaraya avdeti bir buçuk ay sü
recektir. 

Keçiörenin iınarı 
Ankara, 15 

Keçiörende C. H. F. mutemetlik 
binaaında Ağa oğlu Ahmet B. son 
Avrupa seyahatinin intibalarını u
mum! bir musahabe şeklinde anlat
mı,tır. Ahmet Bey bilhassa imar 
ı,ıerindeıı bahıetnı tir. Bu muıaha
be neticeıinde Keçiören de bani· 
marka uıulil orman sokakları ya
pılmaıı, ıu tesisatı vücude getiril
meıi karar! aıtırılmıttır. 

t Hayvan • • 

f; ş h . . Ankara, 14 
hayv: rım1>de 27 eylülde açılacak 

n •ergiıalnin ı 

sergısı 

tir. Yarı d .. pav yanları bitmiş· 
n an ıtıbaren k 

lesine başhnacaktı ayıt muame-r. 

köylü ve kunıar 
Balıkesir 14 

Mahsulün idrak zamanı ola: bu 
günlerde şehre mal getirip satan 
köylü kahvelerde bu paraları kuma. 
ra vermektedir. Ticaret erbabı bun
dan müteessirdir. 

Yunan hukuk 
... . . 

muşa vırı 

Atina, 14 (fos] 
Yunan mübadele heyeti hukuk 

müşavirliAine lstanhul yunan huku
kşinashrından Avrilios Spatariı ta· 
yln olunacaktır. 

Atinaya }Cllİ 

bir liman 
Atina, 14 

Yunan hükumeti, Atinanın ya. 
nında Pireye müşabih olarak iki · . net 
bir liman ınşasına karar verınittir. 
Bu liman, Sen Jorj mcvkıinde ın,a 
edilecektir. 

Gözleri kıbrısta 
Kıbrıa, 14 

Metrepolit Kityonun riyaseti .ı. 
tında buradan londraya mütevecci. 
hen bir hey'et hareket etmittir. Bu 

bey'et Kıbnıın Yunaniıtana iltihakı
na, müsaade edilmesini İngiliz hü. 
kümetinden rica ve iltimaı edecek
tir. 

Ankara 15 [ Huıuıi) 
Defterdar Şefik bey Maliye 

vekiilf'ti milli emlak müdülüğüne, 
milli emlak müdürü Ruştü B. 
teftiş heyeti reiıli&'ine tayin edil
mek üzredir. 

Ttılebe ınüf ettjşi 
An:.,ra 15 [ Husı.si J 

Darlilfünun müderrislerinden · ı İzzet Bey Avrı;pa<laJ,i talebe m~
fctrişiiğine tayin edilı01işHr . 

Berlin, 14 
Gazeteler Renin tahliyesine baı

!~ndığını yazıyorlar. Viabadendeki 
lngıliz karargahı bir kısım otomo
billerini satmağa ba,lamış ve Al
manya ilr lıaaıl olan itilaf mucibince 
hu müb ıyaalardan hiç bir resim ve 
Vergi al ı nmayacağını ilin etmi,tir. 

Rl"'ni ~ tahiiyt ~ine baş)knması 
münasebttitr. İnrriliz harbiye nai:ırı 
Ren lnııiliz kum ndanma bir telgraf 
çekerek k um nda., altında bulunan 

. ı ı 
Dalg·a/ı borçlar 

1 
A"kara 15 l Huıusi J 1 

Dalaalı bGrçl k 

hırau tın R Ö.,tc ı dig t hüsnü hal ve 
hare ketten dL.ayı Leyuııı teşekkür 

eln i~ tir. 

. • ar • nıınu nıuci-
bınce 927 senesine k d 1 .. a ar o an 
huk?met bo_rçlarını t<opit edece!< 
tasfiye komısyonu ilk defa olarak 
toplandı ve 70 evrakı intaç etti. 

Poz1 an • • 
sergısı 

Ankara 15 [ Huıuıi J 
Poznan sergisine gidecek ol 

lktiut mıı,teşan İhsan Abid~: 
Bey hareket etti. 

ihtisas ücreti 
Ankara, 15 [Hususi) 

Nafia vekaleti tevhidi turuk 
kanununu mucibince vilayet. 
ler bütçelerinden ayrıca ihtisas 
ücreti alan mühendislere bu 
para Hazirandanberi verilmedj .. 
ği için Barem kanunu t l ı n ta1..
bikine başlandığı Eylüle kadar 
üç aylık ihtisas ücretinin ikra
miye ola rak verilmesi için lı . r 
kanun layihası hazırlanmıştır. 

cevap 
Ankara, 15 [Huı ••iJ 

Hey'eti vekile yarın salah 
ıçın içtimaa davet edildi. Bu 
içtimada yunanlılara verilece). 
cevap görüşülecektir. 

Telefon bo::ultlu! 
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Ankara, n [Hnıu:.i] 
Ankara • lstanbul tel~Cunu 

akfam üstü bozuldu. 

Ticarete bakın! 

Akustoı 

milyon 993 

yon 45 bin 

olmuştur' 

londra. 14 [A.AJ 

ayına ait ithalat 100 
bin ve 

İngiliz 
ıhracat 63 mil

liruına baliğ 

Y oung plf\nını n 'ar111 dan itiba .. 
rt: ' t t b, '"i .o e l a.f1?yac:a!< olan ko
ınisv (lt'da bulun Pca' <. Alman .murah ... 
hn,Jarı \1. D >r ıuu ri) asetinde Pa

ı riıe ha•ı•l:et elrn .~!erdir. 

2,240,000 beygir 
kuvvetinde! 

Londı a , 14 [ A . A) 
Ne,·york h n Röykr aj .. nsına bıl-

dirildi[;ın< 2öre ıııily<1nler Morganın 
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450 milyon J >l .ırlı l, bir sermaye ile 
le~kil et iji "Niyagara Power Cor
p orat on 11 un'" an l ı "rket Sen-Lor"'" 

{ nehrinin bi r kuum sah: hııi ahnı,tır. 

Burada ik ı milyon 2-10 bin beygu 

1 

kuv\·etiı«-'~ bir ~lektrik fabrika" 
vUcude getirll•cd •.ir. 

Am('rika tarift"si 
Va•hinı;ton, 14 [A .] 

Gümr~k tarifesi hlıkınd:ı ayan 
m e clisinde yapua!l ilk müzad:e r'
nelit'e si?ıcle t foover projesi mnvaf ... 
fak;yet kazr.nanıamış 27 rey~ ı.,.rşı 

51 ı ~y il< rı ddcd i lmiştir. Bundan 
sorı·a nll!C i• aı. Stim&oıı tarann
dtııı verıl n ır~ evvli y li bir tftri
feye lüzum c:ılup olmadı 1 mem'~Jeai
niıı tetkikı 'cap ettiğini bcyn eden 
karar ıut •tini kabul etmi1tir. 

AzaJan biri, yeni gümrük rü
sumu ı.lı,,r:ıasım caddelerde adam 
SO) nıak kabili nd ~n Lir hareket 
olac•.ğını, şimdi alınan Vf'rgilerin 
bile haddinden fazla oldı .ğunu söy
miştir. Ar n nıecliıinin verdiği hu 
kHrar, tneb'usan tarafından kabul 
edilctt prrJjenin feshi neticesini 
ha11l edecektir. 

Bir madende iştial. 
Belgr.ıt, 14 [A.A] 

Bir kömür madeninde ittial ol
muş, 10 kişi ölmüş ve 9 kiti a&'ır 
ıurette yaralanmıttır. 

~==~~~~~~-
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işte, dünyanın en çirkin 
m ydanı yapılıyor! 

Franıız ihtilalinin maruf sima· 
ları içinde Camille Deamoulinı, ilk 
safta, parlak bir nasiye ve umu· 
mun muhabbetıni kazımmış yegane 
şahsiyet halinde tebarüz eder. 

fde~lc, aşık, hulya ile beslenmiş 
olan Desmoulinı ilk hürriyet hav
varısı olarak ortaya çıkh. Fakat 
ihtilalin kanlı ifratkarlıklarına ilk 
yol açan da yine o olacaktı. Bunun
la beraber kendini vaktile tutup şe
refini kurtardı. 

O, meydan verdiği taşkınlıklsrı 
nıü d için kullandığı ayni cesu
rane bel3gatı, taşkınlıklar aleyhi
r.e yürürh ı de kullanmış olmak 
nıeziyelini dnin.~ muhafaza etti. 

lşittiırııekte grç kaldığı o mer
hamet feryadını, haıatı ile ödemiş 
olmak faziletini daima maııafaza 

edecektir. 
H.ıtırasma sadık kalmak lıusu

suıı a ka 'ranıanlık derece11inJe Lır 
ceı•ret gösteren güzel zevcesı Lu· 
cie De•moulins (Lusi demuleıı) bir
kaç gün sonra onıı mı:tarcla takip 
etti. 

Hiç şüphe yoktur ki, Camille 
Desmonlins halkın kendisine karşı 

gösterdiği devamlı teveccühü, da
ha ziyade bu aşk ve öl;im menki
besi'le, bclil g:ıtine, hı•lyaperesliğine, 

ıamimi c:vannıetliA-ine medyundur. 
* • * 

1760 senesi Martın:n 2 nci günü 
Gııise de dGiımuştu. Babı.sı Nicolas 
(Nikola) Dt"smoulins Guiıe de hu· 
kuk v~ <"inayet mahlce[neı;i müddei 
umuıniıi idi; hemşeriltrinın hllrmet 
ve teveccüh ü ara~nnda, adli vazife
lerini şe f v~ vicdanl:ı ifa ediyordu. 

CamıJle'in ahı kız ve erkek kar
de~i vardı; ebeveyni de zengin de
gildi . Öyle olmakla beraber çok 
n: i>kemmel bir tahsii gütdü. Çünkü 
orada leyii bir mÜesseıede ilk tah· 
ai.lini inlikten aonra Louis .. le -
grand lisesine meccanen kabul edil
di; orada genç MaximiHen Robes
pierre' in kafadarı olacaktı. 

Sınıfının parlak talebeıindendi; 
istikbald parlamento avukah olmak 
emelinde ıdi; onun için daha ilk 
zanıanlardan itibaren DemosthCne 
( demosten ) ve u~eron (Çiçeron )u 
okumaktan zevkalıy:ırdu. 

Bu iki hatibin eserleri ile me,bu 
bir hale gelmişti. En belıg parçala
rını ezber biliyordu. 

Arkadaşları ile olan her günkü 
muhaverelerinde, kadim cümhuriyet
çiJerin, biraz tiyatrovari olan tavur 
ve ad .. tlerinc kartı büyük bir alaka 
ve mccliıbiyet gösteriyordu. 

Daha o zamandan bu genç di
mağ hürriyet serabına karşı, yenil· 
mez bir incizapla, sürükleniyordu. 

Dah• sonra kendiıi şu sözleri 
oöyliyecektir: 

'1788 senesinden itibaren Pariatc 
gü~ bela bulunabilen topu topu on 
cümhuriyetçiden biri idim!" 

Mamafih, cümhuı-iyet kimsenin 
aklından geçmediği halde, herkes, 
müphem bir eza halinde, hükümet
te islahat vücude gdirmek ihtiya
cını hiısed iyordu. 

Yergiler ağırdı. Sefalet büyüktü. 
18 inci aoır filozoflarının istiklal 
fikirleri yavaş yavaş o cemiyetin 
en derin tabakalarına kadar nufuz: 
ediyordu. 
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Kı ralın nufuzunun kendi kendine 
karşı emniyeti münselip olmaga ba•
ladıtı bir .,rada halk arasında bir 

ı nufıız ve ıelihiyet buhranı hiuedil-

ıle~nu. mimar "Yanıen" hı dGnycnın en çf ki 
ettiği Takıim meydanını, nasıl Y•Phkl: n meydanı oıarak la>'•"~ 

rıudan bir manzara 
Taksim meydanının tarh ve tan- plAna naz 
· · k d' b aran tramvay r ylarının 

zımıne devam edılme te ır. eton olarak t ( . , 
Meydan evvelce yamlan plana Bu d . e rıtıne başlanılmıştır. 

• a ay nıhayebne k d 'k al 
tevfikan parça parça yapılmak· olunacaktır. a ar ı m 
tadır. Henüz tesviye! türabiye bit· lnaan Mlmar ~ y , b 
m d'"" 'h 1 b h • d . . anaen " ın u e ı.. cı et e havuz ve a çenın mey n ıçın dGnyan . k" 
in9asın b 1 ı k d J ın en çır ın a aş anı amama ta ır. mey anı dediıı.ini h t ı 

T • .. b' . . • 6 8 ır ayınca kazma 
eavıyeı tura ıye amelıyesı bu ve kurel< le edil 

ay nihayetinde ikmal olunacak ve ha ve verilen emekleree~ah zahmktlere 
Vllıa başlanılacaktır. iki gllndenberi ac.ı trı geliyor! a ço acı-

meğe ba,Jıyordu. 

