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Gene ıne oldu '? 

1 ~il.badele komisyo
nunun dünkü 

celsesinde bir lıadise 

Genç katll 

Ferruh3sene 
yemahkfim 

Bu ıene, komüniıjler, dünya
aın her tarafında, aiuıtoıun bi
rinci rfinü kilçtik bir ihtilal Hr
aıntııı vtıcuda ıetjrmeyi karar-

Murahhaslarımız hazır olmadıkları 
halde, komisyon 

bir heyeti umumiye içtimaı aktetti 

Bundan bir müddet eYVel Kadı
köyde bir r ~ ,ayet ofmuf ve Ferruh 
iıainde bir 
timendlfer 
memuru, k
endisini Yur
mağa kal
kan Onnik 
iamiade bir 
ermeniyi 6-
ldilrmüştü. 

Ferruhunm-
uhakemeai 

dü11 bitti.C
inayette e-
ıbahc. muh
affefe mev
cut olması 
ve kendisi
nin 18 yaşı
nı bitirme
mlt bulun- FERRUH EFENDi 
raaaı dolayıaile Ferruh 3 ıene 1 ay 
atır hapse ve maktulün vereaeıine 
1000 lira tazminata mahkum oldu. 

lattırmıtlardı. Bu hareketin ismi 
(Harbe lun-:;ı prote!lto) idi. Han
ei harp? O Meçhul. 

Ta Temmuzdan itibaren Pa· 
ı-<•te çakan bütün komöniıt gaze
teler .. yfalarını iki eç kelime11!n 
tekerrüründen örülmüt o mahut 
yavan nesirle doldurmağa batl•
mıtlardı : Proletarya.. BurjuYa •• 
klrk yakalı kapitalist .. ~mpanya 
kadehleri.. makine.. buhar.. Lo· 
komotif .. rakı.. prkı ve ıaire ... 

Güvercin mukallidi kızıl kutlar 
dünya bavaıını uturıuz kanat 
t•lnrtılarile doldurıyor; rahat, 
meı'ut. zengin -.e güzel görmek-
ten muztarip oldukları bir dftn
yayı harabeye dlnd6recelderl 
giinfin yaklatdıtıaı ummaktan 
yerlerinde duramıyorlardı. 

5 milyon tazminat 

(Humanite) ıazeieei, sayfaları
nı biiyftk pantalarla donatıyor, 
yoldatların merhun ıaatte na1tl 
toplanıp naıd hareket edece.tini 
Burjuva tehrinin aa11'1 kolu ka~ 

M. HOLŞTAT M. DIYAMANDOPULOS TEVFiK KAMİL BEY 

Ankara. 10 - Umumi harpten 
evvel Armestrong ve Vikrea tezgah
larına aiparlı edilen Fatih dritnavb 
ile iki kenaf gemiıi, iki tahtelba
lair, iki torpito muhribinin teslimi ve 
iade edilmeyen taksiti meı'eleainden 
dolayı müdafaai milliyece açılan 

davanın ilk duru,maaı yapılmııtır. 

Hilkumet vesaikle, 5 milyon Türk 
liraat kadu bir tazminat iatemek· 

Muhtelit MObadele Komisyo
nunda diln hiç Omlt edilmediti 
halde yeniden ihtilif çıkb ve he
Yeti murahbasa111ız dünkü heyeti 
Utnurniye içtimaıoa ittirak etmedi
ler, Yalmz bitaraflarla Yunanlılar 
ı~~l::rıarak bir ıaa_~ kadar kendi 

• tleriuo acW'Ufmutl-Uae dl\ Dı-
.ıırn heyeti murahhasamız ne fÖ· 
~~şüldüğünü öğrenmek lüzumunu 
ıııetınemiıtir. 

t' Heyeti murahuamızın dünkü iç
hırnaa ittirak etmemesinin sebebi 
eyeti umunıiyede mevzubahs ola

tıtk h' hh ır nokta hakkmda başmura-
ııııınıı Tevfik Kamil Bey Hüku

?1ttirnizin noktai nazarını öğrenmek 
ııtern· ış ve bundan dolayı heyeti 
~ttıurniye toplanınca bitaraf reiı 

· Holştada heyeti umumiyenin cu
llıarteıine talikını istemiştir. 
Yll lakin gerek bitaraflar, gerekse 
'1 ''nlılar bu ciheti nazarı itibara 
iı~'Y•rak müzakerata devam etmek 
tlıı diklerinden, heyeti murabhasa
l3it lcimilen celıeyi terketmiılerdir. 
dil lt•flarla yunanhların kendi ken
de~'tde de ne konuştukları malüm 

lr. 
la ~u Yaıiyet dahilinde alikadar
ti r Utıa resmen olmasa dahi ıay
Yolreırnt tekilde inkitaa doj"ru bir 
8 •çıldıtına hükmetmektedirler. 
l' u baU.aaebetle bqmurahbaaımız 
'e•fik k&lllll B. aazetecilere fU şa· 
•ıu dikkat beyanatta bulunmuttur: 

Atad- Amıkara müzakeresinin inkıta
iı aa aoara muhtelit mObadele kom
.ıı{hij;a faaliyete ıeçmek iatediti-

)'orıunur.. 
u 8'I Jaaluatla bir taraftan heyeti 
~Uadye lçtimalanna ittirak ede:e bGrolann faaliyetini aür' atle 

~lalaea evvelA betinci büro hak
l> llda haıırladıfımıı tarzı meaai 
) '

0lealnl heyeti umumlyeye vermek
b~ eraber eldeki me1aill cariyenin 
ır •ıa 1 ik • 'k K e~ve malıne i'•yret etti • 

kldiı o11aııyonun timdlki tarzı teıe
tatb·:. Yabuı meaalli cariyenin ve 
tnG 1 ttakl tlk&yeUeria tetkikiae 
/tet~~de edebilir. Eaaah itlerin 
teıe~k"ve latacı komisyonun tam 
kıftır. ulle çahtmasına m\ltevak-

Elde me b h . da b' Yr.uu a ıolan ıt hakkın-
'h ır haftadanberi H\lkOmetle 
enıen b'li • k idik. 1 ın ıta muhabere halinde 

,gö J ekrar talimat latemete lilzum 
C r ütüm için bu günkü içtimaın 
B uınarteıiye talikını teklif ettik. 

' \1 teklifimin kabul edilmedijini 
tnaale•ef kaydedersiniz. 
}( Bi ziın noktai nazrırımız aarihtir. 

~ınisyon t imdilik kadrosiJe an
~tt k~hur edebilecek tali mabi

e ı it leri görebilir.,, 
i Tevfik Kamil Beyin beyanatın. 
an da a.ıılaıılacatı ilzere, muhtelit 

mübadele komiayo11unda bi.ı bitaraf 
reiı ve bir de bitaraf aza bulun
maktadır. 

Eaaaen bitaraf iıa M. Rivaa 
ta Meksikaya gitmek için komiı
yondan mezuniyet aldığindan aranın 
tecellisinde btr bitaraf reiı M. Holş
tat lul nrn r deınektir ki bu kadro 
ile i' 1r6r'lııef~ 'fm'tea ... ,-/~"'· 

* • • 
Diğer taraftan dünkü akşam 

refiklerimizden birinin yazdığı gibi 
Türk heyeti murahhasaaı arasında 
tebeddülat yoktur. 

Binaenaleyh Türk heyeti murah
hasları Katibi umumisi Muhiddin 
Oıman B. elyevm Katibi umumidir. 

Diğer taraftan Türk tebaasından 
bulunan Avril Spetaria Ef. yunanlı
lara milşavir olarak girmişti. 

[Mabadı üçüncü aayfamızda) 

u:aır. 

Davanın tekli ile mahkemenin 
aalihiyeti ileri ıürüldütilndeo, bu 
huıuıta karar verilmek üzere celıe 
talik edilmiştir. 

Tayyare piyankosu 
Tayyare piyankoıu yedinci ter

tibinin Gçüncü ketideıine bugün 
ıaat 13,30 da ba4lanacakbr. Bu 
ketidenin en bilyük ikramiyeai 40 
bin liradır. 

DngDBDz fDBOSlUI yaıran geDDyor 

Verilecek ziyafetlerin 
porğramı teshit edildi 

FILOY A TÜRK DOl'IANMASI NAPYımA KARŞILIY ACAK 
OLAN HAMIDIYE KRUVAZÖRÜ 

TetrinievveJin 12 aiade lhn h · in . . anımı-, zar lıaı ıle "Courageoua,, tayyare 
sa sıelecek olan rıllz filosu koma- emlai A l 1 F d rik "Fi ld · , . , m ra re e e ,, ı ndanına verılec~k. zıyafet propa- ıamu olan "Briyony,, ıemiıi ve 
mı ikmal edllaııtır. Proıramın tat- Wıla Sıvan, Wandere, Veteran nam
blkatına nezare~ ~tmek Ü&ere me- lanndaki üç torpido muhribinden 
aur edilen Harıcıye vek&leti mildi- ibarettir. 
ranından Bedri Tahir Bey dGn fil YapılaTn programa gare ln..ıllz 

oıunu Qrk d •• 
tehrimlze gelmlttlr. Proırma naza- kuııl k a onanması namına 
ran villyet tarafından verilecek bahçe ·~·a d zere H~midiye Dolma-

d k 1 n n e demırleyecekt' f 
ziyafette kolordu kuman anı, o • ailiz amlralı 0 8"ÜD valiyi kır. I n-

d b. · • ş h ı i d ._ ve o or-or u erkini har ıye reııı e rem n u aumandanı ziyaret edecek, bu 
muavini Haınidiye kravör.aril ıuvarf- zevat ayni gGnde ladei zi t d 
ıl, kravar.ar erkini harbiye reiıi, oektlr. yare e e-
aefirler namına birer sat ile konso- ..:~dumba~tea~ afktamı lnjiJiz aef a-
l 1 • reuaa e ır zıya et veril k 
oa ar ve muavınleri bulunacaktır. aünü amiral cümh ri etce b' . pa~ar 

Fil 
• • u ye a ıdeıınf 

o Cumartesi ailnG sabah aaat ziyaretle bır çelenk vazedecektir. 
dokuzd11 nıuvaaalat edeçektir. in- Amiral o aktam Ankaraya hareket 
•Ilı donan.maıı "Queen Elizabeth,, ederek pazarteai filoQ RelalcOmbur 

nadı baAlaaacaiJnı, elektriğin 
11uıl keeilecetini, münablatın 
naııl durdurulacatJqı ve neticede 
kaldırımın naaıl &abteclUecetini 
inanılmaz bir eeNretle açıktaa 
açıta yazıyorda. 

• • • 
Atuetoeun birinci giinO ıeldi. 

Sokata fırladım. Hayatımın ba
huuaa bile olu fU miıli ıeçme
~14 9ldırım muharelielmai 

·sal'ID4...3iil1ı'•r••-. 
Fakat ıöztlm etrafta her ,On· 

kG hayat manzaralan11.dan batka 
bir ıey 11Srmiyordu. Tatlı bir 
!az ~babının neteli ıilnetinde 
•tlerıne giden kadınlar, erkekler. 
İskemlelerinde rahat rahat hava
yı teneffüs eden veya ıazeteleri
ni okuyan likayıt kahve kala
balıkları ... Polieler, yine her ıon 
sfbl, ötede beride ikiter ikiter 
dolaprak, heyecaneız konuıuyo-

rlar ve etrafla zerre kadar meşpl 
IÖrilnmiyorlardı. 

Hayret! 
Raıladıpm bir Fraaıiz doıtu

ma Yakit ıeçmedea bir ihtUil 
eahneıint nerede görebileceAimi 
•ordum. Uzun bir kahkaha attı: 

-ihtilal mi? Bazılarıaın aklın
dan batka hiç bir yerde böyle 
bir §eye te1adftf edemezsiniz • 
Ciddt bir kuvvetin ayak U.t\lnde 
tutuldutu bir aonde komüniıtler 
mOnaeel>etıizlik yapacak kadar 
canlarından bıkmıt adamlar de
Aildir. Bunlana dilnyayı yıkmak 
için kullandığı müthiş sillh fütO
rfıt kilbiıt şiirle neıirden başka 
bir f8Y dejll! 

• * • 
Filb&kikal Ap!ltoe, diAer gü· 

nlerden hiç bir renkle ayrılmadı 
ve itle, net'e ile, ticaretle, aşkla, 
puıe ile, muıiki ile, •tıkla mu
tat ıaate kadar devam edüp Parfı 

f ehrini ıapa iki ıajlam atuetoea 
im etti. 

O ,011.Gn poliı pilançoıu ken
di eenretlerinden ürkGp kaldı· 

, rımlar Ozerinde hayılaa sarho§ 
bir Çinli, iki Tunuslu ve bir Leh· 
li kumGniıtin kahramanlığından 
hatka kaydedecek bir şev bula· 
madılar. · 

Ahmet HAŞIM 

Hı. tarafındandan kabul edilecek· 
tir. 

Salı w\lnü lnrfliz aefareti bir zi
yafet verecek, o alqam lataabula 
hareket edilecektir. 

Perşembe alqamı deniz harp 
mektebinde bir r.lyafet verilecek 
tir. Ertesi ~n öj'leden evel, fn~fz 
hava fifoıu Sarayburnu ile Moda 
arasında mane•ra yapacakbr. 

Ayni wGn aııeden aonra Adada 
denız Uaealade birçay &lyafetl, alqamı 
amiral tarafıadaa remide danalı bir 
aktam yemeli veyilecektir. 

19 tetriaievelde lnılliz tayyare
leri tekrar maaevra yapacak, •rteıl 
Pazar aabaha fflo avclet eclecektlr. 

6 ıncı SAY FADA 

T elgrat adresi : 16tnnh ul, 1KDAM. 
T~lefon : )stanbul, 1797 

Kanou bftır 1tı1a1r~'lte~ s@nra R 

Nadir lıan kuvvetleri 
3vvelki gün 

Kô.bili işgal eltiler. 
Eabibullahın kuvvetleri dağılmışhr. 

Sabık kral Emanullahın 
avdeti muhtemel görülüyor. 

KABiLDE HARtCIYE NEZARETi u•ı.::THALl VE AVDETLERINE 
iNTiZAR EDiLEN SABIK KRAL VE KR.Aı.JÇE. 

AL TTAKI RESiM : SON MUHAREBELERDE HABIBULLAHT AN 
ALINAN ESiRLERi GÖSTERMEKTEDiR. 

Moıkova, 9 [A.A] - etmektedir. Kendileriniıı arzuıa 
Nadir han kıtaatının di1n memlekette ıOkanun iadeıi, mem-

aaat 4 te Kabili i•gal etti- leketin terakki yolunda ilerlemeal-
'$ dlr. 

kleri Tremez den bildiri- Emanullah Hz. kendilerinin Ef. 
b b il h h · ganiatana avdetlerinde• ziyade me-

liyor. Ha i u 8 şc rın mleketin kurtaralm .. ıaı dütilnmek· 
orta kısmındaki kaleye çe- te, memleket uj'runda çarpıtan Na
kilip kapanmıştır. Kuhis- dir hana muvaffakiyet dilemektedir. 
tan, Gardez ve Karisder- Kendilerinia tekrar Efi'a•a av. 
Vİ§ kıtaatı teslim olmuş- detleri halkın arzusuna tabidir. 

Halk isterıe memlekete tekrar av-
lardır. det erlecekleri tabiidir. 

Kalküta, 9 ( A.A ] - Kibllin Emanuliab Hr.. lıtanbula ıelmek 
ıukutu henüz resmen teeyyüt et· için henüz kat'i bir karar vennlf 
memit olmakla beraber bu ihtimal dejildir. Yalnız fstanbulu yakın bir 
bir emri vaki gibi telakki edilebilir. zamanda gfümeği arzu etmektedir-

Zlra, üç muhtelif menbadan gelen .. ı=e .... r .... "--===-===-=--=-----
haberler Ki.bilin Nadir hanın ku· 8V~ et 
detl tarafından ı:aptedildij'ini bu 

ıün bildirmektedir. Bu telgrafların Pa·. rlam ento
biriade a11latıldıj'ID• nazaran Nadir 
hanın muzaffer kuvYetleri üç ileri 
karakolu ele geçirdikten sonra Ki- ar kon gresi 
bile dotru yürümefe batlamıtlar 

bi bir mukavemete maruz kal- - N--
~eaka~zın ıehre girmitlerdir. Habl- Mu·· rahhaslarımız
b ilahın kuvvetleri datılmıştır. Ken-

d~i de bir tayyareye binerek kaç- dan bı·r kımı da 
mıtbr. Kibil ahalisi yan aç bir 

baldedlr. Emanullahtan Efranlıtana du•• n avdet etti 
dlSnmeıinln rica edilmesi muhte-
meldir. 

Loadra, 10 [A. A.) - Resmi tel
rafnameler, Nadir han kuvvetlerinin 
K&bile srirmit oldutunu teyit et
mektedir. 

Emanullah dönecek mi? 
Kabilin işgali fizerine Emanullah 

han ne yapacakbr? Efi'an sefiri bu 
huıuıta diyer ki ı 

- EmaDullala Hz. Efwanlıtanda
kt milcadeleria 11etfceaiu bıttıar 

EylQIGn 13 ünde Berlinde top. 
)anan parlamentolar konferansından 
dün mürahhaalanmız avdet etmittir. 

EvuJce de yazdıj'lmız veçhile 
beynelmilel parlamentolar Konpe. 
ıine Türkiye B.M. Meı:lisı namına 
reis olarak fzmir meb'usu Vaııf 

' Çanakkale meb'usu Şükrü, Antalya 
mebusu SQfeyman Şevket ve Süre1• 
ya berler ittirak etmiılerdir. 

[ Mabadi 3 Oncil aabifada) 
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BGtllt. tOtk gazetelerini bir di
rGınle itham ederi: Yunaıı atbu
atını takip e emek. Binmle düş
manlıtJ tdamede bir menfeat gören 
bir matbuat var. Komşumuıı:.un zih
alyetini bl!meliyiıı:., ruhi haletini an
lamalıyız ki giinü birinde şaşır
aıaynhm. 

Geçen bir yaıı:.ımda yunımlıJarın 
1eyhinıizdeki zehirli propaganda

larından babfetmi tim. Müse.adeniz
le Yunan harciye nazaretinin yarı 
refjmi gazcteı:ıinden, "MeHager,, den 
~ir b makale hi.ıI~sa edeyim. 

Bu ynzı bir iktibutır; giıy "la 
Gazette de Lnusanne"dan alınmış
br. Lakin pek müteaffin bir drah
mi kokuyor. 

iki herif ayn ayn seyahat et
mişler, biri Atinaya, öteki lstt!nbu
la ve Trabzona. 

Atina mı? O bir cenettir. Bir 
milyon ıeJ,eneei vsr; bunun 600 
bini Anadolu uşağı. Herif şaşırmış: 
buraaı Paris ml? 35,000 otomobil. 
Her atJnalı bir fazllet nümuııesi, 
bir dahil Havada terakki esiyor. 
Atinamn taşı, toprağı mukaddes ... 

MartaYalları uzatmayacağım. Ra
kamlar bile yalan. Fakat bakehm 
atekl herif vatanımızı nasıl gö.ıü} o-. 
Harfiyen: 

.. Eakl Blzansı bu derece iyi te
madi ettiren zararsız, masum Os
ma.W impıuatorlutunu ortadan kal
dırmak kocam n bir hata oldu. O 
imparatorlukta tilrk unsuru ehem
miyebiz, lafı olmaz bir ekalliyet 
fld. Kemafü:m ancak müttefikler 
araımdatd henkıizlik sayesl:ıde 
muzaffer oldu; bu zaferi hazırlıyan 
Garbm verdiği slliihlır. Eğer Garbın 
verdiği bu ellih olmasaydı yunan
hlar intizam bulacaklardı ve Afyon~ 
Kara1aiaannda matlup olmıyacaK
lardı • lzmlr körf ezindekt fransız: 
zırhlılan bir kaç pare top ats:ı. idi
ler şehir yanmayacaktı. Bunu dü
şündilğümüzde kalbimiz yırtılıyor. 

BltGn bu macerada Avrupa üs
tadane aldatıldı • Biltün kabahat 
ıark mütehaauslanmn bililtizam 
konferanslardan kapı dışarı edil
meaidlr. e. mnteha11ıslar, türk 
yerlllerinl ve onlann dillerini bilen 
konıoloılarla terctımanlardır • Bu 
zevat akli Mlim sahipleri olduğu 

için bir itil4fa varabilirlerdi .. " 
Bu alSz.leri seyyaha Trabzonda 

bir konıoloı a3ylemlt. O konıoloı 
kim? MeçbuL Şimdi seyyahın kendi 
duyi'Ulannı naklediyorum. Başınız 

atrımuaa bir miktar eaçnıa sapan 
dinleylaiz: 

.. Bir u türk ruhunu bilenler 
anlarlar 1d tilrklerln avrupalılaşması. 
tir çocuk oyuncağıdır; pek sııt
hidir, rublanna asla nafiz olma
mııtır.O ruh ehli saDp devrinde ne 
idi IH geae odur. Türkler zannedi
yorlar ki bldıa ablak ve adetleri
miıl almakla bize dalkavukluk edc
celdu , •• aeticede biz.imle müsavi 
olacaklar. Fakt hürriyet severlik ve 
Wklik cephesinden sarfınazar t11rk
ler dQnyanua eu koyo ve en kaba 
müteaanp milletidir. Bu teassup 
hem dlııidfl', hem siyasidir.,. 

itte, muhterem karilerim, Yunan
lılar bu aakarat Ue besleniyor, bil 
.{GtOIOyor. 

zabıtp rom51nı: 9 

Annaf\looıı 
en n ©l y <~rtt n 

Yazin: SK.OT 
Meı Haiti adaıından Amerika· 

ya b.. paraaız ıelmlş bir muha
cirdl. W eatherby ailesi onu Anna 
doğduğu liırada hizmetime almışh. 

