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<l. • Istaııbtıl ye mulhekatı müd
~ıuınumlleri §erefhıe, dün ak
d ~· eaat 16,30 da, Fcaerbahçe
v e 1 "Belw11K aalonunda Adliye 
t e;ui Mahmut Esat beyfendl ta
~• •ııdan güzel bir çay ziyafeti 
•er·ıd (J k i. Bu zıyafete lstaubul ve 
t·~ lidar müddei umumilik hey'e-
111 ebze, Şile, Silivri, müddei um
ııı 111ileri, adliye başmtlfetti§leri, 
. ilfettişleri ve gazete batmuhar-

~11tle.ri hazırbulunmakta idi.Davet· 
lerın hepsi &Htl6,30da"Belvtt,,ye 

gelnıi§ bulunuyorlardı ve 1'1ah
~ut Eıat Beyefendinin daveti 
~zerine sofraya geçildi • Saat 
7 buçuğa kadAr çay içildikten 

sonra Mahmut Eeat bey ayeg• 
kalk rak hazır bulananların bil
l'llk bir dikkatle dinledigi çok 
glizel bir hitabede bulundu. Pe
nebiJirki, bu nutuk, derin' te
tebbüterin ve lıv. tetebbül eri 
~~.. "-'~ '"k k - -·-.,- ?-7·-· ..... ... 
at bir hale koyan tecrübe 

he tetkiklerin bir zupteei idi ve 
•zır bulunanların hepıi üzerin· 

.~e de bôyle mükemmel bir te· 
sır haeıl etti. Yaluız möddei umu· 
:ilerin değil, fakat bütün vaıan-
~§lann dikkatle ve istifade ile 

o,.uyacakları bu nutku aynen 
·~•~ya naklediyoruıı. 

• •• 
Mıılıterem efendiler 1 
Cüıtıhurlyet ınüddeiumumilerl 

••••• d d b lli 11 a geçirmekte ol uğum u 
. •el aaatları hatıralanmın en ae-

'liııı(iJ. . d b" • • d" ğı "t 
0 

...-rın en ırıaı ıye anaca m. 
ti Pl•ııııınııza yiikaek huzurlaııla 

"•l •. d - "d ti ra d •il eğer veren guzı ,,. za a-
teri • t•tekkürlerimi iblağ etmek İı· 
dU 111• llu a-ünü fır1at sayarak mesleki 
hu~Gııccterimden bazılarını cüm
ha/"t ıaüddeiumumilerinin vefalı 
•i bralarıaa bırakmajtı, burada, yer-

l 111 ırıadım •.• 
A.rltadaılarl 

1 Biliralniz ki adliyeciler meslek 
C4bı !( llZıın laflardan ho~lanmazlar 

• b~•la •öylemellyim ki hakıkatleri 
ilb 11 ar aleyhimiz oıaa da - oldutu 
ı,11 1 ortaya koy111akbizlnı belli başlı 
Ya~"etimizdir. Saklamak, korkmak, 
ta •t lafın huyııdur. Bu baılanıııç
k.i~ •onra ılzlere haber verebilirim 
·Yapacalımuı hayali i~ler · rdır. 

1 ŞarJr. hudutlarımızdan a-arp ınr
•r~ıza kadar cümhuriyet adli-
Y•11ııd t f tiıl . " ıenelerdenberl ıüren e -
b erıınin bende ha11l ettıği inti

a bııd ü ınh . ur. Bununla beraber c -
._, urıyetin Türk adliyecilerine yü-
"'1editi b" "k "f 1 • t tal uyu vazı e erı - vaaı a • 

arııın··- ktl •. d zucu, yıprabcı ı ıtı ıçın• 

lae. llleıai arkadaılarım. Büyük ırk
ı. rıııa, Tiirk milletine haa geniş bir 

' &\<rayı• "k k • • b ., yu se bır kıyaaetle 
ıı:~rdılar ve başarmağa hakkile 
b ıet buluııııyorlar bunu derin bor ..;k ldçiııd1 e •izlere bildirmek isterim. 

• •t arl 
• • 1.ktihaıtı ettiğiniz, etieccğiniz me
t:;:i;~ değ'.~rinl ölçerken, hesaplarını 
ld n gormekte olduğu a-eçmlt 

~relerin bilançoları tu ve bu 
~•iletin hali aizlere teaellibahı 
~· ıtıa11n ·• Bunların sizlere en ufak 

•r gurur duyğuau vermesini bile 
arzu t t e me m. Mukayese yoluna aap· 
~.~!ntı. gün, korkarım ki, cmck.lcri
!l;~ın değ-erini ·küçültmilf oluraunuz. 
nsb,t umlü bizleri kifayet ve ka

baat .Yc.llarına gö~Grebilir ki, adalet 
r ab~ı?.de b1;1, telılikeli bir çıtırdır. 
• ' e'kolğln bir az ekıiğl 

Adllye veknon dltlını blır znya'ffet vercın J IOlYıll'i1!l(lOJ !l(aıraırR 
• Mübadele komisyonu faa· 

Müddei umu ıler okuyunuz! ıiyetine nihayet verdi. 
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DÜN ADLiYE VEKiLi TARAFINDAN BELVUDE MUDDEI UMUMILERE VERiLEN PIYAFETTE ALIGIMIZ RES!r.: 
yene ekıiktir. Fenanın bir az fenaaı 
yene fenadır. Eserlerimizi mazi ile, 
diter milletlerle mukayeseyi, onlar
dan geri kalmamak için yapacağız. 
Fakat teeelli bulmak, fazını gelen 
vaziyeti almak, va11I olacağımız 

yere varmak için değil •• 
Sizleri düş•indürmeden, aıkmadan 

ben haber vereyim ki Tilrk adll
yeıi bir çok mütemeddin milletler 
adliye teıkilabndan a-eri değil, ileri 
dir. Bu itie vazifedar yabancıların 
dediği gebi hayli medeni milletlerin 
gıbta ve taklitlerine değer kıymet
leti vardır. Bizden olanlarla olmay
anların kabul ettikleri bu hakikat& 
ratmen yapacağımus itler az değ
ildir. Bunlara henuz el değirmege 

batladık. Sizler a-urura tenezzül et
meyecek•iniz. Gurur aldanma dem
ektir. Aldanan mutlaka düşer. 

Bundan sonraki mesaimizin ilk 
hedefini, teşkilatımızın inkişafı, tak· 
viye•i ve bu teşkilat içerisinde ça
l~şan!arın şahıiyetleri •eşkil edecek
tır. 

Bu aralıkta barolarrnızın dnva 
vekaleti ile meşgul olanlann vazi
yeti de asb gözlerimizden uzak 
kalmyacabr. Vazifelerimizi mutlaka 
ıamanınıla yapmak, hakkı yerine 
koymak için bugünkünden fazla 
çabukluk, aadelik, kolaylık ve 
katiyt a-öıtermek ve bütün bun
ların teminatı olmaküıerede kanuni 
mes'uliyetleri göz kırpmadan tat
bik etmek bu hedefin muhtevası ol
dutunu beyan etmek istenm. 

Arkadaşlar! 
iktisadi, ıiyui, içtimai hayat 

lcabatında tabii tekamüllerin hüküm
ferma oldutuna inananlardan de
tllim. Tabii tekamül "Fizik K 
meı'elelerinde bükümü yürütebilir. 
Fakat aiyaai, içtimai hayatta bu· 
nun yerini ihtilaller , inkllaplar 
alır. Öyle milletlrr tanırım ki bun
lar uuk olmayan bir mazide, 
ııarbır: en yüMı.,k müt~meddin ca
mialar -!.tt.n asırlarca geri buluttu• 

yorludı. Bugün onların hizalarına 
geldiler. Onlarla boy ölçüıecek 
mertebeleri buldular. 

Batta Japonyayı, hatta 18 inci 
anın onlarına kadar avrupa kolonisi 
halinde yaşayan Amerika ılan sayar
sam mubalagada bulunmuş olmam 
sanırım. Nerede kaldı ki, arka•ıada 
mazinin geniş ve ergin bir medeniye
tini tatıyan, halde yükıek bir kabl
liyetle,keakin bir zeka ile mücehhez 
olan Türk milleti için tabii teka
mül mevzuubahı olabilıinl 

Milletlerin içtimai hayatında tabii 
tekamüllere inanmak lazım a-elseydi 
bugünkü •eviyeaini bulabilmek için 
Japonyanın daha belki bin aene 
beklemei , Amerikanın da bir o 

kadar zaman aarfetmeai !hım gel
mez mi idi ? Turk inkılabının 
hamlelerile ortaya konulan muaz
zam eaerlerin yüzde birini baıar
mak kabil olurmu idi 1 

V aktile Osmanlı imperatorluğu
nun muhtelif nezaretlerinde bulu
nmuf bir paşa , bir gün, eabık me
n" arkadaşlarımdan biriıine: "Bu 
memleket demiş, lagar beygirlerle 
çekilen eski bir arabaya benzer. 
Fazla sür'atle yürütmek ıçın 

beya-irler zorlanırsa korkarım ki, 
araba parçalanır ve hayvanlar ölür!K 

Bana mealekdaşım bu hikayeyi i 
kanunu medeni ve ceza kanunu 
projelerini hazırlamakta olduğum 
masanın başında anlatmış ve ak
l~ea ~eni ikaz etmek iıtemiıti. Bir 
~ılletin kabiliyetini araba ve bey
an kuvvetile ölçecek kadar bu kaba 
ve nadan olan bu misalden dolayı 
mulekdaşuna teeuüf ederek işime 
devam ettim. O paıayı da m 
~ d" azur 

a-vr um ve acıdım • Çünkü Türk 
değildi. Türk milletini duyamaz ve 
anlıyamazdı. 

Cümhuriyet mfiddi umumilerl 1 
Türk milleti ve onun tarihi yüksek 
bir fehefe kitabına benzcrki onı. an
lamak ve eezebilmek için oldukça 

huıııai bir kabiliyetle mücehhez bu
lunmak ve öace Türk olmak llzımdır. 

Kartımızda bekleyea işleri yap
mak için tekimül ve zaman mefhu

mu yoktur.Bunları en kın yoldan ve 
birden baıarmak mecburiyetindeyiz. 
Alman feylezofu"Niçenin. deditf ııi· 
bi (ailaileler halinde uzanıp giden 
yüksek dağlar aruında en kıaa yol 
tepeden tepeye atılanıdır.) 

Y okıa dünya yüzünü dGtGncelerl
ne, fealiydlne dar görecek kadar 
kotan aan hazır medeniyetine bir 
lokma oluruz. Türk milletini yoran 
ıür'at detfl betaettlr. Türk milletinin 
harekete değil hareketsizliğe takatı 
voktur. 

Mealekl noluanlarımızı ikmale 
:çalıtırken uautmayacatız ki lnkl
labı ilk aafta bekleyenlerin ara11nda 
Türk adliyeciler! bulun maktadırlar. 
Şükretmeliyiz ki taılhin lnaanları 

muhar kılabllecetf vazife lerln en 
ferefliıi ile müıerrefiz. 

( Mabadı 2 incel aayfada ) 

Amnıraıo 

cenapları bugün 
avdet ediyor 
Ankara, IS [ A.A) - lngiltere

nln Akdeniz flloıu batkumaadaııı 
Amiral Frederick - Field ve Mai
yeti erkinı bu ak,am ekapreole lr
tanbula avdet etmitler ve iatuyon
da Tetrifat nıüdiirü umumi•~, me,.. ... 
ki ve merkez kumandanlorıle Ba•
vekil hazretleri "nauuna Seryaver
leri ve bir polis mllfrezeai tarafın• 
dan teşyi edilmitlerdir. 

İnailiz sefirinin ziyafeti 
t:>Anka1a· 15 - fngilterel'ln Ak-

. • k d "' Amiral deniz fılaau bat uman • . 
FredrlckFeHd cenapları ,.,,~fuı. ~u 
sün lna-ıliz sefiri taralından bır öfr e 
ziyafeti verihnl~tir. ıiyafette Başn
kil ismet pa~r. hazr<'tlerile Huoiye, 
Dahiliye Maliye Nafia, Milli miıda
faa vek!İlerl ve Riy .. eti eümlıur \el. 
tibi umumi•i hazır bulunmuşlardr. 

Tevfik Kamil Beyin komisyonun bugiine 
kadarki faaliyeti hakkında mühimbeyanatı 

Muhtelit mübadele komisyonu 
heyeti umumiyesl dünden itibaren 
faaliyetine nihayet vermiştir. Bunun 
ıebebl bitaraflar kadrosunun çok 
dar olmaıı ve eaaıh mea'eleler için 
brar ittihu edemiyecek bir vul
yette bulunmasıdır. 

Esasen bundan bir müddet evvel 
J>u ciheti nazarı itibare alan 
hllkllmetimiz cemiyeti akvama mü
racaat etmiıtir. Hükümetimlz bu 
müracaatında elyevm muhtelit mü
badelede bulunan bitaraf bir rei•le 
bir azaya ikinci bir aza daha ili
veııini istemiştir ki bu şekilde muh
telit mübadelede bit..-aflardan bir 
reiıle iki aza bulunmuş olacakbr. 

Ancak bu ,ekildecHr ki esaılı 
mee'elelere a-eçilebilecektir. 

Eaaeen bitaraf olarak evvelce 
komiııyonda bulunan Ceneral Dola
ruın yerine kin gelmediğinden bu 
talepte bulunulmuttur. 

Binaenaleyh komiıyon heyeti 
umumiyeal mesaiılne nihayet ver· 
mit demektir. Yalnız komiayooun 
bürol4n çalıp.cak ve bürolar
da da ancak ittifakla karar ittihaz 
edilecektir. Dlter taraftan burada 
bulunan komlayonun yegine bitaraf 
uaaı M. Rivaa ta üç aylık mezu· 
niyetini istimal için bugün ıehrimiz
den ayrılacaktır. 

Kom\ayon heyeti umumlyealnin 
bu tekilde tatili faaliyeti dolayııile 
komiıyonda bulunan Türk heyeti 
murahhua reiai Tevfik KAmil Bey 
bir muharririmize fU beyanatta bu
lunmuştur: 

TEVFiK KAMfL BEY 

- Bitaraf azadao M. Rlvu ••
nelik mezuniyetini iıtimal etcezden 
evvel komlıryonu'l halle ufraıınak
ta oldajtu mea'elelerin hep birden 
karara rapb için bir teklifte bulun· 
muıtu. Senelerdenberl bitirilememit 
olan bu itlerin bir an evvel blr ıu
retl halle rapb hakkındaki bıı tek
lif bizim eıı samim emellerimize 
tercüman olmakla beraber blltlln 
itleri iki cet.ede aerbeetçe müıca
kero etmete imkan olmıyaeatını &a 
dütünmek mecburlyetiade idim. 

( Mabadı 4 üncü eayfada ) 

DaırOı UfQ n 1U1ınıda 

Sulh kongresi azala
rına ziga/ et 

SULH KONGRESi AZASINA DON VERiLEN ZIY AFETTE 

Atina ... uı. 
oehnmize a-· 
elen beyne• 
lmilel ıullı 
kongreel m
urabhaoları 

foreflne dün 
ıaat 17 de 
Darülfünun
da bir ç•Y 
ziy&;(eti vfl-

rll..,ittir· Zi
yafeti mül:\ 
,.kip Darülf. 
üa.uo rwf 
Ne ,.tÖ:>• 
bey t.ir c..at 
u~; Irat ede· 
rek demi~tir 

ki: Rrıs LOF:ONT A."'E 
M- lıtanLı.;l Darülfünunu aulh 

muralıhaslanna beyanı hotamedi 
eder. Siiyiik nıücadelelerden ıcnra 
ku•nmı, dduğıımu2 bu nıurafferi
y .. ti )arınki ~o.,klara tek~miil ettir
mek emf'hmizdir. 

Bü\iln ink1~lpl<1•• iştirak etmit 

olan Darülrilııun büyük Gaı!nln çh
diği yollardan yOrümektedlr. Bun
lardan birinciıi Arap harflerini• 
kaldırılması ve yerine Latin harf
lerinin kabül edilmesidir. Bu inkı· 
Jip '.'f •arif hayab?'ızda büyük bir 
şeydır. Bu harften yeni öfrenenler 
pek çabuk Öğrenmektedirler. Bu 
harf inkılabı aulhcuyanedir." 

Ne~d Ömer beyin bu hitabı 
murahlıular tarafından alkışlanmıı 
ve bundan aonra Belçika ayanı 
ikinci reiai M. "LafontenK şunları 

l aöylemiştir: "-Atına ve lıtanbul Darülfünun 
larında ııörmüf oidutumu• hüın.ü 
kabulden aon derece mütehauı
ılz. Yapmış oldutunuz ha~f İn~ıl~bi 

1 bütün düny~Ja görülmemış bır ın· 
kılaphr. Bu ıeb~ple bu inkılap ~·: 
rımızda diger milletlerle daha ıyı 
anlaıacakaıoız. Bu beyanatta tidd
etle alkıılaamıştır v.e b~n~an aonra 
ziyafete ııihayet verılmıttır. 

Vali bevin suvaresi 
Dün akıaıi'.ı Vali bey konwre 

ual.rı şerefine aaat 22 de bir ıu· 
vare vermiştİI . 

.. 
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Çar aınba IK DAM, Te~riııie,·vd 16, l'J29 

Adliye vekilinin nutku 
(1 inci sayfadan mabat] 

ŞGp1ae etmt1onaa ki TOrk mu-: 
letlai 1on1adu diğer kun-etlerini 
kullaaaata meydan vermeden sala
hiyetlerle bize tahmil ettiği bu va
zifeyi haklayacak kadar 1ıözlerl pek 
karar ıahipleriylz. 

CGmhuriyet müddei umunılleri 1 
Meriç kıyılarında çalışan bir Türk 
köylüıünün kaybolan ıapandan 
tutunuz da bu vatanda J•fayaafarıll 
uarayacağı ea ufak bir bakıu:lıktaa, 
hatta bin göl dağlarının ıssız kuy
tularında nafakalarını bekleyen ök
ıüzlerin ıöı yaılarındaaı ıl.z meı' • 
ufıunuz. 

Bu hakııılıklan ıeri ve katı ta
leplerinale, yılmaz. ve yorulmaz ta· 
kipleriniıle ıiı tamir edeceksiniz.. 

• • • 
Muhterem Efendiler. zaman za-

man yaıılanoı okumaktan lc:ızet al
dıj'Jm •Anatol Franıın,, geçenlerde 
dü.fbcelerini aözden a-eçiriyordum. 

$im• ılze oradan nakline çalı
tacafua lıılr mutalea etrafında te· 

vakkuf ettim. 
ttffüriyet. tDpbe yok ki, beşrlyetin 

ea fb•I mallanndan birisidir.Fakat 
bunua en çok tadına vanldıtı yer 
büldlmet kuvvetinin nafiz ve müeı· 
ıir olduj'u mahaldir. 

Devlet otoritesini zafa dütüren 
lnıanlar, hatipler, gazeteler nazannda 
mültekrelı bir ci.nRyet iılemektedtr. 
diyar. Bu, yG:r.ü ırrt bir haldlcttir. 

fakat laaldkatbr. Seveceglz, 18yleye-
cetb " l.enlmseyeceğiz 

l'ürldyemlzia, f ranaız ink1libının 
ılyui tarihleri •n çok bu hakikatle 
yüz yüu 1rddiler. , Hatta lat!&J~at 
ile, 4ia tehakkümQ ile ı-eld' ri 
kadar. Bilirsiniz ki iıtipdat yapaca
tırn, yapmak hakbmdır diye :r.ul-
mettL Ri7akir dinciler Allaha da
yanank tthakk\im ettiler. Fakat 
fnkılAplar bunların elinden kükah 
ıilahlarını ahnc:a hütt1yeti, insaalığın 
bu en detuli malını emsalsiz bir 
riyakarlıkla, avamflriplikle ellerine 

l'eçirerek kendllerlne katılan barisfer 
dt.magolar 'kafilerUe beraber man1at

Jan t•ırund• 'koUanmakta maharet 
.gösterdiler ve bundan inkllap!ar 
çok lı:tirap çektiler. 

C&m hunycl mGd~ .. mumileri l 
Zame -ol•• k1 ktanWun ~de V~ 
kan, 'Serbesti .clıla pı:eteler çıka
nldı. Bunlar.da memleketin canına 
kıyarcasma yt:zılar yazıldı, 31 Mart 
irticaı Mı DC:41iyatm ıbil' ifa.lesi oWu. 
Ortalık •af ntan ~.. b
nına i>o,J.aaı.aca -Dunlard.a.tı heap ıo· 
ruldu. ınüc:ıimter. matbuatm hGr
riyetini bağırdılar. 

Arnavutluk iıyanlara. Ruftldi 
facıalan hatırlarımır.Pacır • Aliler; 
tlürri)oet kalkan ıardıacla çalıtdılar. 

dım, dedi. Güaler oldu ki bu top· 
rakların harim iımetlıade çıkaa ru
mca, ermenlce gazetelerle ecaebl 

gazeteler hürriyet adına TürklGtü 
tahl&Jr hakkını kedilerinde buldular 
o kar ki bu yaıllar ecnebi memle
ketlerde yasılıa Türkiyeal prote1to 
hakkı olurdu. 

Nerede kaldi kl hürriyet hürriyet 
diye bizde yazıldı. Öyle hadiaelere 
fahit olduk ki •imdi çıkmak bak· 
kını kendinde görmeyen bir ıazete 
cümhuriyet hükümetinin anare yüz 
ıuyu dökmeksizin kerml verd%ta 
timendilfer ıiyasetl etrafında yızı 
yazarken, (tren raylarına vatan 
evladının kemikleri travers yapı
lıyor] diyecek kadar kaaidane, 
zalimane bir iftira ile hür olmak 
hakkını kendiıinde gördü. Bilir
ıinizki bu vahtnın ışfmendüfer ılya
sctine Ruı Çarhğıda muhalifti. 

Yine o sırada çıkan haftalık ve 
göndelik mecmua, bir razete dini 
kendilerine ticaret vasıtası yapta. 
Sanki yer yfizünde Allahın zabıta 
memuru imiş gidi i' batında bulun 
anlan, va~an ve milleti yOkseltme 
faaliyetlerin dinıizlllde ittihama 
yuldu. DüşQnüilnz ki bugQn bu mt1-
cadeley1 ana vatanda bannacak 
yer bulmayan hainler kom,ulanmız 
yabancı meml~ketierde, Yunaniıta 
oda, Surynda yapmaktadırlar. 

Din bayrağı altında bu millettn 
hürriyetini, varlığını imhaya ka
ıteden şeyh sait iıyanı tarihe 
dizginsiz hürriyetin bir kan lekeıl 
diye geçecektir Bütan bunlanp acı
larını çekmiş mlllet hainde unutmı
yaoruz ve unutmaycııgız. 

Şurda Lıurda laf atanları, hnte
bazları, desisekarlan, hatta halkı 

ıoyup iz.tiraba sa1an muhteklrlerl 
bir takım b yagı mfi .. ecavt:r.lerl he
saba çek "niz. 