Nufuz ıuistimalleri ekseriya 
t~sirlerini derhal göstern•ezler. 

Meş'um hu .. dı toplamak ekıe· 
riya kabahathnın halefine düter 
Akıı ıeda, acıi naııl hiasedilecek 

bir zarnan fası)aaı ile iade cderıe, 
ı JS inci louis (lui) devrinin hataları 

ve rezaletlernin aadınesi de tRliıiz 16 
ıncı louiı (lui) rıio başında patlay
acaktı, 

Umumun menfeati için çok iyi 
niyetler besliyen 16 ıncı Louio, l'.ö~
dütü fenalıkların önünü almak ıçın 
baş vurulacak çarelerın tayininde 
mütereddit olduku için Meclisi umu· 
mile i (Etata generauı..) içtimaa da. 
vete karar verdi. 

1614 sen~sindenberi Meclisi 
11mumilc:r içtimaa davet edilmeın. ş--

ti. Bunun için, bu karar haber alı
nınca memlekette büyük bir •evinç 
ve heyecan b3Ş gösterdi .. 

Versaille (Versay) a 1274 meb'
us gönderilecekti; bunlardan 308 i 
ruhbanı 285 i zadeginı, 681 i bu 

' 'l zümreler haricinde kalanları temsı 
edecekti. 

Bu meb'uolar milletin menfeat· 
le ir.i kıratla münakaşa ederek tar
zı idarede vücude getirilecek isli
hah tayin edeceklerdi. 

Hemşe.rileri ilk önce Camille 
DesmouJinsnin babasını meb'us çı .. 
karmak istediler. 

Fakat, siyaset hayatından ziyade 
tetkik ve tetebbu meraklısı olan 
De•moulinı bu şerefi redetti. Oğlu 
Camille buna son derece müteessif. 
ti. 

Cam ille ( Kamil) o ıırada Pa
ristedir. Olduğu yerde bir türlü t~k 
duramıyor. Meb'usların iıtikbalinde 

hazır bulunurkl"'n içi içine sığmıyor. 
Bu manzara ouu şevk ve heyecan 
içinde bırakıyor. 

17~9 ser.esi Mayısının 5 inci gü
nü babasına yazıyor: 

•·Dün hay.ıtımın en güzel günü 
oldu. Bu üç sınıf mümessillerinin 
geçidini ve Meclisi umumimizin kü
şat re•nıini görmek için Guiseden 
kalkıp Parı•e kadar gelmiş ol•aydın 
yeri idi. Yalnız tek bir üzüntüm var: 
sizi meb'uslar araı1nda görememek! 
Arkadaşlarımdan birinin talii ben· 
den yaver oldu: bu, Arraş meb'usu 
R .. b .. spierre ( Robespiyer ) dir 

Nakııi: Kamuran Şerif 
(Bitmedi) 

Y~pıla11ıayan yol 
Emanetin bu sene Kilyos yolu

nu yaphram•"•r•~ı anlaşılıyor. Se
bep te 136 bin liraya ihtiyaç ba11l 
olmasıdır. Bu vesile ile söyleyelim 
ki masarifi kısıp bütçenin yol fas
lına yüklenmedikçe de~il Kilyoı 
yolu, hiç bir yol yapılamaz! 

A\DET 
Uzun müddettenberi Avrupanın 

muhtelif şehirlerinde ilmi ve meo· 
Ieki tetkikatta bulunaıı ve azaaın-J 
dan bulur.du~u Almanya nisaiye ve 
veladiye cemiyetinin leipzig de in'· 
ikat eden 1929 kongresine iştirak 
eyi~ en Şişli •eriyat sahip v~ mü
dürü Doktor A. Asım Bey dünkü 
semplon ekspre-• ile şehrımize av
d .. t etmiştir. 

kirli bu metruk şehrin peri'8n 
mau:.ı.asından hiç mH'ul detil 
mi) İ7/., Size orıam: Aıla! .. Bana 
sorsanız: 'lamam en!. 

~u,tı••ınu "<ı"rünce fikrini izah ,, " .... " 
etti : 

- "Fnutmanlım ki, dünyada 
herkes lıhığın~ bulur. Bizim de 
lil~ığınıız bu 'ehirdir ... Biz ki, ıo· 
l..aklurı, l(Üh nezleli burn muzu 
MÜmkörmek ıçın bir nıendil, 
gilh defihacet etmek için bir 
hrlii, giih çöplerimizi dökmek 
ic:iu hir Miiı•rÜntü teneke i gibi 
kullaııınaktan:r... Çocuklarımızın 

bahc:csi bu 'okaklar, tavuklnrımızır 

1 
kümesi bu sokaklardır.. Etek 
kafn"' çizili dm ar diplerini yol· 
ruların suladığı ve ökillmüt 
kaldırım ta~l:.rile mahalle o(;
lanlarınııı kaydırak oynadığı 
bir •Phri, lemiz, mamur, rııhat~ 
iblem.ej!;e ne hakkımız v11r? .. 

Haklı ızilıi görünen doıtum 
ue kadar bak•ızdı. Ona sordum: 

- Sen, lıiç barda namaz kıl· 
mak, camide danPetmek arzusu 
duydun mu~ 

Ha) retle ) üzüme baktı: 

- Ne müua•ebet ? 
~lüuaseht!l ~uL.i. iueaul.rın 

hareketleri bulundukları yere 
tôbidir. , lubt>t kepusunda nıavi 
gözlü bir mf'lf'k gibi masumla
şan kalbiniz, dansing kapısında 
kırmızı bir .,e,·tana u ~r. Ter· 
temiz pyınwı~ bir efendi ile 
nıülevve~ paeavr:ılara hilrftnmüt 
l>ir ~erseri~·e h.sr~ı muamelemiz 
hır olama7.. Yoll:ırla ) olcular 
ara.10daki münasf'bc• te syncn 
böyledir. Onların silprüluı~yi~i, 
suİanmayı~ı. tamir edilmeyifidir 
ki halkı bukadar liiübalilij!;e sev
ko:diyor .. Siz geniş ve temiz !İ!li 
caddesinde kaydırak oynıyan ço· 
rnk, çöp döJ..en hizmetçi, ııptea
bozeu yolcu j?ördiinüz mü? .. Zan• 
netmem. Ziro.., caddenin maoza~ 
rası, bizi böyle bir hareketten 
meneder. Fııkaı, kaldırımları 
vanıru ,-uınru olmu§, yağmur 
~-... .ıı rnı .. ;;ı,., giineş a<·tımı çöle 
d;,.eu bir \ol da ise, çocuğu kay
dırak oyu

0

aıı.ektan, hizmetçiyi 
süprüntü dökmekten, yolcuyu 
işemekten menedecek ne vardır?. 

Yusuf Ziya 

Emaırııetnırıı a~l\.!l!Katn Y 

·Mahkeıneye gelmedil!ine 
göre maaş da al~ıyor. mu7 

mahkemesi Sehreminine bir .. Ağır ceza 
tezkere yazaı a1 

gelmediğini 

avukatının nıahkemeye 
ihtara karar ver<li. 
-----~B' u ifade ile mankemedelıi •öz. 

şehremaneti tamirah mütema- ı h k' d leri araıındaki nı~i>eyt•net a A1n • 
diye işlerinde vukua gelen bir ıui- d S bh" B 
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ne diyeceği aorul u. u ı . mÜ•• 
istimal mes'eleıi mahkemeye intı- bet bir cevap veremedi. 
kal etmiştir. Müddei umumi muavini. Bürha· 

Ağırceza mahkemesinde muha- j nettin B. bazı cihetleri maznuLdan 
kemelerine başlanan maznunlftr ta- l istizah etti. 
nıiratı miitemadiye milhend'slerin- Subhi B. bu istizah :herine alı
den Subhi beyle, bu zatın maıyetin- · nan paraların kimler tarafından 

d -1 alındığını .,öyledi. 
de çalışan Süreyya, Fazlı efen ı er 

1 1 b A m ravuştur. Bu cevap üzerine heyeti hakime ve yo anıe ı: aşısı sı , 
Halil çavuş, Bağdesar Aptullah •f

Mauıunlar Şişli· Büyükdere yo- endilerle Osınon B. iominde bir 
!unun inşas1nda Emanete ait kı- hh 

k 
I ş taşları müle• idin celbini ve ıtelmeyen 

rılmı~ .-e ırı manıı maznunlar hakkı nda da ıpyaben 
bir müteahhide ye Büyükdere mahakeıne icrasıuı kararlaştaıdı. 
deki Tayyare şirketine nıuay- Şayanı hayrettir ki mahkenı•y• 
yen bedellerle .etmak ve gene em- Şehremaneti vekili B. gelmeaıi9ti. 
anele ait bir silindir makinesini de Müddei umumi Burhan Bey E-
tayyare :firketi hizmetine vermek manF:t vekiHnio gelmemesi dol•ft· 
orada çalı~ ırmakla tahtı zanda siyle bazı nokatııı iyice anla9ılam-

da buadan 
bulunmaktadırlar. ad' •ını aynı zaman 

.i ' h lr k un tamsmen 
Reis vekili Nusret B. yalnız ola- dolayı hazine u u ı:n 

müdıtfaa edilemediğioi Şebreınauetı 
rak mahkemeve gelen mu''hendı's ı d ahke , k -· . b ııı"bi dava ar a '° -

bh. b · · · ,.e ıhnın u . , 
Su ı eyı ısticvap etti. mede ispatı vucut .. tmeditını ıöy-

Subhi B. bu işlerin kıamen ema· 1 k Şehremini beye bir müııe. eyere k 
netin malumatile, kısmen idareten kk vuılarok naıarı dik ati celb ere . d' 
ve kısmen de maiyetınde çah~ ilr edilmeıini iıt~ ı. 
tarafından yapıldığını ileri ., o. ! Mahkeme de bu talebi kabul 

Bunun üzerine reiı B. Subl ...... ı ~de,ek Şeh,emini beye bu huauıt. 
ı müzekkere yaıılmasına ve mubake yin emanet müfettişlitince a ınan 

ıf:ı.d~sinı okutturdu 1 nıcnin ta'J.:kine karar verdi. 



O ak9am musıki kulübünde 
fırtınalı 11ir hadise olmuştu, 

Orkestra programın ikinci nu
marasını bitirmişti. Tam o sırada 
koridorda toplanan kalabalık içinde 
dev gibi bir adam olan romancı 

"Mauro Venna,, nın "Herald ,, ga
zetesi muaıki münekkidi Solongoya 
çattığı görüldü. 

Atletvari vücudünün heybeti sa
yesinde takınabildiği küstah bir 
tavırla münekkidin önüne dikilerek: 

- Arkadaşım Sandinin yeni 
bestesi hakkında yazdığınız maka
leyi okudum! dedi. Kendi yazdığı

nız hezeyanları görmeyip o nefis 
eser hakkında böyle bir lisan kul
lanmanız eidden menfur bir hareket .. 

Solongo evvela cevap verme
mek istedi; fakat bu sırada etra
fına bir kaç kişinin toplandığını 

görünce gazetesinin şerefini kurtar
mak için bir şey yapmak lüzumu
nu hissetti. Yumruğunu kaldırıp 

Mauro Vennanın yeni perdahlanmış 
yanağına indirmek istedi. Fakat bu 
yumruğu bir el sım<;ıkı yakaladı, 
aynı zamanda inen müthiş bir sil
le, münekkidi son sıra koltukların 
yanına kadar fırlattı. 

Solongo evveli. fena halde kız
dı; sonra maddeten mukabelede 
bulunmanın faydasızlığını anlayın
ca, hasmını dava ile tehdit ederek 
uzaklaştı. 

Bu suretle kapanmış gibi gö
r~nen hadise Herald gazetesi idare

hanesinde mesküt geçmedi. 
Solongo, konsere dair birkaç 

satır yazı yazmak için gazeteye git
tiği zaman, istihbarat odasında 

toplanan muharrirler vak'adan bah
sediyorlardı. 

Solongo lıadiseyi olduğu gibi 
anlattı. Muharrirler, Venlıanın ha
karetine mukabele etmiyerek vazi
fesini ihmal ettiğini bizzat Solon
gonun ağzından işittikleri zaman, 
münekkidin gösterdiği elim acizden 
esefle bahsetmeğe başladılar. 

Solongo sabırsızlandı: 
- Uzaktan söylemesi iyi... Fa

kat benim yerimde içinizden biri 
olmalı idi de o hayvanla yumruk 
yumruğa geldiğimi görmeli idim ... 
Herif beygir gibi kuvvetli .. 

