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Galat,a sarayı 
Ca.Mriyet billaaetiae Mk 

mltefekkir olmalıy11: 'tarilıe b· 
nşan devletin hemea laemen ye· 
gAne HJfttı oı.rı a.lıta sarayı 

..... tatbllcMI 

Adana
hatb 

tesellüm edildi •hıaeeeriai ea yit•k bir seviyeye 
çilurda. Bir • evel lİlellİll takip 

1 .-ı-.!lll!ll!lll!!ll!lllllli!l!lml!!•~~ 
ettili tebmtiie dllİr hir meble 1......._ Goça g1a cle mtiUn-
~ IİMİ& Felsefe imtiUaı 
idi. f'r••sadıa getirttilimiz • agre. 
I~., ler felaefeyi parlak bir a mette 
tedria ebaifler, talebemiz ile Ol· 
readikleri.ı ıuula ve belki tala. 
katla tabir ediyorlar. Kaqımda 

•• 
.... 1-'1 -

Yıl Ollllc n 
~. tıe bid . .,..,.. 

yen ne l.ldı ? 
lngi!wede amele /ır'luu& erlıa

nından birine kıral lortlulr ~yai 
tevcih eni. Fırka tarafında.,. liu-G
lln rnaiy.U.e verileiı üç nea;... 
den biri ıahık bir at UfG1J, ilıin
cisi lıiilcılmetten İfridere maluw 
tcuminaıı alanlardan ıab&h bir 
amele · ·• 

M:J::i'111111kar iRBilis devleti ıo
ayaltat oluyor, .atiyalisller iH 
llMileı ve neoa,,., rülJ>el4ıri kabul 
ediyorlar ! Bu delitilililc eheDUJli. 
yetıü: de1il4ir. 

Avrupai bir intizamla cereyan etti 
Radyo ile halka bildirilen neticeler 

etrafında tafsilat veriyoruz 

~ç lllkimler ıörd~ Eflitunun, 
Aroatonun dilini kODUfuyorlar ..• 

1894. e, talehelilim senesine 
rücu ediyorum: Bilim zamanımız. 

Da,liıNlün: sosiyaliım müMJvat 
İlteT. Zilın1e tanıma,.. Ameleden 
lort ? Bunda bir ahenkai:ülc var. 

Delişmeyen Vatikandır mı diye
celrıinii?Callle'yi kürreiarz dönüvor 

Galatuara7 atletizm birind· 
la1deri dün Taksim Stadyomunda 
~k bir intizam ve mükemme· 
U,ede yapıldı. Stadyom, Şimdi 
ye kadar lüç bir atletik bareketm 
nail oJamadıjı muazzam bir ka
labalıkla dolmuttur. Balkon, Ti
rlbün)er banca hmç dolmuş, 
parmaldıldara kadar taşan 
halk kitlesi içinde değil oturacak, 
katta ayakta duracak bir yer bile 
lcalma•aab Balkoau dolduran' 
dJvetliler inde Büyük millet 
mecli .. reisi Kazım paşa hazret
leri, Iı bankuı mcumi m&dürü 
Celil ve latanbuJ meb'uu Edip 
Servet beylerle bir çok taDılllDJf 
aileler bulunmaktaydı. Galatua· 
raylar tertip ettikleri hareketin bi· 
hakkin cazip olmuam temin ipa 
Oleaıpiyatlarclan alman t~be-

--. böyle mi idif Mektep maddeten 
de, mu• de yeailef81İf. Pek 
milliyetpener, pek ciddi bir avnı. 
palı Deali yetifiyor · Eler bizim 
nrslimiz bualar kadar mükeımneJ 
bir talısil ve terbiye görseydi fia. 
diki seviyemiz daha yüksek olurdu. 

Bir müıe seyreder gibi, devlet 
adamlarımız bu lisemizi geznıe

Ankara 5 [Husus .. 
Şimdiye kadar Fransız· 

lana idaresinde bulun • 
an Menin hattı Anadolu 
demir yolları idaresi ta· 
rafından tesellflm olundu 
ve bugnnl Anadolu demir 
yollan idaresi altında i§· 

diye mahlcüm etmek Üteyen lciliMJ 
bUe döndiJ, ff!nne ihtida etti. Va· 
tiluında diinyanın en nıtıkeınmet 
r~riıw.ı.n biri '81&fıyor. 

J!alf'!'Un orttuında bir radl,.a 
merkaı kuruluyor. Papa haretlen 
yeni fenni oldUıu gil>i aUA. 

Değiım'!ren nedir ? Bilmem. 
Şimdi, Cınevredelci mili.eder c... 

miyeti "yıl,, ı ela pelc l«Shne fnı. 
luyor; onu da'ıttensilata tabi ıuıa
cok. BeynJmilel bir ka.rarla ..,.. 
on Üf a.r o~ ı .. Yıl otı Dç ay, ay yırmı sekı.1 gun, ma.am 364 
Geri halanı da bayram, ıeyran. · 

lidirler. lemeğe baıladı. · 

* * * . iftihar edec.ek, nümune ittihaz 
e~~lecek ~ir mektebimiz var. Garplı 
turk nesli onda yetişiyor ve ayni 
zamanda en •illt fikirler orada 

Hükümetimiz tarafnadan satın 
aLnan Adana· Menin hattını te1-
lim almak üzre Cemal Hidayet 
beyin riyasetinde bir heyet Kon

A.ylılc verenler bundan muta· 
:o"ırdırlar. Tü.ccarlar inkılaptan 
memnun; defter tutmak wulü ko
layla,acalc. Jler ar pazarteainden 
batlı~r. Bir aym bir gilnil ne iH 
öteki de ona tiıadüf edecek . tenemmi ed" 

• 1!or. Galata sarayının 
.. meıaleketilllizdeki e--.L.. .. 

1 d . ~Qlı mueue-
~e ~r en üatüıı oldu&unu bihakkın 
ıddia ve dava edebiliriz. B ·ı 
Jeti ·ıı· u mı • 

d 
mı ıyete alııtıran garp efki· 

rı ır. Devletçe 1utu)an usul 
hJaşmaktır. l§te lise bu Jarı>
t~k~bül . ediyor. l"ikrimce ır!~ 
buyu~el~, ~ir az daha yükseltm:b, 
ona. hır iki bina dalıa ili.ve et· 
melı. Senede kırk, elli değil bir 
k~ç yüz ,bachelier,, çıkarmalL 
Dı~er lisekri de bu mükemmeli· 
yete isal etmeli. Hakıkl terakki 
hudur. Ruhu, vicdaaı ahllk:ı, seci. 
yesi pek türk olmak 6zre bu 
mektep tılebeesinin mümuilleri 
avrupalı talebeden farklan kaJ. 
mam11tır. Meeeli Galata saraylı 
bir efendi liae uzun boylu Der· 
gson'dan ve yahut Mettemich'ten 
h~~sed~bilir, nıuqeret adabını da 
bılır; rıyaayata aklı erer, ve bun· 
ca beyael8ileı malilmattan sarfi 
na7.ar lilaai kozaopolitJite sap-

. •az;. türklfili, bu yeni ilimlerle 
taltvıyet lnaliıuttur. 
~ r(itn..u. .. : ha" r_ • u-1t J • • .. ,._. lZ &n1DS1Z 

Mfl• ftiaİll celbi pek isabet 
olmu~. A~ ilmi ile olan bu 
~rudu ~~ te111as~ büy\ik 
ıstı&de editcliliiıi &fırlerimle gör
düm. Y ahm b•aJar bilıaz daha çok 
olu idi .•• 

Matallusıs celbi meı' eleai çalı 
:utmaadallberi zihinleri yoniyur. 
Mes •eteJi umumiyeti itibaiiyle 
müaakafa etmek iatemeuı. Yalnız 
şuau IOJley~ ki mütehassıstan 
maksat bu gibi agregeler ise kin· 
mız pek büyüktiir. Kendilerine 
verilen laer bir liraya yüzde on bin 
faiz ahyorus... 

Galata arayı, noktai nazanma 
göre, mealeketimimin irfamnda 
bir vahidi byuldir. Zaten, vaktile 
bu mektep. bir nimune olmak 
üzre ... dhDi li. Elde edil L . dl ecea. 
netice ilerine bunu pi mektep-
ler ~ au mealet fena de
ğildL G6dl İlter ki yavq yavq 
sa~ li~lerünia de Galataaarayuı se
vıyesme varına. Diler müeueseler 
huna gıpta etmeliclirler. Gıpta de-
mek ona yaklatanayı iateınekten 
ıha rettir. 

Galatasara~ eskim ile ma· 
ayese edecek bir haldeyim· Vak

ile çalıfkan efendiler bumektepte 
dil ötrenebiliyorlardı. Ancak mek
tepten IOlll'a ve orada elde ettik!~ 
i mebadi ile fikirleri inkitaf edi· 
ordu. S. gün ise ayni çatı altında 

• ıkir de edıuiyorlar. 
Evvelce mckJep talebeeinin 

yadan Adanaya aitmişti. 
Franıa hlkümeti umma ela 69 

kilometrodan• ibaret olan Adana· 
Menin ıimeadOfer hatbnı laükume
timlze teslime memur edilen Yeni
ce· Nuaeybin hattı işletme mü~ürtl 
M. Odvan, umuru eawiye miin.
diıi M. Deaia ve mubUebei umu
miye reisi M. ~tt.n mürekkep 
üç kiıilik heyet buausi trenle Ad· 
anaya gelmiılerdir. 

Her iki hükOmetin mGmeuil· 
leri evelki gün öyleden evci saat 
dokuzdan onüçe ve öyleden so
nra ela uat on beşten on sekiz 
~ kadar hattın devr ve te.. 
elifim muameleai bakQ.da ilk ceJ. 
ıeyi aktetmiılerdir • 

Cereyan eden müzakeratta 
Nafıa vekileti Yenice-Nusaybin 
battı bq komiaeri Kadri bey de 
hazır bulunmuılardır. 

Baa memleketlerde ( billıa11a 
~ada: da ) tilccar . heyecana gel
~lerdır. Devletlerı bu yenilllin 
alınmaaı için ıık..,ıırıyorlar. 

Tevrila hususunda bi:de de 
1255 tenberi ıık sık tebeddiUW 
olmadı mı ? Eıkiden yalnuı hicri 
•ne w 111' ( laiH m ay} ktıllaiııla
yordu. SOnra ,emsi aylar alında 
ve lıü:ri MmB mali ~· ınunlra· 
lip olda lıi bunun #Uç nıanoa 
yOlrtu. Malı aylar "julien" <I.mı.n 
~lıı rı.m ve ru. takvimi idi. 
Me,,.utirem "pejl!'~ ,, yani e/
rend takvimini aldık, yalftıs hicri 
bosuntusu seneleri ipka e#ils. 
Cümlıuri eı d.winde ile '--·nel
nailel = i aldık. VCl:f 

Bir odun ae: 1ıaldı: El• 
ınilktler cemiytli on l}f a,.lı/r Yalı 
kabul .-,... W.iın de ona •öre ,,..., ........... 
M~y• dewinde alalurlm 

denilen lditil bi:ontin ıaatlni bU'
ak"!'I, alafra~annı al~. Son
ra bır kaiıwılti aaatleri 1 den 24e 
aaydılc. Türlriyde bu inkılap lri~i 
yGdırgatrnad&. Yeni lene ve oylO
nı ~yan 'bir fert nolıtur; yal
m.s binde 4 • 5 eJcikr emni ıaaıı. 
muannittirler. - C. N. 

HGkUmetimizin mGmessilleri 
tarafından Yenice • Nuaybin 
laattı müdiriyetinden Adana 
Mersin hattında çalışan bilumum 
memuriıl iaimlerini havi bir cet· 
Yel iıtenilmifiir. 8 

Buna nazaran pek cüz'i bir U S 1 Ca kJa rda 
tebeddülitla yiae bu memurlar k kJ d 
istihdam edilecek, memurlar ki- er e er e 
milen Türk olacakbr. Ja k J 

Bunda• maada lıtanbal ile Ye- 8Ç1 C 8 8rd1 r • 
nice • Nuaeybin hatb arasındaki 
seyrü sefer münAblitına halel Nevyork, 4 (A.A] 
tm~ !çin yeni istasyondaki Londr~n bGyülc terzileri ta· 
d;!;l: iatifade edilecek, fimen- rafından erkek elbise~ cezri 

etkili ıibi buraclaıa ba- ıurette u· 

~N~k=~~ed~ec~ekl·e~rd~·~· ...... ._ ... ~hı hakkı· 
mühim bir akalliyeti türk değildi n da il eri 
[ruın.~ yahudi, hulgar, 8~ ıiirülen pr· 
kara~ı, leVantin) Bu gün ise oje tiddetli 
talebenın ~epai türktür. Aile tala· aı c a k l a 
dır. Vaktile miibaaaırJann he- dola)'laiyle 
men umumu Jabancı ve qalık den 
idi. Bu hal büsbütUıı zail ohıuıstur IOD •rece 

Bir nokta daha: evvelce fransız .: eki diyeti e 
caları derme çatma intibap olunu- nazarı i ti
yordu. Şimdi ise Frah8ada bir lise- bara alın· 
ye ne kıbalde muallim alın_ırona maktadır. 
bızim mektebe de o iktidarda Yaka v e 
olanlar tayin ediliyor. o~-. kravat ta
ite pek çok genc,elmi~tll: Batta mamea or-
idare ve talim hey etlerınde -... tadan kal- . 
kirlık bile var. bcalc, diz çıplak kaltak nrette 

Bihakkin bir nümune tetkil pantalon kua cekt;t yerine 
eden bu mekteple maarif vekileti 18ba açık bir nevi p . 
iftihar edebilir. En büyük emelle- lek L-!- ola--ı.......-. Ba mtt---7'8 
rimden biri air irfan mfleasesele- ~ ~w: ~ 
rimizjn d~~u py_eyevarmalanchr. betle rueWer, yazın uca)d.,.. 
Terakki yükselenleri y6kaek olma- ela erlcelderin 10 lil»re 111detia· 
yanların der~ine indirmek delil. de elbm tatımlanam aeadar 
onlan da 111 eeviyere çıkarmaktır. elim oldu•-u, halbuki bdm el-
GalatuaraJW çok sevmeliyil, ·-
çlnkfl oaa mln,,..anz. bileleriaiD ancak t 1c6mr Ubıe 

Celal Nmt ilet 
0rl•~·--" 

1 erdea istifadeyi ihmal etmemiıler, 
latanbul apor meraklılanna tem.
men mütekimil ve Avrupai bir 
atletik hareket seyretmete mu· 
..&ak olmaflardır. Müaabablann 
bilaiadao IODUDB kadar he~a; 
1iAa. olan lntiam, ..,anı 

Dilaka kopı.daa cUjer bir intiba 

bir disiplin altında her iprete 
mutiane inldyat eden atleti•, 
vaktmda •lanmıı ve çizsl_le
rinde kalda bir itina ..ın_. 
uha, nihavet halka neticeleri 
bildirmek ve umam faaliyeti tu
zia etmek için memleketimizde 
ilk defa kullanılmak üzere Rad
yo __ te.ı.ab ıdadyomu dolduran 
kallca anlatı~uki çalıımak 
tartirle ':!{!~ sevilmete liyık or· 
ganizaay n bizim memleke· 
Jmizde de tatbiki bbilclir. Filba· / 11,l·Soldafuna ıöre hakem heye

tinin tespit eltili bu dereceye na· 
zaran Semih bey Rauf beye ait 
bakman bu dereceye müaavi bir 
netice elde etmiı demektir. Fa
kat laakemlerin kronometrolanm 
atetini göremedikleri tabancanın 

sesine ıöre tahrik ettiklerine " 
Semih beyin 100 metroyu la• 
zaman 11 2/S de kOf8ll Şiw 
beyi liakal S - 6 metre 
geçtiliDe n a z a r'a n clünldl 
derece, eter kronometrollr 

YAbek atlama 
tika dünldl müsabalcalann cereya
nı ve olempiyat vesaitinin kısmen 
temini p.teriyorki bilerek çalı• 
pa bir beyetia memleketimizde 
hili kurunu vOatai teklile tatbik 
edilen atletik orpnazuanlannın 
mütekamil bir hale konmua ka
bildi. Galataaaraylılann dün p 
terdilderi muvaffakıyet atletizm. 
ele bir d&nüm noktalı ayıla ye
ridir. 