Bun1nrdıt Gize hfüriyeti l'!nde ae
rbeslii ticaretten korkarım ki dem 
vuraca'ldardır, 

11 Allah, Allah; bu 
HOniyet yokmu?" diye 
tardu 1 •• 

memlekette 
hj'rlf4lCak-

Boynunu F.ran151z fnkUabmnı ki· 
yotlnl altında bırakırken, M. Rula ınn 
" Ab hürriyet 1 ıeuin adına •~ el 
nayetler irUkap olunuyor, . • Ferya
dını tarıhio uzak rrıerhalerinden 
duymamak kabilmi?! 

Arkadaılar J 
Hürriyet milletin varlıkını ifade 

eden devlet otori~ine, vatalMiaflana 
lı.a'ldana kartı ıunun bunun elinde 
kullmlea h1r terur aleti detildlr. 
Hürriyet camianın bir malıdir ld 
hudetlan kanuni.arın hatta kUıU 
insaıı\ar için aklıselimin dur deditci 
yerde biter. Bu hudutları geçenler 

Zaman oldu ki Tür1< milletinin 
varlıtını dayadıtı bü7ük lnnetler 
Hürriyet adına anarfSJ& Yerildi ıve 
nihayet ~oı kocaman 'bir •atan pa
.,.çaıı tarihin kazasına uğradı; Hüri
yet .Uye kopt.a. 

(Boto) adında bir rum hemde 
meırutiyet meb'uau mfab ile Türk 
milletinin ltGyük 1diraüstioden .. Be-

,hfirriyet çapulculandır ki bunların 
yok edilinceye kadar takipleriıti, 
soluk vermekıd:ıin koşdurutmalarını 
Cüm ariyet hukuku emr.edi,yor. 

nla T-nitdüfOm O.aanh ben• .. 
cı• Tlrklüt'l kadar Mr fe7dlr." Cllye 
batırdı. Bu ıat'IA lll ba •ataa eYl
itlartDıD kulaklanaaa aa aca ç.ala-
mudadır. 

Kendiılne: 8a Mr ~ 
denlldltl vakit, ıı.orıt1etiml bW.-

zabıta romanu ı• 

An nanın 
Cinayeti 
Yaen:SKOT 

Nenle bili müter.eddittJ. 
- Ne tecrübed )'~pmak lıliyor

•unuz? 
Smitla kıaa.:. cenp verdl: 
- Kan, ıükUt, karanlık tecrü-

Adeıa 4icldetl.e •or4m 
- Ne ka1U? 
- insan .kaD&. 
Nevilie Jaykırdı: 
-Y.a. 
Adamın bu meseleye ipti~ de

recesinde alaka•• oldutu mW.ak
kaktı. Merakı oktanılan bir ba.u:aua 
tehlikeami y.anyorya kay~deaetıaı 
Smith bilmiyor detilcü. Buluııd~ 
noktadan <bakınca, odanın açık du
ran kapnıından, perdesi yanya ka
dar mık 'r 11encere f6riiUyordu. 
Hiç l:iı ltrlime ıaylemeden, peace· 
reye yakia"j'tı. ıol'U 'btiıbütGn tndir• 
di, k ulrn ç f\e peraeyi ae kapa'tara'k 
rsoka1<l:! .ı gi~n ı ığı temami.yle 

k esti. 
DönC:ütü zaml\D .NevilJe•ın 'bili 

oldui:u y rde ot.urd ığu n u , aonra 

Hürriyet milletlerin bir mala lae 
maha emniyeti onun &iyatine bat· 
lıdır. 

Siyanet hakkının mileyyednl 
devlet otoriteaidir. Develt niifuzunu 
korurl·en bileceğiz ki lıüniyetl.; 

mütlafaa ediyoruz. lakılabm .,....ı. 
pleriui, Cümhuriyet rejimini bilar.ek 
bilmtycrek z.a'fa dGıGren her ibare. 

kapuıın sağında, odama teeririnl 
te•ln eden ele.ktirlk diiymeslnha 
Ptaında Langa Dooth'- pueuya 
yatnu, olduğunu gördü. 

Detektif salona döndü, fakat 
dada kapının eşiğini aımadaıa dur
du, ıonra elektrik düymeılni çevir
~ek (çi~ etildi; .bu hareket f aaye· 
ıınde bırkaç ıaniyc için yüzGnQ 
Nevilleden •a1daraıt oldu ve bun· 
dan bil'istifae parmatı ile dudak
ılanna ve kulağına dokundu: Bu 
uıta hizmetçisine .. Sua ve dinle l ., 
demekti. Elektirik düyıneal rıcır· 
cladı, oda zulmete ı-6mdG. Sınitlh 
aym ıuretle aaloD pencerelerini de 
ka- pattı; fakat paravaııaya dokııo.
maeb. 

Soara HiDtllre itlttlrecek suret. 
te: 

- Bu paravana borada ufacık 
ilıal ltir ıa1aa tefldl eder, dedi. Pe· 
k&la bU1rsiatz ld ruhlar tenhahktaa 
1'uae4erler. 

S.ith"in keskin gözleri fotojnf 
caalan yıkamata ma!uuı bir kü
nt srörmüıtil; bu kOYet konaolusı 
Ozcrinde kitaplann ark .. ında du .. 
ruyordu; onun kumar maıa11nı• 
üzerine koyup bir termos '(1Jeıln. 
den içine ıau boıalth. Sonra cebin .. 
den kanlı mendil'n1 çıkarıp küvetin 
içine soktu., ıu kanlanıncııya kadar 
n•endiii iyice sıktı Harek~f'er: .de 

ket tnrk milletının haklanna, hnr- ( __ E_m_a_ın_e..,..._t ...... t_e___.,._) ( IF?->01 Bste ) 
rı,~!:a~::~:ra~dor. Yeni tayinler Yeni bazı tebed-

Zaıaaedıımeaın ki demokraailerln Milnhal olaa Karaataç müe11e· d 
cümhuriyet rejimlerinin tenkitlerden ıah heyeti idare azahtına Beyotlu üller İcra edildi 
flklrlerdeD korkusu vardır. Aılll dairesi mOdOril Kadri bey ve Bey• 
Nasıl olabiHr ki demokrasiler cüm- oğlu dalreıl mOdürliltilade Karar
hurlyetler tenkitlerin fikirlerin ma- taç ınüe111eaatı mezbaha müdürü 
hıulüdürler. llhaml beylerin tayinleri muhtemel-

Bualardan dogdular, bunlarla dir ... 
Y•fayabilirler. ltlermlıe tnelh edi- Şişli .. mezbaha yolu 
leeek Hm imi tenkit ve mutalealar 

Şi,Ji- m~zbaha yolunun parke 
olsa olaa bize kuvvet olurlar. Riya-

olması için tartaame ve keşifna-
dan, müdahenedeo yalnız ahmak· me yapılmı,br. On bet ırüne kadar 
lık lezzet bulur. hı9aat yapılacaktar. 

Snkattan yalnıı :r.ulOm ve istlp- yolların temizlenmesi 
dat hoşlanır. Fakat hususi emelleri 
tatmin için devlet otoritesini zafa 
salacak kaıtt tenkitleri, propaıan
dalan, hareketleri bu vatanın yük-
ıek merıfaatlerlle oynayan muzına
rlı fikirleriher hana-i sui kastı takip 
eder gibi yok edinceye kadar kot
durmakta aciz ıastereceğimizi um· 
anlar her an aldanacaklardır. 

Bunlar etrafında türk adliyesi· 
nln bUg ! ıine ve diriliğine güvendi· 
timiz kadılf cilmhuriyetin reni ve 
16dde matbuatının , cimhuriyet 
matbuata olmak huıusundaki b .. -
ıaıiyetine ye kabillyetilıe anllyoruı. 

Arkadaşlar! 
Sözlerimi bitirmeden evvel lıtan 

bul baroıunun ziyafetinde uharı•· 
den zevk aldığım aamlmt bir kana• 
atimi ıldere de tevdiden nefıiın 1 
men edeme) '!cetim: 

Bilirsiniz kl klbiklere g'Örc hak
kuı rrıileyyedesi kuvettir. Bu bfr 
~eniyet olmakla beraber baıı ek•lk· 
leri vardır. Bence kullanılan kuv
vetin aam imeyet, aevıclve düriıti ile 
aarılmaın laumdır. Yoksa Hak töyle 
d"rıua, tek batına kuvvet, kendlnhı 
bUe mueyyedesi olamaz. Tarih bö
yle kuvvetleri• kendilerini yiyerek, 
kemirerek tebah olup ,.ittiklerini 
yazıyor. Selahiyetlernlz.I kullanırken 

ıamimlyet ve aev6i için de kullaaa 
caluıaız. 

Sözlerime nihayet yerlrken ara• 
maz.dan u:r.aldarda bu fiizel vata
nın dört bucajında Cümburiyot 
adaletini datıtan deterU arkada1-
rı911 veyekaek mea&ilerlal hGrmetle 
anar ve ıelimlarım. 

Kenan Beyin nutku 
Adliye v•.kllhun nutkundan .o

nra f.tanbul miiddi umumiıi Kenan 
bey ayata kalkarak fU mukabelede 
bulua••ıtur: 

Bu.an ltlilerl huHrlannda IQt. 
fen toplaJuak Utifıt ve tcvecclb
lerlne muh1tr etmek lütfünde bulu
nan yüksek Tekiiiraisi UllSlUla ~•
da,Iar namına ıelimlar ve derin 
tefekklrteriaıtı:i kencllleri .. arz e
derim . 

'JfıtulltaeM •ctdl 8_,.fend( hH
rdJeri; BGy6k rehberin iıaret ıve 

ir .. diyle miDetin ve vatanın kur
tulu1 ıebep1erin1 ihzar ettikten, bu 
u(lılrda v•zifemzl tem•men yaptık
ta• ttonra memleketiıı Adliye ma
kiae9i bqma a-eçtiniz. 

Euret .Uncirler.iııi kıra.a bütAn 
mtlıtebitlerini memleketindM .kovaa 
Türk mıHettnln 'tetlı ettitl COmhu· 
riyete liyık kaoun vo ntzanılara 

şafmaa: Jtir iıabet vardı. NeYill• 
mütezayit bir alaka ile ileri dojn 
egilm" iftkıyordu. 

Smltft dedi 4ti: 
- Le-Yk•ttabU m.eYcudat kara

nlıkta auyan tesiri ile kuvYet kes
bedeıier; fayet ıuya kan da karıt
mıf olursa bu kuYvet son derece 
artar, bu suretle ruh tlcldet blle 1•
tlmal .edebil1r. 

Suıtu, ıılak •uıcliU p.,..nDa• 
ııın Gıtüne asıp tekrar ıöıe bat· 
lada: 

- Pek i!l J.llrailliz ki ruWar
dan bir kısmı iyi olurlar, bir kıımı 
da lnsa-.. ._.._ derler. 

Alemi raypte tal.af terler olur. 
'Mala. a. .• Bu srihl aprttiame eeı.e. 
lerl çocutdara yapılmaı. Bu itten 
••t .sikacaj'ımsza •3ı :veremem. 

Ukaytlsta temamile ~.u olaaq 
olan NeYiUe : 

- Devanı edintz 1 .dedi. Sizi 61-
,Ulrmedijiıadea dolaya adeta mea' • 
duum. 

S•f th hvar hu•ıa kar ... uıa 
oturdu; arkası paravanaya dönüktü; 
cebiaden 1Aatinl çıkarıp dedi ki: 

._ Karanlıkta ızamaaı ölçmek 
,fyldir. Ziyadar kadraa'k Wr saatini& 
,ok mu? 

Nevllle menfi cevap verdi; .Smltb 
i m:::ıTua r bi! tav•"·' t. • ı '·~ ı..r • ..ı~u 

Dündenberi yatan yağmurlardan 
Emin önü ve diğer bazı yerleri ıu 
bumı,tır. Bu itibarla Emanet yol
lann temfılenmesi için miktarı kafi 
nezafeti fenniye amelesini faaliyete 
ıevk etmittir. 

Düyunu umumiye binası 
Düyunu umumiye binasının eına

nettahıial hük\imetten rica edilmi9tir 
Emanet bu teşebbüsünG tekit ede
cektir. 

malik olmak ihtiyacında bulundu• 
A'unu hiaettlnlz.. 

Mutlakıyet saltanatının ku'fvet
Ienmeıini temin edecek müeyyede· 
ferle dolu olan kanunlan milletin, 
memleketin yUkıek menfelltlerlni 
temhı etmekten çok uzak oldutu
nu a-6rdilnüı. 

Garp medeniyetinin ea bGyük 
amillerinden olan Garp kanunlann 
ıevimli mllletin ıuıaııııt bir halde 
bulunduğunu takdir eden ılı, biıe 
garbın en yeni, kanunlannı ıundu
nvz ki herbiri birer medeniyet abi
de1i olan bu k•nunlar TGrk cllmhu
rlyetlnln halkçı ve IAyk pireoılple· 
rlne en uytuo olanlarıdır. Fakat bu 
kanun)an tanzim ye kabul ettirmek
le vazlfenizin bitmtı oldutlına kani 

ve kail olmadı"ınııdu dolayı tatbikat 
aahalannda oıılarua verdltl neticeleri 
tatbikına memur olan blklm ve 
biz müddeiumumilerin naaıl çahf
tıldarını ıramek için memleketi 
kanı kant dolaımakta ııaıı. lıte 

.11 ... eltetlaılll' "1, '-~ -ttf 
llUeaini aramııda rörmelde mem
man ve bahtiyanz. ŞGphealzdlrkl 
bizlerden de sinde kanunlanmı11a 
hllıall tatbıkını, bu huıuıta aııam! 

meıal •arf etmeklltfmld lıtemek 
hakkandr. Buauala beraber tU 
noktayl arııa milıaade buyurmanıııı 
rica eclerim: V ulfelerlmiıi hGınO 
lfa huıuaunda em kGçQk hir 90phe 
ve tereddGde dü,menlze tabmmD-
lürnüz yoktur. 

BfSyle blr htı ve diltlnce izim 
Jçi11 çok elim ıztırabab mucip olur. 

lite huzuru devletinlı.de ve um
unJ •esai arkadaşlanm naııııııa mi
Jjet ve memleketin yükıek menfe-
atlerini daima ve daima ıöz önün
de 'tutarak yeni vazifemiı.l hilanü 
tatbtka bürlln kudret ve •iyimizle 
ye ytlnıaz biı aı:m ll• çalıtaca{fımı-
zı tekrar ar:r.ediyoruı:. İkaz ve irıa
datlamıa te elCkür ve minnetleri-
lllİSİ arzederken muhterem Vekili
naisl Wr kere daha aellmlar ve ke· 
ndilwbıe ıaunff kJyetlw teaıennl 
ederiz Efendim. • 

yakasının illfine geçirip saatini ce
ketini• dıt mendil cebine atıverdi; 
daha evvelNeviOe' e giiıtermeden -
ıaatl kordondan çıkarmıtb. Dete -
ktil bu auretle ıahte mediumlann 

hllt vurdu1dan büttia aahteklrlıklara 
milracaat etmittl: 

- itin içinde Hhtekirhk olma
chflndan emin olmanız lbım; bunun 
içi• de el ele tututup ayaklarımızı 
birlettinnellyf z. 

Nerille bun• da kabul etti; her 
iklıl de küvvetin iki tarafından elle· 
ıini bir1ettlrdtler; maıanın altında 
ayaklan -da biri.birine dokunmuyor
du. Bu auretle ber lkiıl de dlteri
nlD haberi o1madan yer'erlnden 
kı mıld anamıyaea lr.lardt. 

Smtth bu noktada l1rar etti: 
- TecrGbenin devamı müdde. 

dace ellerimiz biriblrlne temaı et
meli. Şimdi toputumla bHıp elek
trlji ıöndOrece}lm. O :r.aman der
hal baılıyabilirlı. 

Oda zifiri karanlıktı; aokaktan 
.. uf ak bir ıtık bile ,ırmiyordu; 
etr•fta hiç bir şey ıeçllmiyordu. 

Bir çok kimseler tam bir ııuf. 

aıet içinde uzun müddet bulunma
mıtlardır; böyle bir halde inaanın 
ne Jibi 9eyler duracaaını bilen de 
pek aıdır. 

Millkiye müfettitlerl zabıta it· 
lerinde yaptıkları teftitat ve vaki 
tikiyetler üzerine yapılan tahkikat 
dolayııiJe bazı poJiı amirlerinin 
rnevki feri tebeddOle uğratılmıştı. 
Bu meyanda yeni bazı muhim te
beddüler yapılmıştır. 

Ezcümle Poliı müdiriyeti ikinci 
'ubeıinin mühim bir kısmı olao 
zabttal ahllluye batmemuru Yu· 
auı Vehbi bey bu vazifeden aba
mı' ve Beyazıt polis merkez me
murlutuna tayin edilmiştir. 

Yunuı Vehbi beyin yerine poliı 
birinci tubeainia vazife,inas baş
memurlanndan bulunan Sadullah 
bey tayin edilmiştir. 

Bundan maada Beyazıt merkez 
memuru Fahri bey de Şehremini 

ınerkez memurlutqna nakledllmit
tir. 

Poliı merkezleri arasında yapı
lan bu tebeddiilattan maada Pollı 
müdüriyeti amirleri arasında da yenl 
bası naklller yapılacağı tahmin olun
maktadır. 

Bu meyanda birici tube bat· 
memurları arasında da tebeddülht 
yapılmaıı mukarrerdir. 

kıralı Efgan 
şehrimize 

gelmiyecektir 
Bir miiddettenberi Efran kıralı 

Emaa .. Uab Hanın tehrtmlz• a-elece· 
ti Avrura raaet•l•rl tarafından ya
zılmaktadır. Avrupa ııazetelerlndea 
baı:ılarının yaz:dıA°Jna bakılırsa Ef .. 
gan kuab Emanullah Hz. nlo dün 
tohrl•lzde bulunmaıı icap edt
yorch. 

Bu cihetleri nazarı itibara alan 
bir muharririmlz dün geç vakıt 
Elıaa kıralı Hı. nhı Kain valide! 
rinln ikamet buyurduklara Oamaıı 
beydeki hanelerine gltmlıtir. 

Muharririmiz K.ral Hazretlerinin 
kain biraderleri Abdillvehhap Bey 
tarafuıdan kabul olunmuttur, 

Muharrlrimlıln muhtelif ıulleri
ne Abdlllvehhap Eey fU cevapları 

nrmittir: 

- Emanullah Hazretlerinin bu
raya releceaine dair biıde haber 
yoktur. EHaen kendilerinin İnaiJis 
gaz.ete muhabirlerine vaki olan be
yanabnda Efgandakl yeni vaziyetin 
temamıyle tavazauhunu beklediti 
münderiçtir. 

V uiyet her gün bir az daha 
teceddüt pcrverler lehine lnkitaf 
ediyor. Bu itibarla kral Hazretleri
nin muıtakbel hattJ haraketinin 
tavazzuh zamanı da her an bir az 
daha yaklatıyor demektir. 

Elyevm teceddüt perverlerin 
başında bulunan Nedir Han Efgan
lılarca temiz bir aileye mensup 
olmak ve tecedddüdQ ıevmekle 

tanınmı9b. 

tuhaf birtakım intibalara maruz 
kalır. AlePade ,.Orilltüler dr.tftir, 
abanda bir nevi batım rOyet uya
nır, göze ekserıya sağa ıo)a dal
galanan bazı şekiller, renkler ıö
riinür. 

Smith: 

- Zihnimizi yeıai Blmüt bir 
kimse üzerinde temerküz ettirelim, 
dedi. Hiç kimseyi öldGrdilnilz mil? 

- Meıeli Sır Ric(rard Fen tonu. 

Smith atır bir ıeıle ıordu: 

- Demek onu ö!dürdütünOzü 
itiraf ediyorsunuz? 

Neville cevap verdi: 

- Aramızda itiraf ediyorum. 

Lanı• Dooth'un kencliıine ta• 
badet edebilecetini düşünerek: 

- itte bu iyi ... dedi. 
Sonra llive etti: 
- Sir Richard Fentoaua ruhunu 

çıı.tırsak belki bize ıayanı dikkat 
bazl malumat verir. Hem ıiı onu 
niçin öldürdünüz? 

Neville kısaca cevap verdi t 
_ Sizi gJçin öldürmek iatedim

N c;nu da onun için öldürdüm. 
Kısa bir ıükCittan sonra Snıitb 

dua ribi bir takım gari;ı kelımeler 
ıöyledi; bunu üç defa tekr.ar e tti: 

- Billi ne İri bcıc bubu dige 
z,, : ' 

( DeftertdlaırtnkJ 
Şubelere tehacüm 

Beyannameye tabi birinci kııılll 

mükeilefler nezdindeki memurin 
ve müıtabteminln kazanç vergile· 

rinin, eylüle ait taksitlerinin veril· 
mesi z:amanı dün aktam hitam bul· 
muştur. 

Bunun için bir çok müesaeııt 
dün maliye tahıil şubelerine müra· 
caatla yanlannda çalıtbrdıkları me-

mur ve müıtahdemlnln kazanç yer
gilerlni tedJye etmltlerdir. Bu yilı• 

den dün maliye tahıU tubelerind• 
eplyce izdiham olmu9tur. Bllbau• 

Galata, Tophane ve Kulekapı ıı.a· 
berindeki kalabalık ak9am re~nk· 
ta kadar devam etmiıtlr. 

Memurlarda l'eç vakta katl•r 
kalarak tediyab kiml{en kabul et• 
mitlerdir. 

(Mahkemede) 
Kardeş kntilinin kararı 

Geçenlerde bir gece Unkapa1119-
da Hacı kadın mahaUHiacle ben· 
berce bir evde oturduklan karclefl 
Hacıyı bir kadın yGzüaden aldan. 
Ahmedin muhakemesi bitmittl. Bu
gün atırceza makemesi bu ba kar· 
det katili hakkında karar nreeek
tir. 

Cumartesi günü 
Em![~ .. a-

hiplerine 

a üseyio b ··, 
verilmesi ta 

;vziyat 
Gayri mGba

dlller cemiyeti 
hey'etl w ..... ı 
don Beyothlll
daki merkezin
de lıtanbul meb' 
uau Kavalah ffa. 
Hyln barla riJa"' 
ıetinde toplaJa. 
mı,br. Tenlat 
liateıi ikmal ... 
dllmit oldutun• 

dan Ö•il111hdeJd 
r .. ....... •··• .. ·• 
itibaren emilir. 
ıalaiple r 1 • d e a 
kırk iki ldtl1• 

1.c takıithrlnla 

et..ttlr. AJllı 
zamanda tevziat Hıtealno 4Ga 
heyeti idarede tasdik edilmltbr. 

Bu suretle e tnlAk .ahlplerine 

önümll:r.deki cumarte~lnde• lbbaren 

tevı:iat başlamıt olacaktır. 

Biz buradaki Efganlılar tececl

düt hareketlerinin tema111Ue lrtfcaa 

galebesini ve irticaı bokmaaıaı be
ldiyoruz. 