Bu sırada kapı açılıp spor mu
hariri Gioyani Sturmo içeri girdi . 
Güneşten yanmış çehresi ile ırı 
yapılı, kuvvetli, kırk yaşlarında bir 
adamdı. O sırada boks "Antrenör,,
lüğü, altı günlük bisiklet yarışında, 
daha 1air müsabakalarda hakemlik 
ediyordu. Çok vazifeşinas bir adam
dı. Fakat bilhassa çalıştığı gazete
nin şerefini her şeyden yüksek 
tutardı, 

Sturmo ıöze 
- Düelloya 

dedi. 

l<arıştı: 

davet etmeliydin 1 

- iyi ama, Vennanın ne ya
man siliihşör olduğunu biliyor mu
sun? 

- Ne de olsa düelloya davet 
etmeli idin. Sen bu gazetenin 6sene
lik muharririnin •.. Senin şerefin 
iazetenin şerefi, hepimizin şerefi 
demektir. 

Bütün oda halkı Sturmoyu tas-

dik ediyordu. 
Fakat Solongo o fikirde değildi. 

O kendi halinde çoluk çocuk sahibi 
bir adamdı. Onun için Sturmoya: 

- Canım niçin böyle söyliyor 
ıun? dedi. Tecavüz davası açaca

ğım ya 1 
- Dava korkaklarıu harcıdır. 
- Gazeteye makale yazıp ro-

manlarını batırırım ... 
- Ona reklam yapmış olursun! 
Solongo hiddetle ayağa kalktı : 
-Benim ailem, çocuklarım var. 

Onun için caka satacağım diye 
kendimi harcamağa hiç r.iyetim 

yok 1 
- Ya gazetenin şerefi ? 
-Gazetenin şerefini o kadar dü-

şünüyorsan, kendin müdafaa eder-

sın .•• 
Solongo bu sözleri söyl~dikten 

sonra çıkıp odasına gitti . 
Odada herkes susmuş, kendi 

ışı ile meşgul olmağa başlamıştı. 
Biraralık Sturmo : 

- Çocuklar 1 Jiye bağırdı. Bu 
işi ben temizleyeceğim 1 •• 

Sturmoyu bütün arkadaşları se
verlerdi . 

- Canım , hu ışın sana 
'1alukü var? Başına dert mi 
\'.:~ 1 .. ::ı diye onu fikrinden 

ne 
ala
c~ y .. 

dırmağa oğraştılarsa da karetmedi • 
Sturma :~ 

- Huyır, dedi. Buşeref mes'e
lesidir. Ben o mel'unun hakkından 
gelirim ... 

İş böyle ciddileşince heyecan 
içinde kalan arkadaşları Sturmoyu 
tebrik ettiler. Hatta biri kendini 
tutamayıp heyecanından ağlanınğa 
başladı. 

Telefon rehberinden Vennonun 
aderesi bulundu. 

O gece geç vakte kadar kılıç 
talimi ile vakit geçiren Sturmo er
tesi sabah gazetenin ~enç muharrir ... 
!erinden Sajettoyu yanına aldı, saat 
dokuzda Venoonun evine gitti 
Kapıyı açan hizmetçi: · 

- Sinyör Venne bu sabah er
kenden köşküne gitti ... dedi. 

Sturmo arkadaşına: 
-G~rdünmü korkağı! dedi. Kaçtı. 

Fakat hız onu nasıl olsa buluruz) 
Köşkün adresini alıp gittiler. 

.. yenn<ınun muhteşem köşkünü 
gorunce her nedense Sturmoya bir 
cesaretsizlik geldi. Fakat meşhur 

olan inadı geri dönmesine mzni 
oldu. 

Arkadaşı ile birlikte demir par
ma•dıklı bahçe kapısının zilini çal
d!lar. Genç bh· hizmetçi kapıya gel
dı. Yanında kurt cinsi iri bir köpek 
vardı. Köpeğin kendine fena fena 
baktığını gören Sturmo kapının dı
şında durup sordu: 

- Sinyör Venııa burada mı? 
- Hayır, burada değil. 
Sturmo gene arkadaşına dönüp: 
- Gördün mü? dedi. Fakat hiz 

nasıl olsa buluruz 1 Efendiniz nereye 
gitti, 1 

- Efendim bu sabah Mi!andan 
geldi, dağlara gitti. 

- Dağlara mı? Hangi dağlara? 
- Gerinyetta dağına ... 
- Ne? Şu Lecco üzerindeki 

Gerinyetta mı? • 
- Efendim yeni bir roman ya-

zacağı zaman oraya gider. Dağda 
bir kulübesi vardır. Orada otrrur ... 

-Peki teşekkür ederim. 
O köşkten ayrıldılar. Sturmo 

daAa gitmekte musırdi. Arkadaşı 

ile yola düzüldüler. 
Yol hakikaten çok yorucu ve 

çetindi. Bir saat yürüdükten sonra 
Sajetto'!un kundurasının topuğu 
koptu. iki saat sonra Sturmonun 
da başı dönmeğe başlamıştı. Beş 
saat kadar yürüdüler. İkisi yorgun
luktan harap olmuşlardı. Nihayet 
bir oduncuya rasladılar. 

Adam Vennanın oturduğu kulü
beyi biliyordu. 

Tuttukları yol tamamile yanlıştı. 
Tersyüzü dönüp dağdan inmekten 
başka çare yoktu. 

İniş nisbeten kolay oldu. Fakat 
dağın eteğine gcldi!:leri zaman 
Sajetto: 

- Vaz geçelim, dedi. 
- Hayır ... Gideceğiz. 
Sajetto itizar etti: 
- Ben gelemıyeceğim .. 
- Sen bilirsin.. Ben yalnız gi-

derimi 
Ayrıldılar. Sturmo bir saal din

lendikten sonra tekrar dağa tırman
mağa başladı. 

Bu sefer Vennonun kulübesini 

bulmakta güçlük çekmedi. Kulübe
nin kapısını vurduğu zaman Venno 
seslendi: 

- Kim o? 
- Ben Sturrno ... lll'ral<l gaze-

tesi spor muharriri .. . 
Venno kapıyı açtı: 
- Ha)rola, Sturmo? Beni bu

rade ziyarete geldin ha ... 
- Ziyaret yerine "düello etmek 

desen daha iyi olacak ... 
Sturmo meseleyi anlattı. Venno 

gülerek: 
- Olur şey değilsini dedi. Fa

kat görüyorum ki benimle düello 
etmeden evvel dağla olan düellt.nda 
mağlup olmuşsun ... Bu düello kafi 

dei(il mi'? 
Ve cevap beklc-ıeden Sturmo

nun elini tuttu : 
- Sen burada ben:m misafirim 

ve esirimsin . Evvela gel de karnını 
doyurayım ... 

Diğer bir kapı açtı • 
Küçük bir odaya girdiler. Or · 

tada üstü kağıtlarla dolu bir masa 
vardı. 

- Yeni romanım 1 dedi. 
Sturmonun bu kad.ır iştahlı ye

mek yediği hatırına gelmiyordu, 
• • • 

Venno ile Sturmo, dağ başında 
baş başa geçirdikleri bu geceden 

soora can ciyer dost oldular ..• 
• k'I. • • a. ı.ı : K . ~ . 

1 
1 

l'anıte·i__l_K DA '.H, 1 ·.liil ltı, 1'l'..'<ı 
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Kol kıran 
Galatada ,kayıkçı İsmail ile Ali 

ka,ga etmiş ve İsmail kürPk!P Alınin 
kolunu kırmı:tır. 

Sarhoş cilvesi 
~ . ' 

~--~~. ~"-~ . Haskoydc Çifte salonda oturan 
lbrahim sarhoş olarak evinin ·kapısı 
önlinde kendi kendini sol memesi 
üzerinden bıçakla yaralamıştır. 

ADtolfi1 kÖ(P'rrüylY 
Taşla cerh! 

U.ıkapaııında oturan Düri\·e H. 
a~nı verde oturan Arife rn ·Fatma 
hanımlar tarsfıııdan 'ere vatırılmak 
sur~tiı le hs~ındaıı ta~la y~ralanmış· 
tır. l'olıs her iki kadını da yakala· 
mı~tır. 

Amcazade arasında 

Lily Damita ... 
İşte güzel bir Fransız kızı ki 

daha iki üç sene evveline gelinceye 
kadar F ranıanın dir kötuinde silik 
ve meçhul yaşıyordu .. 

Sinema birçok kimseleri en um
ulmadık bir zamanda, bir zamanda 
baş döndürücü bir süratle ikbalin 
en yüksek şahikalarına nasıl uçur• 
du ise Lily Datnitaya da öyle oldu. 

Güzel dansettiği için evveli 
Fransız film kumpanyalarında çalıştı. 

Amerika sinemacıhğ'ı, sinema 
ufuklarından kuş uçurmaz . , • Ne
rede yeni parlamağa başlıyan bir 
i~tidat görse, ğözü doymıyan aç 
hır atmaca gibi üzerine atılır ve 

n·rilmi~tır. onu derhal kapıverir, 
~ ll işte Lily Damita da bu tatlı 

Enelki giin Çatalcanın Nakkaş 
k;"ıınde, kövU velYele\'e \'eren bir 
h3;li-;e olnıu~tur. Kö}. sal..inlerinden 
Sadık onlıaşı amcazadesi Eyüp oğlu 
ll•ı'e,·ni bir nıe•eleden dolayı döv· 
mü~tür. Erfrgi gUn Hüseyin ne kadar 
akralıa ve arkadaşları \arsa toıılaya
rak 'il1ilı larla Sadık onbaşının uzerine 
hıınıın etnıi1!erdir. Neticede egır su· 
rette \aralanan Sarlık onha<;ı hsste· 
lrnney~ kaldırılmıştır. Eı\ıp oğlu 
H u,eyin de tutularak ciheti adliyeye 

Sl'9'~~-~( akibete uğradı. 
kadınlar arasında Sinema artistleti içinde mes'ut ve 
Kasımpa-ada <l"rt kurnda oturan ve talü yaver oianların hayatların-

\1
. . d • · l da geçtikleri bir altın ğöprü var-
ı pfrn inin ze,·cesi Zehra hanım a d ır. 

Hafız Atiye hanım bir tahta yüzün· A vropa san'atkarlılrı için bu 
ı!Pn ka,g• etmişler Yr bu kavga iizeri· it k"" a ın oprü bu şühret ve ikbal 
ne Zrhra hanıın ı;ocus?;unu <lüşürmüş köprüsü Avrupa ıle Amerika ara-
\e Atiye lıaııım polisçe yakalaıımı~tır, sında kurulmuştur. 

Kulak ısiran işte Lily Damita bu altın küp-
Eminnıııınde hamal Bayram. ko· rüyü geçen, geçmeye muvaffak ol-

nıisı oncıı '.\lıı,tafa efendi le kav ır~ anlardan biridir. 
etmi, n- \lu>lafa efenr!iııin kııla~ını Küçük Fransız kız bugün AmL-
ısırınnk suretiyle \arahınıştır. rikanın en meşhur film yıldızların-

<SJ~~~fri) D~frcdJ®lri1aaa 

• 

Diş kıranı dan biridir. 
Topanene h·Jnomırı gazinosunrla Böyle olmakla beraber Damita lilım hakkında temasta bulunmuş- edilmiş zarif bir köşğü vardır. 

rakı içen Toros \e Ardas i•imli ıki vatanını unutmamıştır. Netekim bu tur. D ' F ercettiğimiz resimde şuh tebes 
nıııenı ka'·!!a etmişler Ye Ardaş Toro· yaz ransayı ziyarete gelmiş, fran- Lily Damitanın Hollyvoodaa ·· ı·· 

1 

sum u artist köşgünün kapısı eıl· 

- v _ v n e o urmuş görü mektedir. sun ü<: di~iııi kırnıı-.tır. 
1

_ sız film knmpanyaları ile sesli ı muhteşem bir bahçe ı"çı"nde ı"n•a ği" d t I 

Bedava sarhoş 
Rt>vazılta Ko~onun meyhnneto.inrle 

rakı i<;nı kalı,eci \lelıınet Ali, rakı 
para"ııı vermek istememiş polis gemiş 
\c fazla olarak p~lise de hakaret e
din(·e kara~nla gütürülnıü~tür. 

·:·:· 
J"ikrrt İ•nıinde hir MuS<'\'İ dıin 

Be) oğluıııla ltal)aıı kah\'tsine giılerek 
l.ıir ha}l' rakı içıııi~. i~kinin pausını 

istı·yen lılifeci Kostantini de mükem
ınelen dö\nıüşllir. Fikret ,ııoli~çe ya4 

kalanın ~t r. 

Bir çocuk çiğnendi 
1·5 ıs numaralı otomobil Pungal· 

tıda Rasim ismıııde bır çocuga çar· 
parak yaralamıştır. 

Araba kazası 
Cııknpanında oturan Fatma hanı

mın bir ya~ mlaki çocuj,!;ıı Remzi >O· 
k:ıh.ta oı ııarJ,eıı Aılnaııın idan·,indeki 
arabanııı altında knlmış \e iki hara· 
f!ı tamamen f"zilerek kopmu~lur. 
:\rabal'ı po!ı,çe ~nkalaıımı~tır. 