Müubakalara tam muanen 
-tte Galatasaraym bütüa 
t..ı sporculannın iftiralc ettifi 
bir ruml ıeçitle bqluda. 
Temiz • yekNuk kıyafetli spor
_.., eski ve aevimli kopaeumm 
Raafun tatadılt bayrak arlwmda 
..ı..11 dolatVak alkqlandıJar. 
MülaNtk•l•r ve e edil• de
receler fUDlardır: 

100 metro- Semih (11,1-5) 
Wrinci, Şinasi ikinci, Safvet üçü• 
ncG. 

TrGkiye 100 metro rekora 

[mabadı spor sütunumutla] 

Devletmatbaasın- Conson şikayet 
da tahkikat eden talebeyi 

yapılmaktadır. haksız buluyor 
Maarif vekileti teftit heyeti Terbiye bedeniye mutahe1111 

reili Rıdvan Nafiz bey bir kaç isveçli mösyo "Qmlon, hükmcla 
f(indenberi şehrimizde bulunmak kendisinin 
tadır. Rıdvad Nafiz beyin şehri· bazı çocuk· 
mize gelme8inin aebebi devlet Jar aleyhin· 

lmatbaUmda lvukua geldir iddia de bulundu
olUD&D aui istimallerle afikadar 
bahmmalcta ve Rıdvan bey tahki· 1 u ıa 1 i of· 
katla bizzat meşıul olmaktadır. mupı. Bu 
Tahkikat billıuu ilci cihetten meael bak· 
tamik olunmaktadır. Biri matba· kında malu· , 
aya al111&11 kifatlann münakua matma mü. ı 
ile alınmaaına ntmen mütema. 
diyen bir ticarethaneden müba· racaat etm-
yaa edibnif bahınmasa, dipri de ek üzere bir 

:!
~ ubn •lıa•n makine- mu barriri· 

1 • ~a fabrika ile temas. miz mösyo 
etm • daa clojnıya bir 
faL...!L-...1- sabn almmM,dır. Bu consonla gö-
...::=;-baklanda Maarif Yekile- l'Ü§m üıtür. 
till• vaki olan ihbar &zerine tab- Uzun m· • 

ikibt lcrasa lüzuma zaruri görül- üddettir ha· M. Coaaon 
miiftilr· Rıdvan Nafiz bey mev- sta bulunan Mosyo G&son m~· 
suubaba iddialar üzerine matbaa harrirmizi odasında kabul etmıı 
mtldlrü Faik Sabri beyin de ma· ve atideki izahatı vermiıtir: 
lamabna muracut edecektir. [Mabadi3 üncıJ sayıfada. 
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En ipticlaı ,;anuııJ.ır bile çocuk
ların eheırımiyetlerini takdir etmit
ler, onları kendi idarelerine göre 
terbiye etm~e çalıfmışlardır. 

Tarihi battan başa tetkik edi-
11iz: Her d Yirde ve her kavimde 
çocu~un gıt:.ikçe aütekamil bir 

r ı<ı ışıal ettiğini görürsünüz. 
fakat hiç bir asırda çocuk, 
şu ıcinde J ııJadığımız yirminci 

•daki ka ar ehemmiyet alma-
ş ır. f si del\ de kreşler ve 

çort·k isıiihha!ıeleri vardı. 

kıden de çocukların mek· 
tep hayatları, terbiye tarzları 
dk k edilirdj. Fakat çocuklar 

için btynelmilel te~kilata kadar, 
alaka, ancak bu yirmi•ci asırda 

tahakkuk et iştir. Bugün her 
memleket umumi harp faaliyet
lerini unutmuyor. Bu felaketlerin 
netıcesın e en çok bozulan şey, 
ıçtimat niEamdır. Aile rabıtaları 
tamamen gevşemiştir. 

Baba bir 9rııfta, ana diğer 

tarafta hayatlarını kazanmakla 
meguldür. Binaenaleyh çucuklar 
pek ~ülc yaştan itibaren baba, 
ana ibti. atDından ister istemez 
malırum kalıyorlar. Sonra hayat 

hiçt e eıılrisi kadar kolay geçmiyor. 
ücadele lt!lfiıtdir ve bu müca

dele itinde içiimai şuurunu kayb
eden iuu gtffrkçe ahlaki müba
lUaız !dara d6~or. Bu ve bu 
gibi daha bh çok şariffır ıç· !'de 
çoc ıı vaziyeti ne olacak? işte 

gördtik, bir cihaa harbi oldu.Harp· 
ta ölenler, yaralarnp it yapama
yauk kadar malul kalıt•lar, ka· 
ybulanlar haricinde, cephanelerin 
gerisinde kafaa lNllk l!. maddi ve 
maa<vi br- '1olc zararlara ve za
afl.ara u dı. Hele çocuklar, gı· 
dasızlık yinünden bönyece çok 
zaif kaldtler. Bugfuı sinirlerine 
hak·m olamayan, wık.tini barlar
da ve şurada burada, delice dans 
eden, •ikbi• olmaksızın hayattan, 
gümrökten mal kaçırır gibi azami 
zevk 1 ak iıH:yeoler, cocukhrlı:
ları ve gençlikleri lııarbm sayıııız 

' rıım~etl ri içi.;de kcçenler
dir. Jıle olacak? Ce ~iyet heo bö
yle aıalul i 'an mı teşekkül 
edecek? 

Sonra iıısanıyetin hayatı nereye 
varır ? Ve bu insnların yüı:lerce 
aeır ııarfında teraküm eden bun
ca aedeoiyet eeeri, tekamül ede
mlyerck inhfWa yüz tutmaz mı ? 
Demek ki iasan"yeti, büyük, bem 
pek böy-Ok bir felaket tahc»t edi
yor. hısaııiyct ve i.nsanfyetin 
asırlar süren gayret malısulü me
deniye-ti bu mef'ıım neticeden 
vikaye k için biır çare var: 
O çare · ikbalin İn98rı1ığını teş
ldl ~k olan çocuklardır. 

Bi.de kMpten evel de mr hi
meyei et&! cemiyeti Yardı. Fakat 
lınıırörıkü kadar vüs'at ve irıl:işaf 
kaaanınış mıdır ? istiklal harbı 

"lKllA~f,, ın te.frilunıı: 51 

Kapalı oda 
Divanı h rp vazifesini gören 

zabitierin arkasından bir adam 
ileF edi, ışı~ içine girdi. 

O vakit kontes dudaklarını• 
arasından m•rıldandı: "Kont St
cfan Dandvi .• 

Filvıki, b1.ı ılerleyrn Elisabeth
le Bl'r ıard n babası idi. 

Alcı ı y.ı ·a'ardan haylı sarar· 
mış ve solmuştu. Çocuklarını ku
cakladı. 

-Ay, b~a. sen de buraba 
mı id 1" 

" t, 
emır '11 1 • " 

s et _ .. 
bıışkumandan~n 
bura·,a geldim. Eft. 

ı ~ n bulunmaz bir 
" sc kaklar ıııda 

, \ ··, n ~ cıwştugu-

. , La h r § .yi söy-
le ı. yı[,ını &eber'.nıek içi w· 

C:uıı.arte i lh.HAYi, lcınn11z fl, ·1' 1:_•1 
= ·-=== 

Doktorlara ihtisas 
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Doktorların ihtisas vesikaları 

hakkıRdaki nizamaanıenin Baş 
vekaletçe muamelesi ikmal edil
miştir. Sıhhiye vekaleti yakında 
ııiuııuıaıııeyi ait olaıı dairelere 
tebliğ edecektir. Nizamnameye 
nazaran doktorların ihtiıas şube

leri şunlardır: 

1 - Seririyat ihtisaslan, 

2 - Laboratuvar ihtisasları, 

3 - Hıfzıssıhha ihtisası. 

Seririyat ihtisaslarının şubele-
ri şunlardır: 

1 DaL;Ji hastalıklar, 2 harici 
3 akliye ve asabiye, 4 kulak, bo
ğaz, burun, 5 çocuk, 6 cilt ve 
zuhreviye, 7 bevliye, kadın ha!
talıkları. 

Laboratuvar ihtisaslarıda şunla
dır: 

1 Bakteriyoloji, 2 teşrihi ma
razi, 3 kimyayı tıbbi, 4 tababeti 
ruhiye ve adliye, 5 radyoloji, 6 
hikemi tedavi. 

Nizamnameye nıuaran emrazı 
dahiliye ve hariciyede ihtisas sa
hibi i91n terir•yat ihtisaslar şube
lerine ait seririyat ve laboratu
varlarda en az 3, hıfzuıeılıa şube
sinde mecmuu 4 ve diğer şube
ler ıçin ait oldukları seririyat ve 
laboratuvarlarda en a;: 2 eene ça
lışmış olmak lazımdır. 

Hastahanelerde müstemirren 
hizmet etmiş olan doktcrlar dip
loma almazdan evel türk tıp fakül
tes · nde "entern" olarak çalışan
lar hıfzıs,ıhha şubeleri ihtisası 
i~in 3, dahili ve harici seririyatlar 
için 2, diğer seririyat ve laboratu
varlar için bir buçuk sene çalışan
lar mütehassıs imtihanına gire
bil'irle.-: 

Eman~He 
10,000 lira ikramiye 
Türkiye ınillt hankasile şehre· 

maneti arasl11da aktedilen istik
raz itilafnamesiıııin müzakereeini 
idare eden şehremini Muhiddin 
h. ile refiklerine cemiyeti belediye 
karıırile verilecek olan 10 hin li· 
ralık ikramiyenin hu zevat tara
fından bir hayır müessesesine ve
rilece~i yazılmıştı. Bu para vak· 
tile eehremaııeti aleyhine hamil· 
ier taraftı.dan dava açıldığı zaman 
emanet hu davayı takip ve intaç 
etmek üzere avukat M. Biyotiyi 
vekil tayin etmişti. Avukat Biyoti 
ile emanet arasında takarrür eden 
şeraite göre ücreti vekilet olarak 
avukata 20 hin lira verilecektir. 

Fakat bilabare meselenin sul
hen tesviyesi müzakeresi başladı
ğı için avukat M. Biyoti davayı 
tetkik ücreti olarak yalnız 4 bin 
lira ik bu işten feragat etmiş
tir. Şimdi Muhiddin h. ve refik· · 
!erine verile1:ek olan 10 hin lirlık 
tahsisat hu paradan avukata veri· 
lerıaeyen mütebaki paradır. 

Emanet malıafilinin kanaatına 
güre bu bir ikramiye ve ya müka
fat dflğildir. Bu hır ücrettir. Bina
enaleyh açıktan alınını~ bir para 
değlldir ki teherrü edilmesi mev
zuuhııhs ohmn. 

Erenk.ö,de elektrik 
• 

Kadıköy ve Y edikule hava gazı 
şirketi, lıir kaç sene eve!, Kadı 

köye elektrik tesisatı imtiyazını da 
almış ve Kadıköy tenviratını temin 
etmi~ti. Son ~amanlarda Kadıkiiy 
~irkt'ti, ümit edildiği !..adar faali
yet gostereınemiştir, 

~ihayet piya~adaki abiyonla
rının vüzde altnıı~ı btdnbul elek
trik irketi tarafından satın alııı· 

mı~tır. 

Bu \'R•ivf't karşısında ~irket 

edecek ve kış bidayetieriııde Ka
dıköyünden Erenköyüne kadar 
olan kısım tenvir edilmiş olM:ak· 
tK. Gelecek sene ilkbahar da da 
Erenköyünden Pendiğe kader im
tidat eden s~ha tenvir edilecektir. 

Taksim ahide meydanı 
Taksim meydanının tanzim 

ve tevsiine devam edilmektedir. 
Evelce verilen karar üzerine 

abide meydanı 120 metro kutrun
da ve dairevi olacaktır. Talimhane 
meydanının bir kısmı sokağa alın· 
maktadır. 

Bu kavsin bir ucu Taksim çeş
mesi yanındaki tuvalet salonu önü
ne kadar devam edecektir. Kav
sin diğer kısmı dıı eski alka1&r 
sineması önünden Taksim kışlası 
binasının son parçalarına kadar 
uzayacaktır. 

Kavis 13 gün içinde ikmal 
edilecek, müteakiben tesviye ame
liyesine haşlaııılacaktır. Tesviyeden 
sonra da abide meydanında ~imdi 
çakıl taşları ferşedilen yere bir 
çemenlik ve havuz yapılacaktır. 
Havuz mermerden yapılacak ve 
daimi bir fıskıye bulunacaktır. 
Bu işler hu yaz ikmal edilecektir. 

Poliste 
Şerif Beyin teftişleri 
Polis müdürü Şerif bey dün 

polis motoriyle kadıköy ve Ada
lara gitmiş, oralardaki polis me· 
rakizini teftiş etmiştir. 

Maltltemelerde 
Ağır cezada bu günkü 

davalar 
Ağır .:eza mahkemesi bu!!iin 

bir kııç mühim katil muhakemesine 
devam edecektir. 

