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Karilerimiz dünkü keside 

de kazanmıs olan numara
larını 4 düncü s ysf amızd• 
bul caklardır. 
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Filo dok zda geldi. 
selam adı. Amira 

,-,--=.-~·y-r--. · --........... e eke a a sul~ut etti .. ·ra-
ğini söyliyor. hancası a~ına~a_l~ • e 

Mahkeme kararı dınlemege gelen· 
bayrağını çe erek ve top atarak şehri meraklılarla hıncahnıç d~lm~ştu. 

______ vıye e 

ve ko 1 ordu kumandanını ziyaret etti. Bu Osküdarda Hırant efendinin kızı ·-
madam Manniğe bir kurşun sıkarak .. n yapılacak merasim.. sağ memesinin albndan yaralıyan 

~~~~~~~~~=~~Em~~=~~~~~~~~~~-------~~ ~kirpapndeAll~~rummmu
.;. hakemcsi dün bitti. Saat lOna doğ· 

ru Aliye hanım avukatlanndan 
Celal beyle birlikte Adliyeye geldi. 
Aliye H. muhakemesi başlayıncaya 

kadar Baroda oturdu. 
Mübaşir tarafından çağnlınca 

mahkemeye girdi. Üzerinde gene 
her zaman giydiği gri kürklü man-
to vardı. 

Müddei umumilik makamını Ce
mil B. işgal ediyordu. Dün için A
liye hanım hakkında karar verile
ğini bilen halk &alonu ve localan 
doldurmuşfu. 

Müddei umuminin iddiasının ser
di ve müdafaa vekillerinin müd -
faasından sonra heyeti hakime milıa-
kereye çekilki. Bir müddet mü
zakereden sonra mahkeme he
yeti yerlerine avdet ettiler ve 
karar tefhim olundu. 

Bu karara nazaran her ne kadar 
Aliye hanım tabancayı atmadığını 

ve kazaen patladığını söylemekte 
isede, ıilah Aliye hanım tarafından 
atılmıştır. Fakat bunada sebep ken
disine Hırant efendinin evinde ru
yü kabul gösterilmeme.sidir. 

... ~ 

f 

-- --~ak kında ln davıınnı isllatına 

karar verilen 
ALiYE H. 

mGddcl umumilikçe takibi şikayete 
vabeste bulunması ve Madam Man
nikin de dava etmemesi dolayıaile 
davanın sukutuna karar verilmi~, 

yalnız tabancanın müsader-C&l ka
rarcrir olmuştu• 

Aliye hanım mahkemt: kararını 
Aliye hanımın ika ettiti bu 

cerh hadisesi katil kastına makrun 
görülmemiştir. Çünkü tabancasında 

DÜN LiMANIMIZA GELEN INGILIZ FILOSUNUN AMiRAL GEMiSi : " QUEEN EL SABETH ,, 1 bulunan diğer kurşunlan, hiç bir 

;-~~~ 
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~J'Hlllll\Hllllllllllllllllllllllllllllınnlllt1lllllllllllll!llllllllll1 lllılllltlllllllllllllllllllllllfilllttlllllllllllHllll!llllllllllHl'Hlllllll ııı. ~ mani olmadığı halde istimal etmemiş-

gayet dalğın dinlemiş ve kararın 

kıraatı bittiti halde farkına varma
mış, neden sonra birden kendin~ 

gelerek mahkemeden çıkmııtır. 
Aliye hanım mahkemeden çık

tıktan .sonra yanındakilere ilk aözü 
şu olmuştur: 

'"' ::- A • 1 t • .._ tir. Binaenaleyh adiyen bir cerh m 1 r a 1 n gaz e e nı I • vak' ası yapan Aliye H. hakkında 

- QUEEN ELISABETH ,, iN ON TARAFINDAKi TOPLAR 

b Bir kaç günden beri muvasalatı 
cldcaen amiral Field'in komanda

~1ındald " Queen Elisabeth ,, zırblun 
ıc .. c t .. ourageous ,, ayyare gemısı 

"e •ıniralın rilkubunıı mahsus "Bri
Yony,, yatı ve diğer üç açık deniz 
t~rpido muhribinden mürekkep İn
f,ıll.ı filosu, dün aabah dokuzda 
ı~anunıza geldi. 

Fılo gelirken 
FJ "ti b ı o, Marm ra açıklanndan ı • 

aren t k . b · n op atma suretile şe rı ve 
olınabahçe önünde Türk donan-

lllası n k 
1 

nnuna karşılamak üzere be -
cycn Harn"ıd' k " " - J A l d ıye ruvazorunu se am-

t a ı ve bu aelama Selimi ye ba
~7ası ile Hamidiye kruvazöründen 
:dıi~~. •elanı toplarile mukabele 

F'l .. 1 o onde 11 Queen Eli.ıabeth ,, ;e arkada amiral yab ve bir torpi
o olduğu halde yavaş yavaş lima-

na · 
d _gırerek Dolmabahçe önilnde 
enıırledl. 11 C.::ourageous ,, tayyare 

renıisi ile diğer iki torpito ise açık
ı)"nda demirlemişlerdi. 
eınir edi ten sonra .tilo demirledikten sonra amiral 

~nı nıandarlığına tayin edilen deniz• 
~~Yrnak mı Yuımf Ziya beyle diğer 

ı bahriye zabitini h mil olan bir 

motör Hami diye kravazöründen 
hareket ederek, amiral gemisine 
g-ittiler ve kendilerini takdim ettller. 

Yusuf Ziya bey ğemide kalarak 
diğer zabitler amirah selamladık
tan sonra avdet ettiler. Bu esnada 
İngiliz sefaretinden diğer zevatta 
bir motörle dretnota ırelmişlerdi. 

Ziyaretler • 
Amiral Frederic Field saat on 

buçukta, yanında mihmandan Yu
suf Ziya !>ey olduğu halde bir 
motöre rakiben Dolmabnbçe ~ıhb
ınına çıkmış ve burada bir kıt'a 
asker tarafından selamlanmıştır· 

Amiral kendisine ve erkanı ha
rbiyesine tahsis edilen otomobillere 
rakiben köprü tarikile saat 11 de 
vilayet dairesine gelmiş ve vali 
vekili Muhiddin beyi resmen ziya-

ret etmiştir. 

·Kolorduda 
Amiral 10 dakika kadar Muhid

din beyin yanında kaldıktan ıonra 

gene otomobillere rnkiben 11,20 de 
kolordu kumandanlığına gitmiş ve 
kumandan namına Pertev paşa 
tarafından kabul edilmiştir. 

Gerek vilayet , gerek kolor
duda, amiral askeri kıtaat tara
fındaı 11elumlanmı hr. mira! kol-

__ b t 1 mecruh MadamMannikin iıtiı.tak da-
Z e e an a iresinde davası olmadığını beyan et-

= miş olması ve 10 günden fazla basta· 

- "Gazeteler o kadar ya.ıdıl r 
da sanki ne oldu?,, 

Aliye H. bir otomobille adliye
= iııtanbul, 12 [ A.A J - Akdeniz İngiliz filosu Başkumandanı 11tı mucip olmıyacak, cerh vaka1arının 

Amiral Sir Fredrick Field bu gün öğleden sonra Güeyn Elizabet \\ n (k{O o Be D -==n====--=-====-=-="!'~===·A\.~~:;ıac:;R=o-Dıll=~::::;;m--" 
zırhhsında Anadolu Ajansı ile yerli ve ecnebci matbuat müme.ssille- = W <e lr M ~ ~ U:ııU u 'WI '1iiiiii' 

den uı:rıklaşmışhr. 

~- rini kabul etmiştir~ AmirAl cenaplan Anadolu Ajansı muharririne -= 
atideki notu tevdi ettirmiştir. Nafia vekili . dün Nadir Han tacü 

"Akdeniz filosu Baş Amirali Istanbul 
şehrinin resmi mahafili tarafından kendisi- Ankaraya gitt• taht İstemiyor ... 
ne gösterilen hüsnü kabulden fevkal'ade Bir mü-

mütchassistir. Kendisi on altı aydan beri ·- ddetten be
ri tehrimiz

Akd eniz filosu Başkumandanlığını ifa etme- = de bulunan 

5! ktedir ve hu ziyareti 1'ürkiyeyi görmek 

8 için ilk fırsat olmuştur. = 

E3 Am "ral, kumandası altındaki filonun hu § 

Nafia Vnki
li Recep b
ey dünkü t
renle Aeka-

raya hare
ket etmiş

tir. Nafia ve
kili beyi is-

: ziyaretinin esasen mükemınel olan Türk
lngiliz nıüııasehatını daha ziyade iyileştire
ceğinden ve iki memleket arasındaki an'a· = 

d . d - taıyonda şe-
ııevi mulıadeneti de takviye c eceğın en = birimiz Nafia 

-· ümitvar bulunmaktadır. = 

g Amiral, Türkler ile lngillzler arasındaki: 
bahri münasehatın daima muhadenetkarane = 

= olduğunu hatırlatmaktadır.,, ~ 
lngiliz amirah Aajanaa ve gazetecilere bu beyanatta bu)uııduk- 5 

tan sonra, kendiııile görüşen bir arkadaşımızın aüallerine cevaben 
şu mütemmim beyanatta bulunmuıtur: 

- Harbi umumide Şimal denizinde bulundum. Harp- = 
ten sonra Bnhriye nezaretinde çalıştım .. Bir filo ile a 
hütiin lugiliz müstemlekelerini dolnştım. htanbula ilk 

~- defa geliyorum. Henüz şehir hakkında bir şey tıöyleyecek ı= 
ıs vaziyette değilim. Çünkü henüz şehri gezme im. Ancak ~ 
: manzarasına bakarak herkes gibi benim de İstanbulu ço~ ~ 

seveceğim tabiidir. Bu temasın iki memleket arasmdakı a 
: müna cbeti daha ziyade iyileştirece~inden emi_?im. Esasen ! 
.= memleketler arasındaki münasebetlerde şahsı tewaslarm :: 
= çok hü nü netice verdiğine kaniim . -
iınllllllllllll l l llllllllllllllllllllllll 111 IHllJlllllllllllllllW Ullllllli llllllllllllll ili lllllnllllllllllll lllll llllll l lllllllllllllllll Ull:lllllllllllllllllll Ufr
ordu binasından çıktıktan sonra 1 Gazeteciler gemıde 
telırar Dolma Bahçeye ve oradan A . 1 F' Jd cenapları tarafından 

• d mıra ıe . 1 • · 
gemıye v et etmiştir. k b 1 davet üzenne, 4e ırımız-
1 d . vu u u an b. t b t mü a eı ziyaret deki yerli ve edc..ne 1 mfde~agönde: 

me.ssilleri de, un gemd H b H 
Amiralin avdetinl müteakip vail rilen bir motörle saat hl ort uç~tt'a 

vekili Muhiddin beyle kolordu ku- "Quecn Elisabeth,:. zır. ı~ın\. gı .!-
mandam namına Pertev J>aşa ge- )er. Geminin meroıb~~nm _ efr ır no-

. 'd k · l · d bet,.."ı ve arkasında ır m eze, ga. mıye gı ere amıra a ıa ei ziyaret Y ·ı 
zetec:ler" ıseliinıladılar. etm: .. erdir. . . 

erkanı, Mü
hendis, Na
fia fen me-

ktepleri, nıe- liiiii 
ktepleri mu- RECEP BEY 
eb'uslar teşyi etmişlerdir. Vekil B.gi
mteden burada bulunduku müddetçe 
yaptığı tetkikat ve teftişleri hak
kında atideki bezanatta bulunmuf· 

tur: 
_ Buraya geldikten 

kalemi:ı.i alakadar eden 
müeascısat ve şirketler 
tetkikatta bulundum. 

sonra ve
bir takım 
hakkında 

Bilhassa bu gibi şirketler me
yanında Şark demiryolları, Eleknik, 
Terko• ve Rıhtım şirketleri bulun
maktadır. Bunlar hakkında hülii
aatan şunlar söylenebilir. 

Şark demiryollan şirketi lstan
buldan , Edirneye giden trenin 
yunanistandan geçen kısmının Tür
kiye dahiline alınması, yani bu kıs-
mın Türk toprakları dahilinde bir 
yol inşası vardır ki kumpanya bu hu· 
uıtn bir proje yapmıştır. Elyevm 

bunu tetkik ediyorum. 
( 1abadı 3 n 

Londra, 
12 [A.A) -
Daily Mail 
gazetesi Na. 
dir hanın ka
rargahından 
şu telgrafı 

almıştır: Ka
bil şehri, Na
dir hanın 

maiyetinde
! ki efradı as-

keriye tara
fından yapı· 

lan gayet 
mahirane ha 
rekat ncti
ce1inde 111.1• 

kut etmiş 
ve fuzuU o- SAblK KIRAL 
larak emir Habibullah namını takı· 
nan serseri Beçe Saki firara mec• 
bur edilmiştir. Bu muzafferiyeti 
müteakip Nadir han bütün Efran· 
hJara hitaben bir be yanname neş• 
r .derek bunda Efganiatana sahip 
ve hakim keaildiA"ini bJldfrdfktea 
sonra kabc.il efradını muntazam ve 

kanuni bfr hilkumetin tesisine kadar 
her türlG .'Dubasaınat ve m~eAôefit
tan içtin .. b.A davet eylemi~tir. Nadir 
han yarın Kı\bHe dahil olacakr:ı. 

Loodra., 12 [A.A] - Daily Matı 
. p d•n aldı-"ı bir telgrafa 
ın e4•\·er ... 6 

göre N4dfr han Afgan talıt v~ ta. 
ele g e,.irm,.k arzuıunu ıı.har 

CIOl ~ , , , 

etmemektedir. Muırıaıleyhm böyle 
bir emeli olmadıfrı tehakJnık edll'!l'lle 
halen Romı.da bulunan Et11anullahın 
karibco Efganiatana dönmesi muh
temeldir. 

[ 1JS.-.er telgraflar telgraf si1-
ı n mu:dadır. J 
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Har9Qn bir ~'••'•I• 
CUrOmde terakki ı 

llr ao~aa Tlrldye, ul:f Ya• 
tanıwı, lııer •edeal m..ı.ıı.tla 
a.tGaclecllr. 

Her yerele lriztlea fazla maa1et 
Aalapr. 

J.tatWOdere .. cet 1•k. L8alet· 
• u,la Wr Puil patenal eDalaıı ah
au. Kocaman paatolu dltnalar, 
muJıtelif ruialer, ,.... ıelmeı 1a
alar-Ka.., kocuını - ve yahut ko-
u, kan,... - aaal kırk bet par
çaıa keamlt ve bir aandıta •oya• 
rak ._irJıel• lıtaıyonuna a•lı ol
.,.. bir adrue l'Gnderilmek için, 
t..!lm et.it- Bir baba uaıl anaJatı 
l!e btf çocwtuau 8J4Grilp kacmlf. 

fa.ilterede Harty i•ıainde pek 
ıavtebtr ltir banker bir kaç nailyon 
latıullallk aahte tahYil baHrak 
aabuf. 

• IW , ... tede iN havıulialerden 
ea azı d6t, bet tan• •ar. Bu havadis 
ldnıiala .lmamu1or. Kariler bun· 

l ı.n nve •Ye takip ediyorl...-. Bir I •--- eiaa1et ha..-adiailli kıaıa tu· 
bıftıa okuamuyor. 

~ l ~Ced1r, a.bteklrlar hlld•leri, 
... _, 1 umumlleri, tahkikat me· 
murlana, bıbre ehliai kurıunla VU• 

,.,or1ar. Hiki•lik •erçekten tehlG· 
keli bir it• 

Yalandan tetkik edecek oluHanıa 
ala1*.ız ki Pari• l'ibi muazzam 

11'lr merkez zahiri medeniyetine rat-
·- bir kurtlar, çakallar diyandır. 

E
Chicaıo'da bir hırsız kumpan

bir bankaya soymuş, yetmi, 
yoa parayı ,.Obe pndüz aak-

tmif. ... 
Medeniyetle birlikte cinayetin de 

)mltevaziyea llerlediti, inceldiği bir 
clhaal 

11.ı, fea cinayete, aahteklrhta 
çok hizmet etti. HC'ydutlan, hıraız· 
lan, aahteklrlan, kalpazanlan ca
lül zaaaetmeyfniz. Parla polia dai
nabade fea laboratuvarları var. 

Bu faDI •••-- bir sahtellli 
tespit ~ia pek deria kiaJevf, elek· 
trllıııl •hlW-rle pifiyor. Sahte ev
ralaa •tirekkepleri yeni midir, ea
ki .WV, iki ~ •Jal ml..Ukep· 
~ı ..... ı 7..-a-..... ? Sn" ıılenoe kuy. 
...... tııfl&tual tualarla tetkikat ya... _ ....... ,. 

Hele ulliN tanifleri.. Hayale 
•e'-- mullerle yeyeeek, içecek 
aabtek....... ,apıbyor, Ye nhhatla 
ke• le OfllMIJOr. Meclealyetl Br· 
ten ,_clefi kaldmn: lldnei tabaka 
bir cinayet, sahtekarlık tabakaıadır. 
Cinayet blaJ .,. ueu. olmuyor. 

Sahtek&rlar •e caniler içinde 
l»Gylk Wr f.,&e•of, derin bir dm 
slbl peell, ,.OndGzf& keacU ilmi ile 
utratan1ar Yar. Sonra cinayeti icra 
da bir hhel' oldu. Öyle bir hüner 
ld ıaıete karileri buaııuı tefenilabnı 

'.-....... .,e....a. oku111p takip 
edlyerlar. 

, Bacak kadar çoaldar yalnız bu 

l
:Jaandial takip edebilmek için oku-

•• ......,or1ar. 
8lm - Gazete de ae hanclla 

•ar? ..,. aor.,,z. 
Oalar: - Bu ,On ne cinayet 

olclu? .&ye ...,.,orlar. 
Aft9pa ıuetelerlnln Madea 

••• ........ olmaaıDın ıebep • 

1 
zt!N !f roman ıı 11 

Annanın 
Cinayeti 
Y-:SK.OT 

- Yapel~ak tek bir 9ey 'Hr: 
bu herifi teaha bir tarafa çekip, • 
l'erek para, ferek daha şiddetli US• 

tlller1e lıaldbb atzandan ahnak 1 
Ba taderl blt1rdltl zaman oto

mobil Weatherby'nba evlDİll 611Dn· 
de durmuttu· Tam o sarada ıofar 
Gç defa koma çaldı. Sanlth usulca: 

- itte durup clururkea Gç ifa· 
nt 1 dedi. Bir 4eyler olacak raliba. 
Sizden derhal ayrılmalıyım. Hemen 
... ıtrla. 

S.Dlan .a1ıerken otomobilclu 
r çıkmada Dp&)'l açta. SoDra AıuaaJI 
bGyGk •ercilvene 16tGrürken tofllreı 

ı. - Bea timdi ıelirinı, dedi. 
Fakat bu sırada bir dGdük aeai 

ortaJaiı çmlatta, otomobil oldutu 
yerdu ileri dotru ö7le bir .. çar•• 
clı ki idi bir takai arabui ol•adJ• 
tına ilbat için yalnız bu kafi idi. 

Soma aert bir patlama oldu, 
S111ith •etadeledi: 

- oı... oldul diye bomurdancla. 
Şayanı bayret bir ıür'ati karar Ye 

leriacfea biri de, her lıtalde, oralar
.. claayetlerin bize aiapetle pek 
çok 01-uıdır. Ayaa daayet ha
vatliıiade bir u fazlahk var mı 
dire oa •azete aaba aJaa kapıcı 
kanlan meVC"uttur. 

Ginazete kartı da Fransız mah· 
kemeleri pek ceaur detfldir. Hele 
biaae, kıakaaçlata IMt bir davada 
hlki•ler de, udul ( jury) heyetleri 
ele za11fhr. Kocaataı vuraa ze•ce, 
zevceainin dostunu yakaa ada ...... 
bunlar aa•iferin a)kıtlan içinde 
mahkemede beraet kazanırl,ar. 

Cu cinayetlerla, bu aabtekirh
klann pek derin içtimai sebepleri 
vardır. Medeniyet bualan doturu
yor, Ahlak, din kuvvetleri buniara 
kartı ıelmiyor. 

Çolc tilkflr, bizim memleketimiz, 
bir haylı huauılarda gerilitine raı· 
men, dünyada cinayete en az aalıue 
olan yerdir. Türk tab'an hatin de
tildir. Memleketimizde tarihe mal 
olacak hiç bir çapraşık cinayet ol
madı. Katillerimiz, sahtekarlarımız, 
yankesicilerimiz bile daha insanidir. 
Eskiden memlekette pkavet vardı. 
Likin •alıyoruz ki bunun da sebebi 
ıeçen hQkuqıetlerin za'fından batk• 
bir 'ey değilmiş. Hükumet kuvvetli 
ellere ıeçti, dat hırsızlıtı da kal
madı. 

Halbuki AmerikMda bükOmet 
kaçakçılıta karfı büyük bir ordu 
bealediti ve, mütbit bir bGtçeye 
katlandığı hald~ kaçakçılık, cinayet 
pnden ıüne hendesi bir nispette 
artıyor. Mizaçta kaçakçılık ve cina
yet olmasaydı amerikan hGkumeti
nin bu tiddetli tedbirleri kartı•ında 
vukuat azalırdı. 

Bizim cür tn iıtatistiklerimiz 
bizi korkutacak bir halde dajildir. 
Yunaııiıtanda adi, bulgarlarda aiya
ai teka~et o meleketleri sarsacak 
mahiyettedir. Selinikte sigorta ku
mpanyalarına dolandırmak için her 
,.On aahte yana-ınlar çıkarılıyor. 

Biz , vaziyetimizden memnun 
olalım. 

CelAI NURi 

Ankara Garı 
h&Jaara ıannın temr pıanında 

alacatı tekil tetkik ve demir yolJar 
heyeti fcnaiyeaile müştereken ta
yin etmek ilzere maruf şimendifer 
mOtehaaaıM ProfeaBt Blum bu ,.O
nlerde Aakaraya vaaıl olacaktır. 

Eauea kabul edlhnit olan plln• 
daki timeadifer nzıyeti Profeaör 
Janaen tarafından l;ll zate havale 
edilmiıti. Ancak sanayi maballeai 
olan kııım için veri len harita ma. 
lumab yanlış olduğundan plan te-

"11i toprata uymuyor. Profeıör J•n 
ıen tarafından yeniden. tanziminin 
en esaslı noktası ırar vaziyetinin 
ıteabiti olduğundan beyhude vakit 
ıeçirilmemek için Profesör Blu'. 