Bu şunun veya bunun l~in detfl 

Vatan için lazımdır. 
Hak galip gelecektir. Emaaulla~ 

banın bura.ya gehneıi mevzubabı 

oluydı haberdar olmamız icap eda 
erdi. Herhalde b yle bir karan IJU. 
olııa yeni vaziyet Qzerln• telilr .._ 
mit olıa gerektir. 

Hindiıtan lisanında bu kelime .. 
ferin manası " diti kedinin Qç yav
rusu oldun demektij fakat karanlık· 
ta birdenbire ıöyleninc:e inanda 
dahil ciddi bir lakırdı te1lrl yapı• 
yor, aynı zamanda da Lanıa Do· 
oth'a efencliainln biriDe kartı b ...... 
kete geçmete hazırlandıtı muıuı· 
nı Llade ediyordu. 

Neville merak ett1ı 

- Bu sözlerin naanaa nea 
Smlth cevap ,-erdi: 

- B\l nıblara hlt.bea -..,... 
eıkl blr natuieden bir pa.rç.adir• 
Bunun toprak enleri, n 'Perileıt. 

atet eJderbalan lşldirler. Konuım•" 
yınaz, ıuıup bekleyiniz. 

DAkikalar geçiyordu, lalç Mr ... -
diee :vuku bulmıyordu. Niha1et -
la çatırdamaja batladı; Smltla .llr• 
Hğini, dizlerini maaaya day•••k 
ıuretiyle bu gürültüleri çıkarıyordu. 

- Kun-etler toplanmat• bat
byor, dedi. Hem de pek çabuk top· 

J.ndıtar. Galiba çok meraklı 11etfc•• 

ler elde edeccA"iz ... 
Smith hinduııtanı lisanı ile bit 

9eyler daha oltudu. Hakiutte uta• 
rlınflı emirler verıyordu. 

ı ~·tlT'ecB i 



~ 

Afganda Balon 

._lAhilde harp T ~crübe uçu· 
te: yeni emir şu yapdı 
,... 11.Ja. 14 (A.A) - Reuter Aja- lc,adra, 14 (A.A] - Olay ... :- ....._.,on Draal kabiJell, Habi- en bOyilk bani semlıl olu R· 101 
....._ t.araftarlanadaa Kaıulahar itaretli la•lH• kabili •• bal_. 

=--cla]d Mo1a•an • Robat mev- uçuı tecrilbelerl 1ann LolUha tdri 
.. tetmiftLr. itimada .. yan ltir üzerinde yapılacakbr. Gemiyi J&kıa• 

•. p .._~ daa ..... lııaberlere töre daa ıarebil•ek içla tilakil azar 
~ .... biraderi ~Yflı 9 Tet· ıilnG Cadinıt• tanare kararıi· 
L llle"tllNe Kabile sir•ltıe4e tehrl bı_. 700 bin Mylrel rlt..if tlr. Bu•• 
a lar 480 bia ote•oWl ve otobüı ta-
.-., '"'••en ltral etmit cletll· rafıatlu aaklolun•uıtur. 

' hak .. luin kaleıincle 
~pı. ...... : . .ı1_'-~· Londra, 14 (A. A.] - R-101 
T'~ devam etmektedir • kablU ıevk balonu Cadington tay
._ telıtaf lıtaıyonu bllA ıOkGt yare lrararl'Alltna cl3nm0,tür. Balon 
Y ektı. ltkrdevamcbr. •e•aunlyet baht bir tecriılte uçu-

eni emir . ,_d.. ıonra bili anza batlama 

Bir Amerikan tayyaresi 
• llloakon, 14 (A.A] _ Tere•ez· .&laetfne raptedllmittir. 

,;: lııllcllrlHJdr ı Na4lr laaa lntaab 
.t. ~~•lal ffral etmlttfr. Kabil· 

...... " uaylf teclrlel •rette 
~ ........... Nadir laanın KibUe 
.. ~ ıoua ye.ı blr emrlacle inti· 
-• .._ek a.ere Wr Afsu lttilaadı 
~ lf'lmaa davet edecetfne 
"~it bıkım ıayıalar denraıa et· ...... , 
~ullah eair 
L • ....._ 14 - Bombay.lan ıelea 
~ ,.. K&bUden firara ça
..,.. •1Au1a1a, Nathr Haa kıtaab 
!.:!_L·aa ellr _.lbnlftlr. Efran 
~ ~adlr Hama ıenç yeteal 
~ iatlhap edf~ t4lf •ubte· 

• • "v 

Şanıhay, 14 ( AtA ] - Bir Ame
rikaa deniz ve kara tayyaresi Şang
bay ile Hankov araa.nda Yaqçe 
aebri boyunca bir uçue tecriibell 
yapmJttır. Tayyare, 12 ıaat sarfmda 
2000 kilomf!treye yakın bir mesafe 
kat'etmittir. Şan,ı..y ile Haakov ara· 
ııada muntazam ıeferler icraıına 
Amerikan Kumpanyası tar'ifuaaaa 17 
Teşrinievelde baılauacaktır. Bu iatta 
hem karada hem de deniz ttstiiRde 
uçabilacek surette yapılmıt tayyare
ler kullanacaktır. 6 yolcu alabilecek 
bltyüldtikte olan bu tayyarelerin pi· 
}otları Amerikalı elacaktır. Bu pilot
ların yaaında çinli piloalar da bulua• 
durulacakrır. 

Zeppelln 

Balkanlara 
hareket etti 

Friffriıchaffen, ıs [A.A) - Gr· 
af Zeppella baloau Balkaıdar IH
riade bir aayabat yapmak iu• lau· 
ıün hnala"D:ufbr. 

Zepplin Berlinde 
Londra, 14 [A .A.] - Felemeak 

llıerinde yaptıtı lt ıaatbk btr ce· 
ve!lndan ıonra Graf !eppHo balo· 
au, Friedrichıhafen'e döndlitü Ber
Hnden ltHdiriliJ or. 

' 
Fransız Tayyarecileri 

Tondra, 14 {A.A)- Pariıtt;A Da 
il Maıle bildiriliyor: A~ıayi Şarka 
uçmuı olan Franııı tayyrecllerladta 
Coı:ıes ve B~llonte tarafınclu u•U• 
ru havaiye nezare\\ne ıöaderllea bir 
rrporda Taitıık"r • Bourıet merhale
iia aeyabathıia tam sı ... t 19 da
kika ıllrdüruQtiJ ve b&.ı mOddet ıar· 
fıada 5625 mil k-.tqluıaduıu bildril· 
mittir. 

İngiliz lirası 
Aakara, 15 - lnıUiz Hruuua 

tefefflUl apekGlaıyona hamletltllyor. 
Bir taraftan miiıebbipleri h"kkltula 
takibat yapılmakla beralter tereffü 
deva• eder1e, hükumet yaptıtı mi· 

bayaatı keaecektif. 

Golf meraklı lan 
Loadura 14 (A.A.] - fnglltere 

veliütı Amerikadu apa• .,.._,, 

Aalca~adaki oc'ak 
binası bitiyor 

V d k• oUı§.....,,..,....'1111 ... "8i11larlle bir kaç 
arşova a 1 ---~--aden beri .. ahı .. bir maç oyna-

..; ...... , 14 - Tlrk ocaklao~ 
..._ lae1et1 ltlıa ...... 1apMi'ıF-"" 

'illi edlbnek tldredlr. 
1.lr Blııaa iki bla metre murabbabk 

llllaa11 lfpl ediyor. Bu muu· 
ıa. Wıu ADkarayı bir kat daha 
~ ... ..,. 
"11 flaum billaa11a miltalaa, mGze, 
L __ · Jlaautlk Hloalan , merbz ...,.. ...,.tlerl odalan Ttlrk mim•· ::!::. • eaah birer nOmunelerldir. 
~ ~ faa cepheleri içla blyük 
"-~ llullaınlmıt. ••rdivealer atır 
~ ---•rlerclea yaptlmıtbr. 

Hila Wtl lttaP •cek olaa wı. 
~ ...... ıaloauaua lapatı bit· 
._ • .... · 4ablUntlekl Şark ..ao-
~t Mibarlle çok aellRlr. 

-~--- ltltla aakkıtlan tariltldlr. 
fı •imar Hllaaet bey tara· 

99 Ankaranıa 680 aea• 

~ a.lutlan, el lılerine ıire 
4br. 

" ...... ~ .... edildlll tepeala 
...... ~ bakan laııaı park haline 
bf~ ve umumi methal ltu 
~ Yıpılacaktır. Bu park. büyiik 
~ -..... parkam yapan park 
~..... tarafından tanzim edt
)'111ııııL..... · • P_,..n Amfiteatr tanmda 
f .. ._....muhtemeldir. 