Kadın evveli çocuğu sütnelik 
etm1'1 aonra genç luzın hususi 
hizmetçisi olarak evde alıkonul
muştu. Çok ihtiyarlamış, tititleş
mifti, fakat buna mukabil Annaya 
kartı çok merbuttu. Ona hali "Be
betfm,, diyordu. 

Meg bu gusetle Weatherbey ai, 
(er ıinden hiç ayrılmadı. Buhal ol, 
dukça müziçti; çünkü kadın genç 
kızın hıımetine memur edilen yeni 
htzmetçlleri feaa halde kıskanıyor
tu. 

Smith bu malümab atdıktan 
sonra: 

- Bunların hepsi çok güzel 1 
dedi. Fr.kat ıizin ,oför verecekiniz 
her hangi bir emre , velev bu emir 
gayri tabii olsa da itaat eder mi ? 

Anna yol arkadaıına teceasüsle 
bakarak: 

- Elbette, ded\. Zannederııem 
"er han0 i bir emrime itaat eder • 

= 

•• 
Biz, her gün, gazetelerimizde 

Yunaniııtanda iyi bir iş görülmüşse 
yaı.ıyoruz. Mesela naçiz " ikdam " 
komıumuzun rnlshatını yakından 
fokip ediyor. Buna mukabil Yunan 
matbuatı lıiç bir iyi cihetimizi 
yazmaz. H bbeyl kubbe yapar. 
Bu, sistem dahilinde dü,n:ıanlığın 
idamcsinden başka bir 'ey değildir. 

Nakarat şu: Bir gün olacak 
Anadoluya gideceğiz, babalarımızın 
mezarlarına kavuşacağız. Bütün te
uıennl büyüklerimizin zevalidir. 
Bu <!.dam) r ne mağlübiydi haz
mettiler, ve mübadeleyi ... 

Bütün siycEiler mubadillerin ma
razi nüfuzlan nlbndadır. Yunnnlılar 
1 terik bir kadın gibi çırpınıyorlar. 

O kötü, kok uş gazeteler ise bu 
sinirliliği korüklüyorfor. Bu resmi 
aleyht~rlık Türkiyenin emniyeti nok
tal na:ıarmdnn tehlikelidir. Meriein . ' 
Ayvahğın, lzmirin ötes"nde böyle 
bir nefsaniyet kazanının fıkır fıkır 
kaynamasına tahnmmül edemeyiz. 
Erbabı bunl.,ıa ne diyor? 

Frnn ıdar, Alman gaz:etelerinin 
l.er harfini inceden inceye tnhlif 
ile türlü türlü manalar çıkenyorlar. 
Biz ise gazetelerinıizde vaki dünya 
şuunu He uğraşıyoruz da mevcudi
yetimize, ha) tımıza taalluk eder 
bu caniyane propağım l:ıfardan b~h
sctmieoruz. Yunanistan ruhları se
ferber ediyor. Yunanistan silahı ile 
yapamadığım desbeıi, hile1;i ile yap
mak istiyor. Su uyur, düşman uyu
maz. 

Anadoluda şehit düşen binl~rce 
vatan evladının ruhlarını kırmak 

isteme7.sek, Garbi Anadolumu:r.u 
yakrn bu sabık düşmanlonn lahik 
propagandalarını hurdebin e tnk"p 
edelim, 

CELAL Nuri 

Çalınan par1naklıklar 
Laleli cammi yanındaki Su.~an 

Mustafa türbesinin parmnklıWan 

çalınmıştır. Bu münuebetle Müze 
müdürü Halil bey diyor ki: 

- Gchende de Süt damlası ya
nındaki türbenin parmaklıklan aşı-
nlmıştir. Böyle gidenıc hepsi çalına
cak. Eskiden kurşun hıraı:ılıklan 
oluyordu. Poliı biraz daha müte
yakkız olsa iyi olacak.,, 

--H 

Frugi 1ıan gelnıedi 
Şehrlmizde beklenen fran Hari

clye nazırı Fı .ıgi han dün de sıel

memiştir. 

Emine H. Emin Bi oldu 
Emine isminde bir genç kızda 

ahiren erltek olmak i11tidatları bat 
göstermiştir. 

Emine, Etfal hastane ine müra
cant ederek uzviyetindeki bazı te-
fekküliittan dolayı rahatsız oldu
ğunu ve ameliyat yapılm anını iste 
miştir. Hasta, doktorlarlar t rafın
dan muayene edilmiş, kendis"ninin 
kız olmayıp erkek olduğu ve bazı 
yanht teşekküliitı dolayısile kız za
nnedildiği anlaşılmışhr. Bunun üze
rine Emlneye ameliyat yapılmauna 
lüzum gorülmüştür. 

Bu ameliyat ancak iki ay ıonra 
yapılncnkııa da genç kızın isi mi 
şimdiden detiştirilmit ve Emin bey 
tesmiye edilmiştir • 

fazla hı:ıh gitmek müstesna .•• 
Otomobil Parktan çıkmıs, 5 nci 

caddeyi takibe başlamıştı, Smith 
o ııırada muhavere borusunu alıp 
şoför Washington meydanı civn
rında, Fenton sokağındaki kendi 
e' ine çekmesini söyledi. 

Sonra genç kıza dönerek sordu: 
-Beynelmilel bir suikut ,ebe

kesinin merkezi olduğunuzu bili
yor musunuz? 

Anna Wentberby böyle birşcy
den haberi olmadığım söyledi; 
Doğru söylediği halinden anlaşı
lıyordu. Yanındaki ndamın ağzın
dan çıkan her söz gibi bu bnhis de 
onu alakadar etmişti. 

Smlth bir aralık: 
- Affedersiniz , dedi, müsade 

ederseniz eyvelti biraz sahneyi ha
zırlı}·alım; piyesi nasıl oynıyacağı· 
mıı.ı ize sonra anlatırım. 

Ve milsaadesini beklemeden ko
lunu genç kııın boynuna doladı, 
başını onun bnşına yaklaştırdı, son
ra arka camın küçük perdesini 
hııı:.la çekip indirdi. Arabanın ziya
sı 1ki başın gölgesini bu perdeye 
aksettirdi; Smith yüzünü genç kı
zın yüzünün önüne koyarak bu iki 
gölgeyi birbirine karıtbrdı. 

Bir an sonra lem bayı söndOrdOr. 
Artık otomobilin içini görmek 
1 bil <le .. 'I ı. 

H~b~rler 

( VDC:lıy®~e ) (Mahkemede) (Jrrnlhn~aırucaır©Jsı) 
Cunılıuriyet bayranıın 1

1

ürklüğe hak ret eden lnhisar idaresinin 
da balo musevller Yeni sigaralar 

29 Teşrinl~vvelde tea'it edilecek Bundan iki HH evvel 61dilrGlen TüWla inhlaar idaresi tarafından 
olaa Cümhurlyet bayramı sıecesl Elza Niyego iamindeki müseYİ kı- piyasaya yeni sigaralar çıkarıla-
vilayct konağında bir balo verile- zıaın cenaze merasiminde tQrklütü caktır. Bundan evvel bey namile 
cektir. tahkir edecek sözler söylediklerin- bw sigaranın imal edildiğinden 

Polis kongresi dem dolayı, Davit, Mol:z, Daoyel, bahsetmlftiştik. Bu sigara kutu. 
Gazeteler Amerikada bir polis llya, Avram ve daha S arkada,ı farının hazırlığı bir kaç haftaya 

birinci ceza mahkcmeılade muha- kad bit cektir kongresi akdedileceğfnden ve poliı ar Cy • 

d lıı:cme ediliyorlardı. inhisar idaresi Ankara namilede mü ürü Şerif beyin bu kongreye 
iştirnk edeceğinden bahsetmekte- Heyeti hakiu:ııe bu cürmü ağır yeni bir s.gara daha imal edecektir. 
dirler. c.uayı mucip ef'ulden gördütü ci- Ankara sigarcaı teneke kutu-

1.ctle dav nm ağır ceza mahkeme- larda 118.blacaktır. Kutuların üze-Bizim ma16matımıza sıöre, poliı 
kongreııi Amerikada dcğll, Avrupa 
şehirlerinden birinde ob.cakbr. Di
ğer tnraftan polis müdürümüz bu 
kongreye iştirak etmiyecektir. 

Tevlıit raporu 
Vilayetle emanetin tevhidi hak

kmdnki rapor ikmnl edilmiştir. Ra
por bir iki güne kadar Dahi!iye ve
kaletine gönderilecektir. Rapor 
gitti!.:ten ~onra Muhiddin beyin de 
izahat verıuek üzere Ankaraya ilt
mesl muhtemeldir. 

Yeni yaptırılan yollar 
Vali vekili Muhiddin B. yeni 

yapılmakta olan yolları y~kında 
teftiş edecektir. Yeni yolların en 
mühimi Şişli-Büyükdere ~ösesidir. 
Bu yol katranla inşa edilmektedir. 
Yolun Şişliden Ayas ağa kasrına 
yakın bulunan su terazısıne kadar 
olan kısmı ikmal edilmiştir. 

Af aarif enıinliği 
Maarif emanetine hangi :tabn 

tayin edileceği henüz bellı defildir. 
lzmir ğazeteleri maarif eminliğine 
İzmir mnarif emini Fuat beyin ta· 
yin edileceğinden bahsetmektedirler 
Bundan başl.a isimleri şiındiye ke-

der lı..uvvetle söylenen zeve.t şunlar
dır: Mülkiye mektebi müdürü Hamit, 
Muallim mektebi müdürü Saffet, 
Adana maarif emini lsmeil Habip 
beyler. 

--~ 

Hıısusi şaraplar 
Huıust ıturette şe.rnp yapmak 

isti} enler nıüs:lrird idaremndeo mü
saade almnktadır. lnh:sı:ır idaresi 
kilo başına 10 kuruş almağa bat
Iamışhr, 

T7 alaj sıılur 
Evkaftan Emanete deHedilen 

sulara ait tahsisat evkafça emanete 
temamen verilmemişti.Bu ıular va
ridatını emanete vermek üzre bir 
koms.yon teşkil edilmiştir. Komlı

yon uya ait vakıf paraları tefrik 
etmekte ve peyderpey emanete dev

rceymektedir. 

1'1. Jansenin istediği 
malumat 

Mimar M. Jaıen şehrimizin lm
anna ait projesini hazırlamak ür.e
re Şehremanetinden bu projeye 
esas olabilecek baZJ malUmat talep 
edilmişti Emanet, M. Jansene ve
rilecek cevap için tetkikata ba,ıa
mıştır ••. 

Smth bunları ;yapbktan sonra 
tekrar köşesine çekilince yüreti 
çarpan genç kız: 

- Şey ... dedi. Zannettim ki 
beni ... tey •• edeceksiniz. 

Fakat Detektif kısa gülüşü ile 
sözünü kesti: 

- Bizi takip eden adamı aldat
mak istedim, dedi. Eğer akıllı bir 
adamaa bu yaptığımız onu meraka 
düşürecek; yok, akıllı değilse bizi 
gözetlemeden vaz geçecek... Rica 
ederim, perdeyi kaldırıp dışan 

bakın: numarası, 3 rakkamı ile 
biten bir taksi otomobHi biz:i hala 
takip ediyor mu? 

Anna bir dakika kadar pencore
den ihtiyatla dışrı bakbkdan sonra 
öyle bir numaaryı hamil bulunan bir 
taksi otomobililinin aynı yolu taklp 
ettiğini söyledi. Smith şoföre Brod
way'e doj'ru gitmesini, bu cadd~nln 
S inci caddeyi kestiği noktaya ka
dar o yolu takıp etmesini aöyledl. 

An na: 

- Siıı:. ne biçim ecnebiıiniz? de-
di. Nev-yorku kanı karış biliyC\r• 
ıuauz ... Her halde ıbin kadar tuhaf 
bir adama şimdiye kadar rasgel
memiştim. Harikulade bir şey: beni 
öpmediğinize ndeta müteessifiml 

Smith sakin bir tavırla : 
- Düşünün ki, dedi, belki de 

b'r sa t .. . ı. L 'z, 

ıine verilmesine karar vermişti: rinde Ankaranın resmi bulunacak.-
Don ağır cezada bu dn\•anın rG- br. Bu sigaranın fiatı 28 kuruı 

yetine cnşl ndı. Maznunlardan yal- olacaktır. 
nır. be'i gelmişti. 

Diğerine tebligat yapıimamışb. 
Bunl:sra tebliğat icrası için muha
keme 24 teşrinievvele talik olun
du: 

Bir cerh malıkumi'~·eti , 
G~çen Hıdırelleı günü Hnliç Fe

neri açıklarında bir sandalda Os
rnanlı Bankası memurlanndan İhsan 
beyle J, Bankası hademelerinden 
Sadettin ef. kavga etmifler ve neti
cede Sadettin cf. Ihsan beyi bıçak
la yaralamış, Ihsan B. denize düşe
rek boğulmuf ve cesedi de bulu
namamıştı. 

tıu vak'a dolaylıile maznunen 
ağır ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmekte olan Sadettin efendinin 
muhakemesi ağır ceza mahkeme • 
sinde bitmiştir • Sadettin efendinin 
İhsan beyi öldürmediği, yalnız adi
yen cerhettiği ..ııbit oldutundan 
cerh mücrimiyctinin de teciline, öi
dtirmek cGrmunden ber<&atine karnr 
verilmiştir. 

Serbest dersler 
Güzel san'atlar birliğinde geçen 

tene olduğu gibi bu sene de ser
best dersler tesisine karar verilmiş
tir. Bu dersler ed~biyat, tiyatro ve 
musiki şubeleri dahilinde verilecek 
tir. Birlik şubeleri den program
larım tanzim etmeğe başlamışlar
dır. 

Birlik musild şubeat bu ıene 
ıeçen senedcnberi der~ görenler
den mürekkep olmak üzere bir or
kestra teşkil edecektir. 

Muharrirlerden Emine Semiye 
hanım güzel aan'atlar birliği kütüpa
nesine 100 cilt kitap hediye et
miştir. --Darillaceze balosu 

Darülaceze balosu heyeti terti
biyesi dün emanette Muhiddin bcyin-
riyasetinde yeniden bir içtima ak
detmiştir. 

}lektepler doldu 
Bu ftene ilk mekteplere kayft 

için müracaat eden talebeden hiç 
biri geri çevrilmemittir. Bu sebebe 

mebni eskilerine iliveten Kasımpata, 
Feriköy, Koca Mustafa papda ( 3) 
yeni mektep ve diğer mekteplerde 
de (33) şube açılmıştır. 

Ban mekteplerde muallim oda
ları dahi sınıf ittihaz edilmit ve 
mektepsiz hiç bir çocuk bırakıl
mamıfhr. 

belki de her ikimiz ölmüt olacağız. 
Frkat böyle bir buse erbabı in
dinde mazide verilen ve alınan yüz
lerce buıı:eden daha kıymetlidir. 

- Şimdiye kadar çok kadın 
aptünüz mü? 

- Hiç bir kadın öpmedim. 
. Anna: 

- Hiç bir erkek yohtur ki bu 
ıözil söylemekle hakikab slSylemlt 
olsun, dedi; zaten samimi olaaydı· 
aız, bu bahlı hakkında mütalea 
yüriltemezdiniz ki. •• 

Smith kuru bir ıesle : 
- Her saadet, her tehlike gibi, 

beklenilditi zaman olduğundan da
ha büyük görünür; bu bir kaidedir. 

dedi. Anu cevap verdi : 
- Benim yerimde pek çok ka

dın, bu sözlerinizi biJ' meydan oku
nıa gibi telakki ederdi. Bana "kur,, 
mu yapmak iatiyorsunuz? 

Buna karşılık Sınith : 
- Kaybettiğinizi bulmata çalı-

41yorum ! dedi. 
Miss Weatherby, cehresi ıokak 

fenerlerinin ıiyasiJe aydınlanan 
yoldaıına bakarak aordu : 

- Ben istersem beni öper ml-
ainiz? 

Smitb cevap ver i: 
- isteyin, görüraütıOı. 
Fakat Anr.ıa i r r eh•• dt 'öşe· 

s· ..... ı..~-İ.ıı.. 1 ı .. ,.. l.J :;..r. 

Çakmak ve kibrit 
Çakınak inhisarının teessüsünü 

mütealdp şehrimizde bir çakmak 
buhranı başladı. 

Mevcut çakmaklardan bozul n
lar icin yedek parçaları bulmak 
imkansızdır. Çakmak taşı da bulu
nmamaktadır. Bilhassa uzun, müd
evver satıhlı çakmak taşları ile lı
thnal edilen çakmaklar artık kul
lamlm • &ya baslamışhr. 

Bu buhran yüzünden halk ara-
11 nda çakmık istimalinin külliyen 
menedilebileceği şeklinde bir şa

yia ıı:.uhur etmiştir. 

Keyfiyeti tetkik ettik ve ö§'ren
dik kl bu şayia asılsızdır. 

ÇaKmak inhisarı idaresinde çak
mak taşı çoktur ve satmak üzre 
arzu edenlere verilmektedir. Fakat 
hiç kimse müracaat edip te çakmak 
taşı almamaktadır. 

inhisar idaresi bu hale kibrit 
satı,,ının esnaf için daha ziyade 
kiir temin etmekte olmaaının sebep 
oldugunu zannetmektedir. 

Yt:dck alat mes'elesine gelince 
bunlar eskiden de her satılan çak
makla beraber biı bıkım olarak 
verildiii için fazla mevcudu yoktur. 
Bir takım yedek aliit almak için 
bir çakmak almak ta icabetmete
dir. 

Ucuz erzak 
D-Ll--11-- ...... ~ıyı.:u pıu.ar yenen 

için ~ehremanetine müracaat et
miştir. Cemiyet ş:hrin muhtelif 
yerlerinde pazar mahalli tayin 
edilmesini istemektedir. 

Bakkallar cemiyeti pazar yerleri 
için bir talimatname yapılnıasıoı 
fay dalı görüyor. Bunda satış zama
nı da tayin edilecektir. Cemiyetin 
fikrine göre pazar yerleri sabahleyin 
aaat altıda açılmalı, saat 12 de ka
panmalıdır. 

Cemiyetin umumi katibi Fethi 
B. diyor ki: 

- Geçen sene de pazar yerleri 
için emanete müracaat etmiftik. Bu 
seneki müracaatiqıizin kabul edile
ceğini ümit ediyeruz. Pazar yerlerini 
çoğaltmak lazımdır. Çünkü foki.t 
halk ancak kendisine pazar yerle
rinde ucuz gıda bulabilir. 

Pazar yırlerindeki satışları cemi
yetimizin bakkalları deruhte edi
yorlar. Emanetten yalnız yer isti
yoruz.,, 

ith de böyle bir sual kar,ıııada ka
ldığı takdirde ne yapacatJnı bilmi
yordu. Zihninde bir plAn taaarlaını
şh; fakat o plinı mevkii tatbike. 
koymadan evvel hastasını tetkik 
etmek istiyordu. Pek çok erkek, 
Anna sıibi bir kızı, bilhassa haline 
biraz uyanıklık geldikten ıonra, 

öpmeti bir saadet tellkkl ederler
di, fakat Smith hiç bir kadına "kur,, 
yapmadığıni söylemekle hakikati 
ıöylemlşti. 

Fakat 23 nen sokağa Yarmadan 
evvel, Brooduvay'in 5 nci cad
de ile telaki ettiği noktadan, 
merak ve teceısüsü artan genç kız 
uka camdan tekrar bakmıya mec
bur oldu: 

Smith sordu: 
- 13 numaralı taksi bili pe•İ· 

mizde mi? 
Genç kız cevap Yerdi: 
- Evet. Fakat niçin peş1mlıde 

oldutunu bir türlll anlıyaınıyorum ••• 
dedektif: 
- Benden de al o kadar! dedi 

' fakat mes'ele çok cazip bir safhaya 
ririyor. 

Buna kar,ıhk Anna: 
- Öyle hissediyorum ki 8ldü

ffinüz zaman da bu nk'ayı çok 
cazip bulacaksınız. 

- Muhakkak olan bir şey var
sa, dedi, düny~dan gitmek gclmek-
ı "'h r.t ~t·ı oi ""· 

---====-~ 

Beyoğlu dispan
serinde bir ziyafet 

Beyo~lu Halk fırkası tarafından 
dün Türkocarrında bir çay ziyafeti 
verilmiıtir. 

Bu çay ziyafetine sebep Halk 
fırka11 tarafından Beyoğlunda açılan 
dispanserin senei:devrlye,lni tes'it· 
tir. Dün bu münasebetle ziyafete 
Halk fırkası erkanmdaa bir çok
ları iştirak etmişler, şehrimiz de 
bulunan mebuslar da gelmtılerdlr. 

Silah müzesi 
T opkapı sarayında açılması mu· 

karrer bulunan ailah müzesi bir 
haftaya kadar açılaçaktır. Müıe 
evveli matbuata açılarak, badehu 
halka küıat edilecektır. 

l!lrka nalıi ye li~ngreleri 
Halk fırkaıı Ocak konıreleri 

hitam bulmuştur. 
Yanndan itibaren nahiye kon

gırelui akdedilmcğe başlayacaktır. 

-~-20 kuruşa et 
• Amasya " refikımız orada ka· 

saplar arcmndaki fevkalade rekabet 
üz:erine koyun etinin 20 kuruıa ka· 
dar satıldığını ya:nyor. Kasap dük· 
kanlarına o kadar hilcum olmuı kl 
zabıta müdahaleye mecbur ka)mııtır. 