~n !i"~atll®ır 

Cürmü meşhu'!: 
Sgbıknlılarılan İrfan \e Kirkrır 

evvelki gere hırs ız lık ederken rurnıü 
meşhut halinde ynkalanmışlardır. 

V' <al li"il 'Si D ifil 0 al il" 
Dünkü yangın 

Dıın Dolapderede 'ı ani apartma· 
nıııda yangın çıkmış Ye 1ıazı esli 
e~)a yandıktan sonra sündıırülmü~tlir. 

@i(@ll<eını ~n©ıerrıı 

Tapu baş müdürü 
Ankaraya gitti 

Istanbul tapu baş mlldlirü mils· 
tacelrn Aııkaraya davet edilmiş "e 
<liinkü trenle derhal hareket etmiştir. 

Ba~ınlidürılen ~elırimizdekı Yunan 
embki haklvnda malıinıat alınacak,tır. 
Bundan ba~ka bu enıliika vazıyet 
hal.kında Lizım gelen faaliyete ıı:e· 
çılme>ı hususunda kendisine emir 
v.ni lecek tir. 

İlısan Abidin B. geldi 
Ziraat vek<ilelı, ziraat mü•teşarı 

lh•an Abidin B. dün Ankaradan şeh
rimiıe gelmi~tir. İhsaıı Abidin bey 
Lehistanda zirai kooperatifler hakkın· 

da tetkikatta bulunacak ve Poznanda 
ki sergiyi de ziyaret edecektir. 

H. Şinasi paşa gidiyor 
Hslk fırkası müfettiıi Hakk ı Şı· 

n3Si pa5a tıp kongresine i:tırak Pt· 
ırı t z r btvun Ar.kn._ .ı • l" ~tir. 

- -

• ++~+++++++=••~•++•++••ı 
Fred. Tomsorı i 

·ı SILVER KING: r\am~~.~~k~nkib~~eşem 
ALHAMRA SinPnıasına doğru + 

........................... 
MELEK 
Sinemasının 

İkinci Prograını 
! !! ! 

Rus dilberi 
Filiminde 

Mümessilesi Dilber 

Ester Ralstoıı + koşmaktadır. + 
~······~····; .. ••····~·····•• ı 

........................... 

Bahri teslihatta llicaş~ır<'§l©laı 

uyuştular mı? 
-

Va~ington, 14 
M. Stimson tarafından gazete

lere vuku bufaıı beyanata göre ba
hri teslihatın t<-hdidi teferrüatında 
İngiltere ile Arıerika arasında tam 
bir itilaf hası• olmuştur. Beş büyük 
devletın iştirakile tahdidi teslihat 
konferannnın içtimaa davetine hiç 
bir mani kalmamış~ır. 

• • • 
Londra, 14 [A.A) 

M. MacDonald'ın Amerika seya
hatini mevzu bahseden Evening 
Nius gazetesi bu ziyaretin sırf bazı 
bahri mesailin halli için girişilmiş 
bir teşebbüsün şümul ve mahiyetini 
kat kat tecavüz ettiğini ve bunun 
umumi tahdidi teslihata doğru atı

lan adımların en mühim ve kat'isi
ni teşkil ettiği için büyük ve küçük 
devletlere ait birtakım mesail ile 
alakadar olduğunu yazmaktadır. 

Paris 15 [A. A) 
İhzari tahdidi teşlihat komisyonu 

Cenevrede içtima ederken Londrada 
da bahri bir konferans toplanması 

ihtimalinden bahseden Pöti pariziyen 
gazetesi M. Briand'ın fikrince her 
sahada teılihatı tahdide matuf faali
yetin akvam cemiyetinin himayesi 
altında cereyan ve devam etmesi 
lazım geldiğini yazmaktadır. Pöti 
p11ri.ziyen mütaleasına devamla diyor 
ki: Italya her sınıf gemiler hususun
da Fransa ile bir derecede olmak 
iddiasında ısrar gösterecek olursa 
deniz mes' elelerinde Fransa ile İtalya 
arasında bir uzlaşma husulüne imkan 
kalmaz. 

Pariı, 14 [ A.A•) 
Tan gazereıi bahri teılihat hak

kında yazdığı bir makalede diyor ki: 
Fransa ile lngiltere arasında akto
lunan deniz mukavelenamesi proje
si kaleme alındığı vakit ingilizler 
Fr.:ı.n::1z. nvkt.:ıi n:ıı.arı dakk? naal..i 

Fevzi pa<a llz. Kon\'eda -Bunık 
rrk3nı harhi;-t> rPİ~İ l·~f>~·zi pa~a h!lz· 
utlerine Konı ada hir ziı afet n•ril-
ıni~tir. 

Ziyafette Fevzi paşa hazretlerile 
bütün erkan ve ümerayı askerıye, 
rlıesa;,.ı memurin hazır bulmımuş· 

· larrl ır. 
Fı'\'Zİ pa~a hnzrctlerı •3at on do

kuzu •:•') rek geçe FalırPttiıı pa,a ile 
bernber hahçevi teşrif lıu}urnııışlar. 
muzikaııın \ı>rennüıııleri arasında bu
lun 'davetliler tarafınılan hürmetle 
kar:ıılanm: şiardır. 

Saat on dokuz buçukta yemeı;ıe 
oturmuşlar. zirnfet saıniuı; hnsbihal· 
in arasında bir snat devam etmiştir. 

l'a~a harretleri h.onvada \'ilih·etı 
ııuınunt> çiftliğini ziynr;t etmiş, .me· 
saiden ,·e intizamdan nleınnun ;\al 
mı~tır, Feui pa~a refakatlerinde Falı
rettin pa~a ve rnli izzettin bev rn 
d 1 L 

, . 
a ıa nZ'. ZP\·at olduihı halde IDcre) 

kar) e,iııe azimet ederek elektrık falı· 

rıkasmı ziyaret ey lemişl~rdir. 
* '.\1ehmedin katili Mehmet -

\1enemenin Musa bey köyünden 
Melımedi öldtiren Mehmet o~lu '.\1elı· 
mcılin muhakemensi bitti ve müddei 
umumi bey idamını istedi. 

Fransız bütçesi 
Paris, 13 [A. A.) 

Bütçe hakkında umumi müzakere 
usulünün ihyası hakkında nazırlar 
meclisinin verdiği karardan bahseden 
Tan gazetesi, teferruata girişmeden 
evvel heyeti umumiye hakkında 
bir fikir edinmek icap ettiğini yaz
dıktan sonra diyor ki: "umumi mü
zakere parlemcntonun başlıca imti
yazlarından birini teşkil eder. Bu 
uıulün ihyası parlamentoya eski 
mevki ve nüfuzunu iade eder. 11 

~ ~-

itirazlarından vaz geçmişler ve bu 
noktai nazarı kabul etmişlerdi. Bu 
gün ne gibi fenni sebeplerin lngi
lizler: evvelki vaziyetlerini değiştir
mclre 'it"1; tettı~i nn~a' lc.rr.ıyor. 

1 Henderson ve harp! 
1 Paris 13 

Liihey ve Cenevre konferansla• 
nndan dönen İngiliz nazırları, Ba~· 
vekilin riyaseti altında ilk toplanış
larını yapt.lar ve bu temas ile ara
larında bir anlaşamamazlık olduğu
nu anladılar. Bu nokta çok mühim
dir. Anlaşm.~mazlık hariciye nazın 

Henderson ile kabinenin diger er• 
kıinı arasındaki ihtilaftan çıkmak
tadır. Henderson devletlerin Lahe• 
de lngiltereye gösterdikleri cemi• 
leye mukab,.le olarak şöyle bir be
yanatta bnlunmuş : 

0
- Söz veriyorum, eğer merke• 

zi veya şarki Avrupada bir muh • 
rebe çıkarsa İngiltere, harbe gire~ 
devletlere para vererek yardıttl 

edecektir.,, 
Fakat bu para kime verilece!<? 

işte burası tasrih edilmemi;tir. v~ 
bundan dolayı da kabinede şiddctb 
bir tırtına kopmuştur. 

Arkadaşlarının fikirlerini reddet• 
memekle beraber, Makdona!C:, He'• 
dersonu da yalnız bırakmamış, pıil• 
zakere esnasında kendisine mütab"" 
ret göstermiştir. Fakat kim harb"" 
decek, kime para verilecek, 1<Jı1I 
kimin boğazına sarılacak'! İşte nııı• 
ammanın anlaşılmıyan noktası bud~' 

• İstrazburg. ı:~ (A.AJ - nelc~d 
ve veznedarının Lir kaç sene e\rl !<
zamanı idaresine ait bazı vol oıl~ 1 
lar me\'dana çıkarılın şt:r. \ ezıır s 
hakkında tevkif m•ızekkere•ı istdl' 
edilıni<tir. P -'-. ' .arr * Pari,. 14 [A.AJ - l ctı .,. 
. . . CI t s I· n ı zıven gazetes1nın •· ıar re ,, - 11 . b d ,..,.5 
!ihbarına göre. bir J:ıom ar d• 

• . 1 C~l 9111 
ıayyaresı bır e;ece uçuş• . dcı . ·ıı ) a~ının 
ateş almış ye "Conn• e,. J •10de 
yere dlı~nek parçalanmıştır. ~ 
buluııan 4 kişi telef olmuştur. 11, 

1 , [ \ A) - \ !ın9 
• '.\loskorn. ." : · ~or 

ya hükümetinin şıfahı notas n ı · ft.l• 
yetle tarafından \erilen cevap. Ol 
maııyan ın \loskova sefirine ıt• 
erl 1lm -~·r. · 

' 
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1.a Bol, 14 [A. A] 
Beynelmilel tayyare müsabe· 

ı'ari •. ı ; 1 \, \I Birçok kim· 

., _ _, 

l · ıuıkııt hor~~t .. ı fiatları J~ Eylfıl 929 kanı H~O. 

Aı:ıldı l\.apa. 
Aç. K.. 

A-tlet:iZI"I"1 bu. se
r"1e ele kalcl.l! 

kasına i~tirak edecek 5 tayyare 
muayyen va1!itlerde gelmişlerdir. 
liayri askeri lngiliz tayyare idaresi 
müdürü M . Brancaer bu yarışta 
hazır bulunmuştur. 

Hırsızlar padişhı! 
Anvers, 15 [A.A] 

Meçhul bir şahıs 1 milyon Frank 
kıymetinde elmas çalarak kaçmıştır. 

seler taraf ııdan mııraı·aat '~ ~ıkayet 
'tıktı h11Iına .. ı uıerınP. Komar~'"" ~o
k••ıııd.kı lıır hanKdda taharrıyal ya
p~rmı ~tır. Hankanın '!ıı nıilyon horru 
uldnfru slJ) lı•nİ) ur. ldare azasından 
iki ki~i kaçnıı~tır. 

* Bezıye, 13 [A.A] - Olonzok 
kiiv unıle lm ka,ııça olmuş, münaka· 

\ 

il,' Jıırıııu•lur. Bir kijı telef olmu~
tur. 

ıYıtkut 

1 Ingiliz lirası 
1 Auıf'rik• dolar 

20 'uuan drahmi 
1 Ahnan r•~-b. mark 
1 A' u&turya ilini 

! Tıılıl'iliit 
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Atletizm mevsimi Eyhilde be
raber hitama eriyor. Ayın yarısını 
geçtiğimiz ve önümüzde ancak iki 
haftalık bir müddet kaldığı halde 
maalesef mıntaka atletizm birin
ciliklerinin bu sene icra edilece· 
ğine dair ortada hiç bir delil yok. 
Geçirdiğımiz mevsimle birlikte tam 
üç 'ene oluyor ki lstanbul atletizm 
birincilikleri maalesef icra edil
miyor. 

-Atletizme ehemmiyet verilmi-
yor, rağbet eden yok!.. . 

Diye feryat ediyoruz. Bu vazıyet 
ten müşteki olanların başında at· 
letizm federasyonu ve heyeti aza• 
lan var. Fakat vazifelrinde mu· 
vaffak olmayışlıırı esbabını yalnız 
Ye munhasıran bu rağbetsizlikle 
izah eden bu efendiler, atletizme 
revaç vermek şbyle dursun, mev
cut cereyanı bile körletecek bir 
atalet gü teriyorlar. 