..._o.._ her 1eıae oldutu rfbl bu 

.....__ .. ••uri,.t lt•Jr•mmda 
~~~ ltir balo verecektir. An· 
....... ~..._ ... fruptua bir kııau 
._._---..... "'- ltalo•u• Ankara pa-

•eribneaı diif&nülmektedir. 

'reınyizde kararlar 
41tt ~. 15 - Temyiz heyeti, •er .. 
, te•bi.U lçtl]aat kararlannda t• 

~!:.IMd ebaittir: Hukuk uı11Hi 
'"'°el eri kanunuaua sıetriad# 
'- •trQea 1'0k6JD v• .kar.,ıan Jaak-
"-d':.tlkte..i.. Waaea kanuaun aeı· 
~ '°llra ela teaclle taW bltu• 
clbt • OW re ._. lrAfadı maki&· -.._-•fi# Prrl .... kule lıtlsan. 

•lel tGecariye add•.W.cektir. 

l~irde yap~~ 
~r, lt lA.AI - Bir kaç rtl•· -....... ,.... , .......... ,... 
~ itfa •aft oldutu ve .., ... 
..__ 

1 ..ı..uı kalsnadıta ta....,i• 
-.ııauyor. 

pank hastalığı y~ telci:-' 1' (A.AI - S.l1r1n ı,ı, 
tetlab·•!nıak üzre "ken, alınan ciddi 
llta 1

• •yeıinde duk b.astahjı 
ı,.. )'et •ah .. anı renı.letmeınit ,,. 
ol ICbılerdebaıtahk temamen aall 

'-tt1ar 

;~~çı i..... . maktadır. Buaun neticesi top ıne-
.1,11f11D.C. "'•1 

_ rakhlan tarafından blyClk bir me-
Loılra, ı A.A. ) - JlflkOmet rak ile beklenmektedir. 

Vartovadal arlli& orta elelltinl 
bGyOk elçilik paye.tne çıkar••t• 
karar verllmlttlr• Renter Ajuıına 
ılre LondradaW Leh orta elçUitide 
a,.t ıuretle terfi edecektir. 

Fl111Jt!ncle 

Araplann boykotu 
1 
devam ediyor 

Loadra,lS[A.A] Daily Maile Kudflı· 
tea Mldlrlldltln• sare, FUi.tinde bir 
tetkik 1eyahab yapa• veFlUıtlnl bat
tan bap ıeamit olan parlamento l· 
allıadu M. Hapldn, Daily Mail m11· 
harrlrlae, ıoa nkuabn ıebeblnl 
hGk6metl mahalttyenln zaaf ve te
redcUldbde araaak lipm gelditi 
kaaaatiae vardıflnı ı8yfemittir. Mu
maileylae ıBre buraya metin, him· 
tecrGIMll idare adamlan silUlrihae
lWlr. V eyaht ıhderUmecllll takdir
de lnrlltereaia yapabileceti en ••· 
kul ıey be"'en buradaa çeklllp rlt· 
mektir. Araplar, yahudilere karfl 
yapbklan boykota ,Oadea fGne 
t...Ut ettUderhaclen memleket va· 
hlm bir lktlucil buhran kartııında 
bulunuyor • 

Çindeki isyan 
Londra, 15 ( A.A] - Dııily Mail 

in Çin muhabiri bildıriyor: Nankin 
hUkumetine kaqı ityan bayrağını kal· 
d rmıı olaa marapl Fengyu · Siang 
bütün ordu kumandaalarana birer 
telgraf çekerek kendiıile birlikte ytl• 
$meıe htz r olup olmadıklarını eor-
:ınu§tu?. Ancak ııç kumandan mtiı· 
lbet ceup ~ermiştir. Di~erlerinin 
c-vaplart gayri ıarih ve mütereddit· 
tiı, Bıınltrın bil&here galip tarafa 
iltihak etınek üzre vekayiin inkitafını 
bekledikleri aiıkirdır. 

Meninde yiııe ı.eyelio 
lıınir, 14 (A.AJ - Oç •1 •n-el 

U...,id• W.-dil•D lıfyeJb 80D .... 

terde tevekkuf etmlftl. Mealmr era
d t.ıaar beyelAoe b••l•4ıiJ•d•• 
ı,.,•d•• tevellClf ede~ek teWU...la 
a.oae ·~çoıelı illere 7apılmakta 
0.. l•tinat dlvarlan ıu ltJet&ae 
ldar.,ılnln peıareti altıada bulun-
d~rulaaktadır. 

Tfttanlerlıniz yflkseliyor 
la..ir, 1' 1.\. A.J - U11k til· 

tGn&e.Wa bG1Gk bir ratbet Jifte• 
rllmektedlr. 100 Yit 130 dan ınua• 
mele rlren m.UUIGa daha Jilka•• 
ledetl ~aatı kuvvetlldiıı-

Bir Vapur karaya oturdu 
Viktorya, (İngiliz kolombiya11 ) 

14 r A.A) - Bir çok römorkör ile 
tahlisiye gemileri dun gayet ıisli bit 
havada dar bir geçitte kaıaya otuu 
Empre11 Of Kanada iımindeki yolcu 
vapurunu kurtarmata uğra§mııeada 
muvaffak olamamııtar. Yolcular, eli· 
ğer bir yapurı kolaylıkla aktarma 
edilmi~lerdjr. istiap hacmi 22 bin 

. tonilato olan Enıpre11 Of Kanada 
Büyllk Babrimuhit uhilleri araııodı 
ıefer yapraktadır. Gayet ıflratli olan 
bu vapur Kaaadiyan puirık RaylYayl 
kumpanyaıtna ait bultınmaktadır. Bu 
kumpanya kurya uaraym geminin 
1100 kişiden ibaret olan n lapaya 
ile Çine ~clecek yolcularını naklet· 
mek üzre diğer bir vapur tahıis etmif
tir. Empreıs Of Kanada vapurunun 
üıtttne oturdulu kayaları cliıuı•itle 
parçalaırıak •Umkün olup olmadığını 
anlamak için dedize dalgıç indiril· 
mi.tir, 

İki tiren çarpıttı 
Milano, 14 ( A.A. ) - Bir yolcu 

treaile ma11andil müaademe etmif 
altı kiti ölmilf, 100 kiti kadar yara· 
lanmııtır. 

Sesli fılimle den 
Londra, 15 [ A.A] - Daıly Mail· 

in Ne~· Y ork muhabiri bilmriyor : 
Möttebidei Amerikanın en ıengha 
ve eo büyük filim fabPkaJarıaclu 
biri olan Willian fox.mek~plerde 
te-lJısatin ıedalı filimler ile yapılma· 
ıı 6'in bir milyon 800 bin liralık 
teberrua hazır olduğuau bildirmittir. 
Kendi )J.4putınca bu usJJ} eayeaiade 
dersler pek cazibeli bir tekil aldıktan 
bıNlio bumıları11 m~ddeti devamı yan 
yarıya inecektir, Bu ıurotlf! tuarruf 
l)lunacak vakit iıpor gibi etlencelere 
buıwlıı.c.ür Bwnm neticeei oluak 
90Ctıkların ..ıiln n tederrflae oka 
...,.ıdarı baylı a~tır. 

llimayei etfal baloıu 
Himayei f4f11 ı..tbul MINeM• 

tı •enfaatına her Seae verilmekte 
ol-.ı a.ı...un iMI 1eııe 1930 Seaeai 
klaunuuüıiGiıa O. ~°' P-.-bJ 
GlaU . ~ı YwillD-.i ~ 
••ıttir. • 

~· Lobe eylletti 
Berliıı. 15 ( A.A. ) - Reicbıtq 

ıaecliıi rtlli M.Lobo taaı&aıen eyü .. 
19rek ~rline avdet etmittir, 

asrettin- Hoca! 
- Ayol! Ben o kahrı zaten satacak 
değildim, ümmeti Muhammet benim 
neler çektiğimi görsün diye pazara 

çıkardım. 

-M-

Heca kBJde olclukça dünyalık, 
Zahire ve erzak toplacla. Herku 
aptal cledlklerl bu aduwa kerame• 
tlne inumıt. teıaclGfGn yardımı Ho
cayı bir u içlnde llte4ljindea. am· 
dutundaa el.ha çok menfaate \ıa
vqtu,..uftu ... 

Hatta, bu k6ye Uk pldltl &a• 

man •iıafir kaldıl'I acarla k6y 
atası oaun duaıındu iıtlfade lçha 
Hoc~a bir de katır hediye etti. 

Naırett n hoca itte bu kabr Ül

taade cerden dinecekti. 
O z.amana kadar hep merkebe 

ltiamit olan Nurettin bir taraftan 
katar' binecetinl dilfüuerek mem· 
nuıa oluyo'°, diter taraftaa da kor· 
kuyordu. Öyle ya.. Ya kabr huyıua 
iıe. 

Hocaaın korktutu ba9uıa reldl. 
Ertesi ıaNhdı. Toplaamıt olu 

erzak ve aüireleri kira De tuttutu 
kataı araba ına yOkletti. Kendi tle 
klylG Ue vedal ... rak kabra btadL 

Önde Hoca, arkada katm ara· 
buında cer bamulesi Konyanın yo
lunu tuttular. Epl yollan vardi. Oç 
dCSrt kaye koaaklayacaldanb. 

Bu konak köylerinden birbae lalr 
ıabah erkude.a, plak a8kerkea 
~Uer. 

Kabı o samana kadar ualu ualu 
yilrilmOttO • 

Fakat k8ye rfrerken bir slbn 
Ylruı• herine çıkmıf ltir boroı., 
davudi bir aeale usun uaun öttlaee 
kabr Grktii. Artık ualulutu mullu
lutu Wr tarafa bırakarak lauyaulu• 
tuau ayaklan•• alclı. Dolu clis ... 
ve alabilditin• köyün dar aokalıl•· 
rında kot•ata ve aGvarüıinl dlfG· 
recek l•lt sibl ıarımata batfada. 

Ja•alb boca eyeri• kuarlanaa 
baWa'ııllut bir taraftaıu 

-eatL ÇAtL 
diye bal'uu'k- •ıt- tarftaa ela 

dGtmemek için bGtiln ıayretini urf 
ediyordu. 

Sabah .. b.ıı sokaklanıada ul 
ıeıleri ltiden köylOler evlerlaclen 
dıtan fırladılra ve alabUdljiae 
,.tirdea bir katar He GıtGnde cllt
beU, 1ar1klı bir baha 1GrdGler. M .. 
rak içiade arkaıınclu bajırdılar: 

- HeyL. Haha efeadl 1 BIJle 
acele acele aereJe ? 

Naarettin hoca, lçlade ltaludu
tu naalk •e tehllk.U •••ki• rat· 
••n alaycı ve nlktedu tablatinl 
terkedemedl. Kendiaine 1e1leaealerl 
ayai kuvvetli aeale baparak ee
yap verdb 

- ~erı1e olacak, katana latıe· 
eliti yere .. 

Nilaayet bayvu kanter lçlade 
kalarak ve 1orularak dunlu. Hoea
•ı& bem• laaJY&m11 urtmdaa 1•· 

re atladı. 
- Eter, .ledl, bea de ltlr dala& 

ıenia, nrtıaa w.'.nem lfte a,ı. ol-..... 
Evet, Wame1eeektl •• ilk ru

ıelecetl ldSy.I• kabn puua ftl'ip 
atacaktı. 

Bir pıaar ltaflllda arkadaa p
lea enak ,Oldl kafmyı bekledi " 
IOIU'& katın ,_delin• alarak dnam 
etti. 

Yolda yoruldu. 
- Arabanuı içindeki 111 zeytin 

~•ılal 11rtmaa allam ve kendi•, 
ark4mcla kGfe arat.aya blDıem feaa 
olmaz, hiç detllae u yorulunım ... 

cllye .IGfbdl ve dlflatlltflnl 
benautat derlaal ppb.. 

Koru drleG.tıı 
- Arkadat 1 •ecll. Ne J•PIJO'

lllll? 
- Y oru14am .. bir u kapı,. 

ltlamek ....... 
- Peki aiçln ldlfemn l.ttlDe 

tptuıaadaa ela klhrl ........... 
*ba o katlar lace .._.. Ü• 

hm ermez. Eter ldlfenla latlae o-
~ ldtnı atnla ...... ,. .... .... 
•• w • .- " ..... .. • ... .. ,.... 

Halbu .................. .,.. . ., .. ..,, 
- Peki _.. kM. ...... o•a· 

J.tlllda, - v.... ...... Kafaaaıa ... 
tinde tl.,U p ,... rae oluyor7 

~emalettla Şlkrl 

Kataı ıahilti, akh ermeditl bu 
be .. ba cevap veremeclL 

Otleye .lop ikinci kiye var• 
cidar. Hoea katin lturada ..taukb. 

Vakit ıeçirmeden derhal k6J 
clellabaı bulup kabn verdi. 

- Buaun iyi kötO kaça verir· 
... Yer, cleclL 

O.Dal kabn kay ç.,..aında me· 
aaaa koydu. 

Bir mfifteri yqım anlamak için 
elifine bakacak oldu. Katar elini 
wrcb. Bqka bir mG.tteri kuyrutu•• 
kaldırmak latecU. Katar oııun ela 
kaba etine demirden bir tekme 
fırlattı. 

Ha,. ... Atamıyacajıaa aldı ke
MD clelW Hocaya relerek: 

- Efeacll, eledi. ba katar aDlı 
bir ıey, kiınıe abaıyor. 

Naarettia Hoca malacup .ı... 
mü için dellalaı 

- AyoU dedi, ben ...... _. 
.. tmak lıtemlyorduın. 

- Ya •• diye pazara çıkardın? 
- Ommeti muhammet benim 

aeler ~ekdltunl aaluın diye. 
Ve aoara öbür köyüa yolunu 

tuttu. (Blblecli] 

Darülfünunda 
kürsüler 

DarfllfGaun davanı dün ıaat llç· 
te toplucb. Bu içtimada harue'9 
mlDak•plar oldu. Fea Fakül-.U.· 
de di .... leri elen olmak 6&eıe Jal
nla 1S kini, edebl1atta llıtu oha· 
nd .. 11 klral plecek puar sl•I· 
de faldU.mn•• ldlnüleri teabit olu
nacaktır. 

şehltllk 

imar cemiyetinin 
bir teşebbüsü 
Şelütlllderi imar cemiyeti bir te

.. bbClata bulumaü bendir. T .. ........... _ 
Ulnakapadald tehitlik.. lata.. 

bul tarafuua a muatuam muar
bpbr. 

c..ı,.t. buraya bir abide yap
bnalf, lcwWM• yollar açbnalf, 
telalt •urrluuu t.uıwl• etllnalftlr. 

F .. t teWtUk •10. cl&alallk 
ltlr ..... ~ lhtln etmekte, bu ulaa· 
am lae aacak 20 döaümiiade ..
bitler aetfeal INlumaktacbr • 

C...ı,.t, lıMa •ealt .... ,. imar 
•• taılaettirmek IJID icap edea pa
rayı aarfeclecek vuiJette detfldlr. 
Y alaa tehltlerla me4fma lnılaaclufu 
20 dlalml imar IH bir faltle ta•ia 
etalyecektlr. Bhaaeaaleyla tehltlltl 
bqka ltir tanda imar etmek imar 
etmek l•p etmektedir. Cemiyet 
•• lçla tebltlerla metfun bulua-
4up 20 ctaaam ara&idea maada lau-
taaelerde vefat eclea aakerlerbı def. 
aedllmul için daha 20 clhOa arui 

tefrildal, felaltBk hu4udu d•hiUacle 
blan altehald 30 dBnibn araziyi de 
..wr hallnnıa cenuelerlae tala.-• 
me,ı dlftbuaektedir. Bu takdirde te
hltllket balka tahala edilecek ...._ ~ 
da uri lihltler riceda ıetlrllecek. 
ber tahta (2, S, 4, 5, 6) ldflllk alle 
muarlan da bubuaacaldll". a. ... 
urlan ldrahyaa ..,a uba .... ._ 
keı bir mukanla ~ .,_ 
e•••ttaa ... ,,.. ....... t --...... ,.... ........ ..... = ... ,....,...,. •hlalt ... .. 

'° ............ kaadllllla· ... ................ ......... 
............. ti• ..... ,. ............ 

Bu •lflaeeala bYVeden file 
...a ip. cemlpt pek yakada Em
aaet, Evkaf •• lalkamet aeactiade 
.. ....... ,.paeaktar • 

lakin mfldtlrtl gitmedi 
e.,a. Aakaraya gideeetlnl ,.. 

&dıl'lmıE l.k&n mldGrl umu.W 
laacıa Mehmet Bey ayatıadu ralaat-
111 olduju lçia bareketinl teJdr et
mqtlr. 

Vukuat ) 
M6'hul ludiJ 

Dün aabah meabahada lıir duyet 
olmat:ur. 

Mezbaha pay maha,.... ..a.a 
kör izzet iımiade biri beaua ~ 
huvıyyeti teapit oluaamayu meçhul 
bir şuııı tarafmün bıçakla yaralaa· 
mı1t izzet bir u eoara Glm\1~. g.. 
til amuaaktadır. 

Bir ermeninin küstalalıgı 
EYeW geca ,.ti bled• ... 

Tnmny da buhanaa Haçik iamimte 
bir ermeni Vatman Mabarrem " 
M lff etti§ muniai Ce•il beyi cl6nnlf* 
tUrl Haçık politçe yakala•ıftır. 

ıntıharıar 

' 

Tenttırdiyol ipe., 
Beyoglunda V eaedik tok11'& .. 

Kanarya apırtmanmda 4 __.... 
oturaıa Bog09, kıı br..,. .,._ 
kaçmamdan mUteemrea ._...,,_ 
içerek intilaara tetebhO. ebnif*. 

Kazalar 
Bir rnadmael yaralaıMll 

Sirkeciden SultaaA~ pha ıba 
olan töför S.lihia idar.- ıllki 1915 
numrolu otomobille ~ 
Sirkeciye iawekte oı.. töliı Riw 
idaretialioki 1760 ..... ..,.... ... 
gttlbane paıb öabde ....... 
etmifler, neticede 1915 M • 
otomobilde bulanan ....... ı Jer.a 
q.r eurette yaralamaıı Ye ..... ..,. 
kaldınhmtt1r. 

Birlıapla ........ 
320 awmo&a ,.ıu.li .-W 

Haydarbatada ... kına .... 
geldigi llıada kapla ... ..... 
yelkeaia çupmuile ... ..P' .. 
ve bogulaıUfbır. 

Dükkana pupua 
tr.amtJGy 

Evelki pee .. ı 2" de Bebektm 
Emin önüne hareket eden Vatman 
Mebmedia idar_.. ki Dl ·-·h 
tr"',,a' Beltek kaYaiıai ~ aaa
da yoldan çıkmıı n kötedeM Mİa 
altında buluem dQkkiu.. ~ 
yıkmıetır . 

OtomobUJ,e A"Qlllt101 
A.mavu.t köy4ea 8-tik• •*9 

geJeQ Vawı• Hltı•• W.•iılı•ıkl 
Tramvayla 1827 •~ etrv+'ı& 
rnusademe etm\tltr ~ otoaeb.\l llll'" 
ç.lıa•1tltr. 

Bir lcundunacı PIJ11Mfl 
Anadolu demiryollan ~--· 

direktoruna ait ve töf'ör Jaaıa tclıaie-
sinde bulwaaıı ounıH' •• ' .. , 
Dimitriye Çtrpı• eol qwıtl•• 
yaralamııtır. 

Denilen aaıMW 
ee .. ıı. _.... s.liha ..._ 

lh1a111i~ .,.... ...... 
gezerken, suda! denilmif, " btMa 
vaporu tanfındaD ~~ı;. 

• 
Yeni Polis kanunu 
BOyilk millet mecliaiain IMa 

devreeiade •üukere edeçoji ... 
lar araıında bir polia bnunu .. l:ıll 
da buluoacahtıt. Polis kawm• ,. 
idareaile alikadar olu sev-' ..,_. 
dan tanzim edilecektir. 

Kanun llyihuıana as d h .. 

elyeYıD Ankaradr çalıpaatta .. 
ecnebi poliı mtiteU..ısııua ftbWlr 
de iıtifade edilecektir. Mllık•••• 
mukaveleei daha 6 •J ............ 
dit edilmiıtir. 

Polia kanunaada polil 11/ S•· 
mısıa ıalalu, _,.t polil _...,. 
leriDe dalla ......... lıir ..... ,.. 
rilmeli, wı•- ...... -- .... 
killtınm Anupedıti • ~Btıenklr) 
eaa..ıme ~ dıi ... ,. •1 
ı.uıwaaoktaı. ta~~ -e m. 
tile ...... " . ....... .,,. ... 
malıtemeldir. 

yeni kaaaada polisin ter8i ., 
babıcla cltlflDUlmektedir, 

Ziraat t.nkuı içtimaı 
Ziraat bukw ... 11•ı• ..... ~··- ........ . 

Aakaratla aktecleceldln ~ .. 
Yillıettea birer ·~ Me 11• 
tir. lata.bul •aat ~'W 
rabhu ıhderecıektbı. ... ... 
ra murüha.ı.n. la .... 
lanaoakttr. 

Bu 1eneld lftlmam .,_ _.. 
lere aiahetle. dalaa a1w- oll .. 
alylenl1or. ......... ~ _... 
eelc muralalHıff.,.. ........ .... 

1 , 1 
kanın slraat ~ •JJ•·· 
W.ue4 .. .W.'6 .. 

Çlakl .... .... •• • ,. ~ 

nüaf ........ ..,.. ·-• 
"8ad• ... ,.. ............. ... 
kasirutltuu•ow.ıu ..W.tl. 
euet krMI ... k,. .-uac1e ,..._ .. .,..... 
..... lftl ...... ba ....... 

ala ı&'lfll•-ti ı&ylenm~ktecllr. 
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/ ~©>ırsa<dla 
bir 1 lngiliz lirası 

Mübadelede OHşçUOeır U 

Bu da [ Dirinci s3yfadan mabat J 

'~ ~:\: 

~~ 
mes'ele oldu Yükseliyor 

Meşhur bir sinema amnon 

Daha ameli bir yoldan yü
rümekteki zarureti nazarı itibııTa 

alarak hüınü niyetimizi gayri kabi
li cerh bir ıurette ispat etill"ti dl

mak için bu meı'cleler içlndea en 
ehf'mıniyrtll ikisini yani iade ve 
etabli itlerini iki celııede müzakere 
ve intaç etm.,ği teklif ettim. 

Dit l!lektebi m•alliRll.,rlıwlen ilç 
kifittia iltlfa ettiği yazılmıflı. Aldı
ğıınız ma!Uınata nazaran bualann 
lıtifa11 permili ditcilerin imtihanı 
m"ı'e!esinden net'et etmiştir. Geç
enlerde di4tabipleri içtimaında bu 
perınili dişcilttin iyi okuyup yazına 
bile bilm.,dlkleri ba!de hunlara diş 
tabipllti diploması verilmekte ol
dutu hakkında münakaşat yapılır
ketı hey'eti imtihanlye hakkında da 
bazı sözler sarfcdilmittir. 

fnıriliz lira11 Bqruıia iki ,alld•~ 
beri ıene hararetli maam.,le gfiı'Jll' 
ete ve d"v adıınlarlle yllkııeHııd1 

ba9lamıştır. Bunun ..,hepleri •r~· 
ıında bllhHıa ihracat şeblr!lır/11~ rich Po er im n ~da fllm J'I de ihracatın durgun olması zHır•01 • 

Vapmanı·n güçlüklerint-.;en _, 

Bu eınada hükumet bitaraf an 
adedinin üç aylık bir zaman içi• 
bire ineceğini düşünerek ü9üncü 
azalıta bir zatın intihabı için te
ş.,bbüse geçmiş bulunuyordu. 

mektedir ki 10n ırücı.lerde iımird•' 
Kambiyo gayet az gelr.ıektedfr. 

bahsediyor 
E1asen Yunan hilkümetinin d" 

29 ağuıtos 929 tarihli muhtıraıında 
aynı arzuyu izhar v" Yuaan dde
gaıyonunun aynı noktai nazarı ev
velce komisyonda müdafaa etmif 
olduğu malumdur. Komisyonu kad
rosu tam olunduğuna göre teklif 
ettiğim ıureti t"ıviyelerin ittihat 
ile kabulü lüzumunu t"klifiııi ya
parken il"ri sürmüş idim. 

iade hakkuı.daki teklifin bizim 
için hayati olan ve şimdiye ka
dar fifen icra edilememiş olan 
bu mükellefiyeti kat'i ıekilde temi
nata raptedecek mahiyette idi. 

Bu t"klif Yunan heyeti murah· 
hasasınca bilaitiraz kabul edilebilmiş 
olsaydı etabli mes'elesinde Lahey 
Divanı adaletinin istişari reyi daire
sinde bir karar ittihazını kabul "de
cektim. Maalesef umduğum netice 
tahakkuk etmedi, t"kliflerim üze
rinde ittihat temini imkansız olduğu 
tebeyyün etti. 

Muallimlerden müteş.,kkil bulu
nan heyeti imtihaniyeden üç kiti 
bu dedikodular üzerine, Sıhhiye v"
kaletinin yeniden imtihana sevket -
tiği 80 p"rmlli ditçiyi imtihan et -
mekten istinkaf ederek istifa etmiş
lerdir. 

Bunlaaın istifanamderi Sıhhi.ye 
vekaletince kabul edilmiftir . yalnız 
şifahi imtihana talip olan permlli 
dişçilerin imtihanlanda tıp fakü[t.,. 
ıi deruhde etmiştir. 

Tip fakültesi erkanından bir zat 
dün bu mcaele hakkında kendiıiyle 
görüşen bir muharririmlze d"miştirki: 

- Permili dişçil.,rin imtihanla
rının icrası ahkamı kanuniy.,den 
madut bulunmaktadır: Bu imtiham 
bilitehir bugün yarın icra edile
cektir. 

İıtifalara gelince: 
Bunların iıtifaları kabul eeil"r"k 

vekilet takdim edilmiştir. Diştabip
leri cemiyeti ıribi hususi teşekkül
J.,rin bu işle alakası yoktur. Bu 
meselede dişci mektebi eyi hareket 
edememiştir. 

Benim için mektep müdüriye
tine bir teeasüfname gönderilmiştir. 

Buaa mukabil reımi nim rel' 
ıai v" buıuıi ithalat nazara çııtl" 
maktadır. 

' Keyfiyeti tetkik eden Hiil<6111" 
fngiliz llauının fazla yilkı.,ldlfi J,. 
manlarda "ğ"r mübaylab varsa bu• 
bir müddet için kesecektir. 

Diger taraftan Boru da 1epıiı3· 
luyon olup olmadıtı da aynca Bol' 
sa komiserliğince tetkik edllmlştir• 

Emanet yeni Boru kanuouo.' 
dolayisile spekülatörler 11kı b11 

kontrola alındıgından upskülaıyoı 
ıörülmemiştir. 

Bu ıuretle lnıiliz lirası Bouıd• 
dün d" 1024 kuruşta açılmış S P"" 
nt farkl• 1029 a kapar çıktıkta' 
ıonra 1028 de kapar.mıtbr. 

-------
Kandilli iskelesi 

Şirkdi Hayriyenin Kandilli İl' 
kelesindeki duba İntepe vapurunu' 
1ademcai ile dün bozulmuş, bu yiir 
den Kandilli yolcuları Vaniköy İl' 
kelesine çıkarılmağa ve Kandillile' 
de ayni yerden vapura binmef' 
batlamıtlardı. Haber aldığımıza gü 
re dubadaki arıza bugün öğle 
kadar tamir edilecek, öğleden •ool 
vapurlar Kandilli iske(.,sine yan•· 
şabilecektir. 

l'lanifatura piyasası 

PARİSTE ERİCH PONNfilUN ÇEVİRDIGİ YE·•j FİJ.'.'ı!DE 0' -~AYAN DITA POLO 

Bu şerait altında iade meselesin 
d" Yunan heyetinin iştiraki olmadan 