Top taliınleri 
Vilayet makamından: Tetriniev

velin 14 - 17 günleri Pendik, Ya
yalar, Paşa köy, Dudullu, içeren 
köy, Bostancı iskele!li muhitinde, 
askeri kıt'alar tarnfmdan top tali· 
mle:-i ve bu münasebetle ~t 

yapılacağ'ı ilin lunur. 

Etibba odaları 
• Yeni teşkili mukarrer bulunaa 

Etibba odalan intihababnıa bufün 
icrası mukarrerdi. Fakat sı8rillen 
lüzum üzerine intih p gelecek cuma 
gününe talik olunmuştur. --Tetkik seyahatı 

Belçikanın cemiyeti akvama 
iştirak eden azalarından M. V a1 

dün terimize gelmiştir. 
M. V aa şerimizde memleketimiz 

hakkında tetkikat yapacaktır. 

}'eni kamyonliır alındı 
Şebemaneti toprak kazma itle

rinde ve tesviyelerinde kullanılmak 
üzere yedişer tonluk Gç taıae kam
yon ıahn almııtır. 

Bu kamyonlar kışın da karlann 
kaldlnlmasında kullanılacaktır. 

Emanet geçen sene karların te
mizleamesindeki müı;külitı bu ıe .. 
ne de hi&1ed ilmemeai için karları 
kamyonlara kendi kendine yilkle
tecek bir maKine satın almıya ka· 
rar vermiştir. 

Fasulya fiatları 
Son günlerde kuru fasulye ftat

ları fayanı kikkat bir ••kilde art
maktadır. Bunda n bir hafta HYel 
(25) kuruta olan ufak fuulyeJer 
'imdi 32-34 kuruşa kadar çıkmııtır. 
Bunun sebebi, bu ıene yatan yat
murlann fasulye tarlalannı harap 
etmesidir • Bu yilzden tebrlmlse 
pek az fasulye gelmekte n fi atJar 
artmaktadır. 

Otomobil S inci Caddeden ı•• 
çlp Fonten ıokatJna 1"ellncl7• kadar 
hiç bir şey konuımadılar. Detektiflo 
evi, Waıhihgton meydaaından pek 

uzak olmıyan kUçGk ıokalr.ta kiiadf. 
Otomobil kapının önGnde durduta 
zaman, Detektif ıoföre kapı11 ça• 
lıp Mister Smith'fn bekledltl 45 cı• 
ıarafık paketi iıtemeıinl alSyledl. 
Bir aıı:. •onra toför 1reldl, elinde tut
tuğu yaprak cıgarası paketini D .. 
tektife uıı:.ath. Smltb paketi hafitçe 
tarttı; sonra otomobllia MerkeS 
parkına dönmesini söyledi. Oto1110• 
bil kfthne evden uzakla11rken kel• 
kin nazarlı bir kimae, tuaç yaılil 
bir adamın pencereden baktıtıoı .,. 
eğer daha fazla nüfuzu nazara ••• 
likse tunç yilzln adamın 9elareai0• 
de merak ve endiıo alliaıi pe1cl• 
olduQ'unu farkederdl. 

Langa Dooth yenilmez •asaril• 
bakbtı ef endiaine karp bOpk bir 
itimat bealedi. Fakat nıubabbet 
endiıeden biç aynlmaz; çoçuk aıı .. 
ıını babasını nasıl sever1e tltotll 
de Smth'i öyle severdi. alık 

Efendisine zahiren 45 cıfal' 
blr paket göndermiıti; fakat baki• 
katta o cıgara kutusunun içinde _. 
bulunduğunu dilmiyor midi? l • 

Otomobil 5 nci cadde de yo Ull 

azaltmıftı. Smith arabanın daJıil~ 
,oför yerinden ayıran c1t.mı hıdlr 

Şofc)ro dedikl: 



Mecanc-~e 

Başvekilin 
nutukları 

~ Ankara, 10- Baıvekil ismet Pş. 
Hı. Mec:U. ~dıktan bir hafta ıonra 
•ecUıha .. tU samanında cereyan 

edea h.dlıeler hakkında izahat ve
recektir. lı•et paıa bunda~ ıonra 
lti•at reyi iıteyecektir. 

De\rlet bankası teşkili 
A.akara 10 - Devlet bankası 

letkil&tı ip. müteha&aıı Müllerin 
'~P0runa İatiıar ediliyor. Rapor ge

~nce Maııye nkileti tarafından 
b'evlet bankaaının ıureti tesisi için 

iır liyilaa hazırlanarak •ecliıe ve
r ltc:ektir. 

kastanıonuda telefon 
l<a kaıtamoau, 6 - Jandarmamız 
b .•ta•onu Çaakın foıelİ ~berinde 

"1u11an Boıtan kar11koluaa 37 ki· 
lo llletrellk telefoD gatb temdit 
ttQaittir, Bu ıuretfe kazanin bilu
llıuıa karakollan telefonla merkeze 
r'Pttdiınittir. 

leni bir dekovil hattı 
l<..t.~e lf, [ Huıuıi ) - Maden
lı.o •bolu dekovil hatbnın yann 
i kt reımi yapılacaktır. Merasime 

,'tirak etnıek Gzre vilayet mecliıi 
1.lteı \'e dlter dnetli :ıeva\ mahal-
1"' rldecekl~rdir. 
ltoınanyada yeni naip 

le Bokre,, 9 [ A.A J-Temyi:ı mah-
·~ .. l relılerlDden M. Saratzeanu 

Ve. at eden M. Buezdujan in yerine 
tıaıp İntihap edilmlttir. 

Bir Bal~ kongresi 
k Atina, 10 [A.A] - Cihan ıulh 
~-aıeıl balkan milletleri arasında 

llukarenet huıulü meı'eleıini 

~ldk etmek ilue akvam cemiyeti· ·-· lta -· -.:1_ L.-11 '·•"\LA- •• 1 

b ,,,•in.da bir kongre tertfbı ve akdi 
l~r~llldaki teklifi kabul etmiştir. 
teJcıı •e Bulgar murahhaıları bu 

~ lttirak etmişlerdir, 

ltt. Herriot Berlinde 
~ Viyana, 9 ( A.A ) - M. Heriot 
h~ll.e Jritmittir. Orada avr.ıpada 
blfdt tetkillt vUcuda getirilmesi 

111da bir konferans verecektir. 

lliı- birlikte cephanelik 
a.,ı:_ 

N-. 1111, 10 (A. A.) - Soıyaliıt-
ı._ ~a•fıt birliği blnaaında yapı· 
Ço1' •triyat esnasında polis bir 
ltttt,.all&Ja bulup müıadere ve 33 
~ ~ldf etmlttir. 

~ n11ınerg Brükselde 
teiıj l'flkıel, 10 (A. A] - Fransa 
IQe...,_:Gatahuru M. " Gaaton Dou-
8ttaaad \re Franıız baıvekili M. 
•ıt ol • ••at 10,20 de Brilk1ele va
ıc.ı,..:caktardır. Kendlnelerine fev
IQıttar. lıtikbal meraıimi hazır,an-

pltl 
he il 1

• 10 [A. A) - M. Dounıer-
SrnJ,. e M. Briand 11aat 10,30 da 
ttnıi '

1
ele ınüteveccihen hareket 

f •rdir. 

Çindeki Ruslar 
t•ı~oıkova,9 [ A.A. ) - fıvesüya 
IQ•ltt •ıl Harbinde muhakeme edil
IQelll e 1°1-~ Cin demiryolları Sovyet 
IQenı:' arından bahıederek mahke
cl•fa lllaznuaları kendiierini mü
"e S • et•ekten menettiğinl ıöyliyor 

0 "Yet R l'~fıta k uıyanıa bu adli maaka-
be7•ıa a~fı biğane kalanııyacağını 
htler ~or, lzvestiya, ancak Sov
'•lcer" •ftndan alınmakta olan 
cl,11 ; :eclbirleriD Çinlilerin hakkın-

e eceQ-ini kaydetmtktededir. 

1'a . 
L yyareci prensler 

1ırı11\ ~:~ra,lO[A, AJ- lngiltere kra
}'Glt bi ı~cl ~A'lu prens George, btt
lııllilt ra en Prens dö gla imtisalen 

ere dah·ı· d . . 
llıı:ı ı ın ekı eeyyahatıarı-

ekseris' ı b te ile ın tndan böyle tayya-
llıaiJe}~apınağa karar vermi,tir. Mu
hur t ' Hull şehrinr: uçarak meı· 
\>(i ayyareci Cobhaın n te.şvikile 

CUda t" "l l'lltı k" g-e ırı en tayyaıc karargihı-
Ctkt' uşat ıneras:rnine riyaeet ede

ır, 

1 ~aıtııo='ô "ttcahdBdD tesı~ınıat 

Neşredilen müphem bir 
tehlig için muhtelif tef sirat 

Vuhington, 9 [A.A) - M. Ho
over ile M. Mac Doaald ı• mfitte
reken neırettikleri beyannamede 
iki hnldlmet reisi araıında cereyan 
eden mi!kalemelerin Kelloı misa
kındaa mütevellit vaxiyetin •t»tı 
altında bilhassa lngiliz- Amerika 
münasebatının tetkikın~ teallük et
tiği beyan edilmektedir. 

iki hüküm et İngiltere ile Ame -
rika aruında bir hurp çıkmasının 
hatıra getirilmesi şöyle duraua, iti
matsızlık ve şüphe hislerinin bile 
artık milli eiynsetleri üzerinde bir 
tesir icra edememesi lbımgeldiğ1ni 
kaydeylemektedir. Deaiz kunetle -
rinin tenkiı ve tahdidi hakkında vuku 
bulan fikir teatisi iki mlll~ti blr iti
lafa o kndar yaklaşhrmıştu kl geçen 
konferanıta zuhur eden bütün mÜf· 
kilit bu fÜll kat'i ıureUe bertcerl!.f 
edilmlt addolunacaktır. 1922 tarihli 
Vaabington bahri muahedesini imıa 
eden devletler lngiltere He Ame
rika araıındaki ıailkalemelerill ee
reyanındaa haberdar edifıalt ve bet 
bahri devlet aruında bir konfereaı 
akdi teklif olunmuftur. 

Konferans toplanıncaya kadar 
lngiltere ve Amerika hükumetleri 

ortaya çıkmaaı muhtemel mqkilli· 
tua önünl almak için allkadar di
ğer devletlerle mükAlemeye devam 
edeceklerdir. Klog. miaakıma te
min tediti selamet aayeslnde IW 
h\lk'1met filoları ar&11nda 11nıf iti
barile mll1avat huıulnnün baklkat
leteceğini ümit etmektedir. Bu ıu
retle lngiJtere ve Amerika ara11ıada 
bahri lntaat eahasıada glSrülea re
kabet ile harp tehlikeleri ve bu 
rekabetin intaç ettiği israf nihayet 
bulmuı olacaktır. 

V Hhington, 9 [A.A] - Hariciye 
nazın M. Stimson, M. Hoover ile 
M. Mac Donld arasındaki mükaleme
••• U& pt:& Duyu1e Dlr ........ U-1-Sr-.a.-

temin ettiğini ve beslenen ümitlerin 
hiç birini bota çıkarmadığını ıöyle
mittir. 

Tokyo, 9 (A. ] - Bahri tesH
hatan tahdidi mes'eleıile uğratacak 
koafransın f çthnaa davetinden ev· 
Yel Japonya ile Fransa arasında 
lngiliz~ A111erikan itilüfına mü9ab:b 
bir itilaf akdi faydadan haI! o&mı
yacağı ıalihiyettar mahfilde ısrarla 
beyan edllmekt~dir. Bu ıureüe ha
reket edilmedlti tadirda evvelce 
Cenevrdc vulcua geleıa muaffakiyot
eixliğiu tekerri!Lden korku!duA"u 
gizlenmemektedir. 

Bununla beraber bahri nıahafil 
nikbin görünmekte ve kflcferaaıta 
tetkik edilecek me.'eJelc-r evvalce 
huıuıi rnilkile•elerde teıekkilr ed
ilecek olursa konferaneta ameli bir 
itilafa vuıl olmak imkanına kail 
bulunmaktadır. 

Londra, 10 [A.A] - M. MacDo
naltd dün akJam reis M. Hoover 
ile vednlaşmıştır. Kendisi bugün 
Filadelfiya ve Nevyorka jharaket 
edecektir. 

lngiletl'e içkiyi / 
kaldıracak mı? ı 

Londra, 10 (A.A.) - Jngilterede 
müskirat istimalini men ve tahd[t 
etmek mümkün olup olmadığını 
halle memur mütehassılar komiı-
knu?un nıe&aisi iki sene sürecektir. 
omısyon azasının bir kaçından 

m~teşekkll bil' heyeti mahıuaa bu 
muddet zarfında milttehidei Ame-
rikaya v~ içki eatış ve istihlikinin 
bazı takyıJata tabi tutuldutu Avru 

k
. pa 

memali me uğrayarak bunlarda 
cari u•üller hakkında tetkikatta 
bulunacaktır. 

}letfun- se_r_v_e_tlerirniz 
Muğla 10 ( Hususi ] - Mem

leketimizde demir eanaylinin la
kişafına ıon derece blımet ed
ecek olan ve Bafra mıntakaaında 
bulunan Sakar kaya demic maden-

Lonclra, 10 [A. AJ - Vaıhing
tondan Dally Maile bildiriliyor: Relı 
M. Hoover ve Mac Donald tarahn· 
dan Salf akşamı neşrolunan teblt
ğıa biraz muhteriz ve müphem bir 
liıan ile ya:r.ılmıt olmaeı bir Ud pn 
içinde kat'i bir neticeye vanlacatı· 
nı Omit etmit olan Amerika efki· 
rı umumlyeslni oldukça bir ıukutu 

hayale utratmıştır. lngiliz heyeti 
naurahhasası, mahafilinde teblitna
menin •Üphemiyeti türlü ihtimali· 
ta krşı ihtiyata riayet lüzumuna at
folunmak •e tahdidi teslihat vadi
sinde maddi bir muvaffakiyetin lı
tlhsali gelecıek bahri konferanıın 
hüsnG ıuretle neticelenmesine bat· 
lı oldutu ı6ylenmektedir. 

Londra, 10 [A.A.J - Vaşkinşton 
hukuk f akultesl, M. Mac Donalda 
fahri doktorluk unvanını tevcih 
eyleml9tir. Bu ınünaEibetle darül
fü•un emini ile M.MacDonald ara-
11nda lngiliz-Amerikan doıtluğun• 
dan babie nutuklar teati edilmiştir. 
M. MacDonald dön ötleden sonra 
V uhlngton cinrında kiin " Mont 
Vernon " tepeaine rlderek mütte
hidei Amerika cümhuriyetinin mü
eaai.i V ubiıagton ve meçhul askerin 
•akbereleri üzerine birer çelenk 
koy••ttur. 

Vaahington, 10 [A.A]- M. Mac 
Doaaid Ue reiıl cilmhur M. Hoover 
tarafından aetredilea mütterek teb-. 
lif de t6yle deaUmektecllr: "Eılci 
tarihi me1'eleleri yeni bir rüyet :ıa
viye1lnden Vf' yeni bir muhit dahi
linde derplf ettik." Amerikan ma
haflll, bu ibarenin denizlerin aer
be.tisi meıı'ele.ine matuf olduğu 
mütaleaeındadır. Zannolunduğuna 

glire, bu meıeleyi ıerek büyük 
Britanya ve gerek dominyoDJar er· 
kanı tarahndan tetkik edlldikteD 
ıonra .teni bir niyet zavl7ulnden 
temas edilecektir. 

Tokyo, 10 [A. A.] - Sabık bq 
vekil M. Watakıuk.i nln balü-i koa
feranıa rldecek Japon heyetine 
riyaıet etmek teklifini kabul etmlt 
oldutu zannolunmaktadır. Amiral 
"Takarabe" ile Londudakl Japon 
ufu-ioin bL: bu heyete iıtirak r.lme· 
fHine lntiz ır olunmaktadır. 

Gazeteler, milıakeratıa lıilınil 
nre e netice:tıı.s1eaine maıal olacak 
111H~külleria nı~vcuıliyetlnl kabul 
ttw. elde beraber KeUor miıakı ıl
biytıUH mutabfü. b!r u:ılaıma elde 
edilebileceAi üruldinl izhar eyleme-
1&.tedir. 

" Nichinichi ,, sıar.ctHI, lngiltere 
ile Anı rikaı:ıın fngiliı • Amerikaıı 
itilafını di)er Gç dc•lete cebren 
kabul eUirmc:k niyetinde bulunma
Jarmdım ı..lolayı memDuniyet iz-

har etmekledlr. Bu ııazetenin teea
ıüfe 41.yan buldutu yegane nokta, 
hava l:uvvd erinin tahdidi hakkın
da biç bir teklif yapılmamış olma
ııJır. Ve bu mes 'el eyi kurcalaması
nı Japonyaya tavıııiye etmekh•dir. 

...... ---
Ankarada hüvük at 

" yarışları 
Ankar, 10 - Yarın ı:aat fldde ic

ra edilecek tt kotularınıu çok kala-
balık olacağı tahmin ediliyor kotu
lara ismet Pş. Hz.nin t~şrif edeceği 
aniaııfıyor. 

Şarkıyat kongresi 
Teşrinisani bldayetlerincf e Har. 

kofta akdedilecek Şarkıyat kongre
sinde Türkiycyittemsil edecek olan 
heyet bu ayın 20 sinde hareket ede
cektir. Heyet Darülfünun emini Neş' 
et ö.mer, Peya:nf Sefa ve Mesut 
Cemıl Beylerden mürekeptir. 

Mualliuılerin tayini 
h le Buı mektep nıualliınlerinid tayin 

a kı evolce ••halli maarif emini 
ve müdirlerine birakılmı,h. Badenıa 
tayin hakkını vekalet kendi üzerine 
alnı ıştır. 

lerinin ke111iyeten ve keyfiyeten 
eervet derece1iai:ıı tahkiki için ya
pıl~n ıondaj ameliyatı ümltbaht 
netıceler vermittir. Bu hazin~nhı 
i4letilmeıi için lüzumu olan teeisa· 

f 

Emanetin yaptırdığı 
I garajlar 

tın ve bilhassa madenin nakli için 
maden mahalinden KGIU1k limanına 
bir havai hatlın güıerkihı tesbit vı 
projeleri ib r edilmektedir. 

1 

• . Şehremaneti nezafet VHaiti için 
Bakırköyünd.e yeni bir waraj in a 
ettlrmittlr, Uıldldarda da bir l'•r~ 
inşa:ıl mul,arrerdır. 

Tri'rinİl3\ ,. 1 ] 1. 1 c ~l· 

N srettin Hoca! 
- Dünyanın kaç arşın olduğunu 
bana değil, şu önümüzde tabut 
icinde gidene sor! O, ölçmüş, biç
miş de öyle gidiyor. En doğru 

cevabı o verir ! 
28 -

Köy ıenrlnlerlnden biri ölmüıtü. 
Cnaze~l meaıcide getirildi 

Mescidin bir hafızı nrdı. Cahil 
bir adamdı. Amma, namaz sureleri
ni biliyor ve üıtün görü kuran oku
yordu. Köy de bef vakit e:ıan oku
yan da bu hafız idi. 

Etraftan birinin ölümü k?ylüyil 
müee111ir etti. Bunun içindir ki köy
de yalnız vazetmek ve teravik na
mazı kıldırmak içln bulunan Naı
rettine rica ettiler: 

- Hoca efendi, hem ezanı sen 
oku hem de cenaze namazını sen 
kıldın ver. 

Hoca: 
- Namazı kıldırmasına kıldı

rayıM, hatırınızı kırmayayım; fakat 
ezaaı hafız efendi okuıun. 

Köyliller itiraz ettllerı 
- Olmaz, olmu dediler, el ih

ıanl blttan.ıam. Namazı kıldırmayı 

naaıl kabul ettinse ezanı da kabul 
et, ıevapbr. 

Nurettin biraz dada hık mık 
ettl lH de ıonunda (peki) demete 
mec\>ur oldu. 

O :ıaman, her köyde minareli 
camiler yoktu. Köylü mescit içinde 
namaz kılar, müe:ızin de me1cidln 
yüksek dam O.tilnde e:ıası okurdu. 

Nnsretlln itte bu dama çıktı. 
Seıi hiç de gü~el değildi. Bunu 
kendi de blltyor ve eaa1en bunun 
için lmtiaa ediyordu. 

Kendi kendine : • 
- Adam sende, dedi, 1eı gü

zeUitinaen buranın köylüleri ne 
anlayacaklar. Hem benim ıestm o 
kadar çirkin de detil. Konya ba
:rıa•-••d• ::blr,.j!'ua au baaı Hirldı.ü

nO çağırmııtım, her kea bayılmııb. 
Bu kanaatle ıat elini kaldırdı. Bat 
parmatını kulağının arkaaına doladı. 
Avaı:ı çıkbit kadar batrarak ezana 
batladı: 

- Allahü Ekber .. Allahü Ekber. 
Ezanı bitirip de damdan endlji 

zaman köylüler: 
- Hoca, bu ne kadar kerlb Hl 

böyle, dediler. 
Hoca kliylülerin adeta çıkıtmaya 

be:eyeD bu hitaplanna kızdı: 
- N ıöylenlyoraunuz. BeD 

keadi zoruli1la mı ezan okudum. 
- Öyle a ına 1enln bu kadar 

fena sesin olduğunu biz ne bUeHll!'. 
- Kim demf ı ıc"lm feaa, 

eveli buranın hava&ı hana. yarama• 
dı , ıonra da köyüniizde hamam 
yok. Konyaya gelin, Konya hama. 
manda b~ninı ıe1iml duyunda bakın 
ıeı nasıl olurmuş. Ve yahut bir 
hayır aahibl köyilnOze hamam yap
tıraın, o zaman gch:ylm ıl:ıo cıan 
okuyayım. 