Amatör gençlerin atletizme kar
§ı duydukları iııcizabı bileyecek, 
gayreti artıracak yeğiine amil 
mü-ahakalardır. Bu mfü:abakalar 
içinde bilha,~a mıntaka birinci
lillnidir ki en şiddetli rekabet

lere cereyan vermek ve şevki iki 
üç misline çıkarmak imtiyazına 
maliktir. Genç atlet ancak bunun 
için çalışır ve günün birinde, bin. 
lerce gözün dikkati ve binlerce 

el in şakırtısı arasında derece almak 
mazhariyeti gayesile sporculuğun 
çetin mahrumiyetlerine katlanır 

hayatnın zevklerine karşı gözlerini 
kaapr .. Halbuki biz bu en ehe
m miyetlı noktayı ihmal ediyor ve 
tam üç seneden beri mıntakıı at
i tizm bi inciliklerini Y:WIJlıyorıız. 

Bu halin müntehi olacağı aki
bet yalnız şimdi elde mevcut 
40 - 50 atletin inkisara uğraması 
fel!krtine inhisar etmemektedir. 
Maalesef müteakip nesillerin ge
nçliği de, yetişmiş ve yetişen ge
nçlik gibi bı.ıo hareketsizlikten 
kendi fecaat nasibini alacak ve 
atletizme karşı memlekette hiç 
bir duyğu kalmıyacaktır. 

Atletizm bize futboldan da, te
nisden de, velhasıl akla gelen bü
tün Eporlardan da daha elzemdir. 
1 ~arekPtsizlik, gıdasızlık Ye daha 
Lın turlü İ•t' • r l"k l . . 

1 , ımaı ıe a ·et er netıcesı 
o arak cılız k 1 1 . b d 

1 . . . . · a an p;enç igı e eni 
ıır ı tılaya "Ot.. k . ~ urece · yegane vasıta 
atletızmdır. Daha a ._ b' b' 

1 . çı.. ır ta ır e 
S")leyelım ki b' d .. .. . ız e spor gayesinin 
hulun beklenılen men•eatl . 

. ı~ Ptı an-
cak atlctızmle kabili istihsaldir. 
]· akat çok şayanı t•eftir ki vazifo
sinın kutsiyetini ihate edPmı) en 
heyetler ve ~ahsiyetler atalet yü
ziinılen, gayret~izlik yüzünden 
memleket gençliğine en feci ka.ti 

yapıyorlar. 
Bu hu•ustaki hatayı yalnız mın

takıı lıe) etine hasretmek doğru 
değildir. Atletizm federasyonu bü
tün hareketin nazımı olmak va
ziyctimle iken vazifesinı yapma
n1ı~tır. 

Elimizde bir antrenlır var. Anla 
250 !ıra maa~ veriyoruz. Fakat 
}'ılnız Lir defa 500 lira sarfetmek 
,uretile )Bpabileceğimiz bir kosu 
pi-tine malil;: değilİ7. Her Ab;a

lıamJan eler> alan atletler nazarı· 
yatta lwlkı ürmiden daha alim 
0 1:,hilirler. Fakat pist olmadıkça 
yP, ko, mak • mkanı mevcut olma: 
dıkça hiz lın !!;ençlerden nasıl is
tilaıfr Pdere~iz. Biz mutahassıs ve 
alim dPgil. •porcu i•tiyoruz. Elimiz

deki paralorı biıyle liizumsuz ve 
ameli fı)da'1 olmayan şeylere 
sarfedivrıruz w •onunda ne bir pist 
) "l'ınaga iktıdarımız kalıyor, ne 

= 

mahfilde 
gece eğlencesi 

5-9-929 
30 Ağustos Cuma günü 1opcu

alayının dav<'tile muhtelif tesek· 
küllerden seçilen on iki zatla ı\ıer· 
zifona gitmiştik. Gurdüğümüz hüs
nü kabulden kendilerine borçlu ol
duğumuz te~ekkürü öderken veri· 
lecek izahatı lüzumlu b•Jluyurum: 

Saat on dtır1te Ha1Zadan ayrıl
mıştık. Büyük Lir nrzaket e>cri 
göstererek yarı yola kadar kar~ıcı 
gelen zabıtanla birlikte, kışla spor 
sahasında bize ayrılan harakaya 
gittik. Milli zafer şprefine tertip 
edilen askeri müsabakaları büyük 
bir haz ve alaka ile seyrettik- Bil
has>a agak üzeri at koşusu Ye ko
şu esnasında inip binnıt>k asker
lerimize çok yaraşan milli bir "por 
olmak itibarile sürekli alkıilarla 
karşılandı. Bu sırada askeri bando 
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["] Mahfil müdüriyeti, çok arzu
lanan ve be~Pnilen piyankosile 
umumi ne~'eyi idame ediyordu. 
Bunu takibn saat bire kadar 
dan-edildi. Mahfilin lıalıçesinde, 
mı>:;'alelerile, da\'ul Ye zurnalarile 
şen yurdun ~en a'kerleri oyun 
oynııyur, türkü çalı)or, eğlt>ni

}Qrdu. \atan için d~nıarlarmı 
bo~altmağa hazır duran ar,Janla
rın • bu lıa,it, fakat milli ye 
'amimi t·fd<'nrPlcrinden daha rik-

yetimizde Lüyük hissesi oldıı~unu 
siiylememiş miydi!' O halde lıu çok 

yanlış ~uur,;uz kanaatların Luyle •a· 
mimi iııa-larla izale,inden daha 

lıii\'ük nimet tasanur e:lı ıı )İZ. 

C . . k 1 Y den dı"rı"lmek 1 (;iin1rük ınütarekes· 
entıyetl a Vamin 1 en I Cenevre, 14 [A. A] 

Umum,.l 1°çt1°mal İsterken ölenler! 1 Sabah celsesinde_ltalya ':'u
1

ra_h: 

katle evredı'leccı. h' ·· ·· 
- 1'. ır g4 ırunu~ 

meta•a\'ver nı' ı· ? B . ~ . . "ır u nedp ,.c 
kudoı hıs-ın Yerdiği emniwt YC 
huzurla odalarımıza giderkeıı 1 

t 1 . ' ıu 
unu 'ul ınaz nezıh gecenin tatlı ha-

,J\liinı'nerlerimiz lıa-la olmak 

üzere herkes, lıu bin kerre aziz, 

Je~erli tnsanlara layık hürmet Ye 

kudsiyet duygusunu taroine çalıi· 

malıdır. 
Bununla türkün alıenkdar tesa· 

- -Cenevre, 14 [A.A] Moskova, 15 [ A.A) 
" Y cnidcn dirilme,, ismi vcrll

miş olan mukabil ihtilal teşkilatına 
mensup azadan 70 kişi muhtelif 
cezalara mahküm edilmiştir. Bu leş· 
kilıit bolşevik idaresini devirmek 
için muhacir ve mültecilerle müna
sebatta balunmakta idi. 

Bir rekor 

h 1 dan M Suvıch mes e e11nı as arın • 
tetkik etmek üzre hiikümetler ara· 
sında bir konferans akdi hakkında-

tırası e dolu idik 

Ertrsi gün ,8~; d.oku d h 
nüdü kurulacaktır. 

Bizi hür \'e hfıkim kılan seLelıi 
hiirriyet için mücadel ederek ona 

layık olan zahitlerimizin yübek 
kalıilıyctiııde aramalıdır. !\lslıaza 

hu srlı<"plt'n birbirimize borçlu 
veya alacaklı değiliz. Biriınizın 
meziyet, faziletinden hepimiz gu· 

rur ve iftihar dıı) acağımız gibi 
d~ğeriııiıı ku ur veya cehlinden 
yıne hepimiz müteessir ve mah
çup ol&cağız. Biz; genç cüınhuriye· 
tın mrdt·ni)et volunda atirdü~ü-

Akvam cemiyeti büyük meclisi 
umumi bir içtima akdetmiştir. Bu 
cel•e La Hey adalet divanına ait 
işlere tahsis olunmuştur. Meclis, 
Fransa tarafından vaki olan teklif 
Üzerine divanın yeniden tetkik olu. 
han dahili nizamnamesini kabul 
etmiştir, Bundan battı meclis, 
Amerikanın La Hey divanına işti
raki hakkındaki protoı.•.Ju da tas- Londra, 14 [A. A) 1 

ki tekhfi tasvip etmişlir. M. Su
vich bütün hükümetlerce muvafa
kat ed;tmek şartile bir gümrük 
mütarekesi }apılması hayırlı olaca· 
gmı ıöylemiş, anca.k böyle bir ted· 
birin ticaret muahedeleri akdi hu
•unda müşkülat çıkarmasından en· 
dişe ettiğini de ilave eylemiştir • -

İpekli kuma,Iar . z ama -
{elde venlcn kahve altı l l dn -.;r>nra 
kaymakamlığa, BP!ediyeyt'. Halk 
fırkasına, askerlik ,lıhe- ·ı·. ı. 

"' '' ı. UrK 

oca~ıııa giderek ziyaretlerııı i iade 
ettik. Bundan sonra beledıye bir 

kır ziy~feti verdi. Geni~ bir bah
çede ğeçirilen bu kı) metli saat
lar, <amimi kayna~ınayı deriolet
meğc güzel bir 'c,ile oldu ... 

içimiz sevgi ve tahasüs dolu 
olarak Merzifondan ayrılırken dü

şünüyurdum: 
Umumi harbin yanlış giirüşle

rindcn birisi de zabit ve milletin 
·ayrı birer unsur telekki edilmesi 
değil midi? Büyük bir askerimiz 

1 de bu •akim telakkinin mağliıbi-

.. o 
muz engellerini devirerek ilerleyen 
me 'ut Lir aileden başka bir ~ey 
dejT,.l ' Bu kafilede bir tenbel kar· 
d şır, Lır ihtiyar annenin gerırle 
kalına ı mefkureınızin ütlediğı 
ate'i 'unıliirenıez ... 

vip etmiştir. 
Bu protokolun kabul~ . bizz~t 

Amerika hükümetinin verdığ'ı temı
nat icabınca Amerikanın La Hev 
divanına iştirakini ta·ıammun et .. 

mektedir. 
M. Politis, bugün ,.erilen karar· 

ların ehemmiyetine dikl.dti celbe!· 
mi~tir. Yunaniıtan ve Bulgari.~t~n 
dahil olduğu halde bir çok ;u~uj 
metler iştirak protokolunu er ~ 
imza etmişler ve bu suretle Amerı
kaya karşı olan muhabbet ve mu· 
h 1• 1 "stermişlerdir. a asat arını go 

Kömür helası 
Bukreş, 14 [A.A) 

T. . hadiseleri esnasında 
ımısoara • .1 ı k'f 1 30 komünııt 2 ay ı e 

ev ı o unan d h 
ı h lüf e en aı s 1 sene arasında e a 

ceıt larına mahkôm eıiilınişlerdlr. 

Ufak bir motorbotla 600 mill~k 
b. t h .. 1 ve mukavemet tecru-
ır a ammu . 

. . . Victrbirric namındakı be!nne gırışen _ 

!
. .1• orcu kadın Selt bogazını 
ngı ız sp k 

1 ,. a 179 sefer katetme ıu-uzun uli unc 
·ıe 691 mil yapmış ve bu suretle 

retı . .1. . k 
bu nevi sporda blrıncı ığı azan-
m•k• muvaffak olmuştur. -·-
Kçakçı memurlar 

Londra, 14 
Loı Angeloa içki kaçakçılıgı ile 

mücadele idaresi, memurlarından 
62 kişinin kaçakçılarla müşterek ol· 
duğunu keşfetmiştir. 

Bu hadise büyük gürültülere ae· 
bebiyet vermiştir. Memurların, ka· 
çakçıların resim ve parmak izlerini 
yok ettikleri anlaşılmıştır. Tahki· 
kat tevıi edıliyor 

Zürih 14 [A.A[ 
Beynelmilel ipek kongresi ipek· 

li kuma•ların satış şeraitini karar· 
't'b 'le bir iti· ]aştırmak için esas ı ı arı . 

laf haııl etmek nıeaeleıini tetkık 
1 ·ı ı bir komite etmek üzrt beyne ını c .• 

teşkilı hakkındaki karar ıuretını 
tasvip etmıştir. T ~bii ipek talep· 

. . • d «Üne çoi• ldıj'ını 
lerının gun en • . . . . 

1 n kongre ıpekcıhtın 
anhyan an ıya ' 

. leketlerde bu san at er. bütun m eın 

b •• '
. mikyasta yardımlarda 

ba ına v 
bulunan Japonyadan örnek almak 

I auretile inkişaf etmesi ar.z~ı~nu i~
I har etmiştir. Kongre mesaısıne nı

hayet vermiştir. 

tır . 

da ... .. 
•• 

ı-
l • 

at 

t• 

,. 
·-

5 

• 
1 
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- Doktora gittin mi? 
- Gittim. Amma çok garip şey. 

Sıkı,brmanın ismi muayene olun
ca üste para veriliyor. 

Dalğııı 
Lafonten çok dalğın bir zatmış 

Bir gün, bir salonda, saatlerce bir 
gençle konutmuş. Genç gittikten 
sonra sormuş: 

- Çok rabutalı, aklı batında 
~ir genç. Kimdir? 

- Oğlunuz yahu! 

