
tnava m ~rtişa meselesi ·khk-ikalına 
iki yen". 

isim daha karıştı. 
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,~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::;;;;;==;;;;;;;;;~==~;::;;======~;::-~~~--o--;-:-~~~~~-~~~~~~~-ı;FfJIA~Tiı~firrre~[,c1J;;o~I·~ 1191 

.. ia tarUıiı 94ı8, No: l.i.!!67 c PAZAR, 1KiaunuHn1929 ) 5 kurut frolara t lst. iKDAM bul Ankar« cadd~l "İK.DAM. yurdu _ 

Polis na~ıl 
. yeti§ir:~ 

Memleketimiıule pollı ile ;ao
«-.a blrlcıttrilecckmif. Ejer bu 
~ılırsa, vazlfeain daha siiratle 
-.- edllebllecetini ıöylilyorlar. 

Huhanıi bir re••İ muame
'-'• çabuk rörillebllmeı;i, tabii 
'tadan oraya havale külfetiaden 
kıırtulması pek kıymı:tli bir ni
'-ettir. Bundan hem memleket 
llae11ınun olur, hem bOkümet bey
~llde zahmet ye masraflardan 
'-•de kalır. Maamafib her Jet"de 
i'oU• ile jandarma ayn ayn fey
ı-..ctır. 

Denilir kl dünyanın •• blrhıcl 
kli8 i fngiltere polisidir. Yene 
•enir ki, ikincisi de Avusturya po
baidir. Viyanada bir zamanlar cfka
'aet ettim. Bu polisi iyice .rördüm. 
l'ahkikatımdan hasıl olan malumat 

f\ıdur: 
Polis anasıl lki kııımdır. Birl 

~1&tat olan umumi pol!stir. lkinci
•l de &ivil poliatir. Bundan başka 
bı, de siyasi kisım va!'dır kl, bu
llun emri altında tahıiaah hafiye 
ltndıfrı vardır. Polise girmek için 
ilk şart yazıp okumak ve açıkça 
fftdei ~eram etmektir. fkinciıi 
~liıınühal sahlbl olmak, üçilncilsü 
de amire bllakaydü şart itaat et
~ektlr. Memleketin tabiiyetinde 
~ulunmak şarhnı zikre hacet yoktur. 

Bu şaraitl haiz olanlar poli• 
~ıı.lumabnıa nazariyab gösterilen 
lltüesseseye alınırlar. Bunlar ora
da yatarlar, üç ay tecrübe altına 
'lınırlar. Bu müddet zarhnda 
tirenin polis hizmetine yarayıp 

h~ramıyacağı nazan dikkate alınır. 
Oç ay sonra uf ak bir imtihan 
leçirillr. Ondan sonra mülılıim 
~olia sıfat ve salahiyeti ile çaht
nıağa başlar. Hem de derslere 
devam eder. 

Dersler: Vatan hakkında ma
l~ınat, pollse ait olan kanunlar 
'hkamı, telgraf .ribl vesaitle mu
~abere icrası, hasta bakıcılık ve 
lı.ıfv:z.ıssıhata ait mevat [ Meseli 
ttarnvayın teli koparsa ne yapılır, 
~tı'ı hamleden kadına nuıl 
lıluavenet edilir, suya düşen nasıl 
~Urtarılır, bir yaralının yarası na
•ıl sarılır, hatta bunun için poli
•iıı yanında sargı ve ilaç kutusu 
~il bulunur. ) • 

Polise gösterilen derslerden en 
._.Ühimmi "Fizyonomi,, ve "fiz.yo
~oııomi,, dir. Polis birini görünçe 
~lltırı •ekli şemailini hatmnda tu
~alıdır ( Meseli bir kulağı yırtık 
e.] Polise göılerin renkleri hak

~llda da dersler verilir. Meseli 
ttitlerin faz.la aarılığı tefrih edilir. 
~lln~i tatlı bakı.f samimidir ve 
~'tıgi, tatlı bakıı riyakiranedir ta
ijf olunur. 

~ "Fixiyogonoml,, ilmini koyan 
\>İçreli Lafater dir. Bu ilimle ba

lı kimselerin femailinden ne gibi 
'f>aıe müstait oldukları istidlil 
''"nur. 

1 Polise ameli olarak ta ~azı şey
'tt öaretiler. Yüzmek gibı.. Suya 
'İt aopa abp polise i9aret edilir, 
~Oliı yetitip aopayı yakalar. Clm
'--•tik te upolisten matluptur, 

~GtıkG pollsia çevik, atlar, ko
t\, olması, elile tutup vücudiinü 

hılcarıya çe.:iebllmesl, iyi ata bin
~~ıl, bir çatıyı zaptetmeıi, iyi ıi
~ atmaaı, iyi meç kullanması la-

~ltıdır. (Bir :tanşıkuk hengnmuıda 
~Clliıı k:.lıemı yasın tarafile vurur.) 

Oç ayl·k tecrübe zamanın<la 
~tılia resmi elbise giyemez. 

Derslere devam ~dilen pollı 
l Cince tehrht haritasını, sokak-· 
'\tın islmler:nt, nerelerde karakol 
't 
~ l>olis merkezi olduğunu, nere-
~de nöbet beklendiğini öğrenir 
tbrin mahalleleri bilmünasebe 
~~dirillr. Polis bu gezdiği yerler 
kında amirine maHimat verir 

~t L 
~ l\B.rakol yerlerini de irae eder. 
1 takollar dn, şu saatte bizim ta
\ftan geşti, deye kaydederler. 

~ Burada mühim bir nokta hak -
~~d, polisimizin na:z.nrı dikkatini 
~ bedeceğiı. Bu, biz.im memle-
'-. 'tt, billnmiyen ve tatbik olun-

1~tııa bir 'eydlr. 
(M-.bacii ikinci sayfamızda) 

r-ı;tnŞci-iŞi-""""l 

l. iki isim 1 
1 daha var 

Bcırsada 

Hava oyunıu 
oynıyanlar il 

. ' ce, ga ıo. 
---

Bnrut inhhıar idaresindeki 
trtiıa me.eleıılnin şayana dikkat 
bir safhaya girdiil anlatılmak
tadır. Tahkikat esnasında isim
leri geçen, Maliye vekaleti ka
vanin müdürü Edip ve nbık va-

Borsadaki son tereffü üzerine 
Maliye vekilctinden borsa haricin
de oyun oynayanların tiddetle ta
kibi borsa Komiıerliğlne teyfden 
blldlrilmiştir. Elde mecut borsa 
nizamnamesi de bunun amir ol
duğundan boraa ıolonu haricinde 
ki tecemmüler poliı tarafından 
datıtılmaktadır.Bundan batka ha-

F enerbahçe, seyircilerin sevinç teza 
hürleri arasında, Galatasarayı yendi 

1 

rldat müdüril Kimli beylerden 
baıka, IJatede iki maliye me
murud\n iılmleride vardır. Buo- riçte hava oyunulan oynıyanlar vars 

IENEABAHCE: 3. (iALAFASAAAY: 2. 

1 
lardan birinin halihazırda bü
yük bir dairenin muhasebecial 

ı oldutu sQılenmektedir. Veka
ı ıet alikadar memurlann ifade-

1 

lerinl almak Dxre bir komlayon 
teşkil edecektir. ifadeler aba-

1 
dıktan sonra mesele mahke- : 
meye intikal edecektir. ~ 

: ...................................................... 
Te"~nat 

Gayrimubadil
lere bono 

-+:--
Gayrimübadlller cemiyeti reisi 

Hüseyin bey Ankaradan gelmittir. 
Hüseyn bey, vekaletin gayri 

mübadillere alt tevziat itini ailr' -
atle haltetmeğe uğraıtıtıni ı;öy
lemektedlr. Gayri milbadillere is
tihkaklarana ıır8re, bono tevzii iç. 
in, tııkdlri kıymet komisyonunun 
meaatsinilbitlrmeılni beklenmekte
dir. Komiıyon bir aya kadar ray
rl mübadillerin iıtihkaklarını tea, 
pit edecek ve müteakıben bono
ların tevdiae batlanacaktır. 

Darülfünunda 
Da rülfünuo divana yarın topla

narak, ıon zamanlarda dedikodu
lan mucip alan milderrialikler me
ıelesi ile, barem kaoununa tevfi
kan hazırlanan yeni bütçeyi müza
kere edecektir. 

Bütçe tetkikatı bir haftaya ka
dar bitirilerek vekilete gönderile· 

cektir. -M--
Bir ayda 138 cerh! 

Polisçe tutulan istatistiklere 
naı:aren son bir ay zarfında 138 
cerh vnk'ası olmuştur. ---Taksim meydanı 

Emanet, Taksim meydanının 
ilk bahra kadar ikmal edilmesine 
çalışıyor. 

Telefon kablolarmın yeri de
tittirılmiştlr. Terkos ve hava I 
gazı şebekelerinin yerleri de bir 
iki güne kadar değittirilecektir. 

Havalaf' düzelir düzelmez abi
de etrafındaki havuzun inşasına 
ba~lanacaktır. Meydanın en mühim 
kısmı Tarlabaşına doğru açılacak 
olan yeni cadde olacaktır. 

Tramvaylar yakında mcydaa 
daki yeni hattan geçecektir. 

bunlarda •Ür'atle mahkemeye 
verilecek terdir. 

Buraa memurlan iki üç aktam
dao beri Komiserliğin emrile ha
va oyunu oynanıldığı :r.annedilen 
Beyoğlundaki bir takım kahveler
de tahkllatta bulunmaktadırlar. 

Etibha mulıadeııet 
Cemiyetinde içtima 
Etıbba muhadenet cemiyeti 

umumiyea dün toplanmııtır. Reis 
ve ikinci reislik lntihnbatımn gele
cek celı;ede yapılması kararlaıta

rılmııttr. Dün cemiyete ait meıleki 
meseleler etrafında hatıbühaller 

cereyan etmittir. Bazı doktorlar 
Etıbba odasına verilecek aidatın 

f axla olduğunu söylemişlerdir • 
Fakat bu cihet kanunla halledilmiş 
bir mesele olduğu için, itirazlar 
gayri varit görülmektedir. 

- -
Hariciye tayinleri 
Vaşington sefareti batkatipll

j'lne Roma 2 inci katibi Nuri Sa
bit, Roma 1 inci katipliğine Bük
ret 2 incl katibi Rıfkı Refik, 
Vekalet ricaret birinci katibi Hil
mi Kimli, Rumye konsolosluğuna 
vekalet ılyasi müoavir mümeyyir.t 
Spbri, yerine Londra başkatibi 
Ferudun Cemal, Avlonya konso
losluğuna Midilli ~ı. konsolosu Ra
uf, yerine vekalet lıvaz.ım M. Ce
mal, levazım müdürlüğüne vekilet 
evrak mümeyyizi Talat, vekalet 
hukuk müşavirliti mümeyyizlitlne 
Anvera konıolosu Memduh, yerine 
Süleyman Kemaletettin, Cenevre 
viı koıısülliltüne 9ifre mümeyyizi 
Muzaffer Kimli, Cenevre batkıitlp 
litine ıat itleri tahakkuk memuru 
Kiz.ım, yerine Batum konsolos 
muaviniRafet, yerine vekalet evrak 
katibi Adnan Rir.a beyler tayin 
olumutlardır. 

Bir Fransız mcb'usu 
Fransız meb'uslarından M. Ber

ton da şehrimize gelmiştir. 
---ti--

Hakkı Şinasi paşa 
Halk fırkası Ot} lkipp tJtil,lt!~ 

mfifettftl Haklq Şin•ıi p&fa dQn 
akşam Trakyadan avdet etmiştir. 

Flrkanan lstanbul vilAyet kon
~esi yakında toplanacaktır. 

Gollerin ikisini Zeki, J. ·' 
birini AJaeddin yapblar ! 
Tahmin ettiğimiz. ribi, binlerce meraklıdan mürekkep 

keslf bir seyirci kütJeılnin sevinç tezahurlan arasında, 

Fenerbrıhçe, Calatasarayı, diin yendil 
Gıılip bu galibiyeti, mağlup da bu mağh1blyetJ, haki

katen, hakketmişlerdi. 
Kabul etmek litzımdır ki, ıon seneler zarfında birçok 

ecnebi takımları yenerek mllJi heyecanımıza yllk.Hk bir 
şekilde temin .eden Fenerbahçe, hayrete tayan bir aksilik, 
bir talihs:zlikle, bütün o ecnebi takımlara yenilen bir ta
kıma, Galatasaraya magIQp oluyor~ yendlil maçlan 
bile yeniliyordu. 

Fenerbahçeye nasaran daha zaif bir vaziyette olan 
Vefa, Beykoz gibi takımlar kartıaında yakasını gU,ç kurta. 
ran Galatasaryına, Feııcrbahçe kartısında garip bir iıtl· 

haleye ugramış gibi, böyle galip çıkagelmeıinia Fener
bahçeye nazaran futbolu daha iyi oynamadığı halde, bir kaç 
senedenberi her karşılaşift& galip gelebilmesinin yegane 
hikmeti, Galataaarayın "Azmil iman!,, namını verdlai n 
favl üzerine mOesses bir nen haf\n oyun alsteminln bü
tün bir maçın cereyanına hakim kılanmuından 
ileri gelmekte idi. "Oyunla yealle~eyenl. zorla yenmek!., 
işte sistem bu idi :ve inıaf ile kabul etmek liıımdır 

ki, sisten. meşhur Mehmet Naxifln ayağı kurban veri
linceye kadar da, muvaffakıyetle tatbik edildi. OyuD 
başladıktan beı on dakika sonra asabi bir hava içinde 
kartı taraf korkutulacak, çarpılacak, devrHecek, yuvar-

lanacak ve garip bir tempo ile 1 tutulmaz bir tütle Fenerin ilk 
teganni edilen ° mefhnr: Hyııını kaydetmek ıurctile lazım 

" HA l HA 1 HA 1 1 

" gelen cevf.bi verdi. 
,, Hl 1 Hİ l Hl lo Hayret! .. 

"HO J HO l HO ~' Dün Galatasaraylalar içinde en 
dan mürekkep tribün musikisi güzel oynayan kaleci Rasim Bey, 

arasında, bir ncvl heyamola ile, bulundutu aoktada hatta kımıl-
g·alip g~linecekti. dayamamıf idi. Bu, denebilir ki, 

Bu ıistem , zavallı Mehmet bir enstantane idi! Amına ne ens-
Naıifin ayağına malolduktan son- tantaoel Amaıa ne Gol! hakikaten 
ra, ve bilhaıısa ar•lanlar ihtiyarla- mükemmeldi. 
yarak şuraya huraya koşmalarının Bir kaç dakik~ sonra, fa-
oyun nıerinde artık müessir olma- yanı hayret hadiaedir, FeHr-
maaı üz.erine, ifffuıı etti. bahç kalesi önüadekl bir kar-

F enerlllerln dünkü galebeıi raşahk e~aaında, topu savmata 
bundan ileri gelmittir. · çalatall bir Fenerbahçellnia ltat 

Esasen kaç senedir.galip ıel- darbeılle, Fenere, ikiaci rol olu-
meai iham gelen Fenerbahçe, bu vermu Pil? Seyirci, yene: 11M•t'um 
maçı behemehal kt~a11mak için, tallbıiılik 1eae muHllat l Acaba 
3 aydanberi çok riıuataz.am bir büyillü mDyüz ?J" deae, yeri idi. 
antremana tabi tutulq_ıakta idi. Ancak bir ka~ dakika ıonra, Zeki
Zekinin, Alaeddlnin, Kadrinin, Sa- dea topu alan Alaeddinin, yene 
dinin, Cevadın, Fruıanın, biitün uzak bir meıafeden, Zekinin at-
Fenerbahçenln dünkü hakimane tatı ayni noktaya hav.le ettiği 
oyunu, bunun aerl ve dünkü bü- mfithit bir şut, Fenerin ikinci 
yük maçın her Fenerbahçellyl Hyısını yapırak, kfü taPhin bugün 
c.ından memaua ve tatmin eden artık behemehal döneceği, o dön
kat'I bir galibiyetle bitmeaide, yine mek iıtemese de, fenerlilerin onu 
her 9eyden evvel bu çalıtmanın döndürecekleri kanaatına kuvvetlen-

Alma n sefiri neticesidir. .. diridi. Bu golu, dünkü güıeloyununa 

1 Sahanın her •t:rafınt dolduran rağmen, acaba, Galatasaray kale-
ki ay evvel Berline giden al- o kesı"f seyirci kütlesi,oyun baslar elsi neden tutamadı? Çünkil bugol-

man sefiri Her Naalni yann avdet .,. · d" A 

k ı k edecektir. " başlamaz, neticeyi kestirir gibi da ani, yani estantaue ı ı. ma ne 

Hava açı o aca ~=========~==-!oluverdi. enstaatanel şip, 9ak! auıa ne gol! 

L k d hakikaten mükemmeldi. 
Dün akşam aaat yedide tazyi- 0 an ta 2 Rüzgarın da yardımile, Galata- Birinci haftayım böyle bitti. 

ka nesimi 763 idi. Bu sabah taı:- saray kalesi müternadt bir taıyika .,. •.,, 
yık 761 dlr. Rnstaneden aldığımıı maruz. kalıyordu. Bu esnada Fener hı:iaci haftayımda meıhur "Zu-
malümata nazaren, bugün eaari birçok fırsatları kaçırdı ve bir kıı- rubaıu siı;temil,, ne bir müddet 
derecei hararet 5 olalacaktır. mını da Galatuaray kalemi Rasim teşebbüs edildi. Bul)un neticesi, 

Rüıgir saniyede 10 metre ile Bey, dünkü çok gtizel oyunu ile, yene yapan!ardan birinin nyağının 
oyrazdan esecektir. Hava bugün izale etti. Bu can.ada, Fenerbahçe Krampa tutuımaııı ve birinin de 

:kseriyet itibarile açık olacak br. kaleıine ancak bir hık akın yapa- karşısındakine vurayım derken 

Mu .. skirat inhisaı·ında bilen Galataıarayıa bu tek akını, kendiıi yuvarlanması oldu. 
bir golle neticelenmez mi ? bu Bu eana~a, dünkO oyunu haki-

teb eddiil gol, talihıidijin zail olmaclıtı k-aten kabraman olan Zeki, Ala-
Mü skirat lnhiaarmda bım te- kanaahna kuvvetlendlreçek tekilde eddinfe )·aphğı bir hkım kombi-

be ddüllcr olacağı aöyl~nmektedlr. vukua gelmlftl. Ancalı, daha bu nuonlarda11 soara cyafln.ın ie~r-
B eyanda kalemı mahsusun gol üzerinden üç d&t d•klka geç- ciij'i topu fiçüncfi defa olarak, 
.. u m r:.du~r muavini Hüınü B. meden, Zeki, ayajına ıeçen topu mühitt bir 9utle, G ;alt'\tasaray kale-

tevaıı, m,. 