mun bizzat Ankara'ya sıelmeal Na
fia vekileti ve imar müdü11yeti 
tarahadan tercih olµnmu,tur, 

Etihha odaları 
18Tetrinievvede icra edilecek etllt

ba odalan lntihabab için sıöaterile
cek .,amzetler çartamba günü fu. 
icada teıbit edilecektir. 

Namsetler bet asll, bet yedek 
ua ile bir divHı hayaiyet azasın-
dan ı-.ttlr. 

fevkalMe bir \evikBkle ıenç kızı 
kollanaua ara•na aldı, bOyDk mer
divenla altaDda bulunan kOçDk ka. 
pıya clofna koftu., 8Gyük merdive
nin mermerleri üzerine bir kurıun 
y~tmuna iHL 

Detektif JWe kapanacak ıibi 
oldu, fakat Alanayı yere dütilrmeclL 
eJektirik ziline baaarkea : 

- Karfamı•a mitralyaz çıktı, de• 
di. Derin bir nefea aldıktan aonra 
devam etti ı 

- Mitraly8z karf11d .... ._ lfln .. 
eO kaba köt• peneereMıcle. l1ai 
eYinize aokmak )Azım ••• 

KDçGk kapı açıldı. Wlaten ta• 
fl"P kalmıtb. Smith yüzünden ka. 
nJar sızarak ıenç kızı binanın itine 
dojl'U itti. 

Anna artık eaki Anna detHdL 
G6derlnde fimte1der ç•karak hay
kırdı: 

- Nereye gidecekahaiz ? 
Smitla sür'atle: uzaJdafU'kea cevap 

~erdi: 

- Yolun 6te tarafıaa ••• 
F•kat Anna kendisine yetitmit· 

ti. Kolunu yakalıyarak iarar etti: 
- Ya ikimiz beraber l'lderia, 

ya beraber burada kalmz • 
Bu sefer Smitb ren~ kızı kapı· 

dan içeri fırlatt. Anna dömneje 
vakıt bulamadan, yolu öyle •ri bu 
ıurette J'eçti ki biraz evvel kıdlaaı
M.n mitraly8zQ ilzerine tevcih et. 
met• imkan roktu. 

( Emsıınette _ _,; 

Seyrüsefer işleri 
ıslah edilecek 
Şehremaneti, aeyrü•efer işlerinin 

eaaah ve asri şekilde ıslahı için bır 
liyika tanzim etmit ve bunu Dahi
liye Vekaletine ıöndermiştir. 

Elyevm vekaletçe tetkik olunan 
p .. oje yakıatla meclise ae..,holuna
cak ve iktisabı kanuniyet eder et
mez tatbika geçilecektir. 

Seyrü•efer merkezi haflha:urda 
aeyrilaefer itleriai eski talimatna
melere tevfikan tedvir eylemektcdi. 

Merkezin 15 i kalemd• 35 i ha
riçte çalışan SO memuru vardır. Bu 
ihtiyaca kafi gelmediği cihetle kad
ronun tezyidine de çalışmaktadır. 

Son 10 gün zarfında 75 şoför tec
ziye olunmuştur. Bunlardan ekserisi 
mÜfterilerden fazla para almış olup 
aeyrüst-fer merkezinin müdehalesile 
bu paralan alikadarlara iade et· 
mitlerdir. 
kanalizasyon1 programı 

Kaaalizaayon ameliyatının bu 
aeneki faaliyet progra11una dahil 
qlan kıa•ı ikmal edilmek Gztredir. 
Hualar hosalmadan ve kıtın şiddeti 
başlamaclan ene) kanalizasyona ait 
bOtlln ameliyatın bitirHmeai ,ehre
maaeti tarafından teblit edilmit ve 
firkette amele adedini çotaltmata 
karar vermitttr. Ameliyatın bitmesi 
için amele ıeeeleri de çahtacaktır. 

H•.r ıe1clen evvel, tehir içindeki 
su yollannın tamirine çahtılacaktır. 
Yer altında çok derin yerlerden 
akan bent ve çetme sulan, bidayette 
farkıkına •anlmıyarak bozuluyor. 

Şehremaneti kanalizasyon ame
liyatile beraber bu su yol•arının da 
tamirini 1Jir an evvel ikmal edecek
tir. Kanallıaayonun bu l'encki pro-
rranııaa dahil kıımın ikmalile be
raber hunlan huauat meskenlerdeki 
latımlara raptetmek için süzgeçler 
konmata ~a,lanmıtbr. 

Ekmek ve francala 
Narla komisyonu bupn ekmek ·- ··--·-?- 1--"•-A-" _._ -r-

cakbr. 
Son f Ün ıünlerde fazla miktar

da huğciay aeldiji cihetie iıatlarda 
yeniden tenzilat icra11 muhtemeldir. 

Türk· lngiliz mahkemesi 
Türk • lngiliz mahkemesi dün

dea itibaren faaliyete geçmiştir. 

Maarif vekilinin 
dünkü teftişleri 

Maarif vekili Cemal Hüapü Bey
efendi teftitlerine devam etmekte
dir. Vekil B. evvelki gün Kandilli
ye ıiderek rasathaneyi ıeımişlerdir. 

Cemfll Hünü Bey raaathanedeki 
lntlzamdaa memnuq kalaut ve bazı 
nokaanlann ikmalini vadetmifür. 

Vekil 8. dGn de 6tleden evvel 
Devlet matbaannı gezmittir. 

Şubeleri tettiş 
Defterdar Şefik B. Dün maUye 

tahail tubelerini teftit etmittir. 

-1-

Tehlikeli bir mulakat 
Smith iki evi biribirinden ayran 

ıokatı yıldırım ıür'atiyle ıeçtiti 
halde hareketJeri isabetini kay
betmemitti ; hatta mendili ile 
yilzBnO bile aileli; mendil kan için
de kalmıtbi bilyük apartamanın me
rdivenlerini çilup kapı arahfını ıe· 
'erken mendilini bili elinde tutu
rortlu. 

l'ap•cı bu yGzO , ıBıü kan için
ti• adapn JÖrilnce ıeri ıeri kaçbi 
bir •ıı •onra Smlth aaanaöre gir
•lttlı A.aıı•llr kap .. ı •rkaamdan 
ıGrGltG ile kapandı; Aaanı8re0 ço
cuk da kapıcı aibl korkup ıeri ıe
rl kaçtıtı için Detektif aaan•Örü 
OçlacO "ata kadar kendi hareket 
tıWrcli, Cl~GncO kata gelditi zaman 
tel kafeltea çıkb, ıonra aaaas6rci1e 
tabaacaaını ıaaterip: 

- Son kata kadar çıkıp orada 
~al, yoksa yakarım! dedi. 

Sonra GnGne çıkan bir koridor
diUJ s4lr'atle Ji1r'ldG, Rlihını cebine 
koyarak keni kendbaeı 

- Bu adam muhakkak ıidip 
polia çatıracak, diye dilfündü; polia 
ıetirtmenin en iyi çaresi de budur. 

Gitmek iıteditj odacetin tah
ala ttılfi 1c .. p111d1n Önüne &'elince 
Smlth btr daklkeı durdl•, •onra ka-

1 Icı.berleri 

ıwfi©~'lte~fı®}ırde)' ( E:vkafta ) 

Dünden i ibaren Depo hastaneye 
tedrisat başladı kalhedilecek 

Bilumum orta mekteplerle lise 
ve muallim mektepleri dünden iti
baren tedrisata başlamı,ıard11. Bu 
mnnasebetle bilumum mekteplerde 
Maarif vekiletinin emri mucibince 
merasim yapılmış ve Gazinin genç-
lite bitabeaı talebeye okutulmuştur. 

Bu münasebetle lstanbul Erkek 
Muallim mektebinde de gayet sami
mi bir 111eraslm yaptlmışhr. 
Mu~IHm mektepleri müdürü istik

balin genç hocalarına gayet müessir 
bir hitabede bulunarak büyük mün
cinin bütün mühim eserlerini birer 
birer saymıthr. Diğer btıtün mek. 
teplerdc de müdürler nutuklar irat 
ederek ayni mevzu üzerinde talebeyi 
tenvir etmişlerdir. 

Lise kitaplannın kısmı azamı yalnız 
Devlet matbaası tarafından tab'ed
ilclitf için tamamiyle tedarik imka
nı mevcut bulunmamaktadır.ilk mek
tep kitaplarının fiat li.teai henüz 
çıkmadığı için mektepler kitap te
darik etmekte müşkulita maruz ka
lmaktad1rlar. 

Darülfünun divanı 
dün toplandı 

Darülfünun divanı dün içtima 
etti. içtimada mühim ve hararetli 
münakaşalar oldu. Darülfünuna key
fiyet itibarile terakkisi ve ıslahı 
kakkmda cezri tedbirler ittihazı g6-
rüşüldü. Müderrislerin garp ilim ve 
irfanile müttegil ve tecrübeli zevat-
tan mGrekkep olması takarrür ettiği 
cihetle ıslahatın bu noktadan tarzı 
icraaı derpiş edi'di. 

l:Su mea'elenin halli müteakıp 

içtimalara kaldı. Bundan aonra hu· 
kuk, ilihiyat, edebiyat fakültelerin· 
de müttehit bulunan bazı der•ler 
tefrik edildi. 

( Adllyee ) 
~a)78K tafıkıkatı 

Tevkifanede mevkuf bulunan 
Şahin Nuri efendiye abldıtı iddia 
olunan dayak tahkikatının dördilncO 
istintak dairesinde yapıldığını yaz
mışhk. Bu tahkikat dördüncü mÜ•· 
tantikte değil üçüncü müatantikte 
cereyan etmektedir. 

Adliye vekilinin 
dünkü teftişleri 

Adliye vekili Mahmut Eaat Bey 
dün refakatinde latanbul milddei 
umumisi Kenan bey oldutu halde 
A.,liye ınahkemeleıini ve kalemle
rini teftiş etmiştir. Bi aralık birinci 
ticaret mahkemesinde oturmutlar 
ve tefhhn olunan bir hükmü dinle. 
mitlerdir. 

Esnaf işlerinin ısla hı 
Eanaf itlerinin esaslı şekilde la

lab için Halda Şinasi Pafanın riya
aetlnde yeai bir komisyon tetldl 
edilmittir. 

pıaın tokmatını iHtiyatla çevirdi; 
kapı itilince •çılcb, içeriden aia fibi 
bir duman çıktı. Detektif koklayarak 
süratle içeri girdi, kapıyı arkasından 

u aulca kapadı. 
Büyük bir salonda bulunuyordu. 

Kabn bir duman tabakaaı salonun 
üat tarafını karartmıfb. Ateı edil
diti anlatılan pencerenin inüae 
tarkkiri bir paravana konmuttu. 
Bu suretle pencere yanya kadar 
8rtGlilyordu. Sol tarafta yatak oda
sına açıldıtı anlatılan bir kapı var
dı. GeDit bir koltukta bir adam 
Smith'• arkua dönük olarak otur• 
mut bir kumar maaa11 Cberiade la
kaaıbil ile fala bakıyordu. Detektif 
adaaıın kGlrenl'i, Açaız kafasuwa 
ancak arka kısmım 16rebiJiyordu. 
Odada ılzli bir takım tehlikeler 
mevcut olmau, puav••PUl arka· 
suıda eararıea.ıa bazı mulaata
ralar l'izlenmit bulunmau ihtimali 
vardı, fakat heyeti umumiyeai iti· 
bariyle •alon , içinde dalıalanan 
kalın duman tabakasından ba•ka, 
ıayri tabü bii bir bal arsetmlyor· 
du. 

Smith, eli tabanca bulunan ce
binin Gzerinde, ıeasiz duruyordui 
fakat dakika bedakika Ozerine 
bir yerden ateı edirmek ihtimall 
vardı, çüııki mofbul bir adaman 
kendini Cldt;.n.e, e karar verıriş 

Evkaf müdiriyeti umumiye•l 
Şapada ttltlln clepoau ittihaz olu
na• pavyonları hastaneye ifrat et-. 
mlye karar vernıiftir. Bu suretle 
tcbrin hastane ihtiyacı mümkün 
mertebe temin edHecektir. E•kafa 
ait olan Gureba hastanesi hadran
dan itibaren sıbhıye vekaletine rap
dilecektir. 

(Mahkemede) 
katilden mahkumiyet 

Kartalda Kurtdotmuf kariye· 
ainde Süleyman i•minde biriai al. 
düren Bekir iaminr:leki katilin mu
hakeme.al dün atır ceza mahkeme
sinde bitti. 

Bekir, kendisine pek ağır kG· 
fürlct eden Süleymanı ö)dürdüfiln
den dolayı binnetice 2,5 sene mGd
detle atır hapse mahkum olmuıtur. 

İznık gölünde 
elektirik fabrikası 

Kadıköy elektirik firketinin aon 
mukavele•ine göre Kadıköyünden 

itibaren bGtün Anadolu aahllinin 
· teneviri için şirket Kadık6yGnde 

bir elektirik fabrikası inpaını ta
ahhGt etmişti. 

Şirket ••yet burada muayyen 
bir zaman içinde fabrika inta 
etmezse mukavele ahkimı hOkG
met lehine münfesih acldedlleccktlr. 

Halbuki, Kadık8y elektrik cfi. 
keti hisse senetlerinin bGylk ldr 
kısmını iştira eden elektrik şirketi 
Silahtarağa fabirkaaında yaptıfı 

tevaiat ve tadili. ile Kadıköy ve 
civarınında elektirik tenvirabi te· 
anin etmej'e muvaffak olaeakbr. 

Şirket timdi yeni bir elektrik 
fabrjkası açılmasını lüzum.uz ~lJ
rüyor. Halbuki mukAYele ahkimı 
• ...... _. __ ,,, __ ..... ... .L-L a • ...... ..._.,.. 

rika tesinini emrediyor. 
Bugünkil vaziyetle iti telif et

mek için elektrık şirketi mGdGrü 
M. Hanaes Nafia vekili Recep beyle 
ıörüşmüttür. 

Elektrik tlrketf, KocaeB, Bv
aa ve Garbi Anadolunun mühim 
bir kıımının tenviri imtiyazını al
mak taaavvurundadır. M. Hanaesia 
te,ebbilsleri bu maksadı temin 
etmek içindir. Şirket, b6yle bir 
imtiyaz ahraa lzntk ıBIG kenannda 
bilyilk bir fabrika inta edecek ve 
bu fabrikadan verilecek cereyaİa la-
tanb\Jlun Anadolu mıntakantu ela 
ienvir edecektir. 

Şirket buna mukabil KadıklSJOa· 
deki fabrikayı in.ta etmi1ecektlr. 

M. Hanaea, Recep beye it• lau
auata mufaaaal bahat vw.palftlr. 

Şirketin tartlan Ankarada tetkik 

edilecek ve esu itlb&rile ka~•le 

ıayan gBrülürae vekllet ile tirket 

arasında müıakere bathyakbr. 

oldutu muhakkaktı. Smith, aetlce
ai her ne oluraa olsun hayatına 

neden kaıtedildijini anlamaya re•·· 
mitti; orada bulundutunun bilinip 
bilinmedijinl anlamak iatiyordu; 
fakat tam bu aarada p._eereleria 
sol tarafındaki ilkemle Gaerine ko
Dulmut bir ayna ıBzilne ilittif bu 
aynaya lrl siyah bir tek rBzGıı 
hayali aksediyordu. Demek içeri 
airditi andan itibarea lıkambU fa. 
bna 'bakaq adaaa tarafıadan ranu. 
mekte idi, 

Binaenaleyh daha fada beld .. 
mekle hiç bir tey kazanmıt olmı· 
yordu; onun için azlmkir bir ta..-ar-
la her tarafı ıBreblleeek bir nokta· 
ya kadar ilerledi. Satanda paranaa, 
lnOade oda kapıaa, aolu11C1a ı.kam· 
billerl itina ile ·muama berine 
cliaea adam vardı. s~ flmcll oaq 
iyice •lJrdGjG için korlmha im dlt
maD kartıaında bulundatanı anladı; 
çGnkü adamıq kendine dOfman 
oldutq muhakkaktı ve meçhul fah. 
1111 atzından çıkan ilk lakırdı bwau 
labat etti. 

- Sfd BldOrmedljimt ınGteaai
flm. 

Smttb, ~rkaaında üç ayakla bir 
sehpa Ozetıne konulmu, bir fotog· 
,af 'makinesi bulunaa paranaanın 
arlusına geçerek: 

- Mer•Q dedi. 

• 

1
, c ... __ _...;.;:...~-.J Az, öz 

1 

iLKiN SEN -Rusya çarı ikinci Nikola la Ha· 
yede ilk sulh ve tealihabn terki 
kongresini topladıjı vakit daimi 
müaalemet olabilir mi, olamaz mı? 
diye ameli ve nazari uzua mGaaka· 
talan oldu. 

- Pek illi dediler ordulan Ura 
edelim; lakin bir devlet İl&"• edere 
öteki etmezse .•• 

- fJkin sen, sonra ben. 
- Yok! Ben sendt:n aoara. 
- Tavuk mu yumurtadan çıkb, 

yumurta mı tavuktan ? BiJmeceaiai 
andınr bir mübabeıe. 

Hiç bir devlet kuvvetlertal llıa 
etmek ıCSyle dursun, eksiltmedi irile I 
Ve, ondan bir az •nra Ruı -Japoa 
harbi bile patlak verdi. 

Fakat fÖrilyoruz ld fU rlalerde 
devletia biri orduauna " paydoı I " 
demit- O devletin artık askeri 1okl 
- İlkJ11 beni demitl 

. Hayret ediyor .-e bu deYletla 
hangisi oJdutunu bilmek .. tiyonu. 
nuz, detil mi? 

Bu devlet töyle dGfGa•lt 1 

- Beb 42,927 Jdlometro •uralt
baı aniye malikim ( Konya ftlt,._ 
timiz 48,990 ) • Nufusum it t...m 
milyonu bulmu1or. 

( T'am: Aksaray, Aakara, A.... 
ya, Tokat, Çankın, Çoruaa, Si .... 
Şe~in K. H., Konya, Kır .. hrl, Ka,. 
aerı, Maraı, Malatya, Nitde, Y oıpt 
kadar). 

Bq ucumdaki bOylk deYlet&e. 
bir saatte benim kuYYetlmi ma1a...._ 
deıfer. Beaim bOtGa aufusum ka
daı onlann ordulan Yar. .... IJlll 
meı cut kunetlerlmi datat.akbr. 

Bu dnlet Danimarkadır. 
Bir kanunla kara ukerlal bl

dırmıt, ve, onun yerine uaJltl -
laafua ltla bin alta ,az kifU1k lllr 
aaWta •• ....._. teala etmlf 1 

Dammarka Anupaam ea Deri 
milletlerinden biridir, •Jd bir tarUd. 
bir medeniyeti vardır. J>eab ...,. 
komıuları Noneç ve faveç a.· Jmr. 
deolerl l'ibidir. Karadan Abaaa,.. 
ya bitifiktlr. Danlmatlca b1J11t 
haı~ tlrmeditl halde kt. tMw 

1~=~~~u:=ı.~ 
dan komtuau ile bfm tekerı \ ' •· 
Ulda bu klçClk cle•let .... .,.,. 
Bir hadise çıkınca ben ne lrad• 
kuYYet toplasam Almaayaya tta,.. 
kendimi mGdafaa idemem. 

Ordusaı dHletle •lul. Ba .. 
bir tecrilbedir. Fakat ba t.c:rAı•• 
bulunabilmek için bir deYletla kom
tuLanna Dispetle pek idi~ ft 

medeniyette l'ayet ileri oı.... ~ 
zımdır. Bakabm bu teerlbe ..... 
tice tevlit edecek. - C. N. 

Münakasa ihale kanana 
Maliye Veldllltlnde ,.pd••lrla 

olu yeni mGaalcua Ye ihale ..... 
DU llJihaRDın -· JUdan ..... 
eclllm~k. GaeNcllr. bd ... ...,. 
Vekil bey tarafandaa ıa,- .. 
.. kU tetkik edilerek .. kat .. 
80Dra • Meellli Aliye •Yllı6 
•ek ilJre Ba9..-eldWte ........ 
eektlr. 

lnkı · kkmda 
. bir mektup 

Saat 18,30 da maldaada nlma 
l'•len Wr SllUatar falWOra11•1• 
tevakkufu mucip olaUftur. ar 
llatirat ma aaaam harekete Ydı 
aa)'Ninde umumi lalcıtaa, muene
lenı muktaıl zamaa olan, 3 çe:rrek 
, .. ,. tahdit etmek mtlmktha oı..111-
tur. Maamaflh, -.. malaall.,.. cere
yan ueak Aat 2'l de ita edUebll
miılir. Gece n f(lndO lcra.ıaa cle
YUl edllea tamirat'eiJınm ........... 

IUket bu laadiaelenlf• pe1t .dpe 
de •Oteeeıif oldu*""" ...,_ .. 
b .. dan dola

11 
alaallt _....__ 

aez'liade arza itizar .,._ y .- ... 
ıi .. ıtlann karibeo • talarlMa OD iMii 
rQaı ıarfanda • itlebaefe! TUa&IP. 
meı&I elektrik ltalUla, mutat •e ~ 
diyı, kadar kendifiae de..-aili ......... 
yenin ve abalii muhteremeDla ._. 
niyııtlnl celbetmif olan, bıtbalal a. 
de ıtdecektlr. 

Elektrik Şirketi lllcllrl 
A. Hanuen• 

.fkdam: Bir tehir içia eleld:rlk 
kU1rvetinln inkıtaı, firket mldarl 
de pek iyi bilir Jd. o fe)arlD Jıarat 
H aanayiini meflQç baralm. 

Bu azim sarara kana, ~ 
inkıta anzalanm ortadan kaWIN.al& 
ted'6rler almut lbdlclll'. O.at .... 
riz ld, tirlret mlWGrbla ......... 
ribl bu anaa bir daha tekenlr et-

'7 



iCen1Y1pta 

Komisyon 
toplandı 

Adana 11 ( Huıusi ] - Türkiye 
ile sarı,. aruıadalti tahdidi hud11t 
ko•I~ Jenidan Halepte faali
Y~tlae lıqhyacaktır. Komiıyonun 
~f relai Danimarkalı jeneral 
h t Lui Heleb,. müteveccihen 
lt'."eket etmittir· Mu11&aileyh, Tür-
ıye • Sviye tahdidi hudut komi•

Joııunuıı faaliyeti dolay11ile şu beya· 
ııatta bulunmuftur: 

- Türkiye ile Suriye hududu
auıı tahdidine meaınr olan ve riya
ıer 1111 altında bulunan komiıyon 
lçtiaıalanna başlayacaktır. Mezunen 
l<opeııbangda bulunuyordum. Ko
~iıyoııuıı faaliyete geçmesi dolayı
•ile Helebe aidiyorum. Fransızlar 
tarafından bu komisyona M. Büva
ııa iımiade bir zat iştirak etmi,tir. 

Beş Tayyare yandı 
Halep 11 (Huıuıi] - Be, Frankl tayyarMi Milslümiye tayyare 