~Faiz 
- Sakan Salamondan borç alma! 
- Neden? 
- Fahiş faiz alıyor. 
- Ne gibi? 
- Kışın yüzde elli, yazın yüzde 

altmış alıyor. 
- Neden? 
- Yazın günler daha uzun diye! 

:::;..,_ --
~mmemmmmmmmm~ammmmmmmmmmmsmmmmmmmmmmm~~· mmmmmmmmmmmmmmm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmsml!JlleHDCiJ&l&llD&H:ll3mınmemBlilBlilmemmıaammEJe1911ı 

1 Ş~liil ~ö~Derr0 ~huşltJıne<eDerr0 folKDırDeır m 
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Aşk başka, beka başkadır. Atkla "İntallah ,u işi yapayım,, diyen Karısının nufuzu albnda yaşa- ı Şahit 
mücbbetliği karııtırmayınız. adamm kararı - eter kansından iı.in yan adam ne kacbndar ne erkek· B' 

* almadıysa beyhudedir hl b' ' d Mld' ' ır kan-kocanın talak daYaaın-
• • • * · ç ırtey eıs• ır. da, hizmetçi töy)e şahadet etti: 

Can sıkıp üzülmektense, borcunu ,,. • - Hanım efendı' ev• h•y•can 
··d k k d h 1 · d" İki kadın bir cemiyet, üç kadın Ceva'.n ... .. "" 
o ememe ço a a yı ır. cehennemdir. r içinde geldi. "Bugün bir bey beni 

•.,, • * - O ne biçim yemek yeyiş • • • itfal etti. Kocama ihanet ettim, 

İhtiyarlık çirkinliği de, güzelli- Bir kadının •v~cudil methedil- Ağzını kapa, Bayılacağım,, dedi. 
gı de mahveder. Biri kırışıkların mez, soydurulup görülür. - Ben kendimi yamyam farz- - Ne yaptın? 
altmda kaybolur, öteki giılenir. •*.., ediyorum teyze. - Lokman rubu verdim • 

.,, --• • KuvvetJi yeminden sonra, kadı- - Yamyamlar bile teyzesinin Zade 
Birinden akıl danıştı Ramız zaman nın söyleyeceği yalanın değeri var sözünü dinler, 

mes'eleyi tamamile söylemeyiz. Çün- demektir. _ Ben kendimi teyzeaiz bir Bahçe kalabalıktı. Külhanbeyin 
kü alelekser haksız olunan mes'ele- * f d biri bir beye ıordu: • "' yamyam arze iyorum • 
lerde akıl danışılır. Aşkın mühim tarafı başiyle so- - Ben nereye oturayım? 

•.,, • nudur. Bundan gayrisini geç. Sebep Bey, killhanbeyin... arkaıına 
Çürük dişle meyvai memnua '# * • bir tekme vurdu: 

ısırılmaz. Aşkı günah telekki edenler ol- - Neden ağhyorsun yavrum ? - Al, buraya otur! 
• * • masaydı, belki aşk sevap olmazdı. - Kardeşim cam mı acıttı. Külhan bey birşey söylemedi, 

İyi kadın, yumşak başlı kabr, .., *..,. - Ne yaptı· Gitti. Bir saat sonra beye tekrar 
ualu keçi on para etnıeyen • mahlu- üç türlü yalan vardır: yalan. - Kafasına yuınruk vuracak- sokuldu, ve bir tekme yeri ettirdi : 
kattandır. kuyruklu yalnn, kaçamak. tım, eğildi. elimi duvara çarptım. - İskemleyi iade ediyorum! 

························•······························································ ı••················································ııı•••································································ .. ·---.. -··-· ..••.••..••. mmmesının~mmmemmmmaınammmmmmınrua m s 
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~ Deli deg"' ilim ! 
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Bakırköy, emrazı akliye hasta
hanesinin sakinlerinden biri, bir gün 
hastahane mutahaııslarından dok
tor A!ımet Şükrü beye şu mektubn 
ğönderdı: " Ben burada nahak yere 
tutuyorsunuz. Ben deli değilim. Bir 
miras meselesi yüzünden, hakkımı 
yemek isteyenler beni deli diye 
buraya gönderdiler.,, 

Doktor hastayı çağırdı, konuştu. 
Kadın bütün miras mes'elesini tefer
rüa tile anlattı. Söyledikleri gayet 
makuldü. Şükrü bey, hastahaneden 
çıkmasına müsaade edince, kadın 
sevindi : 

- Teşekkür ederim, dedi, bu 
gece millet mehtaba kavuşacak 

demektir, çünkü ben ayım! 
Bu sözden sonra, kadının hali 

hastahanede olduj-unu tahmin eder-
siniz. 

Ortak 

1 
Bir kumarhanede: 

Talimde -=- · - Efenai! Kağıt çaldığınızı gör-

- Kocan~an neye aynldın? 
- Ona kızıp küfrettijim zaınaa, 

ağzını açmıyordu. 

- İyi ya işte, 
- Amma kim bilir içinden n .. 

ler söylüyordu. Tahammiil edeme
dim. 

Müdafaa 
Bir beyin, bir hanımla gayri

meşru miina1ebette bulundutu mev

zubahı olup, çirkin görülüyordu. 

Biri miidaffa etti : 

- Ben bu mOnasebeti meıru 
görO.yorurn. Kadının kocaaı lShıGıı ev• 
lenecekler. 

Sürat 
Otomobili çok hızlı yG.rilte

medim diyı9 yakalandım. 

- Yani çok hızlı yürilttüm de 
Bir asker, sarp bir tepeye br- - Bu gece bir ruya gördüm, bana bir inci ger- düm. Hırsızlık ediyorsunuz, 

manırken: danhk almışsın. _ Efendi! - Fatma, o ihtiyarın elli bin Jirasını yemi9. mekmi istiyorsun? 

-Eter dünyayı yaradanın ııırbnda - Hayırdır inşallah! Ben de bir rfiya gördüm, Kızmayınız .. Ortak olalım diye- - Yanındaki genç çocuk kimdir? - Hayır. Çaldıj'ım bir otomo 

.. ~:';.~.~~ .. ~!~.~l.~!~ .. ~.~K!!'.~! .• l.!':.~!!!!!!~.~~!~ •.•.•••• f.~~ .. Y~~.~-~~~ •• ~~.~! .. ~~}.'?!.~!!!!i: .............................................. ~.~!!}:!!; •.. , .... , ................................................... := .. !5,~.~?.~.~!l-........................................................... ~!!~~Y.~!~~ .................................... _ . . 
Vakıf akarlar 

müdµrlüğünden: 
Müzayedeye ,vazolunan emlak 

1 - Galatada perşembe pazarında 22-14 No. küçük taş hanın 
nısıf hissesi. 

'l Tahta kalede nalburcularda 328 No. dükkanın rubu. 

3 Tahta kalede demir taş mahallesinde 18 No. dükkanın rubu. 

4 Tahta kalede mahkeme sokağında 22 No. dükkanın rubu. 

5 Çarşı kapıda tramvay caddesinde 79 No. dükkanın nısfı. 
6 Osküdarda icadiyede sıvacı Murat 1-7 No. hanenin nısfı. 
7 Üsküdarda icadiycde hamam sokağı 31 No. hanenin sülüsü. 

8 Üsküdarda selami ali efendi mahallesinde rt:çper matyos 
!olcağında 27, 29, 31 No. iki hanenin sülüsü. 

Müddeti müzayede: 10 eylül 929 dan 2 teşrinievvel 929 çarşamba 
günü saat on dört buç.uğa kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazo· 

lunrnuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört 

buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ede

rek müzayedeye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf ıııüdürlüğ·ünde 
"Yakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müıtemilatı hakkında malUmat almak 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek 
porlarını görebilirler. 

Adana Askeri satın alma 

isteyenler bu 
ecri misil ra-

Koınisyonıı riyasetinden: 
Mersindeki kıtaat ihtiyacı için zirde cinsleri gösterilen iki ka .. 

1em erzak 1-Eyiül-929 tarihinden itibaren kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. Yevmi ihale 22-9-929 tarihine müsadif Pazar günü S. 10 

dadır. Taliplerin şeraiti anlamak Üzere her gün ve vakti muayyeninde 

yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Adanada askeri fJatıD 
alma komisyonuna müracaatları. 

Kapalı Zarf 
ARPA 

EKMEK 

~- rn·sm..,. 1 Şelırenıaueti ilaıı ları 
- 1 

Şehremanetinden: Aksaray
da Yusufpaşada şermet ça-

vuş mahallesinde 116-116-1 
numaralı hanın altında 1 ve 
2 hususi numaralı dükkanlar 
kiraya verilmek i~in ayrı ayrı 
açık müzayedeye konmuştur. 

Taliplerin şartnameyi gör
mek için her giin, müzayede
ye gir~ek için ihale günü olan 
6 Teşrinievvel 929 Pazar 
günü levazım mildürlüğüne 
gelmeleri. 

Ü"'' ıular lnıkul, lıak lnılığiıı<len: Hatçe 
haııııııırı 1 ludulludıı Fnlıat oğlu irfan 

el. akylıinıt ılHIJlle eykdi~i fe:oi4 davası· 
nın giynp kııru.rı il'iıı ·ıı bndettebliğ ccrıo. 
}Bil e kn ıııııl •akı•ıııe,.j nrlicr~inde tara
fr) ıı lw,ııinrlı ı.ı evlilicin fr~lıine dair \e
rlltırı kar m lı.ı vi 29- lOt> a<lrtli '•' ~2 lıa

Z!ran 929 tnrılıli iliımın Jrfan cfoııdiniıı 
lk4mPtgôhının nı~çhuliyetmt.ltm dola} i 
bittalep dıiıır•ıı tebliği l<arııqı;ir olmuş ve 
mezkur ilamın bır ~ureti ına~kfıruıı kar~ 

)e~i olnn Dudullu ınuhtaranıııa tı•lıli~ ve 
bir ~ıııeti ılahi malıkeıııP rlirnnhanesine ta
ıp, e<lilnıi~ olıluğuntlan kbliğ makamına 

Jqıim olııı:ık üzere key fıyet gazetelerle 
ilAn olııııur, 

S ultan Ahmet ikiııei ı;ulh hukuk m8h-' 
.ı.cnıe~iııden : Leon Efenbinin BeyoA· 

!unda Pangaltı<la Fatin Efon<li sokağında 
l l numaralı hanede ~ak in Karabet Elen· 
di ~iııınıetinde uıatliılıu olan ,-üz liranın 
tahsili hakkında *aıne olıınan da1•anın 
cereyan e<leıı ıııuhakeıııeı.inde ntüddeaa~ 
leyhin ikamet;!iihırıın ıneı;lıuliyetine meb
ni ilanen vuku bulan ıehligat üzerine ade
mi ica):ıetiııe binaen lnıkk ında gııap ka
ran iltihaz olujlarıık miiddf'i da\·ac:ını tek-

rar "' ı~J:ıattıuı izharı apzılo yeınin teklif 
etmii ve muhakenııılerı 13-Tetrınisani-929 
Çarşamba eaat ondorde talik olunnıu~ ol
makla müddea aleyhin gıyabında cereyan 
eden muameleler,. bir mah zarfında itıraz 
eperek yf'miıı için yevmi muhakemesinde 
hazır Lulıır.ı ıınsı aksi taddirdc u ulün 4-02, 
41)5, 4{)8 nı;ı maddı:led mucihince mu· 
hakemr.ye ~dl ul oluı~mryarak \·akıayt ik
rar ve yeınındı;n ııntınl\ etmiı; add oluna· 
cağ"ı ır·ılüın olmııl' ürnre ilanen tebliğ 

BVOCK 
·Tayare piyangosu 

VEDiNCI TERTiP 
30ncü keşide 11 Teşrini avveldedir. 

BCVCK iKRAMiVE: 
40,000 LiRADIR 

AVRICA: 

20.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOliralık ikramiyeler ve 
1 O.Ooo liralık nıükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktır .. 

35,000 lira isabet eden "19901" numaralı bilet lstanbul, Bergama, 
Sarıkamış, İznıir, Zara, Samsunda satılmıştır. 

18,000 lira isabat eden "16614" numaralı bilet lıtanbul1 f3urdur, 
lzmirde satılmıttırf 

15,000 lira isabet eden "802,, numaralı bilet lstanbul, Ankara, 
Mersin, fzmirde satılmıştar . 

12,000 lira iaabet eden "37851" numaralı bilet lıtanbul, Edirne, 
Korkuteli, İzmir, Tavasta satılmıştır. 

10,000 lira i.abet eden "53133,, numaralı bil~t btanbul, Ankara, 
Ti!:raua, lzmir, Mudumuda satılmıştır. . 