Düakiı ma;ı kazanan 

ZEKİ 
Bu üçüucü şüt, yıldınm .ribl. 

öyle ani çakmıtb ki, dilnkü i<tıe! 
oyununa rağmen, kaleci, yene kı
mıldannmamışh. Ö~ür enıtantane, 
hep enstantane gollargibi lfu da ani 
idi, berki idi, zarif ve latif bir gol 
idi. Ama ne enstantane! Ama ne 
zarif 1 hakikaten mukemmeldi. 

O kadar mükemmeldi ki, ka
leci olduğu noktada kımıldayama. 
mış, olduğu yerde, şaşmış kalmış'a. 
Daha bazı kimselerde şaşğın gib) 
idi. 

Tesadüf dnima tekerrür etme
yecefi için, Fenerin bu ikinci go
lfiaden sonra, F encrliJer, kendi 
kalelerine, üçüncü bir gol yapma
dılar! 

Bu esnada bir adam, bir z.ah, 
muhterem, bulunduğu tribOndcn, 
gizlice, &ıvıııverdi. 

Yene bu esnada, galibiyet golu 
üzerine halkın gösterdiği sevinç 
tez~hurü görülecek şeydi! 

Oyunun bitmesine 13 dakil:a 
kalmıştı. "Men dekka, dukkal" 
kabilinden, Fenerbahçe, bu sefeı 
körtalihi behemehal patlatmalı 
içi"'a, vaktile Mehmet nazlf!n yap
hgı gibi, ayagına geçirdigi toplu
dan bin kısmını tnca luıvale ey
ledi. Bu da pek fena bir muka
bele degildi. Her halde faz.ileti 
terbiyetkirisi muhakkak olmak 
lazım gelirdi. 

Nihayet çok vokur ve Cen
Centilnıen Fenerbahçe, haklı bir 
galibiyetin guru~u ve neşvcsi için
de, kendi•İni se' enlerin omuzları 
üzerinde, sahayı zaferle terketti. 
Ve: 

HAi HAt HA! 
Hil Hil Hil 
HOi HOI HO! 
Cularda suııtu. anlaşılım mu-

ıiki heyecana gö~!llcrinden, uç
muştu! 

San kırmız.ılı ıırkadoşlara ve 
bu renge boyanar.ılar3 allııh başka 
keder vermesin 1 in bir valllite tayha edi leceğl .ve uz.ak bir mesaf.aen Galataıara7 ıine tıkayı vermez. mi? gol! golll 

müfeltitlerden Naim beye bu vezıfe- '-=k=a=-Ie_a_ın ... i-=n=k.,..ö ... t_,•..,•,,.,ln'?e~::s:h=-a .. v_a_le~ıı;;::e::;;;d,..lp...,....,.r=ol,..11=1 =-========""""=-=======pc=P""'-'~ -~== 
Din ve rileceğl rivayet edilmektedir. 

Bizde sanayi 
Bir istatistige nazaran 1928 deki 

Hnayi müeaııeselerlnln mlkdan 

6S255 ve burada ç11lıtanların 111ik

OkuylUlcuDaıromo~C§ı 

darı Ja 275655 dir. 
Türkiyede itletllen maden o

cakları S52 dir ve buralarda l 8~ 
amele çalıtır• Tirkotaj fabr.ika
larında 48,000, ahşrıp sanayhD.de 
lae 25,264 kişi çalışmaktadır. 

Y abu ben buranın mft
şteriıiyim. Her gün ikl par
ça et gelirdi. Bugfin bir 
parça .. 

- Affederelniz efendim, 
yanlışlık olmuş. Ahçı eti iki
ye bölmesini unutmuş. 

etmek 
beyan 
de~il, 

_.._--İkdam "Son Saa(, in neşri yatını tatil etın~si üzerine 
akşamları çıkınağa aşlaınıştır. Akşaınları intişar 

kararımızı vaktinde öğrenmiyen karileriıııize hu nokta~ı 
eder ve hundan böyle "İkdam,, ı nıüvezzilerdeu sabahları 
akşamları ts~ınelerini rica ederiz. i 



yetişir? (~~~Ş~~~H~D_R ___ D~E---~~J 
-~ 

[ Birinci sayfadaa mabat] 

Poli• gezdiği yerlerde, en ufa· 
cık De görüne, amirine haber Yer· ı 
bu .uada ihtimamla 1rörü.lüı-. 

Nerede ka1dmm boızulaa ... , 
aerede bir çakur peyda olmuı•a 

buulan Yaktindc babu verir v• 
derttal mahzur izale edilir. 

Bizim zabatal belediye memur
lan içUa, if uı ca ziyade cfaem 
olu itte bu yazlfedir. Bu vazife 
bbAle her ne .ebeptenae ifa edile
mediti için, ıchrimix berbat bir 
halde kalıyor. Fakat polisimiz bu 
huau•ta rnazurdur. Çünkü tehri
mlz ditcrlcrine benzemiyor. Hele 
otomobiller dar sokaklara giriyor. 
lal, fakat caddenin kenarındaki 
yaya kaldırımını kesecek derece· 
de arabalanD batım ileriye çıka

rıyorlar. 

Bunlan bizim zabıtnl belediye 
memurları menetmlyorlar. Çünkü 
kendilerine böyle bir emir veren 
yok. lhtaratın da bir tesiri görül
müyor. Bir otomobil bütün bir 
caddeyi yarı•ındao ıreçenlcri tebdili 
İ•tikamete mecbur ediyor da, yine 
aesinl çıkaran yok! Bu sui istima
le yalnız btanbulda tesadüf eder
•iniz. Başka yerlerde yaya kaldı· 
nmlar Qserinde üç kitinin durup 
lakırdı etmelerine bile müaaade 
etmezler. Bizde i.te aokatı işgal 
etmek bir idettir. 

Bir poli• her ı•yl aaunne 
•8)'1iyecektir. Fakat umuma ma
:ıarratı olmayan teyler hakkında 

batkalarına bir fey aöylemez. 
Fakat c:eraim a-ibi ıeyleri .öylu 
Ye ıaıete muhbirlerine de dopu 
malihaat verir. 

Poli•la daima fiiler ylldil •• 
tatlı .azın olmH1 matluptur. Bir 
poll• aarhoıa bUe cebir latlmal 
edeme:ı. 

Pollala yardımolan bekçiler, 
bltpazan eanafı, kuyumcu ve 
1&atçılar, antlkacdar, bltpa:ıan 

esnafıma aLp aatbğ'ı efYa hakkın· 
da mükemmel defter tutarsa hır
aı:ılık mal gardüklerini derhal 

polise maHimat venrler. Kezalik 
poll• gece yansı eua ve ç•nta 
tapndıtını glSrünce bunu gatüren
lerden iatiuhatta buluamak mee
l>uriyetiadedlr. 

Emniyeti umumiye kımıında, 

tevkifaneler, umumhaneler, seyril 
sefer memurluğu, arabalar, otomo

biller, kaybolmuı etya, parmak lz.l, 
kııılp paralar, kalp imzalar, fotog
rafl dairesi, taharri memurlan, po
lİ• mfizui vardır. 

Taharri memurlan ki, ıivil me
murlardır, polisin tecrübeli ve ba:ıı 
itlere glrmİf, çıkmıt takımıdır. 
Bunlar müteaddit liaanlara vakıf 

olurlar. Efradı halk ile çok müna
aebeti bulunan mefgalelere air
mfşlerdir. Bu kısma alınacaklann 
gayet zeki olmaları matluptur. 

Bir taharri memuru kendisini 
bildirince onun aorduju feylere 
dotru cevap vermek. mecburidir, 
•İvlller bazen polis gözlüj'ü deni
len gödüğü takarlarmıı. Bu göz
lük sayesinde her taraf Ye köıe 
ve gelen geçen tahtı nezarette 
bulunur. / 

Halbuki o gödütQ takan polfa 
aakat göaln gibi ıörhGr lmif. 

BakkaDlar 

Heyeti idare 
içtiınaı --Bakkallar kooperatifi heyeti ida- · 

rul bugün toplanacakbr. Koop•
ratff bilfill it• b .. laaııt bulundu· 
gunclan kooperatife dahil olan ba
kkalJar tenine bqlanmıf bulunan 
tari kooperatiften almata batla
mıtlardır. Koopretifio tazi diter 
1razlere nazaran daha ucuzdur. 

Bunu nazarı itibara alan di
ğer gaz kumpanyaJan rekabete 
karar vermİflerdlr. 

Kooperatif mü•kirab da ken
disi tevzi etmek istediğnden müs
küratçılardan bazıları ile temas te
etmekte ve müskiratçıların 9artla
rını tetkik etmektedir. Müskiratçı

larla anlaşıldığı takd irde rakı fi. 
atlarında da ucuzluk olacağı tah
min edilmektedir. Diğer taraftan 
kooperatif tarafından uaya tevzi 
edilmesine karar verilen makarna 

itlerinin de bu hafta içinde halle
dileceği ve timdiki makarna fi-
atlanndan 10-12 kuruş daha ucuz 
olacağı i leri sürülmektedir. 

Binaenaleyh ki msenln ıüphesini 

celbetmez. 

Sokakta birıey bulan bulduğu 

ıey iki franktan atağı i•e bunu 

polise bildlrmeğe mecbur delildir. 

Buldutu etyanın kıymetinden yQz

de oau bulanındır. Kabul etmeue 

bir c:lheti hayriyeye tahal• olunur. 

Da memleketlerde mm. haki

kat •• febefe ile İl ıörillQr 
Meaell bir kıymetli etyayl 

bulup ihbar edenler lçba ellne ..!!::. 
rilen llmnhaber hünühal ye na

muakirbk tehadetnamHl yerine 

ıeçer ve onunla blr iti rC>riUGr. 

Binaenaleyh ııamu•kirlıj'ın bir fa

ldel ameliyesi• ardır. 

Vlyanada Meldun11ant denllen 

bir polia kı•mı •ardır k1 .. bre 

kim gelir ye oradan kim çıkarsa 

defteri malı•usuna kaydedilir. 

Bir kimHula adresl bUlnmek 

lizım ıelirae Oç bet kurut bir 

hare ile evraktan bir kayt alınır. 

Pollate alelllmum elli altmıf 

Hnellk kayıtlar vardır. Bir ada

mın banfl tarihlerde ve kaç kerre 

ıehre gelditl ba kayıtlar deliletile 

anı .. ,ılır. 

Biz.de gayet fena ve gayet 
mütterek bir manzara vardır ki o 

da canileri veya maznunlan 

çifte çifte bileklerine kelepçe 

yurup merkezden merkeze •e•ket

mektir. Şimdiki kanunu ceza aa

ıtariyab ahllldyHl buna müsade 
etmez. 

Poliı merkeze .evkedeceğiai 
bir arabaya koyup •evkeder. Polis 
müdüriyetinden kelepçe ile sokak-

lardan geçirmek usulünü terket

meslni rica ederim. Medeni mem· 
leketimize böyle bir manzara mal 
edllmeainl l•temeyiz. 

Ahmet Cevdet 

Taırftlhitefrlka: 12 

Mari Antuanet 
"Hanrı 

Meclia, kıralın ınkedilecetf 
yer hakkında, mütereddit, bir ka· 
rar veremiyordu. Kırala bir aaray 
değil, bir hapishane anyorlardı. 

Nihayet " Tampl " kalesi in
tihap edildi . 

Dnmjon buraıını 4öyle tarif 
eder: 

" Kape ( Kıral ) ile ailesinin 
nakledildikleri " Tanıpl ,, deni
len yer ayni isimdeki bulvara ya
~ ve ayni isimdeki sokağın ağ
zın .la ~Öslcri"siı. blr binadır. 

11 Bir bahçenin arka•ında, •a~-
\ aiıı ve çok yükaek bir kule .. Ay
rıca dn dört küçük kulecik •• BQ. 
yük kulenin duvarlan yedi kadem 
kalınlığında .. 

" lf1k yalnız yukardan geliyor 
ve buradan se~dan hatka hiç 
bir şeyi görmek kabiJ değildir. ,, 

iri kllitl erle nıOcehhez mefe 
lıı:apılar, bu kuleye daha hqin bir 
manzara veriyordu. 

Marl-Antuaaet, bir aevi hissi 
kablelYuku ile, bu kuleJI eskiden
beri Hvme.zdl. 

Robert.. 

Mevkuflu aılo bir aeuret alba
da ortadaki bilyilk kuleye bapae
dUmiı;lerdi. Bu nezaret tahammül 
edilemiyecek kadar tiddetli idi. 
Şahidin biri kıraliçenin hatta uy
ku•unda bile tara.saut edilditini 
•Öyler. 

3 eylôlde katiller çetesi bn
yük kulenin altına ıelerek naz 
avaz Mari - Antuaneti istediler. 
Bu adamlar o sr\in hapishaneleri 
:ılyaret ederek nihayet.iz kadın 

ve papH kesmitludi. Madam da 
Lambalı da ititilmemit bir hun
harlıkla öldürmütlerdl. Karnını 
yarmıılar ve etini parça parça 
etmitlerdi. Baıını ve kalbini bir 
kargıya takmıtlardı, cesedini ar
kalanndan süriikllyorlardı. 

Hepsinin de maksadı, kırall

çeyi indirip, kargı ucunda getir
dikleri ilanlı batı öptürmek iati
yorlardı 

Muhafızlardan Danjon büyük. 
bir filçlülde muhacimlerdea bü
yük kısmını durdurmata muvaffak 
oldu. 

FlrınDar da kapanıyor 

300 d€n fazla fırından, 
şimdi 220 fırın kaldı. 

Nüfus azaldı da on~an mı? Hayır. Mevcu~ 
bir teamüle beledi ye cezası 

karışinca fırıpcı işin altından kalkamaz oldu. 

' 1ata11bulda aon günlerde fırın
ların az.alması mah•us bir ,ekilde 

nazarı dikkati celbetmeğe başladı. 

Gerek ekmekçiler cemiyeti, ge· 
rek ekmek yapıcılar, yani müs
tahdemler tarafınpan yapılan tah

kikat, bunJan dört aene evvel te
hrimizde :;O{) ü mütecaviz fınn va-

rken bug:in bu miktar 220 ye 
düttüğünü ıröstermiştir. 

Bunun sebepleri tahlil edilirse 
görülür ki fehirde dört aeneden
beri nüfus ekailmit değildir. Bun-

dan dört ::one evvel nckadar nü

fus varsa yine o kadar vardır. Ek
•ilen nüfus daha evvel ekailmlştir. 

O halde sebepleri başka nok

tada aramak icap ediyor. Şehrimiz

de gıda maddelerinin başında ge
len ekmekte ,u ,ekilde birtakım 

teşekküiler rol oynuyor. 

Buj'dny müstahsili diye bir 
adam vardır. Bundan bl\tka da 

buğday taciri, değirmenci, kırma

cı ve nihayet fınııcı diye bu itte 

alikadar diğer adam1ar nrdır. Bu 

•uretfe taazzuv etmlt bir ıehlr 

halinde bulunan l.tanbulun eknı•
tf de bu ellerdea geçiyor. 

Buhalde söylediğimiz. bu te. 

tekküllerin birbirine kartı birta
kım rabıtaları vardır ki onu da fÖ-

7Je ce huliaa edeblllrlz: 

Buğday müstahıill gümrük tari

fesi doJayıalle himaye edilmltlir. 

Fevkalade bir nziyet o(maı. Ye 

cihaa buiday flatlerl fevkalhde 

diltmeuc ihtiyaca tekabül eden 

miktar, butday tacirleri tarafın

dan memleket dahilinde tedarik 
edilir. 

Bu takdirde açıktan alıf verit
ler olur; ve bunlar birtakım kredi 
uaullerlne tlbidir. 

Bu unlar Avmpada olduğu 

glbl, ticari aenettlere istinat et· 
mez. Arafannda kunuştuklan gibi 

k.alır ve bu bir teamilldür. Bu su
retle bugday taciri detirmendye, 
değirmenci fırıncıya mal verir. Bu 

arada bir de belediye ı,i vardır. 

Bu belediye iti diğer memleket

lerde olduğu gibi birtakım mu
ayyen usullere tabi değildir. 

Zabıtai belediye memuru ek
mek bezi kirli, veya tezgah ,öy-

ledir diye ceza yazar. 

Bazan bu ceza o k;,,dar ileri 
gider ki 15 gün dükkan kapatı-

lır. Asıl vazi}'ette bu dükkan ka
panmasından çıkar. Çünkü unu 

söz üzerine müstenit bir teahhütle 
alan ekmekçi ayni zamanda vere

siye verdiği ekmeğin bedelini ala
maz ve ödeyemez. Nihayet hndz 

veya un alamamak ncticesile kar
tılaşır. 

Bu suretle fırıncı değirmenciye, 
detirmenci buğday tacirine, buğ

day taciri, toplayıcıya borçlu ka

lır ve iflas ta bir fasit daire içhıe 

~irer. lıte son zamanda bazı but
day tacirlerinin ifliaile mevcut fı-

rınlardan yüzde elıi•inin kapaamHı 
bu tekilde olmuştur. 

Diğer taraftan mevı.ubab• edilen 
detirmenciler ittihadı da fU tarı.

da olmuştur. 

Amerika buiday piyasasındaki 
mebzuliyet, fiatferi dehtetli aurette 
dütü_rmÜf ve bu fiat düıkünlüğü 
piyasamıza kadar tesir icra etmİf-

tlr. Halbuki detirmendlerin elin.le 
fazla eskiden kalma mal bulundu

ğundan .zarar etmemek istemişler 

ve aralannda bir ittihat teaiaine 

karar vermişlerdir. 

Bu ittihat vücut bulduğu anda 
yapılacak tey her buhrandan son· 

ra olduğu gibi fiallcri tcsblt et
mek, ihtiyacı nazan itibara alarak 

her değirmenin kudretleri ni•be
tinde mal çıkarmuı tevzi olun
ma. Şehrimizin ekmek ve değir
men ifleri bu halde bulunmaktadır. 
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TAVUK: LüKS EŞYA! 
Şehrema

neti idare e
ncümeni va
ridab arbr
mak için ye
ni yeni fey
Jer ic•dı ile 
metğuldGr. 

Emanetin 
kasaları boş 

oldutu için 
"para parayı getiri1'., nazariyesinfn emanetin varidat sisteminde yeri 
yoktur. Bunun için, idare encümeni azası bir hayli zeka kuvveti sar
federek çalışıyorlar. Bu zevat İstanbula ıünde aaıari 5000 tavuk gel
difini heup ederek, tavuk başına bir kurut olduruva koymak için ıu 
•ebebi bulmu9fardır: "Tavuk lükı euadır." Binaenaleyh lüks eıya ol
muı itibarile her rei• tavuk için bir kuruşu kimse faıı:la görmlyecektir. 