••etrlhında uçmak için hazırla· 
:lceıı vuku bulan bir iftial netice
ı.ı_ ~. kimilen yanmıştır. Nufusça 
~ ... bir zayiat yoktur. 

Bir haydut 
c..."alep 9 [Hususi] - Öteden Deri 
--..P hudutlarında lcrayi şekavet 
:deıı lllfhur taki Yadb hudutlarımız 
.;!'lllade haydutluk yapmak arzu
J huduıııuzu geçmek üzre iken 
•11.ı.n.1.larmızın mukabeleaine ma-

1"1.z ltalnııt ve vuku bulan müsade
llıe lletieeıinde maiyetile beraber 
lllalr.tııı dllşmüştür. Bu şakinin bu 
•uretfe vefatı hudut halkını çok 

• .llııeıaııua etti. 
-----

Trakyada yağmurlar 
!dlnıe , 12 ( A.A ] - Dün ak

fatııdanberi bütün trakya köylüsü
~-aylard&D beri bekledikleri be

-.11 yaa urlar dllşmelr.tedlr. 

Çinde gene harp 
lllank!n, 11 [A.A] - Milli hüku

~et kıtaatı ile ceaeral Feng- Yuh
lı 1" 11r ın kuvvetleri araaında bir 
c "'1> zuhurunun önüne geçilemiye
c "il zaııaolunuyor. Milli hükumet, 
,::•raf F ear • Yuh - Siang ın en 
-iltj 11t Ve tecrübeli ceaerallerinden 
ı,. •lıılıı hlıkllmet aleyhinde bir sui 
ed:a lttirak ettikleri için tevkif 
,. •et..rial emretmiş, fakat bu iki 
eıı.,.,_1 .tu kaç11&ağa muvaffak olmuş-
~:;1,Ş~;, F eng - Yuh - Siang kuv
l1lrll tinin hllktlmet kıtaatı üzerine 
ı..11.,,, ""'itte olduğu bildiriliyor. Bu 
kil\ hUerin hedefi Hankovdur. Nan
lıGkQ lllı.11..,.,ti kumandanlan milli 
oJ,11 ı;~lıı davaıına hiyanet etmif 
lc_,11 b eııır - Yuh • Siang kıtaatına 
zırla Gyi!k bir tenkil kuvveti ha
tir, 11

"'•kta olduğunu tebliğ etmiş-

~I. lUac Oonald 
lond 

l:ı011 I ra, 11 [A. A] - M. Mac 
e~ d, Washington dan mufarakat 
taraf zeıııaıı büyük bir galabalık 

lltıdaıı alkışlanmı,tır. 
tbu 011dra, 11 [A.A] - lng:liz ma
lio •tınııı istihbaratına göre Reis 

Over ·ı M ld daı.· ı e . Mac Dona arasın-
t.,,1.1h lllÜzakerat esnasında tahdidi 
l112i'ı· attan içki kaçakçılığına kadar 
~kadız • Amerikan münasebatını al
lciıc ar eden bütün m,.•'eleler tet-

lac ol~nınuştur. Bu mea'eleler M. 
Yeııid onald'ın avdetinden sonra 
ta ze "~ başlıyacak olan muhavera-

111111 teşkil edecektir. 

l'ayyareci prensler 
bı;y~~ndra, 11 [A.A ] - Kıralın iki 
'"lllt 0 frlu bugün Londradan birer 
llaU eb uçmuşlardı, Veliaht prens dö 

' undan b.. ı h b lııerb t oy e ava fe ekeaine 
•aı,.ı u o[mıyacak şehirlerin ve ka-
l "'"rın i h•t ar111 n ı ata mahkum olduk-

1 sllylemlıtir, 

----
Avrupa birli<ri 

Prag 12 M 
A.vru ' 1 A.A) - M· Herlot 
b11 b·Pa hühumetleri birliği hakkın-

ır koııfe · · tana vermııtır. 

Üsküpte kar 
~,11.~elgrat, 12 [A.AJ - Üsküp ha-

••ııe b 1 l>ıııt me zu ıuretıe kar yağ-
ır. 

., 1 ll ()·A"I 1·,·r111 \\ t ' ]., ( 9.'-' r • . 73 p" , 

1 ırıraky~_~a 1 S<0ırıı '-fa:;ırgftyet 

Yeni dekovil Emanullah 
hattı bitti ne diyor? 

Edirae, 12 [A. A.] - Edime vi
layeti iılarei huausiyeıine tndi edi
len Keotanbolu dekovil hattı tama
men ikaıal edilmiştir. Hattın resmi 
küşadı dila vali Emin lıey tarafından 
yapılmıftır. Ana şimendifer hattın
dan maden istasyonu teımiye edilen 
yerden Keotanboluya, oradan da 
maden ocaklanna kadar giden bu 
hattın reami kütadında Edirne ve 
Uzunköprüden gelea hükumet er
kanı, meh'uslar, memurin ve civar 
köyler lıalkı hazır bulunmuşlardır. 

Roma, 11 - Kabilin Nadir haa 
tarafıad•n iıgall üzerine Tribilna 
gazetesinin bir muharriri bugiln 
sabık kral E .. anullahı Romada 
Nuımentana ıokağıada ikamet et
tiQ"i villa:la ziyaret etmihir. Kral 
Kabilin iŞialinden dolayı büyük bir 
memnuniyet izhar etmiş ve demit
tirki: 

"-Nadir han baaa çok sadık bir za 
ttı. endiainin sadakatından el'an şüp
he etmiyorum. Maanıaflh bu hareketi 
kendi heaabına muzafferiye kazanmış 
olsa bile Baha Saki gibi bir ser
seriyi maj'lüp ettlj'i ve Kabilden 
kovdutu için gene memnunum ve 
Nadir Hana karşı biç bir husumet 
hiııl beslemem.,. 

Nas ettin oca. 
- Be adam! Nafile çabalayıp durma! 
Benim işim senden acele idi amma 
ecel müsaade etmedi. Hazır cemaat 
varken benim cenaze namazımı kılı ver 
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Köy delikanlılan öldün diye 
alay ettikleri ve inandırdıkları Nas
rettin hocayı çalyaka kaldırıp ana
dan do!I na soydular, güzelce ve 
tıpkı bir ölü yıkar r!bi yıkadılar, 
kefenlediler, tabuta koyup mesci
din önüııe ıretirdller. 

Burada cenaze namazını kıla-
caklardı. 

~emalettin :;:ıilkra 

inat edip çabalıyoısun, ne derlerse 
eyvallah etmekten başka çaren ye k. 

Benim itim senden acele idi, 

ne çare ki ecel miisaade etmedi. 
Bak bütün cemaat toplanmış seni 

bekliyor, şu namazımı kıldırıverde 
gideceğim yere b ir an evvel gideyim. 1 

Adameağu,ölünün,kefen ile beraber · 

tabuttan başını kaldırdığını görünce 
az daha yüreğine enecekti. Bereket 
versin delikanlılar k .. ,ıa göz arasın
da ve işaretle itin bir şakadan iba
ret olduğunu anlattılar. 

Ho<"anın cenaze namazı usul ve 
erkinı dairesinde kılındı. 

( vn oaı~<etı~r ) 
Kayseri ışık ve iş 

şehri oluyor 
- . 

Mezunen Ankarada bulunan 
Kayseri Valisi Fuat Bey Kayseri 
vaziyeti hakkında atağıdakl iaabatı 
vermiştir: 

_ Mezunen Aı.karada bulundu
ğ'um ~u mada vilayetin muhtelif 
ve mühiaı iılerini ait oldulı:lan 
Vekillikl~r nezdinde takip ediyo• 
yort•m. 

Vilayetin aıayişi her 'akitki rt· 
bi mükemmeldir. Bu seneki fevıü 

bereket ahv-.li iktiaadiyeyi çok mil· 
sait bir vuiyete getirmiştir. 

Vilayetin mürtefi yerlerinde bio 
li kalkmamış harmanlar vardır. 
Son zamanlarda yağan yaQ"ınurlar 
ahvali ziraiye üzerine menfi bir te
sir yapmamıştır. 

Kayseri - Sivas hattı inşaatında 
vilayetimiz hududu dahiline teaa
düf eden kısımlar ki.ınilen bitmlt 
ve il<riye doğru muvaffaklyetle de· 
vam etmekte bulunmuştur. 

Evvelce bu civarda yaşayan köylü 
mahsulatını pazllra çıkaramaz ve 
dun fiatlarla tüccara aatmağa mec
bur olurken bugün bu hat oayesiııde 
istedikleri gibi ve istedikleri yere 
nakletmek imkanını bulmuşlardır. 

Hattın itaıamı üzerine Kestanbolu 
ve Karaburçak maden ocakları faa
liyete ıreçmit lıulunuyorlar. 

Emanullı.h, nıilletinin saadetini 
çok arzu ettiğini, Nadir Han tahta 
ıreçer1e onun Roma sefiri olmağı 

meıanuaiyetle kabul edeceğini aöy
leaıit, memleketin menafii karşı-
11nda tahsi menfaat ve dütünce
leri bir tarafa bırakmak lazım gel
dij'ini söylemiştir. 

Bu sırada meıcidin önünden 
eıetine binmif olc!uğu halde bağı
na üzüm toplamağa ıriden köyün 
az çok okumuş etrafından biri 
geçti • Delikaıılılar , oynadıkları 
oyunu tam etmek için bu adamı 
da çevirdiler. 

_ Gel yahu! dediler, sen içi
mizde en fazla okumuş olanısın. 

Bak, hocamız sizlere ömür vefat 
etti. Hepimizin üstünde emeti, hak
kı var. Namazını da sen kıldır. 

Delikanlılar dört kolla tabutu 
omuzlayıp kabristanın yolunu tut- i 
tular. 

Bu sene vilayet bütçe•inln vari
dat ve mas•rifatı 700,000 liradır. 
Geçen sene Kayseri - Bünyan şoıe· 
sini ikmal ettik. Büyük mühim ka
<Riarımızdan olan pınarbaşı ( Azi. 
ziye) ye doğru tahd't edilmektedir. 
z..,.,aklı suyu üzerinde ahiren bü
yük bir köprünün y~niden inşası 

bitmiştir. Aynı yolda 19 küçük kö· 
prü ve menfez yapılmıthr. 

Çindeki muhakeme 
Moskova, 12 [A. A.J - Har

binden bildiriliyor: Müddei umumi 
Sovyet konsolosanesine baskın eo
naaında tevkif edllen 38 Rus hak
kındaki iddianamesini okumuı, 

bunlara isnat olunan başlıca cü
rümleri saymıştır. Bu cürilmler me
yanında Moıko tarafından Eeng
y uh-Sianı ın himaye edilmesi de 
vardır. Müdafaa vekili daba 27 A
ğustosta müddei umumilığin evrakı 
müspitenin mevcut olmamaaındRn 
dolayı budavayi Kabulden iıatina eyle 
mi• olduğuau ve isnadatın munhuıran 
zabıtanın hafi doıyasına istinat et· 
tij'ini i•b•t eylemittir. Bu dosya 
mahkemeye tevdi bile edilmemiştir. 

lngilizler yeni bir 
balon yaptılar 
Londra, 12 (A.A) - H. - 101 işa

retli büyilk lnıHiz kabili ın k ba
lonu bu gün büyük bir kolaylıkla 

tezgahtan indirilmiştir. Balonu han· 
gardan 400 kişi 3 dakikada çıkar

ınıftır. Balonun tecrilbe uçusundan 

evvel iki gün bağlama direıflne 

merbut b .. lundurulması dütilnül 
mektedir. 

Lonra, 12 [A.A] - R • 101 lşa· 
retll kabili ıevk balon havanın fe

nalığından dolayı bir kaç gün tah
hilrle hBAırardan çıkarılmıt saat7,25 

geçe batJaına direğiue sıkı ıurette 

raptedilmiıtir. Tecrübe uçuşlan pek 
yakında yapılacaktır, 

Beşler konferansı 
Londra, 11 [ A.A) - Tokyo

dan Daily Mail e çekilen bir tel
grafta, Japon h!ikılmetiain beşler 
konferasında görüşülecek mes' ele
ler hakkında Fransa, ltalya ve Ja
ponya arasıııda miltekaddlm bir 
ltili.f vücuda ıetirmete çalıştığı 
bildirilınektedir. 

Çekanın bir emri 
Londra, 11 [A.A) - Daily Mail 

in P.ris muhabiri bildiriyor: Mema
liki ecnebiyedeki Sovyet sefaretle
rinin ve bilhasıa Pariı ıefaretinin 

bolşevik rejimine temamen oadık 
ve merbut olmıyan bilcümle ana
sırdan tathiri için çeka ismini taşı
yan Ruı hafi zabıta11 tarafından , 
harice talimat gönderilmittir. Bu 

maksat!~ her tarafa birer cevabna
nıe teblıt olunmuştur ki bunun ih
tiva ettiği 24 suale bütün sefaret 

ve konıolosane memurları 24 saat 
içinde cevap vermeğe mecburdurlar. 
Bu istintak neticesinde paris ıefa
retı memurlarından burada altmıtı
nın azlolunacağı tahmin edilmekte

dir. 
Mezkür sefaretteki evrakın kaf-

fesi çeka tarafından tetkik edilmek 
üzre tayyare ile Moıkovaya gönde

rilmiştir. Bu vaaıtai nakliyenin inti
habına saik olan sebep evrakın 
yo !da başka ellere geçmesinden 
korkan çekanın enditeşidir. 

1\Ieksikada gene isyan 
Londra, 11 [A.A] - Mekaikadan 

gelen haberlere göre, orada yeni .. 
den bir iovan çıkacaıtını gösteren 
emareler \ ahnaktadır. 

Moskova, [A.A) - Nadir haaııı 
Ki.bili işgalinden bahseden lzvestia 
ırazeteıi bu muvaffakiyetin esaslı 
veya muvakkat olduğu hadisatın 

ileride ıllsterecej'İni söyliyor ve 
dlyorki: Diğer taraftan Nadir hanın 
Emanullah hana karşı alacağı vazi. 
yet henüz temamen malum olma
dığı aibi Afıranistanın dahili ve 
hnrici siya.etinde takip edeceği 
hattı hare.cet henüz tevazzuh etmiş 
değildir. Muaınaflh, Nadir han mil
liyetperver u»sura mensup olduğu
nd.m Efganistanın birliğine ve ia
tilı.ltllne çalışacllktır. 

zveıtia Afıraıoi.tanda dahili ha. 
rplerin ka11h octicclcriııi nazan iti .. 
bare alarak irtica ve molalara kar
~ı şiddetle mücadele edecek ve 
Guhista11. ekaliyetlt:rini temin eyli. 
yecek lıir hiı ümetin ancak iıtikrar 
bulacağını kaydediyor. 

Yunaııistanda fırtına 
Atina, 12 [A. A] - Atina ve 

Pirede zuhur eden bir fırtına esna
sında yatan tiddetli yaj'murlar bü
yük hasarata sebep olmuştur. 

Adamcağız, delikanlıların oyun
larını bilmediği için hocanın ölümü
nü hakikat sandı. 

Her ölen insan arkasından aöy

lenen mutat: 
- lnna lil!ah ..•• ı okudu, aka· 

binde de: 
- Allah rahmel etsin, iyi, hoş 

ıohbet bir adamdı, dedi, fakat 
oğullar, benim çok acele işim var, 

baQ'a gidiyorum, çoluk çocuk orada 
bekleşiyo•lar. Zaten geç kaldım. 
ftiescit hafızını bulup namazı ona 

kıldırır! 

Gençler ıarar ettiler. Adamcağız 
merkebini sür ,.., gitmek istedi. 

Eıelrin ba,ını çevirdiler: 

- V al lalı billah .ıcele işim var! 
cllye, .\ıoajunı.&111ıa kulak lı!le uma• 
dılar. 

Bunlar bu münakaşa da iken 
tabutun içinJc kavıra ve çekişme
yi ıörıneden iıiden Nasretliıı nibayet 
dayanmkk tabutın kapağın kalclırdt, 
kefeni ile ba,ım uzatarak: 

- Be adaml dedi, nafile yere 

Ha«:l!Dsıeı~eın soırıııra 

Mübadele komisyonu dün 
olarak toplandı. 

A umu mı 
Muhtelit mübadele komlıyonu 

heyeti umumiyesi dün tekrar top
lanaı,tır. Perfembe ırünü heyeti 
murahlıaaamız reiıi Tevfik Kimi) 

Beyin içtlmaın cuaıarte.iye talikı, 

çünkü hükümetten talimat almak 
icap ettiği hllkkındaki teklifi gerek 
bitaraflar ve ı.ıereksc Yunaalılar 

tarnfından kabul edilmiş olduğundan 

dünkü hey~H nmumlye içtimaına 
heyeti murahhasa.nız iştirak etmiştir. 

Dünkü içtima iki saat kadar 
devam etmiş ve hararetli olmuıtur. 

!,timadan çıkan murahhaslar 
azami ketumiyeti muhafaza etmiş
lerdir. 

Bu bu susta ırazetecilerlıı 

lsranna rai'men Tevfik Kamil B. 
ancak bir cümle ile cevak verdi: 

- Türk heyeti murahhasaaı bu 
gün içtimaa iştirak etmi4tir •• dedi. 

Bunun üzerine i'azeteciler ıor

dular: 
- Kar:ır varını; ikinci hir heyeti 

umumiye ne günü ola<ak? 
Tevfik Kamil B. aynen ilrinci 

defa olarak: 
- Türk heyeti murahhasaaı bu 

ırün içtimaa i,tirak etmiştir. Şimdi· 
lik söyliyebilecetJm bu kadar,, dedi. 

Bundan aonra akşama doğru 
Türk heyeti nıurahhasanı araların• 
da toplanarak müzakeratta bulun• 
dular. 

Bu mllzakere devam ederken 
muhtelit mübadelenin büyük içti-
ma salonuna baııı.murahh 

• T asımıı 

Tevfik Kamil B. bitaraflar tarafın. 
dan davet olundu, 

Bundan sonra bitaraf reis M. Hols 
tat, bitaraf aza M. Rivas haşmu. 
rahhasımız Tevfik Kamfl ve Yunan 
baıınurahha11 Diyamandopuloı top. 
Ianarak geç vakitlere kadar görüı
tüler, 

Alınan haberlere bakılırsa heyeti 

muraahhaamız komisyonun şimdilik 
tarzı te,elı:klililnü yalnız mesaili ca
riyenin ve tatblkAttaki flkityctlerln 
tetkikine müsaade edebilir bir lif' • 

kilde görmPktedir. Esuh işler 
komisyonur tam teıekküllü ol
ma11nı icap etmektedir. kaldı ki 
yegi.ne bitaraf aza Möıyö Rlvaa ta 
mezunen bulunrnıız~ıı eauh işlt!re 
hiç bir suretle temas bile etmek 
doğru detildir. 

Her halde vaziyet ve komiıyo• 
nun faaliyetinlu ve~hesi bu ırün bir
az daha tavazzuh etmiş olacaktır. 

Rivayetler bitaraf rüesa içtima• 
ında vaziyetin lehimize lııklıaf etti. 
tini gösterme tedir. 

Diter taraftan Yunan mahafi· 
lindeıı tereşşüh e n haberlere 
bakılırsa yeni Yunan ıeflri M. Po
lihironoz memleketinden talimat a• 

larak buraya ıeldikten ıonra muhtelit 
milbadele lşlerlain yeni iıtikameti te
mamile anlaııllacaktır. Çünkü yeni 
sefir talimatı haiz olacağından Ha
riciye veka!etimizle temas edecek
tir. 

Gene Yuman mahfalinene alt haber
lerden biri de bu ırllnlerde aık aık 
mevzuubahıolan tarafeynin Li.hi Di
vanı adaletine gitmesi meselesidir ki 
her iki taraf ta böyle bir teyi asla 
arzu etmemektedir. 

Bu rivayetin neticesi olarak ve 
ırGnün en mühim ha.beri bulunarak 
tunlar •Öylenmektedır: 

Muhtıelit mübadele işi doğrudan 
doj'ruya türklerle yunanlılar araaın
da halledilecek ve bunu yeni yunan 
aefiri Ankarada teklif edecektir. 

Bittabi bu tekilde bitaraflara 
lüzum kalmıyacaktır. 

Bu haber Yunan mahafillnden 
terenuh ettitlnden kaydı ihtiyatla 
telakki edi) oruz. 

Giderken, önlerine küyun hari
cindeki çayın ta<ması ile hasıl olan 
ıu çıktı. Bu su, ; eçilecek olan yolu 
tamamen kaplamıştı. 

Delikanlılar, kendi aralarında: 
- Acep nerden geçsek, diyee 

konuşmağa başladılar. . 
Bu muhavereyi tabut içinde 

dinleyen ve bir gün evvel aynı yo
ldan bir cenaze götüren Naorcttin 
hoca, başını tabuttan dışarı çıkarttı: 

- Arkadaşlar! dedi, ben sağ
lığımda işte şu tııraftııki yoldan 
geçerdim. isterseniz ıiz de oradan 
geçi nl 

Aynı zamanda da beyaz kefenli 
eli ile geçilecek istikameti gösterdi. 

Nihayet kabristana vardılar. 

Gençlerden biri beraber getirdi
ği kazma ile büyücek bir kabir kazdı. 

Fakat bu kabir, Hocanın vasiy-
• et ettiti gibi dar ve berin edğildi. 

Oelııca.ılılar ,akayı tadında bır
akmak lstemlılerdi: 

- Hoca efendi, dediler, iater
ıea. v1tı'iyetini tutup seni mezara 
ıeoi t"pe 2şagı göömellm. Fakat 

i•i bize bırr hrtan daha iyi edersin, 
seain üstüne toprak atmayız. 

Kıyamet kapup da dünya 
alt üst olunc" sen her tarıftan 
serbeat kalacağından istediğin aibi 
dik durabilirai•. 

Bu teklif Hocanın işine ıreldi. 
Dünki mezara ıritmekten korktuğu 
kada! üstüne topr:.k örtülmesinden 
de ürküyordu. 

Açılan mezara delikanlılar hoca
yı boylu boyunca yatırdılar ve : 

- Sen alim adamsın . San" tal
ki• vermej'e lüzum yok ! ... 

diy,.rek, aynldılar, kabriıtartı 

terkettller • Maamafih ne olur 

ne olmaz diyerek de mezarlığa 

yakın bir yerde · de ırözcü 'koy
dular. 

Öldüğüııe sahiden ll•anan Hoca 
Naırattin mezarının içinde: 

- Ha şimdi gelecek!. diye sud 
meleklerini beklemeğe başladı. 

(Bitmedi ) 
~~~=-~~~~~ 