ekseriyetle verilbilecek bir kararın 
da kıymeti kalmıyordu. Diğ~r taraf
tan diğer meı'elelui üçüncü aza 
işe başlamadan evvel bitirmek do
ğru olmayacaktı. 

Bu noktayı takdir eden reisimiz 
M. Holştat bu günkü içtima da 
celseleri ileri talik etmeğe karar 
verdiğini tebliğ etti. 

Diğer taraftan verilen maluma
ta göre bu dedikodular neticesi 
olarak fakültenin dişci unıfına bu 
sene ratbet azaJmı.ştır. 

Ticaret Odası idare heyeti 
evelki gün toplanmıştır. Bu içtim•: 
da Manifatura piyasasının geçirdi$' 
buhran konuşulmuştur. Yakıııd~ 
tücarıa. bir içfima yaparak kred• 
temini ile borç.l•rının te'mini mes'e· 
lesini görüşeceklerdir ..• 

Alınanyanın m.,.ltur· ai•em« amili 
Erich Poıumer Pariıte yeni bir fılm 
çeviriyor. 

Bu münasebetle bir Fransız ıra
zeteciıi kendisinden bir mülakat 
istiyor. Fakat Pomm.,rin ;u ıırada 
batını k .. ımata vakti yoktur. Onun 
için sazeteciye ancak on dakikalık 
bir zam- h...-edebiliyor. 

Gu.U.ol beyaz -de üatadıaın 
kartıeıaa ~ıktığı zaman Pommer 
mubataeına daha tlmdiden usanmıı 
ve yorıua bW ıöMe bakmaktadır. 

- - E ••. ? .. 
- Möıyö Pommer, ıize hiç bir 

teY ıormqaea,'lm. Yalnız ıizi din
lemek lıtlyorum 

Onu• için aiıri' fU v"ya bu •uale 
cevap vet'raete aıecbu.- etmek İ•

teme•· lıtedijiaiz ıeyden bah11:• 
diniz. . 

Poııi'mer nazikane giilnmsedi. 
Bir aa ıuetu. Bu teşebbüsüm para 
dmenıittl. Başka bir çareye baş 
vurdunı ı ı 

- Shden tikay.,tçiyim Mösyö 
Pommer 1 • 1 

dectim. Bu sefer gözl.,rinde bir 
alaka uyandı. 

- Avrupanıa " film amili • sıf
atına liyakat k"•betmiş yegan • si· 
nemacı oldutuauzu biliyorum. Öyle 
oldutu halde niçin filmleriniz iç<n 
daha milhim mevzular intihap et-
miyonunuz ? 

• Pollıınen 
- Anlatayım, dedi. Almanyada 

cldutunuzu uuutuyormusunuz. Me
ıeli bizim hcaabımıza çalışan vazı 

A~ruan iilm - aruili 
POl\iMER ERICH 

~ ha" Slriuberg Amerikada Öyle 
filmler yaptı ki Alnıan sansöründen 
geçmesin" imkan yoktu. 

Son yaptığı filmdeki Baneroit 
tipi s"vimlidir degil mi? Vakıa bu 
tip ahlak noktai hazanndan çirkin
dir. Bu öyle bir canidir ki çalar, 
öldürür, fakat gene de sevimlidir • 

Filhakika Strinberg bu su
retle çok gü .. I hir tip ibda 
etmiştir, fakat bunu Almanyada 
yapmaga i.nkan yoktur. 

- iyi amma Almanyada nıçın 
"Bahri Muhit Mahkumları,, gibi bir 
film yapılamasın. Bu film de ahla
ka münafi birşey yoktur. Fakat 
bakın, filmin nihayetinden hakiııı 
caniy" hırsızlık hakkındaki fikrini 
söylüyor. Bu sözün ciddiyetinden 
kims" ~üphe ed.,mez. Amma cani 
mahkemeden çıktıktan sonra arka
sını dönil.p gülüınellyor. ~~-.--'

İşte bu öyle ince birfeydir 
ki bunu ancak vazı oabne ile zeki 
ı"yirciler anlar. 

- Almacyada bu işl"r çok gü
çtür. Ben ne yaptımsa seyircilerim
den bir kısmının hoşnutsuz kalma
masına mani olamadım. Halbuki be
nim için asıl o!&n herkesi memnun 
etmektir. 

- Rica ederim mösyö Pommer, 
ıinama imalat müdürünün v<1zifui 
nedir? 

- Anlatayım. B.,n senaryoyu, 
vazı ıahn.,yi intihap ederim . Şayet 
vazı sah:ıoe ,u ve ya " Yıldız ,, la 
birlikte çalışr.,ak istemezse yazu 
sllhnPyİ feda "derim. 

itidal ve basiretinin bu suretle 
yeni bir nişanesini gösteren M. 
Holştat cenapları ile faaliyet ve 
kiyasetine yakından şahit olduğu

muz M. Rivas c"naplanna işlerin 
haku adle muvafık bir suretle 
lttn mı uğrunda bir yorulmak b 1-

meyen gayretlerinden dolayı bilha
ua teşekkürlerimizi takdim etmeği 
kendime borç bilirim.,, 

ŞEHREMANETİ 

~ ~ l~ı 1 

1 1 
1 l 1111 

l, 1111111111 

BU AKŞAM 

Bıı akşum 

saat 21 ,30 da 

Cuma günleri 

matine saat 

3,30 da 

Şubeye şimdiye kadar yaln•~ iki 
tal.,be müracaat etmişti.. 

Diğer taraftan per mili dişç:Ierln 

imtihan edilerek birer vesika veril-
mesi ve sıhhıye vekaletinin bu ve
sikaya istinaden bulunan diplomalı 

· diş tabipleri şibi dişçilik etmeleri
nin sebebine gelince: 

Dişçiye şiddetle muhtaç olan 
Anadolunun hiç bir tarafında dişçi 
bulunmadığıuı ve diplomalı dişçi
lerin d" Anadoluya gitmediklerini 
nazarı dikkate alınmış ve Anado
lunun dişçiye olan ihtiyacını tenıi1 
maksadilc kend\letine diploma ve•·· 
mek üzere diplomasız dişçiler için 

v"kaletçe geçenlerde bir kurs açıl
mıştır. 

Halbuki diklc.malı dişçiler Sıhhi
ye vekaletinin bu kararını k"ndi 
aleyhlerind • telakki etmektedirler. 
Vt! bouu1; :\.lo de Ü<; gün evvel ya• 
p1l:ı1aı1 u· .ılı. ~''~r ol<:!.n diplomasız 

dişç!l"~ ııı~ı !·ıııı·.nda mümeyyiı olan 
diplorlıah -t·,çıit-r lnı imtihanda ha .. 
zır buıunrnel: lstemiyerek istifa et· 
mişlerdit. 

Ticaret odasında 
Sabık İzmir ticaret odası katıf 

umumisı lbratıim Hakkı bey, iıtitl 
eden Alılettin beyin yerine lstaJI' 
bul lirar~l oClnsı mildevvenat ve kre-
di t'apnrtörfügüne. ve Dar~(funun n:ıe"' 

zunlanndan Hokln Nc.ılıi bey Ticaret 
raportülüğüne tayin eôı:mişlerdir. 

Fransada verğiler 
tenzil ediliyct 

Londra, 14 [A.A] Daily Mail'İ~ 
Paris muh1<birine ııöre, ıaptıjJ t•• 
.arrufat eayeıl1>de Hııei hail•• bat• 
çesinde u; mtlvon !lralık fa.dal v•• 
ridat teminine mu.,.aftek olan Fr•• 
naız mallye 
gileri ayni 
vermiştir. 

ııaılrı ~f. Chertıın, vrr
miktarda tenzile karat 

Yıldız intihabına geline., •. O, bir z ı • l " k k e ıır ı uca ~·lfii·iL~±·'!~.l!+-'f='ı;JJ"~'Gl~=~~,, .... .,,iL!!:'i.:r;.21Ri!lr'!J.~ltfla~. ' teıaeüf mes' elesidir. Betty Anan .. n=li~ff,;f/;-!:ffr.ft.~T.a.:ilitilitt.:n.nmm.r..:nW~ms.o nr-:u.u .... meW.':flffi •••• 

nasıl yıldız oldu biliyormusunuz? bir 4 Perde = .. i.~.=.. B o· v a· K 
g iln dostlarımdan biri bana bu kadı- i!J 

;\H'c nı yolladı. Ben katiyen alakdar ol- Her cumartesi akşamları için • l!;l T • 
madım, adresini aldım. Untuldu §mi avare pıyang 
gitti. joe May "Asfalt,, iımindeki fiatlarda tenzilat yapılmıştır. il 
filme başladığı zaman kadını bula- ~~\\~, VEOiNCi TERTİP 
madık, o esmer kadın hatırımıza gel- DBI LLI& , ~~ 
di,fakat ismini bir türlü hatırlıyama- 'IÜ"\/Jlr. ·. :• ~~1 4 üncü keşide 11 Teşrini san idedir. 
dık. Bir gün kendisine başka bir • ,,, c ,,. . ·: B a~ v aa K .• K RAM .~ v E ·. 
stüdya da tHadüf ettik. Birçc.k gün 0 A N S !~i 
sonra Betty Anan sinema ufkuna bir \.4l•. AMBITION ~~ 

su 

. , i yıldız olark doğmuş oldu! 'l. _ \~~ 45~QQQ LJRADIR 
BU AKŞAM ~,.;.:5;:r;mYi-.. ~ .. tr~ ıpe::::::; BU Al<ŞA.M. c::.::::~ lq; 

ELHAMRA SİNEl\lASINDA : MELEK SiNEMASINOA ı ~ı Ayrıca: 

.. 

ı j ı ~IARİ ASTOR ve JİLBERT ROLAND lı~ 
jtJORİS şö v ALYE ENDU00 Lu·· s GüLu·· • 1• : tarafından temsil olunan ' . . ~ .. ' .. 

PARISLI ŞARKICI •. Muhteşem filminde. Arnold Zirkin orkestrası filmi iraesinde : : i 
Paris hayatını musavver 9 kı- ili ı • ve ezcümleiki aktörün dans ettikleri Tanko ile teneffüs ve iki : [ 
sımlık tamamen sCzlü, ş;ı.rkılı ~ • kısımlık komik filminin iraeıi esnasında icrayı ahenk edecektir. f : l ~ 

ve danslı filminin iraesi i ~ --.... ·-~ ... .,.,. ... ~ ......... ..,4~· ........ ~·zır:••ttn~f. ı: 
miı"nasebcti!e .ıl\.l .......................... # -.---·~n-~.....=--..---• .... .-.-. ...... m. .... ....... -~ ı ~ 

.. .. A ,., U 'RES. "-ll'~-.:d.._J>]i.!:_;;_::;,.r.~'ifr.ôi!;."i;:;;_;;:..ı:;:..ı.:tJ.'§€.L:f-S.::Ş.#I!Ri?,#i;,"J#!.i.~'*f+~'t.~,=.ı.~:;,,~ , i BUYUK GAL. :::- ·"- l ' '-' .......... ;mrr .............................................................................. = ... -.."";;p,;i · · ıı 

20.000 
15.000 
12.000 1 
1 O~OOOliralık ikramiyeler ve ı 
1 O. 00 hralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktır. Bu ~uvarcde ı·!,l;)! EDUARDO BIANKO ı~i:ı ~ 

1 ~1~ . i RAKE! M -LLER • 1 f~ İle meşhur Arjantini orkestrası dün akşam f ~ i 4---:.._·-----------·----- i 
dahi son Pars şarkıları tar:anni edecektir. 1 ı;~': OPERA S"NE i\ı[ASJNDA ! ~ : 40,000 lira iınbet eden "58960,, numaralı bilet latanbul, Edirne, :ı. 

İlaveten : ~özlü Dünya Ha,·arlisi filmi Fok~ Jurnal ~~ l ll'.l !· · ~J ç.,btlibereket, Gebzedc 5atılmı,tı~. ~ 
Yerrin evvel len tedariki rica olunur. Bu G ~LA Mü•:ımeree;i ı :-~: Parlak bir surette icrayı ahenge baılamıştır. Salonu hınca : . : 20,000 lirn inbet eden "16597,, numaralı bilet Iatanbul, Bıu•ad• , 

le için fiatlar sair gCnkü fi .. tıarJan faılo dcç.ilıiir. l,ıi I ! 1 ıatılmıthr. >; 
i ··\'AL\ E r·ı· · · •lü ı ·,,~ ııııç dolduran temaşakaran dünyanın en muktedir solo mu• : ~ : ı b s· op ~· l\IOR S <.;O . ı ımınııı ~mumi repetisyonu müı ıbeı:Ie •ııı 11: l : li lS,000 lir• i1a et eden "30494 numaralı bll..t lıtan1·ul, 11' '• ı;ıı,l 

M!~~~:'a Bn gün ~LIIA:\UlA Ja matineler o!nııyncaktıı· ~";;.;:.:•·•! ' J !f~~ ganniyesile beraber 14 virtüozdan terekküp eden bu maruf j : j ,f lzmb-, fialıkeıir, Saıtmc:da utılmıfb. • 1 ;~,~ 
-----=-=~=====,=--=·· =~-=--===~- :r~ orkestranın büyük bir meharetle çı.ıdığı çok müessir ve i · · ı.i 12,000 lir11. •••bet eden "19955,, numaralı bilet Bera-ama, lstavou · "r; 

Domuz avı tetk l• k<>. tı i~ii ruhnevaz tanğoları ve melodileri medıt ve •Ürekli bir suret• !ı ~ ~! Çıldır, Kat da aatılmıştır. ~::: 
« yazmı~tık. B:r tecrıihe avı icra et ~ ;ı • "" S n • i::lıl te alkışlanmıştır. !i!ı;~ !!J'i 10,000 lir1, i1at,e:t ed~n "4438. numaralı bilet lotanbul, anuı·. • 

Fran.:1 mob"~slarınd:ın M. Labat-

yanın AT". ·1ilo\u~~ yab:ın ~omuzu 

ıı:1~tn""1,. \iz~:: ;_i:rir. !ze :;eldizini 

mek mak!sdıle Adapuarına giJen l'~i N .. l k .
1 

h .. l k d ;~; :~i dz. uı~;lmışm. 
mumaileyh dün latanbula avdet et- :.~ı ~ UlTif'rO U illf'\ "l f'r er gun satı ma ·ta ır lt~, .• ilif:.~···=•······•······················""~i®iii'i~!ifı~"' .... . ,,~r;ı.:ı-'i''J...".:tZ.J!if't'fi. 

~._::ıı;'u\•_tf" ·~•u•_t_••.L•t!.ı••~•-r«f-*-J.ğ;':;•~~·••:,:ıq._!.'!!-,..!•_•,t~·a~n-••~n'!'nt•.!,•.•"~A~-':!!'&~jf? ;~ ;r~-r.:~:r,.~ ..:o;."1-T-,.._.";T:: #C ~ :.ı...~~W.~-iffl'f-r..:n•~li'ii;'"•• • •' 
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A tlet:iz:•~ll 
b~kCl rı 

• 

Anka · t"kl · · d " 1 G rnyn gı · er~m _yaz ıgıımz yarışı terkctmeğe mecbur olmuş· 
.~latısaraylı atletlerım1z evvelki tur. İdmansız prışa girmek çok 
gu~ mUsabak.a yapmışlardır. tehlikeli bir O) undur. Büıiik bir 

nkara mıntakas.c sporcularının ccht sarfına alışmamış olan vücudu 
yarışlara iştirak etmemesi Galat&· bu kadar çetin bir terrübeyP, maruz 
!araylıları sahada yalnıı bıraktı hmıkmak çok acıklı neticeler ve. 
ve nıüsabak\lar büyük ve kuvvetli rir. Çok tec::ckkür olunur ki atlet 
rekıı.b ı· li' e ın yaptığı heyecanı göste· bu kaza q hafif bir lıay11ınlıkla 
rrncdi. . . ' ,., 

geçırdı. 
k' Dereceler ümidimizin çok fev· 1500 nıetro 
yı.?d.e oldu. Bilhas~a uzun atlama. Hikmet 5 dakikada: Hüsnü ya
k uz metro, iki yüz metro sür'at rı§ı terkt>ttİ. Hikmetten daba vük· 
oşuları her zaman yiıı ağartacak sek deıece almrık rniirnkün'<lür. 

ve memleketimiz için kıymetli re-
k ı fakat bu rne"afede ro. kipsiz koşul-

or ardır. 
10 

maz. Bu koşucumuz da mükem-
0 metro ı k ı me re ·or ar elde etmek jçin Be· 
Bu yarışa Semih, Şinasi, Enis, simin koşu tarzını öğrenmeğe çalış

beyler iştirak etti. Bu mesafenin malıdır. Besim bu mesafe koşucu
en seri olsn koşucusu Emin yarışı Iarına çok güzel bir misaldir. 
11,2 de kazandı ve Enis ikinci ol· Uzun atlanıa 

etti~i dere· 
cenin 6,25 olduğunu teessürle 
gördük. Maamafih 6,25 pek güzel 
bir rekordur ve Sabahattinin at
lamasını öğrendiği gün Türk spo· 
runa çok güzel rekorlar hediye 

du. ~eni~ seri yaratılmış çok kıy· Sabahattinin elde 
ınetlı hır atlettir. 

edecektir. 
Rüstem bir çok yanlış bastık

tan sonra 5,62 atlamıştır. 

~ (Q) r~~·-=----
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. Diya~Lekirde aktedilecek ziraat 1 tetkik ve .müzakere .edildikten !!?tı· 
kongresı hakkında hazırlıklara ra heyetı umumıyeye arzedıle· 
ha~lanılmıştır. cek. umumi kabule iktiran ettili 

Şimdiye kadar zirai tetkikat takdirde proğram tarzında kesbi 
görmemiş olan Diyarhekir ahvali kat'iyet edecektir. 
uınumiyei ziraiyesi hakkında tet- Bu suretle yapılacak olan umu· 
kikat yapılarak, elde edilen ııeta- mi müfctti~lik ınıntakası ziraat 
} ice göre beş senelik bir faaliyet proğramı beş ~ene zarfında ted· 
proğramı tesbit etmek üzre umu- ricen tatbik edilecektir. 
mi müfettiş Ibrahim Tali heyin Şark vilii) etlerimiz gerek içti· 
gösterdik!eri lüzum üzerine bun- mai ve medeni, gerekse iktisadı 
dan iki ay mukaddem şehrimizi ve zirai lıtiyatının inkişafı için derin 
teşrif buyuran Halkalı ziraat mü- bir alaka ile çalı an Birinci Cmu
derrisi Dündar beyle ziraat müte- mi Müfettişimiz İbrahim Tali Be· 
hassısı Müsyü Çanadi umumi mii- yin bu son teşebbüsleri de hiç 
fettişlik ınıntakasında esaslı hir ~iiphe yoktur ki büyük bir ihtiya· 
tetkikatı zirai ye ) aparak, bu hu· cm temini namına atılan feyzli 
sustaki müşahedat ve tetkikle"rini ve kudretli bir adımdır . 
te~ bit etmi:Jerdir. 

Bu tetkikata müsteniden be§ 
senelik bir proğram yapmak üze· 
re Teşrinievvel ortalarında şehri
mizde bir ziraat kongresi dahi 
kü~at edilecektir. Umumi müfet
tişimiz 1brahim Tali ben efendi
nın Riyaseti alilerinda buluna· 
cak olan bu kongreye Umumi 
rniHcttişlik mıntakasmdaki bilu
mum Ziraat müdür müfetti ve 
memurlarile yüzlerce çiftçi iştirak 
edecektir. 

Sofyada bir vaka 
Sofya. 14 ( A.A] - İki rnechul 

şnhts tarafından mnekdonyalılarıo 
bulunmakta olduklan bir kamarayı 
bomba al lmıştır· Bir kişi yaralamrıı§· 
tır. Bu bombanın eski mekedonyalı 
reisleri makadon) u komitesinın yeni 
bjr hizbine girmeğe ıcbar etmek 

maksadiyle atılmış olduğu zannedili· 
yor. 

:•••e•• •••••••o•••••••••••: . 5 Döyçe Oryant Ban : 
: Tarihi te'sisi 1322 ! 
! Jt.ferkezi idare Berlin : 
• Telefon Be)·ol71u 247 248-934, •.• 
• t:ı ' 
• 985 ve İstanbul 2842 2843 : . ' . ! Banka muaınelatı : 

Güzel bir çıkış tarzı olmakla 
htraber koşu esnasında bu kabi· 
liyetinden istifade edemiyor. Bu· 
nun iki sebebi vardır. Biri çok 
dile koşması, diğeri adımlarını 
doğru basmasıdır. Yalnız unutma
~nalıdır ki yatık koşmak gövdeyi 
0ne bükerek koşmak değildir . .Bü
tün 'Vücudu kalçaları blikmek, 
öne doğru yatırmaktır. Bu suretle 
adımlar ku~ucuları yukarı doğru 
değil daima öne. yani koşu isti
kallletine atacaktır. Ve koşu kuv
''etinden daha ziyade istifade 
edecektir. 

Yüksek 
'!'t { ı 903 Tertip ~. Şark ııııuk raıa 
~ 1901 1905 '. •t. ...... p 

Mehmet ali 1,50 atladı. 4X100 :r 1903 l'crtıp • ~ Reji (haH wfly~.>, 
bayrak: çok fena oldu. Bayrak - ~?,gg " ~ ~ürk tüt. Aao. 

1 

1 

1 

Kongre esnasında müderris 
Dündar beyle ziraat mütehasssısı 
müsyü Çanadinin ilmi ve tecribe. 
vi esasata müstenit mütaleat ve 
teklifleri kongre azalarından ayrı
lacak olan muhtelif encümenlerde 

• • • Ye kasalar icarı : • • ••••e••••••••••••••••••••••• 

800 metro 
Besim bu mesafede her zaman· 

ki kabiliyetini gösterdi. Çok düz· 
gün tarzı ile bu yarışı 2,8 de bi· 
tirdi. Bu çok kıymetli atlctizim ya 
rışın son 80 metrosunu koşarken 
de htitün koşu esnasındaki tarzını 
llltıhafaza etse derecesinin düge· 
ceği ınnhakkalctır. Sür ·at ne kadar 

~ Yiiksiekirse yliksclsin vücuda ayni 
:ıuretle hakim olmağa çalışmalıdır. 
Koşunun sonundaki hu tahayvül 
ırf bu tarzın otomatik hale gelme· 
rrıesi nde•dir 

Disk . 
İngiliz kademi ile ölçülen bil· 

tU 
'1 atmalar ve atlamalar metro-

ı~~ YaRJış tahvil edilerek yanlış 
•trı edilmiştir. 

n Attnalara iştirak eden ve kıza
lia~· Mümatz kabiliyetli ve kuvvet· 

ır sporcudur. Yalnız yapılma· 
;
1 ~ok güç olan atmalarda muvaf-
a olmak için çok çahşmağa 
llıechur<lur. Di...k atarken hız al· 
nıaaını hiç bilmiyor, dönmediği 
ıaınan daha iyi atıyor. 
d' ~1ürntaza küçük di<:k ile, ken· 
ını iJice kontrol ederek sadece 

tar1zı Oğrenaek üzere dikkatlice 
~. d" eınayı tavsiye ederiz. Bu son 

dısk ile aRcak taza iyice hak:inı ol
ukt 20 an sonra çalışmalıdır. 

O metro 
Aı·Mehmet Ali • İhsan: Mehmet 
hirı zbu tnüsabakayı 23,H gibi güzel 
cu arnanda başardı. Bu genç spor· 
• ya da dalııa yatık koşmasını tav· 
ıye ed . S fü .. crız. on metrolar da tenef-

su tama ·ı . . . l . 
d b 

mı e rıtımsız o uyor. Bır 
e aşı 'k' 

Y 
l ı tarafa ve öne sallanı· 

or. 
Dün .. · rn· . suratçılerde nazarı dikkati-

c 
1
:

1 celbeden bir nokta, koşu-
0~ arın yere km•Htle basrnayışları 
} ~uştur. Buna belki lüzumundan c'l. a yuınuşak olan saha serıepti. 

ülle atma 
Mümtaz 10 12, Enis 8,83 

4l11Ptroya attı. ' 

00 metro 

l 
Besim: 53,6Bu "l('rıc:a hiç idmanı 'rn . J ~ 
aaan İitmık ed n Sahabettin 

değiştiren dört koşucu me::afeyi 111 

1909 ~t-lırenıaneti ,L.; :a:~~e~;;!~:., 
46,4 de yaptılar. iL 

1~9 
" Milli hlr Metra.2 
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Pirot konferansı 
işini bitirdi ---4 t~riııi evvel 

Pirot konferonsmin bgiinkü içtimaında 
kududun iki tarafında kalan emvale ait 
iiçilneü nizamnrme üzerinde de anlaşma 
hasıl olmakla i~ler bitmiştir. 

Pirot heyeti murahhasası 
Heyeti murnblıasa dün Pirot' tan av

<let etti. Yugoela\ya konsoloıu ~I. Corcıe· 
viç muralıhııslan istasyonda istikbal etti. 

ile) eti murahhasa reisi miralay Pepof 
Pirot' tan hareketinden e\ vel Politika ga· 
zetesi muhabirine atideki be}anatta bu· 
tunmuştur : 

• lki hiikumet arasında takarrüp için 
ilk bat\'eyi aıtık. Hepimizin arzu eylediği 
şeye dnha çnbuk Ye lrnt'i ol:ırak ulaşmak 
için b\ yolda yürünüleceği kanaatindeyim. 

Hudutlıırdn dalın iyi bir intiuım temi· 
ni, yolculann hududu ~~çccekleri esnn· 
daki inzibati tedııbir \"C ~hududun iki tıı· 
rafında kalan eımal için ni.mmnameler 

tanzim edildi. 
Bn me.s'elelcrin kat'iyetle halledilmesi 

ın:zımıı;elen üç ay nıüddf':t 1.arfında ni:tanı
ııameler tatbik eJilccektir. 

iki lıüklımrtin lm müddet zarfında 
anlıı~tiğlurı takdirde ni:roınnanıclcr ahkii
mı kendiliğiııdcn f!akit olacaktır. 

Borsası fidtları Feleınenk Bahri Sefit 
·Bankası - = Asgari . .\Zllllli 
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Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaköy hanı 

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

kasaları icarı 

T ra~ bıçakları~ 
nın 114 adet 

tastiknamesi 
Trtf oldulunuz Gfllene bıçatı 
ı 14 muayeneden geçlrilmİ$tİr -
bu sebepdcn burun bıçaklar ile 
mu,ıerih olarak ıraş olmaktan 
eaıin olabilirsiniz. ... 
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l"J Sefer yalnu Cuma. Pa:ı:ar, Çar
anlıa g üuleri Hn3darııoen>a uğra)a 

e,•ıı'k tır. 

l"J Sefor )alnız Pazarte&i, Çarşam· 
tıa guııleri lfa)durpaıaya uğraya· 
c:ıktır. 
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Haydarpaşa ya 
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6 20 
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1 8 
8 25 
8 53 
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9 85 