== 
Fakat kıraliçe gürültüyü ltit

mftti, pençereye yaklattı ve mua
taribane, ne olup blttJğinl anladı. 

Pençereainin önünde, kargı ucun
da •allanan batııt kime ait oldu
ğunu tahmin etmltti. Bir ıey söy
lemedi, biç bir sayha koparmadı. 

Fakat kalbinden öyle vuruldu ki, 
bir müddet ta, gibi oldu~u yerde 
kaldı. G~ı.leri ıı.hraptan ve tede
hhüşten büyümylJ aaçlan dim dik 
keailmittl. 

Bugürültüler ıeçtikten aonr•• 
kuledeki hayat, daha, ziyade mu
dim ve hadiaealz ıeçiyordu. 

Kıral ve lurahçeye gazete 
okumak ve bir tek Hbr yaz
mak menedilmitti • Hadiselerin 
cereyanını nncak muhafızların lüt
fen verdikleri maliimatbın 9 yahut 
ta kulenin albndan koşarak ~eçen 
milvczıllerin avazelerinden ağre

nlyo rlardı. 

Gazete okutmuyorlardı, fakat 
kıral çok kitap okuyordu. Kıraliçe 
ise dikjt ve nakıtla mefguldü. Fa
kat çok reçmeden bu nakıtlann 
gizli ıaubaberata vesile olmaai 
mülılhazuı ile, onu da menettiler. 

Mevkuflar günde iki defa, ne
:uret altında bahçeye çıkmaj'a 
mezundular. 

11 Eylulde, on alhncı .. Lul,. 

ilk defa isticvap edilmek Que 

çağmldı. lsticnptan d6nütGade 
kıralıçe ile görGfmeal menedildi. 
Bu yeni tedbirler pek perifan olan 
Mari-Antuanet bütila ıeceyi ayak
ta geçirdi. O kadar derin bir ye. 
içindeydi ki, kıu keadl•lıü 7alms 
bırakmadı. 

Onaltıncı "Lul" Malerp ile Tr
onteyf vekil tutmuştu. Fakat bu 
maruf Yekiller bile, kırAfı mukad
deratı ile alikadaretmefe muvaf
fak alamıyorlardı. Kıra) daha o 
vakit bayatından iğrenmiş, müda
faaya bile ihtiyaç duymuyordu. 

"Benim insanlarla artık ittm 
kalmadı. Gözierim semaya bakı

yor.,, deyordu. 
Müzakereler altı hafta duam 

ettf. 
20 Kanunusanide, adliye nazın 

Garet on albncı "Lui"ye idama 
mahküm edildiğini tebliğ etti. 

Kırala •on defa olmak üue 
karısını ve çocuklannı rörmet• 

mü1&ade ettiler. Bu mGJakat son 
derece müheyyiç oldu ve orada 
hazır bulunanlarda unutulmaz bir 
habra bıraktı. 

Kırallçe ve çocuklan luralın 
yanına girdikleri zaman, bir şey 
•Öylemeden ayaklanna kapandılar, 
kollan birbirine dolanan bGtGn 

Beş senede 

Ne kadar hat 
yapıldı?· ---Cümhurlyetln llinıadanherl • 

memleketin muhtelif yerlerinde 
timdiye kadar yapılmıt olao de
miryollarının tulü 793 kllometro· 
ya balit olm•ftur. Yakında ~52 
kilometro tulünde yeal hatlana 
lntuına baılanacakbr. 

Devlet demiryollanaıa idared 
altında biliimuın 'ebekenin tull 
2.593 kUometoya balit olmuıtur. 
Halihazırda inşaat 760 kilometre 
üzerinde devam etmektedir. 

Hükumet şimdiye kadar Ana
dolu hatları ile, Mersin - Adana 
hattı için 40,000,000 lira aarfet
miştir. 

Bu seneki demir yolu inı;ıaab 
Armık • Çankırı, Kütahya - Balı
kesir, Ulukııla - Niğde hatların
dadır. 

Bu ay miiddetleri biten 
ticaret muahedeleri 

Türkiye ile devletler arasında 
akt>!dilmiş alan ticaret mukavale
namelcrinin nihayet bulacaklan 
tarihler funlardır. 

Iranla 1 Kinunuııani 930, Ja
ponya ve lngiltere ile 6 Kanunu
sani 930, Mısırla 18 Kanunusani 
930, Norveç, Danimarka, Rumanya 
ile 1 Şubat 1930, Amerika ile 25 
tubatta, Fran•a Ue 1 mart 930, 
Çekoalavakya ile 25 mart 930 ela 
d.ıayet bulacarbr. 

Kamyon soyguncuları 
Trabzon, 29 {Huauai] - Geçea

lerde Zıtana lle Trabxon arasıoda 
teni Ali Rıza efeadlaln kamyo
nunu soyan çapulcular yakalana
rak ıehrimize ıetirilmit ye hapse 
kbılmıtbr. 

Limanda kömür tahmili 
Liman şirketi elindeki veHit 

ile, limandaki vapurlara günde 
ancak 250 ton kömür vereltilmek
tedir. Dahzı. fazla kömür verel.H
mek için İnıiltercye üçQ buharli 
7 romorkör, 4 motör bir de vinç 
umarlamııhr. Bütün bu malzeme 
Kanunuevvelin 15 inde relecekttr. ---
Kutuları kimse almıyor 

Gümrüklerde yüz binlerce kutu 
birikmittir. Buna sebep kutulann 
ihtiva ettiği eıyanın daha eksik 
resme tabi olması, buna mukabil 
kutulardan daha f aı.la resim ciba
yet edilmesidir. Bittabi hükumet 
kutulara fazla re•İm vazederken 
yerli senayiin himayc•i düşüuül

müşUr. Bundan dolayı tacirler faz. 
Ja re.im vermemek için kutulan 
rümrüte bırakmakta ve ilıtivaettiği 
eşyanın bedelini vererek onu çek
mektedirler. 

Mürettipler cemiyeti 
Dua Türk mürettipleri cemiyeti ilk 

içtimaını aktctmiş ve reisi cvvelliğe 
Hayrı Muhtnr Bey, rcisli~e Mehmet 
Bey, knsaclarl ğa Eınin Bey, katibi
umumiliğe Nasubı Bey intihap edi
lerek içtimaa saat 4 de nihayet v& 
rilmiıtir. 

aile bir müddet hınçlunklarla aar
aldı. 

Ondan sonra, on altıncı "Luln 
mizacına has bir tesllm'iyetle ka
ran iayan•ız kabul etmek lhtm 
gelditinl, bu karan verenleri af
fetmek icap ettitinl, ölümü lçla 
kat>iyyen iatikam almak cllaetlne 
gidtlmeıaeslni söyledi. Sonra oğ

lundan •Öylediği gibi affettitfa~ 

dafr yeminle •Öz aldı. Çocuk ba
basının aö7Jerlni tekrar ederek 
yemin etti. 

Kıraliçe, idamdan evvelki bu 
ıeceyi, bütiln elblaed ile, yatağı

nın ilatünde, aoğuktaa ve azbrap
taı:a tltriyerek geçirdi. 

Ertesi Hbab tahmin ettltl aibl 
koca•mı göremedi. Maamafib Jfne 
bekliyordu. Fakat balkın yayıara
•ını ve gürnltüııünü duyunca anla
dı. Kocasının ruhu semeya uç
mu,tu. 

Kırallçe derhal siyah bir elbise 
latedi. Getirdiler ve o da siyahlar 
içinde, moztarip, dalgın ve peri.pa 
öylece kaldı. 

Bu Hnada sadık doatlar kıra• 
ilçeyi kaçırmağa çalıııyorlardı • 
Hayabn bu ümitaizlitf içinde, l 793 
aeaHl Mart ayında ban Gmit 1flk
lan belirdi. 

Tulon , Şöval1• .ta 

:t-l:alki~ l 
decli@l!J 

Asd mütebasııs ! 
Bfr Balsar .... tealDcle ob.i• ... 

Bulıar latldmett, ıanGaler, teC" 
rGbelere bakaıalar9 latifade •~ 

,. diye, lhtbanm artırmak 1.-
.:ıl an dalreDln, falan müdGrilal ... 

til, dotrudan dofruya çifçl, ıslr 
lüyü Belçikaya ~öndermii... Jlll 
klSylGler Belçlkada, aoa zira•t " 
•ullerlal rlSzlerile göraGtl•r fi 
memleketlerinde ıördüklerlnl tJl
bika çalıımıtlar. Netice fU 0J111llf 
O kayJünlD tarlaaı, hinacl ,_. 
biraz. daha fazla ve iyi malual ..r 
mit- lkiacl aeııe mauul bw.W*" 
iyi olmu9. BuDu 18ren kolllfU '161" 
la sahipleri de l'Öderial aç•ıtl"• 

Şimdi dütünüyorua. Bla de t' 
komfu Buli'arlardan ibret aı-k • 
Avrupaya a•ıl gönderilmeaJ ıoll 
edealeri göaderaek. 

Tehlikeli yer 
Bankalar caddesindeD Şltb ... 

yokuşuna çıkaa tramnylann chır 
duklan yer malam. EYvelce trı,a• 
vayf ar daha geride dururlardı. S:: 
toförüm. Tramvaylann bugi1° ti
durdukları yer, tecrübelerim• l• 
tinaden •ÖylDyorum, çok tebliaız 
lidw. Burada •okak lnhına p•1 
ettiği için, yukardan gelen ve atı• 
ğıdan çıkan otomoblller blriblrlr 
rını aörmezler. Daima oldııfl . .... 
rf bl orıııda bir, iki, üç, bet tr• t 
vay biribiri arkasıDa beklerse r01' 
imkinı büsbütün kalkıyor. 

Şehiremaneti vakıi or•f' 
bir :r.abıtal belediye me•O: 
koydu. Bu naemurua YÜcudii • 
tehlikeyi ortadan kaldıramaz. Ot~ 
emanet batka yerde kullan .. ~ 
tramvaylana esklal S"f bi ıe 
dunnalanoı temha etae. .. 

Bizzat emanetin de kaıal,rJ 
yol açacak bir nziyat ibda• ... 
mekte olmaaıaa, doğru•u aıdı1111 

ermiyor. 
Bir ıof ör: s.di , _____ _ 

Hala eski harfler ~ 
Tütün lnhiHr idaresi ti111dl 

•lgara paketlerini• kapaklarını dr 
tlttirecektl. Bir nney• yakın ,,r 
man l'•çtl. Hali değifecek. IJtıll' 
lanD çoğunun Oatnadekl yazıl-'' 
eski Arap harflerile yas.ılmıtbr•ol' 

Diter taraftan µoata idare•i 1 .. 
uaühilrleri de nazan dikkatiaıl ce.., 
beti. Bunlann da çotunun füıtl• 
bili eakl harfler var. 1-

Meml"kette Tfirk harfleri tat':.ı 
ka batlanalı bir •ene oluyor. Re• ,J 
dairelerde bu itte bu kadar ib~• 
göaterirH, lnaan •Öyliyecek 
bulaınıyor. - Akıl Remzi ---

Haydutlar 
Cumaovaaında Mustafa oıt' 1 ., ... 

Ömer ağanın gece nkti evlo ,,_ 
Hrak kendisini ölümle tehdit ed bit 
ve yüz lira para ile 200 liralık 
ıenet alan dört haydut Jandarlll"' 
lar tarafından vakalanmışhr. 

Bir fanile lazım olnıll~ 
Balikçı Himmet J•mfnde ~ 

AyasoJyada fanılacı Vahanın el 
kanından bir fanile çalarak ko.-ı
ken yakalanmışbr. 

Atinada ııümayif 
Atina, 27 [A.AJ - Ali melıt•~ 

talebesi meclis blna•ı öüüade :.
mavit yapmak l•temltlerdfr. ~ 
nümayişçileri datıtmıfbr. ~ 

Lopitre kıraliçeyi erkek ıo:r-; 
tinde kaçırmak için bir plAD .
zırlıyorlardı. Çocuklan ve ftbcl Jlfı 
Elizabetl de beraber ataeall tJ1 
Normaadl7a aahillne ea yaıo- il"' 
7ere götürecekler ve oradd 
filtereye ı•çecelderdl. it" 

Her ıey derpif olunmut .-_ ... &
sap edilmittl. Kıraliçenin k•~;t 
dığı anlatilır anlaşılmaz.. flr ; 
takibe çıkmalarıadan hlç olıllj.,ı
beı saat uzakta olacaklardı. ; 
grafıo, telefonun, tayyareni• f)I'° 
madıtı ea seri Ya.atanın att•• f': 
ret bulundufu bu zamaada b'1 ~ 
kalanmat• emin kalmak lçlıs 
leli. ı..-' 

MaatteeHGf ba pliaın tatb _..,,. 
geçilecetl sırada, puaport d"' 
mele1l daha sıkı bir u9'1le 
tutuldu. ,1 

Puaportlan çakannat• ~ 
edilen Lapltr korktu •• :aalll 
çıkartamadı. fJ' 

Plan kısmen akim bldJ-1,ıt' 
itte tefriki mesai edecek ol'; 
hareketi taraHut albna ab11 1;~--Artık muvaffak olaaat• ,.,,c 
kalmadı. Maamaflh Mari·J\Jltıl r•d 
için, yalnı:ı gitmek 'Ye ço~u ııı-' 
bırakmak ıartile kaçmak :.. jl' 
hbıl olmuıtu. Fakat latelll• clJı 
niye da jarjeye palan si~ J 



300 metreden 

Bir ka,myon 
yuvarlandı 

- -te- -

Trabzon, 29 f Huild j - Er-
._l'llrndan buğday '" para yüklü 

._ içinde 1' yolcu bulunan Da

~ ticarethanealne ait bir ka

"ron Maçka ile Hamsi köyü ara
"llıda Kiremitli mevkiioio Kart
~n bayınndan 300 metre qa

lıra yuvarlanmış, kamyon parça
ı.nllııf, yolculardan bir kadınla 
lıl, erkek parçalanarak ötmüş, on 

ld.ı vahim surette yaralanmıt iki 
Juşı Nlim olarak hayatlannı kur

t.rınışbr. lkı ölü orada gömülmüş 
l't Jaralılar Trabzondan giden ot-

0ıtıob1Ue şehrimize getirilerek me

!!ıleket bastanCJiline yabrılmışhr. 
Ytııralılardan birinin baıı de

~nıif, dlf crlcrinin beli ve bacak

ı.tı kırılmıı olduğundan bayatları 
l~hllkededir. 

Kamyonu yuvarhyan şoför ha

ıtıd bozuntuıu acemi imiş. 
-- -~---

Samsun a Gazi heykeli 
Samsun 29 (rususi) - Gazi 

•eyltelinin krıidesfoe yapılacak re

titıllcrd n birisinde milli müca
~tde esnasında limnnımıu gelen 

top ve cephncen:o halk ve kayık
Çılar tarafından nasıl nakledildi

tidtr. Bu vnziyctl tesbit için iske
lette uhtelif resim! r alınmış ve 
1•tanbulda ~üze} san'nt!ar ııknde
ltılsJne g5nderllmlştir. Bu resim

ler latanbuldnki re samlıır tara
fından tndU edilerek kaide)e yc
lldnıası ltiz.ım gelen resmi tesbit 
tdeceklerdlr. 

Gui parkmıı rekzedilecek olan 
Gaıı heykel iç.in heyeti mahau•a 

t.rafından tetkik ve kıı.bul edilen 
'bukavelename valimiz Kazım pa

l• baueUerUe müsyü K.ripel tara

fından im:ıa edilmittir. Şu bale 

f~r• azami iki sene sonra heykel 
S.ınaunumuza §eref vel".mi§ ola
~•ltbr. 

HABERLERiN 
HULASASI 
* Malul gaziler cemiyeti kon

~i dUn toplanmıştu. Kongrede 
"-1eti idarenin bir 15~.nelik mcu

'-irıe alt rapor okunmuş ve hc.ap

'-rın tctkHd için üç l..işilik '\ıir he
)tt tqltil edilmiştit. 

• Ali iktuat ml!clid yann 
~tdüncü devrci içtimaiycsine baş
"1acakbr. 

y • Gazi hazretleri bugün yeni 
lltıan sefirini hu:urlanna luıbul ede

CtkJer, ve sefir itiınatnamesini 
'-Itdırn edecektir. 

* Maarif nkiteti Hlt tahsilin 
hlnız Türic meltteplerinde yapıl
~lıı iç:in bir layıbıı hezırlamak

dır. 

• Balık puarından lıcr gün 
'-•t 9 dan IS e kadar arabnlann 
ttçnıeai menedllmiştlr. 

• Marangozlann sergiıri yarın 
~l•caktır. 
Ci • Ticaret odasina ücreti kay
l Yelenni vermiyen tüccar yarın 
!:taya verilecektir. 

• Bu haftaki zahire füıtlann 
~:t~bed dül aJmadıgından ekmek 
. ._tları ipka edila1iştir. 

.\. • İngiliz Eefüi .Eir Corc Ktark 
lllcar'!dıın ıelı:ıt,tir. 

linıuo ve Haliç şirket
leı·i arasında bir ibtiJiif 
ı. l lnı an ıirkcti ile Haliç vapur
~ il firketi arasında Lir ihtilif 
~ lcnıııhr. Vapur şirl{eti köprüden 

1 
"lc:apanana kadar iki tare.fı 1 np-

'h" Liman şirketinin maunnlan 
rııÜnden seferlerlnln intiznmi kay
~:İtini ve bundftn yolcuların 
\\ mutazarrır olduğunu iddia 
l"-tıtt edir. LimRa şirkeü müdürü 
" fikayetc şu cevnbı vermiştir: 

~:.., - Deni% ticaret müdüriyeti bıze 
~'lr taıııı gösterdi, Mıwunalanm:ıu 
~ •h keyduk. Başka yer bulsun
. ;:•ya naidedelim. 
llt,.:etcl-e i~CAreti ôohriy~ müdü

... ~ce- tetkik ec!ilınr.~tedir. 

ızmDrda 

Satılamayan 

incirler 

1. çınde Moğol hilkümdarı, korkunç 
Boğuşma ber- ordusulUI nasıl teşkil etmiŞti? 

9aydır muhakeme 
bekliyen mevkuf 

" lyj iı alb ayda ~ıku,, der
ler amma, dokuz ayaa 'bTie ~k

maznuf. 

---ANKARA. 29 (Telefonla) -
fzmir ticaret odası umumi katibi 
Turiut B. burada vekaletlerle 
yaptıtı temaslar ve teıebbüaatı 

hakkında fU izahatı vermiıtir: 
-"Odamızın kazanç, muamele 

ve müsakkafat vergileri kanunları 
hakkında muhtelif ve müdeac!dlt 
noktai nuarlnrını tahriren 
lktiaat ve Maliye ve1ci1!erine takdlm 
ettik. Vekil Beylerle bu mesele
ler üzerinde u:ıun ur.adıya müda-
velei efkarda bulunduk. Bu rica
lanmızın bir kısmının doğrudan 
doğruya isaf edileceğini ümit 
ediyoruz. 