Bakın kerih mi, güzel mi. Köy
H\nUn ekseriyeti hamamın 1eı üze
rine teıirini bilmedikleri lçln bu 
sözlere af dilemekle mukabele et • 
tiler. 

Cenaze namazı kıhnmıı, cemaatle 
beraber naezarhtın yo!u tutulmuftu. 

Hocayı Uk gece evine misafir 
eden ağa da cenaıeye gelmifti. 
Ata, aöyleditimb: aibl takayı pek 
1evcrdi. 

Ôlil arkasından kabıiatcna gid-
erken bile huyuudfıın vaz reçemecil. 

Nua-ettine )·aklaştı: 
- Nasıl,. • molla ? 
- Hanıcıolsun. 

- Sana bir fey ıoracatım, biU-
raln ld b~n bUmedltlm ııey(eri öt
renmeğe pek meraklıyım. 

- Evet. 
- içime dert oldu. Şu Oıtüade 

yııtadıtımız dOnya acaba kaç arpa
dır derain ? 

Hoca, Ağanın rnakaadının bllmedl
tinf ögrenmek değil, fak at kendlıi 
ile alay etmf'k olduj'unu kanadı. 

_ Ata hazretleri, dedi ıııuall
nlse en dotru cev bı beo detfl 
batkaaı verir. 

- Kim? 
_ Şu 6nDmGzde, tabut içinde 

giden. O, dOnyanın kaç arftn c.ldu
gunu 81çmüş, biçmiş de 6yle ~idi-

Kemalettin ŞAkrü 

yor. Ona sorua. Bizim daha vakti
miz olmadı ki ölçelim. 

* • • 
Cenazeden dönüş te her kes 

yerli yerine daA-ıldı. 
Her keı, ölüyü kabrine koyduk

tan sonra bir an için olan Allah 
düşünceleri tekrar unutuldu ve yene 
dünya kayğuıuna daldılar. 

Fahat Hoca Nasrettin öyle detildi. 
O, daha çocukluj'undan beri ölüm
den korkardı. Ölüm ıözü ve cena
ze yüzü ona beyninden dökülmüt 
bu:ı gibi su teıiri bırakırdı. 

Bu sebepledir ki cenaze dönü
~O dotru mescit yanında kendine 
hasredilmiı konak odasına gitti ve 
kapuu sımsıkı arkasından kapadı. 

Onun kapıyı kaparken gören 
bir köylü ıordu; 

- Ne o Hoca efendi, köyde 
hınız yok, neden kapıyı kapıyorsun. 

Hoca şu cevabı verdi: 
- Köyünüzde hırsız yok amma, 

biraz evvel Azrail ile beraber
dik. O da pek hlflı detil. Kim 
bilir belki kokumu alır ve 
aklına emer, bizim kulübeyi :ıiya-

rete rellr. Oıaun için kapıyı :sım
sıkı kapıyorum, gelirse açmayaca
gım. 

Hoca nın bu sözün& duyan köy-
10 dotruca diter k6ylillere anlatma
ya gitti. 

- Bizim cer Hoca11 Ölümden, 
EzraildeD korkuyor, gelin fUDa bir 
it edelim, korkutalım dedi. köylü
ler bu teklifi derhal, kabul ettiler. 
Aralarında edecekleri oyunu karar
laştırdılar. 

- Y ann sabah bi:ıim loca ır· 
mağın kartı yakasındaki köye da
vetli. Gitmeden evvel ona bir oyun 
ederiz .. 

Dediler. 
[Bitmedi] 

Avdet 
( \ nci 1ahif adan mabaat] 

Konferalll Berllnde toplanmıt
tır. Beynel111llel Parlamentolar kon
feraıııı dolayuile dahlliye murah-
haılarımızdan Çaaakkale meb'uıu 
Şükrü B. bir mubarririmize tunları 
ı6ylemlttir: 

" - Konferanı dört g\ln devam 
etti ve AlmanR ayıştag meclisi ikinci 
relıi Hk celseyi küşat etti. Hemen 
diyebilirim tanınmıt devletlerin kep
ıinin m "rahhaet vardı. Japonya, 
Çin, lran ve hatta Mısırdan da mu
rahaa gelmişti. 

Bazı devletler 80 ve daha ziya~ 
· de mürahhaa göndermitlerdir. 

Mesela İngiltere 80 mürahhaı 
gönderdlğ'i gibi Fransada 40 milra
hhu göndermişti. 

Konfransta belll ba;lı mevzuu
bahıolunan mes'eieler beynelmilel 
kredi işini halli, ameleyi eanayle 
raptetmek, her memleketin kabili
yeti olan ıanayi tubesinde çalıt· 
maıı, ziraat ve Hnayi itlerinin 
rHyonalize edilmeal ıibl huıuat 
mevzuubahıolmuıtur. 

Geleck 1ene konferanı Madritte 
toplanekhr. Yalnı:ı Türkiye namına 
benimle Süleyman Şevla:et beyin de 
dahil bulunduğumuz konfe?'an11n 

mecliıi idaresi 6n0müzdeki Kinun
aanlde Nlıte toplanacak, gelecek 
konferanıın ruznameeiai ihzar ede-
cektir. 

Duadan batka wene Niste top· 
laDacak olan meclf.J idare nizam
name Ozerinde de tadilit yapacaktır." 

Bundan aoara Sükrü bey bir 
kaç .On sonra Ankaraya gidece
j'IDİ a5ylemittlr. ------

Şelıirde tenıizlik 
Şehremaneti son günlerde temiz

lik itlerine ehemmiyet vena!ğe baı
lamıtbr. Temizlik lfleri veaaltinla 
mOmkGn mertebe tezyidi mukarrer
dir. Dün bu •emait için yeniden (26) 
bey,ır ı. t.n ahnmıftır. Daha satın 
alınacak beya-irler yü1.G mOtecam
dJr. Teml:zllk muıtakaları kilçOltül· 
mek suretile xiyadeleşt;rilecektir. 

r 

ADmaınrvacıa 

Çelik miğfer 
teşkilatı 

Londra, 10 [A. AJ - Berlinden 
Dally Maile blldlrllyor. Ekseri uası 
sabık imparatorluk orduıuna ...... 
sup zabitlerden ve neferlerden iba
ret olup günden güne daha meyd~n 
okuyucu bir tavır takınan çelık 
nılğf erler namtndaki te,kUltın da
Jdlde ve hGriçte vahim buhranlu tev 
llt edebHecek tehlikeli ve tehdltkir 
va:ılyeti Pruıya dahiliye oeıareti~i 
nihayet bu cemiyet hakkında fedıt 
ve cezri tedbirler almağa icbar et
miştir. 

Dün akşam neşrolunan bir emir
namede mezkur teıldlatın bundan 
böyle gayri kanuni addedileceti ve 
bunun Ren havaliılndeld kudretli 
tubelerio derhal lafvi cihetine gl -
dileceği bildirilmi4tir • Almanyanın 

aksamı sairesindeki şubeler peyder
pey feaholunacaktır. BütGn nliluln 
iştirak.ile akdolunaıı bir mecliıte 

Prusya dahiJiye nazın hGkQmet l~
nde ikinci bir hükumet teşkil ede
cek derecede .kuvvetlenen çelik 
mltferlerin ıerkc41iji yiirindea Y8• 

ziyeti dahiliyenin kesbi vehamet ede
bilmesi ihtinıaline itaret ettikten 
ıonra hükumeti CGmhuriyenin •im
dilik kendisini her \ürlü tanıalara 
kar91 müdafaa edebilecek kudrette 
bulunmakla beraber onu her neye 
mal olursa olıun devirip eımete 
karar vermit olan un•urlann daha 
:ıiyade kuvvet peydn etmelerine me 
ydan vermek büyOk bir tedblreizllk 
olaca~nı slSylemiıtfr. Çelik mltfer• 
ler tetkllab relıl olan reiıl devlel 
Hindenburgun dahiliyeynazınnı a:ıim 
ve kararından doğru nazik ve yeni 
vaziyete kariı ne aibi bir vaziyet 
ve tavır takınacağı me1'ele1l bGtan 
Almanyada bir merak uyandırmak· 
tadır. 

Diş tabipleri cemiyetinde 
Dit tabipleri cemiyeti buFln 

toplanacakhr. Evvelce de yazdij'ı· 
mı:ı veçhile Shhıye vekili Refik 
beyi bazı dit tabipleri cemiyetin fahri 
a:ıalığından lıtifaya d. veti dütün
mektedirler. 

Fakat Refik B. bu cemiyetle a
Jak .. ı ofmadıf11u evvelce blldil'df
ğinden Refik beye taraftar olanlar 
rnuanz ol•nlara bugfia hüc:üm ede
ceklerdir. 

Mübadelede 
[ 1 inci 1alıif adan mabaat] 

Kendiıinin Türk tebauından bu
lunmaıı ve yunanlılar yaDJDda hiz
met alması hakkında tahkikat ya
pılmasını icap ettiriyordu. Bunu Da 
zan itibara alan Avril ıpetariı Ef. 
dün komisyona müracaat ederek bu 
hi:ımetten iıtifa eyleditini bllclimit 
tir. 

* • • 
içtima hakkında bir teWig 

lıtanbul, 10 [ A. A.) - Muhtelit 
mnbadele komisyonu kitibi umu•l
liğlnden: 12 eylul 1928 tarihli bit•· 
raflar muhhrasının müaakaıolae 
devam için buıün akdi ınukarrer 
heyeti umumiye içtimaı TGrk heyeti 
murahhasasının talebi il:ıeriae CU• 

martesiye talik edilmittir. 
Anadolu Ajanııı;un notu: - Al

dığımız malQmata Dazaran me.'ele 
Türk heyeti murabba1&11 relıl Teriik 
Kamil beyin ıaxetele~e beyanab 
şeklinde cereyan etmiştir. 

ikramiye mes' elesi 
Daldliye vekiletinln katı taD

mabna ratmen bazı vilayetlerle 
belediyelerin bütçelerinde ihanlye 
faılı olnıadı.tı halde tahsisatı gayri 
naelhuzadan bn"l :r.evata ikramiyeler 
datılılmuı nuuırı dikkati calip 
gllrillmüştür. 

Jkramiyelerin kaldırıldıtı Y• 

bütçede tahsiaab dahi olmadıjı 
halde Vilayet mediıl umumIJerı 
ile belediye ve mümaıili 111ile11eıat 
hakkında kanuni takilıat yapılarak 
mes'ullcrin tec:r.iyesine karar nrfl
mlş, bu karar bir tamimle riJaetf
mi:ıe teblij' oJunmuttur. 

hl~un·yet 
Avrupada tahb tedavide bulu

nan Müıkiye teftlt hey'eti reiıf Mu
ıtaf a Arif beye iki •7 daha men· 
niyet verliaıl9tfr. ----Maden hiJmüra f iatı 

Yerli maclea laOmOrfl fiatfarı tft 
bapaa Wr llra artanı~. Bu yiibe
Hıln 1ebebl Eretlf bavı:a1uada ame. 
le Ocretlerinln artmaııdır. 



Tesenoı g 
a 

lnsu reaçlitlnde ae sersem 
oluyor. 

Hot ihtiyarlıkta da... Vazgeçtim; 
jlklye ile mGnanbeti olmadığı için 

~zü uzatmata lüzum rö•iyorum. 
Esir.iden, çok eakiden bir atk 

macerası ıeçirmiştim. 
Kalpıizler Kııkıı ne plüyouu-

nuı ••• 

Helene ismindeki ıevgilim - ıa
liba iımi Helene idi - benden ay
rıhp mukadderatını utursuz bir 
Romalı tıp talebesinin eline terket
mftti. 

\ Ah bilseniz ne betbahbm. 
~ Gündüz ıztırabım bir dereceye 
kadar kabili tahammüldü. 

Şuraya buraya sridiyor, durma
dan içiyor, derdimi az, çok unutma
ta muvaffak oluyordum. 

Fakat ıeceler? Nauzü billahi 
O baaıbot odaya dünüt yok 

mu?... Fotopaflara bakıp Adeta 
keDdi kendimi ipnotizme ediyor, 
reıimlerl kımıldanıyor gibi görüyor
ium. Ya o mektuplar 1 

Haydi, onun üstüne hilngür hün
,ür atlamata ba,Iıyordum ... 

••• 
Bir aktam rene sevgilimin re

ıli•leriae bakarak bir kaç celse 
lpnotbme yapıp yortun düımüt

tilm. 
Bu ıırada kapım hafifçe vurul

du. 
BGyilk ltlr heycan içimi baldı-

rlanma kadar allak bullak etti. 
Acaba o mı idi? 
- Kimdir o? 
Tatlı bir çocuk ıHi: 
- Benim, möıyöl 
dedi. 
- Sen kimıin? 
- · Bltititinizde oturan mada-

mın kızıyım. 

Kapıyı açbm. 
Kapını• aralığından, yedi sekiz 

Jatlanada, çok pzel bir kız çoc•
pDun ıan.tın bqı sıilriinclil. 

- Kuzum, hasta mısınız Mösyö? 
- Ben mi? Y oo ... Neden ıordun? 
- Bir ... tteDberi atlıy<.rsunuz 

da ondan. 
- Hayır haıta detilim. Kede· 

rim vu ela ondu atlıyorum. 
- Yal 
- Gir1ene canım ! Koridorda 

ıotuk alacaksın. Seni annen mi 
1olladı, bakayım? 

- Y 000 ... Annem evde detil. 
Bu rece eve relmiyecek. 

KGçGeOk kıı fareden büyük 
olmıyan boyu ile cin ribi zeki ve 
hulUb. 

Bana maceramı anlatbrdı, çok 
alikader oldu. 
-Eveti SeYsiliaizi tanıyorum. Lu

trdaa bir mantoıu vardı değil mi? 
Sonra ıa,,kuında ela pençeli bir 
kut vardı. Kaç defa merdivende 
ıörmilıtnm. 

- Evet, itte o ... 
- Tuhaf •• Hiç de fena kalpli bir 

kadına bememezdi. 
Sonra 0 da kendi ıergüze,tini 

anlatb. Ba ıerpzeft hiç de •en bir 
Mkiye detfldl. Zavallı yavrucak 1 

Annul bir lokantada hizmetçi 
lmiı. Çocutunu para ile bir köyde 
ldlylGlere l:takbnyormuf. Fakat ay-

htı maDtaıam veremediği için köy
lller çoeutu ıetirip bu otel odasma 
bırakmıflar. 

Kmaa pek dütkün olmıyan ka
dıa o rece eve d8ıamiyecekmif. 

vakit r•çti. Kızcatıza ıidip yat
; maıını •Bfleclim: 

- O .. dedL Hiç uykum yok! 
- Olıun, rit yat ; aeni bu 

ıaatte beaim odamda 1örnrler1e ne 
derler? 

- Haydi öyle iıe ••• Bonsuvar ! 
Sonra 1o.. bir silküttan ıonra: 
- Dopıu büyGlr. olmadıtıma 

çok Qzüldilm ... 
- Neden? 
- Sizi teHW etmek isterdim 

de ... ondan t 
Zavallı yavru 1 Bu ıözil o kadar 

ıGzel ıöylemitti ki ••• 
O sidince uzun bir müddet, da. 

.ltıo, oldutum yerde kaldım. 
• •• 

Erte1i giln bili ıevıUimin ko-
kusunu tafıyan - ah, k. ••• ki-bu otel 
odasında daha fazla oturan uyarak 
11aılca blr yere taşındım. 

Alphome Allaia'den: 

İnsan a,ktan ölnıiyor. Zaman 
hicranımı unutturdu. 

Çivi çiviyi söker! 
•• • 

Geçen hafta Havre'da idim. 
Limana giren küçük bir yat ön

ümde demir attı. Yatın sahibini de
rhal tanıdım: bizim sersem Alfredf 

Arkadaşım bana metresini tak-
dim etti. Sarışın uf ak tefek, nefis 
bir kadındı. 

Alfred sahte bir 11 deniz kur-
du ,, tavru He tayfaya kuman
dalar verirken sarışın kadın bana: 

- Nasıl? dedi. Şimdi teselli bul
dunuz mu'! 

- Ne tesellisi? 
Bana yukarıda anlattığım vak'yı 

hatırlattı. 

-Ne?!.. O küçük kız siz misin!z? 
Onu böyle büyümüş görünce, 

gelip beni teselli etsin diye hali 
üzüntülü imişim gibi yaptım ..• 

Nakili Kamran 

lzmirde tıramvay 
ve elektrık 

Belediye rcısı Huluşi Leyin ve 
elektrik §İrketi mUdürU M. Gorme· 
zano "nun uzun mtiddetten beri A vru· 
pada bulunmalsrı ~elırin elektrik ve 
tramvay işleri hakkında bir faaliyet 
sarfına mani olmuştu. Şirket müdürü 
Uç ay kadar devam den seyahatından 
en·elki gün avdet etmiş ve dun vazi· 
fesine başlamıştır. Hulusi beyin de 

bu günlerde avdetine intizar olunu
yor. Binaenaleyh te' ekkuf ctnıi l? olan 
işlerin müzakeresine ,.e intacııı!l baş· 
lnomnk uzredir. Dtin bir muharriri· 
rni1i bu hususta tetkikat yar.mağa 
memur ettik. Elde ettiğimiz malumatı 
neırediyoruz: 

Şehrimizde elektrik fabrikası fan· 
liı ete geçtiği halde yokarı maballatta, 
bazı sokaklar müstesna, daha cadde· 
!erin elektrikle tem·irine başlanama· 

m ııtır. Bunun da sebebi belediye ile 
şirket arasında ~olcaklara yapılacak 
tenvirat hakk1nda cerey:ın eden mlı· 

zakeratin intac olunamamasıdır. Bele· 
diye bidayeten caddelere konulacak 
direk ve lambaların çok liiks ve şık 
olmas ını istemiş , fakat şirket 

tarafından çıkarılan hesap !:Ok pa· 
halı göri;Jmüşttır. 

Şirkete daha basit ve daha ucuz 
bir teklif yapılması bildirilmiştir. 
Şirket hunun tizerine yollara kona· 
cak lambaların mc.,·cut direklere va· 
z' ım kabul etmiş, nisbeten daha ucuz 
bir teklif ) apmıştır. 

Mükalemelerin vasıl olduğu en 
son şekle göre tesie:ıtı şirket yapa
cak, belediye bedelini muknssiten 

~odeyecektir. LamLalarm~ıuhafa·z~ 
nı ve yananların değiştirilmesini be· 

tediye deruhte edecek ve tellerin de 
muhafazas ına şirket nezaret eyliyece· 
ktir. Bu hususdaki anlaşma son sa.· 
hada olduğundan Hulu i beyin av· 
detini müteakip itilıi.fnameııin imza 
edilmesi ve şirketin tesisata ha,.laına· 
ıı muhtemeldir. 

Karşıyaka elektrik tenviratı im· 
tiyazım almak için Esnaf ve Ahali 
Bankası ile diğer bir grup Nafıa ,·e· 
kiletine muracnat eylemişler. Nafia 
vekaleti bu teklifleri tetkik ederken 
İzmir ElP.ktrik imtiynznamesinde bu 
hakkında ihtiyari olarak şirkete ve· 
rildiğini nazarı dikk alarak ve 

şirketin bu hususta ne dUşUndüğUnU 
anlamak için M. Gormezanoyu An· 
karaya davet etmiştir. M. Gormezano 
bu daveti İtalyada bulunduğu zaman 
alm ış, derhal Ankaray'l gitmiştir. 
Şirket mUJtırü Ankarada iken Karşı
yaka tenviratı malum olan tarif~ . ih· 
tiliifı va Kordon tramvayları ışı de 
mevzuu bahsedilmi; tir. Şirket . ile 
Nafia vekaleti arasında esas noktalar 
üzerinde itilafı tam mevcuttur. Yani 
şirket Karşıyaka temiratını yapacak-

tır. Yalnız Karşıyaka belediyesi ile 
teferruat kabilinden haJledilmesi li· 
zım gelen baıı noktalar vardır. 

M. Gormezano bu günlP.rde Karş ı 
yaka belediye reisi .Fik.ri bey ile te· 
mas ve müzakereye başlayacaktır. 
İtilaf hasıl olduktan sonra şirket der· 
hal kablo tesisatına iptidar eyliyecek· 
tir. Kablo şosayı takil>en Karşıyakaya 
gideceğinden :Mersinli Bayraklı ve 
Turan gibi aradaki köylere de cer
yan verilmesi pek tabiidir. Karşıyaka 
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İz mir 7 
Kredi kooperatiflerinin teşki

line başlanmı~tır. Vali Kazını pa
şa ile ziraat bankası müdürü lsma
il Hakkı bey kooperatiflerin teş
kili merasimi ile bizzat meşgul 
olmaktadır. 

Evvelki gün Kemal paşa mer
kezi ile Armutlu, Ören ve Ulucak 
köylerinde dort yerde kredi koo· 
pr:ıtifleri te~kil edilmiştir. Kredi 
kooperatifleri ve köylümüzün sü
ruru hakkında vali Kazım paşa 

aşağıd::ıki beyanatı yazmıştır: 

- Kemal paşa kazasının biri 
merkezinde ve üçü Arn.utlu Ören, 
Ulucak köylerinde olmak üzere 
dört kredi koop~ratif sür ·atle ve 
muvaffakıyetle teşkil olundu. Köy
lünün \ e rençherin gösterdiği SÜ· 

ruı w: alakayı tarif edemem. Her 
birinin etrafında beş on köy top
lanmak üzere her kooperatif orta
ğının adedi dört yüzle altı yiiz 
arasındadır. 

Alaka göstermemiş hiç hir hane 
yoktur denebilir. Erkekleri asker
Jikte olan ve yahut muharebeler
de ~ehit kalmış çiftçi kadmlarımız 
dahi hissedar olmustur. 