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10 35 
11 13 
11 48 
12 20 
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18 '58 
14 40 
15 08 
16 08 
17 13 
17 4-0 
18 15 
18 35 
19 12 
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21 15 
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['") Seferi yapan np•rlar yalaı.a 
Per~cmbe, Cumıı, Pazar giiıılerinl ta• 
klhedcn gece lln) darpaşaya ntraya· 
<"aktır. Raoııızanın biriııci secesfaclen 
Ba,nımın sonuncu gece ine bda her 
gece llııydarpa~)R oğra)aeaktır. 

Hududu iki tarafında kafan emvııl 
için : Dog"ium ve kadın Hnıtıılıl..-jlıırı ("') S·'"--' ..-aJnız pazar, Pel'fe-1..-!tlütalı.a ıaı ~•=• ,. .....,.,. • Cuma güuleri lla)darpapya uğraya• 
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Bu nizıunnall'"' tamamen tatbik edi· 
lir~e hududun iki tarafında emvali olan· 
lar hunu hiç hiasetmiyeceklcrdir. Bun· 
!ar hududun öte tarafınd3kİ mahallerine 
geçmek iç n gumrük memurlarından mi1· 
ende alncnkbr~ır. 

Türbe Eski Hilali Alıme Gill aıkıu-. \'ıılnu Ramazanuı blriaol sil· 
b. 1 10 T. / J e tt nıiaden 9a)Taının eooaucu gilaGae 

,, ınası O. e . stam: 2622 e 1 kadar her cün Haydarpaşa li{ıraya 1 
•• •• ........... 1111 ................ r.akmtmır .................. _ ...................................................................................................................... ~ 

Hudutta dah:ı İ)i bir intizam temini
ne matuf hudut vaıaifı : 

Munaznatın halli için otomatik surette 
bir ıkoınıs}on toplanıu.:aktır. Bu komis
yon her iki taraftan üçer ki~i olmal• üzre 
atideki evsaf• haiz olacalrtır. 

Yüuek riltbeli bir ubit, yuksek rüt
beli bir polis memuru evsafı haiz olacak. 

tir. 
hududu ~cç~cek e~has ve gruplar, pa-

saport ve saıre. 
Hükumetler tarafından tasdik edilme

dikten sonra , işbu nicamnamelcr üç ay 
müdlletle meldi meriıete konulacaktır. 

Kayserin enişte~_i 
Thioııville, 15 [ A.A 1 - Dun ak· 

şam Ilrüksel ekspresi yolcularının 
pasaportlarını tetkik eden polis mtl· 
fettişi yolcular arasında !>ulunan sa· 
bık kayserın saqık eni§tesi Zoubkoffu 
tnnımıştır Zoubkoff, LUksenbrugtan 
çıkarılmış oldugunu \"e İspanyaya 
üitmek nh·etinde bulundu&unu bevan J ıo • 

etmiştir. Sabık eni<;te. bir sonn ki 
tren e Lukscnburga iade edıJnıi:Jtİr. 

Sefer No. 
Pendikten kalkış 

Kartaldan ,, 
B. adadan ,, 
Heybeliden ,, 
Burgazdım ,, 
Kınalıdan ,, 
Mudadan ,, 
Kadıköyünden ,, 
Köpriive varış 

2efer No. 
Köprüden kalkış 
Kadıköyilnden 
Modadan " 
Kınalıdan " 
Burgazdan 
Heybeliden " 
B. adadan '' 
Kartaldan " 

" Pendil.ten 
" 

2 

A~auaır taırnifesn 
10 Haziran tarihinden itibaren Cumadan mida günlere mahsus adalar hattı 
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6100 
6,10 
6,25 
6,40 

3 

7,10 
7,30 
7,45 

5 

7,00 
7,10 

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

9 

8,00 

11 

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

13 

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

15 

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

17 

14,05 
14,15 
14,30 
14,45 

19 
15,00 
15,15 
15,45 
16,00 
16,15 
16,30 

16,SS 

21 23 

17 ,0() 18,35 
17,10 18,45 
17,25 19,00 
17,40 19,15 

18,05 2-

25 
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20,05 
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20,35 

21,10 

7,25 8,30 8,05 9,15 8,SS ıo,2s 
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15,40 17,20 11,25 18,30 o 21,30 12,55 
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7,44 8,25 

910 ıo,15 12,00 13,35 t5,00 11,00 18,oo 18,os 19,oo 19,05 20,ıs 21,4.s 
' 10,35 12,20 13,55 

8,35 
8,45 

9,05 
9,20 
9,35 
9,45 

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

11,05 12,50 14,30 
11,20 13,05 14,45 
11,35 13,20 15,00 
11,50 13,30 15,16 
12,15 15,40 
12,30 - 15,55 

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

-

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

-

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

19,00 

l"l 

19,45 
20.00 
20,1s 

-
29,00 
20,10 

21,00 
21,ıs 
21,30 
21.40 

22,50 
22,50 

-
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BIEde halkın vaeama tarzı 

Anadolu halkı yerinde nasıl tesbit edilir? 
Bundu takriben iki ay kadar 

evvel Aakaracla İktiaat vekaleti ve
kiU ve MOdafaai milliyeain muhte
rem nkili AbtulAalık Beyefendiye 
takdim edilmek ıerefiae aaU oldu
gum .ıa••• vakur vekiHmizle r.tuh
telif mev:ıular ö:ıeriıade bir aaat ka
dar g6rGıa64tük. Vekilimiz, biz:lıe
re ınulttelil •eseler hakkındaki 
yüknk kanaatlerlnl izah ederle -
keıı pek m6him bir meseleye de 
temaa eylemişler ve Anadolunun 
bilttıo cHup ıalaill.:rlnde halkın 
henuz kuruaua vuıtai bir hayat 

1 l~n böcekli bir gemJsinde Menine 

ı gıderken emzikli validelerin bu gibı 
çok kireçli sulan uzun z:ama•d••
berı içmek yüzünden ittlh•l•rını 

ı rmekte oldupnu, goçebe bir 
t~rzda yaaadıtuıı, kışlarını tehir
lerpe ve yuI.,nnı ise yaylalarda 
geçirmekte oldutunu ve memleket 
namıpa yapılacak mühim itlerden 
biriılnin de [Halkı yerine tesbit} 
oldututunu söylemişlerdi. 

Bu eıuhaverenio akabinde tali 
beni Anadolunwı benup vilayetle
rine Hvkettl. Vekilimizin bu [Hal
kı yerinde teıbit) takırdııı hep ku
laklarında uplduyor ve bunun na
sıl yapılac:atını dtitfinllp duruyor• 
dum. 

Ananolunua cenubunde ha~ ' 
filhakika, yazın yayladadır. Bu hıe
retin, kendi kanaatime nazaran, 
muhtelif Hhepleri vardır. Her ~ey
dell evel bunlan madde halinde 

~eıbit edelim: 
t - Halk, aahtlden yaylAya te· 

miz hava almak için gidiyor. 
2 - Halk, Yayllya temiz ve 

öa1tahkaıı •U aramata çıkıyor. 
3 - Halk, Y ayliya, ııtmaclaa 

kurtulmak lçla ıttaban oluyor. 
~ Halk yayl!lara mühlik ba

ceklerden kurtulmak için çekiliyor. 
S- Halk yayliya, 1ahillerin ve 

oyalanD milthlt ucaklarından kaçıp 
1erince blr hava almak için koşuyor. 

6- Nihayat halk yaylaya oeılinl 
ııı::urtarmak için ko9uyor. 

Seaeain oD veya on bir ayını 
ta• ve •antazam bir faaliyet ile 
ıeçiren her hangi bir kimse, yazın 
en aıcak aylarından blriıini kat'i 
blr lıtlrahat ile ıeçirnıeye bak 
kuanmıt demektir. 

Medeid memleketlerde onblr •1 
ça~an her fert tatil ayını ya bir 
karlı datm etehinde, ya denizde ve 
y•t bUyolarda geçirir. Bu mah· 
ıuı.u elıaıal aanunı da tai"lyan lnH· 
nıa • tabl1 haldudır ve ayaı zaman• 
da tbti,acıdırda .. 

Çüııld her çalıtan makine btl
rahate mulıtaçıır. Kaldıki in.an gibi 
ea aulk bir makinamo hiç iıtira• 
llat etmemekalıin müımir . çallşma· 
ıı.. lmkb. olabilaln. Bizim anado
luda halk ıeıt.enin bir iki ayını yay• 
ll4a iatlrahatle ~eçlrmiı olıa bunu 
fada 18rmete kimsenin hakkı ola· 
sn.az. An~k, lıalkın ıehirlerden yay
• .,. muhaceretinia ıebebi, s•dece 
buadan ibaret değildir. 

Yukarda demittlm ki, laalh yay
l&J& temi& ve hut•lık11z ıu bulmak 
için gidiyor. 

Bu ıu mesele1i, Anadolunun en 
'çolı bellal bCkcn bir meaeledir. 
Aaıadoltaaun çok yerinde ıular ya 
kireçli veyahut pistir. Ankara, Bor-

d 1 Avdın Antalya, Alilye, Ana-
u, ı ' . T 

mor Sllefke F eolke, Meraın, araua 
Ad~a. Ceyhan, Toprakele, fılahiye, 
Koıan Bahçe ve ıalrede, ylnl bu 
ka•ar 'nıl dir tilke dahilinde içilen 
au., ya mesıbalardan, ya kuyulardan 
n JÜMl aebirlerden tedarik olun• 
maktadar. · 

Aakaraaıa sulan, teknoloA' kl:
myaker Zafir Bıza Beyin tahlilat 
raporundan anlaşıldıği veç üzere 
ve m,.vcut zan hilafına olarak 
pek fazla değil oldukça kireçlidir. 

lzmirln ıbyu, tatsız ve tuhaf bir 
tudQf• Aydın, Sultanhisar ye Nazilw 
(haha Jçllen sulan, buğaıda (Polip] 
ferin tetekkülüne sebep olmaktadır. 
Bordur'da ıu çok kireçlidir. Sutaf
ya Silefke ve Aııamor'µnki de ke· 

' Hele Mertla'in ıulan insanın 
mide1ine tat gibi oturur, yani için
deki kireç nispeti ckadar ziyadedir. 
Hatta bu yüzdendir ki Menin'iıı 
sarif Jilccarlan orıuuyumın İıtanbul'. 

[Ta.delen] ine ira!eten (Midedei:n) [Banak delen] iaimlerlle tav5if 
Burada kireçli 1\1 yüzünden kum ve 
tat haatalıklanna tutulanlann hatti 
hesabı yoktur. Anlatıldıtına gl>· 
:re Cenubi Anadoluda lnı~PJP her 
•ene gittikçe bir parça dada a~a-

lırmı' J 
[Seyrüıefain] in dlirt günde fs· 

tımbuldan Menini tutail tilep bez• 
ına11, birinci mevkii tam kaıan daire-
.-,inin üz:er:ne ıııabet eyleyen ~:ımara. 

ka} betmit olduklanaı tet11i1ale 
ğördQm. Dütününfiz, ey kariler. 
bu eıdasız valdelerin emzireceti 
çocı.ıklan Ben kenailerlne çok de
falar, 

- "Aman Hanımefendl, rica ede• 
rim, kendinizi bir parça zorlayınız
da bir parça -bir şey yiyiniz. Yavru
nuzu besliyorsunuz, sizecle. onada 
yazıktır!., dediQim %.Dntan o zavaJJı 
kadınlar boyunlarını bOkere kbaaaı 

- Zorlayoruz efendim, &Dl& 

hiç hiç iştihaınız yok .. Ne yapalım? 
Bilmeyoruz ki tarzında cevaplar 
verdiler. 

Oh, ey cefakeş tfirk kadımt 1&· 

na karşı ne mahcubuz! evlidını 

beslemek için sana ittihanı temin 
edecek olan suyu bile veremiyoruz. 
Bizi affet, muhterem Tilrk valde
ıi, bizleri affet! Biz de matdur bir 
neslin çoçuklanyııtl 

Meıleki tetkikat Ucaaile Anka· 
radan ta Dörtyol'a kadar, yani he· 
men hemen ta hududa kadar rlt· 
tim... Bütün tehirlerde bllhaHa 
merak ederek içilen ıuyun na1ıl 

olduğ-unu şordum ve öğrendim .. it
te ıorgulanmm neticeıl: 

- (Ankara) da içilen ıu pek 
faz.la kireçli değildir, mahaza, Hll• 

~inler sularını daha dyade Jataa
buldan getirtir!ar Ankaranın "GG· 
mü4,, namındaki ıuyu çok ıarfolu· 
nur. 

fzmirde au, Halka pınar ıuyuclur. 
Tatsız ve yavan bir feydir .. Aydın 
Sultanhisar, Nazilli'de içilen ıular 
- hele dikkat de edilmezse • bo • 
tazda et teşkilatına ıebebiyet ve .. 
rir. 

Burdurda sular çok kireçli 
ve pistir. Memleket ha1tahane1ini 
bir ziyaret edeneniı batta ııtma 
olmak üzere halkın Dizanteri, Hum· 
mayı midevi, hummayı tifotdiden 
muztarip olduğunu gCSriirailnüz. 

Antalyada bana ıuyun % 2SUA3S 
nlsbetinde kireçl muhteYI bulundu· 
funu söylediler. 

Akdenizin dalgalarına tam ma
naıile açık bulunan (Merıin) de içi
len au kireçlidir ve hemde çok ki
reçlidir. Halk ya Konyanın (M•· 
ram ) andan ıu retirterek ve 
yahut yaylaya çıkarak ihtiyacını 

def eyler. 
( Ta11U1) da içiten ıu, nehir ve 

kuyu ıularıdır. Y ainız, bu memle .. 
kette • Adana ve Ceyha.a da oldu .. 
tu gibi - nehir suy\lnU içmek çok 
tehlükeli bir ıeydir. Çünkü içilen 
bu nehir veya çay ıuyunun Oıt ta. 
rafında ıneaela çocuklar, hayvanlar 
ve çamafır yıkanır. Siz bun.u alır 
içeneniz1 bittabi, hemen tifayı bu
luraunuz. Sonra, bu nehir auyuna 
gerek Tauuı, gerek Adana ve ıe .. 
rekıe Ceyhan da ( Kara ıu ) namı· 
nı alan pis ve bulaşık bir ıu da 
karışmaktadır, ki bunu içen muha
kkak dizanteriye ve saireye tutulur. 
Onun için, bu memleketlerde .eblr 
veya ırJllak auyunu lçmeji hiç kim· 
•e arzu etmezsede neticede rene 
onu içer. Çünkü kuyu ıulan ihtiya
cı temine kifayet etmez. 

Adana da Seyhaııın ıuyu lle 
kuyu auyu; Ceyhan da bllha11a ne .. 
hir ıuyu içilir.. Bunlara da ara 11ra 
(Kara su) karışU" .. Toprakkale, lı
Iahiye, Cebelibereket ve salrede 
içUen ıular iıe müthit ıurette kl .. 
reçli, ağır, berbat sulardır.. Hele 
köylerdeki kuyu aulan fena halde 
piıtirler .. Hani fU vaıiyet dahilinde 
inıanın pisliğini bile bUo nehir ıµ .. 
yunu içıneıi kuyu ıuyunu içmesin· 
den evladır. 

Ceyhan muhitinde bütün ıular 
tuzlu ( Oımanjye civarın ) da iıe 
bıltti~ aufar zehlr gibi acıdır.. Ş\I 
ıuretle ki • g6rfiyorsunu• .. ta iz. 
mirden Enine kadar halkı-. içmek 
mecburiyetinde bulunduğu ıu}aT" ya, 
kireçll, ya pis> ya acı ve yahut tu~ 
zludur,. Yalnız Dört yolun ıylan 
iyidir,. Vaziyeti bütün açıkhtı ve 
çıpl-khğı ile nazannıı.a an:e7leme• 
te çalışdJğnna emin olunu:ı ... 

Halkımız işte bundan dolayı yay::! 
lilara eyi ıu bulmaRa aitmıktedlr, 
Amma, ıiz diyeceluinb: ldı 

- Onlann gitmeıine ne hacet? 
l:Jiı. ıuyu onlara kadar iaale eyle· 
ıek yal 

Filh•kika bütün medeni memle· 
ketlerde vakıa budu:-. Benim epic~ 
bir müddet kaldığim ltalya diyarın-

( fahökGmet dOnya kadar milyarlarını l 
ıarf ederek cenubi İtalyanın (P olye) 
haYallsine su iıale etti. Oraya refah 
ve bayat bahşcyledl. Bizde iae bütçe 
•Ülaheza~ile, daha dotru11u bu gibi 
tıler pek b67ük ma1raflara müte
vakkıf olmakla hükumetlmi:ı, -bütün 
lıtej'ine rağmen - timdilik bu ite 
de vazıyet eyleyemlyor. Bu kadar 
muuzam itleri bittabi halkıa, yani 
idarei huıusiyelerin görmea; de im
kansız. Netice fU oluyor ki halk 
dünyaqın mHrafını ederek yaylala· 
rma çd&:ıyor; oralarda temiz bava11nı 
ahyor; temb bir ıu içiyor ve biraz 
da ıerinliyor ve latirahat ediyor. 
Maamafih, bu iıtirahati yapamıyan· 
lann yapabilenlerden pek çok ol· 
duj"unu da unutmayalım, 

Halk, yaylaya ııtmadan kaçmak 
için gidiyor, demittim. Anadolunun 
hemen her tarafı ta Dörtyola kadar 
Dörtylo da dahil olmak tartile bat· 
tan ba9a ııtma menbaıdır. lz•ir, 
Aydın, Burdur, Antaly~ Anamor, 
Selifke, Mersin, Tarauı, Adana, Cey
han, Toprakkale, Jalahiye, Cebeli 
bereket, Erzin, D<Srtyalda 11tmadan 
ıquztarlp oJmıyanları parmakla 16•· 
terirler. Kinin de kinini. Alın alabil
dltfni:ı kadar, şifa bundadır!. 

Vapurla Meraine doj'ru uzanırkea 
aekre bJr zat diyordu ki: 

- Vallahi, efendimi Bizim bu 
Aaamorııa ıivri sineği, büyüklük 
•oktai nazarından, rekorl kırmıf, 
Ttlrkiyeııin en bUytlk alvl'i ıinetl 
Ana111orda yetitirmif. Hani iyi 
bir ,ey ol1aydı mendebur yetitınez• 
dl ya Bu mel'un aivri .inek in
•anı bir itnelefil mi ıokulan yer 
ınUtldt tltlyor ve nar rlbi kızanyor. 

(Adana) dan (Dart yol) a gider· 
kem trende yüzGnOn feri kaçmıt bir 
ı:at, bir kaymakam: 

- Ah, efendileri lıalimi ıorma
yın: ufacık bir ılvri ıinegln ıebunu 
oldum. .. Hatala beni böyle fena vu• 
raea~nı ummazdım.. Meter, ıı• il· 
net teymiş, dütmanıma ve-rme ya· 
rebbil deye ah ve vah ile yörüdü .. 

Anamurua Silfekeııin t.Otla ••· 
lalUerl bttaklılc. "81hadedlr.. Harp 
aenelerlade d01man1n muhtemel 
taarruzunu bertaraf etmek makaa
dlle T arıuı bavaliılne ıuyu taıır
matlar, ali\&, aoara kurutanufmıtlar 
k1 tl~dl d8rt taraf bataklık içinde. 

(SeyhaD)nı ib:erlnd.ekl de•ir kap
rGailn menfezleri yatmur meV1imln· 
de tati"ln ıulara kifi ıehaemekte 
ve e•a1en nehir zabt ve rabt altına 
alııuuamıt olmakla Kllikyada ikinci 
bır mezupııtamya vdcuda i'etJ-

rebilmek kablliyetnide ol•n bu nehir· 
le Adana tehrlain ortasından ge· 
çer - etrafa tatmakta ve etrah 
ıuya ve t•mur• ve bataklıj'a bot· 
maktadır. Ceyhan ııehiri de ayna 
vaziyettedir .• Hudutdaki kazalanmı
ıın biriıi add,edilebilecek olan met· 
bur Portakalcılık mubitimlı DlSrt 
yol da ka1abadaD 5 • 6 kllometro 
meaafede mtıtblt bataklıklar vardır 
ve buranın aıtmuı pek mGthi9tlr. 
itte halkın bir kııaunın. dalaa dot· 
ru bir ta'bfr He ıadece nuıktedlr 
yani ıen~ olanların yayllya çık
masının en mühim sebeplerinden 
birlal de billıuıa aıtmada.n kaçıııak 
l•temektee ba9ka bir 1ebebe atfe. 
clllemeı, 

Hil\ctımet. 11tma ile 111Gcadele 
heyetleri lhdaa etmiı; bu tetkillta 
memur doktorlara yilkaek, yGkıek 
snaaılar tahıda PJl•mlftlr. Fakat, 
pıarazuı. tedavlıl yalnıı mGcadele 
heyeti tefkili ve yalnız doktor İn· 
tihap ve ta'yinl ile bitmez. Bunlar 
a•ıl detil teferrüattır. 

Marazi a.hndan teduiıi iktiza 
eder. Anadulud" ıııtnıenın buk"d•r 
şiddetle hOküm ıUrmealnln aebebi; 
nehirlerin yataklarıne sıtamayışı 

ve taşup etrafta birkinti ve durıun 
ıular tHkil eyfemt1idir ... 

Sıtmanın ıı&klı olan ıhrrl ılnek· 
ler - Anufeller • ıa,r feyden ziyade 
dıırrıın •1'da ra1a)'A bilirler.. B11-
auniçhıdir ki aıtma mflcadele1lnde 
Hllı mevcyt b4'ta~kJırı k"rytmek 

ve bataklık tetkilhıe meyda11 verme• 
ınek, ve bunun lç\n de nehirleri 
tanzim eylemektir, kurutulamayan 
batakiıldarın veya durgun ıulanıa 

1atl'!.an~ ~uhakall 'ıkacak cıJ~n •iv. 
ri ıhıeıi• kyrdunaı Bldürmek O:ı:ere 
bu fibi JulaH gaı ~tılır.. ~ufeJU 
anntakalarda kapı n pencerelere 
ince tel ıeçirilir; V akl tetbir olarak 
da clbinllk kullanılır. Ve ldnln ah· 
nırı ltalyada bu m1Jk11dlı hatta ta. 
YYarelerden bi e istifade olunur. 

• • 

G~rilliyor ki mlicadelede •H• ı 
bataklıkları kurutmak ve bataklık 
h1,11uiine meydan vermemektir • • • 
Nehirlerimiz taşma1a bataklık olma• 
yacak demek ... Ohalde bütün tHter 
hayati ehmiyet ve tesirinden ıarfı • 
nazar ıtma ile mücadele noktal na• 
zarından dahi memlekette bu ıiya• 
ıetin teabiti i1e hükQnıete ait e1aı· 
h vazifelerin bMıidlr. 

Sıtma, in1andan çalışmak ve ra• 
hat yaşamak imkanını selb eden 
ınelun bir hastalıktır • Anadoluda 
çekik götüılO, tıtık ılmalı 1 çatık 
kaşlı ve sap, sarı benizli biçareleri 
görmek, yürekleri parça parça eden 
bir manzaradır. Halk, yukarıda de· 
ditim Jibi, bilhaHa bu melun hal• 
talıktaa kısmen olıun kurtuJabilmek 
kayguıile de yaylalara çıkmaktadır. 
mühlek böcekler vardır. lstanbul
dan lzmite ve lzmitten ankaraya 
kadar ıefer etmekle anaduluyı ta· 
ıııdım Hnanlar, derin gaflet içinde
dirler. Anaduluyu bu tarzda · tanıma
ra imkan yoktur.. Hatta izmire glt
nıeklede bu maksada erişilemez. 
anadulu1u tanımak ilteyenlır cenu· 
ba ve cenubdan tark• dojru uzan
nıalıdırlar . 

Cenubi anaduluda çe9lt çetit ze-
hirli ve zehiri gayet müe11er bucek

ler vardır. Silifkeden ta Anamur ıahil· 
lerine kadar ora halkının pek ziyade 
türklütü (Böyil blSceti) namında bir 
haıere vardır, anlatıldıtına nazaran, 
ufak ve tüylG ıeyah bir örümceğe 
mütablh olup ıokuncıa ln1anı fena 
halde •ltirir ve 24 1aat zarfında 
davul gibi şişmt, bırakarak 6ldii
riirmüş. Düşünülmeli ki ceaubi A
nadolu için bu kadar tehlikeli olan 
bir hacetin nevi ve mahiyeti bile 
heouz ıayn muayyendir. Hele ça .. 
rei tedaviıi hiç mı hiç malum de
ğildir. 

Halkın anlatdıtma nazaran Bö· 
yG11Un ıaırdıts inıtan derhal bir ta
ı:e koyua f!erlılne ıarılı11a •ifayap 
olurmuş; alui takdirde ölüm mu
kadder imlf. Bu ipticlai tedbirin 
- kl bir 11evi aalak pan11man dl· 
mtktlr - clokt•rların taavlbine 
u~ayacağına bittabi kail değJfim .. 
Bu kanaatda olunca da (B<syü)nüa 
henuz malum ve muayyen olma· 
dıktan batka çarel tedavisinin dahi 
maruf ve mGıbet olmadıtl hakikati 
aıeydana çıkar. 

Cenubi Anadofuda akrep ve 
yılan da çokbr. Ben çok şilkilr, 

f8rmedlm ama f füenlerin lfadeıİne 
paıaran buradaki akrepler el aya11 
bOy(lklütGnde ve knl rengindedir 
ve ıoktu mı öldüren cınıdendır. 
Kezalik yılan da kara yılan cın

ıınden detll bo:1 yılan cınıtadandır. 
Boz yılan lnaana hGctlm eden ve 
batta onu siirilne ıürOae hız.la ko
valayan entlka bir hayvandır Tar. 
auıda bir arudatım bana vaktile 

bir bahçe teeaiılne ııfritdifinde ora
aının baıdan bata yılan ve çiyan
ıarla dolu o)dutu söylemltdlr. Tar
laalkımn nvayetlne nazaran halk 
vaktile tehri teesea ederkea, yila