Maliye vekilliğinden bu sene 
13 milyon okaya baliğ olan ve yaı 
olduğu için harice sevkedilmiyen 
hurda incirlerin müskirat inhisar 
idaresi tarafından serian ve külli
yetli miktarda mubayaası hususun
da iltmas etlik. Müskirat iohisan 
umum müdürü bu işle meşgul 

olmağa b~ladı. Bu hurda incMerio 
hep&inin mubayaasına başlanac&k
tır. 

Muıımele vergisi etrarfındaki 
ricamız bilhaa a zeytin ve susam 
yağlarına ve lıalıc.ıhğım12a taal'iık 

eden işlere niltir. ~eselii çıkanlnn 
yağlardan yüzde 6 51 muamele ola
rak nlınmaktndır. Biliyorsunuz ki 
yağlarım1r.m nısfından fazlası ih
raç edilirken yüzde 6 muamele 
vergisi verild ğine dair vesaikin 
ihzarı mümkün olm:ıdığından ay-
nca bir de yüx .. e 2,S muamele 
vergisi verilmektedir. 

Bu yüzden harice çıkardan 
zeytin yaglarımız e.sasen şiddetli 
bir rekahcce m U'UZ bulunduğun-
dan tahammül cdilemeınektedir. 

Yalnız bııhcılılrta kull .nıbo ip
Iild,..rden yüzde 6 muamele ver
gisi alınıyor. 

Haföuki esilidenberi her türlü 
resim ve vcreiden anuef olan ve 
dev]etfo bun himayesine mn~her 
olan ha'tıcılığıtnı:ı: bundan müte
essir oluyor. 

D;ğer rıca' tnnızı da buna mü
masil meseleler teıkil etmekte
dir. 

Yakında bnayiimı::, için tica
rettmn için faideli kararlar ala
cağımızı ümit ediyoruz. 

devam! 
--.M--

Harbin, 28 [A.AJ - Buraya 
gelmiş olan Shalanor, Çin poliı 
müdür muavini " Chalaaor " un 
18 T. S.aide Sovyetler kuvvetleri 
taraftadaa işgali ummında üçyü
zü küçük yaşta olmak üzere 700 
kitinin bir maden kuyusuna iltica 
etaİf olduklarını ve sovyet nöbet
çileriniıı bu kuyu etrafında nöbet 
tutmuş olduklarını beyan etmi,tir. 
Sovyet nöbetçileri kaçmak teıeb-
büssiinde bulunan 10 kişiyi taba
nca ile itliif etmişlerdir. Ertesi 
gün, Swyet kuman:lam bütün kü
çük y.:ı 1taki!cre kuyudan çıkmala
rını aksi takdirde kurşuna dilile
ceklerini emretmiştir. Bu emir 
infaz edilmiş ve Çin pasaportunu 
hamil olan bütnn Ruslar kurşuna 
dizilmiştir. 

Londra, 28 [A.AJ - çln hükQ
metinin çin • Rus ihtil~fı hak -
landa cemiyeti akvama müracaat 
etmiş oldu{ıu haberi resmi bir 
membadan tebip edilmektedir. 

Hcroin, 28 (A.A] Bugün öğle
den sonrn 13 Sovyet tayyaresi 
Bucbntu üzeri01de ceveliınlar yap
mışlar ve çin umumi karargahını 

bombardım n etmişlerdir. Bila
hare, diğer 8 tayyare yine bu 
Bucbatu üzerinden uçmuşlarsa da 
bombardıman yapmamış)ardır. Bu
rada Sovyetlerin kendi şortlarını 
Çinlileri tehdit tarikile kabul et
tirmek niyetinde bulunduklan 
:r.annenilmektedir. 

Tokyo, 28 [A.A] - Çin elçisi, 
Japon hariciye nazınnı ziyaret et
tikten sonra Ç•n davmanı müda
faayı taahhüt etmesi için Japon
yanın muavenetini talep eylemiş 
olduğunu beyan etmiştir. Znnne
dildiğine göre, M. Slıidehara, Sov-
yetlerin cemiyeti al[Vllm azasın
dan olmaımısına binaen mezkur 
cemiyetin tcvnıısutunn müraacat 
edilmemesini laV"siye etmiştir. 

Devlet şfıı·a ında iki 
haıııın 

ANKARA, 29 - Devlet şurası 
auı miilCıznulği ve, imtihanda ka-

lzanan İstanbul hukuk fakültesi 
ınezunlarmdnn Muammer ve An
kara Hulruk merunlarından Nela
hat H. tayin edilmiştir. 

( ~4 ~©l©ltt©ı ! J 
'------
İntihar etmek ı Bakkal dükka-

istiyen genç ınnda yangın 
Ka.ı;ımpaşada Zindan arkasında Yüksekkaldırımde Hendekte 

kazancı Mehmet efendinin 0.ıı:..Ju n_u __ , y . . d-L1.· d ' 
~ • . b • 6 oaıuLa.ı anuıuı U1LAanın an yan-
Eıns efendı e eveynı ile aralann- k d d h ı - d. • ı . • • . ııın çı Mlf&8 a er a son uru -
daki gepmsidıktcn müteeasiren - tür 
k - -d l d' · d · mUJ • opru en ten ını enıı:e atmışaa 

da sandalcılar tarafından kurtarıl- Paylaşamadılar 
mııbr. Dolap:lerede Balıkcwk eden 
Sandalcnıun çalınan Agason iııminde bir Ermeni ile ~e

ne o civarda oturan Anesti iımln-
eşyası deki rurn, iki aile aruında bır 

Sabıkalılardan Mehmet İliminde kı:ı: a!ıp vermek meselesinden kavga. 
biri Cibnlide $andafcı Kasımın etmişler neticede Agason, Anc~sti
diikkanına girerek eşya çalarken vi ıruata'.iı çakı ife etır surette 
ciırmü meşhut halinde yakalanmıı- ynralamışbr. 

tır. llnkı ma asında 
Kavgayı ayırırken 
Balatta Habibin kahvesinde 

müşteri Cafer ile kahveci Habip 
kavga etmekteler iken Emin u
minde biri bunJan ayarmak iste
miş, bu esnada Caferin dindeki 
bıçakla Emin yaralanmıfhr. 

Arkada~ ınnı parasını 
ça!mış! 

Fenerde ksyıl lıane odaSlnd;ı 
oturan Zckerjyanın yele~i cf'bic
dek; 22 lira arkadaşı Hafa: Meh
met tarafından çnlınnu~tır. Poiia 
Mcbmedi yakalamışhr. 

Arabalar da başladı 
4083 numrolu yük ornbtlcı 

Ki:çuk pazarda Kantarcı.Iardıı S it 
isminde bir çocuğa çarp .. rak y~r:ı
lamışbr. 

Bir kadını ar.·amış, 
·~ gonra ..• 

Yat iskelesinde l·omsiyoncu 
Mehmet efendinin yımında çalıian 
Sabri, Süleymaniycd~ Dökmeci
lerde ismet paşa caddesinde Mü-
rüvct hanımın evine gidecek Me
lek isminde bir kadını sormuş, 
evde o1 r.·._..!tğı ce\ .bıö"ı t • 

cnviı:-lc bulu:1mnh İL .>i 
mcmurfor t. rafınd n y ~- • 
tır. 

Samatya tramvay caddesinde 
Bedroaun meyhanesiude dün geee 
~kı içmekte oian Obanea, Artin 
ve Maron alt ka, ga etmişler, neti
cede Mvroook, Ohcne!:İ bıçakla 
yaralama~, Ohane-s tednvi albna 
dınmıotır. 

Keyltolaıı lİr çocuk 
f .. fbireci lrani Ah. Yeni cami

de eşyalarım denk yaparak ardı
yeye n !ı.'ctmclt üzere bir çocuğa 
yükletm~e de çocuk ortadan 
SJrroimıı-rrur. 

l oLs şimdi bu çocu6 u aTdınak
t4ldı:. 

Ge~~n une fst; nbuld:ı lıulun:ln 
l:ülü:ı i eh.! re ttl:e,rku!i:t aşısı 

tatbik ?.dilmişti. Bu a1ıdnn ço ·~ 
iyi :netir.der elde cdilmi ve has
talıklı bayvanfarla rıağ am inekler 
ayrılmıştı. Geçen seneki arı tat
bikan.u bu St..>ne daha geniş bir 
ısahaC:ıı yapılmıısı vekaletçr. kımır
lı-ş.ıı ı •• .u /• •. i Uıı tu c. rıı Jİlll eşı
tına ~.d .... uı Tt... a 1ı la~ac t1r. Ba 
itib. '..:: ı 1

t .; mL . 

lıkhmnn b;ı,.lnmt<;tır. 

,. r 

. ·, ... ı 

., ta • 

'.!• 

ti o I 

Nakleden: Ali Naci 

ıMtiddelumumilildeıa bir b.eyet 
teırldfueyi teftit ett1t1 blr ıırada
baylo bir mesele lle K.arıılaımıJlu'. 

Cengjı, bu za'pturabıtsız zihni
yetler halitaınnı bir tek sürü hali
nde toplanmıt görmek latemeğe 

ltifl bir muhaYJile sa.IUbl idi. 
Akil Ye eua\-engi:r. U1prlar. u 
Keraitlet-, c:üretkir Moğol y&ka
saları, vahıi tatarlar, sükiıt ve bü
yük sabır adamalar2, kerh oval:ır 
kinleri olan aauanıait erldl:ler. 
şikar avcıları, yukan asyanın bü
tün atlıları, hepsi bir araya top· 
lanmış ve kendisi de onların re
isi 1 istediği bu idi. 

su·nıar vııktilc, kendilerini içe
ri girmekten meneden Seddiç\nin 
in~asına kadar " Katay ,. ı önu~li

yen "Hiyung - Nun ,, isimli hü
ku mdnrlnTrn idaresi attıntia, az 
bir zaman için, lıirleşmiıterdi. 

Cengiz Hnn bunlnnn derin 
heyecanleranı harekete getlrcbile
cck belagııta snbip'ti ve kendisinin 
onlan sevkü idare etmek liyakatin
den de hiçbir uman şüphe ctnıedi. 

Onların gözleri önünde meçhul 
memleketler etrafında yapılacnk 
fütuhat manuralnrı parlıyor, ve 
bütün kuvvettle yeni sfirüsünü 
seferber hale koymağ'n uğraşıyor

du. Yasayı bıt maksatla vücude 
getirmiş bulunuyordu. 

Ordunun her muharibine, nrka
daş!nrını, "10n luğunun adamla
rını terk etmek ve "10,, luğun her 
az.cı;ına da gerilerinde bir yaralı bı
rakmak menedilmişti. Yine ~rdl~nun 
her nt.fcrine, bnyrak harp meydenin· 
dan çekilmedikçe, kaçmnk, yahut 
kumanda eden Hbit taı afından 

müsaade edilmeden }ağmaya baş
lamak, yasnktı. 

Sürü adammın her imkan bul
dukça çııpulculıı\s: etmek scvkita
biisi, eline ,geçirdiğini zabitelere 

rağ:::nen muh fa~tfebileceğine dair 
ol~n bir kanun üc, tatmin edilmiş 
oluyordu. 

"Frere Carpınn kendi müşahe
de :zihniyetile, ş~hadet ediyor ki, 
Cengi:r. Han Yasanın bu kısmını 
nıevkıt tatbike vazetti. 

Zka Moğolları bize " Bayrak 
dalgalandığı muddetçe harp mey
danını terk etmeyen, mağlup ol
duktan %aman blr şey iateıniyen 
ve hiçbir zaman canlı bir düı
maoı korumıyan,, diye tasvir et
mektedir. 

Ordu, teı:ıdüfen toplanmış ka
bile1erden mürekkep dejildi. Tıp-

1 
Y au bu liirüy'1 ldaıo edij'ordu 

n itiraz MÖtilrmes nüfuzun kor
kuu da aradaki rabttayı tetkil 
etmekte idi. 

Ceagi.z Hanın elleri aruında 
reni blr askeri kuvvet. her nevi 
havalide serl surette yer değ;ş6r
meğ'c kabiliyetli,up\urabttlı bir a}ır 
aüvari kütleıi vardı. Ondan eVl e!, 
kadim zamanlarda, Acemler ve Pa· 
ralar da lelki bu kadar çok sü
varlye mnlik olmuşlardı. ancak 
Moiolların ya} ı kutlanmaktaki 
öldürücü mcharetleri ve va'hşi ce-... 
saret!eri onlarda >'clı:tu. 

Cengiz Hanın ordusu, iyi kul
lanılmak ve tutulm c şarti!e harf~ 
kuliide 5ldüriicü bir silah olabilir
di ve o bunu Kııtaya, Seddiçinin 
gerisinde oturan o gnyrimütahar
rik, ihtiyar imperatorluğn kartı 

kullaomıığa kat'ıyen azmetmişti. 

[Bitmedi] 

grev 
Atino, 28 (A.AJ - Grevcı ta

lebenin yapmış oldukları gurültü

lcr dolayısile dariilfünu l emini 
dersleri beş gün tatil etmiştir. 

Atina, 2:> [ A.A ] - Polis da

rülfünunu i.şgal etmiş ve telebeyi 
umkla.ştınnışhr. Gece polislerl'l ta-

ic'be nrasmdıı yeni b;r arbede ol

muç dört ııoUs ve bir talebe lıa
fif suret~e ynralanm"şhr. 13 kişi 

tevkif olunmuş ve intizam iade 
edilm.iştir. 

Atina , 29 l A.A ] - Gazeteler 
ilk imtihanda muveffak olemaınış 
olan talebenin tekrar imlihann 
ginnelcrfoi meneden tedbirler itti
haz etru"ş olan hukume in bu ha
reketini tasvip etı:ıektc ve tale-

benin in:r.ibat mugayir gürültülü 
harekatını t .. kbılı eylemektedir. 

Heyecan devam ediyor. 

1. Euderson 
Müb.ııde komisyon una tayin e

dilmiş o1an bitaraf nz.a M. Ender
son kinunuevve1in 15 foe doğru 

şehrimize selecektir. 

Buadası dokuz ay evvel tevkif 
olunan tütün inhisar idaresi vcz:
nedan Ragıp Bey dokuz ay mev

kuf kalmasuıa rağmen, Devlet 

~ruandaJd evraka gelmedi~ içia 
Mııaz mulaakemesine baflaıam•

aııştır. 

Ra§'lp bey tcvkühaııeyi leftii 
eden heyde bunu ftn!atmış n 
müddeiumumtik derhal tahldkata 
başlaınış\ır. 

Bu şelôlde temadii mevkutiyeti 

mucip ol~nlar hakkmda liizımge
len muamele yapılncakbr. 

................. __...... ........ -............... : . . : ı i • 1 
i rıg Iiz; 1 
1 1060. i . . : ................... _ ................................ . 

• Ui:.mı f!Cİdi~~ini lwr ııcslle ile 
söylemelrft• in. Vatan imanma 
hizmetini bel: (iyoruz. Ok· 
:mırı. ::razma 'bilm:)·en kaç 
vatan <lafl Millet mektepleri· 

f ne dcroc fn e!!c ilma eder 
l 5 vemıırıof f' k -0hır1<ın, maarif 
! mes'elcsirıde lıi ene isabet ı 
İ cdıPn l>0rc • o lcadar ödemi§ < 
! oluruın. Her cık§am kaç va· 
ı: tandaşı .Uillet mekteplerine ; 
i nöndernıe~c mı.va_flak c>lduğ 

J 

S ;;muzıı dü§ü11me'k- 1-ebimi::ıi 1 

5 vcıl<iR borcudar:. • 
:..... ....................... - ... ...-c ......... _ ..... 

kı Romen ordusu gibi, daima t~
kilab, 10 dan 10000 e kadarlık 
cüzütamlan, bir hrka teşkil eden ll 
"Tuman,, ı vardı. ~ 

Bu fırkanı;ı <5Üvım fırk.uı ol
duğunu söylemeğe hacet yoktur. 
Ordulann bapnda O~honlar, Hanın 
cenerallan olan bükülmez Subo
tai, ibti)'ru' ve tecrübe ile mahmul 
"'Muhali" ve kizgın "Şepe Noyon,, 
vardı. Bunlar on blr kiti idi. 

Silahlar, ~pi 'Oldar, ağır zırh
[u ve sürünün kalkanları, onlara 
bakmak ve temizlemekle sureti 
mabıusada tavzif edilmiş .zabitler 
tarafından tersanelerde nıuhaf aza 
ediliyordu. . 

Muharipler sefere çıkmak üue 
.içtiruaa davet of undukfarı zaman 
ıtilahlar kendilerine dağatıhr, res
mi geçit yapılır ve 11Gur-Han,, lar 
tarafından tefliı olunurdu. Akıllı 
Moğol, bir buçuk milyon kilometre 
mürabbalık bir dağ ve ova mesa· 
hasma dekılan yüz binlerce ltişiyi 
1>erbest olarak silahlı bulundurmak 
istemiyordu. 

Sürünün kuv\'~tlerin<leıı 
de için, yas;ı, lcılw, yani 
kı:darla ifk ycşıllikl ~rio 

olduı;!u Zil ıan ... r"1sıı.ci:ı, antilop 
ve sırUanJara karşı :büyük nv sı-fer
lcrinc hasredilmesiııi c~1n iyordu: 

r .• cclıaforin b<tharda aktoluna
cağıııı öl'e büyük ... abalerin bu me
c':sı. r.~e hnır bulun~alan Iunm 
, "

1d:fini i''or etti. "On!:ır, ki, t:.ı
hmahmı :\lmak için bana geJ .. ce 
yerde, hendi bülundukfan yerde 
.kalarak o r t n d a görünmezler, 
ocria :..uya &tılcıış bir lnşın ve-
7- .• .::c.:.ı .. npla.:ın.ş bir okun taıi-

ı ~ .,_, a~!.~ r'3ı-: kayboJacnlc-
1 !lrd1.,, 

Hiç ş"ph"' yok ki. Genglz 
l, ·-' :;f c:ı'n:::!crrne!en ilham 

' 1ıy- - v , 'TI • ·c:ıt i•:y:lt' ~n istifa
{· ı . i" . .,y,ı .,-du. F~ ·~t " • 
uı c. • b r • i sk c 
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Parlzonun tasarruf ve lktıss.t 
prensiplerine diyecek yoktur. On- · 
dan bir metelik koparmak d~ ek, 
etinin bir parçasını koparmak Cie
melttir. O kadar ıztırap duyar. 

Parlzo şu iddiadadır: Eğer rl
nema stüdyoları bu masrafın ~nü
ne geçmezse, bir gün iflas ed p 
aidecektir. Ben bir sinema sal ibt 
olsam, bakın, g8rün, ne tasarrd 
ederim. 