Üç, dört ve be~ yüz Iiralik yüksek 
hisseliler bulunduğu gibi çoğu 
yüzle iki yüz liralık ve küçük fakir 
rençbcrler de bir ve iki hisse ile 
ortak olmu~!ardır. 

İzmir Ziraat b:ınk müdiri ve 
noter huzurunda yaı,ılması lazım

gelen ilk evrak derhal vapılmıştır. 
Kooperatif merkezlerine otomo
Lillerle gidilerek köylüler tarafın
dan hararetle istikbal ye teşyi 

cdi!dlk. 
En bü) ük iftihar şu noktadadır 

ki f iıı k köylüjlü kendisini hakki 

le tutacak \·e biaman faizin elin. 
den behemehal kurtulacak o an 
zirai kredi kooperatiflerinin ehem-

Vilayetin her kazasında ve in
tihap olunan köyler ve merkezler
de teşrinievvel içinde yirmi kredi 
kooperatifi yapılacak, bunlardan 
Seferihisar, Urla, Eskifoça, Kara· 
burun gibi kasabalara tesadüf eden 
ve nüfusları müsait olan yerlerde 
kasaba kookerktifi, diğerlerinae 
küy kooperatifi olacaktır. 

Bi?.zat Lenimle beraber Ziraat 
Bank miidiri i:;mail Hakkı bey 
bütün teşekküllerde hazır buluna
cak ve ikinci derece muamelat 
ve ikmal işlerini İsmail Hakkı bey 
tamaın1ayacaktır. 

Kooperatifler teşekkül ettikçe 
kaza belediyesi ve köylerde koy 
ihtiyar heyetleri tefrik ederek Vi· 
layet makamına gönderecek ve 
İzmir ziraat bank müdürlüğü ta
rafmdau da Ankara makamatına 
gönderilecektir. 

Yalnız iktisat vekaletinin tas
dikini müteakip iade olunacak ve 
Noterlikte tes']il suretile derhal 
faaliyete geçmiş bulunacaktır. 

Teşrinsani ayında daha yirmi 
beş kredi kooperatifi yapılacaktır
ki bu sene hepsinin mevcudu kırk 
be~e halığ olacaktır. Ve çiftçinin 
iiniimiizdeki yıl ıkrazatına bahar 
mevsiminden çok evvel başlanmış 

olacaktır. 

lzmir çiftçisinin ve köylüsünun 
bu yüksek liyakati \'e seri teşek
küller gusteriyor ki üç beş sene 
sonra ziraat bankasının bir çok 
şubelerinde iş kalmryacak ve bütün 
ziraat kredi kooperatifleri zengin. 
vus ·atli ve tam11mile k öyli;yi; 1...ıw. 

raınış bir halde ziraat bankasının 
adeta şubeleri haline gelecektir. 

Yeni ref i kararları 
Kırkağaç polis memnru iken iş

iali müteakip merkezi vilayetten 
yerlerine gönderilen polislere de
vir muamelesi icra etmeyip Yunan 
kumandanının te.iri nüfu:zile ma
halli memuriyetlerinde kalarak va
zife kabul etmelerinden dolayı he
yeti malısusca bidemah devle~te 
ademi istihdamlanna karar verıl· 
miş olan polislerden mülazim zade 
lbrahim Etem ve Halit Ziya Efendi
lerin Kırkağaçta kalmak için yu
nan kumandilnlığına müracaat ve 
ahaliden mazbata almak suretile 
memuriyeti sabıkalarında kaldık
ları kat'iyyen anlaşılmadığını ve 
.tahsil keyfiyetinin işial dolayisile 
lzmir Yunan jandarma kumandan
lığına bildirilmek zarureti ile teah
hür eylediği ve mumaileyhin Kırk
ağaçtaki vazifesinden bir müddeti 
muvakkatede infikak etmemesi bu 

=___, 
tenviratı için di~er bir şirkete imti· 
yaz \erilmesi mevcut imtiyazname ile 
tezat teşkil eyliyeceğinden yapılacak 
anlaşma dahilinde tenviratın şirket 
tar:ıfındaıı yapılmas ı emri vaki lıa· 
!indedir. Tesisat itilaf tarihinden iti· 
haren yedi ay zarfında il•mal oluna· 
bilecek tir. 

Tramvayların hükumet önünden 
Gazi bulvarına \'e Kemere geçehil· 
mesi için en-el emirde Rıhtım tram· 
vaylarının elektriklenmesi mes'elesi· 
nin halli İcab eylemektedir. 

Bu mes'elc ise yılan hikayesi gibi 
uzatıldığından yeni bir hareket bek· 
lenmektcdir. Yeni Rıhtım tramvayla· 
rı halledilmedikçe Gazi bulvarı ye 

Kemer hattının başlaması imkiin· 
sızdır. 

Nafia Yelialetinin noktai nazarı· 
na göre Rıhtım şirketinin ayrıca elek• 
trik fabrikası yapması lüzumsuz gö
rültiyor. ~ıevcut fahrikadak reryan 
almak suretile Rıhtım tramvaylsrı· 
nın elektriklenmesi ciheti terci4 edi· 
liyor, Mamafı f'lektrik ceryanı fiat· 
larında i ~e Elektrik şirketi arasında 
büyllk fark vard ı r. Fiat ihtilaf. me\· 
cuttur. bu ihtilaf bir anlaşma ile ne· 
ticelenebilir ise iş daha kolaylaşa
caktır. 

suretle }edi iktidarında olmıyan bir 
mes'ele olduğu ve emir gelince in
fikik eyledikleri ve fakat merkezce 
terkini kayt edildiklerinden açıkta 
ve zıykı maişette kaldıklan halde 
yunanlılara memuriyet için müra
caat etmedikleri ve memuriy~t al
ınadıkları ve amali milliyeye muha
lif biç bir hareketleri görülmediği 
anıa,ılmıt olmakla haklanndaki ka
rarın ref'ine müttefikan karar ve
rilmiştir. 

Hürriyet ve İtilaf fırkasına ve 
İngiliz Muhipler cemiyetine dahil 
ve kavlen ve filen her ıuretle hükG
meti milliye aleyhinde bulunmasın· 
dan dolayı heyeti mahsusaca hi
demitı devlette ademi istihdamına 
karar verilmiş olan sabık Gebze 
kaymakamı Nurettin Beyin Gebze
de iken Hürriyet ve itilaf kulübü
teıis ettiti doğru olmadığı ve Kar
tal kulübüne de girdiği tebeyyün 
etmediği ve lngiliz Muhipler cemi
yetine girdiğine dair hiç bir vesika 
elde edilmemiş olup yalnız bir 
kişinin kavli mücerredine kaldığı 
ve İatanbulda Arapyan hanında üç 
hafta kadar İngilizler tarafından 
te ·kif olunması bunun akıini iabat 
etmekte olduğu ve Kuvayi milliye
nin aleyhinde detil bil'akiı lehinde 
çalışarak o mmtaka milli te,kilatı
na memur merhum Yahya kapta. 
nın lstanbul hilkumeti tarafından 
tahadetine kadar muhafaza eyledi
ği ve merhumu imhaya ıelen kuv
vetin kumandanı tarafından i•ten 
el çektirilmesi ıuretile harekib 
milliye taraftarlıtı teeyyilt eylediji 
ve Nurettin bey hakkındaki lttiha
matın yanlı, isnadattan ibaret olup 
rerek Gebzede ve gerek Erdekte 
bulunduğu müddetçe amali milliye· 
ye muvafık hizmetlerde bulundu
tu icra kılınan resmi ve ıayri rcımi 
tahkikat ve tetkikattan anlatılmıt 
olmakla hakkındaki kararın ref'lne 
ittifakJa karar verilmiştir. 
Şoför Orhan ef. hakkında 

l,ial esnasında fransızlar taraf 
ndan kilia'te polis memurlutuna 
tayin kılınmasından dolayi heyeti 
mahsuaaca hidmeti devlette ade-

Sinema yıldızları do
lar memle~etinde ha
ylı para kazandıkları 
cihetle, bunların haynf 
tarzları da efkarı san'
atlan kadar itıral et -
mektcdlr. Bir sinema 
yıldızının evi nasıldır? 
Yatak ve yemek oda
ları , salonlan nasıl 
düfenmiştir? Evini ha
nsri z.evke göre yap -
brmışbr? 

Umumiyetle dene
bilir ki yıldızlar daim
bol ışıklı geniş odala
rı ıevmektedirler. eşya 

da da güzellikle sade
liti mezcetmiılerdir. 
En ziyade susleme
te ebe : et verdikJerl 
yer tuvalet odalarıdır. 
Yatak odalan mümknı 
oldutu kadar geniştir 
ve bu genlsliğine rag 
men içinde az efya 
va:-d?r. 

Resimler Dolly Da
via'in evindeki yat:ık 
odasını, küiüpanesini 
ve tuvalet odasını gös
terı!.ektedir. Sinema 
yıldızlan en ziyade 
biblolara ve bilbı.11a 
milcevherata ehemmi
yet veriyorlar. 

Hemen her birinin 
evinde, yekunu büyük 
bir kıymet teşkil eden 
birer mücevhern 
zesi vardır • 
Dtılly Davis'in elin

deki mücevherler sek 
sen milyon dolardan 
fazla kıymettedir. Ve 
bunların çoğu, doatlan 
aşıklan, perestişkan, 
gerek san'ahna mec
lup ve meftun olanlar 
tarafından hediyeedil
miştir. 

Güzel ve şohret sa
hibi bir kız olduktan 
ıonra o kadar bol pa
ra için de ayrı bir 
servet kendi ayatıla 
geliyor. 

Bu gün 
ELHAMRA SINEMASf 

DÜŞMÜŞ KIZLAR 
anneler kızlarına hu filimi göstermelidir. 

ilaveten: GAZl ÇlFLIGt 
Bütün 

-... 
..................... + Bu gün yapılacak en C} ı ı ş 

ı MELEK ~i~~EMASINA 
+ DUGLAS }'AIRBANKSIN 

ı CD~il~i~~!~!~R + Matineler: 13 - 14,3/4 16 3/4 - 18 3/4 ve 21 3/4 j .. ...................... !~ 

EDUARDO BİANKO 
ile meşhur arjantin orkestrası öııümümüzdeki salı 

•kşamı eaat 18,30 da 

OPERA SINIEMASDNDA 
icrayı ah~nge başlayacaktır. 

Her gün saat 18 30 ve 21 30 seansları için şimdiden ntlmerolu 
' mevkil~r' tedarik edilebilir. 

;;;m;:;i;i;;;;a;;;;ti;;;;h;;;;;d;;a:;;;;m;;;;ı;;n;;;;a;;;;k~ar=a=r=ve=r=:-il:=m=.=-it=o:;la1=n=;1=-=ışgal esnasında fransızlar t•~ 
fOför Orhan Ef. işgalden evvel jan- fındnn memuriyete tayin cdil!llbrde" 
darma ba,çavuşu olup bölük ku- den dolayı heyeti mahsusaca 

1
,., 

·ı Kil" 't 4
- ldı.'!rı matı devlette ademi istibd•ıtl ... ; mandanının emrı e ıs e aa • 11 • ... .. 

01 ve ermenilerin polis yazımağa karar verilmiş olan Dörtyol lı~ııo' 
başladıtı esnada vaki olan müra- varidat katibi sabıkı pa§ah cfll' 
caatı resmiyesi ve kaym-:1'a'!1ın Osman Ef. işgalden evvel •-;.,,~ 
emri üzerine polis memurıyetıne emini olduğu halde fransızl~r (lfiıa' 
nakledildiği ve memuriyeti esna- fından mezkQr sandık eoıın ıısıO" 
ıında 60 bin lirayı Gaziantap mah- Ermeni milletinden Dikran ~~ bd 
ıurinine muvaffaklyetle götürmek da birinin getirilmesi üıer~ıııs•o 
Ramazan topunu k.Açırmak, silih suretle açıkta kalacak olan aı•"" 
cephane mevaddı ıaşe ve rapor Efendinin tahsil memurlut'1'f :.ıı•J•" 
dermek' suretile Kuvayi milliyeye !edildiğini ve İ:>u mes'elede ıısıJ' 
hizmetleri görüldüğti ve amali mil- ların te1ir ve nüfuzu oluıayıp d,r 
Jiyeye muhalif hiç bir hareketi gö- maileyhin bilakis fransızların ı.1rife"' 
rülmediti ve polistite fransızlaran besine uğradığı ve eski ınern riY.et' 
te1ir ve nüfuzile tayin edilmeyip tinden daha a,atı bihkUceınt~ı:•bi!f 
e1asen memur bulunduA-u jandrma tahvil edildiği • bi~a. e ını.1h•l, 
bafçavl<şluğundan naklen usulil da- eylemit ve amalı mılhyey. ...,1rıı•~ 
ireıinde tahvil eylediti anlatılmak- bir hareketi de görülrneı~~· e ısıil 
la hakkındaki karann ref'ine müt- la hakkındaki kararın ref ın 
tefikan karar ve•ilmittir. tefikan karar verilmiştir. 
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B-..ıgil.rıkfi spor 
:f ~c.llyeti 

c.:: B.ugün Beyoğlunda Hallı Fırka
... ı bınasında mıntaka heyeti tara
fından tertip edilen Güreş miisa
hakalarına başlanacaktr. Bu mü
k~Lakaların ehemmiyetli bir telak-
·ı uyandıracağı muhakkaktır. 

Atletiznı müsabaf,aları 
B~gün Kadıköyünde mmtaka f tletızın birincilikleri müsllbaka

arına devam olunacak ve bu mü
sabakalar intaç edilecektir. 

k Atlet!zm müsabakaları şimdiye 
adar ıntizamla devam etmi;ı \C 

~uvaffakıyetli neticeler vermiştir. 
Galatasaraylılar gitti 

Ankarada atletik temasJar ya-
~a~a~ olan Galatasaray atletizm 
l:ıp~ dün Ankaraya hareket et· 

kıştır. Galatasaraylılar bugün An-
·.arada, Ankara mıntakası atletle· 
rıle ıoo, 200, 400, 800, 1500 
ırıetro koşuları, uzun ve yüksek 
atlama, disk ve aiille, 4 X 100, 
4 X 400 metro bayrak yarışları 
Yapacaklardır. 

j Galata~ara) lılar yarın şehrimi-
ze avdet edeceklerdir. 

Bir sporculluıı öliimü 
Galrıtasaray denizcilik şubesi 

serdüınenlerinden Necip Celal bey 
uzun bir hastalıktan sonra dün 
vefat etmiştir. 

Geçn sporcunun cenazesi bugün 
Emirgandan kaldırılacak ve arka
daşlarının da iştirak edecekleri 
hazin hir rasime ile Emirgan me
zarlığına defnedilecektir. 

1 enis 11ıüsabakaları 
Fenerbahçe1i tenisçiler Ingiliz 

filosu zabitanı ile bir tenis teması 
temin etmi)erdir. Bu maçların 
çok enteresan olacağı şuphesizdir. 

Türk spor çıktı 
Memleketimizde şimdiye kadar 

çıkmamış bir nafasette ve zengin 
bir güzelliğe malik bulunan Türk 
sporun ikinci nüshası çıkmıştır. 

llKtDbasDar 

Fransaya Alman teklifi , 
25 EylOI 1929 tarihli (DaiJy 

Telgraph) gazetesinden: Bir Fran
ko - Berman askeri ittifakı için 
ıtlnıan nasyonahstlerinin Frdnsız 
Politikacıları ve zabitlerile müza· 
kerelerinin esasını teşkil eden kafi 
teklifleri (Achtuhr Abendbatt) ga· 
zetesi ifşa etmekte devam ediyor. 

Bu teklifleri şunlardan ibrrettir. 

1 - Her iki memleketin esas 
ı:auayiinin monfaatlerini biribrine 
birleştirmek. Bunun 1926 ve 1927 
~enelerin" ait Franka - Girman 
Potas, demir ve ticaret misakları 
ile tahakkuk edeceği söyleniyor. 

2 - HerhRngi lıir iiçüncü tara· 
fın hücumundan diğerinin Avrupa
deki hudutlarını temin eden iki 
memleketin askeri alakalarının 
bir kombinezonu. 

3 - (Almanya) 
l Her iki ordunun, her iki mem
eketin tekmil askerini teftişe ve 
~Uttehit askeri hareket için plan· 
ar tertibine sal§hiyettar Fransız 
;~i ~lrnan zabitlerinden mürekkep 

hır kumand yn tabi olması. 

O 
hu askeri kombinezona Belçika 

rdu k J·r sunun sokulması da keza te ·-
(~ edilmiştir. lsmi süylenmiyen 
b chtuhr ALendblatt) gazetesine 
k u ?1alumatı veren adam, bu as
ı. ~rı Şartlann, birkaç sene evvel 
"'end· ·1 ısı e mareşal F'oçh arasındaki 
ll'ıtilakatt · d'b' · .. ı k d' lJ a çız ı6ını soy eme ·te ır. 

at-hin izalesi: 
Mareşal böyle bir itilafın Fran

sa ·ı 1 e Almanya arasında harbi 
ll1~ddeten imkansız kılacağı ve bu 
sed epten Avrupa sulhunu temin 
~ ece~· 1 p c.ı fikrinde bn unmuştur . 
. azla olarak mareşal Foch'un fik

J"ı, mütekabil sanayiin biribirine 
•Yrılam h . k 
2

· az ale geleceğı mer e· 
ınctedir. 

3 - T k ·ı Al · · · F e mı man arazısının 
tansız askerinden tahliyesi. 

haı4 - Bu~ünkü tamirat tediyesi 
k ve tE>sv:yelerinin, iki mem1e
t e~ arasında J müzakerelerle iki ta-

ıı ~1 1 ef ine olarak değiştirilmesi. 
ırı ~ Da~zig ile koridorun AI. 
Q]l:'ra ya ıadesi, fakat Memel'de 
n Uğu g.bı Da ızıg'tie de Lehista
)':n. ser~>eıct limanı olması, Alman. 
hı ıle ,F ransa'nın müştereken Le. 

t n ın hilrrıyeti ile Vistül'ün 
SC-jırj R f · · erını temin etmesi: 
h 6 -- ): ukarı Sile-,ia bu günkü 
r~ıııtl;ırım muhafaza edecektir. 
C a ·at ~mayi itibarile bir Franko
. ~nn~ 11 kombinezonu tarafından 
1:.-ıetikcl!ktir. 

Fransa ile Almanya müştereken 
diğer Lehistan hudutlarını temin 
edecekler ve Lehistanda bulunan 
askeri itilafına girmek için davet 
edilecektir. 

Böyle bir itilafnamenin imzasiJe 
yalnız bu iki akidi alakadar eden 
Versay muahedesi kendi kendine 
mefsuh olacaktır. Avusturyanın 

Almanya ile ittihadına, Fransa 
muhafilinin suya düşeceği de tek
lif ve tasavvur edildi. 

Bu haberi yazan alman millici 
meb'uslardan Her Klame ile Land 
League reisi Von Kriessheim ve 
hatta kaptan Ehardt'ın bu pro· 
grem esası üzerinde Fransıçlarla 
müzakerelerde bulunduklarını söy
liyor. 

Mısır kahinesile saray 
arasındaki ihtilaf 
Şamda çıkan 25-9-929 tarihli 

"Elkabes,, gazetesinden: 
Kahire'den 22-9·929 "Elkabes,, 

muhabiri bildiriyor: 
"Mısır kabinesiııin sukutu ka

viyen me 'muldür. Kabine ile sıı
ray arasındaki münasebat gittikçe 
gevşiyor. Mehmet Mahmut paşa 

14 ğündenber Saray ile olan mü
nasebetinin inkıtaından sonra Kı
ralın huzuruna kabulü için iltima· 
sa başladı. Bilahare talebi is'af 
edilerek huzura kabul edilmiş 

i~e de huzuru Kıralide birkaç da
kikadan ziyade kalmamıştır. Kıra
lın iltifatına nail olmadı~ından 

meyus ve mükedder olarak çık
mıştır. 

'"Elbelağ,, gazetesinin neşriyatı 
na göre, Mehmet Mahmut paşanın 
Londrada bulunduğu zamanlarda 
Mısılılara muahedeyi kalul ettire· 
bilmesi için Kırahn kaymakamı 
olarak tayinine lngilterenin tavaa
utunu .. temin ettiği ve mes'elenin 
Kıral F uat'a arzı içiu Hariciye 
müsteşarı Mister Lontsay'ın Kıra) 
fuat'ın nezdine izam edildiği ve 
"Madrid,, e seyahat etmeğe mü
heyya bulunan Kıral Fuad'ın mez
kilr mes'elenin kendisine arzı ü
wrine Madri'de gitmek.ten ~arfı 
nazar edip Mısıra avdet ettiği an· 
!aşılmıştır. Mehmet Mahmut pa· 
§anın lngiltereye \'aki olan mez
kOr tavassutu, Mtsır'da büyük bir 
dehşetle telakki edilmiş ve muma· 
ileyhin saraya karşı bulusundaki 
şüpheyi artırmıştır. 

"Ve fit,, ricalinden Vasıf Galip 
paşa saraya davet olunm·uş ve Kı
ral huzt ıunda uzun bir vakit kal· 
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mıştır. Bundan sonra Vasıf paşa 
Nuhas paşa ile görüşmüştür. Bu
gün saray ile Vefit fırkası arasın
daki münasebet çok iyi gidiyor. 

Mısırda meşruti idare ve hür
riyetler iade edilmeyince itilafı 
kabul etmek ve muahede hakkın· 
da bir fikir göstermemek hususun
daki Vefit fırkasının vaziyetini 
değişmesi asla ümit olunmıyor . 