1 - Boksör Vahanı öldür· 
mekle maznun Rahmi efendinin 

sırasında Ankarada vıicut bulan 

cemiyettır ki bugün bu ehemmiyet 
mlııliirü \!. ~alıarer \'8Zİfe,inden muhakemesi. 

ve azameti almış bulunuyor. O çrkilmiş ve şirketin en mühim 2 - Çatalcada bir çiftlik kah-
kadar mı ya? Cemiyetimiz be-ynel- "ld"' "l 

büroları yeni aksiyonerler tara- yasını paraaına tamaan o uru en-
milel himayei etfal teşkilatına da· f•ndan aeleıı emir üzerine metro . !erin muhakemesi .. 

" bildir. Sonra harp içinde Kana- hanına nakledilmiştir. 3 - Sirkecide Nuri isminde 
da da başlayıp şimaii Amerika 
ntütteltit devletlerinde inkişaf Kadıköy ve YedikıılP elPktrik 

b lıa~a gazı ~irketleıinin vaziveti bulan gençlik Sali i ahme- • , 
ri i zikretmeliyiz . Bu teşkilat gene e8ki,i gibidir. Ancak şirke
meınleketimizdt• tatbik edilmedi- tin bütün nıuaıne!iitı, elektrik şir-
ği için müteessif olmalıyız. keı;ne intikal etıni~tir. 

Eve iki gün KadıJ..öy şirketin
Bütün dünya çocukluğu ve 

den alakadar makamata yapılan 
gençtiki t-erbiye için hayrete şayan tebliıı;atta badema bu_ şirketin 
bir fedakarlıkla çalısıyor. HülB.sa umumi muamelatıuı lstanbul ele
ne cihetten balcılırsa bekılsın kırık şirketi umum müdürü M. 
yirıııinci asırda çocuğ:a pek bq· Hansensin idare ve M. Kindorf ile 
ka bir nazarla bakılıyor. Çocuk Gursonun da muharreratı ımza 

bir genri tabanca ile öldüren kırat
haneci "Aga. nın muhakemesi .. 

4 - Garson Kadiri öldüren 
Laz tbrahiınin muhakemesi.. 

5 - Türklüğü tahkir eden 
Akif ismindeki köylünün muhake-
me~i ... 

Bundan başka hu gün Üçüncü 
ceza mahlrnmesi Avukat Ferit da
vul beyin Belkis hamm aleyhine 
açmış olduğu davanın rü'yetine 
de devam olunacaktır. bir çiçek gibi saksıda ve 1...i.ınon· edeceklerı bildirilmiştir. 

lukta .. y~tiş.tirilmiyor. Bil' akis ona Bu ~uretle yeni vaziyet karşı- AdllJlede 
bu gunun ını.>anından daha fazla sında Krdıköy elaktrik tenviratı. 
k.ıynıet verılıyor. Şu halde Y.irmin-ı nın ~ınıdılik Ereııköyüne kadar 
cı a.1 rı çocuk asrı olarak zıkret- teındidı takarrür etmi~ ve şirk.et 
mekte ternamen r:akkımız var?ır. 1 tetkikata ba~lmnıştır. Şirket hu 

Kazım Namı tesisat• kış ıı.elmPden e~el ikmal 

yapmak taz nısa hepsıni yapmış .. 
Paul kontesin tam karşısına 

geçtı, söy:eyect:'ğı sözlerin ehem
miyeti daha ziyade anlaşılıyordu. 
Kontes bir an başını ününe eğdi. 
Fak t sonra gozleri meydan oku
yan bir hal aldı. Dedi ki : 

- Beni sız bu iftiralar ve bu 
yalanlarla na•ıl ittiham edebilir· 
si ıiz '? 

- Burada demin isbatını is
trcliii:iniz hiiviydinızi tayin ve 
tesp:t decek bir ~ahit te vardı. 
Siz ,cn·c:ice başka bir isim teh
tında c ~ n·yet ve itımadını ka
za~mağa ça ıştınız. 

Fakat araıuızdaki münasebeti 
chıha • lıı bir lı..le koymak l azım 
geldigmı t s J.nce hak.ki hüvi
yetinizı ı et.ıniz. 13'ırnenale) h 
Allahın "e ·n~ ıı rın huıuıuııda 

sızin l;ıiu..ı t· •.• le~ Hcı mine de 
Hoh,.ı•zolr ,, oldı .. unuzu kasem-
le H v h, . ı. "l:'l gosterdi-

ıt " .u c .... r ::.r. Z~ı\~n 

ben de sizin kontes de Hohenzo 
lern olduğunuzu öğrenince müna• 
sebetimi kestim. işte benim de 
hakkınızdaki şehadetim bundan 
ibarettir. 

- Uydurma şehadet.. lsbat 
edemezsiniz. 

Kont Darıdvil. Kontese yak
laştı : 

- lsbat edemez miyim? dedi 
Ya bu Berlinden gönderdiğiniz 
v~ altında imzanızı taşıyan re
sim nedir? Zevcemin kıyafetine 
girmek ihtiyatsızlığını gösterdit
iniz bu. resim nedir? E.,,·et, siz
siı.iz. Bu sizin resminizdir. Böyle 
zevcemin kıyafetine girmekle 
pek işinize yarayacagını tahmin 
ettiğıniz kutsi hisleri yeniden 
uyandırmak istıyordunuz. Hal
buki bu hareketiniz kadar be
ıı:ıı en mıibfc::el hislerime ha
bret olabilirmı? Bu gün vaka
yıı b rbirine bağlayarak her e
yi dalıa i\ i anlıyorum. Simd s -

Ağır ceza riyaseti 
lsıanbul Ağır ceıa riyasctino, 

Ankaraıa davet edilen Biriuci ceza 
rei•i Hasan Ltitfı beyin ta y ın t'dile· 
ce~ soyleniyor. 

zi !kemali emniyetle ittiham ed
ebilirim. Zevcem ölüm döşeğine 
girdiği vakit doktor bir çok 
keneler bana hastalığı tuhaf 
bulduğunu, bu:· la zehirlenme 

alaimi gösterdiğini söylemiştir. 
Ben o zaman hayretler içinde 
idim. Buna imkan ve ihtimal ver· 
miyordum. Zevcem zehirleııain. 

Kim zehirleyecek ? Siz kqntes 
Hermiııe, siıı: zeiı . !ediniz. Yeıııia 
l'dcrim ki siz zehirledini7. İııbat 
mı ieteyorsunuz ? Hııyatınız da 
lıer şey sizi ittiham ediyor. Paul 
Delroze bir noktayı tenvir etme
mışti. Babasını öldürdügünüz za· 
man nl'den zevcemin giyindiği 
kostümü taşıdığınızı anlıyamarııış
tı. Siz bir defa onu öldürmeğe 
karar verdikten sonra, aranızda 
:rihinleri karıştıracak bir mütabe
het tevlit etmek isteyordunuz. 
Maksadınız, onun ycrıne geçme
ğe hazırlanmaktı. Karım öiuıı
ce benim bir daha Ornkent' 

HUtelerrllc 
Posta ve telgraf işleri 

Posta ve telgraf umum müdü· 
rü fahri bey bir haftaya kadar 
şark vilayetlerine gideceı.tir. Tef
tiş Vana ve Haklc!riye kadar de
vam edecektir. Şarktan cenubi ve 
garbi Anadoluya geçeıoek posta ve 
telgraf işlerini teftiş edecektir. 

Anadolu vilayetlerinde yepıla· 
cak telefon tesisatına T~rini sa
niden itibaren h&§lanacaktır. Bü· 
tün tesisat 67 ayda bitecektir. Av· 
rupa ile telefon muhaberatı hak
kında henüz bir tasavvur yoktur. 

Müsakkafat tahriri 
Emlak ile müsakkafattıın alı

nan vergilerin mıktarını tanzim 
için 1925 senesinden şimdiye ka
dar bina edileıı mlisakkııftıtın tah· 
riri icra edilmektedic. 

Bu yeni tahrirde, umumi harp
ten evelki kanun mucibince tahrir 
görmüş" olan müsekkafat ta bu 
günkü rayıca göre yeniden tespit 
ediliyor. Binaenaleyh İstanbul ve 
diğer vilayetler hiç tahrir yapılma· 
mış gibi tehrire tabi tutulmak
tadır. 

Türkiyede mevcut müsakkafıı
tın nısfından fazlıısının 929 se
nesinden şimdiye kadar ;geçen 
zamana ait tahrirleri icra edil· 
miştir. Oç seneye kadar umumi 
tahririn Türkiyeııin her tarafın
da ikmal edileceği tahmin olu
nuyor. 

1925 senesinden bu güne ka
dar 161 kaıada tahriri miısakka
fat yapılmıştır. 39 kazanın t.ıh· 
ririne devam edilmektedir. Y t•ni 

• 
yapılan tahrir dola yfoıy la bu ka· 

hareket etmiftir. Avni .Bey dailer 
meslesi hakkında lktiut veltlle
tile temas edecek ve ieııp edeli 
talimatı hamilen bir kaç gliııt 
kadar avdet eyleyecektir. 

Bogaziçindeki kömür 
depoları. 

Istanbulda BogaziçUıde mııhte 
lif yerlerde buıauan lt.6mör depo 
!arı hakkında ~n seııe bir ko 
miayon te§el&:öl etmitti İktiaa 
Vekiliği namına Istanbul 11oareti 
Bahriye Mi1dilı1! ve Dahiliye veki· 

!iği namın.ada Iatanıbal Şehremaaeti 
fen heyeti Müdöıierindeıa ıııQrcıkep 
olan bu komisyonda ~ ah· 
hatı noktasından ve zenıflldıai bol 
ması st"'hebinden bütlilı bu möte· 
ferrik depoların k.aldınlıp pata 
limanında asri ve fennf bi deponun 
yapılması kararlqmıştır. 

Fakat kararlll§an ba deponun 
derhal yapı!mlH!ındaki lmklnMZ
lik nazarı dikkate alınarak depo 
yapılana kadar Büyükdere, J:uru• 
çeşme Çengelköy, Kanlıca ve 
Beykozda Umur yerinde birer de· 
Po ile Haliçte üç yerde ki sekiz 
depo yapılması ve hu yerlerden 
gayri yerlerde buhtaan depoların 
kaldırılması mu'r:ıfık bulunmuttur. 
Kaklırılma~ı ıcararl.şan depolar· 
dan bir kısmının derhal l'e bir 
kısmının da asri tesisat yapıldıktan 
sonrıı k

0

:ıldırılması tensip edilmiş
tir. Iktisat Vekilliği depo illf8 
edilmesi kabul edilen Kuru çeşme 
ile Ortaköy, hatta Fındıklı arasın· 
da bir çok depoların meV1lut oldu· 
(\unu nazarı dikkate a1ınıt ve Ia
tanLulun ticaret hayatını alakadar 
eden cihetleri düşünmüş ve Kuru
çe~meden Ortaköye kadar olan 
depoların asri tesisat yapılaııa 

zalara ait vergiler bir misil art· 
mıştır. 

Tahrir faaliyetinde takip edi
k.ı •ı•ııl, tahririn fazla ver~i ge· 
tirrrPk zf'nırin maha ilerde temer
kiizüdiir. Talırir müııa:;ı-bo~tile ~er
rledılecek şikayetler, itirazlar ica· 
lıinda şurayı devletçe titkik edi
Jı;cf'ktir. 

,_kadar yırın.i birinin ipkaeı ve 
diğerlerinin kaldırılması kararlaş· 
tınlmı~tu. Vekillik tarafındıııı ıe
rılen bu karar btırnbula bildıril• 

l'alırir muamelatı umumiyetle 
dt>ğilse lıile ek.seriyetlf"', ~ahil vi
layetlerrlt' tı>ksif ettirilmekte ve 
iç Anadolu tahriri de peyderpey 
irra edilmektedir. 

Y t"'niden tahrirleri icra edilen 
vilayetlP-r ~uıılardır: Çatalca, Bur
sa, Tekirdağı, Çanakkale, Kırklar
eli, Karesi, lzmir, Eskişehir, Edir
ne, Antalya, Ankara, Kay~eri, Is
parta, Samsun, Denizli, Saruhan, 
Kastamoııi, Gümüşhane, Merein, 
Niğde, Malatya, Aydın ve Urfa. 

Deriler meselesi 
Rusyadan iade oluııan deriler 

hakkında şehrimiz ticaret mabafi
lince yapılan tahkikatın netayioioi 
mü~'ir olmak üzre tanzim edilen 
raporu hamilen ticareti haricıye 

müdürü Avni bey dün Anakaraya 

dönmeyeceğini biliyordunuz ve j 
bunun ıçin onu öldürdünüz. Paul 1 

Delroze size altı cinayetinizi say
dı. işte yedincisini de ben söy
leyorum. 

Bu ittihamlar karşısında Kon· 
tesin kılı hile oynamamıştı. Aklı 
ve fikri başka şeylerle meşguldü. 

Acaba bir şey mi ümit edi
yordu? Bir kere daha eaatine 
baktı. lki üç dakika geçti. Sonra 
mahzenin bir tarafından hafif bir 
gümbürtü oldu. Zil gibi boğuk 
bir gümbürtü. 

Kontes birdenbire doğruldu. 
Kulak verdi. Paul ve DAndvil gay
ri ihtiyari Kontese doğru yürü
düler. O sadece dinleyordu. 

Binlen zilin sesi bu sefer da
ha vazih alarak duyuldu. Dört 
zil ~si ve ondan sonra sukutl 

mi~tır. 

lnltisarlarda 
Tütün n1ahsulii 

Yapıl:ın istatistiklere göre me• 
mleketimizin tütün istihaalatı gi
ttikçe azalmaktadır. 

1925 senesinde yekunu 60 mi• 
iyon küsur kiloydu. 1926 senesi· 
nde 59, 1927 d~ 69 milyondu. 

Bu miktar 1928 seneıinde 34 
milyona düşmüştür. 

istihsal en ziyade Samsun ve 
lzmir mıntıkalarında aıı:alnuttır. 

1929 senesinde lıı:ıııirde 22 
milyon küsur kilo tütün elde ed
ilmiştir. lııtatiııtikler bu mllı:tann 
7 milyon 117 bin kiloya indiğini 
gösiermektedir. 

1925 senesinde Samsunda 13 
milyon küııur kilo tütün iııtihaal 

edilmi~ti, 1928 senesinde bu ai
ktar 9 milyon 7 44 bin kiloya in· 
miştlr. 

keıildi. Vah~i bir meaenet H)"' 

hası kopardı ve kahlt.alu ile gill· 
meke b49ladı. Yözftniln teldi de
ğişti. Artık vaı'ile. halile, lisanile 
daha lciistah olmllflu. 

·- Budalalar, dedi , aptallar, 
Beni siz öyle kolıtykol.y ele nac:. 
sığar bir kimse mi zannettiniz? 
Ben böyle kapana diiter wihi yer 
altında bir mahzende hiç eliaiu 
düşer miyim? 

Kontea bir hamlede otwdut
koltuğu itti. Yerde madeni bir 
halka vardı, bu halkayı yaka!.
dı ve göı:lerlni bazınmun İll· 
tünde dolaftırdı. 