J sıanlıul sultan ahmet Xufus meınurlu. 
~undan: Sivasın ferhat ho:-'taııı malıal. 

lesinin ( 3 ) numaralı haneılc ve halen 

Emin Sinan mııhalleeinm şerefiye cadde • 
sinde (72) numaralı hanede sakin bulunan 

l(irkor kerimesi Hayganuş haııınıın ismi 
ınahkemeden v«rilen ilama binaen rnrtıı· 

nu:? olarak lastik ve kendisine cüzdırn ita 
k~ltnnuş olılıığund~n me:ıburenin isminin 
bu suretle ı:leğı§meııindf'n nıutaıarrıf olan· 
!ar var i~ı- hir ~enı içer~inrfr ı .. ı.rlil kara· 
rıııa i:ırıız ı '! m · ı·ı ı ırı ııl 111111. 

Z ayi - Üsküdıır nufus müdüriyetirı· 
den alıııı~ oldıığııın 1111fue tezkeremle 

Pmnı\eı ~11 udığıııdaıd parauıa ait bono ve 
mühıirilmü 1.a'fi eyleınış olduğumdan nu· 
fos tezl,ereml.e l~ı;ıonun yenilerini alaca· 
~ımdan . eskılerının hi.ıkmü olmadığını 
ıllin cderım · 

Tophane Bevazıt mahallesi HurmA 
-.okak ~'\o. 26 Cemilft ------za? i-4,ı~ p; IJIJ)afalı ehliyetnamemj za-

)J .eyledını yenit1inini çıkaracağımdan 
esloaının hü'lmü voktur. 

Kumknpc \ıRanrncıııdn Postan 
· ı .ı () 1 • r ı f 1 • ı 

J sta~bul 4 ün~ü icra daireıinden : Halil 
beyın Hüseyın beyden istikraz eylediği 

meblağı malQme mukabil birinci derecede 
ipotek olarak irae eylediji Kuıpmpa,ada 
1 ahta Kadı mahallesinde uzun yol dere 
boyu !!okağında kain cedit 81-83 No. biQ 
yüz yirmi sek.iz lira kıymeti muhaınme. 

neli haricen ki.rgir ma dük.in muhtacı 
tamir hane borcun verilmemeainden do-
layı müıayedeye nz olunarak yüz lira 
bedelle talibi uhdesinde olup lı..at't ihaleii 
icra kılınmak üzre ve yüıde beı •mla 
on beş gün müddetle müzayedeye konul· 
muştur. Hududu , tarik , hacı Hü~ia 
efenJi, Fat.~a hanım, arkası medyıınub 
boıtan arar.ııile mahdut yüz altı arıın alta 
parmak araziden sekeen bir arıı_n bina 
mi.itebakisi yan tarafta aralıktır. Müştemi· 
latı, zemini çimento döşeli astor kepealdi 
olup şoför Mehmet efendi kiracıdır. Dtı
klnın fevkaniıini teşkil eden bir ev al~ 
bir mutbah dahilinde iki hela merdivCQ 
altı Kömürlük iki ufak sofa birisi ~idil 
ve dolaplı üç oda olup Apdurrahim efeudi 
müstecirdir. Talip olanlar ve daha ziya.de 
mulUınat almak iıteyenler kıvmeti muha· 
mmenesinin yüzde onu nisbetinde ~1 
akçesini ve 929 • 372 doıya numaraeınt 
müstasheben mi.wtyede şubesine müracaat 
etmeleri v~ ( 5-1<>-92.g) tarihinde aut oa 
altıya kadar ihalei katiyeai yapılaoatı illa 
olunur. 

S ultan ahmet icra dıtiresinden : Litan
bul evkaf müdiriyeti ile Düriye hama 

ve Halil Ali beyin §ayian uhdei tasaıwf
larında buludup izalei şuyuu zımnında 
bilmilzayede furııhtuna karar verile:a. K• 
çUk Ayaeofyada Mehmet pqa yolı.quıula 
!itik 22 ve ~edit 32,34 numaralı ahtap .. 
ıkı kattan ıbaret "e altı odalı iki aptl'" 
hane ve bir kuyusu ve elektrik tesisatı# 
mulıteyi bir bap hane ile tahbn~ ... 
bap düklnı milştemil ve ittisalinde ~ 
hedim bir hane arsasının binbetyüz"lJOa. 
lira ile talibi uhtesine ihalei evv.,.. 
icra kılınmış ve 2 Teşrinizvvel ~ 
günü sa..ıt on beş raddelerinde ::::: 
kat'i}esi icl'a kılınacağından talip 
rın 'k•,-meti muhamminesi olan 2S(J(J ~ 
ranm yüzde on :msbetinde pey ak Grct. 
miistaslıibcn vevm ve saau ..... k 
foltan Ahmet' sulh icra dairesUae raııra
caatları ilan olunur. 

4( 

Zayi 
Bundan on gün muka~de• ~ 

cim kaymakam Sait Fıu!k beylchr 
muhassas 6810 No. iltı alm f:8 ° ı.. 
ğumuz maaş cüzdanunısı zayı 3.,.. 
dik. Yenisi alıDM ğından b 
olmadıtı ilin olunuı. . . 

Haremi Kerım~tı. 
1'"' j, ,.· "lilevha ::ievınt 
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Askeri müna· 
kasa ;ıanıari: 

f '''"F.~d:klı~·M:M~~;kM;;;·::;:.::i::ı~. ···1 
J komisyonundan: J 
~~- . . •.•......... , ............... ~ ............................. . B urııa, Mudanya ve Banclırıııadaki kıtaatın ihti) acı olan Lıı kapalı zarfla 'e &) rı ay
lS rı prt.ııamelerle ~nünaka,;aya konnıu~tur. lh:ılelcri l7. E\lü.ı - 9.29 Salı gün~ saat 

ıe Buruda asken <>atın alma komis)onunda )&pılacatlr. 1alıplerın Bursadakı mez-

kilr koaıiayona müracaatları. S bkedeki kıtaat.o ihtiyacc olan ekmek. sıılır eti, kuru ot kapalı zaıfla münakasaya 
~onnıu~tur. İhaleleri 21 - Eyliil . 929 t".rilıinde saat 16 ~a Siikcde a~keri satın alma 

komıayonunda yapılacaktır. Talipleıın Sökı•Jeki mezkur komisyona müracaatları. T efeani, Burdur, Antalya ve denizlideki kıtaatın ihtiyacı ol~n a~p~ ~yrı a~ rı şartna. 
melerle ve kapalı zarfla nlinakasaya ırnnmuştur. lhııJelerı 1-bırıncı teşrın-929 salı 

günü Tefe~ni ~aat 8 de Burdur 9,30 da Antalya "aııt 14 te ve Denizli saat l;) !e l!'par· 
tada asken satın alına komis} onunda }SJnlaeaktır. Şartnan11• ~llrPtleri koırıi~yonıımuzila 
mevcuttur. Taliplerin ;:artnamesini görmclc iizre koınisyoııuıııuza ve teklifnamelerini 
nrmek üue de temiııatlarile beraber Ispartadaki mezkur kom ::.yona müracaatları. K ıııl Cakcalı' dahi kıtaatın ihtiyacı olan Un ve Bulgur kapalı zarfla münakasaya 

konmuıtur. İhalesi 23 - Eylul - 929 da ~::ıat 10 da KILll Cakcak da askeri 
alma komi&) onunda 'tııpılacaktır Taliplerin Kızıl cakl'akdahi mezkur k atın 
mur ti 

• ouıı::-yona 

acaa arı. 

E dremit, Bergama ve Kmıktaki kıtııatıe hayvanatı ilıli)acı olan ı;3 ....,., t ı· 1 . • . 9 . - u .... na a ıp ı.u ıur 
etmedığınılen 21 • E: lfıl · 92l cumertesı Faııt ltı te f drcmittt' ask · 1 

k 
. d "h l . 1 k .. l 'k dil . . .:n !llitın a ma 

omııyonun a ı ıı eeı yapı ma · uıre ta ı e mı~tır. Taliplerin Ed · ki _ı. 

k 
• remıtte meJAur 

omıayona murııcaatları. 

O rdu ıhtiyacı için 17 • 9 929 ~alı günü ~aet 15 te üç hin ı ··. 
1 k b 1 ki 1 k 

. ıeş ) uz nıetre serpus-
u ınuşam a r111ar ı · a a ınara tır. Talıplerııı ı>artname ( ) . . . ~ _, d ö 1 . . • ' numune sını konıı~-

,on~muz a g rme erı H· ıhale saatında ~aı·tnanıede ~azılı ld r, "h' . . <:omıeyonumuza ınaracırntları. • · 
0 u.,u gı ı temınatlarıle 

O rdu ihtiyacı için 17-9-929 ~alı günü saat 14 t 500 d ' 
naraktır. Taliplerin qartname mınıun . . e . a et su foçua~ p:Azarlıkla alına-

atinde şartnanıed,_. rnzılı 'olılııö-n ~ibi t ~ı;ıntlı ~01 mkı;:.) omınıuzıl<ı gJm1rl~ri ve ihı:ile sa-
- " ,., emıııa arı e omi-:)-01111 ı u il 1 

K aperidt"ki kıtaatın ihtivacı ol k • ~ . 
1 1 ın l1l racaat arı. 

- an e ıııek ve sıgır et • ı fl .. konmuştur. llıaJeqi 22-e) lül·929 .. .. 
1 

"apa 
1 ::ar a munakasava 

ı pazar 0 uuu saat 14 '.10 d 1 K 'd k 
ama komisyonunda yapılacaktır Tal' 1 . ,.. K . :· • 8)Se!l e a& erı .ıatın 
ıtlan. . ıp erın ayserıdekı mezkilr kon•i:.yona muraca. 

K apıılı zarfla ihale edilecc~i ilan olunan 1\1 • • • 
olan sade vat•ına ıhale a·· .. d 

1
. h aımıı ve cıvarındnkı kıtaatın ilıtivarı 

• ,., ,..unun e ta ıp zu ur etıne.ı.lig~. d 1 kl 1 Pazarlığın ihalesi 23-evlül-92
9 

. .. .. ·ııı en pa:aıı ı · a a ınacaktır . 
. Pazartesı gunu c;;ıat 14 1 , M · _, k . 

komisyonunda )Opılacaktır. Tali lerin M .• ~ . c ımı~aua as <'n satın alma 

ı 
z · ·· 

1 
hk ._. p anı.adakı mezkfir komı::-yoı.a müracaatlan 

mır mus a em mcvıu kıtaatının ihtivacı ol . . k 1 . . tur ihale . 3 ıı· . . . . Hn pmnç ap.ı ı 1.arfla ııııııınl.ıı~)U koııınus-k' Si l • ırıncı. teşrın. 929 perşenbe güuii Eaa~ 15,30 da Jzınird~ ruustalıke~ 
metvt 1 sTatıl~ 

1
• ~a koııusyonunda yapılacaktı11 Şartı.ame sureti komi~rouuınu.ıcla nıe\'· 

cu ur. a ıp erın ımrtnamesini "··rınel .. k · • ü l . d k' • ı-:0 { uzre omuıyonumuza ve tekl:tııaınelerini , ermek. 
ıre zmır e ·ı mezkür komi•yona müracaatları, 

ı .ğdırda buluıııı n kıtaatın ihtiyacı olup kakalı zarfla ihale ed'ıle~e11-' ·ı· ı d k "k t r ı f ·' e.ı ı an o :m3n a· 
1 a 8 ı.p er ~ara ından ,·erilen fiatlar palıali görüldiiğlinden pa1.11rlıkla alırıııcıktır. 

Pazarlığın ılıale!ll 16 • eyini - 929 pa1.artesi günü ea t 16 d Iğd · d 1 T 
1
. l 3 a ır satın alma k.oınıs-

yonun a yapı ocaktır, a ıplerin ğdır daki mezkür komisyona maracaatları. 

Pcızarff>~i ı KD A l\f. E\tnl 16. 1929 

Is bankası umumi 
müdürlügünden: · 

Bankamız müsabaka imtihanında muvaffak 's~yıru~e1faıUıııı - R 

olarak kabul edilen naınzetlere l3zııngelcn teb
ligat yapılmıştır. Tebligat haricinde kalanlar 
m iiessesemize alınmayacak demektir. 

Müessesemizin memura ihtiyacı kalmadığından 
şimdiye kadar memuriyet talebinde bulunanla
rın evral\:.ı hıfzedilıniştir ve yeniden m(tracaat 
kab11l olt1nı1iıyacaktır. 

HUMMA YI M URZAGİ - ISITMA 
KANSIZLIK - Zafiyet ve 1< uvvetslz\lk halit&nda 

KINYUi't1. LABARAK 
Nım hızım, cıafii hum~2 we i;uvvet şarabını lstımal edlnlZ. 

Yemokt~n evvel ve ya sonra bir likör kadehi. 

~· Atnlr: Malaot l: rnE!'t: <E· Y.nıant & ete> 
t9, Ru~ Jac:<ı!.>, P~.Rlfl 

. '~ ... ·.. \' ,: ... ~. ·. '_ ... 