Bir gün yanlışlıkla Parizodaıı 

algara isteseniz, alacağınız cevap 
şudur: 

- Şimdi son ılgnroyı içtim, 
paketi attım. 

Fakat bu sfı.ıtcm başkalarının 
da hoşuna gitı!llyor değll .. Bilaktı 
Parzoyu beğene 1ler ve onu ta

klide uğrşanlar ço ' : .• 

= t .c... , . 

Bir yıldızla 
Hulasa Parlzonın istediği, mas

rafın önüne geçmek. Bir adam bu 
fikirde olursa, tabii hnrekatını da 
fikirlerine uydurur değil mi ? Pa
rizo Elhak öyle idi. Onun yegane 
marifeti kendi hesabına başlcnia

rınm parasını ııarfetmekti. Dost-· 
lannın cebindeki parayı kendi pa
rası bilir ve işleri öyle idare eder
di ki, dostları hjç farkında olnu
yarak kendi par.1larm1 Parizonun 
arzusuna göre ı;;arfederlerdi. Bu 
nevi adamların aramızda da eksile 
oJmadığmı hep biliriz değil mi ? 

Yalnız sigara mı? Pari.!o me
sela birisin~ bir mekh•p yazmak 
icap ets• bile, mektubunu sizden 
aldığı kağıtla ve sizin ka~emimi le 
yazar. Odamı.deki telefon var mı, 
ogün telefonla görülecek ne ka ..ı ar 
işi varsa, hepesinl de odanı a 
görür. Tabii mükalemeler :.ıltln 

hesabınıza! 

'' th T aylor,, ıycr 
kaza an bir~ adamla ,., 

e o 

Mesela bir arkadaşı ile otobü
se veyahut tramvaya bindi değil 

mi? Parizonun cebinde hiç ufak
hk para bulunmaz, 

- Vay canına, hiç te ufaklı

ğım kalmamış, der. 
Bu kadarcık söz ekseriya ark

adaşının: 

- Canım bende var, ben ve
ririm dem uf ne kifl gelir. 

Mesela stüdyodan çıkarken 
bir otomobile biniyorsanız, o slz
deıı evvel otomoblle atlar ve ismi
nid a8yllyerekr 

- Ben ,u caddenin öbUr ucu
na kadar gidecet1m. Oraya kadar 
srevezelik ederiz. 

Tabii yolda gevezelik uıar. 
Otomobil caddenin öbür ucunugeçer, 
ıonra Parizo gfıya yeni farkma 
varmı' glbi: 

- Vay, ben inecektim yahu. 
Daldık ıittt, der. Artık oldu ola
cak, aen beni evimin önünde bıra
kıverirsin. 

Hulasa bu suretle evine kadar 
da otomobille meccanen geimit 
olor. 

Meseli bfr artiatjn locasına 

girdi mi, aellm sabahtan aonra 
bir maaanın kenarına bırakılınış 
oekerleme kutusu:ıa pek çabuk 

ke1tirir.Artiıt Makyajı ile meşgulken. 
o şekerleme kutuıunu kecıaJi afiyetle 
yarmna kadar indirir. 

Tanıdığı erkekler arasında da 
böyledir. Çok ılgara içer, fakat 
ayda bir paket sigara aldığı vaki 
detlldir. 

ilk defa Parizonun bir dostun
dan sigara i.teyi'l kimsenin na
zari dikkatini celbetmiyordu. Son. 
radan herkes farkına vardı. Fakat 
Parizo ıil'ara bteyeceğl adamı 

da bilir ve daima en cömerdine 
baş vururdu. 

Nihayet Parizonun "müteabhit. 

Eğer bir gün emeline muv f
fak olur da, bir stüdyoya rejisör 
seçilirse, muhakkak yapacağı fi. 
timlerini bfldava artistler çevire
cek. 

~ınema 

Ellıamra -Broadvvay Meledi. 
Sözlü ve şarkılı. 

Jlelek - Talebe prens. 
Şık - Şehvet perisi 
Opercl - Veaüa sesli fflim 
Alkci.:ııar - Şeb Abdullah 
Jfojik - Olana (1812) 
Asrt - Mujik kalbl. 

LüksemburlJ - Şehrazat 
El~ler - Singapur g·ecelerl 
Etuctl - Sokak Kadını 
Ferclh - Sinemada Vals rüya• 

ın varyete. Canbaz. 
Bar- konser- dan!$ 
Fransız tiyatrosu - Fransız 

operet heyeti 

Bo!ton - Tepebaşı • Klblk 

rnilzik-maeatro Ze
ld Bey 

Ciırde11bar - Varyete • Dana 
kabare Raalta 

Barrioa 

Kohot - Varyete ve müzik 

Türlmı•dz - Çayla danı 

Puriziyana - Alaturka •az ile 
kouer 

lfulenruj - Zengin varyete 

TIV$VO 
Dariilbedayi - Bebeğin evi 

Bu aktam için fiatlarda tend

U.t yapılmıtbr. 
Millet - Naşit bey Slaema 

varyete 

Millet tiyatrosunda 
4 kanunuevvel Çarıamba ak

••mı Na,it, Fahri, Şevki ve Maz. 
lum beyler birlikte : • 

Komikler timarlıanede 
Ayrıca Hafız Burhan B. 

ıaz heyeti lerl,, itln farkına v •. rdılar ve tu
feyliliğin bu derecesine kazmağa 

başladılar. Parizo bundan ıonra = 

çok defalar slgara istedi ve siga

rasız kaldı. Kinden istese herkes 
çekinerek: 

Flatlarda tenzilat 

Türk - ltalyan 
ınahkeınesi 

- Vallahi bende de ııigra kal· 
madı timdi aldırmağa gönderelim, 
diyorlardı. 

Hilkaten müstehzi olanlar: 

- Ben de timdi senden bir al-· 
gara istiyecektim, tarzında muka
bele ediyorlardı 

Rejiaörün biri Parizonun ~rk 
sigaralarına meftun olduğu nu bH
diti için, bir gün Parizonun talebi 
karş11ında kalınca: 

- Dofruıu ben uker tütünü 
içiyorum. Ho,una giderse sar, dedi. 

Fakat bele' olduktan sonra, 
ıark algarası olaun, asker ıigarllı 
olsun, hepsi müsnidir. Tabii as
ker sigarasını da mükemmelen içtl. 

Bir gün yine ayni r~jiıör orta· 
da dolaşırken, Parizo bir asker ai
garaın daha kıvırmak emelile yak
laşb. 

- Yahu bir sigara aldır ama. 
dım gitti. Sigarasız da kaldım. 

Pıırizonun gübre bile içeceğine 
kanaat hasıl eden rejisör bir paket 
uzatti. 

- Ben ,ımdl bunu içiyoruı:q, 
ne yapayım, doktorların tavıiyeı!. 

Doktor tavaiyesinin hiç te fena 
olmıyacağ'ını düşünen Parizo pake· 

te •aldırdı. Bir sigara yaptı ve tUt
türdü. Bu bizim bildiğimiz tütün 

deiil, halis ökaliptüs yaprağı ldl. 
Maamafih Parizo ıuratını ektlt• 
ektite onu da içil. 

Bu acı latifelere rağmen Pariı.o 
yine küeük "lntikraz" lanaa devam 

Yarın Türk • Italyan muhtelif 
hakem mahkeme1inde hükumeti
miz alevhine açılan iki mühim 
davanın aleni mürafaaıı yapılacak-
tır. 

Bu davalann lkiıi de Kommer
çiyale Italyana bankası tJuafından 
açılmı,tır. 

(talyan bankası vaktile hilkiı
metimizin eline geçen bazı tahvl· 
}atın altın olarak reriye verilme.i
ni tstemektedir. Hükumet bu da
valara ehemmiyetli srfüdütö için 
ajan Naz.anı beğl vekil intihap 
etmiştir. 

Batka bir memuriyet veya vazi
fe ile tavzif edilen müderrislere 
gelince : Bunlar ya Darülfünun 
avdetleri temin edilecek, yahut 
müderrisllkten müstafa addoluna-
~aktır. 

Pul müfettişliği 
Öniimüzdeki ayın yedisinde 

Defterdarlıkta p:.ıl müfettislitl için 
bir müsabaka imtihanı yapılacak· 

br. 

Boru ve musluk düş
manı! 

Pangalbda Osman beyle Artla 
efendinin evleTlne bir b.ıraıı ılmılt 
ve evlerde ne kadar kurıun hona 
ve mualuk vana çalmıtbr• 

Pollı, yapbtı tahkikatta, luna• 
ıın Mehmet lımlnde biri oldutuDıa . 

• 
• ra • 

aşkın bence manası yol fur on 
.....""~....-.~"' ed 

Bundan hır 6uçuk ıene evvel 
Waıığingtonlu Miss Nancy Annle 
aabık Hint mihracelerinden Tukujil 

Bao evlenmişlerdi. Bu izdivacın tan
tanası epey zaman kulağımızda dal
galandı durdu. Gelin ve güveğt

nin taktıklan iki milyon dölar kıy. 
metini bulan elmaslann şa,aası, 

kadife ve ipeklerle sü•lenmlş fil 
ve develerin aza~etl gelen halkın 
üzerinde parlıyan elmaalann, pır

laataların, yakutların, zümrütlerin 
sayısızlıtı hepimize bil' rüya kada. 
tatla ve asılsız görünmüştü. f,te 
adeta bin bir rece masallarını ha
tırlatan bu düğün Hindlstanda 
oldu. 

Dünyada lzdlvacm tahminin 
fevkinde pahalıya mal olduğu ikin
ci bir yer de Hollıyıvooddur. 

Burada bir slnama yıldırile ev
lenmek lstfyen bir adamın vaııati yUz 
bin dolara yani bizim paramısla iki 
yüz bin liraya malik olması şarttır. 

. '. 

. 
rf ü tarzı izdivacın insanı hayretlere 
düfürecek kadar bilyGk bil' yeku· 
ne ballj olclutuoa lnaıımak için 
•t•tıdakl li•teyi g6zden geçirmek 
kafidir: 

Muataka zamanıdda hediye ve 
gezmeler: 25000 1ürk lirası · 

Nıtan yüzüğü: 15,000 lira 
Meraaim: 50,000 lira 

Teı.yinat ve zuhurat içlJ!: 5090 lira 
izdivaç yüzüğü 2000 l~ra 
Vasati gelin hediyeıl 20,000 llra 
Balayı sarftyab: 2Ö,OOO lira 
Milteferrlk: 
Yatla veya karadan Avrupa 

seyahati: 20,000 Ura 
Severly tepesinde mOtevazı bir 

kötk: 80.000 lira 
Bu yekun in1anın gözünde o 

kadar büyüyor ki adeta böyle bir 
izdivaç lmkanıız görünilyor. Fakat 
'ıHolbyıvood,, ışıklı, yıldıı.b, sinemalı 
barlı ve aşkın dünya prülillerile 
mtlcadele ettltft hakikatin bir fa
cia oldiu bu efsane diyannda bu 
mümld1n ... 

Burada bir aııkın aevatıtıile 
elddi muhavereye giritıneden daha 
flürt zamaa.anda blle bir banka ' 
dlrektl:JrilnOn HDelik maatı kadar 
para aarf etmesi lizıın. Mesela: 
,emek :ı:lyafetlerf, kıymetli mücev
herat hedlyeıl, motör, otomobil 
sezlntiıl, ıahlllerde JH eğlflncele• 

rl .. 
Sln••• yıldıuanndan Ruth Ta-

1ıar" lzdlvaf talep edenlere kartı 

uBen senede asgari yüı bin 
dolar kazanan adamı tercih ede
rim. Paraaız yalnız ••kın ıuanası 
yoktur. Önöme çıkacak manialım 
atabilmek için para tercih edece
tfm ilk ••ydir. Aynı zamanda be· 
nım zevcim ıenç, haasas ve nük
teci olmalı.,, 

Ruth Taylann bu sözleri he
men Hollıyıvooddaki sinema yıl
dızlamun lzclivaç tart1arımn aynı
dır. 

Hararetle anlatmak lstediti
miz Holfıyıvood, tarzı iı:dıvacın 

aeyriui takip edelim: Evvela ytt
ıAk NesclesUe karııI .. 1ıyoruz. Bu 

yüıUklerln baguette biçimli ve kı
ratı 1500 dolar olmalıdır. El eme; 
ği ve platin halka içinde aynca iki 
blrı dolar vermek lazımdır. Bu baş
lnsrıç. Yüzük parmağa geçtikten 
ıonra esıl mühim masraf ltapıları 

açılır: Evvela bu ehemıniyli nışan her 
f ilA dili v n o takım-

' ' lan-:ı havlu, mendil, çamafır ve 
gümü' takımlarına kadar blltiln 
akraba ve dostlardan geline he
diyeler yatar. Bu rüalerde s-üve· 
ğlnln en nıühim meuıuliyetl, dö
til• ailnü s-ellao verecek yüzük 
aramekbr. Buda 1500 dolarla ah· 
na billr, 

mernsfm kısmına geçiyorut• •• 
yiiz dolarla başlıyan çiçekli :.
} inatla on beş bin dolara çı .• ı 
mutantan tezyinat vardır. Na~ı'i' 
için otomobil masarifl yirtıı1.~~ 
doJardan ataiı düşmez. N~I~ 
kıyan papasa 200 dolar,. yuv:·~~ 
elmaa tatlı platin gelln yııP _, 
balayı Avrupa seyahatı, yahııt I' 
Hovoluluya yat gezlathl için ••il' 
edilen pera takriben orta. ballldfr' 
ıehlr allHiai bir aeae ıeçlıı 
bilir. I' 

Sonra gellnlıı clha:u gellt• 
da geUa için epiyee büyulı 
aıaarafbr. MHeli, bir geitnlll 
apncıla giymek jçln SÖOO doff' 
elbise aldıfı ılrüln::ııü,tir. ~ 

Balayıadan aonrada Y~ 
cek yer meselesi ıelir. Bu dA 
lerln muhakkak 'lffonıyıvoo:;,. 
"!3everlız,, tepeaiade bir k eJ 
lerl olmak IL•mdır. Bu kiş•11 # 
muzayık yü....ıne havuzları, ,_er )Iİ 
tenia cortlım çift! Ufak ve 

Elma• lfaeler, elmaa p•ntan- .. 
ttfler, elaaa blleıikler, kol saat
leri 1000 - 10,000 dolara kadar 
ahaa btlen dltnn hedlyelerldir. 

Sonrı, gelinin ve glvetlye ltlr 
hediye vermesi unutulmımabclır. 
o da rünlerce platin, inci, veya 
elmastan ıüvetinln ıece takablle-

metkirlan müteaacldlt yük•~ 
atli IGks oto••bUferi ol• ~,ı 

• Bu kitane ıGvetlye S000o ,1 o~ 
daa 258,000 dolar kadar ,. &ı1• 

' blllr. Buıta ~fn dolar aahll 1' 

ceğl bir hediye arar. Aynı zaman
da bir de ayrıca elmaa işlemeH 
1500 dolar kıymetinde bir aiıara 
kutuıu hediye etmesi lazımdır. 
Maama fih gelin ne kadar aarfetse 
yine bu para erkekle mükayeae 
edemiyecek kadar azdır. 

Şimdi de asıl pahalı tarafa 

lerlndea birine bin doI•td• 
golf kulübüne balık ı.,.ı11 f 

parayı ilave edersek yektJI 
kuaç bir ,eklhf e yiiksellr. 

. ıt 
Gelha ve gilveji evlerıll t 
ve ı:evkli bir ıeklld• 

k t•lf 1 edinceye kadar muvak • d o 
lGlu apartmanlardan bir~• ',~ 
rurlar ve evlerine yerletır 1 ~ 
mes de bemea ya Nevyorlı•., 
,.rk kOltGrQ almak itin J.ff 

balayı .. yahatiae çık•''''~, 
kaç ay aonra vapur ••1~1 ~ 
J•lln•••k, treni tehana•iil• 
larak HoUyıvooda döncrJer· .ı~ 

... MeFJ6 
Bir kaç ay •onra da 8td•I' f 

P•tka bir apartımana ayrı .1 
yıası çıkar, belki havadi•:0ı 
kalan gazete ıütünların• d' 
mnzu çıkar, ye ltir ayrılılı bi~' 
ıına üstu~e almak i•lcyeıı e ( 
Jtnıf dava vekilleri günletC Ut~ 

1 1 "-,1ışırlar ve galip gele• er f1'~ 1" 
ıiralık bir aıaaraf kapı•• 1 

/ 

sonra pekaz beraber kal•' 
ayrılırlar. , 

==ç=.ı=ın~a=n=""'y'!!!!'!!!!ü~zl::::ii~ı~ 
,,..b 

Hayduda bıçakcı 
1 

Jlr' 
de oturan Hamal Ali, ~l •'" 
rasile, bir atkı ve yüıut'i,.~ 

t• 6~ klye ls111iade bir kadın ..1 
. .,. r 

alındıjını ipdia et11uf 
tahkikat ba,Iamıtbr. 



.. 

GEI'.~LiK 
G,_çenl a:le bir Fransız gazetesi 1 

yazmıştı. Yalnız Fransanın sürme 
ve dudak boyaaı için, serıedı" bar
fettl~i para bir milyar frangı ge
çiyormuş. Biz erkel ler bir aı hod
bin o duğumuz için,bu rakamı işi

tince en küçuk kadm roasrafının 
ne ınüthiş bir yeküo tuttuğuna 

brıkarak şaşnlamıştık. 
Acabn biz de ne tutar dersiniz? 
istatistik mcmlekde dahıı ye

ni girdigı için, bcl!d de kimse bi-
2.e bir rakam söyliycmez. 

Bunu dinieyenf erden biri: 
- Bir rakam bile EÖylenllse, 

emin olun, bu rakamın yarısı er
keklerin hissesine düşer dedi: 

Bazı dudağı boyalı, gözleri 
sürmeli, tırnakları manikürlü er
l:ekler eksik değil. Aklımız onla
ra gitti. "Bu züppeler zannettiğin 
kadar çok değil " dedik. 

Şu cev"'bı verdi: " Canım size 
kim züppelerden bahsediyor. Ben 
yaşı geçmiş erkekleri kasttetim, 
Siz memleketimizde ne kadar uç 
ve bıyık boyası sarffedildiğini b:lir 

misiniz? tanıdıklardan, müesseseler. 
den birinde bir Cemal bey vardır. 
Bu zat yaşı elliyi bulnncaya kadar 
her nedense evlenmemiş. Bir bay
ii geciktiği için son zamanlarda 
evleDmeğe karar verdi. 

Herdem ta:ı:e kalmak için kendi 
-== 

B tYJ ırsa ©! a1 

Müritler tekyede 
yakalandılar 

Bursadan yazılıyor: Perşembe 
günü, bir aydanberi zabitayı işgal
eden bir hadiıe zabıtanın muvaf 
f akııetile neticelenmiştir. 