- Şimdi 11izden k.ork.cak -
yim var? Kontes Henııine dl 
Hohen:ı:ollern ben miyim detil
miyim deye sonıyorcluauz, E\l'M 
benim. lnkir değil, yUbek ~ 

- 9 - nla ilan ediyorum. Siıı:in bud .. 
lki idam laca cinayet deciiğiviz .. ylerf 

Bu 7j) sesi du:rulur du}ulmaz, 1 ben yaptıın. Çüokü vazifemdi, 
K ontes Herıııine büsbiitiirı kapl.ın ı. [Bitruedil 
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anda 
zelzele 
Tahran, 4 [A.A] 

Mazendran mıntakasında Bah
aris, Eşref ve Amul şehirlerin
• şiddetli zelzeleler olmuştur. 

rnavutl kta öldürülen 
İtalyan 

Tiran, 3 [A.AJ 
Matbuat idaresi, bazı ecnebi 
zetelerine göre Arnavutluk 
zınetinde bulunan bir İtalyan 
~İtini öldürmüş olduğu rivayet 
ılen Ali Mehmet ismindeki 
hsın arnavut memurlarınca 
eçhul olduğunu ve arnavutluk· 
böyle bir katil hadisesinin vu-

1 bulmadığını bildirmektedir. 

giltere ve Almanlar 
Berlin, 3 [A.A] 

Alman gazetelerinin ekserisi 
giltere kırahnın nutku hakkın· 
tefsiratta bulunmaktan içtinap 

)emektedir. Mamafi Berliner 
ıgıblatt ve Gazette de Voss 
kisarı hayallerini kaydetmekte
rler. Bu gazeteler amele kabi· 

inin kerek bahri tahdidi tes
ıat ve gerek Renin tahliyesi 
es' elelerinde daha müspet dav
nacağmı tahmin ediyorlardı. 

s;ıahları tahdit 
Londra, 3 (A. A] 

Avam kamarasında liberalla
ı lideri M. Lloyd George tek 
r bahri davetle müzakerat' a . _ 
·1 k D gı 

Jı ece .yerde bahri davetlerin 
r ko?ferans halinde içtimaa da
t edıl~esini iltizam etmişti'"r. 
~umaıley, demiştir ki : " Sos
lıs.tlerin ihzari tahdidi teslihat 
•mısyonu uzun bir komediden 
~.ka bir şey değildir. Zira tah-

1 teslihat sahasında şimdiye 
ıdar hiç bir şey yapılmış değil· 
r .... Hatta hükumet Avrupada 
zrı bir tahdidi teslihat tatbik 
tirmcğe muvaffak olsa bile sul
ııı ınaruz bulunduğu tehlike bel-
kalacaktır. " 
lntihabatta islahat meselesine 
as eden M. Lloyd George, 

>eral fırkasının memleketteki 
milyon liberal müntahibin par
me~toda daha iyi bir nisbette 

sıl. edilebilmesi için parlamen-
dakı vaziyetinden aznm• tt . • ı sure e 
tıfade etmek niyetinde b l • .. l u un 
uğunu soy emiştir. 

Müstakil amele fırkası reisi 
llp amele fırkasının sol cenahını 
msil eden M. Maxton , gerek 
ıralın ve gerek M . Thomas ın 
Utkundan dolayı inkisarı hayale 
ğramış olduğunu ve intihabatta 
lpılacak islahat hakkındaki tek
flerin bu kadar mutedil olmıya
ağını ümit etmekte bulunduğu· 
ıı beya etmiştir. 

Selanikte ırplar 
Selanik, 5 [A. A] 

Yugoslavya serbest mıntakası 
nkkındaki mukavele mer'iyet 
ıevkiine girmiştir. 

çtima ne zaman? 
.. . • Paris, 5 [A.A.) 

Potı parızyen gazetesi önü· 
lüzdeki konferansın me~ki, ta· 
ıh ve usulü müzak ratının bir 
. ç güne kadar tespit edileccği
ı ve maamafi Sarr ınes' elesinin 
Ureti kat'iyede konferans prog
amının haricinde kalacağını yıı~
ııaktadır. 

"Suthen Cross,, 
Londra, 5 [A.AJ 

Avusturalya- Ingilte,.e seferini 
apmağa teşebbüs eden "Sout· 
n Cross" tayyaresi Kara~i·ye 

-,,ıvasalat etmiştiı. 

Viyanada 
Fırtına 
-;r---

Viyana, 5 [A.A] 
Dün ger.:e şehirde müthiş bir 

fırtına çıkmış, mühim hasarata se· 
bebiyet vermiştir. On kişi mecruh 
olmuştur. Bir ağacııı yıkılması 
neticesinde bir kadının kafası 
patlftlıştır. 

Drest meclisinde 
Drest, 5 [A.A] 

Nasyonalist hükumet, ilk bir 
muvaffakiyetsizliğe uğramış, diyet 
meclisi 46 reye karşı 49 rey ile 
komünistlerin ademi itimat tak
ririnin acilen müzakeresini kabul 
etmiştir. ----Esider komisyonunda 

Cenevre, 4 [A.A] 
~irler komisyonu, mecruh ve 

ya hasta olduğu halde düşman 
eline esir düşenlerin esir adde
dilrwıe:mesi hakkında İtalyan 
murahhasları tarafından yapılan 

teklifi tali bir kor.r.isyona havale 
etmiştir. 

1.'ı·en kazası 
Varşova, [A.A] 

·Podgog istasyonunda manevra 
yapan bir lokomotif bir yolcu tre

nile miisademe etmiştir. Onbeşinin 
yarası vahim olmak üzre 55 yaralı 
vardır. 

t\.ırısterdanı ıneclisinde 
Amsterdam, 4 [ A. A] 

Yeni meclis, 30 Katolik, 24 
Sosyalist, 12 ihtilal aleyhtarı, 
11 an'ane taraftarı hırıstıyan, 8 
liberal, 7 demokrat 4 protistan, 
2 komünist, 1 köylü ve 1 de orta 
sınıf mümessilinden miirekkep 
olacaktır. 

- --
-Orlofın nıuhakcnıcsi 

Berlin, 4 [A. A] 
Sahtt- vesikalar imal etmiş ol· 

duğundnn dolayı bakkmda adli 
takibat yapılan Orlof un muha
kemesinde müdafaa vekili gaze
telere nazaran Sovyet sefaretinin 
mahzenlerinde 1924 senesinde 
cerayan eden yukuata, orada ih
tilal aleyhdarı üç memurun öldü
rülmüş olduğuna ve harici ez· 
memleket ~imtiyazı dolayıs.le 
mes' elenin zabıta tarafından ta
kip edilmemiş olduğuna telmih 
etmiştir 

Taınirat nıeselesi 
• Berlin, 4 [A. A] 

.. Pansten gelen son haberlere 
gorc Frans:?, tamirat mes' clesi
nin müzakeresi için yeni içtiaın 
Londrada aknedilmesine muhale· 
fetten vaz geçmiştir. Konferans 
S ağustosta içtima edecektir. 

Y unanhlar 4, torpido 
muhribi inşa ettiriyorlar 

Atina 4 (Fos) - Yunan hük
umeti yeniden inşa ettirmeğc 
karar verdiği 4 torpido muhribi 
için beynelmilel bir münakasa 
ilan etmiştir. 

Eleftron Vima gazetesinin be
yanatına göre Salamis zırhlısının 
ıür'atini 27 mile çıkarmak, bu 
suretle Yavuza karşı faikiyet te· 
min etmek için çalışılmaktadır. 

Amerika yeni geıniler 
in§a ettiriyor 

Vaşington, 4 - Amerika hü
kumeti, meclis tarafından inşası 
kabul edilen 15 kruvazörden üçü
nü inşaya başlamıştır. Amerika 
bundan b ~ 100 bin dolara maıa 
olacak bi.iyı.ik bir balon sipltriş 
etmiştir. 

.;c 

IŞikagodan 
Be line! 

Clıikago, 4 [A.A] 
iki tayyareci ve üç yolcu ile 

BerJine müteveccihen uçmuş olan 
"Untin Bowler,, Rammdaki de
niz tayyaresi evvela ilk merhale
olan "Michingan., gölüne ve mü
teakiben Ontario gölüne inmiş
tir. 

Bir bankerin makalesi 
Washington, 5 (A.AJ 

Ticaret odasının naşiri efkarı 
olan "World trade,, gazetesi, ba
ker Lemondun beynelmilel tedi
yat hakkındaki bir makalesini 
neşretmektedir. 

Mumaileyh bu makalesinde 
bankanın muvakkat bir müessese 
olmaması, bilakis beynelmilel 
ticareti ve mali muamelatı teshil 
eden daimi bir muavin olması 
lazım geldiğini yazmaktadır. 
"World,, gazetesi, bu makaleyi 
Müttehidei Amerikanın beynel
milel bankaya resmen iştirakini 
temin için Nevyork bankerleri 
tarafından açılacak mücade!enin 
başlangıcı addetmektedir. 

Fransanııı alacakları 
Paris, 4 [A.A.] 

Maliye encümeni tarafından 
kabul edilmiş olan takrir, Vas
hington itilafını, Fransanın itila
fın natık olduğu tediyatı beynel
milel mukavelelere müsteniden 
alaçağı paralarla yapacağı kaydı 
ile tasdik etmesi hususunda M. 
Doumergue salahiyet verecektir. 

Lizbon kabinesinde Ltifa 
Li bonne, 5 [A.A] 

Kabinede vukua gelen noktai 
nazar ihtilafları dolayısiylc baş
vekil kabinenin müşterek istifa
sını vermişiir. Reisi hükumet is
tifayı kabul etmiş, istişarelerine 
başlamıştır. istifa eden nazırlar 
buhran halledilinceye kadar ış
lerine devam edeceklerdir. 

Cemi~ eti akvamda 
Londra, 5 [A.A] 

Resmen bildirildiğine göre, 
cemiyeti akvam önümüzdeki mec
lisi kebirinde lngiltereyi temsil 
edecek murahhaslar meyanında 
başvekil M. Mac Donald ile 'tica
ret nazırı M. Wilyam Graham 
bulunacnktır. Bu iki zat, müzake
ratın ancak bir kısmına iştirak 
edeceklerdir. Diğer murahhaslar, 
şu zatlardır: Lord Cecil, Sör Cecil 
Hurst, M. Dalton, Mm. Swanwich, 
Mm. Hamilton ve M. Philip. Lord 
Cecil, tahdidi teslihat ihzari ko
misyonunda da lngiltercyi temsil 
edecektir. 

Zeppelin dünya 
SC) alıatına çıl ıyor 

Berlin, 4 - Grap zeppelin ba
lonuvyakında Fridirihshafenden 
Tokyaya ve oradan San Frasis
koya gidecektir. 

Balon Amerika üzerinde uç
tuktan sonra Bahri Muhiti kate
derek Avrupaya gelecek ve bu 
suretle bir devri alem scyahatı 
yapmış olacaktır. Balon 24 bin 
kilometro katedecektir. 

.. M. Ekner bu seyahatın 21-23 
~ur~ zar~ında ikmal edileceğini 
umıt. cdıyor. Bunun 9 günü muh
telif yerlerde tevakkuf müddeti· 
dir. Seyahata 15 Ağustosta baş
lanacaktır. 

..... 
ıye 

ve "i i geliyor 
Miidnfcai miUiye vekili Ab

diilluılik heyin b iki gün i~İnde 

Atinada ik am 
· ... ~şrada 

ede an aş 1 ak 1 iı:.ı!nS, ılt:nı.:d ı~l,m!ıı!!!:ı ı;;lıi'.!jıtl!ıl~u llif':~l'ılllia;;:pzıl~:m1~ıl!:rt~k·ik1tlat 
. • t • } ? 1 nctice~ınd~ bu s ·ıc ha talık ~ uwndcn 
ıs emıyor ar • dokülen fındıldann yckfınu t•lii bin kıııı· 

25 haziran 
Atinada dahi hakkı teslim edenler 

ve hakikatı söyleyenler tekrar edüp 
duruyorlar. Tlırltiyc • Yunan itilafı 
mes'cle i artık mtizminle~ti. Artık 
hiç bir nikbin habere aldanmamalı, 
itillifmune imzalnuınadan hiç bir 
umidc kapılmamaJı. 

Zahiri suretle mubndele i§lerin· 
den doğan ilıtiliifların lınllindcki 
mUşkilattan doJa:. ı beklenen itilafın 
husule geldiği arıla~ılır. 

Fakat hakikate vakıf olanlar bu 
işin mtizmin bir ihtilaf haline gd· 
nıesiııdeki sebeplerin başka nokta· 
lardıı ve sahalarda tetkik ediyorlar 
ve diger bir takım siyasi amillerin 
lıu ıfıe~'elcdc mlıcssir olduğunu izah 
edi} orlar. Bu amıller arasında da· 
lıiJi -ve harici kıs.mlar bulunduğu 
anlaşılıyor. 

Dahili kısım fırka mes'elcleridir. 
Harici kısım ise ) unan hükumeti 
tizcrine ~ apılan ij asi tc:.irlP-rdir. 

Muhalif fırkalar bu mcs ·el eyi 
;;iyasi entrikalar ted\·irine musait bu· 
Ilıyorlar. Parlamento içinde \ e dı· 
şında bir takım mlinakaşalar olu· 
yor. İtiliifnamenin imzalanması bir 
gun 'e~ a hafta mes'elcsiııc münha· 
::.ır l.almışl,en yeni bir mania ihdas 
olunu~ or. İtiliifnaruenin imzası ge· 
ciktiriliyor. 

Bazı devletler var ki, yunan hn· 
rici sı) useti uzerindc mticsc;irdirler. 
Bu m ıe irler Turl...i\'e - Yunnn ihti· 
lafının itiliifla neticelenmemesi için 
var kuvH:tlerıle çalı~n·orlar, mm af· 
fak ta olu~ orl r, ltiliıJın mUzmin 
bir hale gelmiş olması buna ar.ık 
bir mi al t ~kil cdi) or. 

Son lıaft 1 rdaki rnlrnvii burada 
tehrarlamı> ocağım. 1uznkeratın Ye· 
ya itillifnameniıı imzasının lıu defa· 
da telıiıini intaç eden emrin veril· 
me:oindc zikrettiğim il i cebcp ve te· 
sirler ) uzurıdendir. 

Yunnnistamlaki mubadil rumların 
'e I tanbulıin bulunan \ e turk mu· 
hibbi gorU••cn muhtelif )Unan te.,.eı,. 
ı,ullerinin, mabfellcrinin dahi bu 
mc\ mıda pek fena ve menfi rol 
oynadıl,Jan da anlaşılmaUadır. Ne· 
ticenin neye' muncer olar.a~ını kim· 
se ı,e:;tiıcmı) or. 