Sipahi ocağında 
müsabakalar 

Bu giln Sipahi Ocatında müsa
bakalar yapılacakbr. Müsabalarda, 
ıilr'atJl atlardan maada, muti, muta
hammll, kuyvetU yetittlrllmft hay
vanlar tefrik edilecektir. ki, bu ci
hetere, memleketimizde timdiye ka
dar liyık olbutu ehemmiyet veril· 
memitti. 

Mil1&bakafarın dikkate ve ali
kaya en liyık ciheti, bunlara, tOrk 
kadın ıilvarilerinin de i9tiralddir. 

Edirne valisinin avdeti 
Bir müddetten beri lıtanbulda 

bulunan Edirne valiıl Emin bey 
tehrimi:ıden Edirnere avdet etmit
tir. 

Yeni refi kararlan 
lngill:ı muhipler cemiyetine 

dahil olmasından dolayı heveti mah
ıuaaca hidematı devlette ademi is
tihdamına karar verilmlt olan Şile 
evkaf memuru 1&bıkı Cevat efendi
nin mezkQr cemiyete ba9kaaı tara-
fından ya:ıdınldıtı ve keyfiyeti an· 
ladıktan sonra latif a eylediji ve bu 
cemiyete mahıuı varakayı kabul 
etmiyerek cemiyete iade , eylediği 
ve kendiai temiz ahlaklı, ıiyaaetten 
müçtenip bir zat ofdup ve amali 
milliyeye mu8'ayir hiç bir hareketi 
ıBrülmedlji icra kılınan tahldkatla 
tebeyyün etmlt olmakla hakkındaki 
karann ref'ine müttefikan karar 
verilmittir. 

SDırka'\COeır 1 ~c,·ki B.: ~alı peçeli kadın Fan-
--- taıi komedi. dans, varyete. 

Diiello gibi ferahta : h anof 'aryetesi ve film 

Fatihte Macar karde,ler cadde-
~ 

sinde .Alinin meyhanesinde Canbaz 1 SEHREMANETi BU ..... AK$AM 
lbrahım ve Kamil isimlerinde iki · ~ı 
ki:;ıi kavga etmişler, Kamil, İuralıi- W ~ 
me tabanca ı.;ekmi~, İbrahim de 1\1 Darülhedayi 

lamıştır. Bugün matine 
Kamili iki yerinden bıçakla yara-

1

.

1 Hah lıırsızı ı 1111 saat 3buçukta 

Dolapderede oturan gümrük 
memuru lhsan beyin evinden bir 
hırsız tarafından halılar çalınmış
tır. Meçhul hırsız polisçe aranmak 
tadır. 

ve akşamları 

11111111 ;:~a 21 bu . 
Reisin Karısı 

3 perde Kibar müşteri? 
FincancıJarda Va&il ismindeki 

manifaturacının dükkanına iki ki;;ıi 
gelerek öte beri almak üzre pazilr· 
lık yaptıkları sırada el çabuklığıy}e 
dört düıüne ipekli mendil çalarak 
kaçmışlardır . 

Her cumartesi akşamları için 
fiatlarda tenzilat yapı lmıştlr. 

r -

iki mtıntarcı 

gürühundan arap Suzanı kendisine 
haraç vermediğinden muğber ola· 
rak hıçakl tehlikeli surette yarala. 
mı:., bundan maada kendisini der
de~te gelen polis memurlarınada 

Topanede oturan Ha~an is-
hakaret ettiğinden hakkında tab 
kikata başlanmıştır. 

minde biri Taksim meydanında 
dolaşırken meçhul iki mantarcı 
tarafından 18 lira parası alınmış· 
tır. Mantarcılar aranmaktadır. 

KazaDaır 

Bir cocuk ezildi 
3 • 833 n~maralı otomobil Bey· 

oğlundan geçen Zoi isminde bir 
çocuğa çarpmış, bu sademeden kaç· 
mak isteyen Zoti bir de 144 numa· 
ralı tramvayın altma düşerek teb· 
tikeli surette yaralanmıştır. Mec
ruh hastaneye kaldırılmıştır. 

Bir yalıda hırsızlar 
Kandillide Etem beyin oturdu

ğu yalıya hırzızlar girerek 500 lira 
kıymetinde bir kaç halı çalıp, hir 
kulübeye saklamışlarsada zabıtaca 
yapılan takibat neticesinde halılar 
bulunmuştur. Failleri aranmakta· 
dar. 

Tramvaydan atlarken 
Be:. ik taşta oturan tütün amele

sirıden 16 yaşında Hasan efendi 
dün Ortaköyden tramvaya atlaya· 

Haraç almadığı için cağı sırada düşmüş ve başından 

CeırhDeır 

Sultan Ahmette oturan sabıka· ağır surette yaralanarak hastaneye 
lı takımından kürt Nado, alüfte kaldırılmıştır. 
===========-========-=========== 

TarüfeDer 
Kadoköy köpırQ tarD1FeBerı 

Köprüden 
Kadıköyüne 

1 - l""l 
6 15 
7 05 
7 40 
8 15 
8 40 
9 20 
9 55 

10 25 
11 05 
11 40 
12 15 
J3 05 
13 50 
14 25 
15 15 
15 45 
16 10 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 
19 05 
19 45 
20 30 
21 
22 05 

Kadıköynden Köprüden 1 Köprüye Haydarpaşaya 
• 6 15 ı - l"'J 

f ~ ~ ~ ~; 
ı 8 10 7 40 
• 8 45 7 55 
: 9 05 L'l 8 15 
ı 9 50 8 52 
ı 10 25 9 55 

11 05 11 05 
11 40 ll 40 
12 15 12 15 
13 13 05 
13 50 14 25 
14 35 15 15 
15 16 10 
16 16 40 
16 30 17 15 
17 17 50 
17 15 18 25 ("" 
17 45 18 40 
18 25 19 05 
19 05 19 45 
19 45 20 30 
20 20 22 05 
21 05 
21 28 
23 

Haydarpqadan 
• Köprüye 

1 

6 20 
7 13 
7 48 
8 25 
8 53 
9 ıı rı 
9 35 
9 56 

10 35 
11 13 
11 48 
12 20 
13 08 
13 58 
14 40 
15 08 
16 08 
17 13 
17 40 
18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 ıs 
21 38 
23 08 , ... J 

(") Sefer yalıua Cum•. Paur, Çar
~nh8 aünleri Haydarpatayn nAraya 
cllkbr. 

l'"J Seferi yapan TaP•rW yaleu 
Pertembe, Culllll, Pazar •üıalerlaı ta· 
klbeden sece UaydarpafllYa ..,..., •. 
eakm. Ramuanıa lılrlad s-.laden 
Bayramın 90nnncu ~ae kadar her 
Ket:c Haydarpafaya otra1acıakbr. 

l .. l Sefer )alnız Panrtui, Çarfam· 
ba pnleri Ha)darpata1• ajnya· 
cakbr. 

("') Seteri yUaı• Paur, Pertembe, 
Cuma giinlerl Bayılar)Jllpya ..P.1a· 
eaktlr. Yalauı Ramaaanm blriaei ırl· 
aladd Be,...amıa --cu paliae 
kadarı.... pa Uaydarpaf8 ııiraya 
caktır. 

Adalar tarifesi 

Sefer No. 
Pendikten kalkış 
Kartaldan 
B. adadan : 
Heybeliden ,, 
Bur~azdan ., 
Kınalıdan ., 
Mudadan ., 
KadıköyQnden ,, 
K6prlve vant 

Sefer No. 

KlprGden kalkıt 
Ka :lıklyQnden 
Modadan " 
Kınalıdan 

1
' 

Buri'a:ıdan " 
Heybeliden ., 
B. adadan " 
Kartaldan : 
Pendlkten ., 

10 Haziran tar'.ihinden itibaren Cumadan m&da günlere 

1 3 5 7 9 11 13 

,,oo 
6,10 
6,2S 
6,40 

7,10 
7,30 
7,4S 

7,00 
7,10 

7,05 
7,20 
7,45 
8,00 
8,15 
8,30 

8,00 9,00 
9,10 
9ı25 
9,40 

10,00 
ıo,ıo 
10,25 
10,40 -

mah•m adalar hattı 

15 17 19 

11,30 
11,40 
11,55 
12,10 

14,05 
14,lS 
14,30 
14,45 

ıs,oo 
ıs,1s 
15,45 
16,00 
16,15 
16130 

16,55 

21 

17,00 
17,10 
17,25 
17,40 

23 

18,35 
18,45 
19,00 
19,15 

25 
19,05 
19,20 
19,SO 
20,05 
20,20 
20,35 -lS ,,0 18,05 - ~ n~ 

7,2S 8,30 8,0S 9,ts 8,55 10,25 11,25 l2,SS l5,40 17,20 18,30 O n,30 

2-

2 4~~_.::6~~~8~-~~10~~~1=2=-~~1~4---:-:16-:------:~1~8~~2_0~--=2=2:_~~2~4:_~~2~6~~2-8:-
7,44 8,2S 9,10 10,15 12,00 15,35 15,00 17,00 18,00 18,05 19,00 19,0S 20,15 21,45 

9,0S 
9,20 

8,3S 9,3S 
8,45 9,4S 

9,50 
10,0S 
10,22 
10,30 

10,35 12,20 13,55 

11,0S 12,SO 14,30 
11,20 13,05 ı~:g 
11,35 u,20 ıs,' 16 
1150 15,30 
12'1s l5,40 
12;30 - 15,55 

lS,40 
15,55 
16,10 
16,25 

17,45 
18,00 
18,15 
18,25 

18,45 
19,00 
19,15 
19,30 
19,55 
20,10 

19,00 

["] 

19,45 
20,00 
20,lS ~.oo 

20,10 

21,00 -
21,15 
21,30 22,SO 
21,40 22,SO 

-(") 
-.. (1 Bu ltaretll teferler •alDııı Paz .. slnlerhıe m•hne oJap IO Eyliila kard yapılarakhr. 

"Jlhı lfart-tll ıd"r 30 E>aad .. liilarkPr •ıdhıllll'i y•pılmayıwıak n 30 Eylw· tuil:ıuJeu itlb.aren P.nar saaıe.-de yapacaktıı 
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Cuma {~DA 1\1, Teşrinıc\ l'"tl 11, J029 

ŞUUN 

_ .. 

iken ••• 
~ciyealer •ektebe l'elirlerdl. Oruı 

ade6a e.&m olmufhl. 
ithaf ed.plm ld mektebia ea 

ıad., aılollı talebea) ben detlldtm. 
Hatır ve hayale i'•lmez yaramaahk
larla mektep idareıini epeyce bizar 
ederdim. 

Bö1le olmakla beraber l'Mek 
hocalar, gerek mOdlremiz beai çok 
ıeyerlerdl. 

Sise yapbflm hlr mudpllfl ••
lata11m : mektebin ıeacl bir alt9111 
'Vardı. 

Kömür renginde, kıvırcık H~lan 
Üzerine kondurdutu beyaz keten 
takkeıiyle aurabnın kuzguni ılyah
htı tam bir tezat te,kll eden bu 
arap pek ho'iluma giderdi. 

Kendiıl ile taka etJ1leıini, onu 

kııdirmasını pek ıeYerdlm. 
"BirıOn kendi9'ne pek fena bir 

oyun oyaadım.Bir srGn onun dıtanya 
çıktıtı bir ıırada mutfata glrdlm. 
Tesadüfen o sırada m~tfalda hiç 
klaıse y<'ktu. Hemen tuz kabına 
kottum. fçiudeki bOtBa tuzu süp
rGntü tenekesine d3kti1m. 

K.l.ARA BOW PEK SEVDIGi MEKTEBiNDE ARKADAŞLARI iLE BiR ARADA ••• 

Raflann birinde dört k8te hQ
yük bir teneke içinde toz şeker du
rduğunu biliyordum. Hemen tene -
kenin muhteviyatını tuz kabının iç
ine bo,althm , yerine koydum • Hiç 
bir şey olmamıı gibi dıtan ç.ıkbm. 

u~ema yıldızının sinema 
ufkuaa dotınasına bir müsabaka 
ve.Ue olmuştur. Bu müsabaka bir 
güzellik musabakaıu idi. 

Klara Bow bu müsabalmya işti
rak edüp birinciliki kazandığı zaman 
yirmi ya41 da bile değildi. 

Genç kız o umana kadar New-

Y ork clvı:.rında leyli bir mektepte 
tah il etmişti. 

Klara Bow bu mektepte geçir
diği tatlı hayatı dnima tahassür ve 
taha&1üsle hatırlar. 

Mektebe ait habrnlnrını an-
latmak Klaranın b-.şhca zevkidir. 

Güzel artlıb 

Esnaf cemiyetleri için 1 Ziraat umunı 1niidür 
bir komisyon teşkil edildi muavinliği 

Esnnf ccmtyetlcrinla i4lerlle me· 
şgul olmnk ü:ere yen[ bir komis-

JOD teşkil edilmiştir. Bu komi yo
nda bası e•naf cemiyetlerinden aza 
bulunacaktır. Komisyon bir kaç gü
ne kadar llk içtlmaını Halk fırkas

Haydar beyin ziraat baş müfet
tişliğine tay:ni doI .. yisile münlınl 
bu(unm"kta olnn iktısat vekilligi 
ziraat umum müdür muavinliğine 
bir müddetdenberi Aimanynda ve
kalet namına telkikatta bulun.nakta 
olan Tevfik beyin t yin edileceği ında ı.ktedecektir. 

Cemal Hüsnü 
• habe• alınmıştır. Mumnileyhin hara

keü için kendisıne emir ver •• eceti 
haber dmmıçtır. 

bey tefti§leri 
Maarif vekili Camnl Hüsnü bey 

Yıldız.da mülkiye ve hiikimiyeti mi
lliye mektebini ziyaret etmiı;tir. 

Cemal HüıınQ bey Şehir ynıtı 

mektebi hastnhaneaini ve trahum 
hastalığının tedavi edlldiği ko~u~

.Jan teftlt etmittir. Vekil bey bu 
teftlıatındaa memnun olmuştur. 

BenfZin f ia tları 
Muhtelif d evletlerle yapılan ti

caret mukavelelerinde petrol resmi 
hıdirllmlf, benzin resmi nrttınlnnştır. 

Bir haftadanberi benzin fiatlan 
arlm1Jbr. Halbuki petrol resmi in
dirlldltf halde fiatlardn bir tebeddül 

yoktur. Tatbik edilen resme göre 
fiatlana okka başına 100 para şn

tı lnmeai lizımdır. 
Eaasen hükumetin petrol resmini 

lndlrm.mkteki maksadı petrol fiat
Iannın ucuzlamasını temin içindi. 
Halbuki flatlar inmemiştir. Bu su

retle gn kumpanyalan eskisine na
zaran okka başında 100 para daha 
fazla kazanıyorlar. 

Pelrol inhisar idaresinin petrcl 
lhtikanna kartı bir tedbir ittihaz 
etmesi lazımdır. 

Balık konservesi 
Bir lsvlçreli grup şehrimizde ba

lık konservesi yapmak için tetkike 

başlamıştır. Grup burada yerli ser
maye ile birleşmeğl kabul etmek

tedir. 
Grupun mümeuilleri balık ne 

müdirile temns etmişler, sularımız 
da tutulan balıkların nevi v~ mık
tan hakkında izahat almışlardır. 

l,viçrelilcr konserve fabrikasın· 
darı başka Bahkane clvnrınd so
ğuk hava deposu tesisini de düşü

nüyorlar. ls,içreliler bu depolarda 
taze balık uklıyncnklar, bıılık ol
rnadı2-ı gün bunl~n piyaenya çıka
rar.~ la ır. 

Szıiistin:al talıl~ikatı 
Polla ve telgr2f mGdiriyeU u

mumumiycsi levazım ve mebani mü· 
diriyetinde yapıldığmı bildirdiğimiz 

uiistimal h. kkındaki tahkikahna 
devnm edilmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan tahkikat 
netice1:inde uiiıtimal hakkındaki 
b r.ı del A il eld-- edılmistir• 

idare namına lınnn 400 tonluk 
kömüril eksik alındığı ve 400 ton gi
bi gösterildi~i tahakkuk etmiş, bun
dan başh:ı:da bazı kırtasiye alım sa
tımında yolıu:ı:luk yapıldığı anlaşıl

mıştır. 

Sui istimal hadisesini tahkik e
en müfcttio bu i in mes'ul erini 
tcıbit etınekle meşguldür 

Hangi ve brilertlc 
retuş yapılacak? 

Maliye Vekili Sarncoğlu Şükrü 
Beyin bir beyana ındn vergilerin 
tez.yidini mevzu bahııolmndığını tas

rih ettiktep sonra bazı retu~lann 
yapılması muhtemel olduğunu ısöy
leınektedir. 

Aldığımız malumata göre, bu se
ne vekiUikçe b:ızı vergi kanunla-

rında mükelleflere daha ziyade a
delet ve muaınvat temin edecek şe-
kilde retu .!arın yapılması mutasav
verdır. Başta kazanç vergisi olmak 
üzere, Veraset ve intikal V' memur

lan alakadar eden harcirah kanun· 
lannın bazı yerleri düzeltilecektir. 

Kazanç vergisi knnunundıı en 
ziyndc nazan dikknte alınacak 
nokta; kanunun 22 nci maddesinin 
maliye memurlarına v~rdiği nli
hiyetin vüsatıdır.'Bu sollihiyet bir 

dereceye kadar tndil edilecektir. 
Bu münasebetle bazen vergilerin 
tarhındrıkl ii!abetsizllkler ve belki 
d hatnlı görü~lerin t vl't ettlğl 

haksızl'tklar bertaraf edilmiş ola
cakbr, 

. 
- Ah! diyor. Mektep hayatı.ı•, 

o her tilrlü kaytten, endişeden aza
de, haYa ve laeveılae tabi ya9adı

ğım o meaı'ut ı;ilnleri nuıl unutu
rum. 

Mektepten çıktığım pek nadirdi. 
Aylar olurdu k1 mektebin etiğinden 
dı;ıarı Adım ııtmazdım. Beni görmek 

"Zavallı arap farkında olmamııtı • 
Y emeldcr tuz yerine şekerle plfmltti 
Mektebin içi alt üat oldu. 

"Her kea bu ltia benim marife

tim olduğunu anlamı~tı. O aen~ 
tavru hareket notum bu yüzden 

haylı kırıldı. O bir ıey detil •• iki ay 
•rap ahçının yanma utnyamadıml" 

TAŞRA HABERLERİ 

10000 Bl~ LİRA lHTlLAS -
16000 bira ihtiliisından maznun Mar
din vilayeti veznedarı Mustafa efen· 
dinin ihtilAsı tahkikat ile sabit oldu· 
ğundım TUrk ceza kanununun iki yUz 
Uçuncü maddesi mucibince lılzumu 

muhakeme \'C mevku un mahkemeye 
sevkine; ihtilasın vuknurıa sebebiyet 
verdıği anla~ılıın ınalmUJUıU Ziya 
efendinin Tiırk ceza )(an11nurıun iki 
yüz dort ~e iki ylız kırkıncı; ayni 
hiidisede vazifei memuri} ellerini ih· 
mal P.ttikleri sabit olan fardin posta 
paket memuru Ahmet, Midyat posta 
ve telgraf mUdlırO ŞükrU, Ciıre pos· 
ta ve teJırraf mtldJru Süreyya ve 
Cizre m'llmüdürü ile Cizre sandık 
emininin dıı.hi 230 uncu maddeler 
mucibince luzumu mutıakemelerine 
karar verilmiştir. 

14 ÇC\ AL SiGARA KACIDI -
Geçen cuma gecesi Köyceğizin dala· 
ınıın sahilin 1 e 14 çuval sigara kağıdı 
yakalanın ştır. 

Siı?"arn kôğtdı kr.çırılncağını daha 
evvelcf' h, brı alım Jaı dnrına l\uman
dam ve tı.ıtlııı inhi ır idaresi meınu· 
ru Hn) ri bev denizden liizırrgelen 
tertibatı almışlardı. 

Kaçakcılar ulınan l~rtibattnn ha· 
bersiz olc.ır k i<derine devam ederken 
ansız n ve denizden karşılarına çı· 
kan jandarma kumandanı maiyetin· 
deki miifreze \ e inhısar memurunu 
~örünce ~nşırm•şlıır. fakat silôlılarına 
da\'rauarnk ıı.teşe huşlnmışlardır. Bn 
vaz'i) eti gören jandarmalarda silahına 
15arılmış ve müsademe başlam §tır. 
Mamafi musademe uzun müddet de· 
vam etmemiş ve kaçııkcılar ellerinde 
bulunan 14 çuval sigara kii(,rıdını 
bırakarak firar etmişlerdir. Firari ka· 
çakcılar takip edilmektedirler. 

Aldığımız malümata gore kaçak· 
cıların hir kısmı kiltahyalı bir .kıs· 
mı dn Bilccikdendirler. Ve on kişi· 
den ibarettirler. 

BlR İDAM KARARI - Kastamo· 
nu, ağır ceza mnhkeuıesi mühim bir 
katil da\'a ım intaç ederek failini 
iclıın•n mahkum ettı. Katil mnhkumi· 
yeli~ ehep şudur: 

Bundan bir müddet evvel Taşk~p· 
rUnUn Kayalar köytinde çö,ııçii o~lu 
Şaban ve ze\·cesi Hasi~ lıerabe~ce 
tarlalarrnda çift sUrüyorlarmış. Bu 
sırad Şabanın yengesi Hacer bunla· 
r n yanına gelerek tarlalarına teeavUı 
ettikl"rıni oylemiş \e kavga>a La§· 
l ur. ~t r. 