aın ditlılnl alddrmClt halt; kalan 
erlrek yllaıı da ılmdi halk.dan dlti· 
sinin intikamını almak içlu fı11at 

kolluyromutl• 
BUtOn bu aayılan 11\uzur ve ı:e

blrll ha7vanlır, bittabi, tehirlerden 
ır.iyade kırlarda bulunmaktadır ve 
hatta şehirlerde adetleri gün be 
pn a:ıalmaktadır Şehirl;nin aene• 
aln 2-3 veya 4 ayni yaylada ı•· 
çtrdlji nar.an dlkkata alıa111a 
bütiln bu tehlikelerin tehirllden 
ziyade köylüyü ve çif çiyi, yani dol'· 
rµ.dan doğruya mGstahail µaaurunu 
tehdit ittikleri Juhuletle aalatılır. 
1azııı tokurc:ı.nlar araıında 1aldan .. 
1Dıf yılanlar yiizünden uykuya dal· 
oııt ne kadar çif çimiz gAfil avlan· 
mıtlardarl Bu umumlyetlc, malum 
ve mflıle11a bir keyfiyettir~ 

BilyOı yılall, çıyan ye akrep 
Anamor, Stllf-ke, Meraln, T..-ıuı1 
Adana, Ceyhan ve ıalrede vardır .. 
Bllha11a köylerde evlerin tezekten 
1apıl11119 bulunuııu rahp ve bunal· 
bcı ııcaklu yözUnden her evde 
(dam) bölünüşü; evlerin muhtelif 
çatlak n yarıktan muhtevi uluşu 
dolayıiyle bu böce)sler ve hayvan
lar tehirli evlerinden ziyade ktiylil 
evlerinde J>ulunyr ve kardaki Jllı .. 
petlerl hakeıa ,ehlrlerdekl nlıpet• 
teD yükıektir, Mamafi bunlar ııtma 
kadar korkunç defildir : ÇüakG 
halk kendilerinden tahaffGzO ı,t 
blllr .. 

Halk, yaylaya sahil ve ovaların 

Soğuk, yağmurlu bir gündü. Va
cide iki saattan beri salamandra 
ıo.banın kar4181nda geDi' bir kol
tuta uzanm1ş dütiinfiyordu. Kesik 
saçlannın kumral bukleleri ile ıüs
leDen g\lzel alnında endişe n Üz· 
Qatilye delalet eden kırıtıkbklar 
peyda olmuttu• 

Terziye çok borcu birikmitti. Bu 
borcu nihayet akşama kadar öde
mek mecburiyetinde idi. Aksi tak
dirde terzi milnaaebetllzlik edüp 
ıımarladıtı tuvaletleri vermiyecektl. 

Bllyle müzayakalı ı-amanlarında 
daima Feyyaz bey yetişirdi. Fakat 
son günlerde Feyyaz bey Vecideye 
karşı çok cömert davranmıf, ke1e
aio ağzmı açıp hediye hediye flstü
ne yatdnmışb. 

Bu vaziyet karşısında Feyyaz 
beyi yeniden sızdırmak için iyi bir 
vesile bulmak, bir sahne icat et· 
mek lazımdı. 

işte Vacidenin sabahtan beri 
dütündüğü de bu idi. 

Bu diltüncede iken kapı çalındı, 
bir dakika aonra Vacidenin diter 
bir atlnaaı, Mün'im Bey içeri girdi. • - Affedersin Vacideciğim, dedi. 
Seni rahatınz ettim. Hizmetçi biraz 
keyfsiz olduğunu ıöyledi de merak 
ettim. Geçmiı olıun... Neyin var 
bakayım? 

Vacide yorgun bir tavırla: 
- Sabahtan beri boğazım ağ

nyor, dedi. Öyle fena ki... Niçin 
otur muyorsunuz? 

- Hayır, ben hemen gideceğim .. 
- Siz bilirsiniz... Zaten hasta 

ile oturunca insanın içine kaavet 
çöker ... 

İhtiyar bir çapkın olan Mün'. 
im Bey, güldü, Vacidenin çeneainl 
okıayarak: 

-Sitem ha 1 dedi. Seni yaramaz: 
1eni... Yok, bugün zaten sana uğra
yacaktım... Dur bakayım ... 

Bu sözleri s6yllyerek cebinden 
bir mahfaza çıkardı, konsolun üze
rine koydu. 

iyi olduktan ıonra bakarım, ol· 
ınaz mı ? Belki hotuna gider ... 

Vacide taze gönüllü ihtiyar &şı
kını kapıya kadar götürdü. 

Sokak kapı11 kapanır kapanmaz 
hP.men mahfazayı yokladı. Birde r.e 
giiniln? 

Nefiı bir tek taşlı yüzükl 

Vacide hayret içinde: 
- Tohafl dedi. Bu huvardalık ta 

peden icabetti. Bu yakmlarda ben· 
den pek yüz bulduğu da yok amma •. • 
Erkek kısmı zaten böyledir. Kimden 
yüz bulmazsa ona sırnaşır 1 

müthiş, bunaltıçı sıcaklarındaa ka
çıp ıertnce bir hava almak için de 
ıitaban olur. Temmuz, Atustos 
aylarında Mersin, Adana, Tarsus, 
Ceyhan ve sairede gölgede derece 
38. 42 ye çıkar. Güneşte ise derece 
bir yumurta toprakta pişirecek 
kadar yükıclir. Meninde •ıcah pek 
yükıek olduktan batka ratıpbr de .. 
Niıbi rutubet, burada, 85 ile 97 ve 
batta 100 arasında dolafır.. Akşa

mdan ıonra şehire bulutlar indimi 
artık rice yanıına kadar gaz kapa .. 
nılamaı olur. İnsanın g8mleği deri
ıine yı.pışır. insan, ihtimal, 50 • 60 
dereceye ah,ır ama böyıe ratıp 
ıı~ata tahamınül eyleyemez. Bu ıı· 
cak, eidden, pek bwılbcı ve Hr• 
aemletlcidir. 

Haabelvazife tren ve otomobil ile 
Adana ovasından keçmek icap etti. 
orb\hk cayır cayır yanmakta lken 
ıankl bu yetmeyormu9 gibi, görür
sinlz> birden bir sam yeli esmej'e ba-
şlar. Şu vuiyette, arhk,nefes almak 
blle inıana eza verir.. Hele böyle 
bir samanda birde ayatınız yerde 
iıe fellket tamamlanmıt demektir. 
DGıününiiı, günün derecesile bir 
taraftan ayaklarınızın tabanı yao
aıakta iken diğer taraftan e1en Hm 

yelide ılı:dea nefes almıık irnkinını 
ı~lbediyor ve tabiri nıauuıple vap• 
urlardald ate4çiler gibi cayır cayır 
yanup kavruluyorsunuz... Halbukı 
lıte bu vaziyetten de inıaoı ancak 
yay-Illar kurtanr .. 

Nihayet halk yayli')'a nHlinl 
kurtarnıak için, yanı bu kadar nail .. 
tenevvi tehla,elel'e çocuklannı ma
ruz brakmamak i~;n çıkar. Anadolu 
Jıalkının bu kadar insani ve ahlakt 
dilşilnce•i ve kaytuıu önünde hür
metle eğilrrıemek mümkün değildir. 
ijaJk, çoluk çocuğunu tehlikenin 
eaıvaından kurtarmak için müthiş 
masraflar ederek karısını ve Çllcuk· 
lannl yayliya g8ndermekte ve ken• 
disi ihtimal ki yene :tehirde kalm~k .. 
ta ve ç;ıhşrna~ta ve ~ncak haftadan 

Yüzütü parma~ına taktı, ra 
ihtiyari aynanın karfıSJDa sreçti. 

Tam o sırada kapının :dli gea 
çalındı: bu ıefer Feyyaz Bey ,.t 
mişti. 

- Vay Vacideciğim,.. O 
öyle? Rahatsız mıaın? 

- Voo ... Neden ıordun? 
- Şey ••• Oıtilnde hır ho9lufU 

var da ... 
- Birıey dejil ... 
- Canım ıtsyle ltir Oda 

Merak ettim ••• 
Vacide Feyyazı kolundun 

fezlongun üzerine oturttu, 
çekti: 

- Ah F t:yyıı, ıorma... Bfr ,.ı 
gınlık yaphm ... 

Feyyaz merak, biraı da endife 
ile gözlerinin içine baktı: 

- Ne ııibi? 
- Ne gibi olacak, .. Baki 
Genç kadın kalkıp aynalı 

hın bir gözünü çekti. Biraz 
l\lün'im Beyin getirditi 
zayı çıkardı, 

- Bak! bu çılgınlık detil d 
nedir. Dün gidip bunu aldım. Ne 
zamandanberi böyle bir yOzilk fçfn 
titriyoFdum ... Snna aöylemete utanı-
yordum... · 

- Çpcuk ... Ürüntün bu mtycl? 
Vacide göziinü sildi. 
- Amma düşün bir kere, bütO. 

biriktirdiğim paralar gitti... O bir 
şey değil, üstelik te b~rçlu kal
dım ... 

Feyyaz Vacidenil\ aaçlannı oı.. 
şadı. Sonra cebinden küçilk b 
maroken cüzdan çıkardı: 

- Ne kadar borcum var? 
Vacide nazlandı: 
- Yok, yok ... 
Feyyaz darılır gibi: 
- Ya, Vacide... Gücenirim ... 
dedi. 
COzdandan iki tane yilzlük bn· 

knot çıkarmıştır. 
- Al sana ikiyüz lira... Yllı:il· 

günü de güle güle tak ! 
Vacide mes'ut, minnettar : 
- Ah, Feyyazcıfım, dedi. Te· 

şekkUr ederim 1 
* • • 

O akşam Vacide hizmetçialıal 
çağırdı : 

- Al bu parayı, tflrziye sratGr ... 
dedi. Bir makbuz al... Tuvaletimi 
yollasın. Sonra benim için de, ya
nn vakti olursa uğrayıp yeai mo
delleri görecek:, yeni bir tu.valet da. 
ha ıımarlıyacak, dersia ..• 

içinden ilive etti: 
- Ona da Allah kerim 1 

Nakili : Ka1nran Ş. 

haftaya yayladaki evine gitmektedir. 
Yaylaya çıkmak, Anadolu için 

bir ihtiyaç olrnaktım ziyade müz
min ve hakiki bir dert hükmünde
dir. Bundan, emin olmalı kit ken
diai de memnun değildir. ÇQnkCl 
yaylada ev pahalı ve yaylaya çık-. 
ms.k çok masraflıdır. Çok defa ikt 
evin idaresi mevzu bahsbr. bu, ev
in ve aile bütçesinin müvazeaellal 
bozmakta, köyUinün ve teblrlhalD 
belini bükmektedir. 

Sen bu köylüye ve şehirli~ eyi 
bir ıu getir; sen biltün bu haatalık
larla esaslı bir tarzda mtlcadeleıala 
çareıini bul; sen bilhaaH bu mel'~ 
un ••tma haıtahttının k8künil kau
yıp at da bak a tık Anadolu balkı 
yaylaya çıkmaktan vaz geçer mi, 
geçmez ml. Yaylaya 9ıkmaktaa ha-
lk da, zengin de, fakir de, ••m1ı1r 
da, tüccar da, köylü de, çiftçi dee 
hülau her kes yılgındır ve yanıkbr. 

Benim basit kanaabme nazaraD 
hüktlmetimiz, herşeyde11 enef, mu• 
st•mer ve müımir bir •u ılyued 
te1btt eder ve bu gnyenhı tahaldw• 
ku emriıtd~ her keıi muayyen ve 
.. nıbet bir provam tclıboda 
çahtbrtıraa bundan bütün •emJeket 
çok büyük faydelar görür, yut he• 
irva ve iıka ,ıycılnde memleketlP 
yegine iatihıal menbaaı olan ziraatl 
feyz ve refah bulur ve terakki ye 
inkişaf eder ve hem de Anadolu
nun en mubarek, en mubterel8 
unıurQııQn belini bilken,ııbhatiai v• 
neslini tehdit eyliyen meı'um ye 

mel'un bir hastalıkla en e1aah bir 
tarzda mücadeleye imkin elverir 
ve ayni zamanda muhterem Vekili· 
miz Mustafa Aptülhalik beyefendi• 
nln o kadar candan arzu buyurdak• 
ları bir g!lyeye: halki yerinde te .. 
pit gayesine irişilebilir. Akıl tak• 
tirde. şurdsını da iyi bilelim ki, halk 
için ve hepimiz için derin bir .... 
let mukadClerdlr. 

Maden of1:4 
Ragıp iı!lya 
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O :'il ~ için ~ Ü 40000 kilo benzin kapalı zarfla alınacaktır ihalesi 
tlıxıa, • hUinei tqrin • 929 peı~mbe günü saat 15, 30 d \nkarada meu:ez sa~ırı 
~ kıuniayoawıda yapılacııktir. Şarteenıe cureti komiıyonuruuzda mevcuttur. 'lalıp· 
b dr Sek~e&enni mezkılr ko~ısyou muracutları. . 
~ e •nt, Knuk TC Berp111adalıa kııa&Jın hayvanatı ihtiyacı olan uman ve Edre~ıt· 
Hs.ı 1!-1 krtaatın fMfyaa olnn kömür \'C oduna ihale gününde talip -,-ıkmadı)ınaa~ 
1ttı:' t~ 26 • Birinci teşrin • 929 cuınarteı;L~tinU saat 14 te EdreDlitte aaktr• 
tıcaa~ komlayo11unda yapılacaktu. Taliplerin t:<lremitteki mezı.:Qr kowit1yona rr.u 

'J' eieıua•i lutaabn hayvanatı ihtiyacı olan Saman kapalı zarfla ııılinakasaya k•n : 
latın 1Zhaftur. U..~i 19-hirinci te§rin-929 cuı:ıartesi günü saat 13,4? ~· Isp~tada asli.en 
gıs ~ k.olni.yoaunda yapılacaktır. Tahplerin fa?lname auretwı komı ~oııumwıdn 
ııı~e~ n teldifnamelerini teminatl.arile beraber lspartadaki mezkOr k.om1ı;yona ' 'er· 

rı. 

O allı4niyedeki k.ıtaatın ihtiyrcı olan ekmek. kapalı zarflı münahsaya konmu~tur. 
11 İhaleai 17 • birinci te§rin • 929 perşembe gllnil saat 14 te Diyarbekirde askeri 

111 tın llaa komiayonwıda yapılrcakiır. Taliplerin Diyarbekirdeki mezkur komiıyona 
U?tcaaıı.rı. 

~ &rdinde~i lntaatın ihtiyacı ol.an Ekmek ve Arpa kapalı zarfla münakasa}ıı kon· 
Ilı' lrlUf*ut. ihalc.i 28 • birinci te§rln . 929 tarihinde .Mardin askeri satın alma lr.o· 

llJcıa'QQda :sıapılacaktır. Taliplerin Mardindeki mezkUr komi )OD& muracaaatlan. 

~t eru ID&ızıul!tından iki bin adet yün battaniye kapalı zarfla münakasaya lronmU§. 
'far tıır .. lhalesi 30. t~ini e\·vel . 929 tarihine milsadif çarşanba l(ilnü saat 14,30 dur. 
tel.~~1'11ıl tartname ve nümunesini görıntk üzre her giln ve mlinakaeaya i§tiruk ede · 
A~. o gün Te aaatından evvel teklif ve teminat mtktuplarının makbw: mukabilinde 
.~ lllerkeı MtlD alına konıiayoou riyı!etine tevd) eylemeleri • 

.t\. •keli ihtiyacı için 147 kalem Nieaiye alitının kapalı zarf asulile münak.aNya ıı.o
'talj ~~~§tur. lhaloai 2-11·929 cu~arteıi günü saat 14 te k.omi•>:onumuı:d~ ~apılacaldır. 
deg~oı::Oll f&rtname ıuretini k.omı.eyonumU&dan almaları ve teklıfnamelerını prtname · 

1 '-rzda iluar ile komisyon riyasetine vermeleri ilan olunur. 

(} rt• iatiyacı için 14,000 metre eaten ve 10,000 metre tela kapalı zarf uımlile mu· 
14 t ~ya konmuıtur. !halesi 5 • ikinci tevrin • 929 tarihine milsadif &alı günü ıaat 
y~ koıııisyoııumuz münakasa salonunda _yapılaca~h~ . Taliplerin ~name . suret~ni 
lo13ı· kııruv mukabilinde almaları ve teldıfoamelerını ı:ırtnamedeltı tarzda ıhzar ıle 

llyon riyasetine vermeleri 

O t~ ihtiyacı için memleket haricinden '800 ila SSO top korıumu 40 ila 50 suvari 
'llt relc hayvanı alınacaktır. Taliplerin 17 • birinci teşrin • 929 per§embe g(inll 
ll' S le Aıikarada Milli Mildafaa \'ek6.leti Harbiye dairesi Reisliğine muracaatfarı. 
.(\ 'Palı ZUf1a ilıale edileceği ilan olunan Kilisteld :utaatın hay\anatı ihtiyacı olan 
~ •rpa, ~'inntehirdeld kıtaatın ihtiyacı olan saman, Sürüç un, Urfa pirinç ye Sivre~ 
tf.l.rıır Verilen fıatlar pahalı görilldüğünJen milnakasa11 19·birinci te rin-929 cumartesı 
daıt· laat 9 da Urfada askeri satın alma. komisyonunda yap.Iacaktır. Taliplerin Urfa • 

ı 6 ieı.k.Qr k.'Omieyoaa muracaatları • . 
l • O • 929 çarf&Jlba günü saat l ı1ı te mevcut 1500 kilo izabe edilmek sureti le verı· 

dij :duk A.a,p lıurufatıııa mukabil garnitllr, )Crıi matbaa levazımı pa.ıarlık surctile teb-
Ccelctır. Taliplerin prtnameyi gbrmek üzre komi!yonumuza mllracaatları • 

~ lrdia laud•t taburu ihtiyacı olan aaman. aade yağı, sığır eti, kömür, kuru üzüm 
tıın ı:nel'Cimek, pirinç, bulgur, kuru (aııulya. sabun. nohut, gaz patatea, soğan, zey· 
biti Y~ı, zeytun, tuz, çay, teker ,.e makarna münakasaya konmu§tur. İhaleti 25 • 
1i 1nc_ı tC§rİ.ıı • 929 tarihinde .Mardin askeri satın alma komİS)onunda yapılacaktır. Ta· 
~erırı Mardindeki mezkQr kom!•yona muracaatları. . 
l. · tahaüdünü yapınayan müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla alınacak 4500 lulo 
ıo.1 Y•t&ldık yün için yevmi ihale olan 14-10.929 tarihinde talip çıkmadığından ihalesi 
~ 0.929 puar gGnll aaat 14 te yapılae&ktır. Taliplerin §artoıı:ne ve numunesini ko • 

Yonu.mu~ görmeleri ve ihale gününde teminatlarile nıüracaatları. 
J\. •\:en ihtiyacı için 350 ton lavanıarin kömürü kapalı zarlls münakaaaya koamu§· 
~ hll'. İbalcıi 6 . ikinci teırin • 929 çaqamba günü saat 14 tc komisyonumU&da 
d liıı.&aaa aalonunda ·npılacaktJr. Talipleri• şartname suretini yirmi kurvı mukabilin· 
~- kollliayoıu&m.uzdan .wnala: ve teklifnam~lerini ıartnamedek.i tanda ilı211r ıl' ko
V"Yoıı. riyasetine Termeleri. 
-l\.. ;:yadaki kıtaatın ihtiyacı olan yerli pirinç kapalı r:arfla münakasaya konmuştur. 
•lııı. aleai 4 • ikinci tqrin • 929 paurtesi günü' saat 15 te Konyada ukeri satın 
~ ~nıiayollundı yapılacaktır. Taliplerin Konyadaki mezkOr komis)oİıa m11racaatları 

1 ü;ü~~ü .. k~i~;d;; ·;~;;~i;~ .. k:;;ı;;:;~~~d;;ı 
~-························~························ <. 'Ytin burnu ihzari küçillt zabit mektebi yatakhanesi elektirik tesisıAtt 20.10.929 
~ latihine mtısadif Pazar günü saat 14 te pararlıkla ~h~le edilec~ğind!n aer~iti an~-
3, kopıere her ıiln ve paıarlığın icrası rumnında yevmı ıhalede ta.f plcnn &emuıatlarile 
f"\ 0rdu Batın alma komiıyonuna müracaatlarL 

~ li11ıllo suyu hastanesindeki Rontktn l!Aatının yapılma!t ve icap eden tamirat pazar 
lip~ lı:oomuıtur. 10.10-929 Çarşanba günü saat. on~te ihalesi icra edilecektir t~· 
>'oll~ t'hnlif auyu hastahaoesino murıcutla tamuat1 görerek yevm mezlr.ı'.\rda komıs 
{; Qıaı llat gelnl.eleri illııvolunur. . 
~~ •ııyu hastaneıi ihiyacı için 250 ton kok 2~ ton. kınple ve 100 .to_n tilvenan 

Perıeınb11 khmUril 1>1'\Z&lı it . ısuretil_e muba aa ~pd~lecclr.tır. lha~e. l 'ry' eşrınıen~l _929 
"ı:tıek e günü saat 'ıs te ıcra edıleeektir.Y Talilcrın şartnameeını gormek. ve ıştırak: 
A liıe:e komiıyonumuzda hazır bulunmaları illin olunur. 

.t\. i~eri Coğrafıya encümeni binasının tamiri pazarlık auretiy e aptırılacaktır. İhaleei 
lipıer· • Teenn ev,el • 929 ça11amba gllnil saat ondörttcn itibaren yapılacaktır. Ta· 
lt~ l&rtnameaini komİ!)Onumuzda görmeleri ve prtnamede )azılı olan §ekildeki 

S . t\arite komisyonnmuzda Lazır bulunmaları illin olunur. 

~)'e fırınında me\cut 169'.! ve tophane fırınında 2213 adet ceman 3912 un ÇU· 

lltı)a 16-lQ.929 tarihine müsadıf çaroanba günü saat 14 ten itibaren komisyonumuzda 
&e rrı:~ır. T41ipleri11 ınilıaycdeye iftirak eylemek üzere vakti muayyende komisyona 

l\.~tdun~ ~ıtı tamiri pazarlıkla . ~aptı~lıcaktır. ihalesi 20-10.929 Pazar güdi saat 
"e §a~ea ıtibaren yapılacal)tır. 1alıplenn şartnameııini komisyonumuzda görmeleri 
illtı ol tnede yazdı olan ıakildeki te'minaıiyle konıi6yonumuzda hazır bulunmaları 

J\. ~itlr'd~ bulunan kıtaat ihtiyaeı için 5000 kilo &llde yağı kapalı zarf usulile mu· 
'lb.es;.tJ?a ed~lecektir. ihıleai 26· I0-929 saat onbeşte icra edilecektir. Talipleriıı şartna· 
'lttcb~ konııayonumuzda görebilirler. ve şartnamede yazdı olanııekildeki te'minatlarile 

1( ıtırde~i satınalm3 komisvonunda hazır bulunmaları i fin olunur. 
lh .. t ~tiyacı için 40000' kilo piriııç kap~lı zarf. usulile münakasaya konmuştur. 

lı.otıı· aleaı 3-U.929 pazar giınü aaat 14 te ıcra edılecektir • Taliplerin ~rtnamesini 
llutıı~onuınuzda görmeleri ve ~rtnamede )ıızılı olan ,.eldldeki teminatlarile ILomlııyo-

a hazır lıulurımaları illıı olunur. 

•!• ·:· •) 
.Mit darı ismi 

~ kilo kuru soğan 
3204,o lSf&nak 
3204() • pıra a 
S8520 • )ahana 

l<.ı . . • patates . .. 
\oı:ınıu taat ıhtiya<:ı için ht-rveçbi lıali 5 kalem sebze kapalı r:arf usulıle mu~a~ua~a 
lartı:ıar!tu~ .. lhıUeıi 5 Teşrinisani 929 salı günü . saat 15 te yapılacak~ır · .1alıp_lenn 
llti'ıe k ee~ı komiayonumuıdan almaları ve §Artnamede yıızılı olan şekıldekı temınat. 
??- 0aı1-Yonumuzda hazır hwunmaları illin olunur. 
-l\. ıtaat ihtiyacı için 15000 kilo pirinç kapalı zarf usulile mubayaa edilecektir. ihalesi 
)o'-1;~929 pazar günü saat on beııte i re cdilecel.tır. Taliplerin ~aıtnamesini. komia
tnlııd. L-~n alınn.ları e prtnamcdc yazılı olun tekildeki temiruıtlarile lwmısyonu • 
l.r uıwr bulnr.maları ilin olunur • 
~ :ı ihtiyacı için 6Q()68 kilo fasulrc. puarl.ık. auretile mubayd edilecelt~i~. lhal~ıi 
Yon 10.929 pazarteBl gunfi saat 14 te ıcra edılecektir. Taliplerin prtnamesını komıı· 
ha;c~U?.d:ı gurmeleri 'e artnamede yazıl olan şelı.ildeki teıııınatlarile komisyonunıuıda 
lr ulunın .. J.nn ilAn olunur. 

~ ~d~ lıarıırgAbı dahilin~e 12 11det kurulacak ve ~_adet ıobanın boruları bina 
lilUreij} cıne çtknrı.ınal.. c:ırt.le kurulmo.sı "e 4 adet çını ıolısnındı tamiri pazathk 
C&k.tır e .Jıı.1tıtırıl~cakt r .. l'ıı :ırlığıc ihal~i 24-10.929 peroeııbe güııil aaat 16 da yapıla. 

· Ta ıpl rın \aktı me kQ da k.omıs)onumuzda hıııır bulu••m:ıları illn olunvr. 

• 

o 

ANTRASiT 
Sohalarındiı son tekemmül 

Belçikanın ırıf'~hur (NESTOR 
MARTIN) fabrikası mamuli.tL 
'OD sistem antrasit ve kok sobaları 
gelmiştir. n 
• Bu sobalar gayet iktisadi ve kat'i· ~ 

) en gaz çıkarmazlar ve 50 ili 300 S:: 
metro mikibıadaki hacmi ısıtırlar. z 

Antrasit gibi Veril kok~ 
. ö rı (.i r Ü de aypi bsraretle f;; 

~akallın. 

Sağlamlığı \'e mi:ıkemmelen i§le- ("} 

~:~as~:L~;n~~k v~ed~;i~~e m~~~:es:~ g 
nıizce teahbilt olunur. 

Her turlu yt!dek aksamı da bulunur. 

İ5tanbul Hnrnidiyı.; tur· Galatada Voyvoda ca • 
l esıude 17 numar&lt Jauı· desinde Aşod ticarethane· 

f'.OÇy11n mtlegseıeeiTc:l ıst.72 si Tel Beyoğlu 1010 

Ankara Eııem~nli 

Behiç bey ticaret· 

hr.neııi. 

S:F>C>RD..A. 
eşya oyun üzerinde 

müessirdir 
Biitft.n dt'lnyada teslim edilen buhakikat 
yakından görmek. ve tecriibe etmek İ!!. r. 
terseniz , hfttftn Spor levazımatınızı · ll1 

Zeki Riz 
lUILLIS POR ticarethanesinden 
tedarik ediniz. Futbol, Güreş 
Beden terbiyesi, İzcilik, Eskrim, 
Boks v. s ••. 

En sağlam model, en sağlam mal ve en 
ucuz fiyat 