~ehrimizde Hayrettin paşa ma-
hallesinde fsmail Hakkı tekk~sin
de şeb hacı Ahmet efendi mürit
leri elbiseci haı::ı Huım, aşçı Ka
mil, Aptullnh, Zeki ile beraber zi
kir auretinde icrayı ayin ederler
ken polisler tarafından cürmü meş-
hut halinde yakalanmıılardır. 

Şeyhlik ve derviılik kanunen 
memnu olduj"u halde lsmail Hak-
kı tekkeainde bazı eşhasın gizlice 
toplanarak zikrederek dervişlik ve 
ıeyhlik tasladıklarını bundan bir 
ay ene) haber alan polia müdü-
riyeti bu itin tAklbine koyulmut 
ve mGtemadiycn nıezkur tekkeyi 
ve tahııları sivil zabıta memur
l11naın tara11udunda bulundurarak 
cürmQ methut için müsait bir za
man beklemiştir. 

Nih1'yet perıembe ak~aml ıeyh 
hacı Lütfü efendi ve dervişleri 
bermutat tekkeye girmişlerdir. Ta
raautta bulunan zabıta memurları 

bir az beklemişler ve tam sekiz 
buçukta taharri emrini hamil 0Id-
1Jkları halde tekke kapısına gd
mitler ve kapıyı çalarak açhrmılj· 
lardır. Şeyh ve dervişlerlnl cürmü 
methut halinde yakalamışlardır. 

Vaziyetin vahametini anlayan 
ıeyb hacı Ahmet Ef. kaçuıek iıte
temlş fakat yakalanmıştır. r.er
vltler: 

"Biz buraya öteberi yemek için 
toplandık.,, diyerek meseleyi ka
patmak iıtemişlerH de poli•ler bu 
&izli feyh ve den•itleri <'elbede
rek isticvap etmiş ve •dliyeye 
tealim etmiştir. Adliye tahkikata 
devam etmektecllr. 

Nahiye kongreleri 
C. H. Fırkasının fehrimizdeki 

aahiye konlf'l'elerl bu ay nihayeti
ne kadar bitmiş olacaktır. 

BOYASI 
ırlbi dostlannın tavsiyeleri üı:eriue 
dileyerek, hafiften saçlarını 'e 
bıyıklnrını boynmnğa başladı. 

O kndar U, kendi de bizim 
kadar ı:ençleşip git:iğine hayret 
ediyordu. Eh, bu boyanın sihrin• 
diyecek yok. los::ın her zaman 
Voronofu nerde bulur? Hulasa 
Cemal bey aradı, ara~tırdı ve 
aradığını da buldu. Yirmi dört 
yıışında uzun 'boylu, Jolgun vücut
h sarışın bir kız 1 Bir gün çorba
larını içtik. Evlenip gittiler, 

Birkaç ay sonra haber aldık ki 
Cemal bey aynlmı;;. Merakla sebe
bini sorduk. Dedi ki : 

- Herşey iyi amma evlenen 
insana para da lazım. Yalnız boya 
kafi gelmiyor. Karı kokoz olduğu
muzu anlayınca darıltı başladı, en 
nihayet ayrıldık. 

- E, artık boyadan vazgeçersin. 
- .ı<im vazgeçer, yenisini an-

yacağım. 

Daha bunun gibi elll bin Ce
mal bey varaa, boya sarfiyatı 
bahaında arkadaşımıza hak ver
mek üzere idik. 

Bizimle berabe.r hikayeyi dinleyen 
ve beş sene evvel karısını kaybe
den kır saçlı, altmışlık ve hoş
sohbet bir zat dedi ki ; 

- Herşey iyi amma, yalnız. 

boya kafi geliyor mu ? 
~=-=--==>-""''-' 

~{btHrDyede 

Henüz istikrar 
hasıl olmadı 

_,..__. 

Halepten yazılıyor: Bugün Su
riyenin vaziyetı şayanı dikkattir. 

Hükümet daha henüz kendini bu!· 
muş bir vaziyette değildir. Irakın, 

Hindistanın, Filistinin, Mısırın ye
ni kabineyle ltarışan vaziyetleri 

karşısında Sur!ycde hiç bir şey 
değişmem iştir. Kuvvetli ve milli 
bir hükumet teşkili için bazı te-

şebbüsler varsa da bunlar en l:tak 
bir mani karşısında derhal auya 
düşmektedir. 

Suriyenhı iktı1adi vaziyeti ise 
ıiyaai vaıiyetinden daha vahim-

dir. Buhran bütün fiddetile devam 
etmektedir; hükümet buna mani 
olmak lçia bir çok tedbirler itti-

haz etmiş olmasına rağ"men buh
ranın önüne geçilmemiştir. 

Sultanul Atraşın lüzum göıter
ditf kongrenin ne gibi netayiç gö. 

stereceği umana muhtaçtır. Halk 
en fazla ticaret ve ıan'atlıı işti~~ali, 
hükGmct kapııınıı bağlanmağa ter
cih ediyor. Yalnız bir~"akım yer
siz, yurtsuz adamlar hüku:netin 
zabıta kuvvetini teşkil ediyor ki 
halkın en ziyade müşteki olauğu 
nokta da budur. 

Ticaret işleri le uxraşan m ües
aiıeler uıtıum buhrandan mütees
sir olmuılardır. Hükuınet bilhassa 
Froınıız malı.mm himaye ettiğin
den bu buhran daha had bir fekil 
almaktadır. 

Halepte vukuunu haber verdi
ğim yangın cidden büyük bir za
rarı mucip oldu. 

Halep ıon imar edilmiş fek
llle ıef ahet hayatını yatayan bir 

memleket haline geldi. Muhtelif 
aıilliyetler kapılarına açan Suri
yenin mütecania bir içtimai ha-

yata kavuşmasına tlmdilik fmkan 
yoktur. Birçok cemaatlar mahaUi 
hiikümetin serbestlsini işkal ede
cek \'aJ.iyetler ihdu ediyorlRr. 

; 

Va~ırlYIDaıramaz 

1 Iüş geUp çattı: Aç ve çıplak 
ilşh,nelim 

Kış geldi çattı. Nekadar analar var ki, C\dc ekseriya bir ~u.dk 
çorba içirP.mediği yarrularım Paltosuz, Kundura5ız mektebe gönder:. 
yor. Bu } a\ rucaklara yalnız Himayeietfal ve Hilüliahmerin yardımı 
kafi değildir. 

Son gelen Yunan gazetelerinin verdiği malumata göre Yunan Hi
maycictfal cemi) eti, mektepli çocuklar yardım~ndan başka fakir 
çocuklar için de şehrin bir çok yerlerinde aşhaneler açmıştır. Bu aş· 
haneler de çocuk 100 'paraya sıcak yemekle karnını doyuruyor. 
Çünkü Yunan tüccarı, zenginleri, hali ve vakti yerinde olanlar, 
bütçelerine göre, bu fakir çocuklar için her ay muayyen bir para 
vermekte, birçok Yunan bakkalları da Pirinci, Patatesi, Yanı ve 
lJnu temin etmektedir. Zenginlerin yardımı aı ttıkça fakir çocuk -
ni5bette ucuz karnını doyuruyor. Hatta bir :zaman sonra bu çocuk
lara meccanen yemek vermek ksbif olncaknnş. 

Yunanlılar kadar da olamaz mıyız? 