Nafia vekili 
[ Birinci tayfadan mal.ıad ] 

Elektrik şirketine ırelince, bu 
şirket diğer bazı yerlerde imtiyaz

lar iıt di~lnden bittabi hükümet 
te bun .. mukabil 'bazı teklifler ya
pacaktı;, Bu teklifleri ihzar edece
ğizr 

lıtanbulun su ifioi temamile 
halletmek istiyoruz. Bunun için 
Terkoa kumpanyası bir proje ha

zırlamıttır. Bu tetkik ediliyor. Her 
halde lstanbuıun se iti önümüzdeki 
iki sene zarfında temamile halle
di!mi' bulunacaktır. 

Rıhtım tirketine gellnce, bunun 
f&rtnam~aindeki bazı noktalar tet
kik edilmek icap ediyor. " 

Diğer taraftan haber aldığımıza 
nazaran Ankarada bütün bu hu 
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lann tetkikle meuul olacak 1 
Nafia vekili Recep B Mu· h d. 

0 
an • en ı• ve 

N_afia Fen mekteplerine de aynca 
bır ehemmiyet verecektir. Gerek 
Mühendis ve ıerekae Nafia Fen 
mekteplerinden daha fazı. istifade 
için bu mekteplerde bazı ıoJ.bat ve 
t adilat olaca ., ı zannad ilmektedir. 

Büyuk demiryoluna müntehi olan 
ehemmiyetli bir iktia3di yoldur. 
Maarif kıomına tahsis ettiğlnıiz 
maballğ 223 bin liradır. Vilayet da· 
hilindekl ilk mekteplerde okuyan 
çocuklarımızın yekunu 9 bine yak· 
!aşmıştır. Bu sene yaptırılacak mek· 
tepler meyanında Develi lraıaaı 
merkezindeki büyük ve güzel bir 
mektebin inşasını bitirmek istiyoruz. 

Millet mekteplerine ait bütçeyi 
de Maarif vekillij'ine takdinı ettik. 
Bu sene ilk mektepler adedince 
daireler açılacak ve teşrinisani ip
tidasınd.. dersanelerde tedrisat 
başlıyacaktır. 

Kendiaine haı At ırkı yetİftirea 
Uzunyayla, vilayetimiz dahilinde 
dir. Yarış ve Islahı ali encümenin· 
de de her sene tah•is edilen 5 bin 
lira mükafat ile Pınarba,ı merlı:e
ıinde Uzunyayla at serırlsi bu ıe· 
ne ikinci defa açılmıştır. Oradaki 
idarei hususiyeden tefrik ettiğimiz 
tahsisat ile müsait bir sergi mahalli 
ve ıifad ista•yonlan ihdas edil· 
mi,tir. Evvelkilerine ilaveten daha 
dört Nanyüa aygın mubayaası için 
bütçeye tahsi•at l:on"'"':ı . !!Jy!: 
köylerimiz için Karatan damızlık 
boQ'alar celbedilmittir • 

Vilayetin 11hhi vaziyeti umumi· 
yet itibarile iyidir. Ya nız mevıimde 
çalışmak üzere m uhtelif kc,! r.:!en 
Adanaya gidenler .uasında sıtma• 
dan mu'Ltarlp <:.lan!ar ırörülna!l~ bu
aların tedavllerı içiıı tedabir ittihaz 
edilmi, tir. 

Şehııden i<taayona aid~ .. c•d.ie 
belediyece tevai edilm .. ktedlr. Bfuı. 
yan şelalelerinden kudret lıtihıdl 
etmek suretile Kayseri fehrlle Bd. 
nye.n ve Talac kasabalarının ten
viri içir. 400,000 liralık •ermaye ile 
te,~kkül eden mahalli anonim ele· 
ktrik tirketi işe batlamıı ve iaıa• 
ata devam etmek bulunmu9tur. 
Halen Kayıeri evvelce belediye ta. 
rafından yaptırılan küçük bir tHlı 
aay esinde elektrikle tenvir edilme• 
kte he de büyük te.i•at bitti ·ten 
aoa "a ehven ve müıait bir ıurette 
elei~trik kuvvetinden iıtifade edil· 
mit bulunacaktır. 

Şehir antrepoları 
Rıhtım şirketi, bundan bir müd

det evvel, yeni gümtilk tarifeılnln 
tathikınc!en evvel tüccann vuku lıu· 
lan mühim siparitleri üzerine ıel..ıı 
eşyayı ticariye için Haliçte yedi ... 
trepo hazırlamıştı. Bunlardan Has• 
köydeki antrepo kapanmıştır. Kasım· 
pa• adaki antrepo da konacak tile• 
car eşyaaı kalD' apıj'I için bu ay ka· 
palılacaktır. 

Ayni sebepten diğer antrepolar P~Y· 
deı:pey kapatılacaktır.Mamafih Rıh· 
tım şirketi, her ihtimale kartı bu 
anı:repolardan baılıcaıı olan cami 
altı.ııdaki 6,500 metre murabbaındald 
an!a'epoyu ipka etmek taaavvurua
da·dır. Bu antrepo ile tirketin e
linle takriben 50,000 metre DıU• 
ralıbaında yer bulunduğu için, feY• 
ka Ade nıuvaredat olsa bile buhra• 
na m hal kaımı~acaktır. 
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[ Merkum, odasında yalnız, tel- ı Merkum - Neden içinizi çek
•Jz borusundan akseden cazbant tiniz?. Rahatsız mısınız? .•• 
havasını dinliyor. Bu sırad. apartı- -Merkum enin elini tutmak ister.) 
nıan kapısının zili çalınır. Merlnım Telefon - "Size doğru uzanan 

yerinden fırlayıp kapıya koşar J o i'Ünahkıir elleri şiddetle itiniL .. ,, 
Merkume - Geldi... (Merkume (Merkumun elini şid-
Merkum ( kapıd .. n gir,rek) - detle iterek) - Bana dokunmayı-

Rahatsız ediyor muyım ? nız ... Artık riyakarlık yetişmez mi? 
Merkum (genç ka_dının ı~lini ha- Merku111 - Ne riyakirlıtı •ev-

raretle öperek ) - ihya f!ttiğinizi gilim? •.. 
her halde biliyorsunuz... Merkume - Yalancı! 

(Odaya girerler. Merkı n mer- Telefon - "Onlar sizir. zayıf 
kumenin mantosunu alır. Cazbant hassasiyetinizden istifade etmek is-

de d ] 
terler ... ,, 

vam e er. d" k d' M k A t Merkum (ken ı en ıne) - Hay 
er um - man suıı urayım çenen kısılsın l 

şu gürültüyü ... Sizi beklerken ken- T l f "'Sizi f ı~k t - -d" · b'l . e e on - e a e e suru-
ımı nasıl avutacatımı l mıyor- kleyecek olan bu sahte aşıklardan 

dum... ( telefonu susturur ) kaçınız. ,, 
Merkume - Yazık... ıevkinize [ Merkume şiddetle yerinden ka-

mani oldum... lkıp mantosunu alır. J 
Herkum - Huzurunuzda duydu- Merkum ( önüne e ·mek istiyc-

tum llihi zevki böyle idi zevkler- rek ) - Rica ederim çocuk musu-
Je nasıl kıyas edebiliyorsunuz ? nuz ? 

Geleceğinizi vadettiğiniz giln Merkume - Dokunmayınız ... 
tıpkı çıltın gibi sevinmittim. Son· Şimdi yangm var diye bağınnm. 
ra evime dönünce içime bir şüphe ( Merkumu yalnız bırakıp dışarı 
girdi. Kendi kendime : " Gelmeye- fırlar) 

11 
• 

cek dedim. Mutlaka beni baştan / T~Iefon - Kadın k~lbıle_ oy-
k • · •. 

1 
.. 

1 
d" namaktan zevk alan o rıyakar, o 

savma ıçın oy e soy e 1·" • yalancı, dessas mahiüldar .... ,, 
Merkume - Gördünilzya ..• 1 ah- ( Merkum ielsizin mahfazasına 

mininiz yanlış çıktı. şiddetle bir yumruk indirir. Cih::ızın 
Merkum -- Evet yanlış çıktitı lambası patlP.r. Konfcransçının sesi 

lçin de bilseni:z ne kadar mes"udunı. birdenbire kesilir.] 
Merkume - Yalnız mıs•m?? Nakili: Kamran 
Merkum - Sizi rahatsız etme-

•inler diye hizmetçiyi de savdım. ( V'lYl !klUlat ) ı 
Evde bir ben vanm, birde telsiz te- -----m3El·-..-----·:n• ---- ! 

Iefon... Bir aylık bir çocuk ı· 
Meıkume - Telefonu neden .\)a"ofyada ı;jfa hmnamınm 

ıusturdunuz ? ön3de bir aylık bir erkek çor.tık 
Merkum - Artık siz varken onu bulunmuştur. Çocuk Darülacezeye 

dinleyecek değilim ya !... seekedilnıi~tir. 
Merkume - Ne zaran var. Bara- Ce ırh o ce ır 

kanız o da aöylesin. 
Merkume- (saatını., sonra gaze- İç/-dden §Oııra 

teye bakarak) - Fakat zannederim Dün Kumkapıda Mnstufanın 
şimdi Kadınlar Birliğinin konferan- me) lıane~tııde l\Iemduh. Kt•nıal 
sı başlamış olacak... rn Anlaş i!'>ıınlninde üç kh,i ka\ ga 

Merkume - Konferans mı?.. etmislPr. Bıııılardrın Memduh Ke-
Aman ne tuhaf şey ... Acata neye mali.hıçakJ.ı pra!aınıstır. 
.dair. 

Merkum- (gazeteye bakwak )- ııntlh&rBar 
Kadmlar BiTliği neye dair konfe
rans verir? "Kadın ve Aile., ... 

Merkum - Kuzum açın da din
leyelim ... 

· Merkum - Vazgeçin rica ede
rim, kim bilir ne saçma şeydir .. Ak
şama mükemmel bir konser var •• 
Onu dinleriz •• Hem sizinle başbaşa 
kalmak varken. ( yaklaşır ) 

Merkume - Başbaşa kalmamıza 

manimi?KoHer çok dinledim amma 
konferan• hiç dinlememiştim •.. Rica 
ederim açınız., 

Merkum - Peki emredersiniz. 
( kafkıp açar.. Telefondan bir 

kadın sesi dayulur) 
Telefon - •Evet hanım efen

diler... Aile, Hhadin ateşe gedeleri 
gibi mukacfde• Mr ocaktır. Biz ka
dınlann en ulvt vazifemiz bu' mu
kaddes ateşi söndürmemektir ... ifa
ahır ..• ,, 

Merkum (ayaga kalkarak) - Ar-
tık kapatayım mı? .. 

Merkume ( alakadar ) - Hayır, 
hayır biraz daha dinleyelim. 

(Merkum aabn tükenmiş bir hal
de oturur. Konferans devam eder) 

Telefon - ••Fakat ne yazık ki 
bu yazifenin kutsiyetini takdir et
meyen ocatın kutsi hararetini kal
binde hiMetmeyen hemcinslerimizin 
adedi korkunç bir yekuna baliğ o
luyor. 

Maalesef bu rün bir çok 
kadınlar, bazı aefil erkeklerin geçici! 
heveslerine kurban gidiyorlar. Za
vallı talisiz hemşirelerimizi iğfal 

eden bllrlyakir erkekler ifa. ,, 
Merkum ( endişe ile yerinden. 

kalkarak) - Kapatayım mı? 
Merkume (durtun) - Hayır din

lemek istiyorum. 
Merkum - Fakat biraz sonra 

konr.er başlayacak •• 
Merkume - Rica ederim mani 

Glmayınız konferansı dinlemek isti
yorum. 

Telefon - "Bu erkeklere inan
mayınız.. Onların muğfil sözüne 
aldanmayınız... Onların maksadı .. 

( Merkum şiddetle öksürür ) 
Merkume - Rica ederim öksürme
yin ·z .. konferansı ihlal ediyorsunuz .•. 

Merkum (kalkıp merkum enin 
elini tutmak isteyerek) 

- S:raz balkona çıkmaz mı
sın:.,? 

Merkume (elini çekerek) - Ha-
yır u •. ıı (içini ~eker!. 

1He11dille intihar 
Beyo~lunda Byükhendekte Es

kinazi apartmtmanmda Hayim is
minde bir komİS)Oncu intihar et
mi~tir. 

fla) im boğazını mendille sık

mak ~uretilt! intihar etmiştir. Tah
kikata de\aın ediliuor. 

lntikar teşebbüsü 
Dün Ka<lıküyiinden küprüye ge· 

len bir kadın Ha)darpa~a onlerin
de denize atılmı~1 ır· O e~nada ci
vardan geçPn bir poli::ı moturü ka
dını knrlarnu~tır. 

Kazanaır 
Bir tra11ıvayla otornobil 

çarpıştı 
Bu sabah Divan) olunda Fatih

Harbiye seferini yapan bir tram
vay 2033 numaralı bir otoınohılle 
çarpısmıştır. Otomobilin t•n teker
lekleri ) arçı:ılı:ınmı~t·r. 

f!u yiizd<>n bir müddet tramvay 
5eft•ı leri durmu~tur. 

Traınva)· kazası 
Galatada Ak ·ıra) • Ortakiıy 

trtttnvay araba,.,ı Da\ it ismindP altı 
ya~larıiıda bir çocu~a çnrprmş. Sul 
bae.ıgını keı;;miitı.r. Çocuk lıa~ta
nt.) e ::ıevkediln i tır. 

Kalp para 
Telgraf hane\ e telgraf vermrk 

üzere giden ~arabct isminde lıiri 
ücret olarak hır adet kalp 2:Jrlik 
vermi~tir. Karah<"t derhal merkPze 
ihbar edılmiş \'f! yakalanmiştır. 

snırk@ttDelr 
Nanıık beyi11 9 lirası 
Dün gere Tokatlı) w o~eli önün

de bir yanke~eci Cuınhurı)et re~
kimizin fotograjçısı l\anıık beyın 
cebinden dokuz lirasını aşırmıştır. 

Antrepoyu soyarlarke11. 
Galata J..apkçılarından Mehmet 

ve İlya:; dün gece Ayvanearayda 
rıhtım şirketinin antrepO"'"nu so· 

yarlarken bekçi İbrahim tarafın· 
dan bir el silah atılmıştır. 

Kurıun Mt>hmedin sol bacağını 
yaralamr~tır. Vaka mahaline polis 
y<'ti ... miş her jkiside derdest edil-
mt;tir 

t',ız.ır T '( D !\ '\i. 1 t"şrııııe\\, l 1:1. 19~~ 
>.=e- --=----

lı ca yy a ıre ıP> o '1' ci ~~~o s lYI 

Dünkü keşidede kazanmış 
olan diğer numaralar 

40000' 
Lira kazanan nuıı1ara 

58960 
2SQQ Lira kaznnanlar 

28571 18572 
35124 

1 QQQ Lira kazananlar 

35071 
26647 
57269 
49228 
18248 

48828 
11693 
58059 
49081 
20391 

500 Lira kazananla,. 
42992 221()0 35576 57137 
32025 13013 36157 58906 
18569 9093 15443 20914 
3636 49907 19313 18263 

36650 49344 58337 45563 
13066 52302 35116 16767 

250 Lira kazananlar 
2:.'412 8236 32953 56932 
58379 46522 49707 30147 
6395 18733 31279 31611 

51596 52754 55936 29458 
26283 27920 19586 30265 
33201 9821 1611 21987 
35448 8533 3919 54229 
24822 56203 48344 19388 

- ~~ 1.2983"- 99903 16101 

39920 45886 44683 
44759 10388 28992 52118 

1931 58815 30096 43795 

150 lira kazananlar 
50056 7768 51732 43900 
41909 16004 22925 17227 
34494 53079 32043 18181 

7678 1741 1546 55048 
34704 33506 1546 55084 
34 704 33506 9889 39219 
29605 5088 45566 6988 
11218 19442 28043 • 25062 
39941 35762 58461 54834 
12664 50045 26159 )0273 
39941 35762 58461 54834 
13664 50045 26159 10273 
34988 47663 27208 42939 
38978 48873 1726 57100 
48830 45838 28011 39974 
35182 57799 22057 35242 
54771 41240 24115 38784 
53032 13340 16782 
54932 1481 24828 
36865 36986 6897 
23403 21667 17428 
53418 40824 8389 
46780 22218 1130 
38181 8009 46088 

5446 13727 88716 
47169 10527 30435 
50727 53701 1903 
49092 10604 19275 
22166 5924 7 44948 
33205 40076 4411 
4372 24756 15411 

52607 50368 56779 
3t1772 39923 24246 
54254 33904 32158 
22426 249 14950 
46808 9285 49889 
38182 40812 14799 
35997 46783 6153 

7625 17261 

43709 
42908 
57611 
34201 
35184 
5938 

15931 
41310 
31574 
48088 
6415 

20266 
55498 
7245 

24798 
21945 
16056 
48139 
9729 
3470 

70 lira kazananlar 
40639 23473 10984 52855 
43891 31826 20734 44218 
3126 6320 21576 33908 
393 5923 

9783 23857 47891 19309 
27744 35077 27698 6954 

20096 
54799 
45011 

47638 
52532 
15284 
58975 
34356 

17584 
37839 
94052 
24586 
37574 
35539 

V 1 L M A B A N K t nin tem ili giıziııi 
SEHER VAKTİ 

emsalaiz sesli ımm elyevm 

OPERA SİNEMASINDA 
hiitün temaşakiaranın alJkış ve takdirlerini 

1583 
27937 
42106 
54.558 
24674 
45431 
48400 
51953 
13345 
59132 

59653 
59320 
36385 
14932 
30797 
41188 
33795 
17629 
18696 
52274 
47387 

2803 
34656 
48089 
22973 
17717 
25799 

5595. ---------

15568 
32199 
56789 
40391 

5864 
29217 
57054 
49463 
20988 
47011 

7551 
29221 
25103 
28941 
29290 
18L48 
2429 

33779 
42152 
21871 
53758 
16814 
42004 
59027 
33454 
40544 
21237 

6169 
42765 
51537 
38553 
49050 
29302 
39600 
16131 
9806 

19978 

14578 
8556 
5041 

55539 
34604 
48756 
40944 
55139 
18607 

895 
1015 

16994 
8420 

45996 
641 

56505 
21621 

2726 
39380 
23691 
33308 
59030 
8321 
4406 

39405 
14414 
26452 

22963 
17808 
25784 
49874 
26737 
24234 
54905 
56824 
41768 
40624 
27782 
32931 
51565 
22428 
12660 

954 
12589 

47934 
37692 
22352 
23514 
11772 
18864 
22202 
57739 
45513 

8372 
2897 

48190 
58777 
12698 

38622 
58651 
29925 
42588 
55820 
13586 
31168 
46558 
11682 
16951 
31744 

1996 
11021 
42208 
22305 
52898 
50053 

50 Lira kazananlar 
33444 57469 30044 31326 
45864 22905 23098 53375 
25524 13346 33364 47709 
29848 19043 52707 19207 
58387 59692 57779 59585 
q1 Q4'i ~Q7~A ]2(;-1~ 50!>!>0 

23638 27714 56630 57279 
3878 18729 13603 33792 

30731 56616 6423 57811 
8476 ·12307 30666 6485 

26388 33476 32048 36031 
43021 56189 58871 12569 
4208 57183 1942 1578 

52326 40578 8457 45317 
13462 43112 46955 17982 
16032 8021 55047 43581 
21739 20468 2787 24709 
9418 54127 25349 17163 
3397 10863 53379 . 6930 

26094 46565 54977 33496 
18761 16573 17433 19487 
19081 15648 44680 53749 
25692 49770 23857 13581 
48064 52478 11326 20454 
23051 23757 1601 17987 
10255 3417 29859 1658 
27392 3043 22891 57366 
13317 31254 2522 37885 
58918 45259 9144 21972 
11293 53894 26303 38057 
59447 1605 41293 8791 
16513 34021 25699 47796 
35769 25714 15351 35658 
36719 1743 15351 35658 
36719 1743 15631 5281 

3461 5540 26115 53297 
28891 20478 57228 13722 
18563 5403 23202 36545 

1361 
40309 59079 53051 58632 
56134 32986 4579 37452 
55220 3070 19730 12746 
22136 20847 25829 31354 
30466 57377 9165 33742 
2'1929 22654 15119 42959 
47569 53436 53686 19377 
43358 31875 53996 35500 
17869 41652 26630 14726 
58692 7445 14825 23763 
27052 46555 16080 40143 
4585 50586 39377 44677 

26344 34913 14907 38384 
47949 8947 48224 29867 
21415 50546 49574 467941 
54561 24415 29823 29461 
23310 21947 17944 10743 
36771 4489= 12374 21349 
27503 50326 24883 17196 
52196 29827 4299 12494 
4141 53016 55341 21217 

29731 10447 42456 39256 

Ekranın üç hüyük yıldızı olan 
L1 PARİ, Vivya GİBSON ve HARR1 LİTKE yı 

KADIN İZTİRABI 
muhteşem fililmde görmek üzre bugün 

ASRI SiNMAYA 
mutlaka gidiniz. 

matinesile suvarede zen 

Pazar gününüzü 

1'1ELEK 
t S NEMASINDA 
gösterilmektf! olan 

ÜÇ SiLAHŞOR 
şayanı hayrel' filminin deha-

kar mümessili 
DUGLAS F AIRBANKS İ 
görmeğe ba.retmekten daha 

eyi bir şey yapamazsınız. Tek· 
mili bir defada gösterilmekte-
~· Fiatlarda zammivat yoktur. 

Bu gün 

\SRI SİNEMADA 
saat 16,30 

nıatinesinde 

YENi v·ARY~TE 
pro~ramı 

Genen, gDden 
lfa..,:ıt. -Moı..-.n.1t D. 

Bir haftadanheri telırimizde bu· 
lunmakta olan umumi iskan müdUrU 
sah gunu Ankaraya hareket edecek· 
tir. __ ,. __ 

J7asıj" B. 
Berlindel\i be) nelmilel parlamen· 

tolar kongı esin,. iştirnk eden he\ eti 
nıuralıhasamız reisi lzınir meb'usu 
Uasıf I3 l .,ün Ankara)a gide~lair. 