Co son 
ede 

haksız 

ş·kayet 

ta e eyi 
buluyor 

J Birinci salıijedcrı mabaat] 
- Böyle bir mcse],,nin tahad· 

diisiine çok mütessifim. Ben idea
li t odamıın ve yetişdirdiğım genç
lerin tam bir jimnastikçi olmala
rını isterim. Bu hususta geceli gün
düzlü çalı;maktan çelciınem ve şim
di de gordüğünüz hasta Yaziyetim 
Stad)umda yaptığımız erbiyei be
deniye ınüsamere::si 'e onun i::ı
tihzaratı zamanından kalmıştır. 

Ben Türkleri sever ve Türk ge~ 
nçlerile çalışmaktan zevk duyarım. 

De\ eran eden dedikodu mck
tqıte diploma alacak gençlerin 
imtihanda bazılarının ınuaffak ol
m unalarından ~ıkın ıştır. 

) arın memleketin çocuklarına 
niimune olacak Lu gençlerin mü
kemmel olmalarını temin etmek 1 
bir vazifedir ve jimnastikte yalnız 
harekat yapmaktan ibaret değildir. , 

Terbi)cyj hedc>niye muallimi 
olacak bir genç a) ni zamanda (a.ııa· 1 
tomi) ye de vakıf olmalıdır. lşte 1 

boylece bazı efendiler hu incelik· 
}eri ihmal etmişler ve devamsızlık 
ıakaydi gibi bir çok ı:ehcplerle 
imtihancla muvaffak olacak katlar 
halırlanınamışlardır. Bütün sene 
tam bir ::.amimivet içinde arkadas-

~ ) 

ça çalıBtıktan sonra böyle bir me-
selenin zuhuru mucibi teessüftür. 

Pek tabiidir ki, imtihanda mu· 
vaffok olmayan bir efendi gayrı 
memnun olur, fakat ben hu genç· 
}erin cn·ela bana gelmeden l>u işi 
matbuata ak ettirmiş olmalarını 
pek tuhaf bulu) or ve ha) ret edi
yorum.,, 

tarı ınUlcca\iZ olduğu anlaşıldı. Bu seneki 
fındık nıabsulü 200,000 kantara dUşmuı· 
tür. Gcçon ~ün bu mesele hakkında borea 
mecfüi bir fctima aktetmistir. * CecH-dc tetkikat - Manisadan hil
dirildi~iıuı göre, Nafia 'ekllleti tarafından 
intihap edilen bir lıc) et Gediz uehri ıde 
tetıdkat yapmı~tır. Heyetten iki :at let· 
}tıkatn df"\&m için ~fanısadn luı.lmı~lardır. 

® İdam kararı - Menemende ı;ucu 
omer, karı ını, çocuklannı ve bırde misa· 
firini para i\İo öldürenlerin mub:ıke-:neleri 
bitmi~tir. 

Bu mUthis cina)etio faillerinden Hll· 
yin idama'" l\Ielımct 15 sene a~ır hapse, 
Slılcym:ıo 

0

Ja 10 seneye ın:ılıkfim edil· 
miştir. 

@ Hizede Gazi he) keli - Rizede 
hukümet konngının ) anı b:ışındnki eski 
tUrbe kaldırılmış 'te burn)n bir meydan· 
lık aı:ıln11~tır. Bu me) danlıgın ortasına 

Gazinin hu) U k bir he) keli dikilecektir. 
*Bir glınıın vak'alan - Ç-arşamb:ının 

Sançalı mıılıallesinden Huseyin oğlu Os· 
mauın Jınfit \C sofu o~lu Cemali a~ır su· 
rette )Bralı)an iki ki§i Adli)e~e ·•eril· 
nıişlerdir. 

Tarsusun &dras koy ünden Osman 
o~lu Yu.uf efendiyi öldurmek isteyen 
iki ki i silablari} le birli!,te Adliyeye ve· 
rilmi !erdir. 

Kemali yenin uşak p:ınım me\ kiinde 
~okul ar so) ulmu§lardır. 

SoJ anlar adli) eye \'erilmi§lerdir. 
Kuruçay ile zu:ı arasında ~ olcuları 

SO}an Uç kişi Adli}a)e 'ferilmi,.tir. 
Kal seri mıntaknsındnn bir kaç defa 

) olb:ılfı ) apan Taciııli 1\Iurat olu iki ar· 
kadaşı diri olarak pkalımmıslardır. 

© Bir ihtira - Edirne Ziraat mektebi 
mlıdürü omer Hilmi B. 4 kilo SU) u 1 
dakıknd:ı ka} natır, bir H'ma' er ihtira et· 
mi~ ,.e 15 sene mUddetle imtİ)ıızını al· 
mı tır, mezklır sema\ er 4 kilo suyu yirmi 
para bir mnsrnfl:ı kaynııtmaktadır. 

® Uzun} a) lada Ha) van sergisi -
Temmuzun beşinde l zunja)alnda lı'ı 

h:ıyynn sergişi ııçılacağınt ~ aımı~tık. Baş• 
lıca ziraat ,.e koşum ha} vaulanmızı )e• 
tistireo hu lıavalideki 5 temmuz sergi.sine 
iktisat \Ckı !iği de clıemmi)Ct vermekte· 
dir. Sergı <le \<'killik namına bulunmak 
üzre Ba tar l mum Müdurhlğu Şube ~ il· 
durleriııdcu Nurettin B. mezkur mahalle 
gitmı~ir. 

@ İlk tedrisat müfolti~lari kongresı
lmıırde ilk troricıat m fettişleri kongresi 
toplıınmı>:, umumi mes'eleler tizer'nde 
bazı kar~rlar 'erilmi,. \'C me!laisini bitir· 
miştir. 

@ Uşak fııbrikacıının i tilısalııtı -
l ş:ık gurk şeker fabrikasında bidayeti 
t)e il len 9?8 sene i mbıı) etine kadar 
istihsal eclılcıı ~eker mıkterı şu suretle 
tesbit edilmiştir. 

926 da kıi tal şeker 12550; 927 de 
kristal ~eker 916136; 927 de anrt eker 
36950; 928 de s:ır ~elter 55932 ve aynı 
senede kristal ,eker 1201800 ve 88350 
kilo kesme ,,eker i tihsal cdilmi§tir. * Nigdede Lir şaki tutuld - Sene· 
lerden beri Niğde \'e Aksaray hav:ılisinde 
icrnj ı ~aka~et eden Kıçı kınk \C ave· 
nesi, ko,}Ulerle nralarmda rnkuıı gelen 
müsademede oldurulmü,.tur. * Knstamoninin elektirik i~i - Kas. 
trunoni elektirik fııbı-iknsının in,.nsına ne· 
:zaret etmel~ Uzere gelen İtııllan mUhen· 
disler fabrika ; erınde ilızar:ıtn nr.ıaret 
etmek dedirler. 

Fnbriknnın yirmi bin lir:ıyn çıkacağı 

anln~ılmııktndır. 
hbrika iı;in lazım olan çimento da 

gclmi§tir. * Kıılııdo bu seneki nıahsul - Kula 
knwsının 929 istihsıılltı ıu rakamlarla 
tahmm edıliyor: Arpa 5 mil) on' Afyon 
3 bin, Buğday 5 milj on, 13.Srtilde 15 hin, 
Patates 5 bin, TUtlin 130 bin, kumdan 
30 ~iıı, Çavdar 575 hin, Ifofıhaş tohumu 
50 bir:. Susam 100 bin, SoJ;an 700 hin, 
Mı•ır 75 bin, Nohut 360 hill' kuru uznır. 
30 bin. Palıımut 1 buçuk milyou, yüo ve 
Ye ~ upagı 38 bin kilo. 

@ od!!mi~ istih;alatı - o:lemiıı kaza· 
sının 1929 cnc.i i tilısal.ıtı beneclıi nli· 

01... Arpa 7692000, af)On 5128, akdarı 
102 560,lluğdn; 4,ıt87 000, l~l h 1 923,000, 
Hurr.ak S20,000, llôgrulce 16,0l.'X>, kozalı 
p:ım~k 28,445, p:ıtııtes 2,564,000, TUtuu 
1,431,0.JO. Ç.11\d:ır ~84,600, Ha~ha~ tolıu· 
mu 192,300, fasulye 57,690, Kumdarı 
S20 000 Susam 30,740. Sognn 1.282.opo. 
Kc~dir 'clynft 128,200 Kendir tohumu 
96 150 Mı ,r 1,923 003 llzUm 8,984,000, 
Paiam~t 9.282.000. Yun wc ) ap:ı~ı SC•.740 
kilo. 

lncir istih :ıl:ıtı hcnilı tııluniq edilme· 

mi~tir. 

Belgrat Ormanlarında 
Bclgrat onnanlıınn<la icap eden yer· 

Jrodc ltat'iyııı )tıpılmaktadır. Bentler civa· 
rında l apıl:ın ket'i~ atın gıı)Ti fenni ol· 
du~u Ye bentler sulnnnn menli tesir ynp· 
tığı hakkında bazı şliphelcr ar ızolmuştu. 
Bu hu u&tn. tetkil.et \ c keşfi) ııt yapıl
mış \'C nctıcede knt'i)atın fenni 'e çoı. 
muvafık bir surette )npılmı~ olduğu nn
l:ışılmıştır. Kat'ı)nın sulnra hiç bir suretle 
menfi bir tc ı.:ıı olmamaktadır. Bılakiı 

Bu muvaffak olamayan genç
lerin bazıları da heyeti idare tara· 
fından iyi bir karakter sahihi ol
madıklarından dundüı·lilmüşlür. 
Musyö Conson odasında talebele
rinin bir çoğunun re imleri vardır. 
Bunlar ıneyanmda ben imtihanda 
muvaffak olamayan geçlerden bi
ride vardı ki harekatı için Mosyö 
Consonun takdirini kazanmış fa· 
kat nazari malumat cihetinden 
muallimini tntmin edememiştir. 
l\fo ) o Conson hu lıadi eden müte· 
e sirdır fakat ,· ... zifctl!n başka bir 

C\ i te irler j apa al, sur tto kat 1) tın 
• ıdare Odı.mektc old • u tııhak uk etmıştir. 
Ormar.ıl ) pılnıı bu kc ılme i Jen Bel· 
r t Or ının cnçlc tı lmcsıni ı tihd t 

ve 
Mehmet Emin 
Aylık hir nıecmuanın ıon 

nü ha~ında, Nazım Hikmet 
Be), şair !Uchmct Emi11e hl· 
cuııı ediyor. 

}.,utları kırdığını söyleye• 
bu hoyrat genç, Mehmet Emi• 
nin temiz alnına vurduğu kı
zıl battal damgasını, geçen 
ay da Hamidin yıldızlara dil· 
yanan ak saçlı haşma vur
muştu! 

Türk edebiyatının, karan• 
lık bir meyhane köşesine · 
bakan köhne pencerelerini 
kapayıp aydınlık bir tabiata 
göz yummuş pancurhtrını 
açan ve türk şiirine, mey, 
muğbcçe yerine 'ratan mef
humunu koyan Hlimidin al· 
uma battal damgası vurmak •.• 

"Türk,. kelimesinin ancak 
tahkir için kullanıldığı ah-
mak bir devirde: 

Ben bir türküm, dinim, cinsim 
uludur! 

Diye gökreyen Mehmet 
Eminin alnına battal damga 
vurmak ... 

N .. ? 
ıçın .•. 

Bu iş, san'atı sevenleria. 
san'atı kıskananların değil. 

müzeleri yakan, heykelleri yı· 
kan, şehirleri tarümar eden 
Barbarların işidir .• 

" Putları kırıyoruz! .. ,, Bu 
serla\'hamn oltında, yarın 
kim bilir kimlerin çelenk 
bekleyen alnı, o kızıl battal 
damgasıyla kanayacak? 

Nankör ~ocuk .• Put kın· 
yorum der en pot kırdığımo 
farkında mı~ın~ 

Yus«f Ziya 

Zabıta bazı 
kahvelerde 

s i 1 a h a r a d ı. 
Şehremini polis merkezi me

murları evelki gece mıntakalan 
dahilinde bulunan kahvelerde 
oturanların silah muayenelerini 
yapmışlardır. 

Şehremini merkezi muavini ile 
üç dört polis memuru Yayla, Ka· 
rabaş ve Koca bogaça mahallesin• 
de kahvalere giderek içeri girmif• 
ler ve alel'umum müşterilere elle
rini yokarı kaldırmalarım ihtar et 
mişler, eller kaldırılmış, silahlara·• 
ranmış ve bulunan silahlar müaa· 
dere olunmuştur. Memurlar bun• 
dan sonra kahvelerde rakı ıatı• 
lıp satılmadığını da teftiş etmit· 
lerdir. Neticede Üzerlerinde silala 
bulunanlar karakola celbedilmit
ler ve orada kendilerinden ika· 
metgah senedi alınmıştır. Bun
lar mahkemeye verileceklerdir 

Bir otomobil 
iki taamvay 

arasında ka]dı 
Dün gece 20,30 da tepebaşındı 

bir ka1.a olmuş ve iki tramvayın 
arasından geçmek isteyen bir ot~ 
mul.ıil traruYnyların nra ında kala• 
r"k ezilmiştir. Şofer yaralanmış ve 
nüfusca hiç bir zayiat olmamıştır. 
Tramvaylar kaza dolayiıile 2.5 aa
at işleyememişlerdir. 

l'~adir han nereye kaçmış? 
Kübile karşı Nadir banın t;iri~ti· 

ği taarruz arasında kabileler tarafın· 
dan karargnhı işgal edilmesi üzerine 
firarı teeyyüt etmektedir. l'iadir han 
Paraşinnrn Jrnç.mıştır. 

aaa ... mliliıliiiiiiiiiiiii--:;_ 
Anlı ra oalas 

( A KARA ) 
DUltin odalıırds t~fon, sıcak ııuyu, 

kalonferi ,·ardır. 

HuaU!I ban)olu oparl:naalar. 

Od brın fıııılari: 6.S.10 '\C 12 llra· 
dır. An.crikcın han, ork•trc. cd:sk, 
, c kııd ulara 1113h t p".:ol; ir ııalODO 
çamn trhan'". ~ara t nız. nkütUph&Ae 
) nıaklı 'o~onlar §irketinio •centalığı 
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iptila 
Baba sert mi sert. 
Ana öyle detil. 
Çocuk on altı yaşında. Galata 

sarayına devam ediyor. Tenbel 
değil; aillikı da düzğün. &baaı 
kendisinden memnun; lakin tı· 
marmaaın diye memnu niyetini 
belli etmiyor. 

Zavallı çocuk güıtiin birinde 
babasından hürmetlice bir tokat 
yedi. Sebebi ? 

Baba her vakit oğlunun ceple· 
rini arattırır. Cebinde paket, si
gara değil bir az tütün kırıntısı 
bulmaz mı ? Kafi delil. 