aırtoyoır? 
~~~~~------~--------

ve ölenler 

BiRLEŞMELER, 

DOGANLAR, OLhNll 
Geçen on ay zarfında şehirimizrle 15, 176 kişi doğmuş vr· buna imıka· 

bil 9, 656 kişi ölmü~tlir. 
Bu arada evlenme ve ayr.lma miıaseLctleriAi de şu adetler göstermek· 

tedir. 
Bu on ay zarf nda 6, 5_08 kişi evlenmiş ve 797 A)Tılık vukuatı olmştur. 
Bu adetler snir senelere nazaran evlenmenin çoğaldığ ın göstermekte· 

dir. ÖlUnı vttk'8ları da doguma nazaran azdır. Budn §ehrimizdc ıılıfusun 
gittikçe artt ğını gö !ermektedir. 
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V(9Ş10köyde 

Tayyare makinist mektebi 
Tii•kiyl'dc ilk tayyaro ınakiııhıl 

nıcktcbinin temelini atm.ık ve onu 
büytik bir kudretle muvaffaldyctc 
iri~lirmt>k şerefi Tayyareci Salim 
beye aittir. 

Salim hey, insanların henUz dos· 
doğru ) urümc~i heceremedıği bir 
de\ irdc h .. \·ncilığa intisap t"tmi'? ve 
ıa but._ııc kadar nıc>k:cp içiıı ıığlıyıın 
tifo: .ı·r ı;ocuk .;nyrt't \'C he\esile 
ıneslrl:ine karşı oluıı muhabbetini 

1 
Avrupadı& mürmısillcriıu!en ilP-ride 
saf lululmnş bulunuyor. 

Tayyaro makiııist ıneketel inin 
Lıışına bir orgaııizntor olarak otu· 
rnn Salim bçy çal ştırmaııın yolunu 
sırrını öğrenmiş müşfik bir ruhiya
ç.dır. 

Şimdi) e ktıdıır ıığrad ğı mektep· 
ll'rde tenıhel taııııım .. talebeler var 
ki onun ichue ettiği ilim } atsğ ndıt 

Dün ıon olar.ık Beşiktaş na· 
hiyesinin yeni idare heyeti intiha
bı yapılmış ve şu zevat intihap ol
muılardır: Tüccarandan Mühiirdar 
zade Nuri, Maarif müdüri Ali 
Haydar, Vilayet encümeni başka
tibi Zühtü, Belediye cemiyeti az&-
11ndan Abdülkndir, Avukat Numi 
Nuri beyler. 

Geçen •enenin zarara uğ'rayan 
mahsulun bu ıene de ayni surette 
idrak etmemek için mf:tcm:ıdi bir 
faaliyet vardır. 

ı ır.u!ı::ıfaza eylcmi~tir. 
çal fkan, rnzife,.iııas. uslu bir Jı ıl ve 
Hl ıf ulmış'anLr. Şu halde Salim 
he,\' yn!ıı ı h11ya<'ıl ğa adım \ c m te
lıassıs } l't'ı;ot:rnıekl • 1 almıyor. Fakat 

Kongrede Vilayet idare hey'e
ıinden Cevdet Kerinı ve Beyoğlu 

fııza mutemedi Kamil beyler bu
ıanmuşlardır. 

Beyoğlu kaza kongreıindc Ce
\1&1, Arif müderris Ethe:n Akif 
~yler murahhas olarak set;ilmi4-
hdir. 

Önümüzdeki hafta içinde top· 
Jnacak olan lıııaza kongreiuine 
ahiyeler tarafından verllec~k ma
fllli matalip listeleri tı-sbit edil
liştir. Bu listelerde, Mektep, su, 
fDer gibi ihtiyaçlar ehemmi/etle 
lydedilmekteJir. 

Umumi asaj'iŞ şimdilik iyidir. 
Arada 1;ırn ~a vukua gelen otomo-

bil soyma vak'aları derhal ta' .i.> 
edilerek foillerl elde c<lilrnekk,lir. 

_.,_ -
Okturuva tetkikatı 

• Belediye meclisi idare <"nt'İİn>enl 
dün de toplanarak sana) i biı iigi 

müme1111lerile birlil:te yeni okturu
va tarifesi ü::erind k& tel~·• .e.tuıa 

dev11m etı!i'jtir. 
1 

Bu faaliyet yakında biliri:ecek 
ve fırka grcpu:;da Şf•IıremiL: nin 
de iştlrakile b' defa daha gözden 
geçlrlldikt~n SO"'l a belediye mec· 
li.line gönderile e-.ctir. 

K::l.ire ) o.hmıı n ) e~:ıııc kahra· 
rnom o! .. nık :.rnnıo•ıımıza mirns ka· 
lın Soli.n lı•' Adun.ıdan. İ7.:ı:irn k..:· 
ıhr ., ıık..ı,,lıe~ek 'etir Jivi t.ı) yCtreci 
nwkıı lıi.ıtlcıı. Yt\İl ı,:i:;d • n~ılnn ve 
dal:a ~,.,ı,..r yApnra~ı bir çoklarıııco 
k<.•stırılnm en mnkıııi t ın ... ktl lı:ne 
f PÇIİ. IJöı t dın nr nra"ındn hi· siııü 
~··ııı.:ı lupıuımık, oııl • r ) ctişti rmrld<' 
Lt ıaııer Ul'/.{ ıdır. B rı•ıei~ini b•rkf's 
) .!1, .. L:,Jı.,ı lıaldı· ıkııH'ı i hır ılım 
" · .:.li~.. ı!ii ıt\ , ıı • ıçın namıılıdut ı 
ı· ı yon c •: C' .1 ir. 

f! ınd m ı ı " "ll k .. d .. r C'\ t:İ, 011.: 1.
tf"p hh. i1k lı . ., J.ı: vLrı t.~.:Ldc· 
rınr seıbe ti vP. desi ır H'rirke·ı se
n crei nıı•Qı1iJ.-frıi ,. .. r:nih w· lıir 
hoşlanrrıı,• ie 11 ' ı ı.~n't-r<'P ,!f . .,fa ı:nk 
mukc .. 11ııt•ı u .. ırı o n ım!.lneleri tıık· 
di.: • k •,! ... ı 'tı .... Buoıiıı u lllL'ldep . . ., 

nH•mle1'ete k \ ht•ttiklcrirıi de kazan· 
dırınal1. ıtıbar~!f' emsalsiz hizmette 
lmlıııın~ or d .ııd.tir 

S~li.ıı lı•)ııı ıntktchi Turk t.ıy· 
yııre:ı ıf:ıııııı teme-imi teşkil etıni~ıir. 
,~. S.:ılı111 1 ey huı:unla, bu tt.ınt'li 
bıız ıt l. tıı ııp } 8pınal..Ja haklı olarak 
ıfı.ı.ar e ldıılir. 

Buglııı 1\ırk 1rnrncılığırıııı <::ercf· 
le, g61'r lıııtı knhaıtsnık ileri sü;dı:~o 
Lu ıııı ktPp h.ç lıir t·eiııden ~ ri 
kalııı.yan nıevcudı~ etini o tarıh 
n.ira~ !"ı, o \-..ki tıınan.·cı} e bordu· 
dut \il •• J gı Z<ınıan 1 ( ın hı) art: 
ıııJ.ı: "t n.d-.•,.bi r.amı :ıındn rnn· 
1 na ı n.ı.c~s.:.:sc) ı, l.cmJc Sa!inı beyi 
okur! r mızın takdirine arze:miş 
oluyor \P bu suretle de n.~Jeki 
ınııınet borcumuzu ödlı) oruz. 

Kleman .. o hat ratında zı 

1ıüh ·nı if§aalta b '" ıayor. 
Foş demiş ki: ":Vlütarek( yi yapalını, çiinkii 

askerlerimiz son derece bitkindir.,, 
1llüstrasyon. gazetesi, M. Cle

menceau'nun , kiitiM tarafından 
toplanmış olan şifahi hatıratmın 

bazı sahifelerini neşretmektedir. 
M. Clemenceau, mütarekenin 

vnkitsi:ı: imza edilmiş olduğu su
retindeld munhezeyc k rşı ~öyle 
diyor: "Foch bana tekrar nlettek
rar şöyle dedi: 

- "Mütnreke yapmalıyız. Çün· 
kü, askerlerimiz bitkin bir vazi
yettedir. Eğer hnrbe devam etmek 
icap etse daha yüzbin ln~i zayi 
edeceğiz. Halbuki Almanlar bütün 
şartlarımızı kabul ediyorlar.,, 

M. Clemenceau, şu suretle sö
züne devam ediyor : 11Esasen, ViI
aon'un 14 maddesi kabul edilince 
harbin nihayet bulacağı kabul cdi!
miş idi11 • 

Ren eyaletini Almanyadan ayırma· 
mıt olduğu suretindeki muahezeye 
M.Clemanceau şu şuretle cevap 
\'ermiştir. " Bu ne fTanıızlnrın, ne 
de cümhuriyctçl Fransanın kabul 
edemlyeceği bir davadır. 

On beş senelik fşg-al maddesi 
hakkında M. Clemencenu şöyle di
yordu: 

"Eğer Almanlar teahhiıtlerinl 

ifa ederlerse çıkıp gideriz. Taah
hütlerini ifa etmezlerse kalırız. 
Hatta on beş seneden fazla kalını. 
Bel~i de yüz sece, parayı tediye 
edecekleri zamana kadar. Eğer 
tahliyeden sonra Almanlar, tııal:

hütlerine riayet etmiyecek olurlarsa 

Bunu biliyorıım. Fakat, buna nasıl 
mani olahiHrim. Sar havzasını 

elde ettim. 

Muahede aktPdildiği zaman, Sar 
için ne yapılmı~ olduğunu Poinca
re ve Briand a sorunuz. Ben, mn
nbkaıı elde edebileceğim her .şe .. 
yl elde ettinı. Bir munhedenin kı· 

ymeti, onun tatblkındadır. Aktet· 
miş olduğumuz muahedeyi tatbik 
etmek liizımdır. Muahedenln tev
diiııden 48 saat evvel az kalsın 
müttefiklerle münasehah katede-

cektim. Eğer, müttefiklerle müna· 
sehati katetmiş olsaydım bütün 
dünya benim aleyiıne döneckti. 

tekrar işgal "!deriz. FOŞ 

Daha fazla ne iatenlyor. Reni Muahadcnln fevkalade bir şey 
ilhak etmek mi ? Bu kelim~, trtık olmadığını kabul " ederim. Fakat 
umanımızdn istimalden sakıt ol~ acaba harp, fevkalade midir ? 
muş bir kelimedir. Reni ilhak Almanyayı yere sermek için 
etmek, uğrunda döğütmüs oldu- dört ıeae çalı;mak ve bilmem n• 
ğumuz herşeyl mahvetmek olurdu.,, kadar milletlerln lttlrak etmesi ll-

Alman vahdetinin mu haf az.a zımgellr. 
edilmiş olduğu suretindeki mua- Mevkii lktidan terkettiğim za-
hezeden bahseden M, Clemenceau man, Franaa mülki t11ma111iyetinl 
töyle haykırıyordu: "Alr.ıanyayı iade etmiş \'e müatcmlekat impa-
parçalamak mı? ben, avrupa me- ratorluğunu tevai elml4 bir halde 
nafiinln yegane mümeıaill bulunu- bulunuyordu. Reni işgal edfyordulc 
yordum. Almanya, datılmış hane- Lehiıtanı ve Eohtmyayı ye•ldea 
danlarile her umandan ziyade ihya etmiştik. M. MiUerHd iel.&J 
müttehit bir hAlde bulunuyor • ve muahedt' yıkıldı gitti.. • 1 

:;.._.......;..,._.~~-=,__==--:----=-~---· = 
1'crkosla ınukavelc 
İstnnpul Şehremaneti ile terkos 

şirketi anısında yııpılmış olan nıu· 
kavcleııamelerin bazı cihetlersne ait 
yeniden tanzim ve Nafıa Vekılliğine 
gönderilmiş mukavelename madde· 
]eri Nı.fin V, kaletince tetkik edil· 
mektcdir. Tc:k.kat iki ayJanberi 
dcrnın etmektedir. Daha lıir müJdet 
y.ırıi bir huçnk ay karlar devam 
edcce~i mulıteme'dır. 

Vekillıkte tctkık edilmekte olan 
bu nıııb H•le maddeleri İ::.t:ır.bul<la 
me\CUl Terko §irkeıi §clıekesi daha 
zi~ ade gcııişletilcrck su isaJ,.sinin 
ical eden ııııntakalarıı da teşmili ve 
bıııılar:n tayin cdilecrk mıktıırda 

ol mas > ımg n ,·ukııunJa ş ketin 
~iıkctin g stcrceği alaka ve \azi.esi 
ile al n:ıcak tertibat \'e s..ıire hakkm
dad r. Tctkık \'Ck!llikçe ıkına! edil· 
dikten sonra nıuka,elenameni ı 
tc bit cdılcn maddeleri C'ğf'r mevcut 
şekilde yeni esasları ilıth·a eıtiğı 

taktirde yeni ,ekıller için Şehrema
neti ile şirket aras.nda antant 
yapılacak 'r'C yf'ni muka\ele o zam:m 
kesbi katiyet edecektir. 

Roınada komümistJer 
Homa, 29 [A. A.)- Mudafaai 

<lcvlet kanununun ahkamını tııabik 
eden husu i muhkeme 8 komünisti 
3-ti sene hapse ınahldim etmiştir. 

--M--
Papa ve kıral 

Romıı, :l9 IA.A.J - İtalya kral 
\'e krnlıçt siııin papn; a 'uku bulacak 
ziyar~tlniııiıı lanıaıı en lıı:st: ,j bir 
mr.Jıi) eti ha 'z olacajı 1 t ynn edil· 
nıekwdir. 

F'ABRIKASl

lstanbul ÇenP. rli Taş 

l'icaret odasında 
Ticaret odası idare heyeti yana 

toplanacak ve bu içtimaıoda Oda 
tarafından :J•pbnlacak olan ticaret 
aarayı meaeleai görüşülecektir. 

~------------.-.:~ SeyrRsefalnıı 

Merkez Acentaıı; Galata Köprüba· 

tında rt') oAlu 2362 
~ube Acantaeı: Mee'adct hanı altındı 

Jı;tanhul 274(1 

Bozcaada postası 
(GEtJBOLU) npuru30teşri 

nisani Cumartesi 17 de İdare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale İmroz Boz· 
caadaya gidecek ve Çanakkale 
Lli.p~eki Ge1iboluya uğrayarak 
gelecektir. 

--ııı--

A TAL YA POSTASI 

11
t"! ( lnebolu) vapuru 1 Kanu-

. nuevvel pazar 10da Galata 
rıhtımından hareketle lzmir, 
K111ük, Bodrum, Radoı, Fet. 

ti hiye, Finike, Anta]yaya gide· 
~ cek ve d< nüşte mezkur islte· 
~ lelerle birlikte Andifli, Kal

kan, Sakız. Çanakkale, Geli· 
:..o!u)a uğrayarak gelecektir 

4 -
Trbzon birinci postası 

(Karadeniz) \'upu~u 2Kinunu 
evvel Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle Inebolu 
Samson Gireson Trabzon Rize 
Ilopayı.i gidecek ve dönü§te 
Palıtr iskelesile Rize Süemene 
Trabzon Gorcle Gireson &r
du Ünye Samsun lnebolu Zon 
bul<lağa uğrayarak gelecektir 

Ha1eket günü yük kabul 
olunmaz. 

iiı1iliLJ~~~~~~ 

/ 
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Yunkers şimdiye kadar görülmemiş cesamette bir tayyare inşası için, onun kiiçük bir modelini 
yaptı. Bu küçük model bile şimdiki en büyük tavvare!erden büyüktür • 

• 

lakip edilmektedir. 
Bu tayyarenin uçuş 

1 ec r iib eler i bittikten 
sonra, Yungers nıuaz-

zam tayyaresini inşaya 

başhya ·aktır. 
I. 38 in ilk uçuşların

da alınan netice cidden 

-

Bu tayyare geçen en btiyük addedilen tayyare idi. Bugün diğerlerindeıı çok küçük kalDU§tır 

"Dornier X,, isimli 150 kişilik Alman tayyaresindeıı sonra, Yungersiıı I.38 numaralı nınazzam 
tayyaresi de uçuş tecrübelerine haşladı. Bu tayyare "Dornier X,,e benzenıemektedir. Yeni tayya· 
renin kanatlan kalındır. Motörler de her hangi hır arıza vukuunda, makinistlerin serbest~ bu 
motörün oldriğu yere giderek çalışabilmesini temin edecek tarzda ve kanatların içindedir. İcap 
ederse hu motör sökülüp yerine bir yenisi takılabilıııektedir. Bu vaziyet şiı11diye kadar viicuda 
getirihniş olan tayyarelerin hiç birinde temin edilıniş değildi. Bu, tayyarelerin eıuniyeti itibarile 
fevkalade mühimdir. Yungers ınüessesesi bu tayyareyi 1.1000 isnıini verdiği ve "Uçan kanat,, 
namını alan tayyaresine hazırlık ohnak üzre, ınal eylcnıiştir. Binaen aleyh 1. 38 bu itibarla, 
yeni tayyarenin yavrusu sayılır. Yapılan tecrübeler büyük bir ala kadar ve ehemmiyetle 

fevkaladedir. Tayyare- mi.Hat, hu evsafı ayrıca pek yakın bir zamanda "Dornier,, den sonra da 
nin ınotörleri ve sair ak- yiikselecektir. hakikat olmak üzredir. bu şeref yene Almanla-
saını üzerinde yapılma- Görülüyor ki, artık "Zeppelin,, balonundan, ra kalıyor. 
sı laznn gelecek tekem- hava transcıtlantikleri de "Bremen,, vapurundan, • •• 

Dünyada ne kadar 
? 

rlyetlcrinde de 5 buçuk, milyon 
etek vardır. Kahrlann · en iyi 

y•tittiği yerler de fıpanya, Hindi• 
tan ve Tftrklye imif. 

fada öküz ve manda vardar. Bu

nun 66 milyonu Rusyada 56 mil
yonu müttehit Amerika cümhurl
yetlerindedır. 

demir kafese nakledHip istenilen 

mahalle ırötürülmektedlr. 
kahvehanenin malı olur ldbrittea 
yedl taneden fazla kullaaırJana 

tazmin etmeleri lizım releeetlne 
karar vermİf. hayvan var • Pirene havalfıinde attan iki üç 

defa daha büyük eşekler de varmıf. 
Diğerleri muhtelif memleket

Ierdedir. 

Garip şeyler 
Almanya lokanta Ye kahveha

nelerinde istihdam edilecek gar
ıonlann boyo 1,30 dan aşağa ve 

2,10 dan yukarı olmıyacakmaı. Ak-

* Almanynda (Breslavt da res
mi hastahanelerin birinde •ırf ••
sır tcdayfıi mutahauın bir dok• 
tor Y&rmıf. Yer yüı.ünde nekıadar insan 

Yar? 
Bunun bize cotraflya malümab 

pek kat'i olmamakla beraber aıa-

ğı yukan vaHti bir takamla ha
ber veriyor. 

Ölenlerin yerini doğanlar dol-

durmak şartile nrz üz.erinde iki 
milyara yakın insan cvl:idı yaşayor. 

Fakat hftyvanlar hakkında iı
tatlstik yapmak insanlann. adedini 

öğrenmek kadar kolay mümkün 
olmuyor. Çünkü birçok memle-

l·eUer, husanlar kadar, hayvanlann 
da miktaranm bilinmesi faydalı ol

duğuna henüz kanaat aetiraıemlı
lerdir. 

Buna rağmen Avrupa iatatiıtik 
dairelerinden birl hakikate en ya

kın olmak üı.~re, y~ yüzündeki 

ehli hayvaoları1t adedini fU 111retlc 
tcsbit etmlttir. 

Dünya yüziinde tam 107 mil

yon at vardar. Bunun en milhlm 

miktarı sıra ile Rusya, Amerika 

müttehit cümburlyetlerl ve Arjaa- Dünyada 3 buçuk milyon den 250 milyon domuz vardır.Tür-
tindedir. Bu üç memlekette mev- vardır. Bunun en mühim kııımlan ldye, lrlanda, Güba, Mısar mÜ•· 

cut atlaran miktarı aşa yukarı, dü- ııra ile Ruıya, Mısır, Sudan, Hin- teına olmak üzere muhtelif mem- T hl 
d ki d dlıtan ve Şimali Amerikadadır. leketlere damlmıttır. ıl takdirde kanunen CCJ:Hl Yarmıf. a iye nya a meYcut atlann yanıı ar. 6' 

Arjantlnde beher inıaa batına FUleriJl adedi iH ancak 50 biu- 165 milyon geçiyi ve 200 bin Geçende Berlinde bir dava ne- Paris, 29 [A.A] - Ren eyaleti· 
bir, Lltvanya ve lzlandada bebt'r 1 dlr. Buaun 8 biai Slyanda 6 bial devekutu da ithal etmek yalni• I tlce•I mahkeme kahve ve lokan- nin ikinci mıntakanın tahliyeli yana 
i~ k~~e Wr at dütmekhdi~ ~ Se~Snda 8 hl~ Hobndarun Hin- ~vuk, h~dl ~~kut cin~ni isti~ _ta_ı_ar_d_a~m_n_,_h_ri_ı_~_n~-~-k_a_nta~_v_e~-hi_ıa_n_ı~bu_ı_ac_u_k_tır_.~~-~~~~ 
az at Porte1dzle Çindedir. Oralar- distandakl müıtemlekeılnde, müte- na eylemek 4artile dünyada 2mil
da 100 nüfus baıana bir at isabet hakisi d~ l~ailiz Hindi~tanmdadar. I yara yakın yani tam insan adedi-
etmektedir. Arz uzerınde 630 mılyon koyun ne müHvi ehli haynn vardır. 

Bundan sonra eşek ve katırlar vardır. Bunun 124 milyonu Rusyada, 

gelmektedir. Dünya yüzündeki 100 milyon Avuıtralyada, 30 mil· Aslanlar nasıl avlanır? 
eşek ve kabr mevcudu 26 milyon- yon Arjantlndedlr. Her halde aılanı vurmak ta 
dur. Hlndillu, Şimali Afrika n Af- giiçtür amma caalı tutmak daha 

En iyl e•ekler Çinde yetiıı:tiril- rika ve Amerlkal müttehit ciimhu-.,. ... müfkGI.. Caulııına ne lüzum var, 
mmckte ve orada eşekler, atlana riyetlerindeld koyun mikta.n da 30 vuruveralnler, dlyecekalnlz. Fakat 
diğer memleketlerde g6rdüklerl ar milyona ballj' olmaktadır. 
hizmetleri ifa etmektedirler. lngtltere, Urugvay, Tür ki ye n hayvanat bahçelerinde, canbazba-

aelcrdekl aslanlan nereden bula
Çindeki eşek miktarı 4 mllyo• Romanyada da koyun adedi 20ıer 

na balit olmaktadır. milyondan fazladır. caklar. ReHtinl gördüğünüz t•· 
Çindea sonra eıeA'ln ve kabnn Koyun :yetltmlyea memleketler kilde aralan çalıyla CSrtGlmüf ve 

fazla mebzul oldutu yerler •ıraslle Siyam, Çia, Güba ve Bolhryadır. uıuayen noktaaana et konmut kapana 
ıunlardar: Fakat Bullvyada bUlla mukabil bir batında• girmekte kurtulaak 

Brezilya, ftalya, lapanya. Maa- 300 bin keçi vardlr. için öbür bata dojTu yGrüdOkçe 

mafib Amerika müttehit cGmhu- Yer ybünde 150 mUyondaa ••kıtık kalmaktadır. Ondan ıonra 

BÜYÜK ELBiSE F ABRIKASlNl 
ziyaret ediniz. Kadm ve çocuklar için 

Padesiiler, l\ıluşaınbalar, Paltolar 
ve kostümlerin 

En müntahap ve gayet şık çe§İtlerini bulursunuz. 

> Tediyatta teshilat ~ 

~:v~:h:~~ü h~::~ü0~~t !:!~~HAC: A N Cl AI 1 K VA 
GAYET TAZt. OLARAK GEL.MlşTIR. 100 KURUŞA ~KOE HASAN E~OSU TOPT~ARA BOYUK TENZIL\T 

-~~-·--



a os dis se yaşat:ır 
Çtrtıtmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş etlerini kuvvetlendirlr ve kanatmaktan meneder ve dlşlerin ara81nda kalan tefesstihatı ve ufuneti izale 
edeı-. Di~ alrJlanna, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet litifhir serinlik ve rayıha bıraldr. Mikroplart imha ve stızdia geleeek. herttlrl ha tabk.ların 8irayet:hıe 