1 Beynelmilel parlamentolar kong· 
resinin meclisi idaresine dahil bulu· 
nan Çanakl<ale meb·usu Şııkrü, An· 
talya mebusu Sule) man ~evket bey· 
ler Kinunusaııide meclisi idare iste 
toplana<'ağından o zaman tekrar Nise 
gıdeceklerdir. 

Yüksek mühendis mek
tebi laboratuvarları 
Yüksek mühendis mektebi labo

ratu \'arlan tevsi edilecektir. Labora· 
tuvarlar için Nafia vekaletinden 200 
bin liralık tahsisat istenmiştir. 

Mektebin rektörü Fikri B. istifa 
etmiştir. Fikri B. muallim meclisi 
tarafından tekrar rektörliige intihap 
edılmiştir. Nafia ,·ekaleti Fikri beyin 
ıektörlüğunii tas dik etmiştir. 

Kutlıa gidilmeyecek mi? 
Berfin, 11 [A,A] - Zapplin ba

lonu mürettebatını eluerisi kutba 
sefer yapılmaaı aleyhinde bulunmu
ıtur. 

52406 56687 19524 14361 
35855 1749 4780 29969 
55370 58298 30400 38310 
50793 27494 28765 55042 
34456 10150 37374 12783.S 
29133 56712 32009 15090 
14885 56256 13698 1632 
10 bin l~ralık büyük 

mükafat 
En ıon çekilen 10000 liralık 

büyük mükafatı atideki 10 numa
ra kazanmııtır: 
52354 11730 14812 24030 
31760 49824 13323 18188 

7655 20190 
Amorti kazanan 

nunıaralar 
Sonu 60, 97, 94, 35 olan bilet· 

ler 30 ar lira yani onda bir bilet 
3 er lira amorti kazanmışlardır. 

1 

ŞEHREMANETi BU~ AKŞAM 

m ~ Saat 21,30 "' 

1 1 
Reisiıı 

1111 Karısı 
lf lllJll 3 perde 

Cmma günleri matine !aat 3,30 d• 
Her cumartesi akşamları için 

fiatlarda tenzilat yapılmıştır. 

~ .................... iiiiiiiiiiiiiiii.., 

Nevrol Cemal 
Birdenbire Bayılan· 

lara, yürek çarpıntı· 
sına, sinir hastalığına 

eıusalsiz devadır. 
Her ecanede bulunur. 

Taşrada 
.n.u J L'.r;!lUtl ruL ı ıı-ı:.ı J Lll ..... 

Daday kazasında Kö) yollarına bil• 
hassa son günlerde çok faaliyet gil
rülmektedir. 

Eaday • Araç, Daday - Eflani yol• 
!arından maada şimdi de DadayıD 
en geçilmez müşkül dağlan üzerinde 
bulunan mrı mınrakas na da yol ya· 
pılmaktadır. 

On gU 11dür bu yollarda yedi yi1J 
elli ameh· çahımaktadır. Şimdiye 
kadar yirn i kilometre kadar yol ge

\çilehili r h le getirilmiş ve te!l!viyeti 
yapılmıştıt· Köyler kemali babipe 
bu i§e koştnaktadır. 

Azdav«~· nahiyesi müdurU hey c:le 
çartaml;>ad· .n sula yaylasına kact.r 
olan mınb'tada kemali eheaımiy.a 
'e sitr'atle ) olları ıslah ye tewl etti
rerek. Dadııyın bu havali köylerinin 
) ollarile ~e merkezle rabteylemek• 
tP.diJ). 

* KA YSERIDE TiFO - İki üç 
aydanlJeri Kayseride devam edeıı Ka• 
ra humma hastalığı son gUulerde 
fazlalap119\ r. 

Kayseri sıhhat ve içtimai muave
net mUdllrllığü bu tehlikeli hastalığıll 
önüne ~eçıoek için şiddetli tedbirler 
ittihaz etm :i. Mecburi olarak bütiill 
memurine ifo aşısı yapılmıştır. 

Deniz ticareti 
mıntakilları 

Bu sen• memleketimizdeki denİI 
ticareti muJtakaları dörtten ikiye iır 
dirilmittir· 

Yeni telkiliitta Samsun deniz ticr 
reti mUdllrlüğü mıntakası İıtlll" 
bul deniz t~careti mUdiriyetine ral* 
edilmiştir. l~u te~kilitın bUyilk fayda
ları ğörUlm'lııtur. 

Evveke ~stanbul mmtakaıı burad,. 
Zonguldağı kadar deYAm ediyordu. 
Vapurlar hakkında itılhaz edilen tr 
dahir Zongnldağa kadar tatbik edili-
yordu. . 

Mesela lıtaobul de!niz ticareti ırı• 
diriyeti kC!7unların güverte volculr 
rmın yan'!llda bulundurıılmanıasıDI 
liman dairderine emı~tıı.i~tir. il 

Bu emir 'iUldi bütur. Karıdell 
sahillerinde 1athik eıilecek.tir. 

. 
Hırvıttistauda fırtıııa 

BeJr,.c:, 11 [A.AJ - Hırvatf•t:: 
aabilinde ırayet tiddf!tll bir fırb 
hOküm •l,·mekt&dir. Telgraf ve;;. 
lefon muhabereleri keailmittir. 
çok ,erle ı e külliyetli aurett• kat 
yafd.ğl bildiriliyor 
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13.._. ~"LIITJllEl b·r sp-
Or gilrı<;i <>l~cak 

Limanımıza muvasalatı bekle 
nen lngiliz harp sefinelri dün gel
di. lngilizlerin ziyareti ayni zaman·· 
da sportif temasları da ihtiva eden 
bir programa malik olduğu içiu 
~u sütunda "hadiseye yer vermek 
ıcap etti. 

lngilizler şehrimizde kaldıkları 
tnüddet içinde muhtelif spor te
~asları yapacakl.rdır. Bu temas· 
ar futbol, boks, tenis sahalarında 

olacak ve lngiliz sporcular karşı
larında Calatasaray birinci futbol 
.t~kınnnı, takviye edilmiş şeklile 
Galatasaray boks ekipini ve Fe
n~ı bahçe tenisçilerini görecekler
dır. 

• ~ngilizlerin yapacakları bu biri
hırınden ehemmiyetli müsabaka· 
la · · · r ıçınde umumi alakayı en vası 
tnıkyasta celbeden karşılaşma, hiç 
l'1pbe yok ki futbol sahasında ola
;•dır. Seri, seyyal, caıip IngiJiz 
~tbol tarzına karşı senelerin bi

tıktirdigi hasret hisleri nihayet 
curna günü münteha:ıına varacak
tır. Merkezi Avrupa takımlarının 
Yeknesak ve göz alıcı hamlelerden 
~ahruu1 tekniğine rnukabil Ingi-
ıderi bir çok üstün vasıflarla ay
rılan cevval O) unları elbette ter
cih edilir. 

k Galatasarayla maç yapması mu· 
arrer olan "Güen Elizabet" ta

~ımı esasen İngiliz Bahri sefit 
fılo u şampyonudur. Bu itibarla 
çok ku\ vetli olduğıı muhakkaktır. 
!\lütareke senelerinde karşımızda 
11ü d''ğüıpüz lngiliz bahrije takım
larından A} renduk Mala va Re-' ~ ' 
renç gibi eldpler alelade birer takım 
oldukları halde bizim takımlarımı· 
zı çok müşkil vaziyetlere sokdu· 
lardı. 

İstihbaratıma nazaran İngilizleJr 
ll'lilli oyunlarında iyi bir netic ~ 
almak için takımlarını tayyareci· 
lerle takviye edeceklerdir. 

İngliz tayyarecileri arasında 11 '~ 
raınan sporcu ve futbolcular bu
Unduğu malum ve maruftur. :\lı
sırdaki İngiliz tayyare tahımı se
~lerdenberi yerli takımları ade
b 'ıen bir sılindir mevkiini key· 
etme . . 

ıtııştır. 

§a l~gilizlerin karşısında lntanbul 
G ~P1Yonluğunu temsil edecek olan 
ta~ atasaraya gelince: Sarı kırmızı 
.. ırn, bu maçın evvelden mukar
•er 1 ~e . o. ması.na rağmen hazırlıklı 
t ğıldır, Bır takım me\'ani, Gala
l a araylılarm bir kül halinde ça· 
~~rnasma mani olmuştur. Bu iti
k:r~a. Şampyon tak1m haddi azami 

J bılı)etinin dunundadır. Maamafıh 
azı ıarnanlardaolduğn gibi,Galatasa 
ra) ın bir gayret hamlesiJe umul
:a~ık bir netice alması imkam;ız 
eğıldir. 

Velhasıl cumn günü yapılacak 
maç futbol meraklıları için müs· 
te!lna b' . v 

ır gtin olarak geçnıcge 
narnzetr ır • 

Boks 11ıaçları 
y .. ~8 teşrinievvel cuma giinü, bü
Fu maçın gecsi , Beyoğlundaki 
ranc;ız tiy t d k b k 8 rosun a ço entresan 

ı:r . ~açları yapılacaktı. Bu maç· 
(' 

1 
ıyı elemanlarlıır takvi} e edilen 

1 
'~ a~a aray bok eki pi ile lugiliz 
lla rı}e ve tanarecileri arasmda 

o acakt c . b ır. uma gecest yapılacak 
~ks maçları şimdiye kadar şebri· 

nıızde yapılan bok maçlarının en 
~u~~zamını teşkil etmektedir. Çün
b ı 1 urk bok:ıorleri şimdiye kadar 

0
) le toplu ve mütekasif şekilae 

ehrimizde ecnebilerJe hiç bir te
~a . 'n?mamışlardı. Şayanı dik
attıı kı bu ilk teı las, İngilizler 

gibi hoks aleminde çok bulunan 
sporcularla yapılmaktadır. 

içlerinde her sıkletten Bahri 
Sefit şampiyonları bulunan lngiHz 
ekipi ile yapılacak temasların ne
tice itibarile lehimizde olmayacak 
akibetler vereceği beklenebilir. Ma
maafih bu temasların bizim için 
yene faydalı olacağı da iddia edile
bilir ki bu iddiayı reddetmek kabil 
d<'ğildir. 

Tell is 1nltçları 
Fenerbahçeli tenisçiler İngiliz· 

Jerle bir müsabaka temin etmiş
lerdir. Bu müsabakaların yapıla
cağı tarih henüz muayyen değildir. 

: 

(Bu sutundaki fikirlerin mes"uli· 
yeti tamamen sahiplerine aittir.) 

Hep o nağme! 

Iki gün evvel çalıştığım şirkete 
ca ın almak için bir arkadaşla be· 
raber Galataya gittik. Istanbulda 
cam ticareti dcni1ebilir ki, üç mu· 
sevinin elindedir. Evvelce camın 
metre ~urabbaını u~ kuruştan 
alıyorduk. Müşterisi bulunduğu· 
muz mağazadan gene cam almak 
istediğimiz zaman 180 kuruş ye
rine 34,Q kuruş istemez mi? 

Biulli sebebini sorduk. Aldı· 
ğıınız cevap ~udur: "Ne yapalım, 
güınri.ikler arttı... Arka~ından da 
şunu ilave etti: "Hükumet bôyle 
isterse kabahat bizim mi?'' 

Oradan ç1kdık~ !kinci ticaret
hane) e gittik. O da musevi.. On· 
danda a} ııi nağme) i dinledik. 
Üçüncüsüne gittik. Ayni cevap! 
J. ·eticede anladık ki, bu fırsat düş· 
künleri söz birli~i ile ortalığı ka-
sıp ka mağa kaı·ar vermişler. 

Halbuki gümrük tarifesi camın 
hcher metre murabbaına 30 ilıi 
40 kuruş zammetmiştir . Buna 
mukabil de}0 6 muamele vergisini 
kaldırmıştır. Bu satılan camlar ise 
evvelce gelen camlardır. 

Şehirde bir nevi kontrolsuz şe· 
kavete benziyen bu hadise, zimam
darlarımızı düşündürecek bir me· 

ls'eledir. Gayri meşru istifade için, 
gümriik kelimesini silah gibi kul-
lananlara kurşı ittihaz edilecek bir 
tedbir yok mudur? Her mal satan 
tacirin elindeki bu silahın gürün· 
meyen kurşunları altında zavallı 
müstelılik can çekişiyor. Acil bir 
tedbirin sırasıdır zannederim.- H. 

* • • 
Bir cevaba ceYap 

Samsun 10-10-929 
2 Teşrini evvel 929 tarihli gaze

tenizin açık süt ununda iskan işleri 
serlevhasıla Kayalarlı Rifat Tan ar 
bey iınzası1e intişar eden bir yazıda 
Kavalalı Ahmet Muhtar beyle zel
valı Ahmet Ziya bey arasındaki 
münakaşa sehebile ismimin de mev
zun bahc:olduğunu gördüm. 

Buraca yaptığım tahkikatta bu 
namda bir kimsenin hulunmadıi"rı 
tahakkuk etti. Bu münasebetle 
l·:::rveçhiati bir kaç svz söylemek 
mecburiyetinde kaldım. 

Samsun ic:kan müdüriyetinde 
bulundu<rum sırada Ahmet muhtar 
be) in ı~uamele~iııin istikmaline 
delalet etmekliğim poker arkadaş
lığımdan ileri geldiği ve _muame
leyi gayri ganuni olarak ıntaç ey· 
lediğim yazılıyor. . 

Ev, ela Ahmet Muhtar beyın 
işini esnayi memuriyetiınde kanun 
ve mevzuatın çerçevesi dahilinde 
halletmekten başka bir şey yapma· 
dım. 

'J't bu muamele olurken gerek 

12T'eşriııievvel929 kambiyo, nukut borsası fiatlar 

Açıldı _ Aç. ~ 

Nukut 
1 

Ttıhvilılt 

l lngilizlirası 1017. 5 1016 Tertip (A.B.S) 

,. (O.E) 
l Am4'rika dolar 
20 Yunan drahm\ 
1 Alma11 rayb' ıııurk 
l Avuıturya ~ilini 
20 Lt-y Ruman}a 
20 l.f'va Bulgar 
1 h•leınek fllorio 
20 Fran8lz frankL 
20 ltııh·an lirctı 
20 Ku~n Çek Ialu,·ak 
l Çıruoeti! &Üllyet 
l Zloti Lebiıtau 
!?O Dinar l"oguıla\")a 
20 Belçika fraukı 
J Peuta lııpanya 
20 Jsviçre {raukı 
l Mecidiye 

Çek 

2071 

53 
49 
29 
24 

217 50 
122 75 

22 25 
7.'l 

114 25 
s 

795 

Londra l lsterlin 1019 
l türk L Do. 

Pari! ,. frank 
Milano ,. 1.iret 
Berlin ,. l\lark 
Sof ya " 1.eu 
Brüksel ,. Del~• 
.Amıtirdam ,. Florin 
C:lne.re ,. Fra11k 
Png ,. Kurun 
Yiyana ., Şlli n 

Madrit ,, Pe:r.eta 
Varşm·a ., Zelo 
Atina ,, Drabmı 

Bükreş 20 Ley Kurut 
Moekova ı Çrouruı 

Bclgrat türk lirHL Din. 

istikrazlar 
istikrazı D. vadeli 
Düyunu muvabbedo 
lkrami}eli dt-mir )olu 
J 902 Gümrükler 

1903 S•idimahl 
ı905 Tedıhati Aakerly 

- { 1903 Tertip -'= 1904 .. 

=ı
1'r: 1901 l 905 
~- 1908 TertJp 

ı908 .. 
l'I09 

Şelırem-•tl 

0,47 93 
12 2< 

9 ıc 

2 
66 

3 
ı 

3 
3 24 
4 75 

s; 4 
24 75 

1067( 
27 12 

97 50 
196 75 

1 

207 
53 

24 
29 

' (F.J) 

.5 Galata tahtrlarz 1). Y. 
71· ltıtanbul ıram,ay Ş, 

82 Riht Dok. Aut. 
163 75, Üeküdur Kadıküz gu 

751 lsıanbul anonim Su 
Ereğli lUadea 

5~ Hisse senedatı 

217 
123 

22 
73 25 t= İt bankatl 

1J4 5~ e Mülga itibar. Mili 
29 75 ;;. Oemaulı Bk. 

796 S:.., Milli İk ıleat Bk. 
111 Ticaret ,.e eana)i ., 

Eenaf Bk. 
Şirketi Ha~Tiyc 

,, Trınetıu 

37 

1017 
0,471 

12 

Halir upuılnr An l2 72 22 
!< An. D. \.)Olu 

,. ., ,, JCO 
9 
2 

66 

'<il Mudan)·a · Buraa 
~ Samıuu Sahil 
~ Tram,'lly 
(i"' Türki>e mllll 
:::!. ltıihrt ,. 

rJ1 itimat ,. 
•• Şark sigorta 

8 CJ3 ,. Bozkurt 
3 ~ Anadolu A.. T. 
4 

25 ~ l ltt. Umum. 
~: 9~ ~ Balya K.araaydLn ı 40 3ı 

7., Aralan Çimen. 
1017 ~ ,., Bakırköy ,. 

• 9~ !,. Tiirk kömür )f. 

~ Mermer Tqı Ş. 
ı: Ban psa, alektrik 

97 50 ~ ,. ,, temettu 

197 C'ıküdar· Kadıkö,
Jamır meııbba 

letanbul T. Auo. 
Rlhtim dok. Aa. 
ittihat deiirmend 

11 :lO H 

(O ~@'1' {y] (Ç \Yl Il ©\ [f 

Gaip arı) orunı 
HarLıumumide }. ki~ehird komi· 

syon a)(alığ'ıncb ) ulunmu§ olan \C 

K iıtahyadn i tinaf nza)ıır nda da bu· 
~ 

lunmu~ olan A hmct ı>fendi , e hare· 
mi Safımız haııımın ha}nt \e memn· 
tından maliııııntı olaııJarııı lütfen 
adresime bildirmelerini rica ederim 
efendim. 

Be) azıtta saraç ishak çe .. me 
soka~tnda 4 numrndn Ali 
be, nezdinde Dedeağaç mu· 

hncirlc>rin<lrn Ha) 1'1) e ... -
Ocakta dersler 

Turk ocağından: Ocağımızda ~er 
sene , erilmekte olan Jic:an dn lerıne 
1 Teşrinisani 929 tarihinden 1tibaren 
tekrar başlanacaktır. Den; nlınn~a 
talip olanların ~craitiııi anlamak uz.re 
ocnk mtidiıriyctine müracaat etmeleri. --Bozuk bir yol 

Şehremaneti tamiratı mlıtemadh e 
müdüriyetinin meşgul olduğu bir ~er 
varsa oda Edirne kapı • l opçular 

yoludur. Bu iki yol arasındaki şöse 
harap bir haldedir. Bu şösenin tamiri 
için yol kenarlarına moloz dökulnıüş· 
tür. Bu yolda çalışan bilumum 'e n· 
iti nakliye Ye her sınıf halk son de· 
rece müşkülata mnnız kalmaktadır. 

Edirne kapı Tramvay hattının tesisi 
lızerine sur haricinde bulunan rnaha· 
lat ve kariye ahalisi Edirne kapıya 
gelmek mecburiyetiudedir. Netekim 

bundan ewelki yağmurda Şehitlik du· 
vart ile merhum Yusuf Ziya efendinin 
köşkü arasındaki tahminen 300 metre 
yol geçilemeyecek bir hal iktisap 
etmiştir. 

Kış mevsiminin hululU hasebile 
hiç olmazsa bu yolun mururu kabil 
olmayan aksamının şimdiden tamir 
edilmesi hususunda :;)ebremanetinia 
nazarı dıkkatini ceJb ederiz. 

M.S 

5 
:J 

o< o~~ IFi1 ad~ e rrD e1r 
'ı l NA~ P \llLA \1E:\TOSU -

Londra. 11 l \.A} Atinadan gelen 
bir td!!rafto, ) ıırıaıı parlamento~unun 
T{'Srinsaninın 15 inde açılacağı bil· 
dirilmektedir. * 30 KiŞI BÖ(";l LDC - Mek· 
siko. 12 \A.Al - \ ernkriiz htikiimPti 
limanlarından Delacrobe de <lall!alara 
mulrn\'emet edemiven bir büytık san· 
dal de\·rilmi 30 ki~i bof!ulmuştur. 

* MEHRACE"\I~ SA~OICI -
:\far iha. 12 lA \l - Bir serahat 
aceııta~ nn ait antrı>polnrdaıı biri bir 
kııç lmsız girmi':i 'ı· hir nıehra~e~·e 
mahsus andıkları ya~rma etmıştır. 

Ça!ınan eş~ anın bu~ uk bir kıymeti 
olduğu su) leni-; or. 

@ fXGfL1Z TİC~RETİ - Lond· 
rıı, 1 l ( A.A) - E} lfıl ayındaki it· 
halfır bir RPne f'\ v<'lkine nisbetlel0,5 
milyon fazla ile 98 milyon 568 hin 
ingiliz lira ıdır. 1hrncat y<'künu, ge· 
çen sene) e nazaran 1.5 milyon eksik 
olarak 55 mil) on 100 bin in~iliz 
lirasıdır. 

• BİR TA"\) \RE Dtşro -
Londr.t, 11 [ A.A] - İngiliz hava 
kuwt:tlerine fıit bir ta)) are Bul ci· 
\'arın da ) ere düşmüş 'e ate~ almışt r. 
Pilot ölmu(\tıır. 

~ Rl .. )ADA YENİ MADEN· .. 
LER - Mo~ko,a, 11 [A.A] - Doneç 
haYzasında Kramslorak da ?5 milyon 
ruble kıymetinde )eni bir maden 
fabrikası.ııın temel ta~ı atılmıştır. İn· 
şaat 3 sene de,am edecektir. 

@ BİR MACAR ~AZIRI DEClŞ
Tl - Budapeşte, 11 [A.A] - Millt 
miidafaa nazırı kont Osaki istifa et· 
mi~tir. 

* Budapeşte, 11 [A.A) - ''Res
midir,, M. Gombosest milli mudafaa 
nazırlığına ta) in edil ti' iştir. 

• COSTES M UKDfNDE - Lon· 
dra, 12 [ı\.A] - Costes ile Bellonte 
namındaki Fransız tayyarecilerin hı· 
\'a tarikiyle Harbine Yasıl olduklarını 
Router ajansı bildirmektedir. Tıyya• 
reciln, buradan Pazar gi;nu Mukde
ne uçmak niyetindedirler. 

Tarife Der 
Felemenk Bahri Sefit 

Bankası 

12~rinie~el~9n~~~----··----------------ı Borsa1Jı .fiatları Kadı köy köprü tarDfeDeırl 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaköy hanı 

dairei mahsusa telefon Bey· 
eğlu 3711-5 Merkez posta· 
nesi ittisalinde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 

mumaileyh olsun ve gerekse bi· 
raderi merhum Halil Abdurrahman 
olsun bir kere yanıma hile gel· 
rniş değildir. 