Kavga oldukça ehemmiyet peyda 
etmiş, bu sırada Şabanın biraderi de 
civarJak.i tarla.dan knga mahaline 
gelmi~ ve karısı Hacere yardım et· 
mek istemiştir. Yunus isı::ıinde 
olan bu adam gelir gelmez 
derhal tabancasını çekmiş, kardeşi 
ile karde§inin refikasına ateş açmı§· 
tır. Yun usun tabancasından çıkan 
kur~unlar za,·allı zevç ve zevceyi 
yaralamış ve iki~ini de yerlere ıer· 
nıiştir. Yunus yaptığı yetişmiyormuş 
gibi yerde de kanlar içinde yatanla· 
ra: 

- Daha ölmediniz mi? diyerek 
iizerlerine çıkmıı, bu can çekişen 
k.arı ve kocanın kafalarını taşla l'!Z· 

miye baJamış ve zavallıları vahfiya· 
ne bir surette öldUrmüştUr. 

Mahkeme hey'eti bu kardeş ka· 
tilini ce:.m kanununun 50 inci mad· 
deaiııin beşinci bendi mucibince ida· 
ma mahknnı etmi~ 3000 liranuı da, 
tazminat olarak nıaktUllerin miras
cılarıno. verilmesine karar vermiştir. 

1ZM1HDE BİR iFLAS- Şelıriıniz 
tUccarlannuun hoca zade Halil ve 
Ragıp biraderler müessesesi ticaret 
mahkemesine müracaatla tatili tediyat 
evlediklerini ve şirketlerini kendi 
r;ıaları ile tasfiye edeceklerini ve 
keyfiyetin hukuki bir şekilde tasfiye· 
sinin teminini istemişlerdir. Şirketin 
tasfiyesi için avukat Tevfik Fikret 

bey ile M. Adato tasfiye memuru 
t"yin edilmişlef ve vazifeye başlamış· 
!ardır. Bu haber oehre dağılır dağıl· 
maz buyuk bir telAı ve heyecan 
ufandcrmıştır. Bilhassa banka mü.' 
dUrleri telaş eseri göstermiş vaziyeti 
anlamak için mliteaddit defalar tas• 

fiye memurlarına mlıracaatta bulun· 
muşlardır. Hususi ıurette elde ettiAi· 
miz malıltnata göre hoca zade Halil 
ve Raglp be) lerin muhtelif bankalara 
ve bazı t:thaıa olan borçlarının ye· 
kQnu yarım milyon liraya yakındır. 
Buna mukabil şirket tasfiye meınur-

larıns bu miktara yakın ''e hatta 
biraz fllzlasiyle ıı.lı\cak senetleri, em· 
vali gayrı menkule ve tahvilat irae 
eylemiştir. Tasfiye memurları piltı.n. 
çonun tetkiki ve alacakların tasnifi 
ile i!':tigal eylP.miştir. 

Doyçe Oryıınt bank ile Osmanh 
bankasının Baııko Komerçiyale ditsl· 
vananın en fadft alacaklılar arasında 
bulundu~u temin edılıyor. Hulil ve 
Ra~ı p be\ kardc§ler bunkolnrdıın pa· 

·············~·········· • ••••••••••••••• 

---uvare 
es 

Reıimde gördüğüz nev'i şahsına mahıus kıyafet, bir ıuv.:ıre tuvaletidfr. 
Bu elbiseyi giyen genç kız, maruf ılnema artlıtlerinca, n Dom Hlll~ 

Pek tablt dekfl mlya? Höyle müfrit derecr.chı "orijinal,, bfr 'blleyt ucak 
Miaıı Hlll gibi garabet merakhaı bir sinema yıldızı giyebilir. 

lr• istikraz eylemek suretiyle faizcilik 
etmekte ve bazı yol inpatı gibi te• 
abhütlere giri~mekte imi§ler. 

Bergama yolunun rrıüteahhitlerı 

de bunlar imiş. Faiz ile Aydın ha· 
valiiinde bilyUk ruikyaoıta para da· 
ğıtmı§lar ve bu parııları tahBil ede· 
memek ytlzUnden bu feci vaziyete 
düşmll§lerdir. Bu müeııscs,.nin pi)·a· 
ııaınızda bir çok kıınselere de ııeoet 
iskonto etmek suretile fazla miktar· 
tarda ikrazat yapmış buluom11ın· 
dan yapılacıık tasfiyenin piya!!amız· 
da yeni bir sıkıntı tevlit edece~i 
tahmin olunuyor. 

Maın:ıfih hııkiki vaziyet ve nçık 
miktarı ancak tasfiye memurları· 
aın bit keç gün devam edecek 
faaliyetlerinden sonra anlaşılacaktır. 
Tasfiye memurları elde edecekleri 
neticeyi telaş içerisındc bulunan 
banka mUdürlerine izah eyleyecek· 
lerdir. 

BİR YILDIRIM FACİASI - Tc
kirdağında Barbaros mıbiye11inde 
harman yapmakta olan beş şahıs 
)"ağan yağmurlardan barınmak için 
civardaki barap _yel de~irmeuine ilti· 
ca etmielerdir. Bu esdada değirmene 
dU§eıı bir yıldırımdan UÇ\i ölmıış ve 
ikisi de baygın bir halde kalmışlar· 
dır: 

ŞEKA VETIN SONU - Kastamo· 
nide ( Açıkaöz) refikimizde okundu· 
~una ızöre ( Eşen ) köyüne gelere;;: 
halka hakarette bulunan TaşköprU· 
ni.rn Ahalı kariyesinden Yosma na· 
mile maruf §Oki Hamdi ile berayi 
vaaife Eşen kôyUne gelen Jandarma 
neferi HaHn araı;ıında vuku bulan 
lmk dakikalık müsademe neticesin· 
de şaki Hamdi birkaç yerinden ya· 
ralanmlş ve ölmüştür. 

Yunan kabinesinde 
Atina, 9 - M. Veni:ıeloıun Ati

naya avdetinden sonra tebeddülat 
icra edileceği hakkıadnki haberlerin 
doğru olmadığı iyi malumat alan 
mahafilde beyan edilmektedir. 

Diğer taraftan (Elefteroı Tipos) 
ga.:ıetesi MGdGril Bodapettede M. 
Veniı:elos ile bir mülakat yapmış 
ve M. Venizelos rüfekai mesaiainl 
intihap hususunda bazt nol talarda 
aldandı~ını ve bu hataları t~.ııhih 
etmek emelinde bulunduğunu soyle-

. dittnl gıızeteaine bildlrmlşllr. 

llayvarı St'n?isi 
25 tepinievvelde Dolmol0 ıı l.çede 

eaki latabh amirede aç1!a"' 1-: hay
van sergisinin ihzarllc m~IHru: ola.o 
komiıyon tekrar i;ıhıa r-tmiştir. 
Sergide havvanlarım te~lıl: edcc,:k
lerin ı;ür'ııtle ve ayın lS ı \df' •• !ti 
baren sergi korrıir.,.rliy•ne ter.fım-
etmclerinc katıır veti1 ıniıtt'r. I?u 
sene verilecek ikrl\aıiyenin miktarı 
S binUradır, 

şen sözler 
isim 

- Mehlikanın kime vardıjun 
biliyor muıun? 

- EveL 
- Kime varıyor? 
- Sekıenlik bir adama. 
- laaıi? 
- Milyoner! ----

Sarçü lisan 
Genç im: çirkindi, çirkindi amma 

o seviyordu. 
Malfimya, gönül kimi ıeverH 

ıüzel odur, derler. 
Bir alqam, genç kız, itılana.ı 
- Bu gece Selmalar& gel, dedi, 

güzel kızlar var. 
Adam cevap Yerdi: 
- Ben gelirsem rllıel kıllar 

için değil, ıeain için gelirim. 

Sai 
iki arkadat karşılqblar. 
- İnhisara girdin mi? 
- Evet amma çıktım. 
- Ne kadar zaman çalııbn? 
- Bir çeyrek kadar. 
- Bir çeyrek mi? 
- Evet ... Altı ay da a1hk 

aldım· 

Hayret 
Re11am Ç • 1 bey, bir ~ece 

sabaha karfı, garajın önGnde ben• 
zin olan bir otomobile bakb: 

- Şayanı hayreti.. Bunlar bot 
ofonca yürüyemeyorlar. Halbulcl ben 
dolu oldum mu, adım atamıyorum. 

D<nsa l'nlaberUer 
Be: devlet konferansı - Pariı, 9 

(A.A) - 'f empo gazetesi yazıyor: Be~ 
devlet tarafından aktedilecek ko•· 
feransın Cera·vr~de toplanan iblart 
komisyonun roeııaisini kolaylaıtırmık 
mabadiyl~ içtiınaa davet edilmit ~l· 
ması memnııaiveıi mucip olabıJır. 
Çtınkll: hHI' gcmı\eriııin '?erek ııaıf 
itibarile Ye ~r.rck umumi ıstiap ba• 
cimlerirıi ancıık umumi bir konferaıı• 
tetkık cı~bılir. 

@ <:,.m, ıııi~forlere karşı - Ber· 
lir., 10 [A..:\] - Prusya dahiliye na· 
zır .. füm ve \' '!flttıa!lc mıııtakaların· 
da vücuda getirilruiı olıın çelik. aıjğ: 
f cı \"t' buna hen zer dıger cemıye e 
rio dıı.~ıtılmuınl cmretmtıUr. 

@ lfü: eut fobriuıt yanclı -: 
Diy~p, lü jA.A] - Bir saat aletler• 
imclStbaneııinin lıüvhk tıtr J(lırııı 
yıııt;ır. netice!inde !larap otmuttur. 

1 
300 Anıde i~sız kalmıştır. 
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Çttrotmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş t·tlerini kuvvetlendirir, ve kanatınaktan men'eder. Ve dişi .. 1·1n arasında kalan tefessuhatı ve ufuneti izale 
eder: Di§ ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet llftif bir ser:ııHk ve rayıha b1r l ır. MHrropları imha vfl ağızdan gelecek her turlu hastahkların sirav tine 
inanı olur. Avrupada daima birinciliği alır ve birinciliğ·i diplomalarla nıusaddaktır. En büyük ınükilfatı ihraz eder altun ma alya ve nişunlar almıştır. Yirmi kuruşa 

Hasan ecz deposu. 

RUMA 
DIR. HER E ZA ULUNUR 

DEPOSU : T AKSİi\I ECZANESİ 

Vakıf ar ar 
Müd .. rı··, en 

Muzayedeye vazolunan eınlak 
a· dl - Me1dancıkta hubyar mahallesinde yeni postahane caddde
ın e 42-44 No. maklup iki baraka [halen kızıl elma lokantasıdır.] 

2 - Boğaziçinde Kanlıcada Çubuklu caddesinde 12 No hane 
lX\ 3 - Pangaltıda Fıransız mezarlığı karşışmda 115-2 No iki oda bir 
\l"-k 

du~;-Kadı k&ynnde Cafer ağa mahallesinde cami tahtında 18 No. 

iU .~üddcti müzayede: 26 eylül 929d8Jl 16Teşrinievvel 929 çarşamba 
llu saat on dört buçuğa kadar 

ol Balada muharrer emfik kiraye veı·ileccğinden müzayedeye vaz
çuu'"••ıtur: Taliplertn yevmi ihale olan son günün sam on dört bu
tn .. kuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 
lL~aycdcye iştirak etmek üzre lstanbul Evkaf müdürlüğünde vakıf 
'61\ar nıtıdürlüğüne milracaatları ilan oluaur. 

det E•aaf ve müştemilatı hakkında malumat almak i&teyealer bu müd
D"' Zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını 
•

0 rebllirler. 
............ 
------~~~--~~~~~~~:....-~~~~~~~-

\! akıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 

Felen1en - Babı·i Sefit 
Bankası 

Galatadn Karaköy hanı 

dairei mahsusa telefon Bcy
eğlu 3711-5 Merkez pogta-

1 

~ nesi ittisal' nde Allalemci han 
telefon İstanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

krısaları icarı 

eoco eee aee e 9e • e•••G 
: Diiyçe Oryarıt Ban ! 
: Tarihi te'sisi 1322 • : Merkezi idare BerUn • : Telefon Beyoğlu 247,248·934 
: 985 ve İ::ılunbııl 2842.2843 • : Banka ınuamelatı 

ve kasalar icarı • • • • •••• •• •••e •• •••••• ••e• 
PEK YAKJ:\DA 'fi PEBA~INDA 

LOKANTA ve BiRAHA
ES! AÇıhVO MOKE .. 

MMEL ORKESTRA, E 
FiS VEMEk v !CKeLFR 

lSTANBlJLL N ) EGJ\Nl: AİLE 
YURDUDUR. 

1l 1- Mahmut paşa ıervıli mescit mahallesi şeref sokağında 3-29 
11";'alı •tscit ve odalar 4 elm!Rlil!2> Dok tor <ını;;a;ır:i2•• 

f'I., - Kadiköy ZUhtü paşa mahallesi fener caddesinde 21, 23, 25 ıı. • 
"' il Haseki kudınlur l1a<ı.tane"i 

~ '1tnaralı dört bap hanenin 15,5-24 hissesi Etiblıaımulaıı 
dii~: Galatada kemankeş mahallesi Çömlekçi sokağında 14-16 No. IIUSEYİN NAŞiT 

..ı •• L 4- Galatada kemankeş mahallesi Çömlekçi sokağında 14-20 No. 
"ll-.ıcaı. 

ktdht(iddet: 16 Teşrinievvel 929 Çarşamba günü sP.at on dörtbuçğa 

\ 
'· ı,~it!"i fiin müddetle ilan .. edile~ balada muharrer. e~l~kin p~zar-

htt, kiıay verilmesine encumen ıdarece karar verılmıştır. Talıpler 
r.@.la :tyi okumak ve teminat ita ederek icara ait talepleriııi dermi
lQbll t•ek için İstanbul evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar müdür-

-! • llıilracaatları ilan olunur. 
Yed Yanf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler müza-
~ındaki ecri misil rapurunu okuyabilirler. 

ll<ocaeli defter arlı2-ından: 
et._l<ar•rnürıel kazasının hükumet konağının ( 5000 ) lirayı tecavüz 
re ' 111ek ıartile bazı aksamının inşası münakasa kaimesindc muhar· 
ı{rrait dairesinde münakasai aleniye suretile 24-9-929 tarihinden 
de 0-9~9 tarihine kadar 20 gün müddetle münakasaya vezedildiğin· 
lb.~ ~un~kasaya iştirak arzusu~~a .. bulunanların kazai mezkur mal
~etıne müracaat eylemelerı ılan olunur. 

D - k d H11Btalıldnrı ogum Ye -a ın •1-, L "u a .. u~ıeı 

Türbe Eski Hilali Alıme 

binası No.10 1 el. ljtam: 2622 
cr11m~~mm~-~---··· 

ihtira ilanı 
·Müseınatlı inşaat maddeleri imalinde 

yapılan tekemmiil6t • hafcl:ında i .. tihsal 
olunan 28 Te~rinieH·el 1924 ınrib ve 270 
numaralı beratı bu <lcfo mevkii file kon -

mak üıre ahere de\ rü ferağ veyahut icar 
edileceğinden talip olanların Gıılıuada Çi
nili rıhtım hanında Rober Ferriye müra
ca'.ltları ilfin olunur. 

J staııbul dordilncü icm dairesinde: Fir
de\'s. Ke,·se • Rana hanımlarlıı Refik 

\ e Halit beyl •rin Safiye Hu eyin hanım· 
dıın bor<" aldıkları paraya mukabil hirinci 

dertce ıpote.i go terilen Kıı~ım paşada 

~ ururi !-.fchnıet ef,.ndi nıahnlleeinin Emin 

~mı caddesinde Mki 57. mükerrer yeni 

2 
59 numaralı miiştcrek dıvarı müştemil bir 

T;- o s hap lır nımin yirmi dortte on dokuz sch. . ·~. a ın ın a ınılt: itıbnrı n.t-zkurdatı lıe~ eeiımin tekrar 
}ı jr Eebı,1İ birinci iha)ı cj yııpıJnıuk üzere 

ı 
e oıuı gUı müzııye~eyc l.onulın,~tur. Hudu-

{0 fill S YO a ••. du: mö }' i Robcrtorchnin hr.ne n Aziz ağn 
arsus1 ,.e pcube l nnıın hnııe 'e tarik ile 

2 it ~ b b mahduttur. Mcsalınsı: )iı.z otuz üç arşın 
te 7 ' v. Merkez kıtaatı için ekmeklik eyaz ve eyaz sarı renk- onild parnı.ık terbıiııde ıırııı.idcn doksan 

he 8. Yelıniı sekiz randımanlı iki yüz altmış dokuz bin altı yilz yirmi altı ıır~ın haıı,. ve 37 arşın 12 parmak 

(l,~~lo un k~palı zarf usulile ve keza kolordu kıtaatı umumiyeıi iç~~ h3hçedir. m..i~t rnil!tı hane haricen Hrgir 

i(,Q ~000) kılo yulaf aleni münakasaya konulmu~tu~: Evsaf ve şeraıtı dnhilen ııhtop ve dört kuttan ibaret olup 
929. atınalına komi yanunda mevcuttur. Yeymı munakasası 19.10- mermer hır avlu bir dolap iki merdiveual 

] Cumartesi günü saat 15 dedir. Taliplerin teminatı muvdkkateleri u .bi_r ~ it. ıa§hk üç hclJi bir sahrinç biri 

.. : Yevrni muayyende Balıkesirde 2. K.O. satınalma komisynuna mü- küçük ıı:ı mu bııh dısrt sofa, yedi oda bir 
--caatıarı. Ltillr v~ . taraç-0.yt mulıtevidir. bahçede ----= ımna. ınrır. erik a~ado~ı . t d 

• • ı; ~ .... , \ e ıııne e 
ıkı aydınlıt. malı ili ve cephede ikinci 

katta bır t;ı:ıhni~ 'f üzerinde Lılk 
H on m"v-

cuttur. anet!o eleL tırik tertibatı yapılma. 
kla olup hmıedar Ke·uer hanım k:" d .. ea ın ır. 

Farla malumat 929-1062 '1' do• d d . . • yaaır. 
Tahplenn byınetı nıuhammenesı olan altı 

b 'n liranın yı.i .. de oııu clsbetiııde pe• ak. 
çcııinı vezne e ) tm:ıaları ve 6·11·929 ta 
rihinae &nat on &ltıyıı !tadar birınci ihaleıı 
yapıla1:sgı ılii11 u!um:r. 

En v sag am 

IUIL }J> f carethancsinden I 
tedarik ediniz. ~ utho!, Güreş, ~ı 
Beden terbiyesi, izcilik, s rinı,. ~ 
Boks v. s ... 

model, en sağlaın mal ve en 
ucuz tiyat 

Emniyet sandığı müdürlüğünden 
Makbule hanımın 19038 ikraz numaralı deyn senedi mucibince 

sandık namına merhun bulunan Kadıköyündc Osmanağa mahallesin
de Hasırcıbaşı sokağında eski 51 5 mükerrer ve yeni 1, 3, 5 numaralı 
ve 200 ve 108 arşın arsa üzerine mebni ikişer kattan ibaret 12 ve 3 
oda, bir sofa, bir mutfak, bir hamam 1172 arşın bahçe ve müştemilatı 
saireyi havi iki hanenin tamamı vadesi hitamında bsrcun verilmeme
sinden dolayi satılığa çıkarılarak 2100 lira bedel ile müşteriıi namına 
kat'i karkrı çıkılmış iken bu kere yüzde on zam ile başka bir müşteri 
çıkarak müzayede bedelini 2310 liraya iblağ eylemiş olması çihetile 
meL'kfir iki hanenin 16-10-929 tarihine müsadif önümüzdeki çarşamba 
günü tekrar son müzayedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer 
bulunduğundan talip olanların mezkur günde nihayet saat onbeşe ka· 
dar sandık idaresinde hazır bnlunmaları lüzumu ilan olunur. 

.. 
ı 

1 
pı A met etgeri, A. Şerefettin, Zeki 
ı! ve A. Sırrı Beylerin yazıları. 
İjt Son haftanın Spor hareketleri, Atcılık, Boks, Balkan Olem-

piyadı, Sinema, Karikatör, Roman, Hikaye, ikramiyeli müsabaka. 
v. s. 

Ereyli şirketinden: 
16 T e~rinievvel 929 tarihinde Ereyli şirketinin Parisde Londrıı 

sokağında 21 numarada ilaıı merkezinde 1929 se esinde imhası lfızım 
gelen beheri 500 Franklık ve yüztle beş faizli 216 adet tahvilatı 
mümtazesinin kura keşidesi icra olunacaktır. keşidede çıkacak num -
ralar oynı gazete ile ilan edilecektir. 

hasip iş arıyo 

r..n~ru:&ZZr:7DEm~~mm=~ 

ilanları 

Teniköy e e iyesin en: 5 o. 
parke taşının Balattan Yenı 

köye nakli İşi pazarlıkla ihale 
edilecektir. Taliplerin 14 teş· 
rinievvel 929 pazartesi günü 
snat 11 de encümene müraca· 
atları. 

B ayazıt dairesinden: Sirke • 
elde Orhaniye caddesinde 

yeni Türk oteli sahibi Dervif 
Osman efondinin Çalğı res -
minden 4750 kuruş borcunu 
vermek istemediğinden dola
yı haczedilen iki büyük davar 
saati altı masa üç kanepe 
12 / 1 O / 929 cumartesi günfi 
saat 14 te müzayede ile ub
lacağmdan almak isteyenlerin 
mezkur gün ve s atta hazır 
bulunmaları ilan olunur. 
Ü sküdar dairesinden: OıkG

darda P.llşa limanıııda su· 
suz bağa giden yo)a yapılacak 
duvarın inşası kapalı zarf usulUe 
mün kasaya konmuştur. Zarf· 

· lar teşrinievvelin 31 nci per
şembe günü saat 14 te açıla· 
caktır. Taliplerin mezkur gün 
ve saatta daire encümenine 
ve şeraitini anJamalc için her 
gün d ire fen memurluğwaa 
müracaatları . 