~~~1:$1:'2F~t?Jf4~~~4~ 

Piyanko tehiri 
Hilaliahmer merkezinden: 

Hilaliahmer sa 'at ~evi eş
ya piyankosunun keşidesi 
15 teşrinisani 929 tarihine 
tehir edimiştir. 

HIJMMAYI MURZAGİ - ISITMA 
UNSlntK - Zafiyet ve k uvvets1zllk hataflnda . 

KINYUl't1 LABARAK 
... l\azım, Cllfll huramı " •unet çarıblnı lıtımal ıdJntı. 

Yemekten evvel ve ~· sonra bir Ukör kadehi 

~ ..... ı Maleon L; "'°'I •• ValUlnt 6 ele> 
- ... Rue Jae:Ob, PARtl 

Devlet demiryolları ve limanları 
umum idaresinden: 

15-10-929 tarihinden bilitibar içme katarlarını• seyrisefer etme
yecekleri ve 9-lOnumaralı Adapazar katarlarının da içme nam mahal
de tevakkuf etmeyecekleri muhterem ... haliye ilan olunur. 

+tO-+o-~+H+ +o+++~ 
Satıhk Fanila Makinası 

lngiliz fabrikası mamulltmdan az müstamel bir fanile maki
nesi satılıktır. Talip olanların atidideki adrese müracaat etmeleri. 

Takeim Zanhak sokak 3 No. Hane ..+++ 

Bakır köyünde barut fabrikalarında imlltı harbi ye İ + letambul .. tınalma komisyonundan: -Ot İ 
....................................... 

K a~lı ~a mubayaa edile~ akdemce ilAn olunan 111 metre miklbı kerest~ 
lçın teklif eoilen fiat gali görülmekle mezkCirfilmıkdar kereste 21·10-929 p~rteeı gt1U aaat 14 te pazarlıkla mubayaa edilecektir. İtaya talip ol.anların ıemınaıl&ri.le be· 

ta er mez.kOr gün ve eaatta lr.omiıyona mı.iracaatlan. 
} 9.230 kılo üstüpü 19-10-929 cumartesi gilnü taa.t 14 te paurlıkla alınacalctır. Taliple
. nn temınatlıırile beraber ye~m ve saati mezklırda Ankarada uıerke:.ı ı;atın alma ko

mııyona milra•:aatları. .... ~........ . ..... ..... 
ı neiliZ" ;~ı;;;~i;;;~ "k:~;i;;;~;;~;;ii3n f .... --. .................................................. ~···. 
8 Roda 5 hurgatalıli. lif balat l Münakasai aleniye ile ihaleli 7· 'leıriui1&ııı: 9 9 tarı· 
S • 1 • • • hine miludif perıenhe günü uat on dbrtte. 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı çln yukarda yuılı hf halatlar aleni münakasaya kon · 
muştur. Şartnımeııini görmek iatl!yenlr.rin her gün itatına talip bulunanların balada 
muharrer gün ve eaatte Ka!ınıpap denu atın alma kouıı yocuna muruca tlıırı • 
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Mah uıiıt müdürlüğünden: 
Bidayeti ilan [16-10-929] hafta [l] 
Nihayeti ilan [ . ] Çarşamha 

Kıymeti muhammenesi 
L K. 

500 

218 50 

286 20 

45 

Şehremininde Baruthane yokuşunda Memet ata cami
sile ittisalindeki tekke meşrutahanesinin enkazı (mezk~ 
cami ve tekkeyi haricen ihata eden divarlarla kabir 
leri müştemil kabristan mahalli hariçtir) 
Ortaköyde köprübaşı sokağında 49 ve camii şerif soka-. 
ğ~nda 8 No h iki yüzlü 103 zıra mıkdarında ~ 
No b arsanın tamamı. 
Anadolu kavağında macar caddesinde 34.4.33 Ne larla 
mürakkam 3 oda 1 sofa bir mutbak ve saireyi müşte~ 
gayet harap ve maili inhidam ahıap bir bap laaneala 
tamamı. 
Ortaköyde Zincirlikuyu caddesinde 30 No ile mürakkaa 
elyevm hane gibi kullanılmakta olan kagir dükkanın 30 
hisse itrbariyle altı hisses!. 

Bidayeti Han [9-10-929] hafa [2] 
Nihayeti ilan [6-11-929] Çarşamba 

K. muhammenesi 
L 

4842 

4044 

1000 

250 

100 

K. 
Beyoğlundw Amerika sefareti ve Kohot oteli arkaııncla 
14 harita numaralı ve 538 arşın mıktarında bir kıt'a ar· 
sanın tamamı 

Beyoğlunda Amerika sefareti ve Kobot oteli arkasında 
13 harita numaralı 451 arşı• mıktarında bir kıt'a ana
nın tamamı 

Beşiktaşta Cihannüma mahallesinde Hasırcıbaşı soka· 
ğında takriben bin üç yüz arşın üzerinde mebni barap 
semahane on yedi hücre maa bahçe aabık Ebal.aiida 
tekkesinin tamamı · 
Çarşuyukebirde çohacı hanı üst katında 25 arım mıkta
rında 58 numara ile mürakkam kagir odanın tamamı 
Mahmutpaşada Sultan odaları hanı üıt katıad" 4 arp 
mıktaunda 21 No. ile mürakkam bir bap odaaın dokaaa 
altı hisse itibarile yirmi dört hiısesi 

Bidayeti ilan (2-10-929] hafta (3) 
Nihayeti ilan [30-10-929] çarşanba 

Kıymeti muhammenesi 
L. K. 

525 

200 

375 

480 

Alemdağında Sultançifliğ'i kariyesi derunuada lcSıfa n 
bir araa ve çatı tahtında bulunan 8 No. hane 10 NQ. 
dükkan 10-lNo. fırın 11 No. kahvehane ile karşıtında 11 
No. hanenin tamamları. 
Üsküdarda Rum Mehmetpaıa malaallesirıde bedeıt• dıt
rununda 1,6 No. iki ~ap tonoz kagir dükkiaıa tamama. 
Carşuyu kebirde Çuhacı hanı üst katında 5 No. mu 
oda dükkanın nısıf hissesi. 
Babıcaferide Rüatempaşa mahallesinde Balkapaaı Uaa 
üst katında 58, 59 Ne#. bir bap oda ve kamaranın be
şte iki hissesi. 

Bida) eti ilan [25-9-929) hafta [3] 
Nihayeti ilan [23-10-929] çarşamba 

Kıym~i muhammeneıi 
L. K. 
700 

105 

150 

Galatada Yolcuzade mahallesinde Yolcu.zade ıokafında 
ahşap mektepten münkalip 94 arşın mıktarıada B.J 
No. hanenin tamamı 
Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinde Kazanca• 
lar ~addesinde atik ve cedit 28 No. harap alasap dlll
kanın sekiz hisse itibarile üç hiıseıi 
Çarşuyukebirde Yorgancılar içinde Mektep ıokajında 
2 atik No. dükkanın tamamı 

42 50 Edirnekapıda Salmatomruk caddesinde 14 arpıa •ılrt• 
rıa.da 131 No. arsanın tamamı 

350 

840 

1700 

150 

200 

20 

Çarşuyukebirde Kahvehane sokağında 4 No. ile ml
rakkam dükkanın tamamı 
Üsküdarda Selimi Ali efendi mahallesinde karakol ı. ... 
sokağında ve bir çab tahtında 64 ve mükerrer 64 Ne 
maa bahçe iki kat hanenin tamamı pazarlık ıuretile 
satılacaktır. 
Babıcaferide ahi çelebi mahallesinde Sotancılarda 284 
atik ve 50 cedit No dükkanın tamamı pazarlık ıuretiyle 
satılacaktır. 

Üsküdarda kazasker Ahme tefendi malleıinde camiiferif 
karşısında şeyh Hicabi efeadi tekkeainin mevcut tutla ft 
taşları pazarlık suretile satılaca~ır. 
l~ikapıda avcı bey camii mahaUesınde saatlOda maklOllt 
kaleminde saat 14 te. 
Cığaloğlunda cezri Kasım pa§A camii bal:ıçe GDVU'I~ 

hedminde çıkan molozlar kaldırımak şartile moYcut tujılalaı, 

Balidaki emlikı mablUle dört ~a~a müddetle aleni olarak aGM
yedeye konulmuş~ur. Mü~ycdeye ıştıra~ c.~ec:klcr kıymetin ybde 
edi buçuk nisbetinde temı~t olarak _dörduncu bcsftanm ihale ı&-1 

~aat on dörde kadar Çenberlıtaşta lstanbul Evkaf müdiriyeti binaamda 
Mahhllit kelemine nıilracaatları. 

ÖksOrenıere Katranı Ha kı Ekrem 

++~++rot Leyli ''e Nehari 

~ lslil<lil lisesi 
Tam devrelidir. Bütün sınıflan mevcuttur . 

Talebe kaydına ba lanmı§tır. Her gün müracaat olunabilİı'. 
Şehzade başında polis merkezi ark11ında 

OC~1~+-o++-tJt Tele fon I t. 2534 t0t++otocM>0t2W!. 
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A ALIK VA Noryeçyanın ha ·s 
baş mahsulü alem;umul 

o 

~o 

Gayet: t:aze olarak getmiSt r. kiloluk şişe (60) kuruşt.ur. Hasan ecza deposu toptancuara tenzilat 
----~ı 

~]Juick mühendisleri tara

fınllan imal edilmiş olan Mar· 

ket c Marquette) otoınobi!i, ca-

-ı f~~~l Vakıf akarla~ rı;Uctllr 
~~~ luQunden 

. . 
zıp harici .. .. .. .. 

gorunuşu, sürat 

ve çevikliği, ve büyük «Rezer

ve , _kuvveti sayesinde otomo· 

bilcileri Buick kadar hayrete 

dü,~rm .... k:tedir 

n lnlerce otomohil haveskiırl rının lıi'\CCan'.ı be'<
;_u lemekte oldııkları Mıırl.et ( .1arqueıı ) o mobili 
lfiiyasaya çıktı. Tecr;ubcdıde 13uh.:k ılss ı \C ınt 1ıc·1· 
dislerinin imalaerdesi olan Mnı k 1 ( :\hı ıııctte ) 
erabaaa. harici "g-0runuşunun gu .dl h'· k 11' i 'e 
<.atının ehvenligıle Bu;ck • otorpob.llerı dcrt!ce ı t 
rağbete IJ!&Zbar oha akladır. 

. t 
a• ... -:: 

J 

~ Market ( Marquette ~ . otomobili eşı 
!işçiliği ve raki~ kabılıyetıle Bu ek n 
ananayı Mleme etlirmektcdır. Buna ra 

fi;ir araba ve fiatı ise Buıcklep aşa ıd r. 

olma\ on 
) • rc.tltl ı 
~ eıı ) ı BU.CK- 1 'RKET(, tARQUETTE) 

(ı .~t Vı.L ~ıo.rons ihAMULATI 
ı mum Tı.ı #ye Acentasz: ~ Mal'Mt ( Marquette ) Bui(b.'in' kuc; ı · kar e id'r. 

1lnaana hayrete cüişOrec"k kabiliyeti, mu hı ur' tı 'e 
~evikliji tıpkJ lluick a beazer Tıpkı o n ı · kal • 
liahk )ollHda '<e çetin yoku9larcıa Ra~el kola lık a 
ltoımaklad.... Bununla beraber Market ( • nı et:e ) 

OTO f OBJ1. TİCARETİ T. A. Ş. 
O. T. T. A. Ş. 

B y ' ut ii al Caddesi N .... 239 Telef. B. O. 2866 
kendine mahsus hassalara maliktır. u k en do 
hafif ve dnha kısadtr. Şasisinin şekli, z ". ı ki i 
ve bir çok kendine has teferruet ~ a et ( Mar
quetle ) te baştica arabada bulunmıy n ! n:et 
rfArlltR'Mttladar . Oort tekerlegınde otom ıık a,urlı 
~renleri ıerekkiyatın muhim bir eseridir. 

Ayak .pedaline ufak bir tazyik arabayı, u "d • sc ·z 
patırsasıı d!'r~:rur 

_......__...) B. I ÇE 

ERTUGRUL 1P~GAZASINDAN: 
Ba7.ı dairelerde 

T~SFiY"E 

Münasehetile 
HAKiKi BCIVCt.< TENZiLAT lif&W ' '• ·t. 

Mağ za ızda her keseye uy·u yat l, ıı ion . c k ve yazıhane 
takımlarile karyolaJ rım•z rekabet k bul e mez derecede ehvendir. 

Bir ziyaret iddiamızı ispata kahd'r, 1 tanbulda Fıncancılnrda 
No 27. Tele: btanbul 3~07. 

AHI\1ET FEVZİ 

Istanbul viliiyeA.i sıhhat ve içtimai 
muavenet müdüriyetinden: 

Tababet ve şuabatı aanatlarınm tarzı icrasına dair 1219 numar.dı kanunun 14 üncü maddesi nıuci· 
hince tesis edilecek etıbba - odaları üçüncü mıntaka heyeti idare ve haysiyet divanı azası intihebatı 
TeşriDi evvelın 18 nci cuma günü saat onüçte Darülfünun konfrans salununda icra olunacaktır. 
Kanunun tS nci madde i Türkiyede ıcrayı sanat selahiyetini haizserbe t veya memur bilumum 
etibbanın (Tabipler, diş tabipleri ve ditÇiler) odalara dahil olması mecburi olduğu ve etibba 
odaları nizamnamesinin beşinci maddesinde oda azalarının mahalli içtimaa gelerek rey vermesi 
icabeder Mahalli intihapta icabet etmeyen veya mazereti sebebile isbatı vücut edemeyen zevat 
imzalarile musaddak ve ayn bir zarf İçine. konmuş ve kapanmış rey pusolarını bir mektup derunind ... 
ve ayni günde ve intihap reyinde bulunabılmek üzere oda reisine hitaben göndermesi müıarrahtır. 

fabip, dış tabibi ve dişçi beylerin intihap günü olım 18 Teşrinievvel 92:1 Cuma günü saat onüçte 
Bay~ıtta Darülfünun konfranı salonunııl eşrifleri ehemmiyetle rica olunur. 

Seyrlsef al n 

l\Ierke-.ı: Acentası; Galata Köprüba· 
t;ında Be) oğlu 2362 
Şuhe Acanıas:: Mes'adet banı altındr 

IManbul 2i40 

Trabzon ikinci postası 

(ANKARA) vapuru 17Teş
rinievvel Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye Ho
paya gidecek ve dönuşte pa
zar iskelesiyle Rize, Of, Sürm· 
ene, Trabzon, Polathane,Ti.reb 
olu, Gireson,Ordu Fatsa, Sam 
sun, Sinop, lneboluya uğraya
rak gelecektir. 

.... z 

İLAN 

. 

Maarif vekaleti katipJiti için 
müsabaka imtihanına giren Hüse
yin Hüsnü, Remzi ve Celil beyle
rin maarif emanetine gelmeleri. 

~~-----~-~~-:---~ 

Sinema 'e Ti) ntro Al~mi 
Y aı·ın çıkı~ or 

S'nema hikayeleri, t r.rikalar, tab
lolar ve d:ıha bir çok kıymetli ya
zılar, resimler, 24 sayfa, 10 kuruş. 

Yavrunuzu 
Arızasız, elemsiz ve fenni sfinnet 

etmek matlup ise Sirkecide Nemi 1 

zade hanında 

Dr. M. TALİP Beye 
M uracnat ediniz. Telefon: Ist. 1486 
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i Diş tabibi 
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Ü skudar Hukuk H kimliğınden : Miı 
neHer h. \ekıli 8\ ukat Hasan Hilm 
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b. tnrnf.ndan Be) lerbey inde B rl nniy 
ınahal .. aiude Karnni'aç ı:ıokağında 28 No 
da Mehmet Beşir ef. alevhitıe ikame ed 
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• len boşanma ve iki bin lira tazminat il 
)Oksulluk nafakası davasından dofayı o 
haktaki istida sureti on beş gün zarfmd 
ce\ap ~ermek üzre mumaile) hin hali ha 
1Jr ikıımetglihının meçhuliyeti ha!;ebiyl 
ıtinen tebliğ edildiği halde cevap veri 
ınemiş olduğundan bittalep hakkında g 
yap kararı ittihaz edılerek emri muhake
ıne 4 · T. eani . 929 Pazartesi saat o 
dörde tayin edilmiş ye H. U M. kanunu 
ndn 405 ve 408 inci maddeleri mucibine 
)evmi meıkOrda mahkemeye gelmesi v 
gelmediği taktirde bir daba mabk.emt!y 
kabul edilmeyeceği gibi dermeyan oluna 
vakıalan dahi ikrar etmiıt addoluııacağın 
mübeyyiıa kararname mahkeme ldi\'an 
hanesine talık kılınmııt olduğu gibi teb
liğ makamına kaim olmak üzre keyfiye 
gazetelerle de ilin olunur. 

. 

. 

. 
p 

. 

Z a}İ - 7 · 9 • 929 tarih 'e 15787 Nu 
maralı bevanname ile Galata gümril 

~ilnde muamelesi icra edilmiş olan mau 
gal k.ömüru için dipozito suretile verilii 
ıııukabilinde alınan 169 lıra 30 kuruşu 

havi ayni tarih ve 16628 Numaralı mak 
buz senedi kazaen ZS) i edilmiş olma!N 
nushai saniyesini ıtıhcıal edeceğimden 

hükmil olmadığı illıı olunUT. 

İhsanı Hilda namı sefine ttıvarisi 
Abrnet 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Bahçe kapıda feyh Mehmet ge)lani mahallesinde arpacı 

addesinde 3-5 No. diıkkinnı vakfa ait hiısesi. c 
2 - Bahçe kapıda ıeyh Mehmet geylani mahalleıiade arpac 

ad desinde 5-7 No. dükkaıun v ... atfa ait hissesi • c 

3 

2 

d 

3 - Mercanda bgcılarda pastırmacı hanm derununda 20, 21, 3 
4 No. dört oda. 

4 - Şehzade başında Fevziye mahalle ve caddesinde 20, 22, 2 
6 cedit numaralı arsa. 

5 - Balatta kara baı mahallesinde vapur iıkelesinde 1 S 
Okkan. 

c 
6 ·- Ayvaasarayda korucu Mehmet çelebi mahallesinde Eyu 

addesinde 6, 8, 16, 18, 30, 32, 28 No dükkiDlar ve üzerleriade 
d 

1 

ört odanın vakfa ait hissesi. 
7 - Eyupda nıtancı Mustafapaşa mahallesinde 57-19 No dükkan. 
8 - Eyupda cezri Kasım mahallesinde baba Haydar caddesin 

5 No arsa. 
9 - Tophanede Firuz ağa mahallesinde kadiriler yokuşunda 1 

dük kin. 
Müddet müzayede 4 Tetrinievvel 929 dan 26 Teşrinievvel 9 

Cumartesi günü saat on dört buçuğa kadar 
Balada mubarreı emlak k:raya verileceğinden mtızayedeye vazol 

muştur. Taliplerin yevmi ihale olan ıon günün saat on dört buç~ 
adar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayede 
ştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğllnde Yakıf akar) 
müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

k 
1 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu müdd 
zarfında müzayede odasma müracaat ederek ecri misil raporlan 
görebilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden 

Pazarlıkla kir~ya verilecek emlak 
1 - Çarşıda yağhcılada 17-19 ve 47 No dükkanlar. 
2 - Çengelköy pazar kayıgı iıkele sokak 10 No dükkin Ye me 

dan mahalli 
3 - Feriköyüode Sinem sokaiı 4 No ,.b .. p lwae. 
4 - Tophanede Süheyl bey Dolmababçe caddesi 3 No dGkkin 
5 - Beyoğlu Muradiye mahallesi cami tahbnda47 No üç adet od 
Müddet 23 Teşrinievvel 929 çarpmba günü saat ondörde kadar 

Yirmi gün müddetle ilin edilen balida muharrer emlakin pazarlıkl 
kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. Taliple 
şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taf eplerini demi 
yan eylemek için lıtanbul Evkaf müdiryetinden vakıf akarlar müdO 
lüğüne müracaatlan ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malGmat almak 
zayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

lstanbul Sıhhat 
müdürlüğünden: 

Etibba odaları kayt ücretlerile aylak tabitlerin oda heyeti idaresi 
işe başladıktan ıonra alınacağı ve 18 Teşrinievvel günü yalnız iatilıap 
yapı1acakı ilan olunur . 

Tamirat münakasası 
Erenköy Asma fidanlıkları 

müdüriyetinden: 
Göztepe fidanhtımızda yapb11lacak olan tamirat kapalı zati 

uıulile münakasaya konulmuıtur. Taliplerin keıif ve ıartnamesilli 
görmek için bergün, ınünakaaaya iıtirak içinde ihale gllnü olan 6 
Tefrinisani 929 Çarşamba günü saat 15 te defterdarlık binasınd• 
nıtiessesatı ziraiye mubayaat komiıyonuua ıelmeleri. 

Z ayi 2 · 9 · 929 tarih ve 15208 
umarah beyanname ile Galata güm· 

n.ıgiıııde muamelesi icıa edilmiş olan ID&D· 

pi kömilrU için dipozito suretile verilüp 
mW.abi\;nde alınan 186 lirayı havi ayni 
tarih ,.e 14400 Numaralı makbw 1e11edi 

kazaen ayi edilmiş olmakla nuabai ~ 
yeaini iltihsal edeceğımden hilkaıil 0 

dıtı iliD olunur. . . 
SeJfi Bahri Mmı 1efıne ... " 11 

:Ahmet _. 

Mes'ul Müdür Esat M-ıımut 