Sırf kanunun bahşettiği huku· 
ku, vilayet tefiz komisyonu ken· 
dilerine tahakkuk ettirmişmiştir. 

Poker arkadaşlığımıza gelince: 
Rifat Tayyar bey bunu yakından 
tanıması lazım ge1iyor. Nerede ve 
ne vakıt poker oynadığımızı ı:;öyle· 
rnesi insanlık borcudur. 

Ben öyle zam e iy 'l mki, Rum· 
eliye. ilk hicret eden Çalıcılar, 
Nalbandı, Kayalar gibi halis muhlis 
Türk olan bu memleketJer halkı· 
nın içinde böyle bir müfteri bulu
namaz. 
Samsun iskan müdürü vekili sabıkı 

Hasan Adli . 

-W!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!~~~~A!!!!s!!!!1ı!!!!a!!!!r~i ~A!!!!za~m~i' K<Sprüden Kadıköynden Köprüden 
K Kadıköyüne Köprüye Haydarpaşaya 

Haydarpafadan 
t Köprilye 

•H,) r Cin.si 
Bugda ~-•-r•Y ....... 
Yumupk 
Kızılca 
Süater 
Sert 
Döame 

ı. Sert mahlul 
Bulaariıtaa 

li Ecnebi 
Çavdar 
Arpa 
Mllll' 
lutar 

,, Mercimek 
.l Nohut 
11 

Fu1ll:r• 
Si Mm 
Kutyeml 

Un kilo 
Ekltra Ekltra 
Ekttra 
Blriacl yumuf8k 

ı ,, Sert 
kinci 
Fmclık kabak111 
FLndık ip 

il Sandık bOf&ltma 
kanmı 
Ce,iıı: 

• P. K. p. 

15 17 15 

16 5 16 30 

12 25 
9 2C 

10 
9 

1190 
1160 
1190 
1160 
>100 

12 30 
11 2~ 
ıo 

9 

30 

ı600 
1250 
J310 
1225 
1150 -

1 

1 

11 
Afiyon Malatya 

11 
Yapağı 

1! Aflyon 40SU 4000 
" Tiftik J65 165 

~o~ıa~"~'·b;:=====-ı==.!==~;;;;;;;iiooııo~ , ........................... . 
>! Döyçe Oryant Ban ! 
,,: Tarihi te'sisi 1322 : • • : Merkesi idare Berlin : • • : Telefon Be}oğlu 247,248-934·, : 
: 985 ve İstanbul 2842,2843 : 

! Banka muamelatı 1 
~i ve kasalar iciın : 
ltı: •••••••••••••••••••••••••• : 

~ • "!: 
ı: 
::ı. • .. 
[ 

= ~ a ,,. 
i" 
:ı 

!i • :r 
!.. 

f 

ı - l~L 6 15 ı - 1'"1 
6 15 7 05 6 15 
7 05 '1 40 7 05 
7 4-0 8 10 7 40 
8 15 8 45 7 55 
8 40 9 05 • 8 15 
9 20 i 9 50 8 52 
9 55 10 25 9 55 

10 25 11 05 11 05 
11 05 11 40 11 40 
11 40 12 15 12 15 
12 15 13 13 05 
J3 05 13 50 14 25 
J 3 50 H 85 15 15 
14 25 15 16 10 
15 15 16 16 40 
15 45 16 30 17 15 
16 ıo 11 17 so 
16 40 17 15 18 25 [·1 

17 15 17 45 18 40 
17 50 • 18 25 19 05 
18 25 f 19 05 19 45 
19 05 ı 9 45 20 30 
) 9 45 20 20 22 05 
20 30 j 21 05 
21 21 28 
22 05 23 

ı 6 20 

• • • • • • 
ı 

7 13 
7 48 
8 25 
8 53 
9 11 rı 
9 35 
9 56 

10 35 
11 13 
11 4a 
12 20 
13 08 
13 58 
14 40 
15 08 
16 08 
17 ıs 

17 40 
18 15 
18 35 
19 12 
20 28 
21 15 
21 38 
23 08 ("') 

l"J Sefer yalau Cama. Pazar, Çar
t"nba pnleri Baydarpapra uğraya 

cakbr. 

("') Seferi Y.l;:;- vaparlar yalaıa 
Perıembc, Cunı1ı, Par.ıır .a~ıer'n' ta· 
ldbeden ıecıe lla)d...,_tara utrara· 
~br. Ramasaıtın Wrinel ıeceaın.den 
Bauamın ııonuuc11 ıecesiae kadar her 
ge~c Ha,darpatı ya otr•yacı&ktar. 

l"I Sefer yal111& Pazarteal, Çartam· 
ba ginleri Haydarpapy:. upaya· 
cakbr. 

l"'I Seferi ,ıtnııı: Paıı:ar, Perıembe, 
Cuına günleri fıaydarp•ı•>a ujraya· 
aklar. Yaln1& llımu-La birinel ırl· 
aiiad- BayratıllD tonunt"u «ilnGne 
kadar ber !(Ün 8aydarpa2a uğraya 

.... ...................... minikibrİİİll ..... ,, ........ __ ... 

AdaDar tarifesi 
10 Haziran tar1hinden itibaren Cumad4n mida gönlere mabıuı adalar battı 

Sefer No. 
Pendikten kalkış 
Kartaldan " 
B, adadan n 
Heybeliden " 
Bur~azdan " 
Kınalıdan ,. 
Mu dadan .. 
Kadıköyünden " 
Köprive vant 

Sefer No. 

1 

6,00 
6,10 
6,2S 
6,40 

7,2S 

2 4 -----------------= 
Köprilden kalkıt 
KadıköyGnden " 
Modadan 
Kınalıdan 
Burırazdan 
Heybeliden 

" " 

" 8. adadan 
Kartaldan 
Pendikten 

" .. 
" 

7,44 8,25 

8,35 
8,45 

9,0S 
9,20 
9,35 
9,45 

3 

7,10 
7,30 
7,45 

8,30 

6 

9,10 

9,SO 
10,05 
10,22 
10,30 

5 

7,00 
7,10 

8,0S 

8 -
10,ıs 
10,35 

11,0S 
11,20 
11,35 
ıı,so 
12,ıs 
12,3Q 

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

9,lS 

10 
12,00 
12,20 

12,SO 
13,0S 
13,20 
13,30 

-

9 

8,0<I 

8,5S 

12 
13,35 
13,55 -14,30 
14,45 
15,00 
15,16 
15,40 
ıs,ss 

11 

9,00 
9,10 
9,25 
t,40 

10,2S 

14 
ıs,oo 

tS,40 
ıs,ss 
16,10 
16,25 

-

13 

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

ıı,2s 

16 
17,00 

17,4S 
18,00 
18,15 
18,25 

15 

11,30 
11,40 
ıı,55 
12,10 

12,SS 

18 

18,00 

18,45 
19,00 
19,15 
12,30 
19,s5 
20,10 

17 

14,0S 
14,15 
14,30 
14,45 

15,20 
15,40 

20 

18,0S 

19,00 

('') 

19 
15,00 
ıs.ıs 
15,45 
\6,00 
16,15 
16,30 

16,55 

17,20 

22 
19,00 

19,45 
20,00 
20.1~ 

--

21 

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

18,0S 

18,30 

24 

19,0S 

29,00 
20,10 

23 

18,35 
18,45 
19,00 
19,15 
2-

0 

26 
20,ıs 

21,00 
21,ıs 
21,30 
21,40 

25 
19,05 
19,20 
19,50 
20,0S 
20,20 
20,35 -21,10 
21,30 

28 

21,45 

22,SO 
22,SO 

-
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lngiliz f ilus ıı 
(1 iaci sahifeden mabaat) 

Gemi kumandanı ayn ayrı hep• 
sinin ellerini sıktıktan sonra ken· 
dilerile biraz görüştü ve gazeteci- ı 
)eri amiralın hususi dairesine gö
türdür. 

Amiral, gazeticerl salonun kıpı
aında bekliyordu: Hepsinin ayn ay
rı ellerini sıkarak, kendilerine yer 
gösterdi ve tampanyalar ikram ~dil
di. Amiral, mOtekabilen M. Collina 
tarafından tercüme edilen ve ayrı
ca dercettiğimiz. beyanatta bulundu. 

Amiral sözünü bitirdikten sonra 
sOl'ulacak aüallere cevap vermeğe 
amade olduğunu aöyleJi. Bunun 
üzerine bazı aüailer soruldu ve bun
lara cevaplar verdi. Müteakiben bir 
habra olmak üzere gu:eticilerle 
beraber resim çıkartıldı. Ondan 
sonra i'emi gezilerek avdet olundu. 

Çelenk konacak 
Amiral ve filo zabitanından mü

rekkep bir grup bugün ı;aat 11 de 
Taksim abidesine çelenk vazede
ceklerdir. 

Bunun için emanet abideye alb 
basamaklı bir merdiven yaptırr11ıştır. 
Bu merdiven abidenin Galataıaray 

cephesine konulmuş olup amirahn 
ıür'atle çelenk koyabilmesine yar
dım edecektir. 

Valimizin ziyafeti 
Vali vekili Muhiddin bey hugün 

Serkl Doryanda amiral ve maiyeti 
erkinı şerefine saat 15te bir z~Jrafet 
verecektir. 

Gelen filo 
Bu sabah limanımıza geleu filo 

Köin Elizabet dritnotu ile Kura
jös tayyare gemisinden, Briyoni ya
tından ve Veteran, Vender, VUsıo
van torpido muhriplerinden mure
kkeptir. Köyın Elizabet umumi ha
rpten bir sene evvel 1914ıeneai te
şrlnievvelinin 16 ıncı günü denize 
indirilmiş, teçhizatı harp iptidııla

rında ikmal edilmiştir. Köyin Eliza
bet 28 bia tonluk büyük bir dirit
notttır. 8 adet 38 lik, 12 adet 15,2 
lik, 2 adet 12,2 ilk 4 adet 7,6 Iııl 
topla mücehhezdir. 4 adet 53,3 lik 
torpido kovaaa vardır. Sür'ati aaat
te 2S mlldlr. 

Köyln Elf zabet 1915 te Akdeniz 
filollna verilmiş ve Çanakkale nıu
harel>cleriade mühim bir rol oy
nam .. b. O zaman Köyin Eliz.ılbet 
tarafından atılan ve patlannıış bu
luna büyGk mermiler askeri nıü

zede bulunmaktadır. 
Briyaonl, amirala mahsus zarif 

ıir yatbr. Torpido muhripleri 
1350 - 1500 ton hacminde 34 mil 
ıür'ete maliktirler. 

Kurajöa tayyare gemisine ge
lince iptida dritnot olarak lnşıı e
dilnrlt lkea Vaşington mukavıelesi 
ıiiçerlne tayyare gemisine tahvil e
dilmiftir. 23 bin tonluk 31 mil au
r'ate nıaliktir. 

Moda açıklarında duran bu 
muazzam geıııi 4milyon inııiliy lira
•ına mal olmuıtur. 

Köyln Elizabet evvelçe 2 bacalı 
iken liiODra tamir edilmiş ve bir 

bacah olmuıtur. 

' l\ierkezlerde tebeddül 
'Taksim merkez memuru MacitB. Fener 
mkerezin~Fener merkez memuru Saf 
fet B. Tak.sim merkezine, Kasımpafa 
merkez memuru Şükrü bey Panga

~1tı merkezine, Arnavutköy merkez 
memuru Fuat B. Aksaray merkezi

.ııe naldedilmi4lerdir. 

'Bir hırsız kumpanyası 
Zablta latanbulun muhtelif &e-

:ıtlerinde icrayı faaliyet eden bir 
.ııraız kumpanyasını meydana çıkar
mııtır. Bunlar piç Mehmet, Kerim 
ve Suar namlannı tafımaktadırlar. 

İngiltere bankasının 
Altun alım satımı 

Londra, 12 [A.A] - Son hafta 
zarfında İngiltere bankası tarafından 
5 bin 968 liralık külçe altın satın 
almıt ve 32 bin 661 lira kıymetinde 
külçe altın satılmıştır • Aynı mü.d
det Hnaaında mezkQr banka harıç
ten 207 bia 500 isterling almı~ ve 
harice 40 bin,isrerling gönderrmiştir. 
Altın ihracatın n azalması iskonto 
fiatının yükselülmeainden ileri geli· 
yor. 

içtimai igortalnr 
Parie, 11 [A.AJ - Umumi mec

liste bir nutuk söyliyen M. Louc
beur, içtimai sigortalar kanununun 
5 Şubatta tatbik edileceğini beyan 
etmiştir. 

Sinema meraklısı iseniz .. Cow • 
boy,, tabirinin her halde yabancısı 
değilsinizdir. Fakat biz gene de kı
saca izah edelim: Cow-boy ( kov • 
uoy diye telaffuz olunur. ) lngilizce 
" öküz çobam " demektir. Amerika 
Müttehit cümhuriyetlerinin garbinde. 
yani Amerikalıların tabiri ile "Vnhıi 
Garp " te at oynatan, hayalarını 
dnğda, kırda geçiren yarı haydut 
çobanlara "Cow-boy,, diyorlar. 

Cow - boyların en mühim 
hünerh:ri kement atmaktır. Ucun
da geniş bir ilmik bulunan u
zun bir ipi kendilerine hu bir us
talıkla savurup lınsımlarının boy
nuna, beline dolarlar; ip çekilince 
ilmik sıkışır, cow • boy bu suretle 
hasımını esir eder. 

Sinemada Cow - boy rolünü en 
muvaffakiyetie yapabilen Hnot Gil
•on ismindeki meşhur amerikan 
artistidir. 

Fransız sinema muhabirlerinden 
biri bu sevimli artisti Holywoddaki 
evinde ziyaret etmiş, aan'atkirın 
do•tlarına ,.·erCliği ziyafet D'ÜJlase-

t 

/ HolyUOOdda 
Heyecanlı bir tecrübe ..• 

lemenl Uslacl1: 
ı ıoot 

GibSC>Iı 

Attığını tam bir 
isabetle 

vuruyor/ 

... 

....... 
beti ile yaptıkt kement atma tecrQ
eblerinde hazır bulunmuştur. 

Gazeteci diyorki: 
"Bu ziyafette pek kalabalık 

olan davetliler arasında, Laurala 
Pante, Mary Philibon, Ruth Miller 

gibi meğhur artisler i'Örüllyordu. 
Bütiln bu yıldızlar arkadatlannna 
hünerlerini görmek için itlerini 
göçlerini bırakip koşmuşlardı. 

Diğer taraftan Reginald DenQy, 
Aleen Tryon, Montagu Love kor-

birer Cow-boy kıyafetinde idiler. 
Bilhassa Reginald Denuy tam bir 
yabani at terbiyecisi olmuştu. 

Tecrübeler başlayacağı zamanherkeı 
Hoot Gibsonun etrafında bir halka 

teşkil etti. Artist evveli kement 
hakkında verdiği şu izahatla söze 
başladı: 

- " Lasao ,. yani kement, Garp 
cihetlerinde cow - boyların kullan
dıktan bir silahtır. 

Arjantinde Goşoların buna be
nzer bir ıilahi vardır. Bu ucunda 
ağır bir kurşun bulunan bir ipten 
ibarettir, 

Kement ucunda bir ilmik bulu-

1 stanlıul dörduncu icra dairesinden: Be
non efendinin Berç Keresteciyan efen· 

diden borç aldığı mebaliğa mukabil temi· 

nat gosterilen B11latta kar~ baş mahallesi· 
nin \apur iı;kelcsı caddesınde kliin tapo 
ka)dına nazaran eski 51.53,55,55 mukerrer 

yeni 57,59.59·1.61-1,63,65 nu.maralarl.ı mu 
r•kkam oedit 57numar-ıhkı nşbanc •nıaaı 
'liC 59 numaralı bir bap dakik değ.ırmcnin 
yüı sekiz hisse itibarile seksen hır ve de 

rununda cari bir masura mai Jezizin l>ahi 
yine itibari mezburdan )Ctnıış ekiz 'e 
mezkCır değırnıenle maruızıkir bir ma!U· 

ra mai leı.izın seksen bir hi e itıbarile 
dürt hisse i ve cedit 59-l nunın alı hir 
kıta arsa 'liC 1.:edıt 61 -1, ı 3, 6S, numaralı 
elyevm depo ' 'e dukkanı nıuştemil çıni 
fabrikuı ile dolma mal al birinci ihaleleri 
yapılmak üzre otuz ı;un milddetle ınu:r.a· 

) edeye ~.omılti ~tur.l\leikör mahallerin bil
unıum nıe·abi sathı) esı takrıbcn ıılq biu 
sekız yuz Jı.ltı metre terbiınde olup ibraz 
olunan yeni tapo senedkrıne nazaran c&
dıt 6S numaralı mahııl \ apur ıskelesi ci· 
nrında d&~emesi ahı;np bır k t bıırııp kı 
sım plup )etınış ah ıı, .... e ~ rl\ ~ .. u.ıw , 

tubündedir 63,61-1,63-1,61.11 numaralı 
dört duvarı klirgir zemini çimento haricen 
ve dahilen aı,·asız iki kısımdan ibaret o

epo yedi yOz yetmiş altı metre altmış be~ 
santim terbiindedir. Yine bu num:ıralarla 

dahil üç duvıır k.iirgir çatısı olmayan ve 
bir duvarı itusalindeki depoya ait harap 
mahal yüzelli metre terbiindedir işbu üç 
mahalin uı!fı borçluya ait olup her Uçfi· 
rıünde Hududu: bir tarafı vapur iskelesi 
ad<ll'si diğer tarafı halen Oeep efendiye 
tescil cdılen >ol diğer iki tarafı denizle 
mahdut tur i'bu mahalde banka.kiracıdır. 
59-lnonıı.:ralı denitden dolma nıahal kısmen 
arsa kı men ah53p 681aş zemini toprak 
kereste fabrıkııı,ı olup > edi ) iız on beş 
metro terbiiııdcdir . 59 cedıt numaralı 
mahal: tam Urgir zemin katı çimento 
diğer katlar ahşap doıemelı ustü kiremit 
içi ve dışı sıvalı d.eğirmen ıuahallidir. 
ikiyiiz dôrt metro tenınde olup ıttiııalinde 

zemini çımento iki kısımın ııvalı birinci 
katı ahşap döşen ·L içınde n.ı ı l <.ıeıı alı.ap 
asma katı havi U rgir iki kat ) ıkama 
oıahalli 'Uzaltı metro t ı bıınde dır.ljunun 
tııs.:lınd~ üı,: kat kuri,ır ..:cu 111 kat ı,;ımcnto 

Ost katlan ahoap dö~emeli ambar yüz 
yetmiş alu metro terbiinde dir. Zemin 
katı depo Ozeri iki kat Urgiı hanenin 
zemin katı çimento dtışcli birinci katta 
bir merdiven başı ilzf'rine hıi oda ufak 
bir · ınutbak ve bir hela ikinci katta bir 

merdiven ba~ı üzerinde dört oda bir 
hela bir muthağı havi olup yüz iki metro 
metro terhiinde dir. Değirmen methali ve 

gecit mahalli kısmen sala§ ahşap demir
haneyi ve üııtünıı k11mıazamı ahşap çatı 
ile örtülü ve İKİ ahşap carueeln yazıhaneyi 
muhtevi olup ı.emini çimento döocli ve 
üç yüz metro terbiinde dir. Dort tarafı 

kilrgir di\ar il•til gahnnıze saç makiııa 

mahallidir: Tugla dU\arla &)nlmı~ diğer 
aksnwda kısmen tuğla kısmen ahşap 
bölme dh·arını hui zemini çımento ardiye 

ve kereste fabrikasının bir kısmı hin iki 
)lız seksen metro terlıiinde olup işbu 
nıahallesin hududu da: bir tnrnfı npor 
isk.eleai caddesi diger tarnf) cedit 57 
nomeralı hına ve diger tarafı deniz kenarı 
'e bır tarafında tarik. h len hı" edar 
Osep ef. nanmın m!i!l'çcel mahaJ ile 
nı ... lııu. oıup 39·1 n<ı ıır:tl~ w .ı ! e 

-
--o 

= ---
nan uzun bir iptir; kemendi atacak 
adam bu ipi toplayıp başının hatü
nde bir kaç kere çevirir, çevirir, 
sonra bu dairevi hareket birclen 
bire durunca ip gerilir, ilmik hede
fin etrafına dolanıp sıkar, onu esir 

eder. 
Size bunun kQçük bir tecrObeai

nl yapacağım. Riginald Denny bana 
yardım eder :tannederim. 

Rejinald derhal kabul etti. Esa-
1en yapacağı güç bir şey değildi. 
Kolunu uzatıp bir sigara tuttu. 

- Hallo Rejinaldl Hazırmıaın? 
Hoot kendinden emin bir ta

vırla nişan aldı. Kement bir kaç 
kere havada döndil, ip gerildi, 
ıslık çalarak uçtu, cıgar1'ya çarph, 
Rcjinaldın parmaklarından bir kaç 
milimetre ileriden cıgyrayı iki bö

lük etti. 
Etraftan yükselen alkış sesleri 

dindikten ıonra G!baon bu sefer 
Cüreetl: bir tecrilbe yaph. 

Regmald Deimy'nin yerine Gle
cn Tıyon geçti. Ağzında bir ciğara 
•u .. dı. BU heykel 2\bi hareketsız 

ayakta duruyordu. 
.. Hakiki bir " lasso ,, mütehassısı 
olan Hoot gibson bu sefer de tam 

bir isabet gösterdi. Cıgara Gleenin 

dudakları hizasından iki parça oldu. 

Bunun üzerine Hoot çok karı

fık bazı hünerler göstererek envai 
cambazlıklar yapb. 

Herkes Hoot Gibsonun marifet

lerine kayran galmışb. 

Artık Holyuooda dönmek za
manı da şelmişti. 

Ayrılmadan evvel Hoot Gibson 
son bir küner daha gösterdi. Alçak 

bir duvann ilzerine çıkıp durdu. 

O zaman kement son defa ola
rak havada bir kere daha döndü, 

kalabalığın üzerine indi. f çim izden 

on kişi Hoot'un esiri olmuş, kemen
de yakalanmışb. 

Hoot Colt tabanca111nı kumlann 
üzerine boşalttı. Serbestimizi ibraz 
için muzakerata giriştik. Bereket 

versin ki Hoot Gibaon, şehirde çok 
halim ve halQk bir çocuktu. 