Maa ·if vekile ·inden: 
Musiki ve ~rt.ı rrualJim mektebi için nıünakasa, mij~aY,ede ve ihalat 

ka nıınunc t~vfıkım kapalı zarf usu1ile münakasaya konulan (yatakane 
gardrL)plan, yemekane masa - dolap. sıra ve etajerleri, mutbak dolap 
ve _m_asalan.' an.~?.r, debbop dolapları) nın kat'i ihalesi 24 • 9 - 929 
tanh.ıııe- ınm.aclıt salı günü zevali saat 15 te maarif vP-1<aleti inşaat 
ko""! syonuuca yapılacaktır. Şartnamf:sini ve resimlerini almak istiyen· 
ler Istanbulda maarif w.kaleti lcvauw m murluğuna Ankarada 

Gillette 
bıça~larının 

sağlam Sheffield 

çcli~iııden mamöl ve yüzlerinin 
pek keskin bulurunıısı he'. zam~ 
mOsterih ola rıık trıış olabılmcııı,zı 
te'min eder. 

Yola çıkmazdan evvel bir pıalr.ct 
almıuuzı dcrbıur cdinb. 

Qillette. 
l stnubul lcra d.ıitebindtn ; Mehmet be

} in :'ıecip ağadaki alacağımlan dolayı 
mahrn Fatihte Hare.ccı Muhiddin mahal· 
leııinde s•rıkçılar liokıığıncla J;.ain kaydeo 

l\lcrkrz .~ct·ııta~t; Galata Köpni. ba· 

~ıııda Bcyo~lu 2362 
Şub~ Aeantası: Mes'adet haııı alttnde 

anbul 2740 

Yalıva 
postası 

Bu günden H ; · 
itibaren er gun 

Köprüden (8,30) da bir vapur 
kalkacak ve Kadıköyüne, tek
mil Adalara uğrayarak (11,30) 
da Y alovaya gidecek ve Y alo
vadan ( 17,35 )de hareketle 
ayni iskelelere uğrayar~k 
(20,35)de Köprüye gelecektir. 

- -
Mühür ve damga ima-
Iiyesi münakasası: 

Takriben yüz adet müh&r 
ve (1910) adet lastik damga 
yaptırılacaktır. Mühürler ida
rece verilecek yazısı müteah
hit tarafından yazılacak ve 
damgalar yazılarile beraber 
müteahhit tarafından yapıla
caktır. ihalesi 16 Eylul 929 
tarihinde icra kılınacağından 
o gün saat 16 da levazım 
müdürlüğüne gelmeleri ilin 
olunur. 

Bartın Ekspres postası 

SULH {6EE;ı~ı Pcrşemh 
günü Sirkeci rıhtımından hareketle Erey· 
li, Zonguldak, Bartın, Amasra • Kuruca 

ile, Cide iııkeleleriııe azimet ve 



Bir Doç kamyonile başladığınız ışın yarh.ld kalmiyacağına emin olabilirsiniz. 
Günün heı- saatta, Doç kaınyonu yokuş, ve arızalı yol dinlemeyen bir nakil 

vasıtası olarak elinizde olacaktır. · -:ı ·· 

En yüksek mevaddı iptidaiye... Dikkatli işçilik ve nihayet işletme masrafının 
azlığı Doç kamyonunu en istifadeli bir nakil vasıtası haline koyacaktır. 

Doç sahihine uzun seneler asgari !amir ve işletme masrafile çalışacak tarzda 
imal edilınıştır. ~ v- J ; 

Alacağınız kaınyon hakkında kat'i kararınızı verineden civarınızdaki Doç 
kamyonların1an, hu kamyonun yüksek hassalarını dinJey niz. 

Nihayet bir l)oç kaınyonunun direksiyonuna geçerek sü r'atini, yokuş çıkma 
kabiliyetini ve motörünün mehz11l çeknıe kuvvetini bizzat tecrübe ediniz. 

Doç, nakliye işinize istifadeli l1ir şekil verecek yegane kanıyondur. 
w.7, 

Tlırki~e için umumi vekili: . 
Kettıal Halil, r __ Mehmet Rif at ve şürekisı . . . 

İdarehane ve satış yeri: ·". ·}: ,' ". rıı ·'· Garaj ve tamir yeri: 
Beyoğlu İstiklal caddesi No 168 · J ı. Ayaspaşa Jandarma karakolu 
Telefon Beyoğlu 742-743Telgraf:Tatko ::: Telefon Beyoğlu 1755 

başında 

'TC3şra a~a.:rıt:cı.likları : 

Il
ı · Diyarhekir: Pirinççi zade Sıtkı 1"1edim ve 

Edip beyler. 
~ Bursa : Nasuhi Esat hey 

Ankara : Zahıtçı zade ve şeriki 
İzmir Mahmut Celalettin hey 
Kayseri : Mulıaddis zade Alim hey 
Adana : Muharrem Hilmi hey 
Gaziayintap: Güzel bey zade Hasan bey 
Trabzon : Hacı Abbas ve mahdumları 

_,,,.,Tahta munakasası 

jl
•f Samsun :Esat efendi zade Sevit Bilal B. 

·~ ti Çiresoıı :İ~mail zade Vahit ve şürekası 
l • Isparta : intibah şirketi 
bi ~lalatya - · : Badılı zade Tahir hey 

1Nafia fen mektebi · 
. t'cndikte serom darül'istihzarı müdiriyetinden: :. • • d • • ı • • w • • d 

. San~ık imali içi~ .alı.?acak ~~hta aleni ~ünak~saya konmuştur. . ffi Ü Uf ugun en: 
Talıplerın şartnamesını gormek uzere her gun, munakasaya iştirak . . . . .. 
için de · 'h l l 9 t . · l 929 çarşamba .. .. Mektebm bır senelık (et, ekmek, kaşarpeynırı, kurubamya, kaysı, 

.. yevmı 1 8 e ? an eşr~.nıevve . . .. gunu sa~t on nışastas1 ile sebze ve kok kömürü) 26 eylül 929 perşembe' günü saat 
:lortte defterdarlık bınasında muessesatı zıraıye mubayaat komısyo- 14 te kapalı zarf usulile münakasaları yapılacagv ından talipleri .. 

l 1 
. . n gun 

nona ge me erı. ve saatinde mektepte komisyona gelmeleri. 

Geyve Halk Fırkasından: 
Yeni yapılan cümhuriyet halk fırkası binasının mefruşatı ile ye

rıiden yapılacak Jandarma dairesi binasına medar olmak üzere bu 
ayın onyedisinde salı günü Geyvede güreş müsabakasile sair eğlen
celer tertip edilmiştir: 

Cüreş için verilecek ikramiyeler aşağıda yazılmıtı • 
Lira 
80 
40 
40 
30 

Başa 

Başaltına 

Ortay 
Ayağa 

Zonguldak nafia baş mühendis
liğiııden: 

Zonguldak-Devrek yolunun 36+ 720, 387 700, 40+ 400 ve 39.J'.. 
36~ kilomet..elerinde bozuk olan dört adet ahşap köprü yıkllarak yer· 
ler~ne üç adet (6) bir adet (9) metre açıklığında ve bedeli keş 
l~~ı :,e~a~ 20167 lira 53 kuruştan ibaret olan dört adet betonarme 
k_?pr.un.un ı~şaları 30 eylul 929 parzartesi günü ihale edilmek üzere 
yırmı hır gun müddetle ve kapalı zarf üsülile münakasaya konulmuştur 

. Şartna~e ve .ev.rakı keşfiyelerini 'görmek istiyenlerin Zonguldak 
nafıa haşmuh~ndıslığine ve münakasaya iştirak edecek olanlarm da 
yüzde 7,5 teminatı muvakkateleri ve vesaiki lazimesile mezkur günde 
vilayeti d .:ı imi encümenine müracaatları ilan olunur. 

1 
1 

Cihanşümul mark .. 

( MAN _jEBE ; ) 
Eınpcrmeablize gahard in 

PARDESÜLER 
gelmi§tİr 

Vücudü rüzgarın tesirine karşı 
muhafaza eder 

Hafif \ e giyinınesi kolay 
Y almz Galatada Karaköyde Voyvoda 

caddesi karşısında 

EKSELSiOR 
. Büy iik elbise ma~asasında satılır, 
Jngiliz biçimi ga~ et nı lıntafıap ve muhtt!lif çeşitlerde 

Kostümler ve Pardesüler 
ye muşamba daire,;inde lun ımlara mahc;u~ ga)~t 

müntahap \ e srııı moda 

ipekli muşambalar 
dahi vardır 

'fEDİYATTA TESHiLAT 

Zonguldak yüksek ma· 
den mühendisi mel{te 
hi müdiriyetinden: 

Zoııgoldak Yüksek Maden 1\fülıendisi Mektebi 
leyli meccani ve tahsil müddeti dört senedir. Birinll 
senesine ınünlıasiren lise mezunları kabul olunur• 
Tedrisat I Teşrinievvelae başlar. Girmek isteyell 
lise mezunları, mektep müdiriyetine bir istida ile 
beraber. lise şehadetnamesi veya nıuvakkat tasdi~ 
nanıeRİ 6 foto, sıhhat raporu ve nuf us tezkeke~ 
ve aşı ~ehad tnanıe~ini gönderıucleri 'e adresleriJll 
bildirmelidirleri. Kayt müddeti 1 Teşrinievvele 
kadardır. 

• Leyli ve nehari 

~)keke FEYZİA Ti LİSESİ 
Dh·anyolu : Çifte Saraylar 

Bütün sınıfları teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt ve kabul 
işlerine 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren başlanmıştır. 
Müracaat zamanları Cumartesi, Pazartesi, Perşenbe günleri saat 

> 10 dan 17 ye kadardır. Telefon: lst. 1995. 3496 (im 

Müsabakaya iştirak şeraitı 
için yapılacak ilan 

Tütün iııhisaı-ı umuın ınüdürlüğündetl 
1- Tütün inhisar idaresi , tütün ekicilerimize tütün ziraatinio 

nastl yapılacağını ve zer' usullerini, şartlarım öğretmek maksadile Ak 
deniz havalisi, Karadeniz mıntakası (Artivin ve Taşova dahil) Marmarl 
havzası (Trakya dahil) ve şark vilayetleri için ayrı ayri o1mak üzer• 
bir (Tütün ziraatı kitabi) yazmak için bir müsabaka açmıştır. 

2- Kitaplar her mahallin yerli istilahlarını kullanmak sureti!• 
tütün ekicilerimizin anlayacağ·ı ve kavrayabileceği saf ve açık türkçl 
bir lisanla yazılacaktır. 

3- Yazılacak kitaplar ilan tarihinden itibaren üç ay zarf n Jı 
tütün inhisar idaresi umum müdürlüğündeki (tetkikat ve neşrıyal 
komisyonu) na gönderilecektir. 

4- Bu dört mıntaka için yazılacak olan kitaplar, bu husustl 
hazırlanan müfredat programına mutabık olacaktır. · 

5- Müsabakaya giren eserlerden birinciliği kazanacak olanları 
beher kitap içjn 200 zer lira verilecektir. 

6- Beğenilen eserlerde tesavi olduğu takdirde resimli olanlaıt 
tercih edilecektir. 

Kitaplar, iki nusha olarak ve daktilo ile kağıdın bir tarafına yazı• 
mış bulunacaktır. 

8- Bu kitapların müfredat programları istanlulda galatada tüt~ll 
inhisar idaresi umum müdürlüğündeki (tetkikat ve neşriyat komisyonO) l ile mülhakattaki tütün inhisar idare1erinden alınacaktır. 

I +••········Leyli ve Nehari ·········~ i istiklal liseıi ı 
• Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. • 
• Talebe kaydına başlamıştır. Hergün müracaat olunabilir ı 
• ~ehzade başında Polie merkezi arkasında # 
••••••••••• Telefon lst. 2534 ·······~ 

Hava gedikli küçük zabit 
. Makinist mektebi müdüriyetinden: .. 

Mektep için kuvvetli . surette Fransızca lisanına aşina bir tercı.ı• 
·· re 

man müsabaka ile alınacaktır. T~lip olanların şeraiti anlamak .~z ii· 
her gün sabah saat 9,30 dan 16,30 a kadar Yeşilköy mektep rnud 
riyetine müracaat eylemeleri lazımdır. _____.,. 

Sipahi ocağı~d~~- . 
20-9-929 Cuma günii yapılacak halisütdem İngili~ _Handık~~ 

koşusuna iştirak edecek hayvanlardan Filizofi ye 55 Tıvımrole •" 
. . d. · ·ı~ oi uııt:•· 

Mavzıkaya 44 Veferilnava da 43 kilo siklet takdir edıl ığı ı an _____. 

Mes'ul Miidür: Es'a.t ivıahmut 