Bir mühim vak'a daha, bir ta· 
mar dalıa: 

Ayak yolunda hafiften bir du· 
•an vır ... 

Baba içer amma oraya girme· 
mif, evde ise sigara içen kimse 
yok. Bey efendi bunu kat'i bir 
karine addeder ve oğlunu hırpa· 
lar. Zavallı çucukl Babasından 
ne çekiyor, bilir misiniz? Her g~· 
ee pabuçları, çorapları bile tef. 
tiş ediliyor. Evde köşe, bucak 
kalmadı. Bey, elinde bir mum, 
her tarafı araştırır. 

Bütün ey bundan şikayetçi. 
Hanım Efendi sinir içinde. 
Bey gittikçe buysuz oluyor. 

• * • 
Annesi oğlunu bir odaya aldı. 

Elmasım, dedi, annene 
yalan sövleme. Sigara içiyor mu
sun, söylet 

- Ne inkar edeyim? Anneci-
ğim içiyorum. 

- Günde kaç tane? 
- Kırk tane? 
- Etme! 
- Evet ... • 
- Parayı nereden buluyorsun? 
- Ahi onu sorına, 40 sigara, 

iki paket almak için neler yapı· 
yorum, bilsen, anne! 

- Pek ala, bu.ıdan hoşlanıy· 
:.r musun? 

- Mühim bir süal, anne. Dur 
mana söyleyeyim. Ben de bun • 
dan hiç memnun değilim 1 
içmediğim v;a kit sigaranın 
mahrumiyetine dayanamıyorum. 

Gözümde tütüyor . Adeta acıkı· 
yorum ... içince de tÜ)'ük bir zevk 
duyuyorum. Ahi şu elimdeki bir 
an evvl bitse! diyorum. işte anne
ciğim, doğrusu bu. Bunun için bu 
e~iyetlere, tokatlara dayanıyo

yorum .. Şebebini ben de bilmem. 
Ne dersen, de. 

* * * işte iptila buna derler. 
Bu iptila olma saydı, her devle· 

tin bütçesi açık kalırdı. 
Va öt:eki? .... 

Mirza Hüseyin biyi size takdim 
edeyim: 

Çirkin bu kadar olur : Rengi 
pis, ağzı çarpık, içindeki dişler 
mors balığının dişleri gibi. Sağ 
gözü siyah ve magrıpta; sol gözü 
yeşil ve maşrıkta, her ikisi de le
keli •••• 

•Mirza. ne demek ? 
Mirza Hüseyin Bey lran ehlin· 

den değildir. Dedesinin dedesi 
Kırım haJ'!larının veziri imiı. Bu 
unvan or4klan geliyor. 

Hüseyin beyin bir meziyeti 
var. Bunu size ispat edeceği•. 
Hiç alıngan değildir. 

@ @ <$ 
Bir gün Fener • Bahçede otu· 

ruyorlardı. Akşam yemeğine bir 
saat kalmış. Buz içinde süt ren· 
ginde bir rakı geldi. Mezeler de 
iştah açıyordu. 

Misafirlerden Kudret Bey atıl
dı, dedi ki : 

- Mirza Hüseyin bey 1 hare
miniz hanım efendi ile teşerrüf 
etmedim. Fakat anlıyorum ki ken
dileri fevkal'ade bir kadındır. Her 
muiyeti haizdir. 

-·Neden? 
- Çünkü, çünkü... sızın gibi 

bir kocaya bunca senedir taham· 
mili ediyor. 

Aldı Mirza Hüseyin bey : 
- Öyle değil , Kudret bey , 

ben fevkal' ade bir erkeğim, her 
meziyeti haizim, Zati aliniz bir 
kerre bizim hatunu görseniz! 

? 

Adaııada yakalanan 
haydutlar 

Adana Jandarması me,hur 
şaki Gizik Duranın arkadatların· 
dan on birini daha yııkalamağa 
muVTffak olmuştur. Bu azılı hay
dutlar bir evi soyarlarken Jandar
manın pususuna düşmüşler ve 
uzun bir müsademeden sonra ya
kalanmışlardır. 

Orman mektebi 
rektörlüğü 

Şehrimizde bulunan Orman 
umum müdürü Cafer B. Orman 
mekiebi .iilisind~ müderrisler içti· 
mama iştirak etmiştir. Bu içtimada 
Orman mektebi alisi rektörlüğüne 
intihap edilecek müderris hakkın· 
da görüşülmüştür. 

Henüz yeni rektör intihap edil
memiştir. 

J(araköy palastan alınacak 
şerefiye resmi 

Karoköy palastan alınacak 
olan şerefiye resmine dair bina 
salıipleriyle Emanet arasında çı· 
kan ihtilaf devlet şurasına inti· 
kal etmiştir. 

Evelki celsade bu mesele tem
muzun 16 sına talik edilmişti. 
Fakat temmuzun 17 sinde diva· 
nı ali Eskişehirde toplanacağın· 

dan devlet şurası hey' eti umu
miyesının Karaköy palasa ait 
davanın 16 temmuzda rüyetine 
imkan olup olmadığı sorulmuş
tur. 

Peynircilik hakkında 
tetkikat 

Ticaret odası pe~ nircilik hakkın· 
daki tetkikatma devam etmektedir. 

Peynircilik komisyonu peynir 
tetkıkatım daha ziyade tamik e jJ. 
cektir. \'erilen malıimata gore kom· 
isı on azalarından mürekkop bir 
heı ·et trakyada tetkik seyahatına 
çıkacaktır. 

~bekten yokarısı uzun, altı 

gayııt kısa. Bacaklardan başka her 
yeri biçimsiz tişman, bacaklar ise 
kamış kalem gibi, hem de mute· 
riza şeklinde, yengeç bacakları .... 

Kollar uzun, eller büyük.gayet kabıı 

Daima sırıtır, hep güler' olma
yacak yerde güler, katılır, kaplar 
gilrültü eder. 

Türkiyede reçine İitihsali 

Şenlikle, şataretle çirkinliğini 
örtmek ister, lakin buna da mu· 
vaffak olamaz. 

'Çok laf eder. Ederken ağzı· 
nın sol tarafından salyaları akar. 

Hızlı kon~şt•ığu için karşı~ın
dakiıin yüzüne ara sıra yağmur 
damlaları isabet eder. Mc.>ndiliııiz 
le yüziinüzü s:lerseniz sıkılır. 

Çirkinliginı ciı bıek, k&pamak 
ic;ırı ~ıklık edeı. E: r birirıcı k.Js· 
tümler l ile &vbı:ı. s:ıi • ynıııo:t. l 
Çok koku süı Ü;;Ür. 

.PayaDJıOU Limitet şirketi bazt or· 
mantardan reçine i!ltihsali için im.ti~ az 
istemişti. İktisat vekileti Izmir ticaret 
mmtaka mudürlilğılue gönderdiği tahri· 
ratla ıneıkOr şirketin kimler tar.shndan 
idart edildiğini ve kaç seneden beri faa
llyelte bulundu~unu •ormuııur. 

Ufak para buhranına 
karşı 

Ufak para mil>kilôtı her meınlekeııe 
tes:aduf edilen ıauz'iı; hallerden biridir. 

ı\rr.e!rıkalılar bunun önune geı;mek 

ıçin hır taıpın ınakineler yaparak küşe 
im!!ttrına k.o)nıu~lardır. Bu ına\i..ine)· e 
~u~ıruf\ ,alnıe.h.ıa \.e kalp karara Ot'rnal 
. .arit" rtnı.-kiı!dir 

liı! surt1le P:merikohlar ufuk. per.:ı bu· 
hran:~ı:n nU.:..e hola\.ıll!dtl ,ıeı;ıni.l ·r,Jir 

ı "ıınıarlt-<İ l K 1) \ '\i, ['t;;ııııu r,, l'J •• .J 
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Gelen buğday 
Anadoludan şehrimize ilk buğ. 

day mahsuhlnün geldiğini yazmıştık. 
Şimdiye kadar yalnıı Eskişehir 
Polatlıdan buğday gelmiştir. 

Gelen mallar ufak partilerdir. En 
bUyUk parti bir vagonu tecavüz et· 
ıniyor. Alakadar zevatın söylediği. 
ne göre buyuk partiler ıı:elcek hafta 
içinde tehrimize gelecektir. 

Hayvanları koruma 
. . 
ıçın 

iktisat vekilligi Baytar "mum mUdUr
luğu ıube mttdurlerindeıı Naki Ce>·aı ve 
Şefik beyler serumların toz haline kon· 

ma~t için icap eden allt ve ede\"ahn müba
yaa11 için Avrupaya gönderiliyor. Mayi le· 

rumlar en fazla iki sen dayanmıktadı Bu 
müddet içinde •arfedilmiı en oerumla· 
rın kullanılması rnahz:urlu olduRupdao 

bunlarıo imha edilmesi icap eımek· 
tedir. 

Haluki, toz haline konan seromlır on 
aene ~glam durabilmekte ve tehlikesiz 
kullanılmaktadır. Bundan on sene ev\'el 

ıerumlann toz haline konulması için 
memlektinıizde lı.ızı tecrnb~ler yapılmıı 
fokat o ıan1an m4vaffak olunınu~tur. liu 

usul .\m~rikada ınuuaffaktyetle tatbik ~
Jilmeğe bailı:t.amış ve ta·•ınmun1 etnıı~tir. 

Badenıa memleketimiıde de- •ervnı!aı tc.ı 
haLne lr.ona• • ..,\ı'•ıT 

~ 
ı:ı 

o<.n • 
so 

Mermer T&fl Ş. 
Baya pa, alektrtk 

• • tamettu 

tJ.küdar• Kadıköy 
luaır mezbl.• 
lı .. abul T. Aııo. 
IUhtlm dok. An. 
lıtıbaı deifnu••cl 
Şark merk eeza 
l•t. K.•••p•arı 
Rojl (hali ıufiye.) 
Türk tüt. AaQ. 
Duhaıı Türk ,, 
Şark deıtf:rmea. 

Milli. btra M~~~ 

1 Küçük haberler 1 
Gizli rakı imalAthaneıi - Rakı ka· 

çakçuı kel Osman Vefada 300 kiloluk 
bir kazanın başında rakı çekerken cUr
mü meghut halinde yakalanmııtır. 

Kaçakçının evine giren mUıkirat me· 
murL.rı kel Osnıanın bir çok genç ka· 
dınlarla birlikte çalgı ile sazla, şarkı ile 
e~lenerek rakı çekmekte olduğunu gör· 
mUşlerdır. 

Osman ile kadınlar bir taraftan rakı 
imali ile meıgul olurlarken diğu taraf. 
tan d• kafal•rı ıutıulııyorlarmtt .. 

Mtisldrat memurları bu adam hakkın 
da llzım gelen takibatı yapunılardır. 

* Fenerde Şecaaddin mahaUeainde 
uturan Sabri efendinin evi tabıtrri edil· 
mit ve 100 ıı.iloluk bir kazanla rak< 
çekildiğini anlamıglardır. 

* Orman talebemiz ameliyalla met
gul - Or<J>an Ali mektebi talebeleri 
imtihanlarını ameli tatbikattan sonra 
Yerecekler.Jir. Talebeler halen Belgrat 
ormanlarında mUderi!lerile beraber çalı} 
maktadırlar. Bu talbikat bir huçuk av 
kadar devam edecelı. ve bundan •our~ 
imıibanlar yapılacaiı.ttr. 

* Belgrat Ormanları Iıletme Mudur. 
IUIU - Belgrat ormanları iglelme Mü· 
durlıjğUne Almanyada tahaisilini ikmal 
etmiş ve tetebbüde bnlunmuı olan ı Uk· 
sek Orman Mektebi Müderriılerinden 
Remzi B. tayin edilmiıtir. 

müdllr muıvinlikleri ile ımenajeıinio 
tanzimine de orman mUhendislerinden 
Mahmut Şskir ve Faıin beyler tayin edi~ 
miglerdir. 

Sakarinli meşrubat 
Her viliiyeııe olduğu gibi F.ekiıehir· 

~e de bir sıhhiye mttdiriyeti var. Fakat 
ne i~ ı apar bilmem. Yaz mUnaeebetl!e 
burada ilk ye kuvvetle göze çarpan ı.lyt· 
ıizlik meırubaııadır. Bir defa meırubaı 
için oakkarini bol bql kullananlar çok· 
ıur. Ne belediı e, ne sıhhiye metgul ol. 
mı yor. 

Eskiıehirde lbrahim Hilmi 

Bir doktora teşekkür· 
Lzuu mUddeıten beri mubıell oldukum 

romatizma hastalığını kıı'i bir ıekilde te· 
da\I) e muvaffak olan KadıktıylU Dr. 
~Ukr'd. Ahmet be)e teıek.küre gazeteniıin 
la\.a~.:outunu reca edt>rim. 

t-adıköı de MoıLıda duı unu umumiyye 
mufetti~leriuden tb~aıı Leyin 

nezdinde mukim 
F., <n 

1 Jlukuat ~ı 
~ 

Yeni ref l·ara l 
Ali karar hey'eti riı tınd n: 

Eski zevcesi barış· 

mayınca 

gözünü patlattı 
Dün Ayasofyada can kurtaran 

mahallesinde bir aile faciası oldu: 
Rifat paşa mahallesinde 4 nu· 

nıarolu M"de oturan Galata Tütün 
inhisar idaresi kfıtiplerinden Hay· 
ri bey, Yaldesi Cemile, ve Hem· 
şireıi Mir' at hanımları yanına ala· 
rak evvelce zevcesi bulunan Sa
ime hanımın yanına gitmiş ve 
kendisiyle tekrar barışması için 
ricalarda bulunmuşsada Saime 
hanım bu talebi reddetmiş Hay· 
ri bey de bundan müteessiren 
Sai•e hamını gözünden ağır su
rette yaralamış ve mükemmelen 
de dövmüştür. Hayri bey bun· 
dan batka üvey kızı Cahideyi de 
hafifçe yaralamışbr. 
Ayaıofya poliı merkezi memur

ları Hayri beyi yakalamıştır. 

Tabanca ile cerh 
Taksimde Büyük duvarcı sok

ağında kahveci Mustafa ile Rifat 
bir kadın yüzüaden kavga etmit
ler, Rifat tabanca ile mustafayı 
sol memesi üzerinden ağır suret
te yaralamıştır. Mecruh hastaha· 
neye kaldırılmış, carih te yakala
nmıtbr. 

Süblüme - Dolapderede Fe
rahiye sokağında 40 numaralı ev
de oturan 34 yaşında madanı 
Evantiyo kocasının soğuk muame
lesinden milteessiren ıüblüme içe. 
rek ölmek istemişsede kurtarıl· 
mıştır. 