Bize çok eziyet etmedi! 

borclunun yarım hissesi nrdır, Sg 
cedit numaralarda borcunun yilı sekiz 
hiese itibarile kırk buçuk ve yene seksen 
hir hisse itibarile iki hissesi ve i§bu kı· 

sım derununda cari bir ma ura mai lezi
zin yüı sektzde otuz dokuz ve seksen bi.ı 
de iki hissesi vardır. 57 humaralı mahal, 
bir kat kirgir üstü oluklu 88Ç iç Ae dı, 
dıvarları seyali zemini çimento döııli or· 
tasında bemir ray keçer üç gözlü depo 
yedi yüz yctmi~ metre terbiincCJ ve knsııı· 
daki arsa elli metre terçiinde ahşap goz;ı· 
durma mahalini havtdir. Hududu: Bır 
tarafı vapur iskelesi caddesi bir tarafı 
salhane sol{ağı bir tarafı deniz kenan di· 
ğer tarafı değirmen mahali ile mahdut 0 

lup hu kısımda borçlunun .<anın hissesi 
vanlır Bu kısımdn Cinkof efendi ve os
manh bankreı kiracıdır. diğer aksamda 
hissedar Oıep efendi i~galindedir. Frıla 
malünıııt 929 -5880 numara!! dosyadadır. 
T lıpler dos)adaki h ıl&)l vrebilirJer. 
Taliplerin kı)ıncti muhamminesi olan 
do .. san bin liradan his eye mnsip mikta· 
rın yüıde onu niıbetindc pey akçenini ve 
ıne\'e )atırınalan ' 'e l4-ll·!Q29 tarıhinıfe 
saat ı:; buçu a kadar birinci ıhalesi >•· 
pılac ~ ıı u o aı or. 

,I ................... ~ 
SeyırasefaDn 

Merkez Accntası; Galata Köprüba
şında Beyol;lu 2362 
Şube Acantası: l\1C!ı'adet ban• altındı 

lstanbul 2740 

14 Teırinievvel paıartf'si 
Trabzon birinci postası ile Ba
ndırma postası yapılmıyacak- , 

tu. 

Ayvalık sür'at postası 
MERSIN)va puru15Teşrinevvel 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu Çanakkale 
Küçükkuyu Edremit Burhani· 
ye Ayvalığa gidecek vo dö
nüşte mezkur iskelelerle bir-1 likte Altınoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalınız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

- H-

ntalya- Mersin postası 
(Mahmut Şc;vket Paşa) va· 

puru bu sefere mahsus olmak 
üzere 15 teşrinievvel salı 12de 
Galata rıhtımından hareketle 
İzmir, Küllük, Bodrum, Radoı 
Fethiye, Antalya, Alaiye, Mor
sine gidecek ve dünüşte SiJif. 
ke, Anamor, Alaiye, Antalya, 
Fethiye, Bodrum, Küllük, iz. 
mire uğrayarak gelecektir. 

zayi - Şişli vatmdnlarından 209 No. 
lıli\i}et \aıaka ı 3 t. e. Perşenhe 

günü Be~iktaştn kunduracıdan &)ak kabı 
almakta iken unuttum. 

DiikkA.n derununda çırağı iılam tarafın· 
dan glırüli.ı) or. l.'staeına teslim etmeyi 
unutuyor. MezkQr dültkAnda cüzdan zayi 
oluyor bulan Bcşiktaştıı köy içinde Ayııah 
furun caddesinde 4 No. kunduraci Agop 
ef. tt!slim t:emeleri insaniyet namına reca 
olunur teslim edilmediği taktirde meıl:Or 
hüvi)tıt \araka•ının hükmil muteber 
değildir. 

Ş. ntmanlardan: Ali Sadık 

S ultan ahmet Akbıyık Can kurtaran 
caddesinde 100 No. kuap Ye Mlneci 

dukklnı terki ticaret münıuıebetile bir ay 
nıukaddı:m tahltye cdüp çıktığım ve ba
dema ticaretle me§gu1 olmayacağımı aıa. 
kadaranın malQmu olmak ilzre ilin olUAur 

Sezai 

J ı:ıtanbul dorduncu icra daırcainden : 
Ahmet Faik ef. in Hatice hanımdaa 

borç aldığı bin b~ yüz liraya mukabil 
ikinci derece ipotek irae eylediti 
Beyoğlu Çatma mcsçit Derviı aoka&ıa 

da Kcsımpıışa ] )eııi 2 • -' No amf 
mn ura mai lezizi milştemil maa bahçe 
hane birinci ihalesi yapılmak üzere otuz: 
glln müddetle müzayedeye koaulaıuttur. 
Hududu : Derviş, Mektep aokaklan, HOr
müz hanımın ve Hagıp ağanın hane ve 
bahçelerı ile mahdut tahminen bet yüz 
yetmiş altı arvın 18 parmak terbiin4e 
araziden iki yüz elli dort &rjın 12 parmak 
murabbaı bina ve saire ve mütebaki 19 
yilz yirmi iki ar§ın kileur pıırmrk üst ve 
alt bahçedir. Üst bahçe cihetinden iki 
alt bahçe dhetinden Uç katlı ült katlan 
ah§ap alt katı klrgir pencereleri demir 
parmaklıklı dahilen kısmen haricen tema
men eski yağlı boyalı hanenin evsaf' ve 
nıü~emilatı : 17.emini mermer bir antire 
dort heli bir sofa birisi iki yük.lü Ye do
laplı yedi oda bir ıofa bir kiler seaiai 
mermer bir tatlık merdiven ahı bir k6-

:mürlük ve yağmur suyu hameli el yıka· 

mil musluk. mahalli zemini beton \kuyusu 
ve alt bahçeye kapısı bulunan maa milf
temilAt bir mutfak mftstakil k.lgir odua· 
luk. bir kemer zemini malta demir pu· 
malt korkuluklu balkon :ve bahçede bir 
oda ankaı ıte bir kaç ağaç vardrr. Oç 
bin beı yüz lira kıymeti muhammineli 
olup borçlu oturmaktadır. İlk pey birinci 
ipotek olan dok~ yüz lirayı tecavtız et· 
mek nzre almak ve daha ıiyade öğrenmek 
isteyenler kı)'meti muahamıcioenin yllıde 
onu nisbctinde pey akçaını ve 929 • 4676 
doaya nuaıarasile Istıınbul dıırdllncü İCl'9 
memurluğuna muracaat etmeleri ,.. 
16 • 11 • 929 tarihinde saat 15 e kadat 
birinci ihalesi yapıla~ı il1ıı olunur. 

J stanbuJ 6inci hukuk daireıiııdea: M_. 
Serpuhi tarafından kocaıı kadı kZJyilDct. 

sügiitlü ç~me caddesinde 222 D..J.anll 
dükkanda mukim Ardavaat BodoaysD alf
yhine ikame eylediği bo§anma cl&vasınaı 
cari mulıekemeıinde mahkemece sadır o
lan 24-9-929 tarih ve 1529.1030 numaralı 
ve boşanmalarına karar itasını natık b .. 
lunan ilam müddaialeyb mumaileyhe bera
yi tebliğ gönderilmi§ iıede ikametglhıDID 
meçhul mahalle heyeti ihtıyariyeai tara

fından bıldırılmekle bıttalep huku -
muhakemeleri kanıınWRlll aarahatı d.U. 
sinde tarih tebliğden itibaren bir mah saf" 

fında muhakemeye muracaatlı temiı dava 
e)l,.ınesini ve aksi taktirde ılam keıpı..r' 
J.) <it <e)le)eceği tebliğ makamına kaim o> 
mak uz.re ııau olunur. 
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~ ~ . . 
ten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş ct]er·ini kuvvetlendirir, ve kanatnıaktan ıııen'eder. Ve dişleı·iıı arasında kaian tefcssuhntı ve uıunetı ızaıe 

eder. Dış ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet Hiti f hir ser.ırıHk ve ruyıha bırakır. Mikr'"•pları inıha ve ağ'ızdan gele<"t>k ht"r turlu hastalıkların sirayetine, 
Qlant olur. Avrupada d11ima birinciliği alır ve birinciliği diplonıalarla mu~addaktır. En büyük nıtikfıfatı ihraz eder ultun madal) a ve nişaniar ahııı~tır. Yirmi kuruşa 

Hasan ecza deposu. 
rn o 1 

Aılteri m,ü • 
ltasa ilA u 

~. 

1 i ~ ...... ~· ... F~· ; .. ~ ....... .i ... ;""kı"''-;d ..... a .......... M ... -: '[K.' ~~ı:~i;~·~:~::;;;~~:····ı 

J. f komis·yonundan: i 
~ . . . 

'lı o'' ......................... ., •••• ·······--·········---
• ~~t&aki kıtaet \'C müesı;esatın ihtiJ·acı olan sığır 'e ko} un l'l eri kapalı ~rfla 

'l',.1..- Uo~k&a&fıı konmuştur. İhalesi 21 .• birinci tefrİn • 929 pazıırtesı giınu saat l;:ı te 
-attaltı •• L_ • T 1. 1 . l . . k llliay ~~n satın alma komiıyonunda yapılacaktır. a ıp cnn şar nllmesmı o-

l' ~nurnıızct. görmeleri ve teklifnamelerini Tokattaki meıknr kouı ı-yona "ermeleri 
0~tttai:i kıtaatın ihtiyacı olan ekmek kapalı 7.SrfJa munakas:ıya konmuştur. İhale 

l'on:ıJS · birinci teşrin . 929 salı güıtü saat 15 te Tokatta a"ken satı.o :ılına koıni•-
A a yapılacaktır. Taliplerin Tokattaki mezknr koıııısyona vernıelerı. 
~ llkarada inşa edilecek pck~imel fdırikası binası me~cut nıunakasa şartnam!'sine 
'11 ıtıerbut ıeraiti fenniye ve esas plrwları mucibince kapalı zarfla munakasa'a kon
(f~j'·, ihalesi 30 Te,rini evvel 929 tarihine müsadif pazartesi giiniı saat ondadir. 
~n~ ~llQ •§ada münderiç birinci m:ıddede nıuharrer ,erait dahilinde meH•ut esa•ları 
lttita~ \it.ere Ankanı.da merkez. satın alma komİS)onuna miiacaatları ve münakasa)& 
ıırıtıltbü~ılcceklcrin O gOn saatından e~·vel tek.lif ve te'~inat mektuplarını makbuz 

ı ınde mezkilr komisyon rıyasetıne tevdı e) lerııclerı. 
'in - , Şaıtname vo buna merbut proje ve evrakı fenniye talebine bulunacak taliple· 
lert~hi ıekhiyyot olmalan ve beheıııebal evuelce müntasıl in~at V\Cude getidikleri 
ti Ilı 15llat edecek vesaiki resmı,·e ye ıııakbuleyi komi~yon ri)a tino ibraz eyleıncle
~tıu,1~dır. Bu ~erait dahilinde ~ enaat bahş vesaiki ilınrz ~decck ıı:iplerc ~omisyonca 
lııı.t ~· Uınumiyeye vatırılınak üze.re teıkereye mukalııl gctıreceklnı ) ıız lıralık mak· 
it le ll~•hilinde münakasa ~nrtname~iai ıalibi tarafmdıuı istııısah edilmek ııretil e pro· 
llıUlıtıÜ'lftsi verilir 1-661 numaralı mü;!Byede münakasa -.·e ihalııt kanunun ahkamına 
Jı Otd ~eklifat nazan itibare alınmaz. 

lfıa1 alc.~ k.ıtaatın ha)"·anatı ihtiyııcı o]an Arpa kapalı zarfla münakasaya ~onmu~tur. 
rıı, ~ ~ı 21 • Birinci teşrin • 929 pazarte~i güııil saat 14 te Barda a .. kesı satın al
A tı;lllısyoaunda yapılacakuı. Taliplerin Bordaki mezkur komi )Ona muracataları. 
'1. k '1a merkez ihtiyacı için 60000.P kilo saman kapalı zarf .:uretile münakasa,·· 
tcdir. °;ın~§tur: ihalesi l 7·t.eş.riniev~-el-929 tarihine müsad~f p~rşenbe gii~ü _saat .o? .be~ 
ktt alıplerın pıtnamesını komısyonumuzda görmelerı milnakasa)a ı!itıraı.:. ıçın de 
~knalllcde yazılı teminatlarile birlikte teklif mektuplarını yevmı saatı ihaleden ene! 
'Yit _,ada ınilli müdafaa satın alanın k.omis) onu rİ)ao;etine makbuz ıııul.abilinde te lım 

tneleri. 

l{ lStaıoonideki kıtaatın ihtiyacı olan Düz Kırma Un kapalı zarfla münakıısaya kon-
lln IXl}'tur, ihalesi 20. birinci teşrin • 929 pazar günıi s:ıat 15 te Kastamonide askeri 

trıeleria n:ıa komisyonunda yapılacnktır. 'Taliplerin şartname ini komis>:onunıuzda gor • 
lr ve teklifnamderini Kastamonideki mezkur komi oxıa Vl'rrııelı·rı. 
-l\. apalı r.arfla ihnle edileceği ilün olunan L:rfa<laki atın ibti)ııcı olan arpa ve 
g1 SürUçtaki lutttatın ihtiya<'ı olan ekmeğe ihale gilnilnde verilen fiailar pahalı 
,
0 
lllldüğiinden 16 • teşrini evvel • 929 çarşamba gilniı Crfa asl{eri ~atın alma komıs-

'l!-tlt_n,da telcrar ihale!i yapılacaktır. Taliplerin Urfadaki mezkur komi~)ônıı muracaatları. 
l\ ilısteki kıtaatın ihtiyacı olan sığır etı ve snde yağı kapıılı mrfla mıınakaı;a}a koıı
\o ~Uştur ihalesi 16 • birinei te~rin • 929 çarşamba gıınıi Urfa n kerı satın alma
~ ntıayonunda yapılacaktır. Taliplerin Utfadaki meı.kılr komisyona muraraatları. 
(\ •p ihale ilec i i an olurıan Kiliste ·i hıtaatın hı:ıpanatı ihti)acı olan 
~'lıl •rpa, ~'iran~ehirdeki kıtaatın ihtiyaı: olan saman, Stıruç un, l.;rfa pır inç ve Sivre~ 
tlllı~• venlen fiatlar paM.lı gönildOğünden münııh.as:ısı 19 birincı ıe~riu-929 cunıartecı 
d•ıı.· Baat 9 da Urfada askeri satın alma k.onıiS)Oııumla )ap.lacuktır. 1alıplenu Lrfu • 
l,}-

1 ltıeüQr komiayoııa nıuracaatlan • • 
"'-l. taneler ihtiyacı için 14 . 10 • 92.9 p:ızarteııi günü saat 15 te 300 sıı kovası 
~ 50 et makinesi 200 pıçak 50 sabr çamaşır ütüsü 'e aireden miirekkep 16 ka
tll~dlllalzerne pa:zarlıkla alınacaktır. Taliplerin ~:ırtnanıe numunelerini koınisyonu,0 \I~ görmeleri ve ihale sautında şurtnamcde yazılı oldu~u gıbi ·ıııinutlarile konııs
~'ırt IUa muracaatları. 
IJ, lan Diyaribekire ve Divaribekir Sıırttan Mardine ve Mardin<len Sıırta kadar 
1'tıı '"tcdilecek elli bin kilo ~şyayi a•l;erİ) e na idi) eııi .. apalı u:rfla muıınk.ısa' a kon· 
t01ılt11r, ihalesi l·ilrnci Tcşrin·929 tnrihi nde saat 15 te Sıırtta n~keri sauu alma komis-

llıı.da · 1 • ll' l Yapılacaktır. Taliplerin Sıırttalli mezkfn komıı:.1onıı muracaat arı. 
(\1;~ınonideki kılanın ihtiyaci c:.lan odun kapalı zarfla ıniinakasa)a konırıu~ıur. iha
lo%ı 27.birinci Teşrin·929 Paı.ar günü saat 15 te Ka tamonidP. ask.en li!ltın alma 
ıı~otıunda yapılacaktır. Taliplerin Kastamonideki mez.l fir komisyona milracaııtl.ui.. 

h\.~elcr ihttyacı için 19·10-929 Cumartesi günü saııt 14 te 100 ı:ıdet Tencere Pa:zar
ilıa\c "-llınacaktır Taliplerfo şartname, numuneleri kom İS) oııuınıızde gorml"leri \"e 
}" erli tıııde şart~amede )azılı oldugu gibi te·m.ı.ııatl.ırilt. koıııı~yoııuınuza muracaııtlari. 

Ya k ~l:l:lulattndan (30.000) otuzhin metro pıJnmahk lıeı kapalı zarfla nmnakasıı-
111t, taı· 011llluştur. 1halcsi 2 • teşrinisa'lli • 929 müsadif cumnrtesi aaı on <lort buçuk
~ece~ ıp.ICJin vnrtnamc ye numunesirı:ı gCirmek fizae her glin ve münakasaya iştirak 
lııJinde ~ o gün ve eantından eV\·el 'ek lif Ye teminat mektuplarını makbu~ muka· l l:xniı, T llkara merkez satın alma komisyonu riya~Ptiııe te\ di Pylcnıelcri. 

Cİlılelt Utla, Danca ve Adapaıarmdaki kıtaatın ilıti)acı olan ekmPldik un \'e mtr
i111ıll 2a 1tıpa)ı zarfla ve ayrı a)rı şartııamelf'rle munakasııya konmuştur. ihaleleri 
5 te ı~.10 · q29 salı günü saat 15 ve mercimeAın 29 • 10 . 929 salı günü saat 

Joııunıllı.d ıttc askeri eatın alma komisyonunda yapilacaktır ... art name suretin! komis-

i? 'Palı • var~ır. Tali! leain. ~~ittekı mez.k~r koın!eyona ıııuraLwtlım: 
(\da zarfla ıhalc edıleceğı ifan olunan 24;:ı ton Krıpli.' k ımurilııc talıplerın tarafın· 
l7.biri n ~erilen fi atlar bahalı goıiilduğünden pa1.arlıkla alınacaktır. Pa1.arlık ih:ılcs 
'ı~ ncı Teırin-929 Perşenbe günü sanı 14 te komi )Onumuzd: görmeleri ve zcmani 
~ teıninatlarile komi yonumuzda hazır bulunmaları. 
ı Ü o o ••••••• _. ..... -.~ ....................... ___ _ 

~~ncü kolordu ~atıııalma konıi yonuudan ! 
A Blc • '~''•••~· ... --•,•••••••••••••--•••••• .... --! 
C\ c ~~ ~onağt için 1000 kilo 7.eytin pazarlıkla muhıı)aa edilı cektir ta ipleri,ıı getıre
lı~, t t' crı numunelerle 16-10·929 Çarşamba günü sııat 14te komisyona gelerek pazar-

}( 
O ırak etnıeleri. 

olordun ı k 'l 1 · 
0 b un çatı tamiri pazarlıkla yaptm aca tır. ı ı..ı csı 20·10-929 Pa:ı:nr güı!O sa t 

n. e§te . 'b . . . k a "c .,
11 

n ıtı areıı yapılaca ,ur. Taliplerın şartııaıncsını ·omİS)onııınuzda gormel 
. " ttnaıned . . 1 k . en 
ıltıı 1 e yazılı olan şakiıdeki te'aıınatı) e oınısyonumu.r:da ha.r:ır buluıınısları 
~o~~ . 

.1\. ~taat ihth·acı içiııl86 Vf' 113 bin kü~ur kilo Yulaf kapalı zarf u"ulile nıünakasava• 
'l't1iplc0?nıuştur ihalesi 29 • Te~rini evvel • 929 salı gunıi aat 14 te icra edilecl'kt~r.• 
\j t :1° §Brtnamesinı oıni )Onumuzdan ıılmaları ve şnıtnamull' )azılı olan şt•kild • 

enıınatla . 1 1 1 e 
~ıy e komİ!)onuınuzda hazır bulunmaları ı iin ° unur. . ·~ ..... ...._ .................... -.-......... . 
l Bakır köyt:nde barut fabrikalurmda imôltı harbi ye f 
~ -0- lstnmbul eatınalma komisyonundan: ..O- : 

···············~·················.-.············ Cııınlek ik" Ad'et Çift 
"e bir b 1 yaka 600 Yiln çorap 600 
hıC(\ f: !l

1
yun batı r, . ıını l 

\ .nıı1 doıı 
l\ un fanila 

11Put 

300 
600 
300 
130 

ince çornp 
1 arr.r fotiıı 
Dahili elbise 

600 
300 
300 tak illi 

darla~a~'atlf mektebı için mevcut ~erait ve numuneleri veçhile balAda cios ve mık • 
Pazar azı 1 9 ka ı'm melbuııat münakasaya konulmuştur. ihalesi ayrı ayrı 8- 11 -929 
\·c eaafı~nü sanı l te iuıı kılınacaıı.tır. Talipleriıı teııııııntlarıle beraber ıııezkür giın 
':"I a , komıs,, ıııımuı.a nıurııcaatları. 
~ n atlar nıekt b' · · - · · h rnao.a e t ıçın me,cut numune ve ıernıtı veç ile 30() takım harici elbise 
fı~.ıtr gU ııerp•ıım..ıha)aat!ı ,1ı 1.arfla mOnakata)& konulmu tur. İhalesi 3 • ıı . 929 
tc lıfnar:u ~rn saat 13 de t('l'a kılınac11ktır. Taliplerin t mınatlarını ha,·i mUhllrlü 

clcrını ye' m mezkurda ihale sıratındao e\\ el kor voıı ,,,uza t,.vdi f'\ J,.mf'leri 

av •• K 
n T e s 

VEDi T-P 
4 üncü keşide 11 Teşrini s nldedlr. 

4 , o LiRADIR 
v ICA: 

• • ~ I 
~.i 
~~= i 

-~ 

J 

Dü1ıyaruıı 

ükeınmle 
makinesi 

ile FRANSIZ lıül ümctinin dahi takdir' c tcrdh ettiği makine 

llafi f, metin ve ağlam 
Her ciheti taahhüt olunur. Xalıiuv~t~ 

Türkiye Umumi c n't si: 
Y. Şünorkyan: [c:tanbul; Sadıkiye Han 30 - 33 Tel. 1 t. No2256 

20.000 
15. 00 
12. o 

~~! •H1; A 

m Ali ticaret ~e .. te~~· .. 1 O.OOOliralık ikramiyeler ve 
1 O. 00 liralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
i~ mud rlugunden: 
illili Mektep 14 teşrinievvel 929 pazartesi günü açılacaktır ve bütün 

numara kazanacaktır. 
~: kısımlarda derslere başlanacaktır. Taliplerin o gün sabnbleyin aat 
;l : ıekizden itibaren mektepte bulunmaları ilan olunur. 
~[: ~ -~~~~----~--~~~~------------

40,000 lira isabet eden "58960,, numaralı bilet lstanbul, Edirne, 
Cebelibereket, Gebzede satılmıştır. 