lllani olunur. A""1pada daima birtnclliğl alır ve birlncclliji diplomalarla musabpaktır. En btiyOk mekifatı ihraz eder altan madalya eT mşanlar almı~• 

Yirmi kump Hasan ecza deposu 

ı Tarnfener Vakıf akarlar 
mlldllrlUQLınden: 

BCVCK 
Kadıköy köpril 11:arıteıerı 1; :Tayare 

Köprüden Kadık<Syüdeo Köprüden Haydarpaşadan 
piyangosu 

Müzayedeye vazolunan emlak Kadıköyüne Köprüye Haydarpapya Köprüye 1VEDINCi TERTİP 

l - Çarşıda ç~ırcılarda 24-22 ve 110-112 N. dükkanlar 
2 - ,. emirıah sokağında 12 ve 11 N. dükkanlar 
S - • kürl:çülerde 26 N. dükkan 
4 - ., yağlıkcılarda 47-19 No dükkan 
5 - • haff aflarda 40 ,,. ,, 
6 - ,, perdahçılarde 56 ,, ,. 
7 - ,. haff aflarda 7 11 " 

8 - n urakçılarda 14-16 " " 
9 - ,. sahaflarda bedestan kapısında 22 N. dUkkin 

10 - " çuhacı han üat katında 31 N. oda 
11 - Kumkapıda taYaşi Süleyman ağa mahallesinde çeşme 

sokağında 41 N. dükkan 
12 - Kumkapıda Kazgani Sadi mahallesinde camii ıerif soka 

ğında mektep mahalli 
13 - Mercanda bkcılarda imameli handa 10 N. oda 
14 - Eyipte camii kebir mahallesinde iskele caddesinde 21 

dükkin 
15 - Bahçekapıda şeyh Mahmet geylani mahallesin de yağcı· 

lar aokaj'ında şapçı ham oda başılığı ve kahve mahalli ve 9N. oda 
16 - Kaıımpaşada camii kebir mahallesinde türabi baba 

sokağında 7 N. ahır 
17 -Arnavut köyünde Tevfikıye camii tahtında 42-38No dükkan 
18 - Çarşıkapıda atik Ali pafa mahallesinde yağcı hanında 

12 ve 18 N. odalar 
19 - Yeni kapıda katip Kasım mahallesinde Y enikapı cadde· 

ıinde 59-57 N. dükkan 

ı - r ... J 6 ıs ı - ı ... ı • 20 
6 15 7 05 6 15 i 13 
705 74-0 705 74.8 
7 40 8 10 7 40 8 25 
8 15 8 45 7 55 8 53 
o -ı.o 9 os s 15 9 ıı rı 
9 20 9 50 8 52 9 35 
9 55 10 25 9 55 9 56 

10 2s n 05 n 05 ıo 3.'> 
JJ 05 11 40 11 40 ıı 13 
J1 40 12 15 12 15 11 4.8 
12 ıs ıa 13 os 12 ~o 
JS 05 13 50 14 25 13 08 
13 50 14 35 15 15 13 58 
14· 25 ]5 )6 10 14 40 
15 15 16 16 40 15 08 
15 45 16 30 17 15 16 03 
16 10 17 17 50 17 13 
16 40 17 15 18 25 ("" 17 40 
17 15 17 45 lU 40 18 15 
17 50 18 25 19 05 18 35 
18 25 19 05 19 45 19 12 
19 05 19 45 20 30 t 20 28 
19 4 5 20 20 22 05 ı· 21 15 
20 30 21 05 :ıı 38 
21 21 28 23 03 ("' 
22 05 23 

f") s~rcr 31ıl.aıa Cama. Paur, Çar
ambn ı.;iinlr.ri Baydarpapya op-aya 
ca'ktır. 

("'J Se!'eri yapan "a;nırlar yalan: 
r~rtembe, Cuo:n:ı, Paur ıri:ıle•i ıl t;ı. 

kChccka ,ec:l llaycUrpa,aJ• up.ay.a· 
l':aklır. Ramıı:ı:anın • blrlnci ı:ttmlnden 
Baynmm !!Ononcıı c;l"Ccı<inc kada" :hu 
gece llaycLupapya o~ayacaktır. 

l"I s~ror yalnız Paııarteet, Çııı'?am-
ba ı:iinlcri HaydarpataY• uA:raya• 
eaktır. 

Köp:ilden saat 9,15 te kal-
Müddeti müzayede: 11 teırini aani 929 dan 4 kanunu evvev 929 kan ve cuma, pazar ve çar4am-

tarşamba günü saat on d6rde kadar. ba Jfnlc~i Haydarpo.;aya u~rnr. 

l'''J Seferi ,.almz Pazar, Pt·r~eıube, 
Cuma günleri llaydarp:ıpya nf;raya• 
calı.tır. Yafnu: J:awazauuı birinci ıırü· 

nünden lla)rauun eoauıaca poiloe 
kadıır hf'r gün H11ydarpapya uğraya
.-aktır 

Balada muharrer emlak kiraya verilece~inden müzayedeye vazo· llpruden sut 23 de kai-

s nci keşide 11 KAnunu evveldadlr. 

i~BCVCK iKRAMiVE: 
=~~ jf 50~000 LiRADIR 
~ı 
i~tWıs Ayrıca: 
= m= 

I ~~~ 1 
2s.ooo 
15.000 
12.000 

' ~~: :>;1. 
: : 
;~ ... ..,: 
:} ': 
~f~~ 
:~ 
t ·: ;S:. 

1 o.ooouralık lkra iye ye 

1 O. OOliraiık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 

numara kazanacaktır. 

Borsa ve Osmanlı bankası Komi-
serliğinden: . 

Tiirkiye lş B nka~Hnın sermaye tezyidi suretile ahiren ihraç e~ı· 
olduou bedeli tamamen tediye edilmiş. her biri (on) lira kıymetındt 
(10~~000\ his e senedinin 25 Teşrinieani 929 tarihinden İstanbul 
rv:enkulkıymetler ve kambiyo Borsası kaydı re miıine kabul v• 
tcc;cil edilmiştir . 

l._ . • . . h 1 kan Yapur pazar, pertembe 
puumuftur. Talıplenn yevmı ıbale olan son gtlnun saat on dört bu· ı cuma ı::-ünlcri Hr. po-1aya uirar. 

ıuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ede· ~m!!!---••--ı..----------IEllill ___ _.. 
1ek mlbayedeye iıtirak etmek üzere lıtanbul evlcaf müdürlüğünde 1 AdaDaır ~arüfasD 
~akıf akarlar müdürltlg"üııe milracaatları ilan olunur. 

5 
ll I 

1
w

5 17 19 
21 . .,3 X:ıl 

~eter No. l 3 '/ 9 :l ._ ·~ 
Evıaf Ye müştemilatı hakkında malumat almok iatiyenler bu Pendikten kalkış ı,Ô-5-------------- __ _.::.:.....:._ __ 1..:..5.:...,00---------:17

9
9,-::-:

20
05 

raddet zarfında müzayede odaaına müracaat ederek ecrlmisil Kartaldan " 7 21\ ıs 15 1 , 
' \,." .. 00 9,00 10,00 11,30 14,05 15',45 17 ,nn lQ 2 5 19,SO mporlarını görebiirler. B. adadan ,, 6,00 7,00 7 45 ' ,.,., otJ 

Heybeliden n 6,10 7,10 İtlO s:oo 9,10 10,10 11,40 14,15 16,00 17,1-0 18,45 ~~ 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Burgıtzdan " 6,25 7,30 815 9,25 10,25 11,55 14,30 16,lS 17,25 19,:00 'lf 
Kınahdan ,, 6,40 7,45 8:30 9,40 10,40 12,10 14,45 16,30 17,40 19,15 20,3 
Mudadan ,. 16,55 18,0S 2- -
Kad k .. - d ı~.w 21,1• 

ı oyun en ,. O 21,3!1 
Kopruve vanş 7,25 8,30 8,0S 9,15 8,55 10,25 11,23 n,S5 b,~J 11,'J.j 18,3tl l 

wNW: 

Sefer No. 2 4 6 8 10 12 14 16 - ' . . 26 
2i>,15 

2i 
---~-----~~~---------- 1 l,0) 

Müzayedeye vazolunan emlak Köprüden kalkış 
Kadıköyünden " 

7,40 8,25 9, 10 10,15 12,0!l 15,17 18,CO 18,05 6 • 

1 - Çelebi oğlu aliattin Yeni cami havlusu i39.5 No dükka
nın 8-12 hissesi 

2 - Çelebi oiiu alaattin Yenicami havlusu 107-108 No dükki· 
nm 1-3,1-4 hisseler, 

3- Atik Alipaşa mahallesinde Yağlıkçı Han üst katta 9 No 
oda 

4 - Çemberlitaş Atik Alipaşa Nuruosmaniye caddesinde 19 
No Sofçu hanı odebaşılık ve camekan mahalli 

S - Çarşıda çadırcalarda 60-70 No dükakkn 

10,35 12,20 13,55 
Modndan 11 

Kınaldan ,, 
Burgazdnn ,, 
Heybeliden ,, 
D. edadan ,, 
Kıırlaldan ,, 
Pendik ten ,, 

9,05 
9,20 

8,35 9,35 
8,45 9,45 

9,50 
10,05 
10,20 
10,30 

Üsküdar Malnıudirliğinden: 
Mevkii Mahaliesi Sokağı Cinsi l~o M.kiyıneli 

42 Lıra 

12,50 
13,05 
L,2J 
13,30 

15,40 

16,10 
16,2() 
15,40 
15,55 

Müştemilatı 

6- Babıalide l..8li Hayrettinde 18-5No dükkan 
7 - Mercanda Pastırmacı hanı içinde 20-21-33-34 No dört Kaiamış Zühtüpaşa_ Fener 

bap oda 
Dük- 44 2200 Üst katta iki oda ve 

tahtında bodrum ile 
zahrında 185 metro25 
s:mtim bahçe. 

8 - Üsküdarda Çinlid.e Ozbekler dergahı tahtında 219 No 
dükkAn 

9 - Kasımpıışada Camiikebir mahallesi Türabibaba sokağında 
S No dükan 

,, 

10 - Küçük Çamlıcada Mecidiye mahallesi Faikbey sokağında 
19 No dükkan 

11 - Tophanede FeruzPğa mahallesinde Kadirilere yoku· 
tunda 1 No dükkan 

12 - Betiktaşta Şenlik dede mahallesinde Maçka meydanı 
Çeşme arkasında 4-11 atik 2 cedit Mo dükkan 

13 - Feriköyönde Fransız mezarlığı arka taraf mda oda ma

,, 

bodrum 

kan 

.. " 
4o 

• " 
43 

1200• Fevkinde bir oda ve 
tahtmdfl bodrum ile 
zahmıda 64 metro 
40 santim mikdarında 

2200 
bahçe. 
Fevkinde 1 oda ve 

tahtında bodrum ile 
znhrmda 140 metro 
25 santim miktarında 
bahçe. 14 -Galata Kemakeş Çömlekçi ıokak 14-16-18·20 No dükkan-

ların 4-5 hisseleri " " K~!cııı~ış " 24 990 metro murabbn· 

15 _ Orta köyünde yapur iskelesinde 36 ~o dükkan , 26 2000 mda bahçe ıle derun· 
16 _ Orta köyünde Hüyiik ayazma Cnddesında 6 No diikkaıı 28 unda ınedni depo ile 

9'19 d 4 K" bir od ve 10 hayvan Müddeti müzayede: 11 Teşrinısani r. un anunu evvel 929 
Çarşamba günü saat on dörde kadar. is\iabmda ahır vardır. 

lh'~-ln cins ve evsafı muharrer emlak satı'mak öz.ere 20 gün 
Müddeti müzayede: 11 · Teşrinisani 929 dan 4 Kanunuevvel müdd ~ le nı:iı;ıyedeye vazedi!miştir. 24, 44 ve 48 numaralı d~kkün-

929 Çarşamba günü saat on dörde ka.dar. . .. 12 m i eddi iki taksite diğer.erinin defaten tesviye edilmek şartile 
B 1 .. d muharrer emlak kiraya verılecegınden muzayedeyc vn- 1 k . h . k 1 ·1 a a a ·· ·· t 14 b w ta ip eri.ı ıymetı mu ammenın yüzde 7,5 nisbetinde pey a çe erı e 

lolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale ola~ son g-un.unkksaa · udçugu- 5-12-929 tarihine müsadıf perşembe <Tünü saat 13 ten 16 ya kadar 
na kadar ş rtnameyi okumak ve temınatı ıı t _., •• 8.~e ıta c erek o 
rnüyedeye iştirak etmek üzre lstan~?I Evkaf mudurluğUnde Yakı ~sküdar malmiıdürlüğünde meteşekkil komisyona müracaatları ilan 
akarlar müdürlüğüne müracaatları ılan olunur. . .. oıu .. ur. 

E f ü temilatı hakkında maifımat almnk ısteyenler burnu· ~--------------~--------vsa ve m ş . · ·1 
ddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecrımısı raporuıı 
görebilirler. 

Is aı1bul Gün rükle i baş 
n1ü lü ~Iiiğtiı eıı 

ipliklerin incelik ve kalınlığ"ını ~lçmeğc mııhsus iki ~na~i~_enin 
tcele muba aa 1 mukarrerdır. Taliplerın 2-12-929 Pazartesı gunu saat 

15 te tcmrnot cvrakilo birlikte baş müdürlüı teki komisyona 

Adalar ınal müdiirliiğünden: 
Linı [' . Mnhallesi Soknğı No Cin i 
2861 Ilüyukada küçüktur 1 T rlu ve Çamlık 

İlıale bedelinin birinci taksiti peşinen ve mmelıakısi yedi sene
de m .. SJ\:İ taksitlerle ic:tifa edilmek ve ihale hedeJınin tamamen 

istifasına kadar Hazine namınn birinci dcrece,)e- ipotekli olmak .,.ar
tii0 ınülkiydi 26-11 ·929 tarihinden itıbareıı } ır•ııi giin nıti<ldetle 

ınüzayrdf!y0 vaz e lihniş olduğuı.dan talip olanların 15-]2-Q29 Pa1,ar 
günü saat 14 te Adalar mııl müdüriyetinde rntitcşekkil satış komi1:1vo-

1 
nuna müracaatları ilan ı1lunur. 

15,55 
18,15 
18,.l.1 l 

J 

) 

·l ; 
,., . ) 

2)1) 

l.>,15 
2' ) 

~ı,4J 

2:J,'ı)) 

21,')) 
21,15 
:d,.:SJ 

~·~=--~~[" ...... .. ) 
. 

~ı -~ . 
as ve ~:5a ~a~ı re 

) ~ 

( 
K ... , 

"' - ] .. ~ ·I .. 1· ... ~ .. l'··Jr,...nı 11 • tnn!at1 
Ll ; .il .'lı. ~.ı..) il -

- JC:JZ - SAC 'P~A 
·· ı ·k·rc; Vn!.at hnnı alt-ın..f"\ sllış nHHrcı1..asmdı:t 
nı » , \ N , ~ ~ . ~ ~ı ] ~ r- ii:~.. ·· 

---- --------
Istanbul ithalat 

gümrüğünden: 
2 
2 
1 
3 
11 
ı 
1 
1 
174 
1 
3 
6 
25 

Adet 
,, 

Sıı:.ıdık 

" " 
Bağ 
Knfes 
S.:\ndık 

" • 
• 

" • 
• ,, 

" 
,. 

• " 

Kilo 

289 
827 
78 

113 

G 
K 

122 AK 
200 R F 

3530 A W 
12 L C O 
41 A M 

786 S 1 T 
2200 tahminen E C T 

Keç.i postu 
Kunduz derisi 
Mücelit makinasi. .. 
Lastik pençe 
Tnştahta 

Demir 81~ la banyo 
Akaç kurniş 
Galvanizli kablo borusu 
Kabara kundura çivisi 
Kunscrva on 
" • ,, • Turşu 
Adi ğaç iskemle. 
evvlce tiranıit olarak iliın 
olunan 62 ıandık ,ayak 

takkeye bu kere 13 san~ 
dık daha ilôve olunar ~ 
ceman 75 Hndık tiranslt"' 
dir. 

Balada muharrer 13 kalem eşya 30/11/929 tarihiadcn itibarer\ 
İstanbul ithalat gümriiğü satış ftnbarında mür.nyedeyc vazolun rak 
satıbcağı ve c;ayak ta kt-lerin ihalei katiye.si icra oluuacajı ilan 
o·-



.. 
ır 

~ 

ÇtırGtmekteıı vikayft ~der. Diılerl iuci gihi beyazlatır, diş etlerini kuvvetlendirir ve kanatmak.tan meneder ve dişlerin ~rasında kalan tefessUhatı ve ufuneti izal4 
eder. Oi§ ağrılarına, nezleleriııe mi i olur. Ağızda gayet Jatifbir serinlik ve rayıha bırakir. Mikropları imha ve ağı~dan gelecek hertürlü hastalık.I rıo sirayetine 
m i olunur. Avrupada daima biriaciliği alır ve birincciliği diplomalarla musabpaktır. En htıynk mükafatı ihraz eder altun madalya ev niianlar almıştır 

Yirmi kurup ff afiaD ecza depoıu.. 

Vakıf akarlar 1 
. lfk' &f Emlak ve Eytam bankası 

müdürlüğündeu: · . : ı _ um üdür ·· ğünden: 
Müzayedeye vazoluııan en1lak 

1 - Beyotlunda Hüseyia ağa aballeiinde doğramacı 5oka
jılada 13 N. hane. 

2 - Şehremininde Deniz aptal mahallesinde Topkapı cadde· 
ıi11de .(2-3 N. hane 

3 - Çarşıda 5ipahilcr sı;okağmda 22 N. dükkan. 
4 .. - " Lütfullah ağa • 6 " .. 
S - • Yarım btihan • 9 " .. 
6 - " Divrik ,, 16 " • 
l - Parçacdar • 8 " • 
8 - n 11 10 • 11 

9 - Bedesteai atikte 19, 20, 21, 22, 23, 24, 54~ 55 N. dolap 
10 - Çarşıda çukur çeşme sokağında zincirli har. altında 22 

N. oda 
1 t - Çarşıda Çuhacıhaaı üst katında 2 N. oda 
12 - Mahmut paşada Hacı küçük mahallesinde Kürkcü han 

6st katında 15 N. oda 
13 - Mercanda Tığcılarda 47N. Yaldız hanı odabaşılık hissesi 

14 - Yenikar ıda Katip Kasım mahallesinde değirmen soka .. 
i·ında 22-42 N. hane. 

15 - Balatta Tahta minare mahallesinde 234 • 214 N. dükkan 
m hissesi. 

16 - Kasımpaşada Emin camii mahallesinde Samancı soka
kmda 45 N. dükkan • 

17 - Nişantaşında Muradiye mahallesinde kağıthnne caddesi-
nde 53 N. ma oda dükkan. 

18 - Boğaziçinde Rumelihisarında Hacı Kemalettin mahallesin· 
de Türbe sokağında 46 N. dükkan hissesi. 

Müddeti müzayede : 15 T. saıti 929 dan 7 Kanunuevvel 929 
cumartesi giinü 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz
olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son güni.in saat on dör
düne kadar şartnameyi okumak ve lemin <> tı mu\'akkate ita 
ederek müzadeye iştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müraccatları ilan olunur. 

Evsaf ve miiştemilatı hakkında malumat almak istiyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecrimisil 
raporlarını görebiirler. 

Bostan Stadyunı ol ır mu? 
T •• ·k . Bugün çıkan 9 uncu nushasında Eşref 

Ol SpOI Ull Şefik Beyin §ayanı dikkat makalesini 
bulacaksınız ve 

Ahmet Fetgerinin "Futbola karşı" isimli makalesi, Ku
rtdereli-Gulam müsabakasının neticesi, Kurtdcrelinin güzel 
bir resmi, Son maçlar, Galatasaray-Makabi maçının tafsilatı, 
hikaye, romanın sonu, ikramiyeli lik maçları musabP.kası ve 
saıre .. 

, 
Seyrnsefaaın 

Mcckez Aceutatı; Galata Ki:iprüba· 

~mda Beyo~lu 2362 

Şube Acanla-!ı: Mcs'adet hanı altıo4r 

lstaııbul 2740 

Bozcaada po tası 
(GEtİBOLU) vapuru30teşri 

nisani Cumartesi 17 de İdare 
rıhtımmdan hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale f ınroz Boz
caadaya gidecek ve Çanakkale 
Lap eki Geliboluya uğrayarak 
gel erektir. 

ANTALYA POSTASI 
( ine bolu ) vapuru l Kanu

nuevvel pazar lOda Galata 
nhtımından hareketle lz~ir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet. 
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dimüşte mezkfır iske
lelerle birlikte Andifli, Kal
kan, Sakız. Ça~akkale, Geli-

boluya uğrayarak gelecektir. 
K -

zıııir Sürat Postası 
( GÜLCEMAL) vapuru29ceş 

rinisani Cuma 14,30da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesı sabahı fzmire gider.ek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden ha
reketle pazartesi sabahı gele
cektir. 

Vapurda mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

'· Taksitle satılık emlak 
Mevkileri evsafı mahsusaları aşağıda yazılı dokuz parça mülkün ntışı mfh:ayedeye lcoan1Uffur: -
1- Müzayede kapttlı zarf usuliledir. ihale 5 Kanunevvel 929 tarihiade lstanbul ıubemizde mite· 

şekkil satış komisyonu huzurile icra edilecektir. Talip olanlar ve her mevkiin hiza1mda gösterielen ~ 
miktarda teminat iraesine mecbur olup bu tı>ıninal varakasmı teklif mektuplan le beraber 

1 

makbuz mukabilinde bizzat veyahut satış komisyonuna yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya I 
tevdi ederler. 

1 

2 - ihale bedelii ilk taksit peşin alınmak şartile sekiz senevi müsavi taksitte istifa olunur. · 4 
3 - Talip olanların lstanbul veya İzmir şubelerimize veyahut Merkez emlak üdürlütune mll· 

racaatla mufassal şartnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushaiını bir lira 
mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına rapteylemeleri icap eder. 
Um. N. Mevkii ve semti Nevi ve Hududu ve kemiyet temin ati 

mikdarı1 

Lira 
1500 
1500 

16 
23 

94 
139 
162 
164 

75 
15 
22 

E 

Umum 
No. 
13 

"' ~ 

meşhuru mahiyeti ve müştemilita 

ŞişH Büykdere caddesi 
Zincirlıkuyu kasrı itti
salinde 
H eybeliada Yal ı sokağı 

Maçka Silahhane 

Nişantaş ı 

Galata Karamustafa 
Kandilli Vaniköy caddesi 
Bebek 
Sarıyer 

386 numaralı garaj 
arazi 

2 numaralı Gazino 
Bostan 

Ekmek fabrikası 
16 numaralı dükkan 
1 ., hane 
Bebek bahçesi 
Mesar burnu gazinosu 

maa miiştemilat 
Ahır, Arabalık 
mutbak V. S. 
Ma müştemlat 
Kahvehane V. S. 
Ma müştemilat 
Ma miittemclat 
Ma müştemelat l 

Ma müştemelat .. 

900 
2500 
7000 
500 1 

500 ' 
3000 
500 

a{ ve Eytn a ı 

ürlüğünden: •• 
.. mum mu 

Pazarlıkla satılacak: d{,po ve antrepo 
Mevkii ve semti meşhuru Nevi ve ahimyeti Hudut ve kemiyet 

ve müştemilatı 
Depo ve ahşap antrepo Maa müştemilat Galata Kalafat mahalli. 

Kürkçüler kapısı 

teminat mikda.n 
Lira 

~ 3710 

Bala.da muharrer depo ve antrepo pazarlıkla satılaçağından talip olanların yevmi ihaleye müsadi 
5 kanunuevvel 929 perşembe günü saat on altıya kadar İstanbul şubemizde müteşekkil Satış komiıyo· 

l nuna müracaat eylemeleri. 

Et ekemek ve yaş sebze 
m··nakasası 

Istanbul Nafia Fen mektebi nıübayaat 
konıisyonundan: 

Mektebin mayıs 930 gayesine kacıar eı:, e10Dc:t: ve yaş seozc~ 
28 teşrinisani 929 perşembe günü saat on üçte ihaleleri icra edil· 
mek üzere kapah zarf usulile münakas1tya konulmuştur. Talipicrin 
teminat akçalarını mustahsiben yevmi ihalede mektepde müteşck· 
kil kosyonumuza müracaatları. 