Kadın yüzünden cerh - Ga
latada şarap iskelesinde kahveci 
Hasan, Şaban, deynekçi Kahra
man bir kadın yllzündeı. kavga 
etmişlerdir. Kahraman bıçakla sol 
kolundan yaralanmııtır. 

+ Kamyon altında - Topa· 
nede kışla altında leblebici çı· 
rağı Salih dün rıhtım caddesin
de şoför Salibin idaresindeki 22 
numrolu kamyonun altında kal
mış ,ve ağır surette yaralanmış
tır. 

Tramvay kazası - Vatman 
F ehimin idaresindeki 640 numa· 
ralı tramvay arabası Çıırşı kapı 

iıtasyonunda 17 yaşında Arif is· 
mi~de birine çarpmış ve yarala
mlŞtır. Mecruh hastııneye kaldı

rılmıttır. Vatman ile kondüktör 
yakalanmışlardır. 

ıOıHırsızlık- Pangaltıda kuyumcu 
sokağında oturan Rupen efendinin 
evine hırsız girmiş, evlııı içinde· 
kiler bunu duyunca feryada baş· 
lamışlar, hırsız ~açmıf, polisler 
takibe bqlamıt ve Mehmet is
mindeki hırsızı yakalamıtlardır.: 
Mehmet kaçan arkadaşının tatarl 
zeytullah :f olduğunu söylemiştir.: 
Zeytullahda yakalanmak üzeredir. 

+ Fatihte Sultan Selimde 
sabık Sinop meb'uıu Şerif beyin 
evine hırsız girmiş ve bazı eıya 
çaldıktak sonra kaçmıştır. 

KaYga ve cerh - Kurbalı de· 
rede Ekmekçi furununda müstah· 
deın hamurkiir Tursun ile araba
cı Bahaettin araıında Arpa iicre· 
ti mes'elesinden kavga çıkmış, 
Turaunun arkadafı da milnazaa
ya iştirak etmiş, neticede Baha
ettin Tursunu mükemmel surette 
dövmüş ve sandalya ile de yara· 
lamıştır. 

Maçka palasta yangın - Ni
şantafında Maçka palas apartı· 
manının ikinci katından dun yan
gın çıkmışıada etrafa sirayet et
meden söndürülmüştür. 

Hırsız - Dün gece Feriköyde 
Muhacir sokağında Şakir efendi
nin evine Osman Şemsettin iıı
minde bir hırsız girmiş. 76 lira ça· 
)arak kaçmıştır. 

+ Şişe ile cerh - Üsküdar· 
da eski valde sokağında

00

oturan 
Baytar binbı:~ı!ığırddn müttkait 

Nige~·ban cem'h oh oi a 'n• dl 
olmaoındtın dol•'" ı . A e" h 'cı,i ti! 
!l!U!aco • niıheti aı:,keri,esı ~.at edili 
olan mUlekaiı ~luınıaz kolası \Ielıl 
Fu•I efe~dinin balkan harbınden dl 
evvel ~•hl bir h&>ta fıza mw.ap old 
bu ıebeııle butün ııpılan İ<leri hak 
kendi harekatının haki gor·Bğu "' 
yanlıt gıoruıu dolaııslle bır aralık ~ 
yeti meukdreye girmı~ ıstde cem'i 
V&7l) etini ba§ka turlu gor JDC'.e re 
ve mU111p olduğu ruhi ha11alığın t 
~ apttl( itlerde mu\.·azeneaııı. \.e 
~eme•i•li1' bükUınferma oldul;u ' 
ınUf8hedeye alınmakla h mo,cut 
duğu s11bit olan ruhi hastalığının m 
ve me~ru bir mazereti ınlı1ı. e te~kıı 

tahfifi lbles'u!iyetl icap ettirmekte oJ · 
hey'eti sıhhiye kararıle ıebeyyun ve ı 
Iıı yollara gitmesi hastalık kabı old 
fen nen tahakkuk etmiş olmak la h .ı 
daki kararın refine tHt..seri\t'tl~ ıfl 
vorilmi~tir. 

Ali karar bey'eti riyasetinden: 
Trınsızlara kıır ı açılan c'dali ,ç. 

Uzerine O>ınaniyeyi tukle .bey'eti h 
metle birlikte Ba~ç• kıuamııs ge 
halde billbare hukıimetı milliyeden • 
lararak. iransızlar i.galindt. l uJuuan 
maniyeye &'\'det ve ''az\fe ka.bul v• 
eylemesinden dolayi hey'etı mahs • 
hidell'>atı de ... ·lette ademi ı;;tıhrlamın 
rar wrilm· olan Cebeli Berekete P' 
aıemurlarıadao Neşet efendi oğlu !tll 
duh dendi cidali milliye iştirak ile 
yararlığı görılldtiğıl "" mudafaai hu 
teıki!Atı.ıa çall§blfından dolayı ha 
lar t•rallndan derdest edilip Adanıı 
pishaneıinde tevkıf e<lilen pederle~ 
vefat• lizerine bikes ve peripn bır 
kalaıı efradı ailesinin iaşe! rini t~ 

için kuvayi milliı o kumandan! 
tensiplerile Osmaniyeye avdetle Ja• 
mahğı kabul ey ledigi ye bu memuri 
müddetince Fransızların ahval ve lıJf 
kltını dair kuvvayi milliye kuı:ııımdl 
lar<ma malOmat vermekle beraber eti' 

ve cephanede gönderdil(i vesaık ve ku,.
resmıye ile tahakkuk etmekle hakkıııl 
kararın rerine mtittefikan karar "lef 

rilmittir. 

Ali karar hey'eti riya.etinden : ·• 
Zonguldak Kaı makamı ıken zongu" 

ğın liva haline ifra~ından SLnra bir nıC 
mutasarrıf veklletinde bulunarak lııaoJi 
la gidip bilAhare 337 tarihinde ooı' 
kaymakamlığına ta)·in olunarak vuif~ 
mb~ ..tnte&iaden .. ,_.. 

ıuı;aca hidematı devletle ademi ~•tibdd 
na karar verilmiş olan Erzinc.an valii 
bıkı Ahmet cevdet bey Zonguldakta 
dafaai hukuk cemiyetini teıkil eden 1 
vatla tqriki mesai ederek Wıe cenı'it 
ve sair husuata ;:.·ardım ile beraber lst'1 
bul bijkümeti tarafından mutasarrıf r 
beyle gönderilmiş olan polisler ile m•~ 
rini sairenin hır kısmıo1n kuvayı milli~ 
ye iltihaklarını temin ertijti ve baııı.asıl' 
mutaaarnflığa tayini Uzerine mevcut Iıl 
tahğının tedavi•i zımnında keyfiyeti V 
biliye \' eklletine arıeder•k lstaı>b~ 
azinıet ve bir muddet t~da\ı·ı olundukt.f 
svnıııı1. yine kuvvayi mil'iyeye hid 
mıkaadile lstanbul hllkümetinoe te~ 
edilen Ömerli kaymakamh~ını kabul 
o havalid~ kuvva:;i milliyeye hizmet 
retile nafi haralı.&tı seok etıiiti '" aıtJI 
milin·• aleyhine l<aı'i ven lıulunmad 
ıaı•~ı itimat ve salahiyettar bir ~k j 

vatın lahadeti ,.e vesaiki rcsmi,•f'I ili!: 
olduğundan mumaileyh lıaJ;.kındad ki 
ref 1ine ittifakla karar verilmi,tir. 

Ali karar Hey'eıinden: 

HUkQmeti millive hakkında tele' 
hatta ıbulunarnk alehdar V&ZJ)tt alması 
dolayı Heı 'eti mahsusaca bidematı d 
!ette ademi istihd.ımına karar \·erildi 
olan Ist-.nbul Evkaf mJdııri)eti kuy 
vakfiye kalenıı kif.bi Hılııe)İn efendi 
ıefevvUhatıa bulunduğuna <'laır bir 
tahkikat evrakı olmamalı.la beraber ııl 
dine atfedilen sUziuı kavli milrerrette J1 

dıtı ve hiç bir sebep ve delil deoıııf 
olunamadığı ve bil6kiı mUtarek e ~ 
nında k.uvvayı milli: e :"ikııotrr..a hizsıt' 
ve milU kuvveılere yardım eınıek uıl 
teıekkul etmiş olau M. .M gurııpund~ 
ıonrada mübafaai hukuk. .:emiverid" 
çılıtlığı ve muavenette bulundugı talı" 
kuk eylemi~ olduğdndan hakl'1ndaki ı' 
rann rerine müttefikan ka.rar verlım.i= 

( 1IJ1alro. sinema 1 
Bu akşam 

Ferahda : Komik cerdet ~ 
ı•e Anasta~ bal~ 
Filim : Ra/,;p 
Fahi~e 

Şevki B. : Sarı yerde park ~ 
yatrosunda. Sörıfll 
ateş 

Al. R' b 1 h · . . dl ı ıza ey e emşıresınııı 

madı tütün deposu kiitipJetl f 
den Mes'ut efendi ailevi bit' 
ten dolayı kavga etmişler. r"~ 
cede Mes'ut efendi şişe ile. 

1 
Rızii ' beyi başından tehlük .. 1 

rette yaralamıştır. 



[Birinci n ,fadan mabaat] rında 1.82 atlayan Haydardan 
dakik bir surctt~ tutul&aydı hiç daha iyi neticeler beklemek hak
~iiphesiz 11 saniye ile yeni Tür- kımızdır. 
kiye rekoru olacaktı. Bayrak yarışları-Eski at:letler-

Maalesef ufak dikkatsizlik bize le denizciler arasmdak bayrak 
:ıymetli bir derece kaydettirdi. yarışını Vedat, Şekip, Rauf Adil, 

200 metre - Mehmet Ali ve den mü-rekkep eski atletler kaza
Semih (23 3-5) de berRher geldi- . nmışlardır. 
ler. ikinci Şinasi oldu. Futbolcular ve atletler kQŞus-

400 metro - Besim (51 4-5} unu atletler kazanmışlardır. 
birinci, Adil ikinci,Niyazi,üçüncü. istanbulsıJor _ 

800 metro - Besim (2,5 2-5). ~: 
birinci, Adil ikinci, Niyazi üçüncü Suleynıaniye 

1500 metro - Sait (4,441-5) Dün lstanbulspor - Süleyma-
>irinci, Tclat ikinci, Hakkı üçüncii. niye maçı yapıldı. Galatasaray 

3000 metro - Hikmet (10130 atletlerinin sahayı bir az geç tah-
1-5) birinci, Vnsıf ikinci, 1 clat liye etmeleri doiayısile müsuba-
Uçijncü. kaya 6,30 de ancak başlanabilmiş· 

Gülle atma -- Sudi ( 10,49) tir. 
birinci , irfan ıkinci , Mümtaz Şeref beyin idaı·esinde cereyan 
üçüncü. eden maç çok ahenkdar ve aynı 

Disk-Mümtaz (32,40) birinci zamanda sert oldu. ilk s&yıyı 
ı,;ıın ikinci, Sudi üçüncü. ' Süleymaniyeliler yaptılar. 

Cirit- Selim (45, 37) birinci Fakat lstanbul spor birinci ve 
Sudi ikinci, Mümtaı. üçüncü. ' ikinci devrede yaptığı 3 sayı ile 

. ~~un atlama - Haydar (6, O} vaziyeti kurtardı ve galip vaziye
bırmı, Safvet ikinci, Şinasi üçün- te geçti. Havanın f.azla kararma. 
eli. d 1 • ı ş sı oıayısıy e eref bey oyunu 

Yiiksck atlama Haydar tatile mecbur oldu. ikinci hafta-
(1.' ~8) b!rir.ci, Haydar, yene kcn- yımın l8 da~ika 3,1-.2 saniyelik 
dısıne aıt bulunan eski rekoru 3 ı 

t
. f k mütebaki kısmı bilabara oyna-

a;san ım ar la kırmıştır. idmanla- nacaktır. 
E 1 ---~~~~~~~~~ 
·ezacı ar arasında ihtilafı Kuvvetini~- sÜrı? 

İstanbul cczııcıları . , 1 
son güıı1erde " . aı .. s.m u 
'htT:f J ı ~nyanı '1ıkkat bir 
ı ı a aş amı~, hu yüzden fürk 
eczacılar cemi) rti 1·nr· , 1 ye 
t ,• 1. k . ı a ı etı ·k 
lı~;a~tsaı ~se~ıne. düşmüştür. İbtilft,!ııı 

~ 1 ŞU<ltı•: 

~un.dan iki ay evel Pczacılar 
cemı) etı nil...'.lınuamesini tadil ede· 
r~k cemi) c le yalnı1 eczane ~' lıihi 
rı:n eczacıları kabul etmeye, de\'• Jt nıeıııuru olanlarla ınü,.,tahdem 
o an ve ynlnız mü t.ıhzarat yapan 
ecaıcıl~.rı kabul etmemeye karar 
vermiştir. 

lşte bu karar ihtilafı mucip 
o~ınuş, .eczane sahiplerinden mü
hım hır kısmı ile müstahdem 
müstahzarat sah\hi ve devlet me: 
ınur~ eczacılar yeni bir cemiyet 
teşkı1 etmişlerdir. 

Bu yeni cemiyetin ismi "fra
rnnkolog1ar birliği,, dfr. 
kiffı B~dce~iyete eçzacıların hemen 

esı ahıl olmuşlardır. 
ce ~.u ~~iyet karşı mcla, ec1.acılar 
H.~1)~ttnm Tokat meb'u u eczacı 
useyın H ·• .. · 

Junan id u nu b.ey riyasetinde bu 

t 
· t~ ere heyetı müçtemian istifa c mış ır. 
Farınakolo"la b' 1 .. 1 il hed ~ r ır ığıne dahil 

Pek basit 

!{iı yiim Laharaktır 
KiNYÜi\t LABAR:A'.K. Her remek· 
ten sonra bir likor kadehi • ;K:İNYUN 
LA BARAK• en fazla kuvvetten düştnUıt 
hastaların hile aı zaman 1..arfında iktisap 
ve ıııdei kuv' "İ için k§fi oldu"fu gibi 
en eski v,. mu~ınin k:ınsızl· .arı ve zafi· 
) etleri de izale ve tedavi eaer. En 
muannit ısıtmalar dahi bu §llvnnı hav· 
ret ilaç kar§ıaındn serian zail ~ur. Hn"'s
tal.ktan hrtı mesaıd n U\yıflamı~ olar. 
lar. vaktind<'n P.\\ 1 nP.\Uncma hıılımı!\ 
çocuklar. inlci~f devirlerinde iıtinıp 
çeken genç kızlar, lohusa<lan kab s.n 
kadınla:-, ~ a ın ılcrilcme i hnsebile kuY· 
':1 iz !,almış ilıiynrlar, kan ızltır , r. 
lıılll n~~a hali neJ,nhı>tte bulunanler her 
lıal<le KlNYDM LAR f\RAK şarabını 
içme1idir. Her ccuınode bulunur. okanll a, emak"eczacı., ünvonmı 

u anmama}a arar vermi 1 d' 
Bu ünva.n eczacıların sü~ü sfı!~t 1.r. Z ayi : 160 $icıl numnrclı IstaDbul it· 

h H b' · hç 'b· • 1 çı, halat ~uın~ıınd<'ıı nuında e•nbacılnr 
ma a e ICI, n l gı 1 e~naf zümre· §irketind n l3.2fı6 n ımaıalı a1111Jncı e'ı· 
sine dahil bulunduğu zehabını veri- li}etnamc ctlzdaııınıı 8 kcr h.sl,eıt:mi H' 

yormll§. Bunun yerine badema nufus k!iğndımı za)ı ettım Y<'ııııini ç a· 
"Farmakolog" :iinvanı kullanılacak- ~ınca ımdan c l.isınin hukmu 0 madı , 
tır. ıllin olunur. ~ 

'.Maliye ve~" etA:·~d; "··:·· ~ 
Çpnakkalr, Gelıbolu cı,·arı 5ahıllerındekı ı~arnlarda yerin a:t . l . a e ( D . . . 1 1 l t Al ve llst erm· emr; ıçHH e o anlar haric ) hu unnn me ru t mermiler il . 

malzemesinin Hklilette Istanbul defterdar h -;ındn l:ıulunlln artıı ,/' ~aır hn·ı 
toplawırılınası ( koalı zarf usulü ) ile ınlızayedrye lcoııulm~ ,tur. 