~ 1 K ı· ~r:~ ocae defterdar ığından: 
20,000 lira isabet eden "16597" numaralı bilet lstanbul, Bursada 

satılmıştır. 

15,000 lira isabet eden "30494,, numaralı bilet lstanbul, Sinop, 
İzmir, Balıkesir, Samsunda satılmıştır. 

12,000 lira isabet eden "19935,, numaralı bilet Bergama, lstanbul, 

~H 
fı~~ 1 . . 
• ~ a . . 

··~···-.-.-........ ~······• .................... ~ ............. . ! ~ıekatib" aöl <."'riye l'atınalına kon11S)'onundan i 
• • + 
.._ ....... -.. ~··········._· .... --··-·····._ ........ . 

~:ıman 
Kile 
50000 : Top u •ış mek t('bi 'e tılçil tnburn için 

4000 : l\lalt"ıı ~ ~ı ıçin 
3000 : il r ı oglıt , >1e~i 
4( 00 . lıııllıan · H t:ıncsı • 

<.ılOOO 

Baloda malıallrrıle hııalarındu mıktarları yazılı olduğu halde 610W ı...ilo Samnn 

bir ~nrtnamcdt.' o arak all'nİ ınıına1-a~'l "'tıreııle satın alınacaktır. lh:ıle<>ı 19. 10 · 929 

Ctınıarlf'~i giinıi nt 14,20 •ili 11.ırbi)t: ııwkt bı \<'ili ·klıanPl.ırı ııniıııdt>kı nıalııılli m:ıh

qu unda İı;ra h·I ııucukttr. Tnlıplerin Qartr.ıın ·sı ıçırı konıi.,,oıııı nıur..ıt .ıtları ve i~tirıık 

için de münakasa rnrhaılindc h..ız.r huluııuln s il ın oluıı ır. 

200 Adet : 1 ta 
130 • : Kaı:trnn 
78 • : Dıreı. 
8 • : !) ın•lık 

12 • : Ka ılı! ram tahtası 
41) pakt..t : Hadaıl lı'.. 

100 a<ltt : Kal ın~ıa~ l ta 
10 : Pı: nı.k 

22 • : <;..u·alı İzmir 
10 • : (.ıralı bntıl 

4<an<lık: l>; .~ın"lik l 
2 • : Badaııilik 1, •• 
l • :Penazü ,..nı 
1 • : lal delik 

100 çmal : Çimento 
50kantar: Kiıeç 

~·~ •.. (.~. • • • 
180 \~Pi : Gahanilli saç oluklu 

8 okka : çnı 

8 tahıa : N=<> 8 çmko . 
2 okka • Has kalay 

16 adPt : Gahanım düz saç 
ı:ı:ı l 00 m tr ,ı parıuak demir boru 
::;· )0 adli dirsek 

~ 10 • deve boynu 
§ ıo • üç nğıılı 
~ 10 bilezik 
ıi" -O 10 terkos mu luğu 

2 • : Ifü parmak kontrol ıuı.sluğu 
Bir ~:ırtnamcde 

H.ılıeoglıı li t>o ıçın h lada cins ve ıuikdarları mulıa rcr :o kolt.m in;ıaat laıuir 
'e main mesi ) ıkarda 'az ldığı veçlıile iki f rtuaını:dtı olar k aleni münakacıa sureti 
t.atın alınr.caktıı. Jhnlel rı 20-10-929 Cuınarte i günu ı:.aat 14,30 da Harbiye Mektebi 

)emekhandeıi ııılirrıel.i n ı.m1kasa mahııllin<lt> irıa kılınaraı..tır. lnliplerin şartnameleri 
i iıı komı \o 1u ınur ıc ..ıt 111rı 'c ı-<tırok ırin de ınunakas:ı mıılı'lllınde hazır bulunul~ ' . 
ilan olunur. 

A Sl\.ı•ri:\lr.ktepler içn 5000kilo Doınate ealç.ı.:ı aleni münakasa suretile satın alına
raı,ur. 1 aı ,i 19·10-Q29 Cumartesı günu saat 15 te Harbi)e mektebi )emekha

neıcri onan<lı·ki rnalıalli m!\h"tı!unda icra kılınacaktır. Tahplerin tıartnameııi içın ko
ınısveınn mu aı' ıat arı \c iştıruk için de milnakasa mahallinde hazır bulunulması ilan 
ol ınur 

A skt'ı i m~ktrplrr iı;.in 30000 kilo Nohut kapalı u.rf suıctilc satın alınacaktır, İha· 
Jı.si 26 • 10 • 929 Cuınarıe~i gunii saat 14 de Harbi) e mektebi yemekhaneleri 

onuııdcki mahalli nınlı"us•ında icra kılınıtL:ıktır. Taliplı·rin şartname \e nuıuunc:si için 
kom ıs) oıııı mıırncaat ları 'e ıştirrk .içinde hezırlın acd.:lan tekhf mektubunu ilm:ıber 
nı ıkabiliıide J,oını \ oıı ri)ıısctiıl'C eaııtı muarıeı t sine kadar \'ermeleri illin olunur. 

A skeri Ml'ktcplcr iı·iıı 75000 kilo sırn n Kuru 1 a uha kapalı zarf euretile tın 
alınacaktır. İhale ı ·l • 11 • 929 Pazarla i gııııü saat l !l ~O da Harbiye Mcktebin

dekı mtınakasu mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şart ... me 'e bir şişe iç.indeki 
numunesi ıçin komi )OD meıküra muracaatlnn ve i,tirıık içinde ~artnamcsi veçhile ha-
21~lavacaklnrı telı.lif mektuplarını saııtı muaneneeine kııdar ilmaber mukabilinde ko
mı yon mezkur riyns~tine \ermeleri ilSn olnnur. 

t\_ i!kerı mektepler ıçın 30000 Kilo Çıdı kuru Fasulya kapalı 1J1rf suretile l!atın alı
..... naı aktır. İhalesi 4 • 11 • 929 Pazartesi gUnü saat 14 de Hnrbi}e mekıebiııdekı 
muııakıı~. mnlıall~rıdE" icra kılınncaktır Taliplerın şartname ve hır oıııe içindeki nu
munesı ıı;ın ko nH) oııu mrzkOra muracaaı lrırı iştırok içinde tıartnamr~i veçhilc hazır-
)ayncnklnrı teklıf ıııt:kt J • b k b'l' d k • . up nrııııı ı;astı mua})t'lll':sınc kaılnr ılııın er mu ıı ı ın e omıs-
yonu ınezkQr rı}yeetine vermeleri ilin olunur. 

E ezacı mrktchi i 'n 200 Çeki Odun alem mUnııknM surctiltı satın alınacaktır. lhıı· 
lesı 2 · 11 929 ( umıırtesi günü saat 14 de Hurhiyc ektebiodeki munakaı;a 

malıalıınde ıcra il.ılın rııktır- Taliplerin şartrıamesile ıştırak için konıisyonuınuuı mu· 
rııcnatları ve haz.ır bulunulması ilan olnuur. 

Ö içil Taburu için 500 Çeki odun ııleni münakosa suretile s:ıtın alınacaktır. lha
leqi 2 • 11 • 9!:<) Cıımnrtcıi ~nfi ıaat 14 de B rhİ)" meıctebindckı mOnakasa 

rnohnllinde icrn kılmaCllklır. Taliplonn ~artrıame~ılc i tırak ı,ıo kon .s,onumuz.a mu· 
r r •11\rı 'e •ır l:'ııluıı rrw. ı ı ıı olu r. 

Karamürsel kazasının hükumet konağının ( 5000 ) lirayı tecavüz 
etmemek şartile bazı aksamının inşası münakasa kaimecinde muhar· 
rer şerait dairesinde münakasai aleniye suretile 24-9-929 tarihinden 
13-10-929 tarihine kadar 20 gün müddetle münakasaya vazedildiğin· 
den münakasaya iştirak arzusunda bulummların kazai mezkur mal 
mudüriyetine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

eşya oyun üzerinde 
müessirdir 

Bütün dünyada te lim edilen buiııuaK.at 
yakından görmek ve tecrabe etmek is

~-,,:ı~..,.......,,~terseniz. b tün Spor levazımdtıl.l.A<ı .. lll'lıı11 

Zeki Riza 
MiLLi SPOR ticarethanesinden 
tedarik ediniz.' Futbol, Güreş, 
Beden terbiyesi, İzcilik, Eskrim, 
Boks v. s .. 

En sağlanı model, en ağlam 
ucuz fiyat 

;~T#.'.f#:ıÇ~iÇ~"F~#++ı-E-YTu/'.m:$r9:t$I~:$:T$E*~~· 

Gazi orta muallim mektebi ve terbiye ' 
enistitüsünden 

Munbasıran ihzarı kısmına yeniden musabakc. He Lalebe alınacaktır. 
Erkek muallim mektebi mezunlarından olup sinleri 18-25 aras?ndaki 
talipleı kabul edileceğinden 30 teşrinicvvele kadar istida. rapor ve 
evrakı saire ile maarif müdürlüğüne miiracat olunmaıı ve musabaka 
imtihanı teşrinisaninin ikinci günü icru olunacağmdan taliplerin 30 
tcşrinievvele kadar müracaat eylemeleri ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------

BRADFC?RD 

1 stnnbul l\lııhkeılll'ı Aslı)C l:le~ınci hu.k~k 
daıresindt:n: Dvktor Gcrek)aıı c:fcndın~n 

Fert köyünde Rus sokağında Hacı Necıp 
d · de bey Apal1m:mının 4 numaralı ıııresrn 

mukim mıınsur Zafir bey aleyhıne ıkaıne 
eylediği bin ~'l} uz Jira alacak ~avası~m 
7 Teşrini evvel 929 tarihli celseı tahkıka 

d . tı ··ilcut ctmediğınpen hakkında 
tın a ı pa • 

kararı \'crilıniq ve mumııileyhi do-
gıyap • . 
ktor Gorek)an efendi tarafından hır senet 

ve bir mektup ibraz edilerek emri tahki

katınıı 21 Te:rinı evvel 1929 tarihine mil 

eııdif pa:r.artesi günu saat 11tc tnyin kılın

mış olduğundıın hukuku u11ul muhakeme· 

leri kanunun 402nci maddesi mudibince 

işbu gıyap kararının ıarihi tebliğinden iti· 

haren b<!Ş gün ır,nrftndn itiraz etmek hıık· 
kına malık bulunmak suretile iliinen tcb

liğat icrasına karar \erilmi~ ve tarifatı ka· 

dıht ude ıfra:z eylem di.ği t3kt r 
mı,. m m ırn m t r a d dı 

Adenıi iktidar 
ve bel gevşelcliğne 

Eu müe sir deva Seroin hap· 
!andır. Deposu Istanbul Sirkecide 
lskeuderiye oteli ittisalinde Ali 
Riza cczanesidir. 

T şraya 150 kuruşa posfs ile 
gönclerilir. lzmirde ecza depola· 
rındn ve Irgat pazanndaki eıc.ıa· 

nede bulunur. 

.......................... := -:ın .. •m:t:::!•· 
....... 4 ............ -........ • 

(- iKDAM 
.ı t:I ~ " fi Abone Ocre erı 
U Tür",kl)e içııı: ::ır:ııclilô 1700 
iE AJn •>lık 900 :: 
if lıı; aylık 500 
Ei p. ebi memleketler 1 n $~nelik 8300 l 

• " ,. .Altı aylık J600 
.. .. .. (ç .. 900 : .. 
. T.···· . ·····::::::::::::····:::i! 
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bu 
"'"" Damar gevŞelkligi, romatizma, sıraca ve kemik hast:allklaırına nafid·r. Hasan 

ŞiŞesi (60) bOyük ŞiŞe (1 oo) Kuruştur. 

Ka sez i<• 
ademi ·ktidS 
sinir, vere111 

ecza deposu 

~Elbiseler> · zı, Muşambalarınızı ve kışlık_p_a_lt_o_la_r_ın_ı_z_ı -al_m __ a_d_a_ıi evvel .;J 

Galatada Karaköyde Boğaçacı furunu ittisalindeki mahalJehicinin üstünnde 

Bütün n1alJarı tenıiııath v~ fiatları her ti.ırlii rekabetten ari ucuz olarak satan yegane miiessese<lir. 
En ınüntahap 

E ENDİLERE 
Liradan 

lngiliz gabardinindcn şık itibaren 
• • 

PARDESULER 
Tem inatlı cinsten gayet güze1 

~1USAı BALAI{ 
..lf 

lngiliz kumaşından asri b!çimde 

SPOll 
• • 

I\.OSTUj\1ILER 12112 
2.yi cıns fantazi kumaştan 

• • 
l( OSTTıUl\1LER 1.6 1 / 2 

• 
Teminatlı İngiliz kumaşlarındaı 

• • 
PARDESUER 14 1 /2 

Meşhur MANDELBERG (TRENCH COA T) 
marknlı her renkte 

MUŞA1\1BA-4LAR 2 4 1 2 

. 
ve saır 

HANIMLARA 

Asri biçimde her renkte 

MANTOLAR 
( Kacha) deıı 
Bej ve lacivert renkte 

lVIANTOLAR 
[Trench coat] 

Liradan 
itibaren 

14112 

22112 

Son moda desenlerde ve her renkte 

ipek:li 
MUŞA~ BALAR 

ÇOCUKI:ARA 
İngiliz cinsinden teminatlı 

l\lUŞAl\1 BALAR 
Fnntazi İngiliz kumaşlarından 

ALTOLAR ve 
• • • 

(OSTUMLER 

131i2 

5112 

7 1/2 
30 liradan itibaren ı .. marlaına kostiiın~er - 'f'enıinatiı cinsten ipek '~ ınuflondan çifte astarlı 

Ptnpf·rmeahiJi~e prrdesülf'rin ıniintehap çe~itleri - J [er renl~te haınnılar 
i~in P() DO P.EŞ n1u~aınhalar. 

T~diy~ "tC31 T~~hil&.t 

ı· · · · ··· · ······ · · ··15;i·ı;;.;r;;ı;r·fil~;-···-·--···-ı 
~·-············ ..... -· .... ·~·~··~ ......... ~···~·~··-· 

SATIIJK DUVAR TASLl\RI ., 
Tophanede lıyas çelebi mahallesinin akar su yolunda 2-4 numaralı 

arsanın cephe ve cami tarafının yanında 90 metro mik'abındaki duvar 
taşları satılıktır. Muhammen bedeli 81 liradır. Müzayede 20 teşrinev
vel 929 tarihine müsadıf pazar günü saat 15 te Defterdarlıkta yapıla-
caktır. (951) 

KIRALII< SE)7li{ l\iAIIAI_JLI 
Beyleı beyi sarayı civarında evvelce istavroz çayırı elyeym Seyir 

mahalli kirası 1 O lira müzayede pazarlık suretile 16 teşrinicvvei 929 
çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıktad1r. (320) 

KiRALIK onu TLUI\. vı~ ÇlJBUKLUI( 
Beykozda Tokat çubukluğunun dördüncü ve beşinci kısımları. 

Muhammen bedeli 1110 lira, müzavede pazarlık suretile 16 teşriniev· 
vel 929 çarşamba günü saat 15 te defterdarlıkta (222) 

-~~------~~~~-

MÜKEMMEL BiR 
KASIK BAGI 

-·. -/ j. ROUSSEL Knsılc 
..... ,, ı/ bağı bütün tıp alP.· 

• / • · mincc azim taktlrlere 
mazhar olmuştur. Zir 
ancak bu bağ ile em· 
niyet ve rahatı ta"llme 
elde edilir. &ğm :ku· 

sursz ~tarak tatbikini .t'!ınin için 

Ya~nız Parlsteki 

JG~ 
Şabesi, Beyoğlunda Tünel mey· 

ı danında kafu magazasınd:ı satıl· 
maktadır. · 

Mağazamızı ziy~ret ve yahut 
kutrunuzu bildirmek suretiyle 
siparişinizi posta vasıtıısile icra 
edirıiz. Fintlar: Adi bağ 4 TL. 
çift b:ığ İ TL. Lüks kuvvetli bağ 
8 l'L. çift bnğ' 12 TL Lüks 
elul 'll kuvvetli 10 TL. çift oağ 
15 TL Zonguldak baytar 

m,üdürlüğünden: rn;;:·b;;~~·l~~;r .. 
Çaydamarında inşası mukarrer 9662 lira 10 kuruş bedeli keşifli İ Diş tabibi 

v·ıayet encümeninde ihale olunmak üıerü bu ayın yedisinden itibaren ""' 
ay~ır deposu inşaatı teşrinievve:.n 28 inci pazartesi günü saat 15 te 1 a • 

21 i.in müddetle mimaka!:aya vazedildiğinden ve şartname ve keşifna- Kadıköy_ AJtıyolağzı 
nı 2!Sini görmek ve daha fazla tafsilat almak isteyenlerin Vilayet baytar- .....!:'!!!~••e11e•~•••••••••• 
h rna mür2caat eylemeleri ilan olunur. :•--.. Doktor •• • 

lstanLul rnaarif ıniidurlügünden: 
l'utiiphaneler için p&zariık ~uretilc mübayaası mukarrer 218 çeki 

odu,1 içın teklit odılen fiat ha eli la} ikinde görülmediğinden ıhalei 
l·. • ı)r-..,i 16 teşrinievyel 929 tarihine müsadif çarşamba günün~ taıik 
t u mişliı. Taliplerin yevmi mezkurda saat ü~te Defterdarlıktn ınüte
ş \ .ıı münakasa ve müzayede komısyonuna müracaatları ılan olunur. 

Haseki kadınlar hastanesi 
Etihbasındıın 

HUSEYİN AŞ İT 
J)o[!um ve kndın Ho talıklan 

-.. l\Jüıah"i!8.lll 

Tiirbe Eski Hilali Ahmer 
binası 1'o.10 Tel. lstam: 2<J22 

~ . 
-c-, ~"!!13in·~ 

f 9+-0--0-+o++oa+o--o+ ~ıe-++++o--o-+o--o++ 
Satılık Fanile Makinası 

İngiliz fabrikası mamulAtından az müstamel bir fanile maki· 
-O. nesi satılıktır. Talip olanların atidideki adrese müracaat etmeleri. 
~~~ Taksim ZaQbak eokak a No. HunP. '°9-0-~ 

Jandarnıa iınalataııesi müdiriyetinden 
2950 adet ekmek torbası kapalı zarf münakasa usİile satın alına· 

caktır. Münakasa 19-10-929 cumartesi günü ~aat 14 te lstanbulda 
Gedikpaşada Jandarma imalatancsinde yapılacaktır. Şartname ima
latanesinde verilir. Teklifnamenin tarzı imlası şrrtnamcde münderçtir. 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Orman ve erazii vakfiye 
. müdürlüğünden 

Paşa bahçesinde tepe köyande vaki bir buçuk dönüm bahçe üç 
sene muddetle icara verilecektir. Müzayedesi teşiı ini san inin altıncı 
çariamlJa glinü saat onbeşe kadardır. Talip olanların lstanbul Evkaf 
müdirivetinde orman ve arazı idaresine müracaat etmelei'. 

1 

;Be) oğlu beşinci sulh hukuk lıiikimli~İ~ 
· ben: l\fıgırdiç Paıazyan efendi ıl 

1 
mütevefva Onn k halaçyan efendi verese
~inden madam Mııri mahdumu Etha 

1 lıalnç)ıın t'fendinin şnviıın ve miiı1terakt0 

miitesamf olduklan Bevoğlunda hü~e} 
ağa nınlıallesınde .} ahnne !:Okağında atı~ 
27-31 cedit numaralı dahili alisamt ab5' 
ve ıı k amı snire~i kargir ,.e demir kapıcl.
girildikte ğeni çe zemini muhtanı ta 
evrupa tugluile mefruş taşlık ,.e bİr od' 
\'e sarnici ha\ i bir m · 'iC i ~i le 
vıı ta~lıkta terkus ve ık1 ı katında ufl 
cık hir ~ofa \'e iki oda ,.c hir hela (C 

üçüıı-li katında ufııcık bir sofa "e ~~ 
oda 'c bir kiler 'e dordünctl katıll 
çiınmtu düşeli bir taraça ,.e bir oda ,-e 
Ur küçük ofart şamil 'ie her katıııd• 
alektirik techizatı havi ve bakkal Ohanııef 
efendinin bir A\'ustos 1929 tarihindeO 
lir ıene müddetle tahtı isticnrında bııtıı· 
tan hane 27·Temmuz-l929 tarinde b' 
lira bedeli iıe ihalei evveliyesi icra kı.Lııt 
ıa~ ve ihalei katiyesi icra kılıoıXl,j 
C zeuı tarihi ilandan itibaren onbeş ~ 
!ııüdiletle tekrar müzaideye vaz <'dılftJİf 
•-e 3'.l·Te:rinievvel-1929 ıarihli pexşen!Je 
ı tınü saat 15 de ihalei katiyesi icra ol~· 
ı ncı.gından yüzcle beş zammile uıh~ 
hliı: olanlann ,.e fazla malumat al'f il 
iote,c·nlerin ki) meti mühammine9i 0 ıı. 
l ı bin altıyüz on altılirauın yüzdtı.b0: 
~ isbı tiude pey a"çalarını milstabsı e 

,<)(\ • • rasın• 
~,,.{.086 numııru ıle Beyoğlu sulh ıc 

nüracaatlan ilan olunur. ____.., 
• - . 1ıcar~ı I[ ~1.rnbul Mahkemei A'sliye Birııı~ı b , iıı 
\ dıiresinden: !\1ühcndıs Halit 7..ı) 8 • c \O 

ı. • h . • • 1. cttı~ı 
•ır .... :tı ayrıyeye ıma ını sıparı~ . ey· 
hd •liınal bedelini ıta ederek ıesellu~ fs· 
!e:ındiği Haııköyde şirkctı hayrıyen~ ~k) 
ltriltasında bulunan (ip ik, tarak, fı~Cf61l 
l=»alcınelerinin şirketı hn)Tİ} e ta.r~Jzaye 
, akl ıalep uzerine mahkenıcre bıl lıP 

· · lınakla tı: Je ~'1ruhtuna karar Aerımı;ı o ntl 
olaı• arın 15 teşrini c\\'cl 1929 c:alı gl edil 

k , nı ,e ı 
~ e i abil olmadt~ı ta tır. ,. ıı . etı 1 •Y 
gün !erde saat llde hasko, e ~ırk iJıO 
ı·ıyıı f abrik:ı~ında hazır bu nnıaları 
,ıu~ıur. ....-

... " ~ 1 h ut Mes'-ul Müdür Esat Na. 