Avrnpa &eyahatrndan udet eden Al
mıı •) • ni alye ve viladiye cemiyeti !zasm· 
dan 

Dr. A. ASIM 
J:IAStalarrnı her gflD ıs. 17 ye bbı 

Şişlide hu usi ha'!ltan~inde kabul etmek
tedir. Tel Beyoğlu 2221 

S ultan a!ımet ıulh icrasından: Bir borç 
t n dolayi mabçıa vo 5attlmaı muku· 

rer altmış adet muhtelif cins ve renkle 
kravat J 2 Teşrini evvel 1929 pllıar günü 
saat 13,30 Sandal bedestanınd a.ı:.tılaca&ıa
dıın taliplerin muracaatları ilin dlunur. 

" S ultan ahmet sulh icra dair "nden ı 
Şevki ve Hasan beylerle madi!m Alı· 

itlkanın gayian uhdei tasa.rruflarındi. olup 
bilmittayede izalei guyuu karargir l ölln 

Be)oğlunda Kamerhatun mahall de 
Kalyoncu kolluğu sokağında atik S • 7 

cedit 11 · 13 No. Mermer mırdiY ~e 
çıkılan birinci kntta kapulan dar met& le 

açılır i~i~i bıılkonlu olmak üzre cadde; 
ne.ıır hırı büyük digerl ktlçük iki 'fe kı 

Ticari muhasebe işlerinde beş senelik mu
vaffakiyetli bir faali yet devresi yaşayan genç 
bir muhasip iş anyor. 

1.alik kapusu metbale aÇ'llup arka cadd ... 
ye nazır diger bir lıdlçük iki ceman aç } 

odayı ve firenk ocaklarını vo tqtaD ma
mul büyücek bir telaıoıi olan mutfatı 
mermer dUşemeli bir abdeshanoyi mııh-

' tevi ve tahta merdivenle çıktlaıı ikinci 

il ı hanında Muhit mecmuası vasıtasile 
(C. L.) ruınuzuna müracaat edilebilir. 

Telefon. Istanhul: 4118 

ocoo~O ~y ~·~~~~ 
c:atılı F akinası 

+ lngiliz fabriknsı mamulatından az mü .. tamel bir fanile mak~
nesi satılıktır. Talip olanların atidideki adrese müracaat etmelerı. 
~ ~ Taksim Zanhak sokak 3 No. Hane -0.~~ 

-o+ -C--Ht~:~-a-«O+ ~~, 

A ATÖRLE ! 
F t >ı. f makinenizle filminizi layıkiyle intihap edememek ha. i 

o O,gra b d' . l 
t d dolayı en aziz hatıralarmızın e e ıyyen gaıp o dukuna 
aıın an d . . V h ı teessüf etmişsiniz. Arlık tered ·a. etmeyınız. eya ususi para • 

•• nııı iaraf etmeyiniz • Sizi tamamıyle memnun edecek yegane eg 

makine VP. filim 

KODAK- makine ve filmidir. 
Beyoğlı:ucia Tilr.Jel m<ı) danınd& Uin Kod k §İrk,.ti fotoğraflannızd.ı muv.ııf. 

tak 0 lllJlr m temin İ"'ın ııı:ıe :nı.ın enet etmeğe amadedır. 

katında ayni vaziyette üç oda. hir ınut· 
fak ve bir abdestbaneyi ve tahta mad.i· 
venle çıkılup tuğla ile mefr~ bir tara· 
fında tahta baraka mevcut taraQayı '" 
binanııı l!okak k.apusu ile methalinden 
mııda kısmını ihtiva etmek üzre bir 
abdesthane, laf merdivezıle in~ ye 

zemininde ııu mevcut mahzeni hat1 
bir bııp ktıMp ve sebzeci dükk61* t;u. 

lunan ve derununda terkos ve 0 trik 

ıesi tı bulunan ve ik.inei katta üç) acil& 
camı ııokaan olan ve ou iki bin UtJ\ ,a. 
yetmie beş lira kıymeti mubammene.J& ye 
derununda se~i:a yüz lira kıymetinde 91\W· 

trık ve su te.sıeatı bulunan bir bap ~r
unınnıo yedi bin liraya ihalei evvelİJ i 

icra kuınmış ve &teşrini sani·929 ç.arplf" 

ba gilnil Ea.t OD be§te ibaJei UtİJoıioJa\ 
icr~sı mukarrer bulunma~ old~ndaa ~ 
tahp olanların kıymeti muhammeoeaı olu 

meblağın yüıde onu ııisbetiııde pey ak~ 
ıini müetaabiben yevm ve pati merkoıda 
Sultanabmet sulh icrwnda hasır bulun• 
malan ill!.n oluour. 
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Dama gevŞek igi, omat: zma, sıraca ve kem·k hastalıklarına nafi 

ŞiŞesi (60) bCyük ŞiŞe (1 oo) Kuruştur. 
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OKSIMENTOL 
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lfasa ilin 
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: Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma : 
{ komisyonundan: . J 
......................................................... 

S ıırtıaki kıtaatın hayvanatı ihtiyacı olım kuru ot kapalı zarfla münakasaya konmuş. 
tar. Thale.si 14-birinci teşrin-929 tarihinde Surtta a keri satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. Taliplerin Sıırttaki mezkur kouıis) o•ıa müracaatları. 

S arıkamı,ıaki kıtaatın ihtiyaeı olan Fabrika unu kapalı zarfla ıniinakasaya lconmu~
tnr. İhalesi 17 . Birinci te§rin • 929 perşembe günü eaat 10,30 da ~arıkarnışta 

askeri eatın alma lı.omisyonuada y.ıpılacak.tır. Taliplerin Sıırıkaınıitaki mezkür komi -

'ona muraeaatları. 

O rdu ihtiyacı için 35000 ila 40000 kilo benzin kapalı zarfla nlınncaktır ihalesi 
24 • birinci teşrin • g29 peı embe günü eaat 15. 30 da Anwada merı.:ez u.tın 

alma komisyonunda yapılncaktir. arteeme sureti komi!lyonumuzda mevcuttur. Talip
lerin tekli!Q1amclerini mezkur komiS)On:ı muracaatları. 

Z arıı.da bulunan kıtaatın ihtiyacı olan ekmek kapalı :zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 21-birinci teşrin-929 pazartesi günü Zarada ask.eri satıa nlma k.omi-yoounda 

yapıla<'&k.tır. Taliplerin Zaradald mezktlr komi!yona muracaııtlan. 

E dremit. Kın1k ve Bergamadaki kııaa1ın hayvanatı ihtiyacı olan uman ve Edremit· 
Cki kıtaatın ihtiyacı olnn kömür ve oduna ihale gUuiinde talip çıkmadığından 

ihalesi tekrar 26 . Birinci tesrin • 929 cumartesi günü saat 14 te Edremitıe askeri 
ıatın alma komiayonundn yap;lacaktıı. Taliplerin Edremitteki mezkClr komisyona mu· 
ra~.atları. 

Oaniyedeki kıta amalın ibtiyrcı olan ekmek kapalı zarfla müna~as~ya .konmuştur: 
ihalesi 17 • birinci teşrin ' 929 perşembe guııü aat 14 te Dıynrbekırde asken 

utm alma komisyonunda yapılrcakiır. Taliplerin Diyarbekirdeki mezkur komisyona 

muracaatlan. 

T efennideki kıtaatın hayvanatı ihtiyacı olan Saman kapalı zarfla münakasava kon • 
muştur. lhale .. ı 19·birinci teşrin-929 cumarte i günü saat 13.40 da Ispartada ask.eri 

u.tıa alma komisyonunda )apılacaktır. Taliplerin şartname sl:.retbi komisyonumuzda 
görmeleri ve teklıfnamelerini teminatlarile beraber lspartadaki mezkOr komisyona \'er
meleri. 

H astaneler ihtiyacı için 14 · 10 • 929 pazarte!İ günü saat 15 te 300 sıı kovası 
50 et makinesi 200 pı~ak 50 satır çamn~ır ütiisü ve saireden mürekkep 16 ka· 

lem malıeme pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartname ve uumuaeleriui komLyo.ııu
muzdıı görm eri ve ihale saatında şartnamede yazılı olduğu gibi teminııtlari e komis
yooumur.a ;muracaatları. 

T eahhüdilnü ifa edemeyen müteahhidi nam ve b~bına 4500 kilo yataklık } ün pa· 

ıarlıkla •lınacaktır. Ilıalı:si 14 · 10 • 929 tarihine müsadif paznrte~i günü saat 14 
te yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuuesir:i koınis)onumuz<la furınelesi Ye 

ihale gilnilnde teminatlıırile muracartlorı. 
......................................................... 
i Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan i 
• f 

······~··································,·············· 100 A et büyuk B&Ç soba 1000 adet büyük soba borusu 

100 • anahtarlı borv 150 • dirsek 
100 • aoba tahtası 5t) • BUÇ msngal 
150 • soba küregi 150 • nı~a 

I • • l 9 Yuka.rıda müfredatı muharrrr 8 kalem merkezdeki müe•sesat ıçın 13 · O· 29 
tarlhine t'ılÜsaJif pazar günü saat 14 de pa7.llrlıkla ınulıayaa edilec-:ktir, crsaf ve şe· 
raiti öğrr.-ımck isteyenler ycYm ihaleye kadar her gün komisyona murncnııtlıı oğre· 
nebilirler. 

60668 Kilo Nohut : 
i 9 . 10 . 920 c;.a~mba günü saat 14 de knpah znrf usulilc ihalesi icra edilece '.!! 

mukaddema illin edilmiş olan 606{18 kılo nohut için zuhur taliplerin ita ettikleri fiat 
gııli drilldiığüuden 11 . 10 · 999 c.wnartcsi günu saat 10 dan itibaren pazarlıkla mu
ba)a& edileceğinden taliplerin ye\mı mua:yendc komis}onda bulunmaları. 

K 1ıaat ibti)aCt için 43330 kilo Bu.lg~: ~zarlık suretile ın~t~ayaa edilecektir. ihale 
ıi ,14 Te!lrini nv,·el 929 psıartesı gunu ean~ on b~tcn ıtıbııren yııp:Jııcaktır. Ta

li~lerin ~tn~meqini komisyonumuzda görmelerı ~·e şartnıımede )&Zıh olal! şekilbeki 
te minatlarile komisyonumnzdn hazır bdlunm:ılan ıllln olunur. 

A ekeri müze için n.ağıdn muharrer malzeme .13-10.929 pazar gilnil saat 15 te pa· 
zarhkla mubayaa edileceğinden taliplerin 'aktı muancııde ı,omis)onda bulunmaları. 

1 :liftli ndık. 20 ince tel fırça 500 muhtelif mumluk ampul 
2 el arabası 10 su kova ı (galvanizli) 60 hasır silpürge 

lO tuylü fırça 60 çalı süpürgesi 5 elbise fırçası . 
5 kilo tarnnmı~ yün 5 kilo makine yağı 10 kilo vazelın 

10 kilo naftalin 500 kilo raç yağı . 
~ aramaoda bulunan kıla.at ihtİ)llCl için 190000 dakik ve ~3?00 kılo knru fıısul)a 
~ ruiınakasa euretile ınulıııyııa edilecektir. Jhnlesi 16 · Te,.rını .. evve~ • 929 tııri~inde 
)apı~Jc&ktır. Taliplerin .artnaınesini gormek ve i•tirak etmek uıre Koramandakı sa
tın alına komis)Onuoa ınuracaatları illin olunur. 

A kşehirJe bulunan kıt.ıat ihtiyacı ıcin 5000 kilo sade yağı kapıılı zarf usulile mu
b:ıya edılecektir. ihalesi 26-10-929 saat onbeşte icra edilecek.tir. T~lipl~n~ şart~a· 

mesini komi5yonumuzde. ı; relıilirler. \'t şartnanıede yalılı olao~ekildeıı.ı te wınntlımle 
aksehirdek.İ satınalınıı komi yonuudıı hazır bulunmaları iliin olunur. 

A
. skcri konağı için 1000 kıla zeytin puı.arlıkla mubayaa edilecektir taliplerin getire

cekleri numunelerle 16-10.929 Çıırçıı.nıbu güııii saat 14te koınİS) ona gelerek pazar· 

lı~a i~tirak. etmeleri. 

········~·········-...................................... . 
L~1.~~~.~~!.~s~::!~~.~:~!~:!:!1.~~~~:~~r~~~~~~~ .. J 
Mangal lıLomürü 

kilo 
1500 : Topçu nakliye mektebi !c!n. 
7~0 : Çengel ı.uy o:ta uıcıktebı ıçın 

~000 

Bal da· milcdarları ve rnabnıleri ynzıh 9000 kilo Mangal kömilrllnün ilfin edilen 
pıı.ıarhğıoda uılıbi zuhur etuıediğiuden tekrar pazıırlı~ı 12·10·929 cumnrte•i gilnil ıııat 

VELUi A SABUNU en 91tıl dir KEFAL"JN 

Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunun 14 üncü maddesine tevfikan memleketi
miz etibba odaları idare heyeti ve haysiyet divanı azalarının intihabı nizamname ahkamı dairesinde 
mıntaka merkezleri valiliklerince 18 teşrinievvel Cuma günü icra edilecektir. 

Ayni kanunun 15 inci ve 17 inci maddeleri mucibince Türkiyede icrayı sanat salahiyetini haiz 
bulunan tabiplerin ve diş tabiplerinin ve dişçilerin odalara dabil olmaya ve oda intihabatına iştirak 
eylemeye mecbur bulundukları ilan olunur. 

78 metre mük' ahı kereste mübayaas 
Tütün inhisar idaresi müdürlüğünden: 
Azapkapı levazım anbarına teslim edilmek üzere muhtelif eh' adda 78 metre mük'abı kereste pazarlıkla 

alınacaktır. f~aya talip olanların eb'adı ögrenmek üzere her gün milaacaatları ve 16-10·929 çarşamba 
günü saat 10,50 de Galatada mübayaat komisyonunda buluamaları. 

1 tanbu 
Adet 

Adet 
Sandık 
Sandık 
Çuval 
Sandık 

1 

3 
2 . 
• 
1 
4 

thalit gümrüğü 
No. 
390971 

72 
390025 

Kilo 

94 
41 
26 

601 

Müstamel otomodil 

Müstamel otomobil 
Pamuk Çorap 
Vazelin 
Kendir ip 
Telefon teli 

de • 
• 

Saray burnuda harbi umumiden kalma ve kismen 
topr!lk altında metruk demir eşya. Bilvezin teslim 
edilmek üzere Tiransit 

Sandık 1 27 İpekten fantazi düğme " 
Sandık 8 510 içleri teneke düğme 
Çuval 2 190 Kakao 

( Üç numaralı anbarm anoar fazlası olarak teraküm eden 85 parÇR ciemir eşya, kösele parçaforı, 
dibağata mahsus kebir bıçak ve sair eşya, balada muharrer 12 kalem eşya 9-10-929 tarihinden itibare 
Istanbul ithalat gümrügü satış anbarında bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

14 te Harbiye Mektebindeki mahalli malı~usunda icra kılınacaktır. Taffplerin şartna. 
mesi için mahalli me;ı;lı.ürdaki komisyona müracaatiarı ilin olunur. 

M altepe Lisesi için 8320 adet Mnrsilya kiremidi aleni münakasa suretile satın alı. 
· nacaktır. ihalosi 19 · 10 · 929 Cumartesi günü ~r.t 14 de Harbiye Mektebi ye· 

mekhaneleri ö:ıündr ld mah<'.lli mahsusunda icra kılınıı~ktıı. Taliplerin şartnamesi 

için komisyonumuza muracaatlan Ye iştirak için de münakasa mahallinde hazır hulu
ulması iliin olunur. 

1···;.;:~ı:·~~~·l;~~:·~::.:~·~:;,~;~:;;;.::;;~::~~:·~:;~;;;·~1 
i -Ot Istamhul satınalma komisyonundan: + J 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adet Çift 
Gömlek iki yaka 600 Yün çorap 600 
ve bir bo) un bı;ğı 
İnce fani! 300 ince çornp 600 
Faniliı don GOO Ilarci fotin ::ıoo 
\'ün fanilli 300 Dahili elbise 300 takim 
Kaput 130 

San'atlıı.r mektebi içın m"\'cııt şnait ,.e numuneleri veçhile balada cins ve mık • 
darları yazılı 9 kalem melbueat münııka~ya konulmuştur. ihalesi ayrı ayrı 3- 11- 929 
pazar giinü 1aat 14 te icra kılınacaktır. Taliplerin teminatlıırile beraber mezkQr gün 
ve eaatte komisyonumu1.a müracaatları. 

:\lcrl:ez Acentas; Gal:ıt.:ı Köpru a· 
fmd:ı Br)oııfa 2362 

' Şube Acant:ısı: •• e.:.'adet an• at 'l 
}$lOnbul 27 lQ 

13 Teşrinievvel pazar An· 
talya postası yapılmayacaktır 

13 Teşrinievvel pazar Mu· 
danya postası yalnız Mudan· 
yaya kadar gidecek ve avdet 
seferi yrıpılmayacaklır. --

] 4 teşrinievvel pazartesi 
Trabzon birinci postası ile 
Bandırma postası yapılmaya· 

DOK,.OR 

Ai Mazhar 
Cumadan maada hergün Fa· 

tihte Sırrı Enver eczanesi yanın· 
daki n::uaycne hanesinde hastB 
kabul eder. 

S ultan ahrneı sulh icrıı daıresinden: Hır 

deyni nıahkiıır uu temini ictifası :ı:ını· 

m mla tahtı hııczde olup füruhtu mukarrer 
bulunan bir çekme dolap, bir müstamel 
konsol. bir adet kırık koltuk ve iki ııde! 
kıınııpMin beşilctaşta pon pazrrında teşrini 
evvelin on nltıncı ı;ar nbn günfi saat oıı 
üçte füruht "'dilcceğinden tıılip olııular:tJI 
me' cııt olacak memuruna müracaatları i
llln olunur. 

S ultaıı ahmet üçüncü hukuk hakirnlı· 

ğinden: Bir deyni mahkClmubihin teınj. 
ni i tifası zımmında tahtı hacze ah up fil· 
ruhtu mukarrer hıılunım 30 aded ) U'1 eıı 
mamul trikotai kadın ceketinin te ı ııe't' 
velin l9inci cum1111esi günü sa t 11 rad
delerinde kapııh çar5ıda 70 numaralı ına· 
ğa:uıdn füruht olunncnğınd:ın talip olıınla· 
un mnlıalli mezkClre mi.ıracııaılart il!O 
o~unur • 

S an·aılar mektP.bi için mevcut nümurıe ve şeraiti ve~hile 300 takım harici elbise 
"- maa:ı scrpuşınubayaası kapalı zarfla münak:ısnya konulmuştur. 1halesi 3 • 11 . 929 
pazar günU tam sanı ]3 de icra kılınacaktır. Tı1 liplerin teminatlıırını havi mühürlü 
teklifnamelcrini ) e\·m mezkürda ihale sıı.atından en-el komisyonumuza le\·di eylemeleri 

Mutfaklarımızı 

parlak tutmak • • 
ıçın 

Klmy er uav·nıigi 

müsabakası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar umum müdürlüğünden: 
ldarei merkeziye kimyahanesi için muavin kimyaker alınacatından 

şeraiti atiycyi haiz olanların 15 Terini evvel 1929 Salı günilne kadar 
nufus tezkerelerile şahadetnamelerini ve sair vesikalarını müstashiben 
idarei merkeziye zat işleri şubesine ,nüracaatla isimlerini kayt ettir
meleri ve müsabaka imtihanının 17 teşrinievvel 1929 perıembe günü 
saat 10 da idare merkezinde icra kılınacağı ilan olunur. 

Şerait: 
1- Taliplerin sinni 35 itecavüz etmiyecektir. 
2- Mükellefiyeti askeriyesini ifa etmiş bulunmalıdır. 
3- Fen fakültesinden veyahut ziraat veya eczacı mektebinden 

diplomaları olacaktır. 

Orman ve erazii vakfiye 
ınüdürlüğünden 

Terkosta silahdar çayırının otlakıyesi senei atiye şubat nihayetine 
kadar icara verilecektir. Müzayedesi teşrini ta•inin ikinci cumartesi 
günü saat onbeşe kadardır, talip olanların lstanbul Evkaf müdiriyetin· 
de orman ve arazi idaresine müracaat eylem~leri ilan olunur. 

LEVER 
BROTHERI 
LIMITEt> 
PORT SUNLIQliT 
&NGLANO 

Halihazırda mutfakların yalnız aydınlık olması 

kiifi değil, son derece temiz ve parlak tn olm!llnrı el· 
zemdir. Nemli bir bez Uzerine nz miktırdn "VIM,, 
serpiniz ve bakınız nuıl ani bir surette mutfağınızdaki 
eşyaları parlatır. 
Boyalı ve yahnt beyaz kaplamaları, tencne ve sahan• 

ları alelumum mutfak eşyalarını mükemmel surette 
temizler. "VİM,, i kum halinde kullanmayınız. 

---Gazi orta muallim mektebi ve ter iye 
enistittis ·· deJJ 

Munhasıran ihzarı kısmına yeniden musabaka ile talebe alınacaktır. 
Erkek muallim mektebi mezunlarından olup sinleri 18-25 arasındak• 
talipler kabul edileceğinden 30 teşrinievvele kadar istida, rapor " 
evrııkı saire ile maarif müdürlüğüne müracat olunması ve musabak8 
imtihanı teşrinisaninin ikinci günü icra olunacağından taliplerin 30 
teşrinievvele kadar müracaat eylemeleri ilim olunur. ...... .,,.,, 

........................................................................................ a,111111111111•••··· 

Mes'ut Müdür Esat Mcıhmut 