1 
'<'!il 1 

tekJ':.liplerin. ihale ırllnll olan 20 Temmuz 929 tarihinde snat on altıva kad 
lb aarıelerını ve 2000 liralık pev paralannı ve ya muteber bcnka ar 

unu lllUstashiben Maliye \ekaleti milli eınlük ıdaresine mlıraraat E'\)<> me,.tı!• 
'ıne erı. 

f ;=:~::g!~1!!!!k:::::=f. m 
ı.. ~ı: • E :a• 

Hl Çays·tessa 1, 4, 5--10xl5 kıtasında 15! 
IH Meııtor Refleks bir fotograf maki- ~iİ 
IH nesi satılıktır. i:~ 
m 

1 
Görmek ve pazarlık etmek isteyenlerin ;~ 

.•. ıerO'·· t 12 1 =•= i~i K cun saa. · 4 de kadar ıııatbaamızda i:i 

lii ;;~·~.~~ ... ~~~:~ ... ~.:.: müı:acaatları. i!t 
~ ...... ~~!~~: .. :t. :.: .... ~~r.~~ ı::ı .;;:;;;?.if.. ••••••;: .;· - • .. •• 

............... • • • ••• , •••••• ·~ •• I! • • • • •••••••• 

AEG 
Her hususta sizi memnun 

edecek yegane yazı makine
sielir. 

Bir memurumuzun nezdini
ze gelerek lazım olan tafsilatı 
vermesi için telefon etmekli
ğiniz kafidir. 

1 ürkiye umum mıimessili 
BOURLA. Bf RAQERLER ve 

ŞÜREKASI 
Gnlatndr. \'u} voda caddesi No 36-42 

"Uın•tC'alrron; B<'vot!;lu ~354-3R)5 

A ııknı mnlılt<'mci nsliyc Lirinci lıu· 
kuk r!nircsi ticaret kıı:;mu.dıın : 

Anknrç. hı;in~i hukuk ıııalıkemesi taııı· 
fırıdau ifl vına kıırar verilen tU<'cardan 
merlteı h'."ıl lt.1H\~~ sahihi Hacı Ilamdi 
lıeı in tahltıki d ~on muamcliitı hitam 
hulduğuı.:ıdan ı,orıkorıl tu ekdi zımnında 
n ıizakeıede hulunır.nk uıcre eshabı mat-
1.ıbun 14 Teu:ınu1 %Q pt!uır gUn!l saat 
11 df' biriı ei h ık ok nıl keme i iflAs 
o b ıı <l.ı i Lalı 'Urüt ctınelt>rİ llizumu 
lfüı 1 muı·. 

Z ay : 613 ıcil n marı: lı l tnnbul ıt· 
holat f' mrtl~üı:den manda arabacılar 

.şirketind~ıı. (3 26i) numarclı ııral.ıacı eh· 
lıyı.."tnamrsı!lı pa'!< portu h:wvnnlnrın muave· 
ne l'f~adlo 1 l'.avi ettim j enisirıi çıımraciı. 
{,rımdan eski ınin hl.lkrr.U olmadıbfı illin 
olum.r 

Sirk ci Ithnlaı ~ümrüı_.:unde ara .cı 
Mı mın ~erefedıiin 

------~-~------------~-
s~ıtıhk hane 

Osltüdı ı, pasalimanı veni so
kak 19 rmmarah 4 oda '2"' sofa 1 
mutfak 1 k:.ıyu \'C tulumba ve ter· 
kos SU} 00 arşın bahçe ve de
nıze nazı hane satılıktır. 

Görmek için mahalline görü,. 
mek içı ı Istnnbul Cığaloğlunda 
Orhanı' e matbaasında Hs.kkı ef· 
end'yc 'nıü r.ca t tı;inler. 

\ . 

Felemenk Bahri Sefit 
BauRası 

Merkezi 
/~ınstedr anı 

Galata<la kaıakby hani dairei mahsusad 
tcfolon H~ S711 • 5 Merke 

postanesi ittisalinde Alb.lemci han 
elefon lsta mhul 5@ hemevi Bank 

cmnjyet knsalan irarr 

İLAN 
Şilenin heci?. kariy esinden Şahin Ça

vuş damadı 928 sen~nde vefat eden 

Fahriye Tasvir lmnımın ıc\•ci Akif efen· 

diyle mliteveffa Hasan B zevcesi Hanife 
ve mUteveffiyc Nazıtıi:yc hanımın mırlıtu· 

mu Ragip ve müteveffa Şerif o~lu rUıtü 

ve mUte~effo Raşit zevcesi Asiye ve Şahin 

Ça,·uş zeyceei Elmas hanımın biraderi 
Zeı.eriyya l>eyinlerinde Şilenin Heciz ka· 
riyycsinde vakı şnrkan yol garben ahır 
ve samanlık ve şinıalen yine yol ve ce-

nubeı sahibi senede ait diğer odalar ve 
gürUnU~U itibariyle iki kattan ibaret olup 
tahtani kısmında iki oda ve bir büyük 
ev ı;lh ve fevkani kısmında uç oda bir 
salon \'e bir abdeshane ve bir cibennU· 
m~ı bulunan he yUz lira kı.rmetinde bir 

1 ap hane \e yine kariyyei mezkürede 
1;ıırkan Uskildar yolu garben sahibi senet 
ahır \e samanhk yolu ve cenuben mnhııl· 
iP. ) olu şunnlen Mustafa a~ttya ait arzen 

kır'. ulcn 93 ndını ve eşcarı müsemıne· 
reden 8 ı.ı) v ağacı 4 cima 2 armut ve 

4 şeftali n~acın havi 150 lira kı~ metinde 
bir k tn Labçe ve yine kariyyede şarkan 

deri'! f!!lrlıPI' ) ol ııir..alen $ait efendi ce· 
ııubl'n Ahmet efendi tarla 'yle m:ılıdut 

tahminen 4900 ar~ın miirabba tiç \Uz lir:ı 
kt\ metinde bir kıtn tarla ve )in~ kari~· 

~ edt:> hududu crbaa cahibi senede ait şİmA· 
len \ • re ılı ıı ~ol şarkım ve garben sa· 
lııbi "•nede ait l .ız elli lira kıy metinde 
ahır I\ e rı iınıılen ) ol ceDuhen ) ine ) ol 
.ıırkan ııhilıı sen<'din evi garben koruluk 
ıle mal d•ıt yuz elli lira kıvmf'tinde bir 
Jtıtn sanınıılık yeri ve )'İne kariyyede şıır
ırnn dere r,arben bayır şimıılen dere ve 
bcyır \C cr.ııuben dahi hsvır ,.e tahmi· 
nen yedi dönilm miktarında Uç vlız lira 
kıymrtındc bir kıta tarla ve yine. kariy· 

)eİ mrzkQredl' arkan drre gnrpen kaba· 
lık ,ım l n dere ccnuben bayır tahminen 

dört dönum kırk lira kt) metinde bir kıta 
tnrla ve keza §Urkan KiraUlere ~Rı gelen 
} ol gnrhen lor n yolu şimalen yine kıran 
)Ol ı cenuben Çapul denilen hendek ile 
mahdut tahminen 6 dCııUm mikdannda 
ve kırk lirn ı.smetindc b'r kıta tarbla· 
nnılalü şupıwı 1!.alcsi ılllınıcda Akif ef. 
tarafıncf ı tıhsal olunan ve kesbi kati) et 

L etmi§ huıunan lıcn•eQhi muııarrer tarlala· 

rın va:ı:ıyet muıımcleleri bilicra füruhtu 
karar~ olınıığla 2 mayıs 929 tarihinden 
itib;ıren 45 cıin ma<ldctle 23-0-929 tari 
hine mUaodif pazar gunil Mat 14 ihalei 
neliycai 23:-6-929 tarihinden ıtibaren 15 
gi.!n sonra 7 temmuz 929 tArihine mUsa· 
dıf ı lzar gi\nü sııat 14 te lhalei k:di~ esi 
icra kılmac.a~ından talip olanlann ve fada 
mahınat ıılmak iste} enler } uzde on pe' 
akçeaılo beraber Şıle icra daırc:ine ml.· 
racıuıtlerı !n o yl(ur. 

.. .......... Q.QQ························· ...................... ... 
ı ....... ~~--... ~~~~e~~~~~~-.!~~~!~~~ ................ I 
kiralı kdükkinlar 
!!a t~!~~!!!~l!!v8cad· • 

desinde l\iehmet Ali paşa hanındaki diikki? ve 
odaların idrarı müzayedeye çıkanlm.l§tır .. Talıpl~ 
kapı nunıaralarıııa göre aş~ıda tayın ed~len mü· 
zayede günlerinde Istaııbul Defterdarlığı ıbale ko· 
ınisyonuna muracaat eyleyeceklerdir. 

Senelik ınulıammen 
Kapı No Cinsi Kirası l\lüzayede günü 

Iıira 

26-1 
146-1 
124 
122 

Ma~aza 
Dük.kan 

720 10-Temmuz .. 929 çarşanba 
360 " " " " 

32-2 
26-1 

110 
114 
112 
116-118 
134-136 
140-14·2 

" 
" 
" 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

480 " 
360 " 

" 
:_ : l) ,, 

:~oo " 
720 " 
ı20 ,, 
480 ,, 
850 11 

1200 " 
120-35 '• 750 

26 (Ceyııo )Gazino 4200 '' 
" 

28 
30-1 

130 
21 
60 
50 
40 
47 
40 

·53 

ve mutbak 
Sofalı oda 

Dükkan 

" ,, 
İki oda 
" " 

Mü. bir oda 
" " 
Mağaza 

Oda 

" 

1500 '• 
720 " 
420 " 
840 ,, 

180 " 
500 " 
120 14 
360 " 
120 " 
600 " 

55 
132-

36 
58 

İki oda 360 '' 
Odalı dükkan 1320 " 
Yazıhane 216 " 
İki oda 360 " 
Mağaza 24Q " • 

ın41 
59 
128 
1.26 

1lô oda 660 '' 

32 
26 
25 
27 
34 
14 
30 
28-2) 
42 

Depo 
Dükkan 

Oda 
Dükkan 

" 
Mağaza 
Depo 
Dükkan 
Mağaza 

" 
" 

52 iki oda 
42 Mükerrer Oda 
43 Mağaza 
38 Odalı dükkan 
30·1 Mağaza 
37 Depo 
138 Bodrumlu dükkan 
33 Mağaza 
49 İki oda 
48 " " 
54 Oda 
32 Kahvecilik mahalli 
39 Depo 
45 Üç oda 
44 Mağaza 
40 Mli. Oda 
56-Si iki oda 
39 Odalı dükkan 
51 iki oda 
46 Oda 

1968 17 

180 
180 
720 
ıso 
180 
420 
420 
180 

.. 
" 

.. 
• 

" 240 
360 18 
360 
800 
420 
216 
480 
180 
500 
500 
600 
120 21 
500 
360 
500 
120 

il 

il 

" 

" 
" 
" 

• 
" 
• 

660 
600 
500 
720 

" 

.. 
" .. ~ ..... .. .. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 

,, 

, . 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" ,, 
" 
" 
" ,, 

• 

• 

" .. 
• 
• 
" .. 
.. 
• 

" .. 
.. 
.. 
• 

• 
• 
• 
• 
,, .. 
.. .. 

SATIAIK AGAÇ 

" " 
" '' " " 

" " 
" " ,, 

" ,, 
" ,, 
" 
.. '' perşen beı ,, 

,, .. .. 

" " 
" " 
" 

,, 
,, " 
" " 
" pazar 

" 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " ,, ,, 
" " 
" " 
• çarıusba 

• • 
• .. 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
.. .. 
• perfembe .. • .. • 

• .. • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• 
• paza. 
• .. 
.. • 
• .. 
• • 
" • 
• • 
• • 
• • 

Kagıthanede ÇaşJayan köşkü Lalıçesinde 20 çe· 
ki mıktarında iki adet dişbudak ağacı, uıuhammen 
bedeli 30 lira; ıııiızayede 24-Temmez -929 Çarpıt· 
ha günü defterdarlıkta (703) 

• 

Satılık otlar 
Kliğıtlıanede Çağla~ an kö kü bahçesindeki otlar biçilip alıuıad şartlyle 

satılacaktır. Muhammen bedeli 220 liradır. taliplt!r 7 Tenunw: 929 tarihine 

mUsadif Pazar ~nü saat 15 te defterdarlıktaki ıhale komı~yoauna mli.rac:aat 
edeceklerdir. ( 864) 

(• • •> 
Arsan kuvvet şarabı 

Kunet ilıı.çJarının ım faidelisidlr. Vtıcuda olan tetiri balılııntia aiitunJarca m .... 
sena kifı deAil yalnız bit iki tiıe içmek bıuiln ııldiıd.,.ırumn pbididir. Batlı• ~k· 
bul lussası kana. sinirlere kuvvet reDffe pcıbdik nattırel Uze.liik. ve riCMM ı..-
ınanlık vermeıridir. Her eamııed" bıılanw Depo. Balıc;ekapı :;e.n H. Bekir •UI 
~i. Kanın ceza deposu Anltaradt. "QljOl'kftZ ı:.:ı.ancı.i Caf• Tan•ar ve S...\Wd& ı. 
•,. .n Ra.it Can bt'y rdt' ~ l tanbol i'iu 12.:. ı· • ılt• 




